
Sþ. 965. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1912 og 1913.

(Eftir eina umr. í Ed.).

I. kafli.

T e k j u r:

1
Árin 1912 og 1913 er ætlast til, 

að þeirra verði aflað með tekjugreinum 

gr-
að tekjur landsins verði 2,887,400 kr., og 
þeim, sem taldar eru i 2.—6. gr.

2. gr.
I’essir skattar og tollar er ætlast til að nemi samtals 2,581,000.

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Ábúðar- og lausafjárskattDr.......................... 50,000 50,000 100,000
2. Húsaskattur................................................. 13,000 13,000 26,000
3. Tekjuskattur ................................................. 30,000 30,000 60,000
4. Aukatekjur................................................. 55,000 55,000 110,000
5. Erfðafjárskattur................................................ 3,000 3,000 6,000
6. Vitagjald ................................................. 30,000 30,000 60,000
7. Leyfisbréfagjöld.............................................. 6,000 6,000 12,000
8. Ulflutningsgjald ......................................... 150,000 150,000 300,000
9. Áfengistollur ................................................. 300,000 30,000 330,000

10. Tóbakstollur................................................. 160,000 160,000 320,000
11. Kaffi- og sykurtolhir .................................. 380,000 380,000 760,000
12. Annað aðflutningsgjald .......................... 20,000 20,000 40,000
13. Leyfisbréfagjöld og árgjöld af verzlun og

veiting áfengra drykkja.................................. 9,000 9,000 18,000
14. Pósttekjur .................................................. 95,000 95,000 190,000
15. Símatekjur... 100,000 105,000 205,000
10. Tekjur af íslandsbanka .......................... 12,000 12,000 24,000
17. Ovissar tekjur.................................................. 10,000 10,000 20,000

Samlals... 1,423,000 1,158,000 2,581,000



3. gr.
Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 40,200 kr.:

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Eftirgjald eflir jarðeignir landssjóðs, alls 18,000 18,000 36,000
2. Tekjur af kirkjum .................................. 100 100 200
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaða-

fjalli................................................................. 2,000 2,000 4,000

Samtals... 20,100 20,100 40,200

4. gr.
Viðlagasjóðstekjur eru áætlaðar 137,000 kr.

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Leigur af innstæðufé viðlagasjóðs .......... 54,000 52,000 106,000
Ullarverksmiðjufélaginu á Akureyri eru

gefnar upp 6,000 kr., sem eru óloknir vextir
af viðlagasjóðsláni frá 18/i 1908 til 18/i 1911.

2. Leigur af láni landssjóðs til landsbankans.. 7,500 7,500 15,000
3. Leiga af innstæðufé í bönkum og af banka-

vaxtabréfum ................................................. 8,000 8,000 16,000

Samtals... 69,500 67,500 137,000

5. gr.
Ýmislegar greiðslur og endurgjöld teljast 9,200 kr.

1912. 1913. Alls

1. Það, sem greitt er frá preslaköllum sam- kr. kr. kr.
kvæmt lögum 27. febr. 1880.........................

Heimilt er prestinum í Breiðabólsstaðar- 
prestakalli að verja árgjaldinu af þvi, kr. 
142.38 hvort árið, til túnasléttunar á staðn- 
um, þó með því skilyrði, að hann slétti að 
minsta kosti 5 dagsláttur á þessum 2 árum.

2,000 2,000 4,000

2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna 600 600 1,200
3. Endurgoldnar aðrar fyrirframgreiðslur 2,000 2,000 4,000

Samtals... 4,600 4,600 9,200

6. gr.
1912. 1913. 1 Alls
kr. kr. ; kr.

Úr rikissjóði Danmerkur greiðist.. ... 60,000 60,000 | 120,000



2. kafli.
Ú t gj ö 1 d :

7. gr.
Árin 1912 og 1913 veitast lil útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 

eru nákvæmar tilteknar i 8.—19. gr., 3,286,567 kr. 34 aurar.

8. gr.
Greiðslur af lánum landssjóðs teljast kr. 99,633,34.

1912—13
1. Vextir at 4% láni landssjóðsfrá 18. desember 1908 úr rikis-

sjóði Danmerkur, sem 1. jan. 1912 nemur kr. 433,333,33 17,000,00 15,666,67 
Afborgun af láninu kr. 16,666.67 á hverju missiri.......... 33,333,34 33,333,33 

50,333,34 49,000,00
2. Til vaxtagreiðslu á 4’/2o/o láni landssjóðs frá 26. júlí 1909, 

sem 1. jan. 1912 nemur 1,375,000 kr. ganga árið 1912 
61,312 kr. 50 au. og 1913 59,062 kr. 50 aurar. Afborg- 
un er 50,000 krónur árlega; bæði rentur og afborgun 
greiðast væntanlega af vöxtum, sem fást af bankavaxtabréf- 
um þeim, sem keypt hafa verið fyrir lánsfjárhæðina, svo 
og af bréfum þeim, sem út eru dregin og innleysl. Til 
kostnaðar við lánið veitast............................................ 150,00 150,00

50,483,34 ^9,150,00
AHs... 99,633,34

9- gr-
Til æðstu sljórnar landsins eru veitlar 101,000 kr.

1912. 1913. Alls.

1. Til ráðherra: kr.
a. laun .................................................... 8,000
b. til risnu.............................................. 2,000

kr.

10,000

kr.

10,000

kr.

20,000
2. Til utanferða ráðberra .................................. 2,000 2,000 4,000
3. Laun landritara ......................................... 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra.......................... 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðár.......... 16,000 16,000 32,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfó- 

getastörfum eftir reikningi alt að.................. 5,000 5,000 10 000
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshús- 

inu....................................................................... 1,000 1,000 2,000
Samtals... 50,500 50,500 101,000



10. gr.
Til alþingiskostnaðar veitast 60,000 kr. Til landsreikninga yfirskoðunar 

2,400 kr., alls 62,400 kr.

11. gr.
Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina og íl. eru veittar 225,330 kr.

1912. 1912. Alls

A. kr. kr. kr.

Dómgæzla og lögreglustjórn:
1. Laun:

a. til dómara og sýslumanna......................... 67,300 67,300
b. til hreppstjóra.......................................... 8,000 8,000

2. Ritfé handa bæjarfógetanum i Reykjavik ... 1,400 1,400
3. Til hegningarhússins i Reykjavík og fangelsa- 

viðhalds kostnaður .................................. 4,715 4,715
Af þessum upphæðum eru 200 kr. per-

sónuleg launaviðbót handa umsjónarmanni.
4. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála

m. m................................................................... ð-,100 5,100

B.
86,515 86,515 173,030

Ymisleg útgjöld:
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi og lands- 

hagsskýrslur:
a. þóknun fyrir útgáfu tiðindanna kr.

m. fl................................................... 450
b. til pappirs og 'prentunar stjórnar-

tíðindanna......................................... 2,600
e. til pappirs, prentunar og aukavinnu

við landshagsskýrslur, alt að......... 3,600
d. Kostnaður við sending með póst- 

um ............................................ 1,000
7,650 7,6502. Endurgjald handa embættismönnum fyrir 

burðareyri undir embættisbrét svo og em- 
bættissimkeyti og samtöl......... .................. 8,000 8,000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald fyrir nokkrar 
opinberar byggingar.......................................... 2,500 2,500

4. Til embættiseftirlitsferða .......................... 1,000 1,000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við 

endurskoðun á skipamælingum .................. 300 300
6. Til útgjalda við eftirlit úr landi með fiski- 

veiðum útlendinga .......................................... 1,500 1,500
Gegn jafnmiklu fjárframlagi frá þeim er

óska strandgæzlu og njóta hennar.
7. Til lögreglueftirlits um sildveiðatímann 1,000 1,000

Flyt... 21,950 21,950 173,030



1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

Flutt... 21,950 21,950 173,030
Útgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsa- 
skattsvirðingar.................................................  
Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækra-

200 200

laga 10. nóvbr. 1905 ..................................
Þau sjúkrahús, sem styrks njóta úr lands- 

sjóði, geta ekki farið fram á hærra meðlag 
á dag með þeim sjúklingum, er um ræðir i 
77. og 78. gr. fátækralaganna, en svo að 
jafngildi lægstu borgun, er tekin er á því 
sjúkrahúsi.

4,000 4,000

26,150 26,150 52,300
Samtals... 225,330

* 12. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 333,880 kr.

1912. 1913. Alls

1. Laun.................................................................
kr.

79,700
kr.

79,700
kr.

159,400

2.

Aðstoðarlæknirinn i ísafjarðarhéraði skal 
sitja í Bolungarvíkur verzlunarstað, að þvi til- 
skildu, að honum verði greiddar að minsta 
kosti 600 kr. á ári annarstaðar að. 
Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í 
Strandasýslu til að vitja læknis.................. 300 300 600

3.

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni i Ár- 
neshreppi og fellur niður þegar er læknir 
er skipaður í Reykjarfjarðarhérað.
Styrkur til Öræfinga til að leita sér læknis- 
hjálpar......................................................... 300 300 600

4.

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni í 
Hofshreppi.
a. Styrkur til augnlæknis Andrésar Féldsteds 

í Reykjavík ..................................... 1,500 1,500 3,000
b. Styrkur til sama manns til lækninga- 

ferðar kringum landið á helztu viðkomu- 
staði strandskipa, með því skilyrði að 
hann á hverri hringferð hafi að minsta 
kosti hálfsmánaðardvöl á einum hinum 
fjölmennasta viðkomustað eftir samráði 
við stjórnarráðið, eftir reikningi alt aö 300 300 600

5. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í 
Reykjavík .................................................. 1,000 1,000 2,000

Flyt... 83,100 83,100 166,200



1912 1913 Alls
kr. kr. kr.

Flutt...
6. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þor-

83,100 83,100 166,200

steinssonar í Reykjavík..................................
Styrkurinnhvortárið til lækilanna Andrés- 

ar Féldsteds, Vilh.Bernhöfts og Ólafs Þor- 
steinssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir 
hver um sig segi stúdentunum í læknadeild 
háskólans til í sinni sérfræði og hafi ókeypis 
klinik handa fátækum mönnum, ekki 
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

1,000 1,000 2,000

7. Holdsveikisspítalinn ..................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig hvort 

árið: kr. kr.
1. Laun .......................... 5,290— 5,390
2. Viðurværi 67 —69 manna 12,000—12,000
3. Klæðnaður .................. 850— 850
4. Meðul og sáraumbúðir.. 1,300— 1,300
5. Eldsneyti .................. 2,700— 2,700
6. Ljósmeti......................... 550— 550
7. Húsbúnaður og áhöld ... 1,000— 1,000
8. Viðhald á húsum.......... 1,800— 1,200
9. Þvottur og ræsting......... 600— 600

10. Greftrunarkostnaður ... 200— 200
11. Skemtanir .................. 300— 300
12. Skattar o. fl.................... 1,300— 1,300
13. Ýmisleg útgjöld 1,200 kr. 

að frádregnum 400 — 
fyrir hey 800— 800

28,690—28,190

28,690 28,190 56,880

8. Geðveikishælið á Kleppi ..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig hvort 

árið:
A. Laun læknis.......................... 2,700
B. Önnur útgjöld:

1. Kaup starfsmanna.......... 3,950
2. Viðurværi 81manns50a.

á dag .......................... 14,782 50
3. Klæðnaður sjúklinga (30

kr.).................................. 1,800
4. Meðul og umbúðir........... 500
5. Ljós og hiti .................. 3,600
6. Viðhald og áhöld........... 2,300
7. Þvottur og ræsting.......... 800
8. Skemtanir .................. 200

19,900 19,900 39,800

Flyt... 30,632 50 132,690 132,190 264,880



Flult... 30,632 50 
9. Skattar m. m.................... 1,000

10. Óviss útgjöld................. 600__
32^32 “50

Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 58 sjúklingum 50 a.

á dag.......................... 10,585
Meðgjöf með 2 sjúkling-

um 100 a. á dag ... 730
Tekjur af búinu ... .. 1,000

12,315 90
Mismunur: 19,916 60

9. Heilsuhælið á Vifilsstöðum ..................

10. Önnur útgjöld: Kr.

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra- 
skýla ................................... 4,000

Styrkurinn veitist eftir íjölda 
legudaga, þó eigi meira en 30 
aurar fyrir hvern legudag og 
gegn þvi, að hérað, sem sjúkra- 
hús á, leggi fram eins mikið og 
styrknum nemur.

b. Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknissetr- 
um, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, þó aldrei meira en 
nemi 2,000 kr. á hverja þúsund 
héraðsbúa og með þvi skilyrði, 
að stjórnarráðið samþykki teikn- 
ingu af húsinu eftir að hafa fengið 
álit landlæknis, og að sýslufélag 
það, er sjúkraskýlið heyrir til, taki 
það að sér til eignar og reksturs 3,000 

c. bólusetningarkostnaður............... 1,000
d. til náms yfirsetukvenna ......... 2,000
e. til verkfæra handa yfirsetukonum 400 
f. gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16.

nóvbr. 1907 um varnir gegn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma.... 4,000 

g. gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6.
nóvbr. 1902 um varnir gegn því, 
að næmir sjúkdómar berist til 
íslands.......................................... 1,000

Flyt... 15,400

1912. 1913.
kr. kr.

132,690 132,190

18,000 18,000

150,690 150,190

Alls. 
kr.

264,880

36,000

300,880



1912. 1913. Alls.

Fiutl... 15,400
kr.

150,690
kr.

150,190
kr.

300,880
styrkur til héraðslækna til utan- 
feröa í þvi skyni, að afla sér 
nýrrar læknisþekkingar .......... 600

Þennan styrk veitir stjórnar- 
ráðið eflir tillögum landlæknis, 
og má hann ekki fara fram úr 
120 kr. fyrir hverja mánaðardvöl 
erlendis.
tillag til Önnu Magnúsdóttur f. á. 1,000 17,000 16,000 33,000

Samtals.. 167,690 166,190 333,880

13. gr.
Til samgöngumála veitast 1,126,450 kr.

A. 1912. 1913. I Alls
Póstmál.

1. Laun: Kr.
a. póstmeistara.................................. 4,000
b. 1. póstafgreiðslumanna (4) i

Reykjavík... .......................... 6,600
2. póstafgreiðslum. utan Reykja- 

vikur..................................... 20,800
c. bréfhirðingarmanna................. 8,500

2. Póstflutningur.................................................
Af póstflutningafénu má verja alt að 8000 

kr. hvort árið fyrir að flytja alls konar póst- 
sendingar með skipum, sem hafa ekki fast 
tillag, milli íslands og annara landa og 
milli hafna á íslandi, vátryggja þær og ann- 
ast skil á þeim á höfnum, og hagi skipin 
ferðum sinum eftir fastri fyrirfram auglýstri 
ferðaáætlun.

3. Annar kostnaður: Kr.
a. skrifstofukostnaður póstmeistara

eftir reikningi alt að................... 5.000
b. önnur gjöld .......................... 8,000

Pósthúsið i Reykjavík sé opið9stund. hvern 
virkan dag og 2 stundir hvern helgandag.

kr.

39,900
56,000

13,000

kr.

39,900
56,000

13,000

kr.

B. 
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagjörða: 
. 1912. 1913

1. Verkfræðingur landsins: Kr. Kr.
a. laun .......................... 3,000 3,000
b. ferðakostnaðurog fæð- 

ispeningar.............. 500 500
2. Til verkfróðra aðstoðar- 

manna og vegamælinga 
alt að ..................... 4,000 4,000

3. skrifstofukostnaður. ... 500 500

108,900 108,900
217,800

Flyt... 8,000 8,000 ...... ...... 217,800



1912. 1913. 1912. 1913. Alls
Kr. Kr. —

Flult... 8,000 8,000 kr. kr. kr.
4. eftirlit með vegaviðhaldi 200 200 8,200 8,200 217,800

II. Flutningabrautir Kr. Kr.
1. Borgarfjarðarbraut ... 10,000 20,000
2. Húnvetningabraut .. 10,000 10,000
3. Reykjadalsbraut.......... 15,000 5,000
4. Skagfirðingabraut ... 10,000 10,000
5. Grimsnesbraut.......... 10,000 10,000
6. viðhald flutninga-

brauta.......................... 10,500 9,000
7. Til brúar á Rangá ... 45,000 »

Sparist svo mikið fé
við brúargerðina á
Ytri-Rangá, að nægi
til brúargerðar á
Varmadalslæk, má
verja þvi til þess.

8. Til brúa á flutninga-
brautinni frá Grund að
Saurbæ í Eyjafirði
siðara árið: kr.
Á Finnastaðaá 2,120
- Skjóldalsá ... 3,860
- Djúpadalsá... 3,510
Ahöld og verk-
stjórn.............. 510 10,000 110,500 74,000

III. Þjóðvegir: Kr. Kr.
1. Mosfellssveitarvegur með

brú á Köldukvisl ... 6,000 »
2. Brú á Hafljarðará ... 10,000 »
3. Brýr á Hverfisfljót og

Brunná .................. » 12,000
4. Til brúar á Hrúta-

íjarðará .................. 8,000 »
5. Til brúar á Rangá i

Tungu........................ » 6,000
6. Til brúar á Austurá í

Sökkólfsdal................ » 2,500
7. Til að setja upp drag-

ferju á Þverá hjá
Hemlu........................ 1,600 »

8. aðrar vegabætur og
viðhald .................. 12,000 12,000 37,600 32,500

IV. Fjallvegir ................................................. 5,000 5,000
V. Til áhalda................................................. 2,000 2,000

Flyt... 163,300 121,700 217,800



Alls 
kr.

217,800

1912 1913 |
kr. kr. '

Flutt .. 163,300 121,700 '
VI. Til dragferjuhalds á Héraðsvötnum.. .. 300 300 1

VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti .......... 300 300 |
VIII. Til dragferjuhalds á Þverá .................. 150 150 i

IX. Til að koma Hvammstangaveginum alla
leið að þjóðveginum, gegn að minsta kosti 
jafnmiklu tillagi annarstaðar frá, alt að . 2,000

*
X. Styrkur til akvegarins i Eiðaþinghá gegn

að minsta kosti jafnmiklu tillagi annar- 
staðar frá ................................................. 1,000 1,000

XI. Til sýsluvegar frá Hafnarfirði til Kefla- I
víkur ......................................................... 5,000 5,000

Fjárveitingin er bundin jafn-miklu tillagi 
annarstaðar frá.

XII. Til akvegar i Svarfaðardal, þó ekki ytir i
x/» af fé því, sem til vegarins verður 
varið á fjárhagstímabilinu .................. 2,000

C. 174,050 128,450 !

1. Til gufuskipaferða ..................................
2. Til reglubundinna gufuskipaferða milli Sví-

60,000 60,000 i

þjóðar og íslands .................................. 4,000 4,000
3. Gufubátaferðir og mótorbáta ..................

Þetta sundurliðast þannig hvort árið:
1. Til Faxaflóabáts  ... 14,000
2. Til Breiðafjarðarbáts ........... 7,000
3, Til isafjarðarbáts........................... 5,500
4. Til Eyjafjarðarbáts................... 12,000
5. Til mótorbátsferða á Breiðaíirði. 1,000
6. Til mótorbátsferða milli Vest-

mannaeyja og lands .................. 1,200
7. Til mótorbátsferða upp eflir Hvítá 400
8. Til mótorbátsferða upp í Hvalfjörð 400
9. Til mótorbátsferða á Lagarfljóti.. 250

10. Til mótorbátsferða í Austur-
Skaftafellssýslu .......................... 400

Styrkirnir til gufubátaferða og mótorbáta veitast 
með þvi skilyrði, að bátar þeir, sem notaðir verða, 
séu að dómi stjórnarráðsins góð skip og henlug til 
þessara ferða og að stjórnarráðið samþykki ferða-

42,150 42,150

106,150 106,150áætlanirnar.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Ritsímafélagið mikla norræna umsamið ár-
35,000 35,000gjald (til 1925) .........................................

II. Til nýrra landsímalagninga o. fl.
1912. 1913.

1. talsimi frá Borðeyri til Kr. Kr.
Búðardals .................. 13,000 »

Gegn4000kr. tillagifrá 
hlutaðeigandi héruðum.

Flyt... 13,000 » 35,000 35,000

302,500

212,300

732,600



Alls 
kr.

732,600

1912. 1913. 1912 i 1913
Kr. Kr. kr. , kr.

Flutt... 13,000 » 35,000 35,000
2. talsími frá Búðardal um

Stykkishólm og að 1
Hjarðarfelli.................. 38,000 » í
Gegn 8,000 kr. tillagi frá I
hlutaðeigandi héruðum. 1

Nýjar talsimastöðvar
verða þvi að eins settar I
ástofn, að hreppurinná- í
byrgist reksturskostnað.

3. Til koparþráðs milli
Borðeyrar og ísafjarð-
ar allt að .................. 55,000 » 106,000

III. Til starfrækslu landsím-
anna m. m. Kr. Kr,
1. a, laun forstjóra land-

símanna.................. 3,500 3,500
b, persónuleg launavið-

bót fyrir núverandi
forstjóra.................. 1,500 1,500

2. ritsimastöðin í Beykja-
vík ásamt aðalskrifstofu
landsímanna................ 10,700 10,700

3. ritsimastöðin á Akur-
eyri, ásamt bæjarsíma-
kerfinu.................. .. 6,800 6,800

4. ritsiinastöðin á Seyðis-
firði ásamt bæjarsíma-
kerfinu.......................... 8,400 8,400

Af þessari upphæð eru
600 kr. handa sendi-
manni til að bera skevti í
um allan bæinn. i

5. ritsimastöð á Isafirði
ásamtbæjarsímakerfinu 5,900 5,900 1

6. símastöð á Borðeyri ... 2,600 2,600
7. símastöð í Hafnarfirði.. 1,000 1,000
8. tilstarfræksluloftskeyta-

sambands inilli Beykja-
vikur og Vestmannaevja
alt að.......................... 6,000 6,000

9. til starfrækslu á þrem
loflskeytastöðvum i
Skaftafells- og Bangár-
vallasýslum alt að ... 2,000 2,000

10. útgjöld við eftirlitsstöðv-
ar og aðrar talsíma-
stöðvar.......................... 2,000 2,000

Þegar sú ábyrgð er
liðin, scm hlutaðeigandi
hreppur við stofnun
venjulegrar landsima-
stöðvar hefir gefið fyrir
þátt-töku í reksturs-

Flyt... 50,400 50,400 141,000 35,000 732,600



1912 1913 1912. 1913. Alls
kr. kr. kr. ! kr. kr.

Flutt .. 50,400 50,400 141,000 35,000 732,600
kostnaðinum, á það 
venjulega að vera skil- 
yrði fyrir áframhaldi 
stöðvarinnar, að hrepp- 
urinn þá á ný taki þátt 
í rekstursútgjöldum 
stöðvarinnar eftir gild- 
andi reglum og nánari 
ákvörðunum stjórnar- 
innar fyrir hvert ein- 
stakt tilfelli.

10. Til rannsóknar síma-
leiða .......................... 2,000 2,000 52,400 52,400

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m... 
V. Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar

4,000 4,000

vegna............................................................... 2,000 2,000
Stjórninni veitist heimild til að taka lán 
til að kaupa talsímakerfið i Reykjavik 
fvrir alt að 74,000 kr.

VI. Viðhald landsímanna................................ 10,000 10,000

VII. Tillag ti) alþjóðaskrifstofunnar i Bern ... 550 550

209,950 103,950 313,900

E.
Vitamál:

I. Eftirlit með vitum: Kr. Kr.
a. laun ................................. 700 700
h. ferðakostnaður eftir reikn-

ingi alt að............................. 500 500 1,200 1,200
II. Öndverðanesviti: Kr.

1. laun vitavarðar.......................... 100
2. reksturskostnaður................. 150 250 250

III. Elliðaeyjarviti: Kr.
1. laun vitavarðar......................... 400
2. reksturskostnaður................. 450 850 850

IV. Arnarnesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 500
2. reksturskostnaður og viðhalds-

kostnaður.................................. 500 1,000 1/100
V. Kálfshamarsviti .................................. 6,500

Flyt... 3,300 9,800 1,046,500



• 1912. 1913. Alls

kr. kr. kr.
Flutt .. 3,300 9,800 1,046,500

VI Skagatáarviti................................................
VII. Siglunesviti: Kr.

1. laun vitavarðar.......................... 900
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 600 1,500

14,000

1,500
VIII. Til að reisa vita á Flatey á Skjálfanda ...

IX. Rifstangaviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 150
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 400

X. Langanesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 200
2. reksturskostnaður................. 200

XI. Dalatangaviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 600
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 600

XII. Vattarnesviti: Kr.
1. til að reisa vitann ... 6500
2. laun vitavarðar.................. 50—100
3. reksturskostnaður.................. 200

XIII. Dyrhólaviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 200
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 400

XIV. Vestmannaeyjaviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 700
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 500

XV. Reykjanesviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 1500
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 1600

XVI. Garðskagaviti: Kr.
1. laun vitavarðar.......................... 600
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 750
3. til að leggja gangbrú út að 

vitanum f. á........................... 2500
XVII. Gróttuviti: Kr.

1. laun vitavarðar., .................. 500
2. reksturs- og viðhaldskostnaður 450
3. til að breyta vitanum í blossa- 

vita f. á................................. 3500

550

400

1,200

6,550

600

1,200

3,100

3,850

4,450

14,000

550

400

1,200

300

600

1,200

3,100

1,350

950

Flyt... 26,700 48,950 1,046,500



1912 1913 Alls
kr. kr. kr.

Flyt... 26,700 48,950 1,046,500
XVIII. Styrkur til 'að halda uppi leiðar- 

Ijósum fyrir fiskiskip: Kr.
1. á Skipaskaga alt að..................... 75

‘2. á Gerðatanga ........................... 100
3. á Svartatanga við Stykkishólm 75 250 250

XIX. Viðhald eldri sjómerkja og uppsetning 
nýrra ............................................... 200 2,000

XX. Ymislegur vitakoslnaður .................. 1,100 500

28,250 51,700 79,950

Samtals • • • < • • 1,126,450

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála eru ætlaðar 587,140 kr.

1912. 1913. Alls
A. kr. kr. kr.

Andlega stéttin: Kr.
a. 1. laun biskups ............................. 5,000

2. skrifstofukostnaður ................... 1,000 6,000 6,000
b. Onnur útgjöld:

1. til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.
1880, 1. gr...................................................... 3,500 3,500

2. til bráðabirgðaruppbótar brauðum . ... 4,500 4,000
Af uppbót þessari má verja alt að 1,000 

kr. hvort árið til framlags í ibúðarhús úr 
steini eða steinsteypu í kauptúnum, reist 
samkv. lögum nr. 30, 16. nóv. 1907, um 
lán úr landssj. til byggingar ibúðarhúsa á 
prestssetrum, þar sem fastráðið er prests- 
setur til frambúðar, og presturinn hefir ekki 
við neinu fé tekið i húsum eða álagi upp i 
tilskilið framlag af hans hálfu til húsbygg- 
ingarinnar.

3. viðbót við eftirlaun þau. er fátækir upp- 
gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt 
lögum .................................................... 4,000 4,000

4. Framlag til prestlaunasjóðs .................. 40,000 40,000
5. Til sira Jóhannesar Lynge til að byggja 

baðstofu á Kvennabrekku ..................
Við ábúendaskifti sé skilað húsi, er sé 1200 
kr. virði auk andvirðis hinnar gömlu bað- 
stofu með álagi.

1,200

59,200 57,500
’ Flyt... ... ... 116,700



1912. 1913. Alls

kr. kr. kr.

Flutl... .......... 116,700

B.
Kenslumál:

I. Til háskólans;

a. Laun ......................................................... 34,600 34,600

b. Aukakensla: kr. kr.

1. Til héraðslæknisins i 
Reykjavik................... 800 800

2. Til kennarans i efnafræði 400 400
3. Til kennarans í lagal.

læknisfræði .................. 300 300
1,500 1,500

c. Styrktarfé: kr. kr.

1. Námsstyrkur................. 5,400 5,400
2. Húsaleigustyrkur.......... 3,600 3,600
3. Utanfararstyrkurlæknaefna 300 300

9,300 9,300
d. Til bókakaupa m. m.: kr. kr.

1. Bókakaup .................. 1,800 1,800
2. Umbúðir m. m. við ó-

keypis klinik................. 200 200
2,000 2,000

e. Til útgáfu kenslubóka .......................... 2,000 2,000

f. Eldiviður, Ijós og ræsting.......................... 1,050 1,050

g. Önnur gjöld................................................. 650 650

Húsaleigustyrk og námsslyrk við háskól- 
ann má að eins veita efnilegum, reglusöm- 
um og efnalitlum nemendum, 80 kr. mest 
um árið í húsaleigustyrk og 280 kr. mest í 
námsstyrk. Húsaleigustyrkur sé venjulega 
að eins veittur utanbæjarmönnum, og að 
námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir inn- 
anbæjarmönnum.

51,100 51,100 102,200
Flyt... .......... .......... 2184)00



Flyt... 13,320 13,320 21,700 21,700 218,900

Flutt ..

1912. 1913. Alls.
kr. kr. kr.

218,900
II. Menlaskólinn ahnenni:

a. laun..........................................

b. aðstoðarfé:

handa söngkennaranum..........

— fimleikakennaranum ...

lil dyravarðar..........................

íyrir unisjón með húsum og

Kr.

600

700

1,000

19,200 19,200

áhöldum skólans

c. önnur úlgjöld:

1. til bókasafns skólans

2. — eldiviðar, Ijósa og 
vatns.....................

3. — skólahússins utan 
og innan .............

4. til fasts aukakennara

5. —annarar tímakenslu 
og til prófdómenda ..

0. húsaleigustyrkur 
handa 36 lærisveinum
20 kr. handa hverjum

7. námsstyrkur..........

8. læknisþóknun..........

9. ýmisleg útgjöld ...

10. til visindalegra áhalda 
við kenslu..........

11. til þess að gefa úl 
kenslubækur handa 
mentaskólanum alt 
að 45 kr. fyrir örkina

1912 
Kr.
400

1,400

1,400

1,600

3,200

720

2,000

100

1,200

300

1,000

200

1913 
Kr.
400

1,400

1,400

1,600

3,200

720

2,000

100

1,200

300

1,000

2,500 2,500



IV.

III.

1 Q1 9 1913
1912. 1913. Alls

Kr.
Flutl... 13,320

12. til áhalda við fim- 
leikakenslu.......... 100

13. til verðlaunabóka ... 300

Kr.
13,320

100
300

kr.
21,700

13,720

kr.
21,700

13,720

kr.
218,900

Húsaleigustyrk og námsstyrk við menta- 35,420 35,420 70,840skóla má að eins veita efnilegum, reglu- 
sömum og efnalitlum nemendum, 80 kr. 
mest um árið í húsaleigustyrk, 200 kr. i 
námsstyrk. Húsaleigustyrkur sé venju- 
lega að eins veittur utanbæjarmönnum, og 
að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyr- 
ir innanbæjarmönnum.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. laun.........................................................

Af þessari upphæð eru 400 kr. hvort 
árið persónuleg launaviðbót til 3. kenn- 
ara skólans præp. hon. Jónasar Jónas- 
sonar.

b. önnur útgjöld: 1912 1913
Kr. Kr.

1. til bóka- og áhalda-
kaupa við kensluna. 600 600

2. til eldiviðar og Ijósa 800 800
3. — timakenslu og

aukakenslu .......... 3,200 3,200
4. til styrkveitinga

nemendum .......... 800 800
Styrkurinn sé veittur 
að eins utanbæjar- 
mönnum.

5. ýmisleg útgjöld, þar
nieð talin dyravarzla 1,600 1,600

9,000

7,000

9,000

7,000

Kennaraskólinn: 1912
Kr.

a. laun................................ 6,600
b. önnur útgjöld:

1. timakensla ......... 1,200
2. til aukakennara .. 1,000
3. eldiviður og Ijós ... 800
4. hókakaup og áhöld.. 300
5. námsstyrkur .......... 1,500

Styrkurinn sé veittur 
að eins utanbæjar- 
inönnum.

6. ýmisleg útgjöld ... 1,200

1913 
Kr.

6,600

1,200
1,000

800
300

1,500

1,200

16,000 16,000
32,000

25,20012,600 12,600
Flyt... .......... ..........346,940



1912. 1913. Alls**'

Flutt...
V. Stýrimannaskólinn:

a. laun.........................................................
b. önnur útgjöld: 1912 1913

Kr. Kr.
1. til tímakenslu. 1,000 1,000
2. — áhaldakaupa o. fl. 400 400
3. — eldiviðar og ‘Ijósa 400 400
4. ýmisleg útgjöld ... 600 600

kr.

3,200

2,400

kr.

3,200

2,400

kr.
346,940

VI. Til annarar kenslu: 1912 1913 5,600 5,600
11,200a. til kvennaskóla: Kr. Kr.

1. til kvennaskólans i
Reykjavík gegn að 
minsta kosti 1,500 kr. 
framlögum annar- 
staðar að en úr lands- 
sjóði.......................... 6,000 6,000

2. til sama skóla 40 kr.
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt árið, alt að 2,000 2,000

3. námsstyrkurtilsveita-
stúikna við sama 
skóla........................... 600 600

4. Til kvennaskólans á
Blönduósi gegn að 
minsta kosti 750 kr. 
fiamlögum annars 
staðar að en úr lands- 
sjóði.......................... 3,000 3,000

5. Til sama skóla 40
kr. fyrir hverja náms- 
mey, sem er alt árið,
alt að ... ... ... 1,400 1,400

b. 1. Til barnaskóla, þar af til barnaskóla 
í kaupstöðum 7,000...............

Styrkur þessi veitist einkum eftir 
lengd kenslutíma og nemendatjölda 
og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti til móts við styrkinn úr lands- 
sjóði jafnmikils styrks annarstaðar 
frá, og að þeir hafi fyrirskipuð 
kensluáhöld.

2. Til farskóla alt að 200 kr. til hvers
Styrkur þessi veitist gegn þvi að 

skólarnir fái úr sveitarsjóði eða

13,000

24,000

18,000

13,000

24,000

18,000

Flyt... 55,000 55,000 358,140



1912. 1913. Alls.
kr. kr. kr.

Flutt ... 55,000 55,000 358,140
annarstaðar frá að minsta kosti 
jafnmikið landssjóðsstyrknum, og 
að þeir hafifyrirskipuð kensluáhöld.

3. TH að reisa barnaskóla utan kaup- 
staða, alt að þriðjungi kostnaðar, 
með því skilyrði að stjórnarráðið 
samþykki uppdrátt að húsinu 20,000

i

20,000

4. tillag til styrktarsjóðs handa harna-
kennurum .......................... 1,000 1,000

5. til framhaldskenslu handa kenn-
urum................................................. 2,500 2,500

6. a. laun umsjónarmanns fræðslu-
málanna....................................... 3,000 3,000

b. til eftirlitsíerða eftir reikningi ... 
c. til aðstoðar við samning skýrslna

000 600

eftir reikningi.......................... 200 200
c. Til unglingaskóla utan kaupstaða, þó

ekki yfir 1000 kr. til hvers, all að... 8,000 8,000
Styrkur þessi veitist með þvi skil- 

yrði, að skólarnir fullnægi reglum þeim, 
er stjórnarráðið hefir sett sem skilyrði 
fyrir styrkveitingu úr landssjóði til 
unglingaskóla 10 d 1910, og að þeir 
njóti styrks annarstaðar að, er ekki sé 
minni en hehningurlandssjóðsstyrksins.

d. Til unglingaskólahalds á Isafirði, alt 
að ......................................................... 1,500 1,500

c. Til unglingaskólahalds á Seyðisíirði 
alt að ................................................... 1,200 1,200
Styrkurinn til beggja þessara unglinga- 

skóla er bundinn sama skilyrði og 
styrkur til unglingaskóla utan kaup- 
staða.

f. Til lýðháskólans á Hvitárbakka í
Borgarfirði ...........................................

Styrkur þessi er bundinn því skil- 
yrði, að stjórnarráðið hafi eftirlit með 
starfsemi skólans, og að hann njóti

1,500 1,500

styrks annarstaðar að, er ekki sé 
minni en helmingurlandssjóðsstyrksins.
Til sama skóla 30 kr. fyrir hvern 
nemanda, sem er i skólanum að
minsta kosti 6 mánuði, alt að .......... 600 600

Flyt... 95,100 95,100 358,140



1912. 1913. Alls.

Flutt... 
h. til gagnfræða- og alþýðuskólans í 

í Flensborg ....................................  
i. til organleikarans við dómkirkjuna i

Reykjavik...............................................
j. til kennara í organslætti og sönglist i 

Reykjavik.........................................  
k. styrkur til þess að semja og gefa út 

alþýðukenslubækur .....................
1. til kenslu heyrnar- og málleysingja 

m. m..................................................  
m. til kenslu blindra barna.sem send eru 

utan til náms, gegn jafn-miklu framlagi 
annarstaðar frá...........................

kr.
95,100

7,000

100

400

800

7,000

1,000

kr.
95,100

7,000

100

400

800

7,000

1,000

kr.
358,140

111,400 111,400
222,800VII. Til sundkenslu:

a. i Reykjavik ..........................................
Styrkur þessi er bundinn því skil- 

yrði, að kensla þessi fari fram að 
ininsta kosti 2 mánuði að vorinu og 
1 mánuð að haustinu, og að læri- 
sveinar Mentaskólans og Stýrimanna- 
skólans njóti kenslunnar ókeypis.

b. til sundkenslu o. fl. annarstaðar ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

sýslunefndum með þvi skilyrði, að 
annarstaðar frá sé lagt til sundkensl- 
unnar eigi minna en landssjóðsstyrkn- 
um nemur.

c. Styrkurtil Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara til að veita ókeypis 
tilsögn munnlega og verklega utanbæj- 
arstúlkum, svo þær verði færar um að 
kenna leikfimi..................................

d. Ferðastyrkur tilleikfiiniskennara Björns 
Jakobssonar til þess að sækja alþjóða- 
mót um likamsuppeldi, sem haldið 
verður i Odense í sumar .............

300

1,200

450

300

300

1,200

450

VIII. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að 
halda uppi kenslu i tréskurði i Reykjavík

2,250 1,950 4,200

2,0001,000 1,000

Samtals... 587.140



Til vísinda og bókmenta veitast kr. 162,740.
15. gr.

Landsbókasafnið;
1912 
kr.

1913 
kr.

1912. 1913. Alls.

kr. kr.
1
! kr.

a. laun landsbókavarðar 3,000 3,000 i
b. — 1. bókavarðar....... 1,500 1,500
c. — 2. bókavarðar........... 
d. til að kaupa bækur og

1,000 1,000

handrit............................... 6,000 6,000
e. til bókbands... ..........
f. til kostnaðar við spjald-

1,700 1,800 i

skrár (eftir reikningi) ... 
g. fyrir afskriftir (eflir reikn-

1,500 1,500

>ngi).................................. 800 800
h. til að prenta ritaukaskrár 200 200
i. brunaábyrgðargjald fyrir 

safnið............................ 360 360
k. ýmisleg útgjðld .......... 250 250 16,310 16,410
Landsskjalasafnið: kr. kr.
a. laun skjalavarðar .......... 1,800 1,800
b. laun aðstoðarskjalavarðar 
c. til að binda inn, búa uin

960 960

skjöl o. fl.............................
d. til að útvega og afrita merk

900 900

skjól og bækur handa 
skjaiasafninu .................. 600 600

e. til að gefa út skrá yfir 
skjalasafnið................. 250 250

4,510 4,510Þjóðmenjasafnið:
a. laun þjóðmenjavarðar

(fommenjavarðar)..........
b. til aðstoðar eftir reikningi 

alt að............................
c. til að útvega forngripi og 

til áhalda alt að ....
d. til að gefa út safnskrá 

(Katalog) alt að..........
e. til rannsókna og undirbún- 

ings á skrásetning forn- 
menja alt að ............

kr.

1,800

800

1,500

500

1,000

kr.

1,800 

800

1,500 

»

1,000 5,600 5,100Þjóðmenjasafnið sé opið
frá 15. Júní til 15. Septem- 
ber 2 stundir á dag, en
annan tíma árs 6 stundir
á viku, eftir nánari fyrir- 
mælum stjórnarráðsins.

Flyt... 26,420 26,020



1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

Flutt... 26,420 26,020
4. Náttúrufræðisfélagið: ............................... .

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafn- 
ið 300 kr. á ári.

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að 
safnið sé til sýnis almenningi á ákveðnum 
tíma, ekki sjaldnar en einu sinni í viku.

1,000 1,000

5. Landsbókasafnshúsið: kr. kr.
a. til eldiviðar, Ijósa o. fl. ... 3,200 3,200
1). til dyravarðar.............. 1,400 1,400
c. til viðhalds og áhalda ... 2,000 1,000 6,600 5,600

6. Til kaupstaðabókasafna gegn eigi minna
tillagi úr bæjarsjóði og sýslusjóði................ 2,000 2,000

7. Til bókasafnsins á Seyðisfirði, til þess að 
kaupa eldri íslenzkar bækur......................... 500

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup- 
túnum gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 
eða sveitarsjóði......................... ....................... 1,500 1,500

9. Til deildar hins islenzka bókmentafélags i
Reykjavík........................................................ 2,000 2,000

10. Til Þjóðvinafélagsins.................................. 750 750
11. Til Fornleifafélagsins ..................................

Styrkurinn greiðist því að eins, að Arbók 
félagsins komi út hvort árið

400 400

12. Til sögufélagsins, til að gefa út heimildar- 
rit að sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk,
alt að................................................................. 750 750 |

13. Til að vinna að textaútgáfu á íslenzku forn- 
bréfasafni.........................................................

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 
sainskonar registur og við fyrsta bindi sé 
gefið út við hvert bindi af safninu.

800 800 i

14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingis- 
bækur frá 1570 —1800, og vinna að útgáfu 
þeirra................................................................. 1,000

I
1,000

15. Til Stórstúku Goodtemplara á íslandi, til 
eflingar bindindi ......................................... 2,000 2,000

16. Til bindindissameiningar Norðurlands ...
Þessi 2 siðastnefndu félög gefi stjórnar- 

ráðinu reikning fyrir, hvernig fénu er varið.

300 300

17. Til Brynjúlfs Jónssonar til undirbúnings 
fornleifaskrár................................................. 400 400

Flyt... 46,420 44,520



1912. 1913. Alls

kr. kr. kr.
Flutt .. 46,420 44,520

18. Til Jóns sagnaskálds Stefánssonar .......... 1,200
19. Til Jóns Ófeigssonar lil að fullsemja og búa 

undir prentun þýzk-islenzka orðabók, er sé 
eigi minni en 45 arkir prenlaðar..........  ... 1,500 1,500

20. Til Einars skálds Hjörleifssonar .......... 1,200 1,200
21. Til Þorsteins Erlingssonar skálds................ 1,200 1,200
22. Til sira Valdimars Briem’s....................... 800 800
23. Til Guðm. skálds Magnússonar.................. 1,200 1,200
24. Til Guðm. skálds Guðmundssonar.......... 600 600
25. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.......... 400 400
26. Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi 

söngkenslu á Akureyri.................................. 300 300
27. Til Sigfúsar Einarssonar til eflingar og út- 

breiðslu sönglistar og söngþekkingar hér á 
landi................................................................. 1,200 1,200

28. Til Jónasar Jónssonar til að rannsaka og 
rita um islenzkan sálmasöng (Hymnologi) 
frá 1550 til 1900 .......................................... 600 600

29. Til alþýðufræðslu Stúdentafélagsins.......... 500 500
30. Til að gefa út dómasafn landsyfirréttaiins, 

alt að 15 kr. fyrir hverja örk .................. 150 150
31. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn minst 500 

kr. framlagi úr bæjarsjóði Rvikur, alt að . 2,000 2,000
32. Styrkur til Jóns Jónssonar sagnfræðings til 

að rannsaka og rita um sögu íslands......... 1,000 1,000
33. Til Hannesar Þorsteinssonar alþingismanns 

til að semja æfisögur lærðra manna is- 
lenzkra á siðari öldum.................................. 2,500 2,500

34. Til landmælinga á íslandi......................... 5,000 5,000
35. Til dr. Helga Péturss til jarðfræðisrann- 

sókna................................................................. 2,000 2,000 ■
1

36. Til dr. Helga Jónssonar til mýra- og gras- 
fræðisrannsókna............................................... 1,500 1,500

1

37. Til Jóns Ólafssonar rithöfundar styrkur til 
að semja og búa undir prentun íslenzka orða- 
bók með íslenzkum þýðingum, 60 kr. fyrir 
það sem svarar prentaðri örk, alt að.......... 1,500 1,500

38. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara til
fiskirannsóknar................................................. 600 600

39. Til mag. art. Agústs Bjarnasonar til þess 
að gefa út heimspekilega fyrirlestra 50 kr. 
fyrir örkina, alt að.......................................... 600 600

40. Til -Sighv. Grímssonar Borgfirðings til þess

Flyf... 73,970 70,870



1912. 1913. ’ Alls.
— kr. kr. kr.

Fhitt... 73,970 70,870 i
að kynna sér skjöl á söfnuni i Reykjavik 300 1

41. Til Laufeyjar Valdemarsdóttur til að nema 1
tungumál við Kaupmannahafnarháskóla ... 400 400

42. Til Guðmundar Hjaltasonar til þess að halda
alþýðufyrirlestra utan Reykjavikur .......... 400 400

43. Til jarðskjálftarannsókna.......................... 550 550 1
44. Til veðursímskeyta innanlands .................. 4,800 4,800
45. Til Einars Jónssonar myndasmiðs.......... 1,200 1,200
46. Til Guðmundar heiinspekings Finnbogason-

ar, til þess að gefa út heimspekisfyrirlestra
sína .50 kr. fvrir örkina, alt að.................. 600 600

47. Til cand. mag. Sigurðar Guðmundssonar til 1
að undirbúa bókinentasögu islands .......... 600 600

48. Til Magnúsar Ijósmyndara Olafssonar til
þess að taka myndir af helztu stöðum hér
á landi, íslenzkuin mannvirkjum og við-
burðum, ... ................................................. 500

83,320 79,420
Samtals... .......... ..............  i 162,740

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 418,394.

1912. 1913. Alls
kr. kr. kr.

1. Til bændaskólans á Hólum:
a. laun ................................................. ... 2,700 2,700
b. til aðstoðarkennara................................ 1,000 1,000
c. önnur útgjöld: 1912 1913

Kr. Kr.
1. til verklegrar kenslu... 700 700
2. til kensluáhalda ... 500 500
3. til eldlviðar og Ijósa... 800 800
4. til styrkveitinga nem-

endum.......................... 400 400
5. til að kaupa trésmiða-

áhöld .......................... 800 »
6. ýmisleg útgjöld. ... 1,000 1,000

d. til að byggja leikfimishús úr
steinsteypu alt að.............. 6,000 » 10,200 3,400

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. laun ......................................................... 2,700 2,700
b. til aðstoðarkennara............................... 1,000 1,000
c. önnur útgjöld: Kr. Kr.

1. til verklegrar kenslu. ... 700 700
2. til kensluáhalda.......... 500 500
3. til eldiviðar og Ijósa. ... 700 700
4. til styrkveitinga nemend-

um .................................. 400 400
Flyt... 2,300 2,300 17,600 10,800



1912 1913 
Kr. Kr.

1912. 1913. Alls.

kr. kr. kr.
Flutt .. 2,300 2,300 17,600 10,800

5. ýmisleg útgjöld .......... 800 800 3,100 3,100
3. Til Torfa Bjarnasonar.................................. 1,500 1,500
4. Til bryggjugerðar i Vestmannaeyjum .. 5,000
5. Til framhaldsrannsókna á járnbrautarstæði

frá Reykjavík austur í Árness- og Rangár- 
vallasvslur......................................................... 3,000

6. Til skólahalds á Eiðum .......................... 2,500 2,500
7. Til »Sambands islenzkra samvinnufélaga« 

til þess að útbreiða þekkingu á kaupfélags- 
skap og öðrum samvinnufélagsskap.......... 500 500

s.

Styrk þessum skal verja til fyrirlestra um 
þetta efni á þeim slöðum, er stjórnarráðið 
tiltekur, og gegn jafn-miklu framlagi annar- 
staðar að.
Til búnaðarfélaga......................................... 22,000 22,000

9. Til Búnaðarfélags íslands. Þar af til kenslu 
i mjólkurmeðferð 3,000 kr. hvort árið 54,000 54,000

10. Laun skógræktarstjóra................................ 3,000 3,000
11. Til skóggræðslu................................................

Skógræktarstjóri hagi ferðum sínum um 
landið eftir samráði við landsstjórnina.

8,000 8,000

12. Handa Ungmennafélagi íslands til eflingar 
likamlegra íþrótta og til skóggræðslu... .. 1,000 1,000

13. Styrkurtil Gagnfræðaskólans á Akurgyri til 
að koina upp leikvelli.................................. 400

14. Til sandgræðslu.......................................... 4,000 4,000
15. Til þess að veita vatni úr Ásakvíslum á 

Meðallandssandana til varnar frekari sandá- 
gangi og sandgræðslu, alt að .................. 3,500

16. Styrkur til samvinnu-smjörbúa. Styrkur- 
inn veitist eftir þeim reglum, sem settar 
voru i lögum nr. 49, 10. nóv. 1905, að und- 
anskildum þeim smjörbúum, er notið hafa 
styrks úr landssjóði 10 ár eða lengur 12,000 10,000

17. Til verkfræðings, er sé til aðstoðar lands- 
sljórn og héraðsstjórnum: 1912 1913

Kr. Kr.
a. laun.................................. 3,000 3,000
b. ferðakostnaður eftir reikn-

ingi .................................. 500 500 3,500 3,500
18. a. Laun handa 2 dýralæknum ..................

b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni
2,400 2,400

i Reykjavik................................................
c. Styrkur til að semja dýralækningabók,

400 400

alt að......................................................... 400
19. Styrkur til Hóimgeirs Jenssonar til að stunda 

dvralækningar í Vesturamtinu forna.......... 300 300
20. Til tveggja manna til að læra dýralækningar 

erlendis ......................................................... 1,200 1,200
Nemendunum ber að senda stjórnarráð- 

inu tvisvar á ári vottorð frá kennurum 
þeirra um iðni og ástundun.

Flyt... 149,300 128,200



1912. 1913. Alls.

kr. kr. kr.
Flutt... 149,300 128,200

21. Til Jónínu Sigurðardóttur til matreiðslu- 
skólahalds á Akureyri .................................. 1,000 1,000

22. Til kvenfélagsins Ósk á ísafirði , til mat- 
reiðsluskólahalds ......................................... 1,000 1,000

23. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik til 
þess undir yfirumsjón landsstjórnarinnar að 
reka iðnskóla í Reykjavik .......................... 5,000 5,000

24. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri til 
kvöldskólahalds .......................................... 1,000 1,000

25. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði til 
kvöldskólahalds................................................ 1,000 1,000

26. Til Iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði til 
kvöldskólahalds................................................ 600 600

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó 
ekki fara yfir S's reksturskostnaðar.

27. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn 
til náms erlendis .......................................... 2,500 2,500

28. Til Páls Jónssonar frá Djúpavogi, til þess 
að fullgera og kaupa einkaleyfi á atkvæða- 
vél ... .. ....................................................... 600

29. Til Helga Valtýssonar til þess að setja straum- 
ferju á einhverja á landsins eftir samráði 
við Stjórnarráðið .......................................... 1,200

30. Handa hæfum manni fyrst til utanfarar 
um nokkra mánuði til að kynna sér verk- 
un og flokkun á ísl. ull undir markaðinn 
og því næst til að ferðast um landið og 
kynna bændum meðferð á ull til útflutnings 
á markaðinn ................................................. 1,200 1,200

31. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna- 
félagsins í Reykjavík til þess að halda uppi 
skóla fyrir verzlunarmenn í Reykjavik, þó 
ekki yfir 4/a reksturskostnaðar .................. 5,000 5,000

32. Heiðursgjöf til prósessors við landbúnaðar- 
háskólann i Kaupmannahöfn C. O. Jensen 2,000

33. Til byggingafróðs manns til þess að leið- 
beina við kirkju- og barnaskólabyggingar.. 1,600 1,600

34. Til sama, eftir reikningi, fyrir skoðanir húsa 
á prestssetrum, alt að.................................. 400 400

Flyt... 173,400 148,500



Alls. 
kr.

1912. 1913.

Flutt ..
kr.

173,400
kr.

148,500

35.

3(5.

1912 1913
a. Launhanda5fiskiyfirmals- Kr. Kr.

mönnum .. ................. 7,800 7,800
h. Til ferðakostnaðar. ... 400 400
Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum síld- 
ar, annars á Akur.eyri, hins á Siglufirði ...

8,200

1,200

8,200

1,200
37. Til Fiskifélagsins .......................................... 2,500 2,500
38. Þóknun til vörumerkjaskráritara .......... 360 360
39. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. laun forstöðumanns, auk 25°/o af hrutto
tekjum stofnunarinnar .......................... 2,000 2,000

b. til húsaleigu.......................................... 700 700
c. til ljósa, eldsneytis og ræstingar .......... 500 500

40. Til fiskiveiðasjóðs Islands.......................... 6,000 6,000
41. Leiga eftir Gullfoss.......................................... 300 300
42. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 

merkursandi til að halda við bygð á Sand- 
inum og veita ferðamönnum húsaskjól, beina 
og fyigð ........................................................ 300 300

43. Styrkur til Samábyrgðarinnar .................. 5,000 5,000
44. Til eftirlits með úlflutningi á hrossum ... 600 600
45. Til bryggjugerðar á Húsavik, þó eigi yfir

1/3 kostnaðar, alt að .................................. ........ . 3,000

46.

Sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu veitist 
styrkur þessi og hefir hún ábyrgð á að 
bryggjan verði til almennings nota.
Til aðgerðar og umbóta á bryggjunni i 
Krossvik á Akranesi .................................. 1,000

47.

Styrkurinn veitist hreppsnefnd Ytri-Akra- 
neshrepps og heíir hún ábyrgð á að bryggj- 
an verði til ahnenningsnota og að hreppur- 
inn annist og ábyrgist viðhaldið.
Til lendingarsjóðs Bolvikinga .................. 1.000

48.

Stjórnarráðinu sendist árlega reikningur 
sjóðsins.
Styrkur til hafnarbryggjugerðar í Hafnar- 
firði, alt að ................................................. 25,000

49.

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að 
annars staðar frá komi að minsta kosti 3 4 
hlutar kostnaðarins, og að bryggjan verði 
bygð undir umsjón verkfræðings landsins. 
Til bryggjugerðar á Sauðárkróki, þó eigi yfir 
’/a kostnaðar, alt að .................................. 3,000

Flyt... 231,060 179,160



Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 
veitast 5,200'kr.

1912 1913 { Alls
kr. • kr. kr.

Flutt .. 231,060 179,160
Sýslunefnd Skagafjarðarsýsiu veitist styrk-

ur þessi, og heíir hún ábyrgð á að bryggj-
an verði til alnienningsnota.

50. Til sira Arnórs Árnasonar i Hvammi upp-
gjöf á eftirstöðvum af húsbyggingarláni ... 174 ..........

51. Styrkur til hlutafélagsins klæðaverksmiðjan
Iðunn .............................................................. 6,000 .... ...

52. Til eftirlits með silfurbergsnámunni í Helgu-
staðafjalli, samkvæmt nánari fyrirmælum
stjórnarráðsins, eftir reikningi alt að ........ 1,000 1,000

238,234 180,160
Samtals... .......... .......... 418,394

17. gr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár og tillags i ellistyrktarsjóð veitast 158,400 kr.; 

þar at til ekkjufrúar Jakobinu Thomsen 300 kr.; til ekkjufrúar Önnu Johnsen 
150 kr.; til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur sem viðbót við eftirlaun hennar af 
Vestmannaeyjaprestakalli 105 kr. 40 a.; til ekkjufrúar Torfhildar Holm 360 kr.; 
til Marie Katrine Jónsson 300 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr.; til 
sira Matthíasar Jochumssonar 2,400; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimanna- 
skólastjóra M. Bjarnasonar, 300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; 
til ekkjunnar Solveigar Þórðardóttur (meðan yngri sonur hennar er i ómegð) 
100 kr.; til læknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til læknisekkju Sig- 
rúnar ísleifsdóttur 200 kr.; til prestsekkju Elinborgar Friðriksdóttur 800 
kr.; til prestsekkju Sigriðar Þorkelsdóttur 200 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, 
ekkju Páis Ólafssonar skálds, 300 kr.; til ekkjufrúar Þóru Melsteð 600 kr.; til 
prestsekkju Ingunnar Loftsdóttur 300 kr.; til prestsekkju Bjargar Einarsdóttur 300 
kr.; til prestsekkju Guðrúnar Björnsdóttur 100 kr.; viðbót við eftirlaun ekkjufrúar 
Jakobinu Soflfíu Magnúsdóttur 59 kr. 38 au.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Hann- 
esar pósts 200 kr.; til Gísla pósts Eirikssonar 200 kr.; til Jóhanns pósts Jóns- 
sonar 200 kr.; til Egils pósts Gunnlaugssonar 100 kr.; til Böðvars pósts Jónssonar 
100 kr.; til Hjartar Snorrasonar, fyrrum skólastjóra og kennara, 500 kr.; til 
Sighvats Árnasonar, fyrrum alþingismanns, 300 kr.; — til allra þeirra hvort árið.

19. gf.
Til óvissra útgjalda veitasl 6,000 kr.
Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða em- 

bættismannaefna frá útlöndum til að taka við embættum hér á landi.



20. gr.
Tekjuhallinn^ sem fyrst um sinn er áætlaður að verði kr. 399,167,34, greið- 

ist af viðlagasjóði.

21. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1911 og hafa 

i för með sér tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eður öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 
25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir íjárhagstímabilið.

22. gr.
1. Úr viðlagasjóði er heimilt að verja alt að 10,000 kr. hvort árið til 

lánveitinga handa bændum og samgirðingafélögum eftir tillögum landbúnaðarfé- 
lagsins til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán 
þessi veitast til 20 ára gegn 4°/« vöxtum, séu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en 
greiðist síðan með jafnri afborgun á ári i 16 ár. Abúendur á þjóðjörðum og 
kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra lána með 6% árgjaldi i 28 ár.

2. Úr viðlagasjóði má veija alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga 
handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. — Lánið 
veitist að eins gegn ábyrgð sýslufélaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira 
en 400 kr. fyrir þurrabúðarmann hvern, gegn 4% endurgreiðslu á 20 árum að 
liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Sýslufélögum, sem leggja fram áskilið framlag til landsimalagningar, 
má veita lán úr viðlagasjóði i því skyni, gegn 4°/o i ársvöxtu, og endurgreiðslu á 
18 árum. Til lána þessara má veija alt að 15,000 kr.

4. Sýslufélögum má lána úr viðlagasjóði alt að 10,000 kr. hvort árið til 
þess að koma upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að 
sigling geti tepst af isuin, gegn 4°/o i ársvöxtu og endurgreiðslu á 15 árum.

5. Úr viðlagasjóði má verja alt að 5,000 kr. hvort árið til stofnunar smjör- 
búum (rjómabúum) og ostagerðabúum. Lán þessi veitast eftir meðinæluin Bún- 
aðarfélags íslands og gegn ábyrgð sveita eða sýslufélaga. Þau ávaxtast með 4°/o 
árlega, séu afborgunarlaus fyrstu 5 árin, og greiðist síðan með jöfnum afborgun- 
um á 15 árum. .

6. Úr viðlagasjóði má lána Seyðisfjarðarkaupstað alt að 40,000 kr. til að 
koma á raflýsingu í bænum. Lánið ávaxtast og endurborgast á 28 áruin með 
6% árlega.

7. Sýslunefndum Húnavatnssýslu má lána úr viðlagasjóði 12,000 krónur 
til skólahúsbyggingar á Blönduósi. Lánið ávaxtast og endurborgast á 28 árum 
með 6°/o árlega.

8. Sýslunefnd Árnessýslu má lána úr viðlagasjóði til áveitu úr Þjórsá á 
Miklavatnsmýri alt að 20,000 krónur. Lánið ávaxtast og endurgreiðist með 6% 
á 28 árum. '

9. Úr viðlagasjóði má lána Ásahrepp í Rangárvallasýslu gegn ábyrgð 
sýslufélagsins alt að 30,000 kr. til að hlaða i Djúpós til verndunar Safamýri og 
lands þess er að henni liggur. Lánið ávaxtast og endurgreiðist með 6°/« á 28 
árum.



10. Úr viðlagasjóði má veita niðursuðuverksiniðjunni »ísland« á íasfirði 
alt að 50,000 kr. lán gegn 1. veðrétti í verksmiðjunni og annari tryggingu, er 
stjórnin telur gilda. Lánið ávaxtast með 4Vs °/o og endurborgist með jöfnum ár- 
legum afborgunum á 18 árum.

11. Ráðherra veitist heimild til að ábyrgjast fyrir landssjóðs hönd alt að 
(50,000 kr. lán, er sýslufélag Vestmannaeyja hefir i hyggju að taka til hafnar- 
gerðar i Vestmannaeyjum.

12. Stjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir landssjóðs hönd fyrir 
Vifilsstaðahælið alt að 120,000 kr. lán.

13. Afborgunarfrest af viðlagasjóðsláni til Verksmiðjufélagsins á Akureyri, 
er lekið var 18. janúar 1908, iná framlengja til 31. desember 1915. Úr þvi endur- 
horgist lánið með jöfnum árlegum afborgunum á 15 árum.


