
Frumvarp til fjáraukalag'a
fyrir

árin 1912 og 1913.

1- gr-
Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru i fjárlögunum fyrir árin 1912 og 

1913 veitast kr. 135891,26 til gjalda þeirra sem tilfærð eru i 2.-8. gr. hjer á 
eftir.

2. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 11. gr. fjárlaganna (dómgæsla o. fl.) veitast 

kr. 825,00.
Við A. 3. Til viðgerðar þinghússins á Seyðisfirði ........................ kr. 700,00

Á eftir A. 4. komi nýr liður, er verði 5. liður:
Til að kaupa peningaskáp handa sýslumanninum
i Strandasýslu............................................................ — 125,00

kr. 825,00

3- gr-
Sem viðbót við gjöldin i 12. gr. (Læknaskipun) veitast kr. 4201,50.

Við 8. B. Til að mála að utan geðveikrahælið á Kleppi......... kr. 600,00 
Við 9. Til að kaupa Röntgensáhöld handa Vifilsstaðahæli... — 3000,00 
Við 10. lið (nýr liður):

Aðgerð á sóttvarnarhúsinu á Akureyri....................... — 601,50
kr. 4201,50

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 13. gr. (Samgöngumál) veitast kr. 88207, 33.

Við A. Til viðbótarbyggingar við pósthúsið................................ kr. 65000,00
Við B. II. 3. Beykjadalsbraut ....................................................... — 10000,00
Við B. II. Til steinsteypubrúar á Steinslæk í Holtum hlutar

kostnaðarins..................................................................... — 1146,11
Flyt kr. 76146,11



Fluttar kr. 76146,11
Við B. XII. (nýr liður); 

Til fyrirhleðslu við Holtsá .................. — 2547,56
Við D. Til endurgreiðslu á tillagi til simalinu frá Selfossi að 

Eyrarbakka.......................................................... — 3000,00
Til endurgjalds á sýslutillagi til Patreksfjarðarsímans ... — 5000,00

Við E. VII. Til vitavarðarbústaðar á Siglunesi ...................... — 713,66
Við E. XVII. Til brunngraftar við Garðskagavita.................... — 800,00

kr. 88207,33

5. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 14. gr. (Kirkju og kennslumál) veitast kr. 

16488.05.
Við A. b. 5. Álag á Staðastaðarkirkju ...................................... kr. 1110,05
Við B. I. Til þess að kaupa Röntgensáhöld banda læknadeild 

háskölans ............................................... — 5000,00
— - - Til hr. A. Courmont í viðurkenningarskyni fyrir 

kennslu hans i frakkneskri tungu og bókmentum 
skólaárin 1911—1913 ................................... — 1440,00

— B. III. b. 1. Gagnfræðaskölinn á Akureyri:
Til aðgerðar á skölabúsinu.............................. — 8188,00

— B. IV. b. 2. — aukakenslu við kennaraskólann ..........  — 750,00
kr. 16488,05

6. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 15. gr. (Visindi og bókmentir) veitast kr. 

4,553,33.
Við 1. c. (nýr liður): 

Aðstoð við Landsbökasafnið.......................... kr. 1053,33
— 49. (nýr liður):

Styrkur til að sækja olympisku leikina i Stokkhölmi 1912 — 2500,00 
Til kvennrjettindafjelags Islands, styrkur til þess að 
senda fulltrúa á alþjóðamöt i Budapest i júni þ. á. 
um kosningarrjett kvenna........................................... — 1000,00

kr. 4553,33

7. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 16. gr. (Til verklegra fyrirtækja) veitast kr. 

15,541,25.
Við 1. Bændaskólinn á Hólum: 

Endurbætur á gamla skólahúsinu ................ kr. 782,98
Til trjesmiðakennslu.. ... ............................................. — 500,00

— 2. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
Viðbótarstyrkur til að reisa leikfimishús.......... — 3258,27

— 30. Ferðastyrkur til Sigurgeirs Einarssonar til að kynnast 
ullarþurkun i Englandi og Þýskalandi ....... — 1000,00

Flyt kr. 5,541,25



Fluttar kr. 5541,25
Við 54 (nýr liður):

Til að mæla innsigling á Gilsfjörð (endurveiting)........ . kr. 10000,00 
kr. 15541,25

8. gr.
Sem viðbót við 18. gr. veitist 420 kr.

Til ekkjufrúar Valgerðar Jónsdóttur frá Múla, frá 1. nóv. 1912 
að telja, 30 kr. á mánuði ............................................................ kr. 420,00

9. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 19. gr. (Óviss útgjöld) veitast kr. 5651,80.

1. Ferðakostnaður nokkurra þingmanna á fund i Reykjavik i 
desember 1912..................................................................... kr. 654,80

2. Til endurgreiðslu á vörugjaldi af kolum, sem þau af skipum 
Hins sameinaða gufuskipafjelags, sem halda uppi umsömd- 
um millilandaferðum samkvæmt 10 ára samningi, gerðum 
árið 1909, taka á íslandi eftir 1. jan. 1913, eftir reikningi alt að kr. 5000,00 

kr. 5654,80
3. Stjórninni veitist heimild til að selja hið gamla prestaskólahús ásamt lóð 

fyrir það verð sem 2 dómkvaddii menn meta. Andvirðið renni i Bygg- 
ingarsjóð.

4. Stjórninni veitist heimild til að lána Stokkseyrarhreppi og Eyrarbakka- 
hreppi úr landssjóði kr. 4,650,00, til þess að bæta skemdir á sjógarðinum 
frá öseyri austur fyrir Stokkseyri. Lánið ávaxtist með 4^/a °/o á ári, og 
afborgist á 15 árum með jöfnum afborgunum.

5. Stjórninni veitist heimild til að veita viðtöku til viðhalds á landsjóðs kostn- 
að skipbrotsmannaskýli í Máfabót i Hörgslandi sem reist verður i sumar, 
með stiknm frá húsinu til bygða.

A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta.

í fjárlögunum fyrir árin 1912 og 1913, 20. gr., er gert ráð fyrir tekjuhalla að 
upphæð ........................................................................................ kr. 446,000
Við þetta bætist:

1. Vantalið i 8. gr. til útgjalda vextir og afborganiraf láninu 
frá 1909, umfram það, sem bankavaxtabrjefin gefa í aðra 
hönd........................................................................... c. — 110,000

2. Aukaþingskostnaðurinn 1912 ............................................. — 36,600
3. Ufgjöld samkvæmt nýjum lögum, fjáraukalögum ogþings- 

ályktunum, útborgað 1912 ............................................... — 109,000
kr 701,600



Það væri því naumast fært að bæta ennþá meiri útgjöldum á þetta 
fjárhagstimabil, nema sennilegar likur væru fyrir þvi, að tekjurnar reynist eigi 
aðeins jafnar þessari uppbæð heldur og talsvert meira fram yfir áætlunina.

Alls eru tekjur tjárhagstimabilsins áætlaðar i ijárlögunum fyrir 1912 og 
1913 kr. 2,887,400. En eftir því sem næst verður komist þegar þetta er ritað 
hafa tekjur árið 1912 (að frádregnum innborgunum frá láninu 1909 og afborg- 
unum af útlánum viðlagasjóðs) numið ...................................... kr. 2,009,700
Komi ekki óvænt óhöpp fyrir, þykir mega vænta þess, að tekj- 
urnar 1913 verði ekki lægri en stjórnin í fjárlagafrumvarpi sinu 
áætlar tekjurnar fyrir 1914 ............................................................ — 1,853,300

Samtals: kr. 3,863,000 
Sje hjer frá dregin áætlunar upphæðin ...................................... — 2,887,400
koma út tekjur umfram áætlun ............................................. kr. 975,600
eða kr. 274000 umfram ofangreindan tekjuhalla.

Árið 1912 urðu gjöldin, eftir þvi sem næst verður komist nú, þegar 
þetta er ritað, um 1,972,600 krónur og eru i þeirri útgjaldaupphæð innifaldar 
ýmsar greiðslur, um 12000 kr. sem heimildar er leitið til í þessum fjáraukalög- 
um. Ennfremur eru þar i ýms gjöld, sem ekki koma aftur siðara árið, svo 
sem 45150 kr. fyrir Vestmanneyjasimann o. fl., og má þvi ætla, að útgjöldin 
fyrir árið 1913, sem í Qárhagsáætluninni er talin nm 130,000 kr. lægri en fyrir 
árið 1912, verði i raun talsvert lægri heldur en þau reyndust 1912, þannig að 
nægilegt sje að ætla árinu 1913 140—150 þús. kr. aukaútgjöld umfram fjár- 
lagaveitingar, þótt þær árið 1912 yrðu um 240 þúsund umfram það er fjárlögin 
greina. Útkoman yrði þá þannig:

T e kj u r:
Áætlun; Reikningur: Samtals:

Árið 1912 ...............................
2,887,400 2,009,700

Árið 1913 ............................... 1,853,300 3,864,000
G j ö 1 d:

Árið 1912 ............................... 1,733,000 1,972,580
Árið 1913 ............................... 1,600,000 1,750,000 3,722,580

Eftir kr. 141420 " 
sem pá má ráðstafa i þessum fjáraukalögum.

Um einstakar greinar skal að öðru leyti tekið fram það, er nú skal greina:

Við 2. gr.
Sýslumaðurinn í Strandasýslu hefir eigi enn fengið eldfastan peninga- 

skáp og hefir hann því farið fram á að fá slíka hirslu. Þó landssjóður hafi 
eigi miklar tekjur af þessari sýslu i samanburði við ýmsar aðrar sýslur, þá eru 
þær þó svo miklar, að óforsvaranlegt virðist að láta sýslumann vera skáplaus- 
an, auk þess sem eins mikil nauðsyn er á skáp til að geyma embættisbækur 
og áriðandi skjöl þar, eins og í öðrum sýslum, það er því farið fram á 125 
kr. i þessu skyni.



Við 3. gr.
Við 8. B. Læknirinn við geðveikrahælið á Kleppi hefir tjáð stjórninni 

að eigi megi lengur dragast að mála hælið að utan, og er áætlað að það muni 
kosta 600 krónur. Stjórnin verður að telja nauðsynlegt, að verkið verði unn- 
ið í sumar, og fer því fram á þessa tjárveitingu.

Við 9. Yfirstjórn heilsuhælisins á Vífilsstöðum hefir samkvæmt tilmæl- 
um læknisins farið fram á, að fá 3000 króna styrk til þess að kaupa 
Röntgensáhöld til hælisins; telur læknirinn slík áhöld alveg nauðsynleg við 
nýa lækningaaðferð, sem farið er að reyna við sjúklinga með lungnatæringu, 
og sem gefist hefir mjög vel. Það er svo kölluð Pnevmothorax-meðferð, eða 
loftinnblástur i lungnapokann til þess að þrýsta saman hinu sjúka lunga. 
Stjórnarráðið verður að telja það nauðsynlegt, að hælið eigi slik áhöld, því þó 
þau verði til í Reykjavik, koma þau að litlu liði á Vifilsstöðum, þar sem þarf 
að nota þau daglega við ransókn sjúklinga, og mælir þvi eindregið með þess- 
ari ijárveitingu. Að áhöldin verði ódýrari handa hælinu en háskólanum staf- 
ar af þvi, að i hælinu er til hreifiafl (rafmagnsvjelar) sem þarf að kaupa sjer- 
staklega handa háskólanum.

Við 10. lið. Aðgerð á sóttvarnarhúsinu á Akureyri.
Hjeraðslæknirinn á Akureyri tjáði stjórninni sumarið 1912, að nauð- 

synlegt væri að gera við þakið á sóttvarnarhúsinu á Akureyri, að veita vatni í 
húsið og leggja skólpræsi frá þvi, og var svo áætlað að kostnaður við þetta 
yrði kr. 480,00. Með því að Stjórnarráðið varð að viðurkenna nauðsyn til 
þessara framkvæmda, þá veitti það samþykki til þess, að verja mætti fyrnefndri 
upphæð i þessu skyni. en er reikningur kom fyrir verkinu hljóðaði hann upp 
á kr. 651,50. Stjórninni þótti þó eigi ástæða til að borga 50 kr. af þessari 
upphæð, og er þvi farið fram á íjárveitingu að upphæð kr. 601,50.

Við 4. gr.
Vió A. Viðbótarbygging við pósthúsið.
Þegar landsimanum var fengið húsnæði uppi á loftinu i pósthúsinu 

haustið 1906, var það þegar auðsætt, að plássið var mjög af skornum skamti, 
bæði fyrir simann og póstafgreiðsluna, en siðan hefir hvorttveggja aukist svo 
mjög, að óhjákvæmilegt er að auka húsrúmið, og það sem allra fyrst. Land- 
simanum er ómögulegt framvegis að komast af með það húspláss, sem hann 
hefir, og á hinn bóginn illgerandi, að flytja hann að nokkru leyti í annað hús. 
Frá pósthúsinu er ekki hægt að taka meira húsnæði, því það er lika i hús- 
næðishraki, og hefir orðið að leigja húsnæði undir afgreiðslu bögglapósts úti í 
bæ. Það er þvi eigi annars úrkostar en að byggja við pósthúsið, enda er 
nægileg lóð til þess. Hefir herra Rögnvaldi ólafssyni verið falið að gera upp- 
drátt að viðbótarbyggingu í samráði við póstmeistara og landsimastjóra. Ætlast 
hann til að viðbótin komi i horninu við Pósthússtræti og Austurstræti, og sje 
um 28 ál. á lengd með Pósthússtræti, en 34 al. löng fram með AuSturstæti en á 
breidd á húsið að vera 20 álnir. Það á að vera úr steinsteypu bæði útveggir 
og flestir innveggir, og kostar vel vandað með lýsingar og hitunarfærum, vatns- 



æðum, skólpæðum og tveimur vatnssalernum 65000 krónur. Áætlun og teikn- 
ing af viðbyggingunni verður lögð íyrir alþingi.

Við B II. 3. Eftir áætlun landsverkfræðings Jóns Þorlákssonar vantar 
um 25 þúsund kr. til þess að fullgera Reykjadalsbraut, og hafði stjórnin ætlað 
sjer að leggja það til, að sú upphæð yrði veitt á næsta íjárhagstimabili, svo 
brautin yrði fullger árið 1915. En nú hefir sýslunefndin i Snður-Þingeyjar- 
sýslu í tveimur erindum farið þess á leit, að veittar verði til brautarinnar 
10000 kr. á íjáraukalögum, svo brautin geti orðið fullgerð árið 1914. Telur 
sýslunefndin að ef sú upphæð fáist nú, verði brautinni komið svo langt áleið- 
is næsta sumar, að aka mætti allþungum ækjum alla leið að Einarsstöðum, 
og álitur hún það mjög áriðandi, að sem fyrst verði hægt að fara að nota 
kerrur alla þá leið. Landsverkfræðingurinn er þvi meðmæltur, að beiðni 
þessari sje sint, og verður stjórnin einnig eftir atvikum að telja það æskilegt, 
að flýta verkinu á þenna hátl; verður brautin þá fullger árið 1914.

Við B II. Á siðastliðnu sumri kom það í ijós, að trjebrúin yfir Steins- 
læk i Holtum á flutningabrautarkafla þeim, sem afhentur var til viðbalds haustið 
1909, var orðin svo túin, að annaðhvort þurfti hún gagngerða aðgerð, eða hana 
varð að endurbyggja. Eftir tillögum landsverkfræðingsins varð það úr, að 
brúin var bygð at nýju úr járnbendri steinsteypu, og mælir verkfræðingurinn 
með þvi, að 8/s hlutir kostnaðarins verði greiddir úr landssjóði.

A flutningabrautum þeim, sem nú er verið að leggja, og eftirleiðis 
verða lagðar, verða allar brýr bygðar úr steypu eða járni, og þannig afhentar 
sýslufjelögunum til viðhalds. Það hlýtur þannig að koma fram misrjetti milli 
þeirra sýsluQelaga, sem fá þannig lagaðar brýr á flutningabrautum og hinna 
sem hafa trjebrýr, og það misrjetti verður eigi halið nema með því, að lands- 
sjóður leggi fram drjúga hjálp við endurbyggingu slikra brúa. Stjórnarráðið 
er samdóma verkfræðingnum um, að hæfilegt sje, að landssjóður leggi fram 
2/s kostnaðarins, og verði það samþykt á alþingi í sumar, verður það skoðað 
sem bindandi fordæmi síðar. Þessi brú kostaði kr. 1719,17, og er þvi farið 
fram á kr. 1146,11 aura fjárveiting.

Við B. XII. Til fyrirhleðslu við Holtsá.
Sumarið 1911 barst stjórnarráðinu erindi frá sóknarprestinum að Holti 

undir Eyjafjölium, Kjartani prófasti Einarssyni, þess efnis, að staðurinn með 
hjáleigum og margar kirkjujarðir lægi undir yfirvofandi hættu -af Holtsá, þó 
hann hefði þá kostað til tyrirhleðslu i ána svo þúsundum króna skifti, fór 
hann þess því á leit, að verkfræðingur landsins yrði látinn skoða Holtsá og 
gera tillögur um, hvernig mætti varna skemdum af völdum árinnar, og áætlun 
um hve mikið það mundi kosta. Eftir tillögum prófasts var þó ransókn frest- 
að til vors 1912, og þá framkvæmd af iandsverkfræðing Jóni Þorlákssyni. 
Gerir hann ráð fyrir, að til þess að girða alveg fyrir skemdirnar, þurfi að gera 
garð meðfram ánni 1370 metra á lengd, er kosti kr. 6,400, en byrja megi þó 
með minni kafla af garðinum, er kosti 2700 kr. Þar sem hjer var um opin- 
berar eignir að ræða, taldi stjórnin sjer skylt, upp á væntanlegt sam- 
þykki alþingis, að leggja fram þá uppbæð sem með þyrfti, til þess að varna 
skemdum, að frádregnum 300 kr. sem bændur lofuðu að ieggja fram í vinnu.



Verkið var unnið i siðastliðnuni septembermánuði, og kostaði að frádreginni 
vinnu bænda kr. 2547,56, sem leitað er aukaíjárveitingar á.

Við D. Með lögum frá síðasta alþingi nr. 25, 22. okt. 1912 var linan 
Reykjavik—Ölfusá —Vestmanneyjar sett i 1. flokk, sem landssjóður kostar að 
öllu leyti, en þegar þessi lina var bygð, þá var samkvæmt þá gildandi reglum 
og venju heimtað framlag af hendi Árnessýslu til aðallinunnar austur að 
Þjórsá. Með tjáraukalögum fyrir árin 1908 og 1909 var svo ákveðið, að tillaginu 
frá Árnessýslu skyldi varið til að byggja aukalinu niður á Eyrarbakka og 
Stokkseyri, og var það tillag 6000 kr. Eftir að aðallinan er nú samkvæmt 
fyrnefndum lögum alveg komin í hendur landssjóðs, þá verður tillagið frá 
Árnessýslu til aukalinunnar einnar að teljast of hátt. Á siðasta þingi var því 
af hálfu þingmanns Árnesinga borin upp þingsályktunartillaga i Nd. þess efnis, 
að landsstjórnin tæki upp í þetta frumvarp endurgreiðslu á umræddu tillagi, 
og var tillögunni vísað til stjórnarinnar.

Linan frá Ölfusárbrú að Eyrarbakka og Stokkseyri kostaði að með- 
töldum miðstöðvartækjum á báðum þessum stöðum 9000 kr., og hefir siðan 
1907 verið venja, þar sem likt stendur á eins og með þessa aukaálmu, að 
heimta aukatillag er nemur alt að % af lagningarkostnaðinum. Eftir því 
hefði tillag Árnessýslu til linunnar orðið 3000 kr. Það virðist þvi sanngjarnt, 
að endurgreiða sýslunni það, sem hún hefir greitt umfram þá upphæð, og er 
samkvæmt tillögu landssimastjóra farið fram á 3000 kr. i þvi skyni.

Á siðasta þingi var á sama hátt visað til stjórnarinnar beiðni frá 
þingmanni Vestur-ísafjarðarsýslu um tiltölulega endurgreiðslu á of hátt reikn- 
uðu tillagi sýslufjelagsins til álmunnar frá ísafirði til Patreksfjarðar. Þessu máli 
er þannig háttað:

Þegar Halvorsen ritsímaverkfræðingur rannsakaði línu þessa árið 1906 
áætlaði hann, að hún mundi kosta rúm 100 þúsund krónur. Eftir þessari á- 
ætlun var veitt fje til linunnar:
Til staurakaupa á fjáraukalögum fyrir árin 1906 og 1907 .......... kr. 15,000
Á fjárlögunum 1908 og 1909 ......................................................... — 68,500
Tillag frá hlutaðeigandi sýslum var eftir tillögu landssimastjóra og 

stjórnarráðs ákveðið á alþingi tæp 20% at upphæðinni, er 
ætlað var, að línan mundi kosta ...................................... — 20,000

Kr. 103,500

En þegar til kom, varð byggingarkostnaður ekki nema rúmlega 78 
þús. kr. alls, það hefir því verið tekið hærra gjald af hlutaðeigandi hjeruð- 
um en til var ætlað og virðist sanngjarnt og rjett, að tillagið lækki að 
sama skapi, sem kostnaðurinn varð lægri en áætlunin, sem það var miðað 
við. 20 þús. kr. af 103,500 kr. samsvara liðlega 15,000 kr. af 78 þúsundum, 
og er þvi, samkvæmt tillögu landssimastjóra, lagt til að 5000 kr. verði endur- 
greiddar.

Með þvi að ástæðurnar eru alveg sjerstaklegar að því er snertir þessar 
tvær álmur, getur endurgreiðsla á þeim hluta tillags, sem hjer er farið fram 
á, ekki haft í för með sjer endurgreiðslu til annara lina, sem tillag hefir verið 
greitt til af sýslufjelögum.



Við E. VII. Með fjáraukalögum fyrir 1910—11 4. gr. voru veittar 
2500 kr. til þess að reisa hús handa vitaverði á Siglunesi. Húsið var að öllu 
leyti bygt eftir þeirri teikningu, sem legið hafði fyrir þinginu, en kostnaður 
við bygginguna nam alls kr. 3213,66. Það er þvi hjer farið fram á viðbótar- 
Qárveitingu kr. 713,66.

Vitavörðurinn við Garðskagavita hefir kvartað yfir þvi, að mjög ervitt 
væri að ná i vatn, að undanskildu því sem rennur niður af húsþökum, þeg- 
ar rignir. Hann hefir þvi snúið sjer til manns, sem mikið hefir fengist við 
brunngröft þar syðra, og telur hann vel gerlegt að grafa brunn á Skaganum 
með nægu vatni, og hefir hann boðist til að vinna verkið fyrir ákveðið verð. 
Umsjónarmaður vitanna hefir mælt með þvi, að verk þetta væri unnið samkv. 
tilboðinu, og kostar það 550 kr., en 250 kr. ætlar umsjónarmaður að muni 
ganga til dælu og vatnspipna. Stjórnarráðið fer því fram á 800 kr. fjárveiting 
til þess.

Við 5. gr.
Við A, b 5. Biskup hefir gert sjer mikið far um að koma Ijenskirkj- 

um i hendur söfnuðunum, og hefir honum orðið talsvert ágengt án þess að 
leita hafi þurft framlags úr landssjóði nema handa Garpdals og Rafnseyrar- 
kirkju. Nú heíir Staðastaðarsöfnuður boðist til að taka kirkjuna þar að sjer 
til fullra umráða og ábyrgðar með þvi skilyrði, að skuld sú, sem á henni 
hvílir til hins almenna kirkjusjóðs verði gefin upp. Skuld þessi var upphaf- 
lega 1500 kr. og siðar bætt við 100 kr., en 11. júni 1912 voru eftirstöðvar af 
láninu kr. 1095,44 að viðbættum vöxtum frá þeim degi. Biskup mælti hið 
besta með þessu, og taldi það beina hagsýni fyrir hið opinbera að losna við 
kirkjuna með þessu framlagi. Stjórnin hefir algerlega fallist á þetta, og þar 
sem alþingi hefir áður samþykt samskonar ráðstöfun (framlag til Garpsdals- 
kirkju) hefir stjórnin upp á væntanlegt samþykki alþingis, framkvæmt afhend- 
inguna og greitt hina almennu kirkjusjóðsskuld kr. 1095,44 að viðbættum 
vöxtum 14 kr. 61 eyr. eða alls kr. 1110,05, sem farið er fram á veitingu á.

Við B. I. Til þess að kaupa Röntgens áhöld handa læknadeild 
háskólans.

Rektor háskólans, prófessor Guðmundur Magnússon hefir samkvæmt 
tillögum háskólaráðsins farið fram á þessa fjárveitingu. Telur hann ónauð- 
synlegt að lýsa þvi, hve margvísleg not læknar hafi af uppgötvun Röntgens, 
ekki einungis sem hjálp til að greina ýmislega sjúkdóma, heldur og beinlinis 
i lækningarskyni; um þetta atriði sjeu væntanlega allir samdóma, og megi 
segja, að íslandi sje ekki lengur vansalaust að eiga ekki þesskonar áhöld, ekki 
sist þegar háskóli sje á kominn. Fyrir háskólaráðinu hafi legið tilboð frá 
mikilsmetnu firma um að selja þessi áhöld með svo fullkomnu sniði, að full- 
nægjandi megi telja, og mótor til að framleiða rafmagn, fyrir 5000 krónur. 
Stjórnarráðið er samdóma ástæðum rektors háskólans, og telur það mjög 
æskilegt að fá þessi áhöld sem fyrst til afnota. Leggur það því til, að þessi 
upphæð sje veitt, og fallist þingið á þetta verður að bæta inn í fjárlagafrum- 
varpið, þóknun til manns sem lært hefir að nota áhöldin, og upphæð til þess 
að standast reksturskostnað, sem nú er eigi unt að ákveða með vissu.



Við sama lið. 1 fjárlagafrumvarpinu hefir verið farið fram á að fá 
litla upphæð sem þóknun handa kenuara í frönsku og frönskum bókmentum, 
er það gert í viðurkenningarskyni fyrir þann sóma sem hin franska stjórn 
hefir sýnt háskólanum með þvi að bjóðast til að senda hingað mann i þessu 
skyni. Frakkneski dósentinn sem er nú, A. Courmont, verður að hætta þessu 
starfi nú i haust, vegna herþjónustuskyldu í Frakklandi, og þar sem hann hefir 
reynst ágætlega fallinn til starfa síns, og auk þess með svo miklum áhuga 
stundað islenska tungu, að hann má heita tala hana fullkomlega, þá þykir 
ekki síður veru ástæða til, að sýna honum viðurkenningu, og er því farið 
fram á að honum sje veitt sama upphæð eins og Qárlagafrv. geri ráð fyrir, 
1000 Francs fyrir skóiaárið, eða samtals 1440 kr. sem þóknun til hans fyrir 
þann tima, er hans hefir notið hjer.

Við B. III. b. 1. Til aðgerðar á skólahúsinu á Akureyri.
Skólameistari hefir tjáð stjórninni, að skólahúsið þurfi gagngerðra að- 

gerða við, bæði innan og utan, og hefir hann sent áætlun um kostnað við þá 
aðgerð að upphæð kr. 11,908. Með þvi að hann taldi ýmsar aðgerðir þess 
eðlis, að þær þyidu enga bið, veitti stjórnin honum í ágúst 1912, kr. 1924,00 
til ýmsra aðgerða. Af öðrum aðgerðum þykir mega fresta að járnklæða allt 
húsið að utan nema álmurnar á suðurhlið hússins, og dregst þvi frá fyrst- 
nefndri upphæð kr. 3720,00, sem járnklæðningur mundi kosta, en 1924 kr. -þ 
6264 kr. = kr. 8,188,00 virðist óhjákvæmilegt að veita. Brjef skólameistara 
og áætlun verða lögð fyrir alþingi.

Við B. IV. b. 2. Dr. phil Björn Bjarnason, sem varð fyrir þungri 
vanheilsu sumarið 1912, svo að hann varð að leggja sig inn á Vífilstaðahælið, 
og siðan sigla til þess að reyna að ná fullri heilsu aftur, hefir sótt um að 
mega vera laus við kenslustörf veturinn 1912—13, og um leið að fá að halda 
launum sinum óskertum vetrarlangt og mælti skólastjóri hið besta með þessari 
beiðni. Með þvi að dr. Björn hefir engin efni, mjög lág laun en talsverða 
fjölskyldu, og það hefir áður komið fyrir, þegar likt stóð á (Fjáraukalög nr. 
18, 2. okt. 1891, 3. gr. sbr. Alþ.tið. 1891 c. bls. 72) að leyft hefir verið, að 
timakensla, sem nauðsynleg hefir orðið vegna vanheilsu kennara, væri borguð 
úr landssjóði, hefir stjórnin einnig i þetta sinn talið sjálfsagt að hlaupa undir 
bagga með þessum kennara, og greitt kostnaðinn við aukakenslu að upphæð 
kr. 750,00 úr landssjóði.

Við 6. gr.
Við 1. c. Með þvi að aðsókn hefir verið afarmikil að lestrarsal lands- 

bókasafnsins undanfarna vetur, svo aðstoðarmaður sá, sem heíir haft umsjón 
með salnum, hefir eigi getað komist svo yfir bana, að fulltryggilegt þætti, þá 
hefir bókavörður farið þess áleit við stjórnina i nóvbr. 1911, að fá annan gæslu- 
mann yfir vetrarmánuðina, og sá stjórnin ekki annað fært en að sinna þeirri 
beiðni. Kostnaður við þessa aukagæslu var kr. 333,33 veturinn 1911—12. 
Síðastliðið haust var aftur tekinn gæslumaður og er búist við að hann verði 
6 mánuði veturinn 1912—13 frá 1. oktbr. til 1. april og enn má búast við 
sömu gæslu 3 siðustu mánuði ársins 1913, en úr þvi er farið fram á fjárveit- 



ingu i fjárlagafrumvarpinu fyrir 1914—15. Laun gæslumanns eru 80 kr. á 
mánuði, og er þvi farið fram á auka fjárveitingu kr. 333,33 X 9 X 80 kr. — 
720 kr. eða alls kr. 1053,33.

Við 49. Nýr liður.
Stjórn íþróttasambands íslands sótti um styrk til stjórnarráðsins til þess 

að senda nokkra menn til Stokkhólms til þess að taka þátt fyrir íslands hönd 
í ólympisku leikjunum er þar áttu fram að fara. Stjórnarráðinu þótti rjett 
að verða við þessari umsókn, enda hefir það verið gert áður (sjá fjáraukalög 
fyrir 1908—09, 9. júlí 1909) að styrkja islenska glimumenn i því skyni að 
sýna list sina á alþjóða iþróttamóti, og veitti því 2500 kr. til fararinnar upp 
á væntanlega fjárveitingu.

Til kvenrjettindafjelagsins. Forstjóri alþjóðafundarins um kosningar- 
rjett kvenna, sem koma á saman í Buda-Pest i júnimánuði þ. á., hefir boðið 
landsstjórninni að senda fulltrúa af sinni hálfu á fund þennan. Þetta sá 
stjórnarráðið sjer ekki fært að þyggja, en hinsvegar áleit það rjett að veita 
kvenrjettindafjelagi íslands, sem er meðlimur þess alþjóðasambands kvenna, 
er fyrir fundinum stendur, samkæmt umsókn þess, styrk til þess að geta sótt 
fundinn svo íslands sje þar einnig við getið. Það heflr þvi heitið fjelaginu 
alt að 1000 kr. ferðastyrk til fulltrúa af fjelagsins hálfu, er það sjálft tilnefnir, 
og er hjer farið fram á fjárveitingu i þessu skyni.

Við 7. gr.
Við 1. Endurbætur á gamla skólahúsinu á Hólum.
Með fjáraukalögum 7. júní 1911 fyrir árin 1910 og 1911 voru veittar 

alt að 3000 kr. til aðgerðar á gamla skólahúsinu á Hólum, en það kom fljótt 
i Ijós, að sú upphæð hrökk alls ekki til nauðsynlegra endurbóta og breyt- 
inga. Aðalbreytingin var fólgin i því, að setja tvo stiga, þar sem aðeins hafði 
verið einn áður, og hann illur og dimmur i miðju húsi. Sú breyting olli 
miklu raski á herbergjum, gólfum, veggjum gluggum og dyrum, er ekki var 
unt að Ijúka við fyrir það fje, sem veitt var. Með þvi stjórnarráðið eftir þeim 
upplýsingum sem fyrir lágu, taldi það nauðsynlegt að fullgera umbæturnar, 
svo húsið gæti orðið notað í vetur, veitti það heimild til að fara fram úr 
fjárveitingunni, og nam sú upphæð kr. 782,98.

í fjárl. 16. gr. 1. c. 5 eru bændaskólanum á Hólum veittar 800 kr. til 
þess að kaupa smiðaáhöld. Skólastjóri hefir farið fram á, að fá 500 kr. til 
smiðakenslu yfirstandandi vetur. Með því að stjórnarráðið leit svo á, að það 
hefði hlotið að vera meiningin með fjárveitingu til smiðaáhaldakaupa, að 
smiðakensla færi fram, en fjárveiting til hennar hefði gleymst, þá veitti það 
upp á væntanlega aukafjárveitingu 500 kr. i þessu skyni, en þó með því skil- 
yrði að kennarinn Tynni að smiðum i skólans þarfir, eftir þvi sem við yrði 
komið vegna kenslunnar.

Við 2 Bændaskólinn á Hvannneyri.
Með fjáraukalögum 7. jan. 1911, voru veittar 2000 kr. til að reisa leik- 

fimishús á Hvanneyri, og var sú- upphæð borguð skólastjóra. En er húsinu 
var lokið, sendi hann stjórnarráðinu reikning yfir byggingarkostnaðinn, að 



upphæð kr. 5258,27 og beiddi um að fá endurgreitt úr landssjóði upphæðina 
kr. 3258,27 sem húsið hafði kostað fram yfir fjárveitingu, en þar sem skóla- 
stjóri hafði bygt húsið upp á sitt eigið eindæmi, án þess að fá nokkra heimild 
hjá stjórninni til að fara fram úr fjárveitingunni, hefir þeirri beiðni eigi verið 
sint, en hins vegar er nú eftir beiðni skólastjóra, lagt til að fjárhæð þessi 
verði veitt á fjáraukalögum.

Reikningar yfir byggingarkostnaðinn verða lagðir fyrir alþingi, ásamt 
lýsingu á húsinu.

Við 30. Verslunarmaður Sigurgeir Einarsson, sem notið hefir styrks 
þess, sem veittur er i 16. gr. fjárlaganna 30. lið, hefir í erindi til stjórnarráðsins 
bent á, að til framhaldsundirbúnings undir ullarverkun, sje meðal annars 
nauðsynlegt að útvega ullarþurkunarvjelar, sem nota mætti hjer á landi, en 
til þess að fá ábyggilegar upplýsingar um þær, og komast að góðum kaupum, 
taldi hann nauðsynlegt að maður væri sendur til Englands og Þýskalands í 
því skyni og bauðst hann til þessarar ferðar ef hann fengi 1000 krónur til 
fararinnar.

Með því að stjórnarráðið, að fengnum tillögum Búnaðarfjel. íslands, 
leit svo á, sem hjer væri um mikið framfaramál að ræða fyrir landbúnaðinn, 
og með þvi að alþingi hefir verið mjög hlynt þessu málefni, veitti það hinn 
umbeðna styrk upp á væntanlegt samþykki þingsins.

Við 54. Á fjáraukalögunum 9. júli 1909 fyrir árin 1908 og 1909 voru 
veittar 10,000 krónur til að mæla innsigling á Gilsfjörð. Fjárveitingin varð þó 
ekki notuð þá, vegna þess, að flotamálastjórnin sá sjer ekki fært þá að láta 
framkvæma uppmælinguna, en nú hefir hún i brjefi 21. desbr. f. á. tjáð stjórn- 
arráðinu, að mælingin mundi geta fram farið í sumar (1913) og mundi kostn- 
aður við hana ekki fara fram úr 10,000 kr. Samkvæmt yfirlýstum vilja alþing- 
is, hefir því flotamálastjórnin verið beðin um að framkvæma mælinguna i 
sumar og henni um leið tjáð að nefnd upphæð, alt að 10,000 kr. mundi verða 
aí hendi greidd.

Við 8. gr.
Alþingismaður Jón Jónsson frá Múla ljest í okt. f. á. Ekkja hans er 

efnalaus, og þykir sjálfsagt að veita henni dálitinn framfærslustyrk, sem ekki 
virðist geta verið lægri en hjer er farið fram á. Verði upphæðin samþykt, 
bætist hún og við 18. gr. fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

Við 9. gr.
Við 1. Vegna mikilsvarðandi máls, sem ráðherra á siðasta þingi 

var’falið að undirbúa til nánari ákvarðanar þingmanna, en að þeirri ákvörðun 
þótti af sjerstökum ástæðum nauðsynlegt að vinda bráðan bug, — kvaddi ráð- 
herra til fundar í Reykjavík strax eftir heimkomu sina i siðastliðnum desem- 
bermánuði svo marga af alþingismönnum, sem búsettir eru utan Reykjavíkur, 
sem nokkur tiltök voru að sótt gætu fundinn með stuttum fyrirvara um það 
leyti árs. Kostnaður sá, er af þessu leiddi, nam þeirri upphæð, sem hjer er 
farið fram á að veitt sje eftir á.



Við 2. Sameinada gufuskipafjelagið telur vörugjaldið á kolum riða 
í bága við samning þess frá 7. ág. 1909 við innanrikisráðherra Dana og 
ráðherra íslands um póstgufuskipaferðir milli Danmerkur og íslands árin 1910 
til 1919, er þeim með tilteknum skilmálum og fastbundnum fargjöldum og 
farmgjöldum ber að inna aí hendi gegn ákveðinni þóknun, 40 þús. kr. á ári. 
Telur fjelagið það liggja i hlutarins eðli, að annar samningsaðilinn geti ekki 
einhliða og sjer i hag, aukið útgjöld fjelagsins við að fullnægja samningnum, 
en kolin sjeu svo sjálfsagt og óbjákvæmilegt skilyrði fyrir þvi að terðirnar 
verði famar, að svo verði að líta á, sem ofannefnt 40 þús. kr. tillag hækki um 
þá upphæð, sem nemur tollinum er landsjóður íslands leggur á þau kol, sem 
skipin verða að taka hjer við land meðan samningurinn stendur. Fjelagið ritaði 
þá innanrikisráðherranum, að það teldi sig leyst frá samningnum, ef kolatollskröf- 
unni væri baldið fram gagnvart þvi af íslands hálfu, nema fullar bætur kæmu fyrir.

Það varð að samkomulagi, að innanrikisráðherrann, sem greiðir til- 
lagið til íjelagsins af rikissjóði Danmerkur, hjet þvi að endurgjalda ijelaginu 
fyrst um sinn og með skilyrði þá upphæð, er það yrði að greiða hjer í kola- 
toll, en ráðberra íslands bjet honum þá aftur á móti, að leita alþingis um 
fjárveitingu til þess að greiða upphæðina af landssjóði, og fengist þá, mót von 
eigi framgengt, þá að höfða mál gegn Gufuskipafjelaginu til þess að fá dóm 
um það, hvort fjelaginu bæri að endurgjalda upphæðina eða ekki. Ynni Qe- 
lagið slikt mál, skyldi líta svo á, að landssjóður íslands væri skyldur til að 
endurgjalda rikissjóði bráðabirgðarframlag hans.

Án þess hjer sje látið uppi álit um það, hvernig slikt mál myndi 
lyktast, vill stjórnarráðið eftir öllum atvikum leggja það til, að inálinu sje ekki 
baldið til streytu af íslands hálfu, og tilkalli slept til landssjóðstekna af þeim 
kolum, sem skip fjelagsins þurfa að taka hjer á landi, til þess að geta fullnægt 
þeim samningi, er landsstjórn íslands heíir undirgengist gagnvart íjelaginu. 
Hjer er þvi farið fram á alt að þvi 5000 kr. fjárveiting, sem talið er að nægja 
muni, þar sem þau kol, sem millilandaskip fjelagsins taka bjer á landi, 
naumast muni fara fram úr 5000 tonnum á ári. En fjelaginu ber að færa 
sönnur á, hversu mikið það hafi tekið handa skipunum.

Eigi allfáir menn hafa snúið sjer til stjórnarráðsins með fyrirspurnum 
um, hvort gamla prestaskólahúsið væri falt, og munu fleiri hafa falast eftir 
því til leigu. Með þvi það stendur arðlitið ber nauðsyn til að ráðstafa því á 
einhvern hátt til betri hagnaðar fyrir landið en verið hefir. Að stjórnarinnar 
áliti virðist það liggja langbeinast við að selja húsið. Það er að visu gamalt 
og litils virði sjálf byggingin, en lóðin er stór og mikils virði, af þvi hún ligg- 
ur á besta stað í bænum. Það er þvi farið fram á að fá heimild til sölu fyrir 
það verð, sem dómkvaddir menn meta, og virðist sjálfsagt að andvirðið renni 
i Byggingarsjóð.

í aftakaveðri á yfirstandandi vetri gekk sjór á land, og braut að miklu 
leyti varnargarðinn frá óseyri austur að Stokkseyri. Hlutaðeigandi hrepps- 
nefndir hafa farið þess á leit að fá úr landssjóði lán til þess að bæta upp 
skemdirnar, sem nauðsynlegt er að gera sem fyrst. Úr því svo stóð á, taldi 
stjórnin það skyldu sina að veita bið umbeðna lán að upphæð kr. 4,500 gegn 
47W0 vöxtum, og þannig að lánið afborgist á 15 árum og væntir samþykkis 
þingsins til þessarar ráðstöfunar, sem er gerð með þvi skilyrði.



Við 5. slnternational Sea Fisheries Protection Association« og fleiri 
enskir menn hafa boðist til að leggja fram fje til þess, að koma upp nú i 
sumar mjög svo nauðsynlegu skipbrotsmannahæli i Máfabót i Hörgslandi i 
Skaftafellssýslu, ásamt leiðarstikum með íjöru frá Hvalssýki til Eldvatnsóss og 
þaðan að syðri Steinsmýri, svo og frá Qörunni milli Hvalssýkis og Veiðióss að 
Sljettubóli, með þvi skilyrði, að landssjóður taki að sjer viðhald tækja þessara 
framvegis. Stjórnarráðið heflr gert kost á að leita til þessa samþykkis alþingis, 
svo framarlega sem húsið sje bygt og útbúið og verkinu hagað að öllu sam- 
kvæmt fyrirmælum vitaverkfræðings landsins, hr. Th. Krabbe, -sem hefir haft 
mál þetta til rækilegrar meðferðar.

Hve miklu viðbaldskostnaðurinn muni nema er ekki unt að segja að 
svo stöddu. Verkfræðingurinn giskar á, að kostnaðurinn við alment viðhald 
hússins og eftirlit með tækjunum muni verða um 200 kr. á ári, og auk þess 
endurnýjun á birgðum, i hvert skifti sem húsið hefir verið notað af skipbrots- 
mönnum, alt að 300 kr. Er lagt til að stjórninni verði heimilað að greiða 
þennan kostnað af gjöldum til vitanna, og i þvi trausti, að þetta nái samþykki 
alþingis, mun svo fljótt sem unt er f sumar verða byrjað á verkinu.


