
Ed. 737. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1912 og 1913 (þingskjal 620).

Frá fjárlaganefnd.

1. Við 8. gr. 1. Á eftir orðinu: »landssjóðs« komi: frá 18. desembr. 1908.
2. Við 8. gr. 2. í staðinn fyrir orðin: »teknu árið« komi: frá 26. júli.
3. Við 9. gr. 6. Fyrir: »5,000-5,000-10,000« komi: 4,000-4,000—8,000.
4. Við 10. gr. Fyrir: »1,600« komi: 2,400 og fyrir: »61,600«. komi: 62,400.
5. Við 11. gr. B. 7. Liðurinn orðist þannig: Til lögreglueftirlits um sild-

veiðitimann.
6. Við 12. gr. Á eftir lið 1 komi þessi athugasemd:

Aðstoðarlæknirinn i ísafjarðarhéraði skal sitja i Bolung- 
arvikur verzlunarstað, að þvi tilskildu að honum verði greidd- 
ar að minsta kosti 400 kr. á ári annarstaðar að.

7. Við 12. gr. 3. Liðurinn falli burt.
8. Við 12. gr. 6. Orðin i niðurlagi athugasemdarinnar »hinn fyrstnefndi 

siðarnefndu« falli burt.
9. Við 12. gr. 6. Fyrir »2« í siðustu línu athugasemdarinnar kotni: 3.



10. Við 12. gr. 10. Á eftir liðnum a. bætist inn nýr liður:
b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á föstum 
læknissetrum, alt að þriðjungi byggingarkostnaðar, þó aldrei 
meira en nemi 2,000 kr. á hverja þúsund héraðsbúa og með 
þvi skilyrði, að stjórnarráðið samþykki teikningu af húsinu 
eftir að hafa fengið álit landlæknis, og að sýslufélag það, er 
sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sér til eignar og reksturs, 
(hvort árið) 3,000 kr.
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Fyrir »2,400—2,400« komi: 2,700—2,700.
Fyrir »10,000—-----« komi: 10,000—20,000.
Fyrir »10,000—10,000« komi: 15,000—5,000. 
»10,000« fyrra árið falli burt.
Fyrir »9,000—9,000« komi: 10,500—9,000.
Fyrir »12,000« komi: 10,000.
Liðurinn falli burt.
Liðurinn falli burt.
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Liðurinn orðist þannig:
Til að koma Hvammstangaveginum alla leið að 

þjóðveginum gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi 
annarstaðar frá alt að 1000 kr. (fyrra árið).

Fyrir: »7,500—7,500« komi: alt að 5,000—5,000.

26. Við 13. gr- D. III.

Liðurinn orðist: Til gufuskipaferða.
Fyrir: »40,150-40,150» komi: 41,750-41,750.
Lið 1. í sundurliðuninni. Fyrir: »12,000« komi: 14,000.
Lið 8 i sundurliðuninni: Liðurinn falli burt.
Aftan við liðinn komi þessi athugasemd:
Styrkirnir til gufubátaferða og mótorbáta veitast með 
þvi skilyrði, aö bátar þeir, sem notaðir verða, séu að 
dómi stjórnarráðsins góð skip og hentug til þessara 
ferða, og að stjórnarráðið samþykki ferðaáætlanirnar.

1. Liðurinn orðist þannig:
1. a, laun forstjóra land-

simanna . • • . kr. 3,500
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b, persónuleg launa-
viðbót fyrir núver-
andi forstjóra . — 1,500 — 5,000 - 5,000.

Liðurinn falli burt.
Fyrir: »500« komi: 400.
Fyrir: »1200« komi: 900.

31.
32.
33.

Við
Við
Við

14.
14.
14.

gr. 
gr. 
gr-

A. b. 2.
A. b. 4.
Fyrir B

í staðinn fyrir: »Til að reisa vita á Bjargtöngum« 
komi: Til að reisa vita á Flatey á Skjálfanda. 
Athugasemdin falli burt.
Athugasemdin falli burt.

I—III komi:

B.
Kenslumál.

I. Til háskólans:



a. Laun.......................................kr. 34,600,00 kr. 34,600,00
b. Aukakensla:

1. Til héraðs- 
læknisins i 
Reykjavík . 800—800

2. Til kennar- 
ans i efna- 
fræði. . . 400-400

3. Til kennar- 
ans i lagal.
læknisfr. . 300—300 _ 1,500,00 - 1,500,00

c. Styrktarfé:
1. Námsstyrk- 

ur . . . 5,400—5,400
2. Húsaleigu- 

styrkur . 3,600—3,600
3. Utanfarar- 

styrkur 
læknaefna 300— 300 _ 9,300,00 — 9,300,00

d. Til bókakaupa m. m.:
1. Bóka- 

kaup . . 1,800—1,800
2. Umbúðir 

m. m. við 
ókeypis 
klinik. . 200- 200 _ 2,000,00 - 2,000,00

e. Til útgáfu kenslubóka . — 2,000,00 — 2,000,00
f. Eldiviður, Ijós og ræsting — 1,050,00 — 1,050,00
g- Önnur gjöld........................— 650,00 - 650,00

kr. 51,100,00 kr. 51,100,00
Húsaleigustyrk og námsstyrk við háskólann má að eins veita efnileg- 

um, reglusömum og efnalitlum nemendum, 80 kr. mest um árið i húsaleigu- 
styrk og 280 kr. mest i námsstyrk. Húsaleigustyrkur sé venjulega að eins 
veittur utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir innan- 
bæjarmönnum.

Liðatalan breytist samkvæmt þessu.
34. Við 14. gr. B. IV. í athugasemdinni aftan við liðinn falli burt þessi orð: 

»prestaskóla .... og« og »handa .... 250 kr.«.
35. Við 14. gr. B. V a. Fyrir »8,600—8,600« komi: 9,000—9,000.
36. Við 14. gr. B. V a. Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd: Af þessari 

upphæð eru 400 kr. hvort árið persónuleg launaviðbót til 3. 
kennara skólans, præp. hon. Jónasar Jónassonar.

37. Við 14. gr. B. V. b. 4. Fyrir »námspiltum« komi: nemendum.
38. Við 14. gr. B. VIII a. 1. Liðurinn orðist þannig:

Til Kvennaskólans i Reykjavik gegn að minsta kosti 1,500 
kr. framlögum annarstaðar að en úr landssjóði 6,000—6,000.



fyrir hverja námsmey, sem er alt árið, alt að 2,000—2,000.
39. Við 14. gr. B. VIII. A eftir a. 1 komi nyr liður; 2. til sama skóla 40 kr.

40. - 14. — B. — a. 2. Þessi liður verður 3. liður.
41. — 14. — B. — - 3. Liðurinn falli burt.
42. - 14. — B. — b. Á eftir 4 komi: liðirnir 10. og 11. a, b og c,

sem verða 5. og 6, a, b, c.
43. — 14. — B. — b. 5—7. Þessir liðir verða c, d, e.
44. — 14. - B. — b. Á eftir b 7 en á undan athugasemdinni komi nýr

liður: f. Til unglingaskóla Ásgrims Magnússonar i 
Reykjavík alt að 500—500.

45. - 14. - B. VIII. b. Liðirnir 9. og 10. verða: g. og h.
46. — 14. — — — — 11 d. Fyrir 7,000—7,000 komi: 6,000—6,000.
47. - 14. - — — — 11 d,—i. Þessir liðir verði: i, j, k, 1, m og n.
48. — 14. — — IX. b. Fyrir 1,000-1,000 komi: 1,200—1,200.

. 49. - 14. — — — c. Liðurinn orðist þannig: Styrkur til Ingibjargar
Guðbrandsdóttur leikfimiskennara til að veita ókeypis
tilsögn munnlega og verklega utanbæjarstúlkum, svo þær 
verði færar um að kenna ieikflmi 450—450.
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Við 15. gr. 21.
15. — 23.
15. — 31.

Fyrir »til« komi: laun.
Fyrir »1,000—1,000« komi: 1,500—1,500.
Á eftir þessum lið komi nýr liður: d. til að gefa út safn- 
skrá (Katalog) alt að 500. Liðatalan breytist eftir því. 

Fyrir »800—800« komi: 1,000—1,000 og i athugasemdinni 
fyrir »200«: 300.

Fyrir »Mentasafnið« komi: Landsbókasafnshúsið.
Fyrir »Heiðursþóknun til« komi: Til.
Fyrir orðin »er...... prentaðar« komi: alt að; og fyrir »1,500

—1,500« komi: 1,000—1,000.
Fyrir »1,200—1,200« komi: 1,000—1,000.
Fyrir »1,000—1,000« komi: 1,200—1,200.
Fyrir »helmings« komi: 500 kr.; og 

komi: 2,000—2,000.
fyrir »1,000—1,000«

60. Við 15. gr- 32. A eftir þessum lið komi nýr liður, 
Hannesar Þorsteinssonar alþingismanns 
lærðra manna íslenzkra á siðari öldum

sem verður: 33. Til 
til að semja æfisögur 
2,500-2,500.
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34. Fyrir »2,000—2,000« komi: 1,500—1,500.
45. Aftan við þennan lið komi nýr liður: Til cand. mag. 
Sigurðar Guðmundssonar til þess að undirbúa bókmentasögu 
íslands 600—600.
1 c. Aftan við liðinn komi nj7r liður d: Til að byggja leik- 
fimishús úr steinsteypu alt að 6,000 kr. (fyrra árið).
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Fyrir »1,200—1,200« komi: 1,500—1,500.
Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd: Búnaðarfélag- 
ber að senda landsstjórninni árlega alla reikninga félags- 
með tylgiskjöium og ber að leggja þá undir endurskoðun

66. 16. gr-
ásamt landsreikningnum.
11 . Orðin »og varist óþarfa kostnaö« falli aftan af athuga- 
semdinni.

—



67. Við 16. gr. 12. A eftir þessuni lið komi nýr liður: Styrkur til Ung- 
mennafélags Gagnfræðaskólans á Akureyri til að koma upp 
leikvelli 400 kr. (fyrra árið).

68. Við 16. gr. 18. Fyrir »manns« komi: tveggja manna og fyrir »600—600« 
komi: 1,200—1,200.

69. Við 16. gr. 18. Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd: Nemendunum 
ber að senda stjórnarráðinu tvisvar á ári vottorð frá kennur- 
um þeirra um iðni og ástundun.

1 70. Við 16. gr. 19. A eftir þessum lið komi nýr liður: Til kvenfélagsins ósk 
á ísafirði til matreiðsluskólahalds 1,000—1,000.

71. Við 16. gr. 21. Fyrir orðin »þess að reka iðnaðarmannaskóla þar« komi: 
kvöldskólahalds.

72. Við 16. gr.
73. Við 16. gr.
74. Við 16. gr.

22. Fyrir »800—800« komi: 1,000—1,000.
23. Fyrir »s/3« i athugasemdinni komi: */5.
24. A eftir þessum lið komi nýr liður: Til Páls Jónssonar 
frá Djúpavogi til þess að fullgera og kaupa einkaleyfi á at- 
kvæðavél 600 (fyrra árið).

75. Við 16. gr.
76. Við 16. gr.
77. Við 16. gr.

■

26. Fyrir: »s/s« komi: Vs.
27. Báðir liðir athugasemdarinnar falli burt.
27. A eftir þessum lið komi nýr liður: Heiðursgjöf til pró- 
fessors við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn C. 0. 
Jensen 2000 (fyrra árið).

78. Við 16. gr.
79. Við 16. gr.

44. Liðurinn falli burt.
Aftan við siðasta lið greinarinnar komi nýr liður: Styrkur 
til hlutafélagsins klæðaverksmiðjan Iðunn 6000 (fyrra árið).

80. Við 18. gr.
81. Við 18. gr.

Fyrir: »2000« i 6. línu komi: 2400.
Fyrir: »600« i 10. línu komi: 800.


