
Frumvarp til fjárlaga 
fyrir 

árin 1914 og 1915.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

I. kafli.
T e k j u r:

1- gr.
Árin 1914 og 1915 er ætlast til, að tekjur landsins verði 3,706,470 kr., og 

að þeirra verði aflað með tekjugreinum þeim, sem taldar eru í 2.-6. gr.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi samtals 3,139,000 kr.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur..........................

1914. 1915. Alls

kr.
50,000

kr.
50,000

kr.
100,000

2. Húsaskattur................................................. 13,500 13,500 27,000
3. Tekjuskattur ................................................. 30,000 30,000 60,000
4. Aukatekjur ................................................. 65,000 65,000 130,000
5. Erfðafjárskattur............................................... 4,000 4,000 8,000
6. Vitagjald....................................................... 50,000 50,000 100,000
7. Leyfisbrjefagjöld .................. .................. 6,000 6,000 12,000
8. Útflutningsgjald .......................................... 150,000 150,000 300,000
9. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengis- 

laust vin, ávaxtasafi og límonade) .......... 10,000 10,000 20,000
10. Tóbakstollur................................................. 200,000 200,000 400,000
11. Kaffi- og sykurtollur .................................. 410,000 410,000 820,000
12. Vörutollur ................................................. 250,000 250,000 500,000
13. Annað aðflutningsgjald.................................. 30,000 30,000 60,000
14. Árgjöld af verslun og veiting áfengis ... 8,000 8,000
15. Pósttekjur......................................................... 100,000 100,000 200,000
16. Símatekjur .................................................. 155,000 160,000 315,000
17. Tekjur af íslandsbanka á ári kr. 12,000 1 19,500 19,500 39,000— — Landsbankanum á ári kr. 7,500 j
18. Óvissar tekjur................................................. 20,000 20,000 40,000

Samtals... 1,571,000 1,568,000 3,139,000



Tekjur af fasteignum landssjóðs o. fl. eru taldar 58,200 kr.:
3. gr.

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
1. Eftirgjald eftir jarðeignir landssjóðs, að frá- 

dregnum umboðslaunum, prestsmötu og 
öðrum útgjöldum......................................... 16,000 16,000 32,000

2. Tekjur af kirkjum .................................. 100 100 200
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaða- 

fjalli................................................................. 3,000 3,000 6,000
4. Tekjur frá Ræktunarsjóði íslands.......... 10,000 10,000 20,000

Samtals... 29,100 29,100 58,200

4. gr.
Viðlagasjóðstekjur eru áætlaðar kr. 380,070.

1914. 1915.

kr.

Alls

kr. kr.
1. Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs .......... 49,000 47,000 96,000
2. Afborganir af útlánum viðlagasjóðs. ... 59,000 57,000 116,000
3. Leigur af innritunarskírteinum landssjóðs .. 10,675 10,675 21,350
4. Leigur af bankavaxtabrjefum 1. og 2. deildar, 

kr. 108,000 ............................................. 4,860 4,860 9,720
5. Leigur af bankavaxtabrjefum, keyptum sam- 

kvæmt lögum nr. 14, 9. júlí 1909 (árin 
1909 og 1912)........................................... 46,000 45,000 91,000

6. Væntanl. útdregin bankavaxtabrjef 3. flokks 20,000 20,000 40,000
7. Vextir af innslæðum í bönkum .......... 3,000 3,000 6,000

Samtals... 192,535 187,535 380,070

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

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
1. Pað, sem greitt er frá prestaköllum sam- 

kvæmt lögum 27. febr. 1880 ..................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.

Úr rikissjóði Danmerkur greiðist..........................

1914. 1915. Alls
kr.

60,000
kr.

60,000
kr.

120,000



II. kafli.
Ú tgj ö1d:

7. gr.
Árin 1914 og 1915 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, 

sem eru nákvæmar tilteknar i 8.—19. gr., 3,630,883 kr. 85 au.

8. gr.
Greiðslur af lánum landssjóðs teljast kr. 450,284,05.

1914. 1915. Alls

Vexlir:
1. 4°/o lán úr ríkissjóði Danmerkur tekið

kr. a. kr. a. kr. a.

1908 til 15 ára.......................................... 14,333,33 13,000,00
2. 41/a°/o lán tekið 1909 hjá dönskum

bönkum til 30 ára.................................. 56,945,02 54,693,20
3. 4V»°/o Ján hjá lífsábyrgðarstofnuninni í 

Kaupmannah. til 30 ára (tekið 1912)...
4. 4V»°/o lán hjá dönskum bönkum (tekið

10,968,75 10,593,75

1912) til 15 ára.......................................... 20,625,00 19,125,00
102,872,10 97,411,95

200,284,05Afborganir: 
1. Af láninu frá 1908 ................................. 33,333,33 33,333,34
2. — — — 1909 ............................... 50,000,00 50,000,00
3. — — — 1912 (bankavaxtabrjefak.) 8,333,33 8,333,33
4. — — — 1912 (Rvikurhöfn 0. fl.) ... 33,333,34 33,333,33

125,000,00 125,000,00
250,000,00

Samtals... 450,284,05

Til æðstu stjórnar landsins eru veittar 106,000 kr.
9. gr.

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
1. Til ráðherra: kr.

a. Laun............................................... 8,000
b. Til risnu .................................. 2,000

10,000 10,000 20,000
2. Til utanferða ráðherra.................................. 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

Flyt... 28,500 28,500 57,000



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 28,500 28,500 57,000

5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar......... 1^,000 18,000 36,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfó-

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

inu og ráðherrabústaðnum.......................... 1,500 1,500 3,000

Samtals... 53,000 53,000 106,000

10. gr.
Til alþingiskostnaðar veitist 65,000 kr.

2,400 kr., alls 67,400 kr.
Til landsreikninga yfirskoðunar

Til útgjalda við dómgæzluna og lögreglustjórnina o. fl. eru veittar 246,130 kr.
11- gr.

1914. 1915. Alis

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn:

1. Laun:
a. Til dómara og sýslumanna ..................
b. Til hreppstjóra ..................................

2. Ritfje handa bæjarfógetanum í Reykjavik ...
3. Til hegningarhússins i Reykjavík og fang- 

elsaviðhalds kostnaður............................
4. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála 

m. m............................................................

kr.

67,300
8,000
1,400

4,715

5,100

kr.

67,300
8,000
1,400

4,715

5,100

kr.

86,515 86,515
173,030

B.
Ýmisleg útgjöld:

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi og lands- 
hagsskýrslur:
a. Póknun fyrir útgáfu tiðindanna kr.

m. fl............................................... 450
b. Til pappirs og prentunar stjórn- 

artiðindanna.......................... 5,000
c. Til pappírs, prentunar og auka-

vinnu við landshagsskýrslur alt að 3,600
d. Til kostnaðar við sending með 

póstum.................................... 1,000
10,050 10,050

Flyt... 10,050 10,050 173,030



1914. 1915. Alis

kr. kr. kr.
Flutt... 10,050 10,050 173,030

2. Endurgjald handa embættismönnum fyrir 
burðareyri undir embættisbrjef svo og em- 
bættissimskeyti og samtöl .......................... 10,000 10,000

3. Brunaábyrgðargjald, sótaragjald o. fl. fyrir 
nokkrar opinberar byggingar.................. 4,000 4,000

4. Til embættiseftirlitsferða................................ 1.500 1,500
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við 

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

veiðum útlendinga.........................................  
gegn jafnmikiu fjárframlagi frá þeim, er 

óska strandgæzlu og njóta hennar.

1,500 1,500

7. Til lögreglueftirlits um síldveiðatímann ... 1,000 1,000
8. Útgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsa- 

skattsvirðingar.................................................. 200 200
9. Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækra- 

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.

8,000 8,000

36,550 36,550 73,100

Samtals... 246,130

12. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 356,129,80 kr.

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
1. Laun................................................................. 81,200 81,200 162,400

2. Styrkur til hreppsbúa i Árneshreppi i 
Strandasýslu til að vitja læknis...............

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni í 
Árneshreppi og fellur niður þegar er lækn- 
ir er skipaður i Reykjarfjarðarbjerað.

300 300 600

Flyt... 81,500 81,500 163,000



1914. 1915. Alls

kr. a. kr. a. kr. a.
Flutt...

3. Styrkur til Öræfinga til að leita sjer lækn-
81,500 81,500 163,000

ishjálpar .........................................................
Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni i 

Hofshreppi.

4. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeld-

300 300 600

steds í Reykjavik..................................
b. Styrkur til sama manns til lækninga- 

ferðar kringum landið á helstu viðkomu- 
staði strandskipa, með þvi skilyrði að 
hann á hverri hringferð hafi að minsta 
kosti hálfs mánaðar dvöl á einum hinum 
Qölmennasta viðkomustað eftir samráði

1,500 1,500 3,000

við stjórnarráðið, eftir reikningi alt að...

5. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í

300 300 600

Reykjavik .........................................................

6. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þor-

1,000 1,000 2,000

steinssonar í Reykjavík ..........................
Styrkurinn hvort árið til læknanna An- 

drjesar Fjeldsteds, Vilh. Bernhöfts og Ólafs 
Þorsteinssonar er bundinn þvi skilyrði, að 
þeir hver um sig segi stúdentunum i lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og hafi 
ókeypis klinik handa fátækum mönnuin, 
ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

1,000 1,000 2,000

7. Holdsveikisspitalinn........................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig hvort 

árið: 1914 1915
kr. a. kr. a.

1. Laun......................... 5,400 5,400
2. Viðurværi 76 m. ... 14,147,40 14,147,40 
3. Klæðnaður................ 1,000 1,000
4. Meðulogsáraumbúðir 1,500 1,500
5. Eldsneyti.................. 3,500 3,500
6. Ljósmeti.................. 700 700
7. Húsbúnaðurogáhöld 1,000 1,000
8. Viðhald á húsum ... 1,500 2,500
9. Þvottur og ræsting 800 800

10. Greftrunarkostnaður 200 200
11. Skemtanir................. 300 300

32,147,40 33,147,40 65,294,80

Fiyt... 30,047,40 31,047,40 117,747,40 118,747,40 236,494,80



Flutt... 30,047,40 31,047,40
12. Skattar o. fl............... 1,300 1,300
13. Ýmisl. útgjöld 1,200 kr.

aðfrádregnum 400 — 
fyrir hey ...---------- 800 800

32,147,40 33,147,40

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

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

1. Kaup starfsmanna 3,950
2. Viðurværi 81 manns 50 a.

á dag ... ......................... 14,782,50
2. Klæðnaður sjúklinga 

(30 kr.).......................... 1,800
4. Meðul og umbúðir.......... 500
5. Ljós og hiti......... 4,000
6. Viðhald og áhöld 2,800
7. Þvottur og ræsting .......... 800
8. Skemtanir.......................... 200
9. Skattar m. m...................... 1,000

10. Óviss útgjöld .................. 800

Þar frá dragast tekjur: 
Meðgjöf með 58 sjúkiing- kr.

33,332,50

um 50 a. á dag.......... 10,585
Meðgjöf með 2 sjúklingum 

100 a. á dag............. 730
Tekjur af búinu ........... 1,000 12,315

Mismunur .. 21,017,50

9. Heilsuhælið á Vífilsstöðum, tillag................

10. Önnur útgjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra- kr. 

skýla.......................................... 4,000
Styrkurinn veitist eftir fjölda 

legudaga, þó eigi meira en 30 a. 
fyrir hvern legudag og gegn því, 
að hjerað, sem sjúkrahús á, leggi 
fram eins mikið og styrknum 
nemur.

Flyt... 4,000

1914. 1915. Alls

kr. a. kr. a. kr. a.
117,747,40 118,747,40 236,494,80

21,017,50 21,017,50 42,035

25,000 25,000 50,000

163,764,90 164,764,90 328,529,80



1914. 1915. Alls

Flutt... 4,000
kr. a.

163,764,90
kr. a. 

164,764,90
kr. a. 

328,529,80
Styrkur til þess að kotna upp 
sjúkraskýlum á föstum læknis- 
setrum, alt að þriðjungi bygging- 
arkostnaðar, þó aldrei meira en 
nemi 2,000 kr. á hverja þúsund 
hjeraðsbúa og með þvi skilyrði, 
að stjórnarráðið samþykki teikn- 
ingu af húsinu eftir að hafa 
fengið álit landlæknis, og að 
sýsluQelag það, er sjúkraskýlið 
beyrir til, taki það að sjer til 
eignar og reksturs .................. 3,000
Bólusetningarkostnaður ........... 1,000
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. 
nóvbr. 1907 um varnir gegn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma........... 4,000
Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. 
nóvbr. 1902 um varnir gegn þvi, 
að næmir sjúkdómar berist til 
íslands .......................................... 1,000
Styrkur til hjeraðslækna til utan- 
ferða í því skyni, að afla sjer 
nýrrar læknisþekkingar .......... 600

Þennan styrk veitir stjórnar- 
ráðið eftir tillögum landlæknis, 
og má hann ekki fara fram úr 
120 kr. fyrir hverja mánaðardvöl 
erlendis.
Styrkur til sjúkrasamlaga.......... 200

13,800 13,800 27,600
Samtals... 177,564,90 178,564,90 356,129,80



Til samgöngumála veitast 1,065,150 kr.
13. gr.

1914. 1915. Alls

A.
Póstmál.

1. Laun: kr.
a. Póstmeistara................................ 4,000
b. 1. Póstafgreiðslumanna (4) í

Reykjavik............................... 7,200
2. Póstafgreiðslum.utan Reykja- 

vikur ............................ 23,700
c. Brjefhirðingarmanna.................. 8,100

kr.

43,000
64,000

23,000

kr.

' 43,000
64,000

23,000

kr.

2. Póstflutningur.................................................
Af póstflutningafjenu má verja alt að 

8,000 kr. hvort árið fyrir að flytja alls kon- 
ar póstsendingar með skipum, sem hafa 
ekki fast tillag, milli íslands og annara 
landa og milfi hafna á íslandi, vátryggja 
þær og annast skil á þeim á höfnum, og 
hagi skipin ferðum sinum eftir fastri fyrir- 
fram augfystri ferðaáætlun.

3. Annar kostnaður: kr.
a. Skrifstofukostnaður póstmeistara

eftir reikningi, alt að.................. 6,500
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð

póstafgreiðslumanna á Akureyri,
ísaflrði og Seyðisfirði, alt að ... 3,000 

c. Húsaleiga í Reykjavík.................. 3,000
d. Húsaleiga á stærri póstafgieiðslum

utan Reykjavikur......................... 3,000
e. Önnur gjöld.................................. 7,500

-

Pósthúsið i Reykjavík sje opið 10 
stundir samfleytt hvern virkan dag og 
4 stundir hvern helgan dag. 130,000 130,000

260,000

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagjörða: 
1914 1915

1. Verkfræðingur landsins: kr. kr.
a. Laun.......................... 4,000 4,000

Flyt .. 4,000 4,000 260,000



1914. 1915. Alls

kr. 
Flutt... 4.000

b. Ferðakostnaður og 
fæðispeningar ..... 500

2. Til verkfróðra aðstoðar- 
manna og vegamælinga 
alt að........................... 4.000

kr.
4,000

500

4,000

kr. kr. kr.
260,000

3. Skrifstofukostnaður.......... 700 700
4. Til eflirlits með vegavið- 

haldi............................. 200 200
9,400 9,400*

II. Flutningabrautir: kr.
1. Borgarfjarðarbraut............. 15,000
2. Reykjadalsbraul.................. 15,000
3. Húnvetningabraut............. 15,000
4. Skagfirðingabraut............ 10,000
5. Viðhald flutningabrauta.. 11,000

kr.
5,000

15,000
10,000
11,000

66,000 41,000

III. Þjóðvegir: kr.
1. Stykkishólmsvegur... ... 8,000
2. Brú á Ljá i Dalasýslu...
3. Brú á Hamarsá ..........
4. Brú á Siká i Hrútafirði..
5. Brú á Eyjafjarðará......... 70,000
6. Aðrar vegabætur og við- 

hald.............................16,000
7. Til þess að setja dragferju 

á Blöndu hjá Löngumýri 1,300

kr.
8,000
3,000

11,000
4,000

16,000

95,300 42,000

IV. Fjallvegir......................................... 5,000 5,000

V. Til áhalda.......................................... 2,000 2,000

VI. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum.......... 300 300

VII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ... ... 300 300

VIII. Til akvegar i Svarfaðardal, þó ekki yfir 
af Qe því, sem til vegarins verður varið á 
íjárhagstimabilinu.......................................... 2,000 2,000

180,300 102,000
282,300

Flyt... 542,300



Alls 

kr.
542,300

1914. 1915.

kr. kr.
Flutt...

C.
............... ...............

1. Til gufuskipaferða........................................
2. Gufubátaferðir og mótorbáta ..................

Þetta sundurliðast þannig hvort árið: 
kr.

1. Til Faxaflóabáts............. 12,000
2. Til Breidafjarðarbáts...... 4,000
3. Til Ísaíjaröarbáts................. .. 5,000
4. Til EyjaQarðarbáts .............. 10,000
5. Til mótorbátsferða á Breiðafirði 1,000
6. Til mótorbátsferða milli Vest-

mannaeyja og lands..... 1,500
7. Til mótorbátsferða upp eflir

Hvitá .......................................... 600
8. Til mótorbátsferða upp í Hval-

fjörð .......................................... 400
9. Til mótorbátsferða á Lagarfljóti 250

10. Til mótorbátsferða í Auslur-
Skaptafellssýslu.......................... 400

Styrkirnir til gufubátaferða og mótorbáta 
veitast með þvi skilyrði, að bátar þeir, sem not- 
aðir verða, sjeu að dómi stjórnarráðsins góð 
skip og hentug til þessara ferða og að stjórn- 
arráðið samþykki ferðaáætlanirnar.

60,000
35,150

60,000
35,150

95,150 95,150

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Ritsimafjelagið mikla norræna, umsamið 
árgjald (til 1925).....................................35,000 35,000

II. Til rannsóknar simaleiða, nauðsynlegrar 
útfærslu og umbóta, þar á meðal til að 
fjölga notendalinum á þeim stöðum, sem 
landsiminn á innanbæjarkerfi: Reykja- 
vik, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, ísafirði, 
Akureyri, Stykkishólmi, Seyðisfirði og Eski- 
firði, til stofnunar nýrra stöðva á eldri 
h'num o. fl................................................. 7,500 7,500

Flyt... 42,500 42,500

190,300

732,600



Flutt...
III. Til starfrækslu landsímanna m. m.: 

kr. kr.
1914 1915

1. a. Laun landsimasljóra ... 3,500 3,500
b. Persónuleg launaviðbót 1,500 1,500

2. a. Ritsímastöðin í Reykja-
vik ásamt aðalskrifstofu 
landsimanna................. 14,760 14,760

b. Bæjarsíminn.................. 7,800 7,800
3. Ritsimastöðin á Akureyri, 

ásamt bæjarsímakerfinu .. 6,840 6,840
4. Ritsímastöðin á Seyðisfirði 

ásamt bæjarsímakerfinu... 8,790 8,790
5. Ritsímastöð á ísafirði, á- 

samt bæjarsimakerfinu ... 5,260 5,260
6. Simastöð á Borðeyri. ... 3,240 3,240
7. Símastöð í Hafnarfirði ... 1,400 1,400
8. Simastöð í Vestmanna- 

eyjuin.................................. 1,600 1,600
9. Útgjöld við eftirlitsstöðvar 

og aðrar talsímastöðvar... 3,000 3,000
Þar i ritsimaþjónusta á Siglufirði

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m....

V. Viðbót og viðhald stöðvanna..................

VI. Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna

VII. Viðhald landsimanna ..................................

VIII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern...

E.
Vitamál:

I. Stjórn og undirbúningur vitamála. 
kr. kr.

a. Laun umsjónarmanns ... 3,700 3,700
Hann sje einnig til verk- 

fræðilegrar aðstoðar lands- 
stjórn og hjeraðsstjórnum 
eftir ákvæðum landsstjórnar.

Flyt... 3,700 3,700

AIls

kr.
732,600

1914. 1915.

kr. kr.
42,500 42,500

57,690 57,690

4,000 4,000

1,000 1,000

2,000 2,000

10,000 10,000

510 510

117,700 117,700

......... .

235,400

968,000



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt...

b. Til aðstoðarnianns..........
c. Skrifstofuhald eftir reikn- 

ingi .............................
d. Ferðakostnaður eflir reikn- 

ingi .............................

3,700 
2,00C

1,500

1,000

3,700
2,000

500

1,000 8,200 7,200

968,000

II. Laun vitavarða....................... ......... 7,450 7,450

III. Reksturskostnaður vitanna .. • • • • • * 8,675 8,675

IV. Bygging nýrra vita m. m. 
a. Svörtuloflaviti og breyting 

á Öndverðarnesvita......
b. Nýtt hús um Langanesvita 
c. Ingóifshöfðaviti............... .
d. Bygging húss um Reykja- 

nesvita og rauð horn á 
Reykjanes-aðalvita og Garð- 

skagavita .....................

1914 
kr. 

18,000 
2,500

3,000

1915 
kr.

16,000

23,500 16,000
V. Sjómerki ................................. .......... 2,000 2,000

VI. Ýmislegt................................. ......... ... 3,000 3,000

52,825 44,325
97,150

Samtals... ............ 1,065,150

Til kirkju- og kenslutnála eru ætlaðar 665,780 kr.
14- gr.

A.
Andlega stjettin: kr.

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

a. 1. Lauu biskups............................... .. 5,000
2. Skrifstofukostnaður....................... .. 1,000

6,000 6,000b. Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.

1880, 1. gr...................................... ... ... 2,500 2,500

Fiyt... 8,500 8,500



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

Flutt... 8,500 8,500
2. Til bráðabirgðauppbótar brauðum......... 4,000 3,500
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir upp-

gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt
lögum ......................................................... 4,000 4,000

4. Framlag til prestlaunasjóðs .................. 50,000 50,000
5. Til þess að mála að utan og pappaleggja

Langholts og Þykkvabæjarklausturs kirkju 1,000 .......

67,500 66,000
133,500

B.
Kenslumál:

I. Til háskólans:

a. Laun......................................................... 35,900 36,800
b. Aukakensla 1914 1915

1. Til hjeraðslæknisins í kr. kr.
Reykjavik .................. 800 800

2. Til kennarans í efna-
fræði .......................... 600 600

3. Til kennarans i lagal.
læknisfræði................. 300 300

4. Þóknun til frakknesks
kennara i frðnsku ... 720 720

— 2,420 2,420
c. Styrktaríje:

1. Námsstyrkur .......... 8,500 8,500
2. Húsaleigustyrkur......... 4,000 4,000
3. Utanfararstyrkur

læknaefna .................. 300 300
— 12,800 12,800

Húsaleigustyrk og námsstyrk við
háskólann má að eins veita efnileg-
um, reglusömum og efnalitlum nem-
endum, 100 kr. mest um árið i húsa-
leigustyrk og 320 kr. mest i náms-
styrk. Húsaleigustyrkur sje venjulega

Flyt... 51,120 52,020 133,500



1914. 1915. AIls

Flutt... 
að eins veittur utanbæjarmönnum, og 
að námsstyrk gangi utanbæjarmenn 
fyrir innanbæjarmönnum.

kr.
51,120

kr.
52,020

kr.
133,500

d. Til bókakaupa m. m.
1. Bókakaup..................
2. Til kaupa á timaritum 

og öðrum bókum handa 
læknadeild..............

3. Til bókakaupa handa 
heimspekisdeild......

4. Til kensluáhaldahanda 
læknadeild..............

5. Umbúðir m. m. við 
ókeypis klinik ......

1,800

5,000

2,000

500

200

1,800

500

200
9,500

2,500

2,500

2,500e. Til útgáfu kenslubóka ... ... ..........

f. Eldiviður, Ijós og ræsting ......... 1,300 1,300

g. Önnur gjöld:
1. Laun ritara ................
2. Laun dyravarðar, gæsk 

unarvjelar m. m.......
3. Ýmisleg útgjöld ... .

hit-

kr.
800

1,600
1,500

3,900 3,900

68,320 62,220
130,540II. Mentaskólinn almenni:

a. Laun..........................................
b. Aðstoðaríje: 

Handa fimleikakennaranum. ... 
Til dyravarðar .....................  
Fyrir umsjón með húsum og á- 

höldum skólans................

kr.
700 

1,000

200

19,200

1,900

19,200

1,900
c. Önnur útgjöld:

1. Til bókasafns skólans.
2. Til eldiviðar, Ijósa og 

vatns .....................
3. Til skólahússins utan 

og innan .............

kr.
400

1,400

1,400

kr.
400

1,400

1,400

Flyt... 3,200 3,200 21,100 21,100 264,040



1914. 1915. AIls

kr. kr. kr.
Flutt... 3,200 3,200 21,100 21,100 264,040

4. Til fasts aukakennara. 1,600 1,600
5. Til timakenslu og til 

prófdómenda ...... 6,000 6,000
6. Húsaleigustyrkur

handa 36 lærisveinum
20 kr. handa hverjum 720 720

7. Námsstyrkur................ 2,000 2,000
8. Læknisþóknun ........... 100 100
9. Ýmisleg útgjóld.......... 1,200 1,200

10. Til visindalegra áhalda
við kensluna............... 300 300

11. Til þess að gefa út
kenslubækur handa 
mentaskólanum alt að
45 kr. íyrir örkina ... 1,000 1,000

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

13. Til verðlaunabóka . . 100 100
16,320 16,320

Húsaleigustyrk og námsstyrk má 
að eins veita efnilegum, reglusömum 
og efnalitlum nemendum. Húsa- 
leigustyrkur sje venjulega að eins 
veittur utanbæjarnemendum og að 
námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir
innanbæjarmönnum. 37,420 37,420

74,840

III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun......................................................... 9,000 9,000

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

b. Önnur útgjöld: kr.
1. Til aukakennara þriggja. ... 2,000
2. Timakensla .......................... 1,500
3. Til bóka- og kensluáhalda ... 600
4. Til eldiviðar og Ijósa .......... 1,200
5. Námsstyrkur .......................... 800

Flyt .. 6,100 9,000 9,000 338,880



Flutt... 6,100
Utanbæjarnemendur gangi að 

styrk fyrir innanbæjarnemend- 
um að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu.......................... 500
7. Til skólahússins utan og innan 1,000
8. Til ýmislegra útgjalda........... 700

1914. 1915. Alls

kr.
9,000

8,300

kr.
9,000

8,300

kr.
338,880

34,600

26,400

16,200

IV. Kennaraskólinn: kr. kr.

a. Laun.................. ......... 6,600 6,600

b. Önnur útgjöld:
1. Tímakensla................... 1,200 1,200
2. Til aukakennara. ... 1,000 1,000
3. Eldiviður og Ijós ... 1,000 1,000
4. Bókakaup og áhöld... 300 300
5. Námsstyrkur .......... 1,500 1,500

Styrkurinn sje veittur 
að eins utanbæjar- 
mönnum.

6. Til viðhalds................. 300 300
7. Ýmisleg útgjöld.......... 1,300 1,300

17,300 17,300

13,200 13,200

V. Stýrimannaskólinn:
a. Laun.........................................................

1914 1915
b. Önnur útgjöld: kr. kr.

1. Til tímakenslu.......... 1,900 1,900
2. Til áhaldakaupa o. fl. 600 400
3. Til eldiviðar og Ijósa.. 500 500
4. Ýinisleg útgjöld.......... 800 800

4,400

3,800

4,400

3,600

VI. Yfirsetukvennaskólinn: 1914 1915
kr. kr.

1. Laun forstööumanns ... 1,000 1,000
2. — 3 yfirsetukvenna í

Reykjavik.......................... 300 300
3. Til verklegrar kenslu ... 400 400

8,200 8,000

Flyt... 1,700 1,700 416,080



1914 1915. Alls

4.
5.

Flutt ...
Styrkurtil námskvenna... 
Húsaleiga, hiti, Ijós og 

ræsting ..........................

1,700
2,000

300

1,700
2,000

300

kr.

4,000

kr.

4,000

kr.
416,080

8,000

VII. Til annarar kenslu:
A. Til kvennaskóla:

1. Til kvennaskólans i 
Reykjavík gegn að 
minsta kosti 1,500 kr. 
framlögum annarstað- 
ar að en úr landssjóði

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

3. Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla

4. Til kvennaskólans á 
Blönduósi gegn að 
minsta kosti 750 kr. 
framlögum annarstað- 
ar að en úr lands- 
sjóði ....................

5. Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey 
sem er alt árið, alt að

6,000

2,000

600

3,000

1,400

6,000

2,000

600

3,000

1,400
13,000

28,000

18,000

13,000

28,000

18,000

B. Til almennrar barnafræðslu:
1. Til barnaskóla, þar af til barnaskóla 

i kaupstöðum, 10,000 kr. hvort árið 
Styrkur þessi veitist einkum eftir 

lengd kenslutima og nemendafjölda, 
og með því skilyrði, að skólarnir 
njóti til móts við styrkinn úr lands- 
sjóði, jafnmikils styrks annarstaðar 
frá, og að þeir hafi fyrirskipuð kenslu- 
áhöld.

2. Til farskóla alt að 200 kr. til hvers 
og til eftirlits með heimafræðslu alt 
að 100 kr. til hrepps......................

z

Flyt... 59,000 59,000 424,080



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt...

Farskólatyrkur veitist gegn því, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða ann- 
arstaðar frá að minsta kosti jafn- 
mikið landssjóðsstyrknum, og að þeir 
hafi fyrirskipuð kensluáhðld.

3. Til að reisa barnaskóla utan kaup- 
slaða, alt að þríðjungi kostnaðar, 
ineð þvi skilyrði, að stjórnarráðið

59,000 59,000 424,080

samþykki uppdrátt að húsinu..........
4. Tillag til styrktarsjóðs handa barna-

18,000 18,000

kennurum ........................................ 1,000 1,000
5. Til prófdómara við barnapróf ... 4,000 4,000
6. Til framhaldskenslu handa kennurum
7. a. Laun umsjónarmanns fræðslumál-

2,500 2,500

anna.......................... .................
Þar af persónuleg launaviðbót 

tii núverandi fræðslumálastjóra 
1000 kr.

4,000 4,000

b. Til eftirlitsferða eflir reikningi ...
c. Til aðstoðar við samning skýrslna

600 600

eftir reikningi ..........................

C. Til unglingaskóla :
1. Tii unglingaskóla utan kaupstaða, þó

200 200

ekki yfir 1,000 kr. til hvers, altað...
Styrkur þessi veitist með því skil- 

yrði, að skólarnir fullnægi reglum 
þeim, er stjórnarráðið setur sem skil- 
yrði fyrir styrkveitingu úr landssjóði 
til þeirra.og að þeir njóti styrks annars- 
staðar að, er ekki sje minni en helming- 
ur landssjóðsstyrksins.

8,000 8,000

2. Til unglingaskólahalds á ísafirði.altað
3. Til unglingaskólahalds á Seyðisfirði,

1,500 * 1,500

alt að ................................................
Styrkurinn til beggja þessara ung- 

lingaskóla er bundinn sama skil- 
yrði og styrkur til unglingaskóla utan 
kaupstaða.

1,200 1,200

Flyt... 100,000 100,000 424,080



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 100,000 100,000 424,080

4. Til lýðskólans á Hvítárbakka í Borg-
arfirði:

a. Styrkur, bundinn því skilyrði, að
stjórnarráðið hafi eftirlit með starf- 
semi skólans, og að hann njóti 
styrks annarstaðar að, er ekki sje 
minni en helmingur landssjóðs- 
styrksins......................................... 1,500 1,500

b. Til sama skóla 30 kr. fyrir hvern
nemanda, sem er í skólanum að 
minsta kosti 6 mánuði, alt að ... 600 600

5. Til gagníræða- og alþýðuskólans í
Flensborg .......................................... 7,000 7,000

D. Styrkur til þess að semja og gefa út
alþýðukenslubækur.................................. 800 800

E. Til kenslu heyrnar- og málleysingja
m. m.......................................................... 7,000 7,000

F. Til kenslu blindra barna, sem send eru
utan til náms, gegn jafn-miklu framlagi 
annarstaðar frá .................................. 1,000 1,000

117,900 117,900
235,800

VIII. Til sundkenslu og leikflmi:

a. Til sundkenslu i Reykjavík.................. 300 300
Styrkur þessi er bundinn þvi skil- 

yrði, að kensla þessi fari fram að 
minsta kosli 2 mánuði að vorinu og 1 
mánuð að haustinu, og að lærisveinar 
Mentaskólans, Kennaraskólans og Stýri- 
mannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar.......... 1,200 1,200
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

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

' Flyt... 1,500 1,500 659,880



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 1,500 1,500 659,880

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

kenna leikfimi.........................................450 450

1,950 1,950
3,900

IX. Styrkur til Stefáns Eirikssonar til þess að
balda uppi kenslu i trjeskurði i Reykjavik 1,000 1,000

2,000
Samtals... 665,780

15. gr.
Til visinda, bókmenta og lista veitast 159,240 kr.

1914. 1915.
1. Landsbókasafnið: kr

a. Laun landsbókavarðar.......... 3,000 3,000
b. — 1. bókavarðar ............ 1,500 1,500
c. — 2. bókavarðar ............ 1,000 1,000
d. — aðstoðar á lestrarsal 800 800
e. Til að kaupa bækur og hand-

rit .......................................... 6,000 6,000
f. Til bókbands.......................  3,000 3,000
g. Til kostnaðar við spjaldskrár

(eftir reikningi) ................. 1,500 1,500
h. Fyrir afskriftir (eftir reikn-

ingi)........................................ 1,000 1,000
i. Til að prenta ritaukaskrár... 200 200
k. Brunaábyrgðargjald fyrir

safnið ......................... 360 360
1. Ýmisleg gjöld......................... 250 250

1914. 1915. Alls
kr.

18,610

kr.

18,610

kr.

2. Landsskjalasafnið :
a. Laun skjalavarðar.............. 1,800 1,800
b. Laun aðstoðarskjalavarðar .. 960 960
c. Til að binda inn og búa um

skjöl o. fi. ......................... 1,000 1,000
d. Til að útvega og afrita merk 

skjöl og bækur handa skjala- 
safninu............................. 600 600

Flyt... 4,360 4,360 18,610 18,610



Alls 

kr.
Flutt... 4,360 4,360

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

1914. 1915.

kr.
18,610

4,610

7,900

1,000

5,600

2,000

1,500
2,000

750
400

kr.
18,610

4,610

5,400

1,000

5,600

2,000

1,500
2,000

750
400

3. Þjóðmenjasafnið:
a. Laun þjóðmenjavarðar (forn- 

menjavarðar)...................  1,800 1,800
b. Til aðstoðar eftir reikningi, 

alt að ............................. 800 800
c. Til að útvega forngripi og til 

áhalda alt að....  1,500 1,500
d. Til að gefa út skýrslur um 

safnið frá 1876 ............. 300 300
e. Til að raða myntasafninu... 500
f. Til rannsókna og undirbún-

ings á skrásetning fornmenja, 
alt að .................................. 1,000 1,000

g. Til verndunar hins forna al- 
þingisstaðar á Þingvöllum... 2,000

Þjóðmenjasafnið sje opið frá 15. júni 
til 15. september 2 stundir á dag, en 
annan tima árs 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðisfjelagið.......................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripa- 

safnið 300 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að 

safnið sje til sýnis almenningi á ákveðnum 
tíma, ekki sjaldnar en einu sinni i viku.

5. Landsbókasafnshúsið: 1914. 1915.
kr. kr.

a. Til eldiviðar, Ijósa o. fl... 3,200 3,200
b. Til dyravarðar..... 1,400 1,400
c. Til viðhalds og áhalda... 1,000 1,000

6. Til kaupstaðabókasafna gegn eigi minna til- 
lagi úr bæjarsjóði og sýslusjóði............

7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup- 
túnum gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 
eða sveitarsjóði..........................................

8. Til hins íslenzka bókmentafjelags ..........
9. Til Þjóðvinafjelagsins.................................

10. Til Fornleifafjelagsins ..................................

Flyt... 44,370 41,870



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 44,370 41,870

Styrkurinn greiðist þvi að eins, að Árbók
komi út hvort árið.

11. Tii sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit 
að sögu íslands, 30 kr. fyrir hverja örk,
alt að................................................................. 750 750

12. Til að vinna að textaútgáfu á íslenzku forn- 
brjefasafni.........................................................

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

800 800

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

14. Til að gefa út dómasafn landsyfirrjettarins, 
alt að 15 kr. fyrir hverja örk .................. 150 150

15. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn minsl 500 
kr. framlagi úr bæjarsjóði Rvikur, alt að ... 2,000 2,000

16. Til Einars skálds Hjörleifssonar .......... 1,200 1,200
17. Til Þorsteins Erlingssonar skálds............... 1,200 1,200
18. Til sira Valdimars Briem’s. ................. 800 800
19. Til Guðm. skálds Magnússonai.................. 1,200 1,200
20. Til Guðm. skálds Guðmundssonar.......... 000 600
21. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds......... 400 400
22. Til Einars Jónssonar myndasmiðs .. .. 1,200 1,200
23. Styrkur til Jóh. S. Kjarval málara .......... 800 .......
24. Til Sigfúsar Einarssonar, organista við dóm- 

kirkjuna, að því tilskildu, að hann haldi 
uppi kenslu i organslætti og sönglist i 
Reykjavik, og vinni að eflingu og útbreiðslu 
söngþekkingar bér á landl .......................... 1,100 1,100

25. Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi 
söngkenslu á Akureyri.................................. 300 300

26. Til Jóns Ólafssonar ritböfundar, styrkur til 
að semja og búa undir prentun islenzka 
orðabók með íslenzkum þýðingum, 60 kr. 
fyrir það sem svarar prentaðri örk, alt að ... . 1,500 1,500

27. Til Jóns Jónssonar sagnfræðings til að rann- 
saka og rita um sögu íslands .................. 500 500

Flyt... 59,870 56,570



Flutt...

1914. 1915. Alls

kr.

59,870

kr.

56,570

kr.

28. Til Hannesar Þorsteinssonar til að semja 
æfisögur lærðra manna islenzkra á siðari 
öldum................................................................ 2,500 2,500

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

30. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara til 
fiskirannsókna................................................. 600 600

31. Til dr. phil. Helga Jónssonar til mýra- og 
grasfræðisrannsókna .................................. 1,500 1,500

32. Til dr. phil. Guðmundar Finnbogasonar, til 
ritstarfa um heimspekileg efni. 50 kr. fyr- 
ir örkina, alt að .......................................... 600 600

33. Til dr. phil. Helga Pjeturss til jarðfræðis- 
rannsókna.......................... .......................... 2,000 2,000

34. Til cand. mag. Sigurðar Guðmundssonar til 
að undirbúa bókmentasögu íslands .......... 600 600

35. Til Laufeyjar Valdemarsdóttur til að nema 
tungumál við Kaupmannahafnarháskóla ... 600 600

36. Til landmælinga á íslandi....................... 5,000 5,000.
37. Til jarðskjálftarannsókna......................... 550 550
38. Til veðursímskeyta innanlands .................. 4,800 4,800
39. Til alþýðufræðslu Stúdentafjelagsins 500 500

»

40. Til Gúðmundar Hjaltasonar til þess að halda 
alþýðufyrirlestra utan Reykjavíkur ........... 600 600

41. Til Stórslúku Goodtemplara á íslandi, til 
eflingar bindindi .......................................... 2,000 .......

42. Til bindindissameiningar Norðurlands ...
Pessi 2 siðastnefndu íjelög gefi stjórnar- 

ráðinu reikning fyrir, hvernig fjenu er varið.

300

82,420 76,820

Samtals... 159,240



16. gr.
Til verklegrar kenslu og fyrirtækja veitast kr. 343,570.

1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun .................................. ..................
b. Til aðstoðarkennara...............................
c. Til smíðakennara........................................
d. Önnur útgjöld: 1914 1915

kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu... 700 700
2. Til kensluáhalda.......... 500 500
3. Til eldiviðar ogljósa... 900 900
4. Til styrkveitinga nem- 

endum ..................... 400 400
5. Til járnsmiðaáhalda og 

smiðjubyggingar..... 1,000
6. Ýmisleg útgjöld........... 1,000 1,000

2. Til bændaskóians á Hvanneyri:
a. Laun ........................................................
b. Til aðstoðarkennara...............................
c. Önnur útgjöld: kr. kr.

1. Til verklegrar kenslu... 1,000 1,000
2. Til kensluáhalda.......... 500 500
3. Til eldiviðar og Ijósa... 900 900
4. Til styrkveitinga nem- 

endum ...................... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ... .. 800 800
6. Til simalagningar. 1,200
7. Til þess að byggja and- 

dyri við íbúðarhúsið ... 850

1914. 1915. Alls

kr.

2,700
1,000

600

4,500

2,700 
1,000

5,650
1,500
2,500

5,000

1,000

1,000

kr.

2,700
1,000

600

3,500

2,700
1,000

3,600
1,500
2,500

5,000

1,000

1,000

kr.

3. Til Torfa Bjarnasonar..................................
4. Til skólabalds á Eiðum..........................

5. Til iðnskólafræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavik 

til þess undir yfirumsjón landsstjórnar- 
innar að reka iðnskóla i Reykjavik. ...

b. Til Iðnaðármannafjelagsins á Akureyri til 
kvöldskólahalds ... .....................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði til 
kvöldskólahalds.....................................

Flyt... 29,150 26,100



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 29,150 26,100

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði
til kvöldskólahalds................................. 600 600

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó
ekki fara yfir 4/b rekturskostnaðar.

e. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn
til náms erlendis........................................ 3,000 3,000

6. Til KaupmannafjelagsinsogVerslunarmanna-
íjelagsins i Reykjavik til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn i Reykjavik, þó
ekki yfir */s reksturskostnaðar .................. 5,000 5,000

7. Til matreiðsluskóla:
a. Til Jóninu Sigurðardóttur, til matreiðslu-

skólahalds á Akureyri............................... 1,000 1,000
b. Til kvenfjelagsins Ósk á ísafirði til mat-

reiðsluskólahalds .................................. 1,000 1,000
8. Til »Sambands islenskra samvinnufjelaga«

til þess að útbreiða þekkingu á kaupfjelags-
skap og öðrum samvinnufjelagsskap.......... 500 500

Styrk þessum skal verja til fyrirlestra
um þetta efni á þeiin stöðum, er stjórnar-
ráðið tiltekur, og gegn jafn-miklu framlagi
annarstaðar að.

9. a. Til Búnaðarfjelags íslands .................. 54,000 54,000
b. Til nýrra ransókna til undirbúnings áveitu

á Skeið og Flóa .................................. 6,000 .......
10. Til búnaðaríjelaga.......................................... 20,000 20,000
11. Til skógræktar:

a. Laun skógræktarstjóra.......................... 3,000 3,000
b. Laun skógarvarða og til skóggræðslu ... 10,000 10,000

12. Til sandgræðslu........................................... 5,000 5,000
13. Til dýralækninga:

a. Laun handa 2 dýralæknum ................. 2,400 2,400
b. Launaviðbót handa núverandi dýralækni

í Reykjavík ......................................... 400 400
c. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að

stunda dýralækningar í Vesturamtinu
forna ......................................................... 300 300

d. Til tveggja manna til að læra dýralækn-
ingar erlendis.......................................... 1,200 1,200

Nemendunum ber að senda stjórnar-
ráðinu tvisvar á ári vottorð frá kennur-
um þeirra um iðni og ástundun.

Flyt... 142,550 133,500



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 142,550 133,500

14. Til eftirlits með útflutningi á hrossum. ... 600 600
15. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af brutto
tekjum stofnunarinnar.......................... 2,000 2,000

b. Til húsaleigu .......................................... 700 700
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar......... 500 500

16. Til byggingarfróðs manns til þess að leið- 
beina við opinberar byggingar...................... 2,500 2,500

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

1914 1915
18. a. Laun handa 5 fiskiyfir- kr. kr. 

matsmönnum .............. 8,000 8,000
b. Til ferðakostnaðar.......... 400 400

8,400 8,400
19. a. Laun tveggja yfirmatsmanna á gæðum

síldar, annars á Akureyri, hins á Siglufirði 2,000 2,000
b. Ferðakostnaður m. m................................ 400 400

20. Til Fiskiveiðasjóðs íslands .................. 6,000 6,000
21. Til Fiskiíjelagsins........................... ................ 2,500 2,500
22. Styrkur til Samábyrgðarinnar.................. 5,000 ...
23. Til leiðbeiningar i ullarverkun .................. 1,200 1,200
24. Þóknun til vörumerkjaskráritara .......... 360 360
25. Handa Ungmennafjelagi fslands til eflingar 

likamlegra iþrótta og til skóggræðslu......... 1,000 1,000
26. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 

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

27. Eftiriit með áfengiskaupum: kr.
a. Laun umsjónarmanns .................. 600
b. Önnur útgjöld.................................. 800

1,400 1,400

28. Til eftirlits með silfurbergsnámunni i Heigu- 
staðafjalli, samkvæmt nánari fyrirmælum 
stjórnarráðsins, eftir reikningi alt að.......... 1,000 1,000

178,810 164,760

Samtals... 343,570



17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

veitast 5,200 kr,

18. gr.
Til eftirlauna, styrktarfjár og tillags í ellistyrktarsjóð veitast 158,000 kr.; 

þar af 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 
síra Matthiasar Jochumssonar 2,400; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stjTrimanna- 
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 iæknisekkju Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til prestsekkju Elinborgar 
Friðriksdóttur 800 kr.; til Ragnhildar Björnsdóttur, ekkju Páls Ólafssonar skálds, 
300 kr.; til ekkjufrúar Þóru Melsteð 600 kr.; til prestsekkju Ingunnar Loftsdótt- 
ur 300 kr.; til prestsekkju Bjargar Einarsdóttur 300 kr.; til prestsekkju Guðrúnar 
Björnsdóttur 300 kr.; viðbót við eflirlaun ekkjufrúar Jakobinu Soffíu Magnúsdótt- 
ur 59 kr. 38 au.; til Sumarliða pósts 200 kr.; til Gisla pósts Eiríkssonar 200 kr.; 
til Jóhanns pósts Jónssonar 200 kr.; til Hallgrims Krákssonar pósts 200 kr.; til 
Egils pósts Gunnlaugssonar 100 kr.; til Böðvars pósts Jónssonar 100 kr.; til 
Hjartar Snorrasonar, fyrrum skólastjóra og kennara, 500 kr.; — til allra þeirra 
hvort árið.

19. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 8,000 kr. Af þessum gjaldlið má endurgreiða 

vörutoll af þeim kolum, sem Hið sameinaða gufuskipafjelag sannar að það hafi 
tekið í skip hjer á landi á fjárhagstimabilinu, til notkunar þeim skipum þess, sem 
samkvæmt samningi dags. 7. ágúst 1909 halda uppi millilandaferðum milli tslands 
og Kaupmannahafnar um Leith og Færeyjar.

Eigi má af þessum gjaldlið greiða ferðakostnað embættismanna eða em- 
bættismannaefna frá útlöndum til að taka við embættum hjer á landi.

20. gr.
Tekjuafgangur, til útlána af viðlagasjóði, telst vera kr. 75,586,15. Þar af:

1. Alt að 10,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa bændum og 
samgirðingafjelögum eftir tillógum landbúnaðarfjelagsins til að kaupa fyrir girð- 
ingaefni frá útlóndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára gegn 
4°/o vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri af- 
borgun á ári i 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól 
og vexti slíkra lána með 6°/o árgjaldi i 28 ár.

2. Alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum 
utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. fyrir þurrabúð- 
armann hvern gegn 4°/o endurgreiðslu á 20 árum að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, 



gegn 4% i ársvöxtu, og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má veija alt 
að 15,000 kr.

4. Alt að 5,000 kr. hvort árið til stofnunar smjörbúum (ijómabúum) og 
ostagerðabúum. Lán þessi veitast eftir meðmælum Búnaðarfjelags fslands og gegn 
ábyrgð sveita eða sýslufjelaga. Þau ávaxtast með 4°/o árlega, sjeu afborgunarlaus 
fyrstu 5 árin, og greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.

21. gr.
Ef lög þau verða staðfest er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1913 og hafa 

í för með sjer tekjur eða útgjöld fyrir landssjóð, breytast fjárbæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum öðrum en fjárlög- 
um, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildum ákvörðunum, sbr. 25. gr. 
stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið.



Athugasemdir við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

I. kafli.

Tekjur.

Við 2. gr.

Við 1. Ábúðar- og lausafjárskattur. Þessir skattar hafa siðustu 5 árin 
1907—1911 numið að meðaltali 53,050 kr. 84 aur. Virðist því mega telja þá eins 
og nú 50,000 krónur.

Við 2. Húsaskattur fer lítið eitt vaxandi eins og nú skal sýnt:
Árið 1907 var hann kr. 12,301,50
— 1908 — — — 13,326,25
— 1909 — — — 13,746,25
— 1910 — — — 13,501,30
— 1911 — — — 13,621,10

Hann virðist þvi mega áætla 13,500 krónur.

Við 3. Tekjuskattur. Hann heíir verið ærið misjafn undanfarin ár:
Árið 1907 var hann kr. 26,069,10
— 1908 — — — 26,344,88
— 1909 — — — 43,754,75
— 1910 — — — 29,844,25
— 1911 — — — 31,654,67

eða að meðaltali kr. 31,533,53, lætur þvi nærri að telja hann kr. 30,000,00 eins 
og nú er.

Við 4. Aukatekjur hafa numið að meðaltali 5 síðustu árin kr. 62,419,72 
Með lögum nr. 16, 11. júli 1911 hafa tekjur þessar verið hækkaðar mjög, einkum 
gjald fyrir þinglýsingar. En þar sem lög þessi öðluðust gildi l.jan. 1912, er enn 
engin reynsla fengin fyrir því, hverju tekjuaukinn nemur. Það virðist þó óhætt 
að telja þessar tekjur 65 þús. kr. árlega.

Við 5. Erfðafjárskattur hefir 5 síðustu árin numið að meðaltali kr. 
4,622,11. En árið 1911 var gjald þetta 7,839 kr. 66 aur., eða alt að þvi helm- 
ingi hærra en undanfarin ár. Hækkunin þetta ár stafar af þvi, að venju fremur 
mörguin búum, einkum þeim sem erfingjar höfðu til meðferðar, hefir verið skift 



það ár af hræðslu við hærra gjald samkvæmt lógum nr. 15, 11. júlí 1911, og er 
því undantekning. Með þeim lögum er erfðafjárgjaldið hækkað mjög mikið, en 
þó þykir varhugavert að áætla þessar tekjur hærri en 4000 kr. árlega.

Við 6. Vitagjald. Lög nr. 51, 16. nóvbr. 1907, um vitagjald af skipum 
gengu í gildi 1. janúar 1909. Siðan hefir vitagjaldið verið

1909 kr. 31,732,30
1910 — 36,849,10
1911 — 36,594,40

eða að meðaltali kr. 35,058,60. Með lögum nr. 17, 11. júlí 1911, er vitagjaldið 
bæði hækkað og látið ná yfir land alt. Það nam árið 1912 fullum 55 þús. kr„ 
og virðist því óhætt að telja það 50 þús. krónur árlega.

Við 7. Leyftsbrjefagjöld hafa 5 siðustu árin numið að meðallali 6,747kr. 
en hafa 3 siðustu árin farið lækkandi. Þau verða þvi með engu móti talin 
hærri en 6000 kr. árlega.

Við 8. Útflutningsgjald hefir verið að frádregnum innheimtulaunum: 
1907 kr. 211,135,93
1908 — 182,141,00
1909 — 201,972,08
1910 — 169,980,32
1911 — 150,398,60

eða kr. 183,125,58 að meðaltali; og sjeu 3 árin síðustu tekin, kr. 174,117,00, en 
það er því að þakka, hve miklar tekjur árið 1909 hefir gefið. Árið 1912 urðu 
tekjurnar enn rúmar 152,000 kr. Þar sem búast má við nokkrum tekjum af hinum 
nýju lögum um útflutningsgjald af ýmsum fiskiafurðum frá 1911, virðist mega 
áætla tekjulið þenna 150 þús. krónur árlega.

Við 9. Áfengistollur. Skattgjald þetta telst, auk tolls af vinanda og víni, 
sem pantað er til lyQa eða sakramentis, af óáfengum vinsafa, óáfengu öli, saft, 
liinonaði og sódavatni. Á árinu 1912 fluttist eftir skýrslu eftirlitsmanns áfengis- 
kaupa, vinandi og vín, sem svarar tolli................................................ kr. 4200,00
Um innflutt óáfengt öl, limonaði, ávaxtavin og sódavatn á árinu 1912 
eru, þegar þetta er ritað, ekki komnar skýrslur nema úr Reykjavík, 
Snæfellsnessýslu, Barðastrandarsýslu, Húnavatnssýslu, Skagafjarðar- 
sýslu og Suður-Múlasýslu, og nemur tollurinn af þvi, sem fiutst hefir 
af þessum tegundum til nefndra lögsagnarumdæma alls um . . — 5600,00 

Samtals kr. 9800,00 
Þótt ætla megi að innflutningur á útlendu öli óáfengu rýrni mjög við það, að nú 
er komin upp ölgerð í Reykjavík, og liklega bráðum víðar á landinu, þá þykir 
það sennilegt, að tollurinn úr þeim umdæmum, sem enn vantar skýrslu úr, en 
þar á meðal eru kaupstaðirnir 4, nemi svo miklu, að ekki sje óvarlegt að áætla 
tekjur þessar frá öllu landinu 10,000 kr. á ári.

Við 10. Tóbakstollur hefir 5 siðustu árin verið þessi: 
1908 kr. 156,581,00
1909 — 161,559,00



1910 kr. 202,641,00
1911 — 207,442,00
1912 — 209,558,00

eða að meðaltali kr. 187,556,00, en sjeu 3 siðustu árin talin sjer, eins og vera ber, 
því þau ár er sami tollur á tóbaki og vindlum, verður meðaltalið kr. 206,614,00 
það virðist því mega ætla hann 200 þús. krónur árlega.

Við 10. Kaffi- og sykurtollur, hann hefir verið:
1907 kr. 415,187,46
1908 — 377,312,26
1909 — 380,522,60
1910 — 417,700,04
1911 — 432,053,73

eða að meðaltali kr. 404,555,22. Tollur þessi var hækkaður um 15°/o með nýj- 
ustu tolllögunum 1911. Þrátt fyrir það urðu tekjurnar 1912 að eins 421,000 kr. 
þykir þvi eigi fullvarlegt að telja tekjulið þennan meira en 410,000 kr. árlega.

Við 12. Eftir áætlunum, sem gerðar voru um þingtimann 1912, var gert 
ráð fyrir, að þetta nýja gjald mundi nema um 230—250 þús. kr. á ári. Til þess 
að geta gert sjer sem ábyggilegasta hugmynd um hverra tekna vænta mætti af 
þessum lið, fjekk stjórnarráðið cand. polit. Georg Ólafsson til þess að gera nýja 
útreikninga um þetta efni. Lagði hann verslunarskýrslurnar fyrir árið 1910 til 
grundvallar, og komst að þeirri niðurstöðu, sem auðvitað er viða á ágiskunum bygð, 
að með þeim innflutningi mundi gjaldið af vörunum umbúðalausum nema kr. 223,400 
Þar við bætist fyrir umbúðum um 8%................................................... — 17,800

kr. 241,200 
Vöruinnflutningur það ár, sem við er miðað, var fremur lítill tiltölulega; eftir 
skýrslu skrifstofustjóra fjármálaskrifstofunnar var hann 24% meiri árið 1911. Enn 
fór aðflutningur hækkandi 1912. Jafnvel þótt tillit sje tekið til þess, að líklegt 
er að töluvert af vefnaðarvörum verði eftirleiðis flutt í póstsendingum, og tollur- 
inn af því þessvegna dragist hjer frá, en bætist við pósttekjurnar, þá virðist þó 
eftir núverandi aðflutningsmagni og með sjerstöku tilliti til þess, að reynslan við- 
víkjandi vörum þeim, sem hingað til hafa verið tollskyldar, sýnir, að jafnan kemur 
fram til tollgreiðslu talsvert meira en verslunarskýrslurnar greina, ekki fráleitt að 
áætla þennan tekjulið 250 þús. kr. á ári, þótt auðvitað verði að hafa hugfast, að 
engin vissa er fyrir því að þessi upphæð náist. Úr því getur reynslan ein skorið, 
þar sem upplýsingar þær, sem fáanlegar eru, eru svo ófullkomnar.

Við 13. Annað aðflutningsgjald hefir 3 siðustu árin verið eins og hjer 
greinir:

1909 kr. 22,253,25
1910 — 25,622,81
1911 — 32,876,07

eða að meðaltali kr. 26,917,38. Tollur á þeim tegundum, sem hjer falla undir, 
hefir verið nokkuð hækkaður og nýjum tollvörum verið við bætt með nýjum 
lögum, og nam tollurinn 1912 34,830 kr. Það þykir því mega telja hann 30þús. 
krónur á ári.



Við 14. Argjöld af verslun og veiting áfengra drykkja. Um gjald þetta er 
að eins að ræða fyrra árið, 1914. Það hefir árin 1910 og 1911 verið 11,600 kr. Með 
tilliti til þess, að ekki er óliklegt að sumir vínkaupmenn verði búnir að selja birgðir 
sinar fyrir árslok 1913, þykir eigi ráðlegt að ætla þennan tekjulið hærri en 8000 kr.

Við 15. Pósttekjur hafa verið að meðaltali 5 siðustu árin kr. 103,557,56 
og 3 síðustu árin kr. 100,224,65. Þar sem nú bætist við pósttekjur vörutollurinn, 
fyrir póstpakka, 15 aurar í frimerkjum fyrir hvern, þá þykir mega áætla þær eins 
og síðarnefnt meðaltal, eða 100 þús. kr. á ári.

Við 16. Stmatekjur; þær hafa farið vaxandi ár frá ári, eftir því, sem 
samböndum hefir fjölgað og menn hafa vanist notkun simanna:

Árið 1907 voru þær kr. 46,371,40 
— 1908 — — — 64,065,83
— 1906 — — — 87,463,31
— 1910 — — — 101,768,31
— 1911 — — — 117,560,01
— 1912 - — um — 140,000,00

Að bæjarsímanum meðtöldum nema tekjurnar 1912 fullum 150 þús. kr. og þykir 
landsimastjóra því óhætt að áætla tekjur þessar samtals árið 1914 155 þús. og 
árið 1915 160 þús. kr., er eigi mun óvarlegt.

Við 17. Tekjur af Islandsbanka hafa verið tvö síðustu árin um 12,000 
krónur og þykir mega halda þeirri upphæð. Samkvæmt ósk endurskoðenda al- 
þingis er hjer og talið landssjóðsgjald frá landsbankanum, sem áður hefir verið 
talið í 4. gr.

Við 18. Óvissar tekjur (að frátöldum sektum fyrir ólöglegar fiskiveiðar) 
hafa verið:

1907 kr. 2,927,50
1908 — 6,586,32
1909 — 9,821,11
1910 — 5,267,66 
1911 — 10,461,87

Að tekjurnar urðu svo háar árin 1908 og 1909 stafar af því, að í þessum tekju- 
lið var talin endurgreiðsla af kostnaði við konungskomuna (1907) árið 1908 kr. 
3,468,20 og árið 1909 kr. 7,043,35. Árið 1911 var endurborgaður kostnaður við 
Flateyrareignina (vextir lagðir fram úr landssjóði). Eiginlegar tekjur hafa því i 
rauninni ekki numið að meðaltali meiru en 2—3 þús. kr. á ári. Hinsvegar má 
eins eftirleiðis búast við ýmsum óvissum innborgunum, er falla undir þennan lið. 
Þannig kom 1912 kr. 3,515 kr. i tekjur fyrir innlenda bittergerð, sem þegar er 
feld úr tekjuáætlun sem sjerstakur liður. Og sjeu meðtaldar fiskiveiðasektirnar, 
sem árið 1910 námu 27,000 kr., 1911 31,271 kr. og 1912 28,000, þykir eigi of- 
hátt að setja þennan tekjulið á ári samtals 20,000 krónur.



Við 3. gr.

Við 1. Eflirgjald eflir jarðeignir landssjóðs hefir numið að meðaltali 
5 árin siðustu 1907—1911 ................................................................. kr. 35,273,46
að frádregnum umboðslaunum, prestsmötu og húsabótarstyrk ... — 11,964,82

kr. 23,308,64 
og 3 árin 1909—1911 ......................................................................... — 32,632,90
að frádregnum umboðslaunum o. s. frv.............................................. — 12,139,20

kr. 20,493,80 
Með þvi altaf er verið að selja jarðir má eigi áætla þessa tekjugrein hærri en 16,000 
kr. árlega, enda námu neflótekjumar 1911 eigi nema 15,538 kr. 24 au., (útgjöld- 
in kr. 15,336,21, þar af umboðslaun kr. 4,300,35, prestsmata kr. 2461,65, önnur 
útgjöld kr. 8,574,17).

Við 2. Tekjur af kirkjum, Þær voru árið 1911 kr. 119,60 og má því 
telja þær 100 krónur eins og i núgildandi fjárlögum.

Við 3. Tekjur af silfurbergsnámum má væntanlega áætla 3000 kr. ár- 
lega; þær námu af sjerstökum ástæðum ár>ð 1910 22,237 kr. en árið 1911 ekki 
nema 3884 krónur, sem ekki guldust fyr en seint á ári 1912 og eru því ekki 
færðar til tekna á landsreikningum 1911.

Við 4. Tekjur frá Rœktunarsjóði íslands. Vextir frá Ræktunarsjóðnum 
af andvirði seldra þjóðjarða samkvæmt lögum nr. 31, 20. okt. 1905 sbr. lög nr. 
34, 20. okt. 1905 voru árið 1911 8366 kr. 72 a. og árið 1912 9537 kr. 02 a.; 
þykir þvi hæfilegt að áætla þessar tekjur 10,000 kr. hvort árið 1914 og 1915.

Við 4. gr.

Við 1. Venjulegt yfirlit um væntanlegar tekjur af viðlagasjóði 1914 og 
1915 og skrá yfir útlánin verður lagt fyrir alþingi.

Við 2. Þar sem fjáreign »viðlagasjóðs« er eigi haldið aðgreindr i frá öðru 
veltulje landssjóðs, og vextir af viðlagasjóðsfje eru og hafa stöðugt verið taldir í tekju- 
áætlun íjárlaganna jafnt öðrum tekjum, virðist sjálfsagt að telja einnig til tekna 
afborganir af lánum þeim sem viðlagasjóði eru talin, þvi að það íje rennur saman 
við hinn almenna sjóð landsins á sama hátt og vextirnir, enda virðist það Ijósara 
og hægra til yfirlits, að þetta fje sje hjer tilfært eins og það er, því að þá er 
auðgert að átta sig á þvi, hversu miklum tekjuhalla og lánveitingum má ávisa á 
viðlagasjóðinn, og hve mikil skuldabrjefakaup þurfa að vera, til þess að sjóður- 
inn ekki skerðist.

Leigur af seðlaláni landssjóðs til Landsbankans eru nú taldar i 2. gr. 17, 
eins og fyr segir. Leiga af innstæðufje í bönkum og bankavaxtabrjefum er nú 
sundurliðuð i tvo liði, 4. og 7. lið. í 4. lið eru taldir vextir af 108 þúsund krón- 
um í bankavaxtabrjefum 1. og 2. deildar, sem eru til tryggingar veðdeildarbrjefum, 
og er keypt í skarðið, jafnóðum og út er dregið af þeím.



í 3. lið eru vextir af innritunarskirteinum landssjóðs (kgl. rikisskulda- 
brjefum að upphæð samtals 277 þúsund krónur), sem eru sett til tryggingar veð- 
deildum. Af brjefum þessum eru 225,000 kr. með 3x/a°/o vöxtum og 52,000 kr. 
með 47« vöxtum.

í 5. og 6. lið eru vextir og afborganir af bankavaxtabrjefum 3. deildar, sem 
eftir eru af því, er keypt hefir verið samkvæmt lögunum frá 1909. Af láni því, að 
upphæð 1,500,000 kr., sem tekið var árið 1909, hefir alls gengið til banka- 
vaxtabrjefakaupa ................................................................................. kr. 1,425,000,00
[Að eigi var keypt fyrir upphæðina alla stafar af þvi, að lands- •
sjóður var búinn að greiða i afborganir af láninu 75,000 kr. áð- 
ur en nokkur greiðsla kom frá bankanum].
Láninu sem tekið var 1912 er öllu varið tii bankavaxtabrjefa ... — 250,000,00

Keypt samtals kr. 1,675,000,00 
Árið 1911 voru útdregin bankavaxtabrjef .......... kr. 47,200,00

— 1912 — — —»— ........... — 19,000,00
Til viðlagasjóðs hefir verið lagt og lánað út það-

an í bankavaxtabijefum.................................. — 60,000,00
Árið 1911 var selt til greiðslu skuldar við rikissjóð — 500,000,00 — 626,800,00

Eftir í mars 1913 kr. 1,048,200,00 
Þar af eru 250,000 hjá lifsábyrgðarstofnuninni i Kaupmannahöfn. Vextir og af- 
borganir af þeim 60 þús. kr. sem gengið hafa til útlána, eru innifaldir i 1. og 2. lið.

Við 5. gr.

1 .—3. Þessum liðum er haldið óbreyttum. Athugasemdinni við 1. lið 
er slept, með þvi að svo er litið á, að það hafi ekki verið tilætlunin, að hún stæði 
til langframa.

Við 6. gr.

Tillagið úr ríkissjóði er talið samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu 
stöðu íslands i rikinu 2. janúar 1871.



JJ. kafli.

Útgjöld.

Við 8. gr.

Vextir og afborganir af skuldum landssjóðs 1914 og 1915 sundurliðast þannig: 
A. Af lánum sem hafa verið tekin til þess að auka eignir landssjóðs:’

l. Lánið úr rikissjóði 1908 500,000 kr. tekið til 15 ára upp í simalagningar. Ár- 
legar afborganir eru kr. 33,333,33 vextír eru 4°/o.
Af láninu sem verður 1. janúar 1914.......................................... kr. 366,666,67
greiðast 1914 vextir kr. 14,333,33 og afb. kr. 33,333,33

_ 1915 _ _ 13,000,00 ------— 33,333,34 — 66,666.67
1914—1915 vextir kr. 27,333,33 ------kr. 66,666,67 Eftirst. kr. 300,000,00

2. Lánið 1909 1,500,000 kr. til 30 ára til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef 
landsbankans, vextir 4^/^/a. Lánið verður l.janúar 1914 kr. 1,275,000,00 
Af láninu greiðast:
1914 vextir kr. 56,812,50 og afborgun kr. 50,000,00 

próvísion— 133,52
1915 vextir — 54,562,50 — — — 50,000,00

próvision— 130,70 — 100,000,00
kr. 111,639,22 kr. 100,000,00 Eftirst. kr. 1,175,000,00

3. Lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni 1912 250,000 kr. sem afborgast á 30 árum, 
vextir lánið tekið til að kaupa bankavaxtabrjef landsbankans III. flokks. 
Lánið verður 1. jan. 1914 ... ...................................................... kr. 245,833,33
1914 vextir kr. 10,968,75 afborgun kr. 8,333.33
1915 — — 19,593,75 — — 8.333,33 — 16,666,66
1914—1915 alls kr. 21,562,50 — kr. 16,666,66 Eftirst. kr. 229,166,67

Af þessum 3 lánum eru vextir og afborganir samtals.
1914 kr. 82,248,10 kr. 91,666,66
1915 — 78,286,95 -- 91,666,67

í fjárlögunum fyrir 1912 og 1913, 8. gr. 2 var gert ráð fyrir þvi, að lánið, sem 
tekið var árið 1909 til bankavaxtabrjefakaupa bæri sig, þannig að bæði vextir 
og afborgun greiddist af vöxtunum af bankavaxtabrjefum þeim, sem keypt 
höfðu verið fyrir lánsfjeð, og af brjefum þeim, sem út yrðu dregin og innleyst. 
Var því ekkert fje ætlað til gjalda i þessu skyni. Hve ijarri sanni þetta er, 
sjest af þvi að bera saman 8. gr. I. 2. og 3. lið við 4. gr., 4. og 5. lið. Útgjöldin
við lánið frá 1909 verða á fjárhagstimabilinu.................................. kr. 211,638,22
og væntanlegar tekjur af bankavaxtabrjefum þeim, sem til eru 
af því er keypt var fyrir það lán, nema, jafnvel þótt með sje 
talið það, er lagt hefir verið af þvi til viðlagasjóðs, ekki nema
i hæsta lagi ......................................................................................... — 110,000,00

Mismunur kr. 101,638,22 
er greiða verður af tekjum landssjóðs, og stafar þetta bæði af þeim 566,800 kr. 



er til heflr orðið að taka upp i tekjuhalla, og af þvi, hve útdráttur og innlausn 
brjefanna gengur seint framan af.

B. Lán, sem hefir verið tekið vegna sjerstakra aukaútgjalda er: 
Lánið 1912, tekið hjá dönskum bönkum til 15 ára með 4Vs°/o 

vöxtum, kr. 500,000,00.
Lánið verður 1. janúar 1914 .............................................................. — 466,666,67
1914 vextir kr. 20,625,00 atborgun kr. 33,333,34
1915 - — 19,125,00 — — 33,333,33 — 66,666,67
1914—1915 alls kr. 39,750,00 — kr. 66,666,67 Eftirst. kr. 400,000,00

Við 9. gr.
1 .—4. liður eru óbreyttir.
Við 5. lið. Aðstoðar- og skrifstofukoslnaður hefir numið kr. 18,030,15 

árið 1910 og kr. 17,400,20 árið 1911. Lögbirtingarblaðið hefir hvorugt þessara 
ára borið sig til fulls; árið 1910 var tekjuhalli þess kr. 200,88 og árið 1911 kr. 
268,80. Með þvi að störfin fara vaxandi árlega i stjórnarráðinu og það einnig 
virðist sanngjarnt að láta laun starfsmannanna fara heldur hækkandi, bæði eftir 
embættisaldri þeirra og vegna vaxandi hækkunar á öllum lifsnauðsynjum, virðist 
óhjákvæmilegt að hækka þennan gjaldlið upp i 18,000 kr. árlega.

Við 6. lið. Liður þessi var hækkaður um helming á siðasta reglulegu 
alþingi, og því látinn halda sjer með þeirri hækkuðu upphæð.

Við 7. lið. Liður þessi er látinn óhreyfður enn einu sinni að þvi er 
Stjórnarráðshúsið snertir, fyrir þá sök eina, að hagur landssjóðs þolir ekki 
aukin gjöld að mun, en nauðsynin til gjörbreytinga á húsinu er hin sama sem 
fyr, og verður auðvitað æ brýnni með hveiju ári; um þetta skal skirskotað til 
athugasemda um þennan lið við tvö næst undanfarandi fjárlagafrumvörp. Við- 
hald á ráðherrabústaðnum er sett inn á þennan lið, og ætlað til þess 500 kr. er 
mun nægja, vegna þess, að það hús heflr nýlega fengið allgóða viðgerð.

Við 10. gr.

Kostnaður við siðasta reglulega alþingi 1911 var fullar 67 þús. krónur. 
Með þvi að vetrarþing eru talsvert dýrari en sumarþing, þykir mega gera ráð 
fyrir, að 65 þús. kr. hrökkvi, þrátt fyrir hækkun á dagpeningum þingmanna. 
Ferðakostnaður lækkar talsvert, og telst svo til, að dagpeningar og þingfararkaup 
eftir hinum nýju lögum muni verða litlu meira en 3000 kr. hærri en dagpening- 
ar og ferðakostnaður 1911.

Við 11. gr.

Við A. 1. a. Til dómara og sýslumanna. Laun þessi eru talin eins og 
nú. Þau ber að sundurliða eins og áður, sjá athugasemdir við fjárlagafrumvarpið 
1906 og 1907 (Alþ tið. 1905 A. bls. 35—36) og eru talin samkvæmt þeim lögum, 
sem þar er vitnað til.

Við A. 1. b. Laun hreppstjóra eru óbreytt.



Við A. 2. Sama Qárhæð og áður.

Við A. 3. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhald fangelsanna. — 
Útgjöld þessi sundurliðast þannig:

a. Laun fangavarðar.................... kr. 1,430,00
b. Þóknun dómkirkjuprests ... — 100,00
c. Þóknun læknis .................... — 60,00
d. Viðurværi fanganna ............ — 1,225,00
e. Eldviður og Ijós.................... — 520,00
f. Verkfæri.................................... — 500,00
g. Ýmisleg útgjöld .................... — 580,00
h. Viðhald fangelsanna ............. — 300,00 kri 4715,00

Við A. 4. Sakamála- og lögreglumálakostnaður. Þessi liður sundur- 
liðast þannig:

a. Þóknun tveggja málaflutningsmanna við yfirrjettinn kr. 1,600,00
b. Kostnaður við saka- og lögreglumál..........................— 3,000,00
c. Kostnaður við gjafsóknarmál ....................................— 300,00
d Laun sendiboðans við yfirrjettinn ............................ — 50,00
e. Eldiviður og viðhald i yfirrjettarstofunni................. — 100,00
f. Útgjöld við sáttamál....................................................— 50,00 kr. 5 100,00

Við B. 1. Til útgáfu Stjórnartiðinda og Landshagsskýrslna. Liðurinn 
b. tjl pappirs og prentunar Stjórnartiðinda hefir hvergi nærri hrokkið til hin sið- 
ustu ár, þannig var hann 1909 tæpar 6,000 kr„ árið 1910 nm 5,500 kr. og 1911 
5,900 kr. Það verður því óhjákvæmilegt að hækka þennan lið upp í 5,000 kr., 
en hinir liðirnir eru óbre.yttir. Sjerstakt lagafrumvarp kemur fyrir þingið um 
gagngjörða breyting á fyrirkomulaginu á landhagsskýrslum.

Við B. 2. Endurgjald fyrir burðareyri, simtöl og símskeyti embættis- 
manna hefir árið 1910 numið kr. 9,295,69 og árið 1911 fullum 13,000 kr., en sú 
háa upphæð stafar meðfram af manntalinu 1910, því skýrslurnar voru allar 
eða flestar endursendar eftir nýjár 1911. Kostnaðurinn árið 1911 verður þvi að 
teljast óvenjulega hár; en með nýjum símasamböndum fer simtalskostnaður vax- 
andi, og má þvi eigi áætla gjaldlið þenna lægri en 10,000 kr„ en það kemur aftur 
i landssjóðinn.

Við B. 3. Þessi gjöld hafa líka farið nokkuð fram úr áætlun, voru árið 
1910 tæpar 4,000 krónur og árið 1911 tæp 3,000 kr.; þar sem hjer er um lög- 
boðin gjöld að ræða, verður eigi komist hjá að áætla þau með fullri upphæð, 
og eru þau því sett 4,000 kr. árlega.

Við B. 4. Til embœttiseftirlitsferða. Upphæð sú, sem veitt hefir verið í 
þessum lið, hefir heldur ekki hrokkið hin siðustu ár, og þar sem gera má ráð 
fyrir, að haft verði meira eftirlit en áður með embættismönnum, verður eigi hjá 
þvi komist, að hækka þennan lið upp í 1,500 krónur árlega.

Við 5.-8. Þessir liðir eru látnir halda sjer óbreyttir.



Við 9. lið. Útgjöld samkvœmt 77. og 78. gr. fátækralaganna. Þessi gjöld 
námu árið 1910 nálega hálfri’ níundu þúsund króna og árið 1911 7,300 krónur; 
liður þessi má þvi með engu móti vera lægri en 8 þúsund kr. Að öðru leyti 
gildir hið sama um hann, sem sagt er í athugasemduin við fjárlagafrumv. 1912 
og 1913 (Alþ.tið. 1911 A. bls. 27).

Við 12. gr.

Við 1. Laun lœkna. Þau eru nú talin i fjárlögunum 79,700 kr., og 
má um sundurliðun þeirra vísa til athugasemda við fjárlagafrumv. 1910 og 1911. 
Siðan hefir einu læknishjeraði verið bætt við, Noröfjarðarhjeraði sbr. lög nr. 40, 
11. júli 1911 og verður því upphæðin 81,200 kr. Athugasemdinni við þennan lið 
hefir veriö slept, með þvi að engin likindi eru til, að ákvæði hennar geti komist 
á, að minsta kosti hafa stjórninni engin skeyti borist i þá átt.

Við 2.—6. Þessir liðir eru óbreyttir.

Við 7. lið. Holdsveikraspttalinn. Alþingi 1911 hefirlækkað flestalla gjaldliði 
spitalans í núgildandi fjárlögum, af því að sjúklingar voru þá með lang-fæsta 
móti (48 alls), en þess ber að gæta, að gjöldin, að öðru leyti en fæði, verða mjög 
litið minni, þó sjúklingar sjeu lítið eitt færri i einn tíma en annan. Það hefir 
alt af verið reglan að miða áætlunina við 60 manns, þá tölu sjúklinga, sem 
spitalinn tekur, og við hana verður að miða, því alt af má búast við þeirri tölu.

Um einstaka liði skai tekið fram:
Við 1. Launin eru bin sömu (að eins látin standa á hundraði) og eru 

fyrir yfirstandandi ár (1913).
Við 2. Utgjöldin eru miðuð við 60 sjúklinga auk vinnufólks, og þar sem 

fæði fyrir hvem mann varð um 50% eyrir daglega árið 1911, þá virðist eigi of 
hátt að reikna það á 51 eyri, þvi bæöi hefir matvara farið fremur hækkandi og 
svo hefir vörutollur bæst við. ‘

Við 3. Þennan lið má með engu móti áætla lægri en 1,000 kr. árlega, 
þegar tekið er tillit til, að nýjir sjúklingar þurfa nú ekki að hafa neinn klæðnað 
með sjer, en þurftu áður að hafa tvennan fatnað. Enn fremur verður nú að 
leggja öllu kven-starfsfólki til vinnukjóla.

Við 4. Með því að sáraumbúðir og önnur meðöl, þar á meðal aðalmeðal- 
ið, sem spítalinn notar, hafa hækkað mjög í verði, alt að 50%, veitir eigi af að 
áætla þennan lið 1,500 kr.

Við 5. og 6. lið. Báða þessa liði verður að bækka að mun vegna þess 
hvað kol og steinolía hafa hækkað í verði, án þess að fyrirsjáanlegt sje, að þær 
vörur verði bráðlega aftur ódýrari.

Við 8. lið. Þessi liður er settur eins og að undanförnu, með því það er 
auðsætt, að þvi eldra sem húsið verður, því frekari viðhalds og aðgerða þarfnast 
það. Siðara árið er ætlast til að mála búsið að utan.

Við 9. lið. Þær 600 kr. sem veittar eru í núgildandi fjárlögum hafa reynst 
ónógar til þvotta og ræstingar. Það er því farið fram á, að hækka upphæðina 
upp í 800 kr., eins og siðast var áætlað.

7. og 10.—13. liðir eru alveg óbreyttir.



Við 8. lið. Geðveikrahœlið á Kleppi. Liðirnir 5, 6 og 10 eru hækkaðir 
alls uin 1,100 krónur. Hækkunin undir 5. lið stafar af því, að verð á kolum og 
Ijósmeti hefir hækkað mjög, án þess nein líkindi sjeu til, að verðið fari 
lækkandi. Til viðhalds og áhaldakaupa er ætlað 500 krónum meira en áður, með 
því að undanfarandi ára reynsla hefir sýnt það, að upphæðin, sem veitt hefir 
verið, befir hvergí nærri hrokkið til. Loks er 10. liður, óviss útgjðld, hækkaður 
um 200 krónur, með tilliti til þess, að gera má ráð fyrir, að hinn nýji vörutollur 
hafi talsverð aukin útgjöld í för með sjer fyrir hælið. Að öðru leyti eru liðirnir 
óbreyttir.

Við 9. lið. Heilsuhælið á Vífilsstöðuin. Spítalalæknirinn heflr samið á- 
ætlun um reksturskostnað heilsuhælisins, sem yfirstjórn hælisins hefir tjáð sig 
sammála, og sent stjórnaráðinu. Eftir þessari áætlun vantar 29,321 kr. 25 au. 
upp á að tekjurnar hrökkvi, og er því farið fram á 30,000 kr. tillag úr landssjóði. 
Jafnvel þó landsstjórnin vilji ekki vefengja útgjaldaliðina, þá verður hún þó að 
ætla, að með sparnaði mætti takmarka nokkuð suma útgjaldaliðina svo sem til 
eldiviðar og Ijósa, sem áætlað er til 10,500 kr., og að aðrir verði að falla burt, 
meðan fjárhagur hælisins er svo þröngur. Með tilliti til þessa og með þvi að 
þetta er prívat stofnun, sem landsstjórnin að öðru leyti hefir engin afskifti af, og 
engin áhrif á íjárhagsstjórn hennar, telur hún sjer ekki fært að leggja til, að 
veita heilsuhælinu meira en 25 þús. krónur árlega þessi árin, og er það 7,000 kr. 
hækkun á ári.

Við 10. lið. Önnur útgjöld. Liðirnir a b og c eru óbreyttir, en liðirnir 
d og e í núgildandi fjárlögum eru fluttir aptur i 14. gr. þar sem þeir nú eiga 
betur heima.

Liðirnir d, e og f eru lika óbreyttir; þess skal getið um hina tvo fyr- 
nefndu, að árin 1910 og 1911 hafa þeir riflega hrokkið fyrir útgjöldunum, vegna 
þess að ekki hefur þurft að beita verulegum sóttvörnum, hvorki innanlands eða 
gaguvart útlöndum; en þar eð slikt getur alt af að borið, þykir ekki rjett að 
lækka þá.

Við h. Styrkur til sjúkrasamlaga. Lögskráð sjúkrasamlög eiga heimting 
á styrk úr landssjóði, i kaupstöðum og kauptúnum, sem læknir er búsettur i, 1 
krónu, en annarsst.aðar 1 krónu 50 aur. árlega fyrir hvern fjelagsmeðlim, sem 
árlangt hefur greitt iðgjald i samlagssjóð, sbr. 2. gr. laga nr. 39, 11. júlí 1911. 
Enn þá er að eins eitt lögskráð samlag til, i Reykjavik, og fjekk það styrk 
að upphæð kr. 157,00 árið 1912. Með þvi búast má við, að samlögum fari fjölg- 
andi, þykir ekki mega áætla þennan gjaldlið lægra en 200 kr. árlega.

Við 13. gr.
A.

P ó s t m á 1 .

Við 1. a. Laun póstmeistara eru talin eins og í siðustu fjárlögum.

Við 1. b. 1. Póstafgreiðslumenn i Reykjavik. Póstmeistari leggur til, að 



laun 2. 3. og 4. póstafgreiðslumanns, sjeu hækkuð um 200 kr. hjá hveijum um 
sig, þannig, að 2. og 3. póstafgreiðslumaður fái 1800 kr. i árslaun og hinn 4. 
1200 krónur.

Meö því tveir hinir fyrnefndu hafa lengi verið í póstþjónustu, þykir 
stjórnarráðinu ástæða til að ætla þeim 1800 króna laun, eins og það lika ætlað- 
ist til við undirbúning gildandi fjárlaga (sbr. Alþ.tíð. 1911 A. bls. 31). Þó 4. 
póstafgreiðslumaður sje nýlega skipaður i þá stöðu, þá hefur hann þó lengi verið 
aðstoðarmaður á pósthúsinu, og þar sem launin eru lág, en talsverð ábyrgð hins 
vegar, þykir rjett að hækka líka laun hans um 200 krónur.

Við 1. b. 2. Póstafgreiðslamenn utan Reykjavikur. Póstmeistari hefur 
farið fram á ýmsar breytingar á þessum lið. Fyrst hefur hann lagt til, að nokkr- 
ar nýjar póstafgreiðslur yrðu stofnaðar, og er stjórnarráðið honum samdóma um, 
að nauðsynlegt sje að stofna póstafgreiðslur á eflirnefndum stöðum með þeim
launum, sem tilfærð eru.

á Arngerðareyri .. .......... laun 250 kr.
Bíldudal .......... .......... — 300 —

í Flatey................ .......... — 250 —
Hólmavík.......... .. ... — 300

á Hvammstanga ... .......... — 300 —
Mjóafirði .......... .......... — 400 —

- Norðfirði .......... .......... — 600 —
- Önundarfirði ... ........... - 300 —

2700 kr.
Þá hefur hann og skýrt frá, að störf póstafgreiðslumanna færu stöðugt 

mjög vaxandi, einkum í kaupstöðum landsins, svo að þeir yrðu að gefa sig alla 
við póststörfunum, þeir þurfi að hafa stórt og dýrt húsnæði og aðstoð til þess að 
geta afgreitt störf sín á viðunandi hátt. Margir póstafgreiðslumenn hafa líka lát- 
ið það i Ijósi, að þeir mundu leggja niður sýslan sína, nema þeir fengju tals- 
veröa launahækkun, en það telur póstmeistari mjög óheppilegt, að æfðir og vel 
vanir menn fari frá, og óvanir taki svo við. Póstmeistari hefur þvi farið fram á 
nokkra launahækkun yfirleitt tii þessara sýslanamanna, og um leið að sumir 
þeirra fengju að auki húsaleigustyrk og i kaupstöðunum skrifstofukostnað.

Stjórnarráðið verður að viðurkenna, að störf póstafgreiðslumanna hafi 
vaxið mjög hin siðustu ár, einkum eptir að póstkröfur fóru að tiðkast, og með 
þvi það einnig verður að vera póstmeistara samdóma um, að tið mannaskifti 
sjeu mjög óheppileg, þá hefur þvi ekki þótt hjá þvi verða komist, að taka erindi 
póstmeistara til greina. Laun póstafgreiðslumanna þeirra, sem nú eru, nema eftir 
tillögum póstmeistara alls 21,000 kr. og verða þær tillögur lagðar fyrir alþingi á- 
samt umsóknum póstafgreiðslumanna; alls verður þvi þessi liður, að meðtöldum 
launum hinna nýju póstafgreiðslumanna 23,700 kr.

Við 1. c. Þessi liður er lækkaður um 400 krónur, með þvi að margar 
brjefhirðingar eru eftir þessu frumvarpi gerðar að póstafgreiðslum, en hins vegar 
þarf þó einnig að fjölga bijefhirðingum og bæta kjör eldri brjefhirðingarmanna. 
Póstmeistari telur þessa upphæð nægja.



Við 2. Póstfliitningur. Póstmeistari tehir ógcrlegt að komast af með 
minni upphæð til póstflutninga innanlands en nú er í gildandi fjárlögum, 5600(1 
kr., er sundurliðast þannig:

Aðalpóstar .......................... kr. 24,500
Aukapóstar.......................... — 25,000
Bæjarpóstar.......................... — 3,800
Póstvagnferðir .................. — 700
Aðrir flutningar.................. — 1,000
Vátrygging á póstflutningi... — 1,000

Kr. 56,000
En hjer við verður að hæta 8000 kr., eins og nú er gert, til póstflutninga með 
skipum lauda í milli og hafna i milli innan lands, þeim, er eigi hafa fast tillag. 
Hækkar þvi þessi liður um 8000 krónur.

Við 3. a. Póstmeistari telur nauðsynlegt að bæta einum föstum aðstoð- 
armanni við á pósthúsinu i Reykjavik með 1000 kr. launum. Stjórnarráðið hefur 
fallist á það og að auki hækkað liðinn um 500 kr., en um leið gjörl þá breyt- 
ingu á athugasemdinni, að pósthúsið sje opið sanifleytt 10 stundir hvern virkan 
dag. Pósthúsið er nú svo liðað að því er vorkunnarlaust, að hafa opið allan 
daginn, eins og landssiminn gerir, og hins vegar er stjórnarráðinu kunnugl um, 
að mikil óánægja hefur verið yfir þvi meðal bæjarbúa, að pósthúsið skuli vera 
lokað, einmitt þann tíma dagsins, þegar búðarfólk og annað starfsfólk hefur mat- 
arhlje, og eins kemur aðkomumönnum það mjög illa, að pósthúsið sje lokað mið- 
kaflann úr deginum.

Við 3. b. Pessi liður er nýr og settur inn eptir tillögum póstmeistara 
eins og fyr um getur. Þinginu nnin skýrt frá þvi, hvernig póstmeistari hugsar 
sjer sundurliðun upphæðarinnar. Með tillili til þess, að póstafgreiðslumanninum 
á Seyðisfirði er ætluð tiltölulega há upphæð i samanburði við starfshlutföllin í 
þessum 3 kaupstöðum, þá hefur póstmeistari upplýst, að hann ætli að nota þenn- 
an sýslunarmann meira en að undanförnu í beinum viðskiptum við útlönd, með- 
al annars láta hann afgreiða póstávísanir beint til útlanda bæði frá sinu umdænn 
og frá næstu póstafgreiðshim, því það taki opt mikinn tíma að koma þeim til 
Reykjavikur, eins og nú sje, og útlendingar geli ekki skilið þann langa drátt, sem 
eðlilega hlýtur að stafa af þessu fyrirkomulagi.

Við 3. c. Þessi liður er sömuleiðis nýr og settur samkvæmt tillögum 
póstmeistara. Það hefur eigi orðið hjá því komist að leigja hús undir böglapóst 
í Reykjavík, úti í bæ, því hann hefur vaxið fádæma mikið hin síðustu ár, eins 
og nú skal sýnt.

Arið 1905 komu bögglar frá útlöndum til Reykjavíkur 8,600
_ 1908 — — —-----—----------- 14,000

- 1911 — —----- —----------- 21,000
— 1912 — — —   —   28,600

í vetur hefur póstmeistari haft gamla prestaskólann, en telur hann eigi 
fuHnægjandi.

Við 3. d. Uúsaleiga á stærri póstafgreiðslum utan Reykjavikur.



Eins og fyr um getur telur póslmeistari nauðsynlegt að bæta kjör póst- 
afgreiðslunianna með þvi að veita þeim húsaleigustyrk, er mesta afgreiðslu hafa 
á hendi utan Reykjavikur, þó eigi þeim þeirra, sem eru kaupmenn, af því að 
þeir nota verslunarhúsin fyrir póstafgreiðsluna og játa sjálfir að þeir geti ekki 
inetið hana sjerstaklega, en það er þá aptur tekið tillit til þess við upphæð 
launanna. Tillögur póstmeistara um það, hvernig upphæð þessi skiplist milli 
ýmsra heldri póstafgreiðslustaða, verða lagðar fyrir þingið.

Liðurinn 3. e. Önnur idgjöld eru lækkuð um 500 krónur. Stafar það 
af því, að bæjarpóstarnir hafa verið fluttir úr þessum lið, en hins vegar þarf 
ineira til áhalda, eptir þvi, sem póstsendingar aukast og póstafgreiðslum íjölgar, 
þær þurfa meðal annars peningaskápa. Virðist þvi cigi hægt að lækka þennan 
lið meira.

Við B.
V e g a b æ t u r .

Við I. 1. Verkfrœðingur landsins, Jón Þorláksson, hefur sótt til stjórnarráðsins 
um að launakjör sin yrðu bætt frá 1. janúar 1914. Hann hefur gegnt verkfræö- 
ingsstöðunni frá 1. febrúar 1905, en áður hafði hann verið 2 ár undanfarin í þjón- 
ustu landsins við byggingaefnarannsóknir. Hann hefur haft 3000 kr. i árslaun, 
þau sömu, sem greidd voru fyrst er landsverkfræðingsstaðan var stofnsell árið 
1893. Til 1. júlí 1911 hafði hann samhliða sýslan sinni á hendi forstöðu Iðn- 
skólans í Reykjavík fyrir 500 kr. ársþóknun. En cptir því sem verkfræðings- 
slörlin uxu fann hann til þess, að skólaforstaðan samrýmdist ekki aðalstöðu hans 
og tók af mikinn tima frá henni, sótti hann þvi árið 1908 um launaviðbót til 
stjórnarráðsins til þess að hann gæti slept skólaforstöðunni, og lagði stjórnin það 
til á fjárlagafrumvarpinu fyrir 1910 og 1911, að laun hans væru hækkuð i þessu 
skyni, en fjárlaganefnd neðri deildar 1909 feldi þá fjárveiting niður með þeim 
ummælum, að hún fengi ekki sjeð að honum væri ókleyft að halda skólafor- 
stöðunni áfram, enda vildi ekki missa hanu frá henni. Hann hjelt þá iðnskóla- 
forstöðunni áfram, því hann sá sjer efnalega ekki fært að sleppa henni, enda 
hafði fjárlaganefndin með samþykki þingsins gefið honum undir fótinn með það; 
en haustið 1910 er hann var hjer staddur i bænum í iðnskólaerindum vildi slys 
til við brúargjörð, er hann hafði þá með höndum. og færði honum heim sanninn 
um það, að verkfræðingsstaðan útheimti það, að hann gæfi sig allan við henni, 
og sagði hann þá skólaforstöðunni af sjer frá lokum þess skólaárs, og hefur sið- 
an ekki haft nema 3000 kr. árslaun. Hann telur þau laun með öllu óviðunandi, 
bæði er tekið er tillit til hinnar miklu undirbúningsmentunar, ábyrgðar og erfiðleika, 
er þessi staða útheimtir og hefur í för með sjer, og svo i samanburði við aðrar 
stöður hjer, er ekki verði taldar meira áriðandi en landsverkfræðingsstaðan. svo 
sem póstmeistara og simastjórastaðan, enda myndi hann bæði innanlands og tiian 
geta fengið sjer miklu arðmeiri atvinnu en hana, og ekki vciti hún á hinn bóg- 
inn einu sinni eftirlaunarjett. Hann hefur því farið fram á, að staðan yrði gerð 
að föstu embætti með ekki lægri byrjunarlaunum en 4000 kr., og hefur stjórnin 
eptir málavöxtum, getað fallist fyllilega á það og flytur um það sjerstakt lagafrum- 
varp. En hvernig sein um það fer, tclur stjórnin óhjákvæmilegt, að laun hans 
verði ákveðin 1000 kr. um Qárhagstímabilið 1914 -1915, þó ekki sje nema til 



þess að halda þessum manni, seni reynst hefur mjög nýtur og hefur nú fengið 
mjög mikla reynslu i verkfræðilegum efnum hjer á landi, enda hafa 3000 kr. 
launin, sem voru lág er staðan var slofnuð 1893 og um leið miklu umfangsminni, 
mikið lækkað við hina gifurlegu lækkun peningaverðsins á siðari árum.

Við I. 2—4. Liðirnir eru óbreyttir nema 3. liður skrifstofukostnaður; 
hann er hækkaðnr um 200 kr., árlega með þvi 500 kr. hafa reynst ónógar. 
Þessi kostnaður var nákvæmlega uppgerður kr. 629,98 árið 1910, og kr. 647,48 
árið 1911.

Við II. Flutningabraulir. Landsverkfræðingurinn leggur sem fyrri aðalá- 
hersluna á, að hinum lögboðnu flutningabrautum verði hraðað sem mest, svo að 
þær sem fyrst geti komið að fullum notum og er stjórnarráðið honum sammála 
í þvi efui, sbr. Alþ.tið. 1911 A. bls. 33—34.

Árið 1910 var áætlað, að til vantaði 640 þús. krónur til þess að fullgcra 
lögákveðnar flutningabrautir; siðan hefur verið veilt til þeirra samtals 179 þús. 
króna, og vantar þannig i lok yfirstandandi fjárhagstimabils 461 þús. kr. er 
skiptist þannig á einstakar brautir:

BorgarQarðarbraut ................................. 23,000 kr.
Húnvetningabraut ................................  180,000 —
Skagafjarðarbraut........................................ 55,000 -
Eyjafjarðarbraut.......................................... 20,000 —
Reykjadalsbraut.........    35,000 —
Grimsnesbraut .......................................... 130,000 —
Endurbót á flutningabrautum í Ölvesi... 18,000 —

461,000 kr.
Þó það væri eðlilegast að láta þær 3 brautir, sem minst er ógjört af, sitja í 

fyrirrúmi, því þá kæmust þær í fult gagn strax, og þá mætti, þegar þeim væri 
lokið, snúa sjer með meira krapti að hinum, sem eru ófullgerðar, þá hefur þó 
þótt rjett að þessu sinni að sleppa Eyjafjarðarbrautinni, sumpart með tilliti til 
þess, að ætlast er til að Eyjafjarðará verði brúuð næsta ár, þó að það að eins 
óbeinlínis komi þessari braut við, sumpart vegna brúargerða þeirra, sem fram- 
kvæmdar verða 1913 á þvi svæði, sem eptir er af brautarlagningúnni, er væntan- 
lega gjöra það forsvaranlegt að fresta siðasta vegarkaflanum til næsta fjárhags- 
tímabils.

Um einstöku liðina skal þetta tekið fram.

Við 1. Borgarfjarðarbraut. Það er gert ráð fyrir að brautin vcrði full- 
gerð með 15000 kr. tillagi árið 1914. Tillagið 1915, 5 þús. krónur, á að ganga 
til þess að búa undir afhendingu sumarið 1915, brautarkaflann frá Svignaskarðs- 
læk upp fyrir Þverá.

Við 2. Regkjadalsbraut. Af ástæðum sem teknar eru fram við frv. til 
fjáraukalaga fyrir árin 1912 og 1913 þykir æskilegt, að braut þessi verðiTfullgerð 
árið 1914, og þvf farið fram á aukafjárveitingu fyrir yfirstandandi ár. Með þessu 
tillagi sem hjer er farið fram á, 15000 kr. f. á. er ætlast til, að hún verði alveg 
fullgerð og afhent hlutaðeigandi sýslufjelagi.



Við 3. Húnvetningabraut. Ástæðan til þess, að lagt er til, að meira fje 
verði veitt til þessarar brautar, en til hinna yfirleitt, er sú, að hún verður ekki full- 
gerð fyr en á eftir öllum öðrum brautum, nema meira fje sje lagt til hennar; 
ef þessar tillögur ná fram að ganga, verður brautin í árslok 1915 komin fram að 
Vatnsdalsá.

Við 4. Skagfirðingabraul. Ekkert sjerstakt að athuga.

Við 5. Viðhald flutningabrauta. Þær flutningabrautir, sem hjer er um að 
ræða eru:

Fagradalsbraut að ’/s hhita.
Þingvallabraut 36,5 km.
Suðurlandsbraut 57 km. ásamt sæluhúsinu á Kolviðarhóli. Upphæðin, 

sem farið er fram á er nokkru hærri en í núgildandi fjárlögum, en með því Suð- 
urlandsbrautin sem langfjölfarnasti vegur landsins þarfnast afarmikils viðhalds, 
og Þingvallabrautin þarfnast meira viðhalds en að undanfötnu, mun ekki veita 
af 11000 kr. árlega í þessu skyni.

Við III. Pjóðvegir. Um þá alinent visast til þess, sem sagt er i Alþ.tíð. 
1911 A. bls. 34.

Við IV. 1. Stykkishólmsvegur. Hann er nú kominn vestur að Haffjarð- 
ará með brú á þeirri á, alls 45,5 km. að lengd. Þar sem vegurinn endar taka 
við illfærar mýrar og er óbjákvæmilegt að hnlda veginum áfram að minsta kosti 
vestur að Laxá i Miklaholtshreppi, en þangað eru 12—13 km. og ein á, Núpá, 
sem þarf að brúa. Kostnaður er áætlaður 30 þús. krónur og skiptist því á tvö 
fjárhagstimabil. Vegur þessi er akfær, og taka sýslufjelögin við honum til við- 
halds, jafnóðum og honum miðar áfram.

Við 2. Áin Ljá sem er á þjóðveginum í Dalasýslu, er óbrúuð og er þó 
mikil þörf á brú þar, eigi síður en annarsstaðar. Brúin á að vera úr járnbendri 
steinsteypu.

Við 3. Brú á Hamarsá. Á þessi fellur i Hamarsíjörð í Geithellahreppi, 
og er versta vatnsfallið þar um sióðir, að fráskilinni Jökulsá á Lóni, mjög opl 
ófær, en stundum má þó komast yfir á fjörum. Brúin á að vera hjer um bil 33 
m. bogabrú og kostar um 11,000 kr.

Við 4. Hin siðustu ár hafa verið brúuð öll vatnsföll, sem teljandi eru, 
frá Hvassá i Norðurárdal að Stað i Hrútafirði, nema Sýká sem rennur í Hrúta- 
fjarðará fyrir neðan Stað. Þessi á verður opl ófær, og virðist ’því nauðsynlegt 
að brúa hana i sambandi við fyrnefnd vatnsföll. Brúarstæði er gott, og er því 
lagt til, að á hana verði sett 13 m. steinsteypubrú.

Við 5. Brú á Eyjafjarðará. Það hefur nú í nokkur ár verið venja að 
taka eina stórá fyrir á fjárhagstímabili hverju og brúa hana. Eftir skoðun lands- 
verkfræðingsins, sem stjórnarráðið er alveg sammála, stendur Eyjafjarðará næst í 
róðinni. Brú á þessa á má setja á tveimur stöðura, hjá Gili og yfir hólmana, 
rjett áður en áin rennur út í Pollinn. Brú hjá Gili gæti verið i einu lagi, og þvi 



ódýrari cn á hóhnunum, þar sem hún verður að vera í mörgum pörlum, en hrú 
hjá Gili inundi ekki koma að hálfum notum á við brú utar, þvi Gil liggur 6,2 
km. frá Akureyri, og mundi brú þar þvi ekki verða notuð af öllum þeim, sem 
fara norður yfir Vöðluheiði, ncma í leysingum á vorin, þegar Eyjaijarðará flæðir 
vfir alla hólmana; brú hjá Gili yrði því aðallega notuð af Eyfirðingum einum, 
en þeir mundu alveg eins geta notað brúna á hólmunum. Stjórnarráðinu linnsl 
þvi ekki áhorfsmál, að velja heldur það brúarslæði, sem gelur orðið að notum 
fyrir alla, og það því fremur, sein kostnaðarmunurinn er einungis 10 þús. kr. 
í hólmunum þarf 2 brýr 50 m., 1 brú 60 m., 1 brú 10 m., 1 6 m. og eina 4 
m. og svo ailháan veg, um 2,4 km. yfir hólmana og beggja megin árinnar.

Landsverkfræðingurinn býst við að geta lagt fyrir þingið fullkomna upp- 
drætli af brúm þeim, sem hjer er farið fram á að byggja.

Við 6. Hjer er farið fram á að hækka fjárveitinguna til viðhalds vega 
um 4000 kr. árlega, sjerstaklega með tilliti til þess, að byrja megi að steypa smá- 
brýr og ræsi á hinum helstu lögðu þjóðvegarköflum, jafnóðum og trjebrýrnar og 
trjeræsin ganga úr sjer.

Við 7. Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýshi hefur talið mjög æskilegt að fá 
straumferju á Blöndu hjá Syðri-Löngumýri, þar sem lögferja er nú. Verkfræðing- 
ur Jón Þorláksson, sem haft hefur málið til umsagnar, álílur að staðurinn sje 
ver fallinn til straumferju en dragferju, og auk þess sje straumferja nokkru dýr- 
ari i fyrstu og engu ódýrari í rekstri en dragferja. Kostnað við að koma upp 
dragferju á ferjustaðnum telur hann 1300 krónur. Með því hjer er um stórá að 
ræða, sem opt gerir mönnum farartálma, leggur sljórnarráðið til, að þessi upp- 
hæð verði veitt, þannig, að um gegningu og viðhald ferjunnar fari síðan eptir á- 
kvæðum 40. gr. vegalaganna.

Liðirnir IV—VII eru óbreyttir.

• Við VIII. Svarfdælingar hafa nokkur ár notið nokkurs styrks lil akveg- 
ar fram dalinn. Með þvi þeii hafa lagt mikið á sig, til þess að koma þessum 
vegi á, sem liggur fram einhverja þjettbygðustu sveit landsins, og því verður að 
teljast afarnauðsynlegur, þykir áslæða til að halda áfram að styrkja þá lil vega- 
gjörðarinnar, eins og þeir hafa farið fram á. Þetla ælti að vera því hægra lands- 
sjóði, sem vegurinn frá Hafnarfirði til Keflavíkur er nú fullger. I’að er þvi farið fram 
á 2þús. kr. hvort árið með venjulegu skilyrði, að 2/s koslnaðar sje greiddur aí sveitinni.

Við C.
Við 1. Gu/iiskipa/erðir. Sama Ijárhæð sem nú er í fjárlögunum. Þegar 

þelta er ritað (seint í mars 1913) er enn ekki hægt að skýra frá neinu endanlegu 
tilboði um gufuskipaferðir næsta fjárhagstimabil og ekki unt að segja með vissu, 
hvort aðgengilegir samningar um strandferðir hjer við land muni geta fengist fyr- 
ir þá upphæð, sem uppá er stungið. Stjórnin vonar þó að geta lagt fyrir þingið 
ákveðin boð.

Með því að engin líkindi eru til, að það takisl að koma á reglubundnum 
ferðum við Sviþjóð með svo lágum styrk, 4000 kr. árlega, en fjárhagur landsins 
þolir hins vegar engin há aukin útgjöld, þá er þeim lið slept i frumvarpinu.



Við 2. Gufubáta/erðir og mótorbáta. Með tilliti til þess gagns er bátar 
þessir gera og þess flutningsmagns og þeirrar flutningaþarfar sem er á hinum 
ýmsu stóðum, þykir hæfilegt að ætla Faxaflóabátnum 12 þús. kr., eins og hann 
hafði áður nokkur ár, Breiðaflóabátnum 4000 kr., ísafjarðarbátnum 5000 kr. og 
EyjaQarðarbátnum 10,000 krónur. Aðrir liðir eru óbreyttir nema 6. og 7. liður. 
Að þvi er 6. lið snertir, þá er ætlast til, að einstöku ferðir verði milli Eyja og 
Víkur, og er því styrkurinn hækkaður upp í 1500 krónur, og 7. liður hækkaður 
um 200 krónur vegna hins mikla gagns sem hann gerir.

D.
Við I. Árgreiðslur lil ritsimafjelagsins mikla norræna eru taklar eins og 

i núgildandi fjárlögum.

Við II. Frá því simasamband komst hjer á 1906, og til ársloka 1911 
var sjerstök fjárveiting til rannsóknar simaleiða, nauðsynlegrar útfærslu og um- 
bóta, þar á meðal til þess að fjölga notendalínum á þeim stöðum, sem landssjóð- 
ur á innanbæjar talsimakerfi, til stofnunar nj'rra stöðva á eldri linum o. fl. á 
Qárlögunum, en í gildandi fjárlögum hefnr þessi fjárveiting verið feld burt, en í 
stað þess sett í 13. gr. D. III. 10 »til rannsóknar símaleiða« 2000 kr. hvort árið. 
Þessi upphæð er óþarílega há til þessa starfs eingöngu, en of lítil til að bæta upp 
hina fyrri fjárveitingu. Það er þvi farið fram á 7,500 kr. fjárveitingu hvort árið 
og mun meiri hluta hennar varið til aukningar og umbóta á bæjarkerfunum og 
stofnunar nýrra stöðva.

Samkv. lögum nr. 25, 22. oktbr. 1912 verða nýjar 1. og 2. flokks linur 
bygðar fyrir lánsfje, og 3. flokks linur með væntanlegum tekjuafgangi simans. • 
Kostnaður við nýjar simalínur er þvi ekki tekinn upp i frumvarpið.

Starfræksla 1 a n d s s í m a n n a .
Við III. 1. Laun landsímastjóra ásamt viðbót fyrir sjálfan hann eru tal- 

in samkv. lögum nr. 31, 10. nóv. 1907,

Við 2 a. Ritsimastöðin i Reykjavik. Vegna sífelt vaxaudi starfa við stöð- 
ina hefur verið nauðsynlegt að selja hjer stöðvarstjóra með 2,400 kr. launum, en 
búast má við, að hækka þurfi þau laun bráðlega. Að öðru leyti sundurliðast 
þessi kostnaður þannig:
1. Laun aðsloðarmanna og annar kostnaður við aðalskrifstofuna ... Kr. 3,000
2. Laun stöðvarstjóra ................................................................................. — 2,400
3. Laun stúlku á aðalskrifstofu.................................................................. — 720
4. Laun tveggja simritara ......................................................................... — 2,400
5. Laun íjögra talsímameyja......................................................................... — 2,840
6. Laun sendla................................................................................................ — 1,400
7. Aukaþjónusta ......................................................................................... — 500
8. Viðhald, eldiviður, Ijós og ræsting.................................. ................... — 1,000
9. Ýmisleg gjöld ......................................................................................... — 500

Kr. 14,760
Uin einstaka liði skal tekið fram í viðbót við það, sem sagt er hjer að 

ofan um 2. lið, að af sömu ástæðum, er nauðsynlegt að hafa fasta stúlku á að- 
alskrifstofunni til aðstoðar stöðvarstjóra og til hjálpar við endurskoðunina. Laun 



símrilara (4.) eru lækkuð um 400 kr. vegna þess, að stöðvarstjórinn nýji leysir 
nokkuð af þeim störfuin af hendi sem þeir höfðu áður. Sakir aukinnar notkun- 
ar simanna verður nauðsynlegl að hafa 2 talsímameyjar á hvorum varðtima, er 
því 5. liður hækkaður, einni er bætt við. Af sömu ástæðum er 6. liður, til sendla, 
einnig hækkaður.

Kr. 5,260

Við 2. b. fícejarsimi Reykjavikur. Þessi liður sundurliðast svo:
1. Laun 8 talsímameyja.................. 4000 kr.
2. Aukaþjónusta alt að .................. . 400 —
3. Viðhald og vinna.......................... 2000 —
4. Stjórnarkostnaður.......................... 1400 —

7800 kr.
Við þessa liði er ekkert sjerstakt að athuga, en þess skal getið, að lagn-

ingarkostnaðurinn við þennan síma verður á næsta fjárhagstimabili orðinn fast
að 100 þús. kr. Of» mun siminn gefa af sjer brutto 23 þús. kr., netto yfir 16%.

Við III. 3. Ritsimastöðin á Akureyri. Þau gjöld sundurliðast þannig:
1. Laun stöðvarstjóra .................. ... kr. 2,000
2. Laun símritara.......................... ... — 1,200
3. Laun tveggja talsímameyja ... ... — 1,440
4. Aukaþjónusta alt að.................. ... — 400
5. Sendill.......................................... ... — 400
6. Húsaleiga, eldiviður, Ijós m. m. ... — 1,000
7. Ýmislegt .................................. ... — 400

Kr. 6,840
Nálega sama upphæð, sem í núgildandi fjárlögum.

Við III. 4. Ritsímastöðin á Seyðisfirði. Gjöldin sundurliðast þannig:
1. Laun stöðvarstjóra og búsnæði .... Kr. 2,770
2. Laun tveggja símritara.......... ... — 2,800
3. Laun tveggja talsímameyja ... ... — 1,440
4. Aukaþjónusta alt að.................. ... — 400
5. Sendill.......................................... ... — 600
6. Húsaleiga, eldiviður, Ijós m. m. ... — 380
7. Ýmisleg gjöld .......................... ... — 400

Kr. 8,790
Um 1. lið skal það tekið fram, að stöðvarstjóri hefur fengið 400 króna

launahækkun, af þeim borgar landssiminn helminginn. Hinir liðirnir nálega óbreyttir.

Við III, 5. Ritsimastöðin á ísafirði. Sá kostnaður er á þessa leið :
1. Laun stöðvarstjóra....................... .. Kr. 2,000
2. Laun tveggja talsímameyja ... . .. — 1,440
3. Aukaþjónusta ............................... ... — 300
4. Sendill............................................... .. — 400
5. Húsaleiga, eldivlður, Ijós m. m. . .. — 720
6. Ýmisleg útgjöld............................... .. — 400



Þessi upphæð er lægri en í gildandi fjárlðgum, með því að það hefur sýnt 
sig, að komast má af með 2 talsimameyjar, en hins vegar er aukaþjónusta hækk- 
uð um 50 kr. árlega. Húsaleiga hefur lika lækkað.

Við III, 6. Ritsimastöð á Borðeyri. Sá kostnaður er þannig:
1. Laun stöðvarstjóra........................... Kr. 1,800
2. Laun talsimameyjar........................... — 600
3. Húsaleiga, eldiviður, Ijós m. m. ... — 540
4. Ýmisleg útgjöld................................... — 300

Kr. 3,240
Uni einstaka liði skal tekið fram: Það er lagt til að hækka 1. lið um 

200 kr. árlega, meðfram af þvi, að störf stöðvarstjóra vaxa mikið við það, aö 
Stykkishólmslinan, og siðar Ólafsvikurlinan verða lagðar undir hann.

Við 3. lið. Þegar stöðin var stofnuð fjekk siminn ókeypis húsnæði fyrir 
stöðina, en frá mai 1012 hefur orðið að borga húsaleigu og er þvi liðurinn hækkaður.

Við 4. lið. Þessi liður er hækkaður um 200 kr.

Við III, 7. og 8. Landssiminn borgar starfrækslu þessara símastöðva 
eftir samningi, i Hafnarfirði 1000 kr. og i Vestmannaeyjum 1400 kr. En með 
vaxandi viðskiftum og auknum linum, má búast við hærri borgun og er þvi far- 
ið fram á 400 króna hækkun á 7. lið og 200 króna hækkun á 8. lið.

Við III, 9. Vegna ritsimaþjónustu á Siglufirði á sumrin, sem gefur mik- 
ið i aðra hönd, verður ekki hjá komist að hækka þennan lið upp i 3000 kr. árlega.

Við IV , VI., VII. og VIII. lið ekkert að athuga.

Við V. lið. Með þvi að ýmisleg af elstu áhöldum stöðvanna, húsgögnum 
o. fl. eru nú farin að ganga úr sjer, þarf að endurnýja þau og bæta, og er hjer 
farið fram á tjárveitingu i þessu skyni.

Við E.
V i t a m á 1.

Á þessum lið er gerð gagngerð breyting að þvi er niðurröðun snertir; er 
hún gerð með ráði verkfræðings Th. Krabbe og miðar til þess að kom stafliðun- 
um i samræmi við aðra aðal-útgjaldaliði í þessari grein t. a. m. liðinn B. Væntir 
stjórnarráðið, að alþingi veröi þvi samdóma um, að þetta form sje heppilegra en 
hið gamla, einkum eftir að farið er að teygjast svo mjög úr vitamálunum, og 
með tilliti til, að í undirliðunum er viðast um mjög smáar upphæðir að ræða.

Við I. Stjórn og undirbúningur vitamála. Við a. Þessi upphæð er hin 
sama og í núgildandi fjárlögum en hún er færð saman í einn lið úr 
tveimur, 16. gr. 17. a. og 13. gr. E. I. a. Þetta hefir þótt eðlilegt fyrir þá 
sök, að verkfræðingur Krabbe getur, nú orðið, varla sint öðrum störf- 
um en vilamálum; bygging vita, tveggja eða fleiri, árlega, eins og verið 
hefir undanfarið, eftirlit með þeim árlega og uppsetning sjómerkja, leyfa litla 
aðra vinnu. Þar sem þvi starf þessa manns fer að mestu i þjónustu vitanna, 



virðist lika rjelt, að laun hans sjeu sett meðal útgjalda til þeirra. Þó hefir ver- 
ið sett sú athugasemd inn, að hann að öðru leyti sje landsstjórninni til verkfræði- 
legrar aðstoðar, og sðmuleiðis hjeraðsstjórnum eftir því, sem landsstjórnin skipar 
fyrir, eins og reyndar hefir tíðkast hingað til.

Við I. b. Til aðstoðarmanns. Vitaverktræðingurinn hefir tekið það fram 
í ítarlegu erindi, sem lagt verður fyrir þingið, að honum sje afarnauðsynlegt að 
fá aðstoðarmann. Eptir því sem vitum fjölgi, og nú sjeu þeir komnir um alt land, 
verði æ nauðsynlegra að skoða þá alla árlega, en þar sein þær ferðir verði að 
mestu að fara landveg, sje sjer ómögulegt að samrýma þær við önn- 
ur störf sín. Það verði líka að teljast óforsvaranlegt að enginn maður sje 
til -taks, ef hann falli frá eða fatlist, sem þekking hafi á vitunuin og rekstri þeirra, 
og af því geti hlotist hið mesta tjón. Auk þess fari alt reikningshald vaxandi; 
nauðsynlegt sje að semja nj’ja almenna reglugerð um gæslu vitanna, því gildandi 
reglugerð frá 1897, sje úrelt, af því að síðan hafi alveg nýjar vitategundir komið 
upp; ennfremur þurfi að semja og gefa út vitaskrá handa sjófarendum. Loks 
inuni hægt verða ef þessi fjárveiting verði sainþykt, að smíða vitana að nokkru 
leyti í brúarverkstæði landsins í slað þess að kaupa þá erlendis að öllu leyti og 
muni það verða talsvert ódýrara.

Af þessum ástæðum fer hann eindregið fram á, að fá fastan aðstoðar- 
mann ineð 2,500 kr. árslaunum.

Stjórnarráðið verður að viðurkenna, að þessi uinmæli verkfræðingsins sjeu 
á talsverðum rökum bygð; og þar sem tekjur af vitum landsins (vitagjaldið) 
hrekkur fullkomlega fyrir öllum kostnaði til vitamálanna þó að sjeð sje fyrir 
nægilegum starfskröftum til að rækja þau mál, þá er lagt til, að skipaður sje að- 
stoðarmaður; en stjórnin verður að álíta, að 2000 kr. verði að telja nægileg byrj- 
unarlaun, þar sem ætla megi, að aðstoðannaðurinn geti haft önnur störf jafn- 
framt fyrst um sinn, meðan störfin aukast ekki frekar.

Við c. í sambandi við þetta verður nauðsynlegt að stofna skrifstofu, sein 
eigi má ætla minna til en 500 kr. árlega, auk 1000 króna í eitt skifti fyrir öll til 
húsgagna og áhaldakaupa.

Við d. Ferðakostnaður. Hann hefir hingað til verið áætlaður 500 kr. af 
vitafje og 500 kr. í 16. gr. 17 b. Upphæðinni er haldið óbreyttri, þó hæpið sje 
að hún hrökkvi.

Jafnframt þessum tillögum er lagt til að 16. gr. 17. liður falli burt.

Við II. Laun nitavarða. Farið er fram á hækkun á launum vitavarð- 
anna við Rifstangavita um 500 kr. árlega og við Langanesvita uin sömu upphæð.. 
Launin til vitavarðanna við Svörtuloftavitann og Öndverðarnesvitann eru sett í 
einu lagi, og eru bygð á ágiskun. Verða þá laun vitavarðanna þessi:

Flyt: kr. 1750

1. Við Svörtulofta og Öndverðarnesvita ... Kr. 400
2. ■— Elliðaeyjavita .................................. — 400
3. — Bjargtangavita ......................... ... — 200
4. — Arnarnesvita........................................ — 500
5. — Kálfshamarsvita.................................. — 100
6. — Skagatáarvita .................................. — 150



Alls kr. 7,450

Flutl: kr. 1750
7. — Siglunesvita.......................... ................. — 900
8. — Flateyjarvita .................. 150
9. — Rifstangavita ................. 200

10. — Langanesvita .................. • • • • • • • 250
11. — Dalatangavita .................. .................. — 600
12. — Vattarnesvita ... ............................. — 100
13. — Ðyrhólavita.......................... 200
14. — Vestmannaeyjavita ... ... .................. — 700
15. — Reykjanesvita .................. .................. — 1,500
16. — Garðskagavita .................. .................. — 600
17. — Gróttuvita .......................... .................. — 500

Við III. Reksturskostnaður vitanna verður í sömu röð þessi:
1........................ Kr. 600
2........................ — 450
3........................ — 250
4........................ — 500

' 5........................ — 200
6........................ — 400
7........................ — 600
8........................ — 400
9........................ - 400

10........................ — 200
11....................... — 600
12........................ — 200
13........................ — 400
14........................ — 500
15....................... — 1,600
16........................ — 750
17........................ — 450

Kr. 8,500
Hjer við bætist styrk- 
ur til að halda uppi 
leiðarljósum fyrir 
ferðamenn, 
á Skipaskaga 75 kr. 
á Gerðatanga 100 — 175 $575

Reksturskostnaður nýju vitanna er seltur eptir ágiskun; annars er reksturs- 
kostnaður óbreyttur.

Við IV. Hggging nýrra uita. Við a. Árið 1909 var settur upp bráða- 
birgðaviti á Öndverðarnesi, en hann hefir reynst ófullnægjandi; er því lagt til að 
byggja annan vita með meira Ijósmagni um 2 km. sunnar, efst i SvörtuIoRum, en 
um leið breyta hinum með því að byggja hús með Ijóskeri utan um hann. Hygg- 
ur verkfræðingur Krabbe, að þetla muni kosta um 18 þús. kr. Fjöldamargir skip- 



stjórar á innlendum og útlendum skipum hafa farið fram á, að fá vita settan á 
þessum stað, og þar sem leiðin fyrir Jökulinn er afar íjölfarin, hefir stjórnar- 
ráðið talið sjer skylt að taka þessa beiðni til greina.

Við IV. b. Verkfræðingurinn telur nauðsynlegt til að tryggja vitann á 
Langanesi, sem sloknað hefir á tvívegis eða oftar i haust sem leið, að byggja 
hús með Ijóskeri i utan um vitann; i húsinu á einnig að vera herbergi handa 
vitaverði. Það er afarlangt til vitans frá næsta bæ, svo að það er viðbúið, að 
vitavörður þurfi stundum að vera þar nætursakir, til þess að komasl hjá beinum 
lifsháska. Þessi umbúnaður kostar eftir áætlun Krabbe 2500 kr.

Við IV. c. Ingólfshöfðaviti. Til þess að koma þessum vila upp, er farið 
fram á 16,000 kr. siðara árið. Það þykir eigi þurfa að ljrsa þvi, hve bráðnauð- 
synlegur viti er á þessum stað, og skal látið nægja að taka fram, að sendiherrar 
þeirra rikja, er helst gera út skip til fiskiveiða hjer við land, hafa hvað eftir ann- 
að kvartað yfir þvi, að enginn viti væri á þessum stað.

Við IV. d. Loks er farið fram á 3000 kr. til byggingar húss og Ijóskers 
um aukavitann á Reykjanesi, og til að setja rauð horn á aðalvitann, sem áður 
hefir verið veitt lítil en allsendis ónóg upphæð til, svo og á Garðskagavita.

Tillögur verkfræðings Krabbe ásamt teikningum og áætlunum, munu verða 
lagðar fyrir þingið.

Við V. Sjómerki. Upphæðin er hin sama og á siðara ári fjárhagstiina- 
bils þess, er nú stendur yfir.

Við VI. Ymisleg gjöld. Þessi upphæð er hækkuð allmikið fyrir þær 
sakir, að það hefur sýnt sig, að æskilegt er að hafa nokkra fjárhæð undir hönd- 
um til lagfæringa og smábreytinga á vitum, meðan engin ábyggileg reynsla er 
komin fyrir þvi, hvaða fyrirkomulag er haganlegast, en auðvitað verður þessi 
upphæð því að eins notuð, að það þyki nauðsynlegt.

Við 14. gr.
A. A n d 1 e g a s t j e 11 i n .

Við a. 1. og 2. Laun biskups eru talin sainkvæmt löguin 9. desbr. 1889, 
1. gr. og skrifstofukostnaður eins og áður.

Við b. 1. Fasta uppbótin til prestakalla fellur smám sainan niður, hún var 
1911 kr. 3350, og 1912 rúml. 2700 kr. Hún er því áætluð 2500 krónur hvort árið.

Við b. 2. Þessi uppbót færist líka smámsaman niður, en þó hvergi nærri 
eins ört, eins og búist hefir verið við. Hún er áætluð 4000 kr. fyrra árið og 
3500 kr. siðara árið. Með þvi heimildin i athugasemdinni hefir alls eigi verið 
notuð, og lítil líkindi til að hún verði notuð, er hún með ráði biskups feld niður.

Við b. 3. Þessi upphæð er óbreytt.



Við b. 4. Framlag til prestlaunasjóðs. Það hefir fardagaárið 1911—12 
numið fullum 57 þús. krónum, en það má lika telja víst, að þá hafi það komist 
á hæsta stig. Það virðist þó ekki gjörlegt að áætla það minna en 50 þús. kr. 
hvort árið.

Við 5. Árið 1909 hreyfði umboðsmaður Langholts- og Þykkvabæjarkl.- 
kirkna, sem eru eign landssjóðs, því, að bráðlega þyrfti að gera talsvert við 
þessar kirkjur, en með þvi engin kostnaðaráætlun fylgdi þá yfir nauðsynlega að- 
gerð, var þessu máli litið sint i það sinn. í prófasts vísitasiu 22. júni 1911 er 
Langholtskirkju svo lýst, að það sje skaði fyrir eiganda að láta það dragast að 
mála kirkjuna að utan; umboðsmaður, tekur það saina fram og tehir nauðsyn- 
legt að pappaklæða undir járnið. Eftir áætlun, sem fengin hefir verið, nemur 
kostnaður í þessu skyni við Langholtskirkju 586 kr. 02 au. og við Þykkvabæjar- 
klausturskirkju 294 kr. 06 au. eða samlals 960 kr. 08 au. og er þvi farið fram á 
1000 króna fjárveilingu, með þvi það verður að telja óforsvaranlegl, að láta þess- 
ar kirkjur eyðileggjast vegna skorts á nauðsynlegri aðgerð.

Öll skjöl hjeraðlútandi verða lögð fyrir alþingi.

Við B.
K e n s 1 u m á 1 .

I. Háskólinn:
a. Laun. Þau eru ákveðin samkv. lögum nr. 36, 30. júlí 1909, og sundur-

liðast þannig:
Prófessórar: 1914. 1915.

Jón Helgason........................ 4,000 4,000
Haraldur Níelsson................ 3,050 3,200
L. H. Bjarnason .................. 4,000 4,000
Einar Arnórsson.................. 3,050 3,200
Jón Kristjánsson.................. 3,050 3,200
Guðm. Magnússon................ 3,050 3,200
Guðm. Hannesson................ 3,050 3,200
Björn M. Ólsen .................. 4,000 4,000
Ágúst H. Bjarnason .......... 3,050 3,200

Dósentar:
Sigurður P. Sivertsen.......... 2,800 2,800
Jón Jónsson .......................... 2,800 2,800

Kr. 35,900 36,800

Við I. b. Aukakensla. Samkvæmt tillögum háskólaráðsins er 2. liður til 
kennarans í efnafræði hækkaður um 200 kr. Það er í ráði, að þessi kensla 
verði aukin með því, að veita kenslu í lífrænni efnaransókn, sjerstaklega 
ransókn á þeitn lifrænum efnum, sem snerta lífeðlisfræðina, en slik kensla 
hefir ékki fyr fram farið nema siðastliðið misseri, þá kendi efnafræðiskennarinn 
ókeypis. í sjálfu sjer er lika sú borgun sem nú er farið fram á langt frá því 
að vera há í hlutfalli við starfann, þvi kennarinn veitir bóklega kenslu 4 stundir 



á viku og verklega 3)<3, eða samtals 13 stundir, enda hafði læknaskólinn á sín- 
um tíma farið fratn á hækkun á borgun fyrir þessa kenslu. Hinir liðir óbreyttir.

Við I. b. 4. Eins og kunnugt er hefir frakkneska stjórnin undanfarin 2 
ár styrkt ungan, frakkneskan vísindamann til þess, að kenna hjer við háskólann 
frakkneska tungu og vcita fræðslu um frakkneskar bókmentir, og er það tekið 
fram í athugasemdunum við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1912 og 1913, 
að sá maður, sem gegnt hefir þessu starfi hingað til, hr. A. Courmont, verði nú 
að fara frá starfinu. Konsúll Frakka hjer á landi hefur nú spurst fyrir um það, 
hvort stjórninni sje nokkur þökk á því, að annar fræðimaður sje sendur i hans 
stað til þess að halda starfi hans áfram hjer við háskólann, og hvort fjárveitingar- 
valdið vilji sýna nokkurn lit á því í verki, að svo sje. Með því að stjórnarráðið 
verður að telja það gagn og sóma háskóla vorum, að kensla sú, sem þannig er 
byrjuð, geli haldist áfram við hann, er lagt til, að veitt sje svo sem til viður- 
kenningar þess 1000 franka = 720 kr. á ári i viðbót við styrk þann, er kennar- 
inn nýtur af frakknesku fje. .

Við c. 1. Námsstyrkur. Þrátt fyrir stofnun háskólans hefir það sýnt sig, 
að fjöldi stúdenta sækir árlega til háskólans i Kaupmannahöfn, til þess að leggja 
þar stund á þær fræðigreinar sein hjer eru kendar; síðasta haust sigldu 2 þriðj- 
ungar þeirra, sem þá höfðu útskrifast um sumarið. Þetta hlýtur með fram að 
stafa af því, að stúdentar fá ytra talsvert hærri styrk en hjer, og nýlega hefir 
Garðstyrkur verið mikið hækkaður. Það virðist þvi vera brýn nauðsyn til að 
hækka styrkinn hjer, og er þvi samkvæmt ósk háskólaráðsins lagt til að færa 
hann upp i 8500 kr. árlega, en jafnframt er lagt til að hámark styrksins til hvcrs 
nemanda sje fært úr 280 kr. upp i 320 krónur.

Við c. 2. Húsaleigustyrkur. Um þessa upphæð má sama segja. Það er 
larið fram á að hækka hann upp i 4000 kr. á ári af sömu ástæðum, sem fyr 
eru til greindar, en auk þess má geta þess, að húsaleiga hefir hækkað að inun 
i Reykjavik síðustu árin. Þess vegna er lika lagt til, að hámarkið sje hækkað 
úr 80 kr. upp í 100 krónur.

Liðurinn c. 3 er óbreyttur.

Við d. 1. Bókakaup. Sá liður er óbreyltur.

Við d. 2. Nýr liður. Þegar háskólinn var settur á stofn, var ekki veitt 
neiu fjárhæð til bókakaupa sjerstaklega, heldur haldið sjer við fjárveitinguna til 
embættaskólanna. En hún var, að áliti háskólaráðsins, af svo skornum skamti 
til læknaskólans, að ekki hefir verið unt að útvega nema hinar allra nauðsyn- 
legustu handbækur við kenshina og það þó ófullnægjandi, því bæði eru læknis- 
fræðibækur dýrar og úreldast fljótt með þeim framförum, sem eru í þeirri grein. 
Læknadeildin álitur því nauðsynlegt að kaupa helstu útlendu læknatimarit árlega, 
og þau hin sömu timarit frá byrjun. Til þessa og til nauðsynlegustu viðbóta til 
handbókakaupa telur deildin og háskólaráðið ómögulegt að komast af með minna 
en 5000 kr. í eitt skifti fyrir öll, og leggur stjórnarráðið til, að sú upphæð sje veitt.



Við d. 3. Líka nýr liður. Heiinspekisdeildin er eðlilega ekki auðug að
bókum. Hún má t. a. m. heita gersnauð að öllum íslenskum orðabókum, en
þarf að eiga þær allar, bæði yfir gamla og nýja málið, og auk þess orðabækur
yfir önnur norræn mál, gotnesku og helstu germönsk mál. Sama er að segja
um útgáfur af islenskum fornritum, málfræðisbækur, kenslubækur í bókmenta- 
sögu; öll slik rit þarf deildin að eiga. Sömuleiðis sögurit, einkum þau er snerta 
ísland og Norðurlönd. Loks vantar að mestu öll nauðsynleg nýrri heimspekileg 
rit. Til þess að bæta úr þessari þörf, er lagt til samkvæmt beiðni háskólaráðsins, 
að veita í eitt skifti fyrir öll 2000 kr. til heimspekisdeildarinnar til þessara bókakaupa.

Við d. 4. A gildandi fjárlögum héfir sennilega af vangá láðst að setja 
nokkra upphæð til áhaldakaupa handa læknadeildinni. Það er því farið fram á 
500 kr. hvort árið i þessu skyni.

Við d. 5. Sami liður óbreyttur sem áður var d. 2.
Pess er getið til athugunar, að ef Röntgensáhöld verða keypt handa há- 

skólanum, eins og sljórnin leggur til í fjáraukalagafrumvarpi fyrir 1912 og 1913, 
þarf sjerstakan mann til þess að nota þau, þann er það hefur lært; laun handa 
þessum manni má eigi áætla lægri en 1000 kr. á ári, sem þá verður að bæta hjer 
við sem 6. lið. Rekstur ábaldanna kostar og nokkuð, en upp í hann kemur svo 
aftur nokkuð gjald frá sjúklingum. Hve mikill reksturskostnaður verði, er enn 
þá ekki hægt að segja með neinni vissu og hefir háskólaráðið ekki getað gert 
ákveðna tillögu uin það að svo stöddu. Nánari upplýsingar um þetta verða 
gefnar fjárlaganefndinni.

Við e. Það er farið frain á að hækka þennan styrk um 500 kr. árlega, 
sjerstaklega af því, að kennarar í lagadeildinni hafa látið í Ijósi, að þeir hæði 
þurfi og geti gefið út meira af kenslubókum, ef styrkur væri fyrir hendi.

Við f. Þessi liður er settur 1300 kr. árlega, og verður þó að telja
vafasamt að sú upphæð hrökkvi.

Við g. 1. og 2. Laun ritara eru sett 800 kr. og laun dyravarðar 1600 kr.
Um hinn fyrnefnda skal það tekið fram, að hann hefir 3 stunda skrifstofuvinnu
daglega auk ýmislegra starfa í þarfir háskólans, og þykir þá ekki hægt að ætla 
honum minni laun en 800 kr.

Um hinn síðara skal þess getið, að hann hefir að nafninu til haft 1000 kr. í laun, 
en af þeirri upphæð hefir hann orðið að borga manni fyrir umsjón og ílagningu i 
hitavjelina, 45 krónur á mánuði 9 mánuði ársins ogfyrir ræstingu 120 kr. árlega, sem 
hlýtur að vaxa, þá er læknadeildin flytur í háskólahúsið. Hannhefirþví haft sárlíti] 
laun sjálfur, og þar sem hann, samkvæmt erindisbrjefi sínu, er svo bundinn við 
gæslustörfin, að hann getur lítið eða ekki gegnt öðrum störfum, þá er auðsætt, 
að hann kemst ekki af með þessa þóknun. Af þessum ástæðum og ineð tilliti 
til, að dyravörður Safnahússins hefir 1400 kr. laun og minni störf en háskóla- 
vörðurinn, þá virðist sanngjarnt að hækka upphæðina upp í 1600 kr. eins og 
hann hefir farið fram á.



Við g. 3. Yms gjökl, svo sem piófkostoíiður, prentunarkostnaður á fyrir- 
lestraskrá, árbók, talsimagjald, brunabótagjald o. fl. verða ekki áætluð lægra 
en 1500 krónur árlega.

Við II. Mentaskólinn almenni.
Hjer er einungis farið fram á þá breytingu, eftir tillögum rektors, að hækka 

liðinn c. 5 til tímakenslu og prófdóinenda upp í 6000 kr. árlega. Vegna hinnar 
miklu aðsóknar, einkum í lærdómsdeildina, hefir orðið að skifta tveim bekkjum 
siðustu tvö árin, og likindi eru til, að skifta verði þrem bekkjum næsta skólaár. 
Af þessu leiðir hækkun til aukakenslu og prófdómenda að miklum mun. Enn- 
fremur hefir orðið að hækka tímakensluborgun að mun með byrjun skólaársins 
1912—13, vegna hinnar almennu hækkunar á öllu kaupgjaldi, og nemur hækk- 
unin um 1100 kr. á ári. Loks má gera ráð fyrir því, að söngkennarastaðan losni 
á þessu ári og þykir þá rjett, að söngkensla verði eflirleiðis borguð sem önnur 
tímakensla. Þess vegna er fjárhæðin til sóngkenuara undir II. b. í núgildandi 
fjárlögum feld niður. Það verður því eigi komist af með minni upphæð en 6000 
kr. árlega til tímakenslu og prófdómenda, eins og sýnt er fram á i erindi um- 
sjónarmanns skólans, sem lagt verður fyrir þingið.

Við III. Gagnfrœðaskólinn á Akureyri.
a. Laun eru hin sömu og áður, sjá Alþ.tið. 1911, A. bls. 41 og athuga- 

semdina við þennan lið i gildandi fjárlögum.

Við b. Hjer er farið fram á aðra sundurliðun, sem er í fullu samræmi 
við liðinn II næst á undan.

1. og 2. liður eru sömu og 3. liður áður, og er farið fram á að hækka 
þá um 300 kr. árlega. Þessir liðir, eða timakenslan aðallega, hafa að undan- 
förnu verið miklu hærri en svo, að fjárveitingin hafi hrokkið, orðið alls um 
4000 kr.; samt hyggur skólastjóri að komast megi af með 3500 kr. og koma þar 
af 2000 kr. á 1. lið og 1500 kr. á annan lið, 3. liður er óbreyttur 1. liður í gild- 
andi fjárlógum.

4 . liður. Til eldiviðar og Ijósa, sbr. 2. lið nú, hafa gengið að meðaltali 
3 siðustu árin 1200 kr. og með því verði, sem nú er á kolum og steinoh’u, tjáir 
ekki að gera ráð fyrir lægri upphæð.

Við 5. lið. Námsstgrkur. Upphæðin er óbreytt. Athugasemdin er breytt 
ettir tilmælum skólastjóra í þá átt, að ekki er útilokað að styrkja frábærilega 
efnilega námsmenn þótt innanbæjarmenn sjeu.

6 .-8. liður eru núverandi 5. liður, og eru þeir hækkaðir alls um 600 kr. 
Til dyravörslu má ekki ætla minna en 500 kr. og til viðhalds skólahúsinu utan 
og innan ekki minna en 1000 kr. árlega, og er það fremur lílið sje það borið 
saman við t. a. m. Mentaskólann, sem bæði er minna hús og bygt úr margfalt 
betra efni; ætti því að þurfa minna viðhald, en fær þó meira fje árlega til við- 
halds, en hjer er farið fram á. Loks er til ýmislegra útgjalda áætlaðar 700 kr. 
árlega. Hækkunin kemur þvi aðallega á viðhaldið.



Við IV. Kennaraskólinn.
a. Laun eru hin sömu og áður og sundurliðun sú sama.

Við b. 1., 2., 4. og 5. liðir eru óbreyttir, 3. liður eldiviður og Ijós er 
hækkaður um 200 kr. árlega af sömu ástæðum og við aðra skóla og 6. nú 7. 
liður er hækkaður um 100 kr. árlega eftir tillögum skólastjóra með því fjárveit- 
ingin hefir ekki hrokkið. Loks er bætt við nýjum lið (6. lið) til viðhalds hús- 
inu, 300 kr. árlega, og er auðsætt, að það getur eigi lægra verið á svo stóru húsi.

Við V. Stýrimannaskólinn.
a. Laun. Samkvæmt lögum nr. 22, 11. júlí 1911, 1. gr. eru kennarar við 

þennan skóla: forstöðumaður með 2000 króna launum og 2 aukakennarar með 
1200 króna launum hvor, launin eru því alls 4400 krónur.

b. 1. Tímakensla. Hjer er farið fram á 900 króna hækkun, og er það 
sú borgun, sem nú er greidd, og mun óhætt að fullyrða, að gjöld þessi fara 
ekki lækkandi næstu ár.

b. 2. Liðurinn er hækkaður um 200 kr. fyrra árið, vegna þess að skól- 
inn þarf nauðsynlega að eignast gufuafls-mæli (Indicator), sem kostar 400 kr.

Við b. 3. Gjöldin til eldiviðar og Ijósa eru hækkuð um 100 kr. árlega, 
af sömu ástæðum, sem fyr eru tilgreindar við aðra skóla.

Við b. 4. Ymisleg útgjöld eru hækkuð um 200 kr. árlega; þau hafa að 
5 síðustu ára meðaltali verið 780 kr. og má því eigi áætla þau lægri en 800 kr.

Við VI. Yfirsetukaennaskóli.
Útgjöldin til þessa skóla sundurliðast þannig sbr. lög nr. 15, 22. október 1912.

1. Laun landlæknis................................................. kr. 1,000
2. — 3 yfirsetukvenna i Reykjavik................... — 300
3. Styrkur til námskvenna ................................. — 2,000
4. Til verklegrar kenslu......................................... — 400
5. Húsnæði, Ijós, hiti og ræsting......................... — 300

kr. 4,000
Töluliðir 1. og 2. eru lögboðnir, en hinir eru áætlaðir, en munu láta 

nærri eftir fyrri ára reynslu. 5. liður er bygður á ágiskun, en landlæknir telur 
sennilegt, að upphæðin muni nægja.

Við VII. Til annarar kenslu.
Við A. Til kvennaskóla. Þessir liðir eru óbreyttir. Reikningar Reykja- 

vikurskólans verða lagðh fyrir alþingi, en engir reikningar eða skýrslur um 
Blönduósskólann fyrir siðasta ár hafa enn komið til stjórnarráðsins.

Við B. 1. Til barnaskóla. Fræðslumálastjórinn hefir bent á, að kostn- 
aður við barnafræðslu hafi aukist svo mjög hin síðustu árin, að landssjóðsstyrk- 
urinn sje eigi nema um af öllum kostnaði til hennar. Hann leggur því til, aö 
þessi liöur sje hækkaður upp i 30,000 kr., og þar af gangi til barnaskóla í kaup- 



stöðum 10,000 kr., með því kostnaðurinn þar sje miklu meiri tiltölulega en i 
sveitum. Þessu síðara er stjórnarráðið samþykt, en sakir margvislegra annara 
þarfa landsins sjer það ekki fært, að hækka tillagið til þessa kostnaðar, sem að 
lögum hvílir á sveitasjóðunum, meira en upp i 28,000 kr. að þessu sinni.

Af sömu ástæðu er liðurinn B. 2. látinn halda sjer þrátt fyrir það, þó 
fræðslumálastjóri leggi til, að hann sje hækkaður upp i 20,000 kr., en hins vegar 
er eftir tillögu hans bætt við liðinn því ákvæði, að upphæðinni skuli einnig varið 
til eftirlits með heimafræðslu, alt að 100 kr. til hrepps.

Við B. 3. Með tilliti til þess, að búið er að reisa barnaskóla æði víða utan 
kaupslaða, þó mikið sje ógert enn, er þessi liður færður niður um 2000 kr.

B. 4. liðurinn er óbreyttur, sjá lög nr. 18, 9. júlí 1909, 3. gr.

Við B. 5. lið. Tilprófdómara við barnakenslu. Þessi liður, sem ekki hefir 
staðið í fjárlögunum áður, er settur samkv. lögum nr. 59, 22. nóvbr. 1907, 16. gr. 
Þessi útgjöld hafa verið full 4000 krónur árið 1912, og tjáir eigi að ætla þau 
lægri framvegis.

B. 6. liður er óbreyttur.

Við B. 7. Umsjónarmaður fræðslutnálanna hefir í erindi, sem lagt 
mun verða fyrir þingið ásamt öðrum samkynja skjölum, farið fram á það, 
að bætt verði launakjör umsjónarmannsstarfsins, þannig að því starfi verði gert 
jafnhátt undir höfði eins og hinum heldri kennaraembættum, sjerstaklega forstöðu- 
mannsstarfinu við kennaraskólann. Stjórnarráðið hefir tekið þessa beiðni til 
greina i sjerstöku frumvarpi um breyting á 33. gr. barnafræðslulaganna frá 22. 
nóv. 1907, og er þar gerð grein fyrir ástæðunum fyrir því.

En jafnframt hefir umsjónarmaðurinn til vara farið þess á leit, að ef 
frv. nái ekki fram að ganga, þá verði honum veitt persónuleg launaviðbót, að 
upphæð 1000 kr. Ástæðurnar eru sumpart hinar sömu, sem aðrir embættismenn 
og embættismannaflokkar hafa fært fyrir þörfinni á auknum launum, sem sje hin 
almenna hækkun á verði allra lífsnauðsynja. En auk þess hefir hann tekið fram, 
að þegar hann fyrir 5 árum siðan tók við umsjónarmannsstarfinu með 3000 kr. 
árslaunum, þá hafi hann gert það í því trausti, að hann gæti, auk þessa starfs, haft 
á hendi einhver aukastörf til tekjubóta, með þvi að honum hafi þá þegar verið 
auðsætt, að launin ein nægðu ekki til að ala önn fyrir honum og'fjölskyldu:hans 
í Reykjavík. En reynslan hafi orðið sú, að vinnan við eftirlitsstarfið tekur allan 
tima hans, svo að hann getur ekki tekið að sjer neina verulega aukavinnu, og 
vinnan er jöfn árið um kring, þar sem allir þeir, sem í kennarastöðu eru, hafa 
starfshlje á sumrum, sumir marga mánuði, enda hafi tekjurnar ekki reynst nánd- 
arnærri nógar með vaxandi fjölskyldu hans.

Með þvi að hjer á í hlut sá maður, sem einna mest núlifandi manna 
hefir að þvi starfað, að vekja áhuga fyrir alþýðufræðslunni hjer á landi og koma 
henni í viðunanlegt horf, og heíir að baki sjer 31 árs starfstima i þjónustu hins 
opinbera, fyrst i 26 ár sem forstöðumaður gagnfræðaskóla og nú í siðustu 5 ár 
sem eftirlitsmaður fræðslumálanna, þá þykir stjórnarráðinu eigi hæfa, áð ganga 



fram hjá þessari málaleitan, og er því hjer tekin upp 1000 kr. persónuleg launa- 
viðbót, sem auðvitað fellur burt, ef áðurnefnt lagafrumvarp nær samþykki alþingis.

Við C. 1. Stjórnin hefir eigi sjeð fært að hækka þennan lið, en í athuga- 
semdinni er skilyrðinu eftir tillögum fræðslumálastjóra breytt á þá leið, að stjórn- 
arráðinu standi opið að gefa nýjar reglur um unglingaskólana, sem fræðslumála- 
stjóra þyki æskilegt.

Liðirnir C. 2., 3., 4. og 5. eru óbreyttir að upphæð eins og liðirnir d. e. 
f. og h. i núgildandi íjárlögum.

Liðirnir i. og j. í núgildandi fjárlögum eru feldir úr hjer, en þeim er sleg- 
ið saman við 24. liðinn í 15. gr., þar sem þeir virðast eiga betur við, eftir að 
Sigfús Einarsson er orðinn organisti við dómkirkjuna.

Liðirnir D., E. og F. svara til liðanna k., 1. og m. i núgildandi fjárlögum.

Við VIII. (áður VII.). Sandkensla. Liðirnir a. og b. eru óbreyttir. Lið- 
urinn c. sömuleiðis, en þess skal getið, að engin skýrsla hefir borist stjórnarráð- 
inu um það, hver árangur hafi orðið af þessari kenslu, eða hvernig hún hafi 
verið sótt.

Við IX. (áður VIII.). Liðurinn er óbreyttur.

Við 15. gr.
Vísindi og bókmentir,

Við 1. a.—c. Landsbókasafnið. Launin eru ákveðin í lögum nr. 56, 22. 
nóv. 1907 2. og 3. gr.

Við d. Nýr liður. Það hefir reynst alveg nauðsynlegt að fá lestrarsals- 
verði aðstoð upp á væntanlega fjárveitingu. Nú er farið fram á 800 kr. fasta 
fjárveitingu á ári i þessu skyni.

Við f. Til bókbands. Þó þessi liður hafi nýlega verið ' hækkaður, hefir 
fjárveilingin samt reynst allsendis ónóg, með þvi safnið hefir aukist mjög að ár- 
legum gjöfum (t. a. m. gjöf bóksalafjelagsins danska, Aschehougsgjöfin), auk þess 
sem árleg bókakaup hafa farið vaxandi. Ennfremur er handritasafn Bókmenta- 
fjelagsins nálega alt óinnbundið. Það verður þvi ekki hjá komist að hækka þenn- 
an lið talsvert. Landsbókavörður hefur farið fram á 3240 kr. f. á. og 3300 kr. 
s. á., en stjórnarráðið telur, að 3000 kr. verði að nægja.

Aðrir liðir eru látnir halda sjer nema h.-liðurinn er hækkaður um 200 
kr. eftir ósk bókavarðar, og hefur þó bókavörðurinn farið fram á nokkra hækk- 
un t. a. m. við I.-liðinn, en stjórnarráðið telur, að það verði að bíða í þetta sinn.

Við 2. Landsskjalasafnið. Við c. Þessi liður er eftir tillögum lands- 
skjalavarðar hækkaður um 100 kr. árlega. Auk þess hefir skjalavörðurinn farið 
fram á, að d.-liðurinn yrði færður upp um helming, en þar sem slík hækkun 



var feld i báðum deildum á siðasta alþingi, finnur landsstjórnin ekki ástæðu til 
að taka þá Qárveitingu upp. Hinir liðirnir eru óbreyttir.

Við 3. Pjóðmenjasafnið. Þjóðmenjasafnsvörðurinn hefir farið fram á 
miklar breytingar til hækkunar á þessum liðum, svo sem að launin (a) hækki 
upp í 3000 kr., liður b. upp i 1000 kr., liður c. upp í 2000 kr. o. s. frv. eins 
og erindi hans, sem lagt verður fyrir alþingi ber með sjer. Stjórnin telur eigi 
fært að sinna öðrum breytingum, en þeim er nú skal greina.

Sigurður sál. Guðmundsson málari og Sigurður Vigfússon höfðu samið 
skrá yfir safnið, sem prentuð er og nær til ársins 1876. Pað virðist æskilegt, að 
þeirri skrá verði haldið áfram, og er því undir lið d. lagt til að veita 300 kr. í 
því skyni.

Myntasafnið er hátt á 4. þús. myntir, en því er að mestu leyti óraðað, 
og verður það ekki sýnt, meðan svo er. Það er vandasamt verk og seinlegt. 
Myntasafnið er að mestu leyti gjöf frá tveimur mönnum, og því óviðeigandi að 
láta það liggja óraðað. Þess vegna er farið fram á 500 kr. [fjárveitingu í því 
skyni fyrra árið.

Við g. Fornmenjavörðurinn hefir bent á, að hinn forni alþingisstað- 
ur við Öxará hafi, einkum á síðari árum, orðið fyrir stórskemdum bæði af 
manna völdum og náttúrunnar. Telur hann nauðsynlegt að gera við þetta bæði 
vegna staðarins sjálfs, og innlendra og útlendra manna, sein þangað streyma að 
á sumrin, svo þurfi og að ákveða og dýpka farveg Öxarár um Vellina, græða þá upp 
og laga vegina um þá, og gera griphelda girðingu um þá, meðan þeir eru að 
komast í lag. Til þessara umbóta telur hann eigi muni þurfa minna en 2000 
kr. Stjórnin er honum sammála um, að það sje skylda að hlynna að þessum 
fornhelga stað þjóðarinnar og hefir þvi tekið upp 2000 kr. fjárveiting f. á. Mun 
hún leggja fyrir þingið nánari áætlanir um umbæturnar og kostnaðinn við þær.

Við 4. Náttúrufrœðisfjelagið. Þessi liður er óbreyttur.

Við 5. Landsbókasafnshúsið. Liðirnir a. og b. óbreyltir. Sökum þeirrar 
aðgerðar, sem húsið hefir fengið að innan nú alveg nýlega, virðist 1000 kr. fram- 
lag til viðhalds og áhalda ætti að nægja, og er liðurinn c. þvi settur eins og 
fyrir árið 1913.

Liðirnir 6—13 eru með óbreyttum upphæðum.

Liðirnir 14—22 eru teknir með óbreyttri upphæð og svara til liðanna 
16—21, 30—31 og 45 í núgildandi fjárlögum.

Við 23. lið. Stjórnarráðinu hefir borist erindi um að styrkja málarann 
Jóh. S. Kjarval, sem siðasta ár hefir stundað málaralist erlendis, til þess að leita 
sjer frekari fræðslu i list sinni. Með því að maður þessi þykir hafa góða hæfi- 
leika, en er algerlega efnalaus, hefir þótt ástæða til að fara fram á styrk handa 
honum, 800 kr. f. á.

Við 24. lið. Með því að Sigfús Einarsson hefir tekið að sjer fasta stöðu 



sem organleikari þjóðkirkjunnar í Reykjavík, þykir ekki ráð fyrir þvi gerandi, að 
hann geti annað mjög miklu um fram það starf við kenslu í organslætti og söng- 
list í Reykjavík, sem að undanförnu hefir verið veitt Qe til í 14. gr. (14. gr. B. 
VI. j.) og sem nú er ætlast til að hann taki við. Einnig tekur hann nú við upp- 
hæð þeirri, sem veitt er í núgildandi fjárlögum 14. gr. B. VI. i. Þessum upp- 
hæðum er því hjer slegið saman þannig, að hann fyrir organistakensluna og út- 
breiðslu söngþekkingar hjer á landi fái samtals 1000 kr. styrk á ári, og auk þess 
100 kr. aukaþóknunina sem dómkirkjuorganisii, samtals 1100 kr. á ári.

Liðirnir 25—26 eru óbreyttir, og svara til 26. og 37. liðar i núgildandi 
fjárlögum.

Við 27. lið. Jón dósent Jónsson hefir sótt um að mega halda styrk 
þeim áfram, sem hann hefir haft um undanfarin ár, til að rannsaka og rita um 
sögu landsins. Tekur hann það fram, að óhjákvæmilegt verði fyrir sig, þegar 
fram í sæki, að nota erlend söfn, einkum við rannsókn á verslunarsögu íslands, 
sem hann lengi hafi haft i hyggju að framkvæma, en þetta yrði sjer ókleyft, 
nema hann fái að halda styrknum. Með því að ráða má á þessu, að ekki sje 
enn að því komið, að umsækjandinn ætli að nota útlend söfn, en hann hefir 
fast embætti við háskólann, telur stjórnarráðið hæfilegt að veita honum 500 kr. 
árlega, svo að hann þó geti baldið áfram sögurannsóknum sinum, sjerstaklega 
um verslunarsöguna.

Liðirnir 28.—39 eru óbreyttir, og svara til liðanna 33., 17., 38., 36., 35., 
41., 47., 41., 34., 43., 44. og 29 i núgildandi fjárlögum. Að eins hefir 35. liður 
(styrkur til frk. Laufeyjar Valdimarsdóttur) verið hækkaður um 200 krónur, sam- 
kvæmt umsókn. Styrkur til nemenda við Hafnarháskóla hefir yfirleitt verið 
hækkaður talsvert hin síðari ár sakir vaxandi þarfa, en hann er að eins veittur 
karlmönnum. Hinsvegar hefir borgunin, sem námsmey sú, sem hjer er um að 
ræða, verður að greiða fyrir sig á Hagemanns-stofnuninni, einnig verið hækkuð 
siðasta ár, og kemst hún því enn síður en fyr af með þá litlu upphæð, sem henni 
hefir verið veitt hjeðan til styrktar. Úr þvi alþingi hefur sýnt, að það vill hlaupa 
hjer undir bagga, sem stjórnin og telur maklegt, virðist einsætt, að hafa upphæð- 
ina svo, að hún geti komið að tilætluðum notum.

Við 40. lið. Guðmundur Hjaltason hefir sólt um, að fá styrk sinn til að 
halda alþýðufyrirlestra utan Reykjavíkur, hækkaðan upp í 600 kr. árlega; telur 
hann sig geta mjög litið annað unnið og því eiga mjög erfitt með að draga fram 
lifið. Mfeð þvi að stjórnarráðið lítur svo á, sem hann geri mikið gagn með fyr- 
irlestrum sinum, telur það mjög æskilegt, að þessi viðbót verði veitt. Skýrsla 
um starfsemi Guðmundar verður lögð fyrir alþingi.

Við 41.—42. lið. Með því að fullkomið áfengisbann verður komið á hjer 
á landi í ársbyrjun 1915, verður ekki sjeð i hverju skyni landssjóðurinn ætti að 
leggja fje fram til þessa íjelags lengur en þangað til. Styrknum er haldið ó- 
breyttum fyrra árið.



Við 16. gr.
Verkleg fyrirtæki.

Við 1 a. Bœndaskólinn á Hólum. Föstu launin eru hin sömu sem áður, 
og sett samkvæmt lögum nr. 48, 10. nóvbr. 1905. Launin til aukakennarans (b) 
eru eins og í gildandi fjárlögum.

Við 1 c. Með því að smiðaáhöld hafa verið keypt handa skólanum, þyk- 
ir sjálfsagt að halda uppi smiðakenslu við hann. Skólastjóri hefir farið fram á 
800 kr. árleg laun til smiðakennara, en stjórnin verður að líta svo á, að 600 kr. sjeu 
nægileg laun til að byrja með, þar sem maður sá, sem kensluna hefir, hlýtur að 
geta stundað atvinnu sína mikið að auki, meðan kenslutími stendur yfir, og al- 
veg þar fyrir utan.

Við 1 d. 3. liður til eldiviðar og Ijósa er hækkaður upp í 900 krónur, 
og er það meðaltal af 5 ára brúkun.

Við 1. d. 5. Skólastjóri heflr vakið máls á því, að nauðsynlegt sje að 
skólinn eigi járnsmiðaáhöld, og það þvi fremur, sem smiðakennarinn sem nú 
er, hefir lært járnsmíði, og getur því veitt kenslu i þessari grein. Hefur hann 
þvi farið fram á 1000 kr. fjárveitingu í þessu skyni og til smiðjubyggingar. Þessa 
fjárveiting hefir stjórnarráðinu þótt ástæða til að taka upp, og er svo tilætlast, 
að þessi fjárupphæð verði veitt fyrra árið.

Skólastjóri hefir meðal annars farið fram á, að fá 8000 kr. til þess að 
byggja UPP peningshúsin á Hóhim. Það er að visu svo, að bæði fjós og fjár- 
hús eru i mjög ljelegu ástandi á Hólum, og öll þðrf á því, að byggja þau upp, 
en meðan búskapnum hagar svo til þar sem nú, að búið er leigt öðrum en skóla- 
stjóra, og engin trygging er fyrir, að sama búskaparlag geti haldist til langframa, 
virðist tæplega ástæða til, að leggja út i mikinn kostnað í þessu skyni, en alt 
öðru 'máli væri að gegna, ef skólastjóri sæi sjer fært að takast skólabúskapinn á 
hendur. Fjárveiting í þessu skyni hefir því ekki verið tekin upp.

Við 2. Bœndaskólinn á Hvanneyri. Laun (a) og til aðstoðarkennara (b) 
eru óbreytt.

Við c. 1. Til verklegrar kenslu. Þessi liður er eftir tillógum skólastjóra 
hækkaður upp í 1000 kr. vegna hinnar miklu aðsóknar, sem er að skólanum.

Við c. 3. Til eldiviðar og Ijósa. Sá liður er líka hækkaður um 200 kr. 
árlega með þvi skólastjóri hefir Ijóslega sýnt fram á, að ekki er hægt að komast 
af með minni upphæð en 900 kr. á ári.

Aðrir liðir eru óbreyttir.
Skólastjóri hefir bent á það, að það væri mjög æskilegt, að skólinn 

kæmist í simasambandið. Frá Hvitárvöllum til Hvanneyrar eru 4,5 km. og telur 
landssímastjórinn, að simi þessa leið muni kosta 1200 krónur. Landsstjórnin 
verður að vera skólastjóra sammála um, að það sje mjög nauðsynlegt fyrir þenn- 
an skóla eigi síður en Hólaskóla að fá talsímasamband, sem auk þess er alllik- 
legt, að mundi borga sig vel, og leggur því til, að þessi fjárhæð sje veitt f. á.



Við 2. c. 7. Forstofudyrnar á ibúðarhúsinu á Hvanneyri vita á móti 
suðri, eða verstu rigningaráttinni, eru þvi rið og pallur fyrir framan þær 
orðin fúin og ónýt að kalla. Verður þvi að byggja þetta upp að nýju nú þegar. 
Rögnvaldur Ólafsson telur nauðsynlegt í sambandi við nýjan pall og rið úr stein- 
steypu að byggja anddyri, og telur hann kostnað við þetta alt verða 850 kr. Þar 
sem svo stendur á virðist sjálfsagt að flýta viðgerðinni og er þvi farið fram á 
þessa fjárveitingu fyrra árið.

Liðirnir 3.—8. eru óbreyttir að upphæðunum, en röð og flokkun hefir 
verið breytt. Þeir svara til 3., 6., 7., 21., 22., 23.-27. og 31. liðs í 16. gr. i nú- 
gildandi fjárlögum. Þó er liðurinn 5. c. (utanfararstyrkur iðnaðarmanna) hækk- 
aður um 500 kr., því eftirsókn eftir þvi fje er mjög mikil, svo að árlega verður 
að synja mörgum umsóknum.

Um 9. lið a. Búnaðarfjelag íslands hefir sótt um nokkuð aukinn styrk 
til búnaðarframkvæmda. Jafnvel þótt stjórnarráðið kannist við, að tillögur fje- 
lagsstjórnarinnar eigi góð rök við að styðjast, og að fjelagið eigi þakkir skyldar 
fyrir góða meðferð á fje því, er því hefir verið fengið til umráða í þarfir land- 
búnaðarins, þá þykir þvi samt varhugavert að hækka upphæðina, sem þegar er 
orðin hærri en allur ábúðar- og lausafjárskatturinn af landinu i heild sinni, fram 
úr því sem nú er, og er upphæð núgildandi fjárlaga þvi haldið óbreyttri.

9. b. í sambandi við framlagið til Búnaðarfjelagsins er sett ný fjárveit- 
ing, 6000 kr. f. á. til nýrra rannsókna til undirbúnings hinni fyrirhuguðu áveitu 
á Skeið og Flóa, sem ráðanautur íjelagsins, hr. alþm. Sigurður Sigurðsson telur að 
muni mega framkvæma fyrir miklu minna fje, en álitið hefir verið eftir fyrri rann- 
sóknum og áætlunum. Nánari skýrslur um þetta atriði verða lagðar fyrir þingið.

Viö 10. Af sömu ástæðu, sem er þess vaidandi að stjórnarráðið sjer 
sjer eigi fært að fara fram á meira fjárframlag til landbúnaðarframkvæmda Bún- 
aðarfjelagsins, en að framan greinir, leggur það til, að styrkurinn til búnaðarfjelaga 
sjeiækkaður um 2000 kr., úr 22^000 niður í 20,000, með því að það verður að 
álíta, að miklu minni vissa sje fyrir þvi, að það fje skiftist maklega niður og 
komi að tilætluðum notum, heldur en sú upphæð, sem Búnaðarfjelagi íslands er 
falin til ráðstöfunar.

Viö 11. Frá skógræktarstjóranum hafa komið tillögur um mjög aukin 
fjárframlög til ákveðinna framkvæmda i skógrækt og skógakaupa. Jafnvel þótt 
stjórnarfáðið veröi áð viðurkenna, að ekki sje við þvi að búast, að neitt verulegt 
skrið.geti komist á skógarfriðunina og skóggræðsluna hjer á landi með svo litl- 
um efnum, sem til þess hafa verið lögð til þessa, og að mjög ánægjulegt væri, að 
geta lagt meiri rækt við þetta framtíðarmál, þá sjer það sjer þó, fjárhagsins vegna, 
ekki fært að fara fram á meira en 2000 kr. hækkun á staflið b, þánnig að hann 
verði 10,000 kr. á ári. Af þeirri upphæð ganga til launa 4 skógarvarða 4000 
kr., og er þá eptir 6000 kr. til græðslu, girðinga og ferðakostnaðar.

Liðurinn a., laun skógræktarstjóra, er samkvæmt lögum nr. 54., 22. nóv. 
1907, 2. gr.



Við 12. lið. Sandgrœðsla. Upphæðin er sett 1000 kr. hærri en í gildandi 
fjárlögum. Af þessari upphæð ganga 1000 kr. til launa handa sandgræðslumanni, 
400 kr. til ferða; þeim 3,600 krónum á ári, sem þá er eptir, er f. á. ætlað þann- 
ig: til sandheftingar á Skeiðum 1000 kr., til að fullgera sandheftingu á Meðal- 
landi 1500 kr. og til frekari vinnu á þeim svæðum, sem þegar eru afgirt 1100 kr. 
en síðara árið til að girða melana við Háls i Fnjóskadal 2400 kr., til sandheft- 
ingar á Skeiðum 600 kr. og 600 kr. til vinnu á umgirtum svæðum.

Liðirnir 13., 14., og 15. eru óbreyttir að upphæð, og svara til 18., 19., 
20., 45. og 40. liðs í 16. gr. núgildandi fjárlaga.

Við 16. lið. Byggingarmeistari Rögnvaldur Ólafsson hefir siðan árið 1906 
haft þann starfa á hendi að gera uppdrætti og áætlanir um kirkjubyggingar fyrir 
landsstjórnina og haft fyrir það 800 kr. að launum. Árið 1909 tókst hann á 
hendur sama starf við barnaskólabyggingar fyrir aðrar 800 kr. á ári. í itarlegu 
erindi til stjórnarinnar, sem lagt verður fyrir þingið, hefir hann skýrt svo frá, 
að starf þetta sje orðið svo umfangsmikið, að það sje einum manni alveg ofvax- 
ið. Hafi hann þvi stöðugt fastan aðstoðarmann. Auk þess að borga honum laun, 
gangi í teiknun og skrifstofukostnað árlega 300 krónur. Hann hefir þvi farið 
fram á, að þóknunin til sín verði hækkuð upp i 3000 kr. Jafnvel þó stjórnin 
verði að viðurkenna, að það væri sanngjarnt að taka beiðni þessa að öllu leyti 
til greina, þá hefir hún þó eigi farið fram á meiri hækkun að þessu sinni en 
upp i 2500 króuur.

17 . liður er óbreyttur eins og í núgildandi íjárlögum.

18 liður er hækkaður um 200 kr. sem ætlaðar eru til launaviðbótar fyr- 
ir fiskimatsmann i Vestmannaeyjum. Laun hans eru að eins 800 kr., og þar sem 
hann stöðu sinnar vegna ekki má leita sjer atvinnu hjá kaupmönnum þar á staðn- 
um, hefir honum reynst ókleyft, að komast af með þá upphæð.

Við 19. lið. Eftir lögum nr. 26, 11. júli 1911, 8. gr. eru laun sildarmats- 
mannanna 2000 kr. Auk þess eiga þeir að fá ferðakostnað og fæðispeninga í 
vissum tilfellum, og eru áætlaðar 400 kr. í þvi skyni í staflið b.

20 .—21. liðir eru óbreyttir að upphæð og svara til 38. og 41. liðs i 16. 
gr. núgildandi íjárlaga.

Við 22. lið. Samkvæmt 13. gr. laga nr. 54, 30. júli 1909 á landssjóður 
að leggja til Samábyrgðarinnar 5000 kr. árlega í 5 ár. Þar sem Samábyrgðin 
tók til starfa 1910, er siðasta greiðsla árið 1914.

Við 23. lið. Með því að alþingi hefur veitt styrk manni til utanfarar til 
þess að kynna sjer verkun og flokkun á islenskri ull, og því næst ferðast um 
landið til þess að kynna bændum meðferð á ull til útflutnings á erlendan mark- 
að, telur stjórnin rjett að taka upphæð nokkra til framhalds leiðbeining i ullar- 
verkun. Tillögur um alment mat á útfluttri ull sjer stjórnarráðið sjer ekki fært 
að koma fram með að svo stöddu.



Liðirnir 24., 25., 26. og 28. eru að upphæð óbreyttir eins og í núgildandi 
fjárlögum, og svara til 39., 12., 43. og 53. liðs í núgildandi fjárlögum.

Við 27. lið. Samkvæmt 3. gr. bannlaga 30. júh’ 1909 á umsjónarmaður 
áfengiskaupa að hafa 600 kr. í árslaun, og borgun fyrir húsrúm o. fl. Þessa síð- 
astnefndu borgun má eftir þeirri reynslu, sem þegar er fengin, ekki ætla minna 
en 800 kr. ári.

Við 17. gr.

Eins og að undanförnu sbr 5. gr. 2. og 3. lið.

Við 18 gi.

Gjöld þessi teljast nú 79,000 kr. á ári, þar af tillag til ellistyrktarsjóðanna 
19 þúsund krónur á ári. Að öðru leyti sundurliðast upphæðin þannig:

Eftirlaun embættismanna................................. kr. 26,775,11
—»— embættismannaekkna og barna ... — 15,131,39
—»— uppgjafapresta.................................. — 1,903,29
—»— prestsekkna .................................. — 6,013,65
—»— annara, sem eftirlaunastyrkur er

veittur með fjárlögum .................. — 10,124,78
kr. 59,948,22

Skrár yfir hinar einstöku greiðslur innan þessara flokka eru prentaðar 
hjer á eftir.

Ekkjufiú Guðrún Björnsdóttir (ekkja sira Lárusar sál. Jóhannessonar, 
Sauðanesi), hefir farið fram á að fá styrktarfje sitt bækkað upp i 300 kr. árlega og hefir 
biskup mælt með því eindregið. Með því að þessi merkiskona bæði hefir átt og 
á við mjög örðugar kringumstæður að búa, og hefir eigi, fyr en alveg nýlega fengið 
lítinn styrk úr landssjóði (100 kr.) en engra eftirlauna notið, er nú farin að 
heilsu og komin hátt á sextugs aldur, vill stjórnarráðið mæla sem best með þvi, 
að styrkurinn verði hækkaður eins og fram á er farið upp í 300 kr. árlega.

Hallgrimur Kráksson hefir um 30 ár verið póstur milli Akureyrar og 
Siglufjarðar á einhverri hinni langerfiðustu póstleið landsins. Hann hefir nú sótt 
um lausn og 200 kr. í eftirlaun. Hann hefir að dómi yfirboðara sinna reynst 
hinn duglegasti og áreiðanlegasti póstur og þykir stjórnarráðinu þvi ástæða til, 
að honum sje veittur dálitill ellistyrkur, eins og farið er að tíðkast til útslitinna 
pósta, og leggur því til að beiðni bans sje tekin til greina.

Við 19. gr.

Að þvi er snertir endurgieiðslu á vörutolli af þeim kolum, sem samn- 
ingsbundin póstskip taka hjer á landi, vísast til athugasemdar við 8. gr. frumvarps 
til fjáraukalaga fyrir árin 1912 og 1913 sem lagt er fyrir þingið.
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Við 20. gr.

Ef fylgt væri hinni gömlu reglu, að telja að ’eins vextina en ekki af- 
borganirnar af viðlagasjóðslánunum til tekna i tekjuáætlun fjárlaganna, mundi 
hjer vera áætlaður tekjuhalli, að upphæð kr. 40,213,85, og hefði þá að vanda verið 
tilgreint, að sú upphæð skyldi greiðast af viðlagasjóði. En einasta handbært fje 
viðlagasjóðs, sem ekki heflr áður verið talið með i tekjuáætluninni, og sem þvi 
gæti gengið til greiðslu tekjuhallanum, eru afborganirnar, sem árin 1914—15 má 
telja 116000 kr. Eftir verða þá kr. 75,786,15, sem hjer er talinn tekjuafgangur, 
er út megi lána. Að ávisa á »viðlagasjóð« nýjum auknum gjöldum eða lánum, 
umfram þessa upphæð, væri að eins tómt forin. Fje til slíks þarf að fást á ann- 
an hátt landssjóði til handa.



Skrá

yfir

eftirlaun þau til embættismanna og embættismannaekkna og barna, sem hvildu á lands- 
sjóði um miðjan april 1913.

A. Embættismenn:

1. Skúli Thoroddsen, sýslumaður i ísafjarðarsýslu og kr. a.
bæjarfógeti á Isafirði ..................................................

kon. úrsk. sl/5 1895.
1,500 54

2. Þorgrimur Johnsen, hjeraðslæknir i 11. læknishjeraði 
kon. úrsk. u/< 1896.

1,586 20

3. Einar Thorlacius, sýslumaður í Norður-Múlasýslu
og bæjarfógeti á Seyðisfirði..........................................

kon. úrsk. 89/s 1896.
1,593 78

4. Frans Siemsen, sýsiumaður i GuIIbringu- og Kjósar-
sýslu .................................................................................

kon. úrsk. ^/e 1899.
1,601 40

5. Þorvaldur Jónsson, hjeraðslæknir i ísatjarðarhjeraði 
kon. úrsk. 15/u 1900,

1,626 66

6. Magnús Stephensen, iandshöfðingi ..........................  
kon. úrsk. 8/i 1904.

6,000 00

7. Július Havsteen, amtmaður í Suður- og Vestur-
amtinu...............................................................................

kon. úrsk. 1/s 1904. Fjáriög 1908—09 18. gr.
3,900 00

8. Júlíus Halldórsson, hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði 
kón. úrsk. 1906.

1,133 33

9. Einar Benediktsson, sýslumaður i Rangárvallasj’slu 
kon. úrsk. 9/i 1907.

641 91

10. Halidór Briem, kennari við gagnfræðaskóiann á
Akureyri .........................................................................

kon. úrsk. 1S/? 1908.
1,440 00

11. Marinó Hafstein, sýslumaður i Strandasýslu........... 
kon. úrsk. 8%i 1908.

1,008 00

12. Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir i Siglufjarðar-
hjeraði  

kon. úrsk. 1910.
1,000,00

13. Axel Valdemar Tulinius, sýslumaður i Suður-Múla-
sýslu................................................................................

kon. úrsk. % 1911.
1,876 62

14. Eirikur Briem, 1. kennari við prestaskólann. Biðlaun. 1,866,67
kon. úrsk. 29/io 1911.

Fiyt...

kr. a.

26,775 11

26,775 11



kr. a.
26,775 11Flutt...

B. Embættismanna ekkjur ogbörn.
1. Ragnheiður Thorarensen, ekkja sýTslumanns V. Thor- kr. a. 

arensen i Strandasýslu, frá 1. ágúst 1854 ........... 100 97
2. Clara Margrethe Henriette Snæbjörnsson, ekkja 

sýslumanns Jóns Snæbjörnssonar í Borgarfjarðar- 
sýslu, frá 1. sept. 1860.............................kr. 212,87

Enn fremur styrkur til húsaleigu ... — 40, » 252 87
3. Camilla Tómasson, ekkja hjeraðslæknis Þórðar 

Tómassonar, frá 1. desbr. 1873 .......................... 197 »
4. Kristjana Havstein, ekkja amtmanns Pjeturs Hav- 

stein, frá 1. júlí 1875 .......................................... 529 16
5. Hildur Solveig Bjarnadóttir, ekkja sýslumanns B.

E. Magnússonar, frá 1. júni 1876 .......................... 538 27
6. Louise Emilie Mariane Weywadt, ekkja hjeraðslækn- 

is Weywadt, frá 1. nóv. 1881 ........................... 81 25
7. Sigriður Blöndal, ekkja Gunnlaugs Blöndal sýslu- 

manns i Barðastrandarsýslu, frá 1. júni 1884... 300 45
8. Elinborg Thorberg, ekkja landshöfðingja Bergs 

Thorberg, frá 1. febr. 1886 ................................. 919 17
9. Kristin Skúladóttir, ekkja hjeraðsiæknis Boga Pjet- 

urssonar, frá 1. jan. 1890 .................................. 187 50
10. Caroline Rosa Jónassen, ekkja amtmanns E. Th. 

Jónassen, frá 1. oktbr. 1891 ................................. 750 00
11. Ragnheiður Guðjohnsen, ekkja Einars Guðjohnsen

hjeraðslæknis i 13. læknishjeraði, frá 1. ágúst 1891 187 50
12. Asta Hallgrimsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar 

læknaskólakennara, frá 1. jan. 1894 ................. 350 00
13. Þórhildur Tómasdóttir, ekkja Helga Hálfdanarsonar 

forstöðumanns prestaskólans, frá 1. febr. 1894 . ... 575 »
14. Ingunn Halldórsdóttir, ekkja H. E. Johnson sýslu- 

manns í Rangárvallasýslu, frá 1. maí 1894 . 412 59
15. Kristín Blöndal, ekkja Lárusar Blöndals sýslumanns 

i Húnavatnssýslu, frá 1. maí 1894 ................. 582 45
16. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar bjer- 

aðslæknis í 4. læknishjeraði, frá 1. mai 1894 . 305 »
17. Þuriður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns 

i Suður-Múlasýslu, frá 1. nóv. 1895 ................. 430 80
18. Elisabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja Ólafs Sig- 

valdasonar hjeraðslæknis, frá 1. júní 1896....... 187 50
19. Maria Kristin Finsen, ekkja ó. Finsen póstmeistara, 

frá 1. apríl 1897...................................................... 300 00
20. Margrjet Guðmundsdóttir, ekkja Jóhannesar Ólafs-

Flyt... 7,187 48 26,775 11



kr. a.
26,775 11

kr. a.
Flutt... 7,187,48

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

sonar sýslumanns i Skagufjarðarsýslu, frá 1. april 
1897............................................................... kr. 300,37

Samkv. kon. úrsk. u/i 1898 handa
syni hennar til fullra 18 ára: 
Valdemar Davið f. 18. sept. 1896.......... — 100, » 498 37
Ragnhildur Sverrisson, ekkja Sigurðar Sverrisson 
sýslumanns i Strandasýslu, frá 1. febr. 1899.......... 328 58
Elín Guðrún Blöndal, ekkja Páls Blöndal hjeraðs- 
læknis í 3. læknishjeraði, frá 1. febr. 1903 .......... 187 50
Henriette Louise Jensson, ekkja Björns Jenssonar 
kennara við lærða skólann í Reykjavik, frá 1. 
mars 1903 ................................................. kr. 350, »

Samkv. kon. úrsk. 21/« 1904 handa 
börnum hennar til fullra 18 ára:
1. Arndisi, f. 17. mars 1895 .................. — 80, »
2. Sofflu, f. 25. apríl 1899 .................. — 80, » 510 »
Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem amtmanns 
frá 1. jan. 1905 ............................................. kr. 625, »

Samkv. kon. úrsk. 21/s 1905 handa 
börnum hennar til fullra 18 ára:
1. Þórhildi, f. 7. des. 1896 ................... — 100, »
2. Eggert, f. 6 jan. 1888......................... — 100, »
3. Friede, f. 7. okt. 1900......................... — 100, »
5. Helgu, f. 18. júni 1902......................... — 100, »
5. Þórdisi, f. 1. april 1904 ................. — 100, » 1,125 »
Margrjet Egilsdóttir, ekkja Halldórs Bjarnasonar 
sýslumanns í Barðastrandarsýslu, frá 1. febr. 1905 351 50
Margrjet Magnúsdóttir, ekkja ólafs Guðmundsson- 
ar hjeraðslæknis, frá 1. april 1906 .......................... 187 50
Guðrún B. Gisladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar 
hjeraðslæknis................................................................. 189 37
Soffia Thorsteinsson, ekkja Árna Thorsteinsson 
landfógeta, frá 1. desbr. 1907 ................................. 683 59
Laura Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Sche- 
ving hjeraðslæknis, frá 1. febr. 1909.......................... 187 50
Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Haltgrims 
Sveinssonar biskups, frá 1. jan. 1910.. ................. 875 00
Jörgina Margrjet Sigríður Sveinbjörnsson, ekkja L.
E. Sveinbjörnssonar dómstjóra, frá 1. febr. 1910... 725 00
Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hjer- 
aðslæknis i Hróarstunguhjeraði, frá 1. 
sept. 1910 ................................................. kr. 150, »

Flyt... kr. 150, » 13,036,39 26,775 11



kr. a.
26,775 11

kr. a.
13,036 39Flutt... kr. 150, »

Enn fremur samkv. kon. úrsk.
1911 handa börnum hennar þar tilþau
er fullra 16 ára:
1. Ragnhildur, f. 14. júli 1907................ — 80, »
2. Jón Baldur, f. 15. júní 1909 .......... — 80, » 310 »

34. Póra Gisladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs- 
læknis i Sauðárkrókshjeraði, frá 1. nóv.
1910.............................................................. kr. 212,50

Enn fremur samkv. kon. úrsk. 2l/g
1911 handa börnum hennar þar til þau 
eru fullra 18 ára:
1. Lára Michaelina, f. 11. júni 1899 ... — 30,e»
2. Páll, f. 25. ágúst 1905.......................... — 80, » 372 50

35. Þórunn Jónassen, ekkja dr. J. Jónassen 
landlæknis, frá 1. des. 1910........................ ........... 539 17

36. Elisabet Sveinsdóttir, ekkja Björns Jónsonar ráð- 
herra, frá 1. des. 1912................................................. 600 00

14,858 06

C. U p pgj a f a p r e st a r:

1. Halldór Þorsteinsson, prestur í Landeyjaþingum, frá 
fardögum 1898................................................................. 250 00

2. Stefán Stephensen, prestur i Landeyjaþingum, frá 
fardögum 1900................................................................. 208 65

3. Lárus Benediktsson, prestur að Selárdal, frá far- 
dögum 1902 ................................................................. 54 28

4. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum
1902 ................................................................................. 405 28

5. Ólafur Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardög- 
um 1903 ........ ............................................................... 145 56

6. Jón Magnússon, prestur að Rip, frá fardögum 1904 230 00
7. Gisli Kjartansson, prestur i Mýrdalsþingum, frá 

fardögum 1904................................................................. 131 78
8. Páll Sivertsen, prestur uð Stað i Aðalvik, frá far- 

dögum 1906 ................................................................ 477 73 1,903 28

Flyt... 43,536 45



kr. a.

D. Prestsekkjur:
Flutt... 43,536 46

Eftir landsreikningnum fyrir 1911 námu eftirlaun prests- 
ekkna úr landssjóði við árslok .................. kr. 6,852,52 kr. a.
Þar af samkv. 18. gr. Qárlaganna................. — 1,155,40
Föst eftirlaun ... ; .......................................... .......... 5,697 12
Siðan hefir fallið burtu......................................................... 80 02

5,617 10 
en við heflr bætst ................................................................. 396 65

6,013 65

E. S a m k v æ m t 1 8. g r. fj á r 1 a g a n n a: kr. a.

Til próf. dr. phil. Þorvaldar Tboroddsen.......................... 2,000 »
Til sjera Matthiasar Jochumssonar ..........   2,400 »
Viðbót við eftirl. prestsekkju Ragnh. Jónsdóttur .......... 105 40

— — — -- Jakobinu Soffíu Magnúsd. 59 38
Til ekkjufrúar Jakobinu Thomsen .........   300 »
— — Önnu Johnsen................................................ 150 »
— — Torfhildar Holm.......................................... 360 »
— — Marie Kathrine Jónsson ........................... 300 »
— — Bjargar Jónsdóttur......................................... 300 »
— — Valgerðar Þorsteinsdóttur........................... 250 »
— — Magneu Ásgeirsson......................................... 200 »
— — Elinborgar Friðriksdóttur........................... 800 »
— — Ragnhildar Björnsdóttur ........................... 300 »

— Þóru Melsteð................................................. 600 »
— — Ingunnar Loftsdóttur................................... 300 »
— — Bjargar Einarsdóttur ...................   300 »
— — Guðrúnar Björnsdóttur ........................... 100 »
— Sumarliða pósts............................................................... 200 »
— Gisla Eirikssonar pósts.................................................. 200 »
— Jóhanns Jónssonar pósts............................................... 200 »
— Egils Gunnlaugssonar pósts......................................... 100 »
— Böðvars Jónssonar pósts................................................. 100 »
— Hjartar Snorrasonar fyrrum skólastjóra og kennara 500 »

10,124 78

59,674 89


