
Nd. 348. Beíndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

Nefndin hefir athugað og rætt fjármálin á 30 fundum, og sömuleiðis 
öll þau erindi, er komið hafa til þingsins snertandi fjárlögin, og ennfremur mörg 
skjöl, er stjórnarráðið hefir sent henni, snertandi frumvarpið. Eru athuga- 
semdir þær, er hún leyfir sjer að gera við frumvarpið, á þessa leið:

Við 2. gr.
Nefndin telur tekjuáætlun stjórnarinnar varlega og er þvísamþykk, að 

varleg áætlun sje holl og heppileg. En nefndinni hefir þó virst óhætt eftir 
framkomnum upptysingum um tekjurnar 1912 og útlitinu i ár, að áætla þessa 
liði lítið eitt hærri, sem sje:

Aukatekjur.............................................................. um 3000 kr. á ári.
Tóbakstoll.............................................................. — 5000 — - —
Kaffi- og sykurtoll ............................................. — 5000 — - —
Árgjöld af verslun og veiting áfengis................. — 2000 — f. árið.

Loks er vörutollurinn. Þegar stjórnin samdi fjárlagafrumvarpið hafði 
hún að eins áætlun um þennan tekjulið bygða á verslunarskýrslunum fyrir 
árið 1910 og hlaut hún að vera mjög lausleg, þar sem verslunarskýrslurnar 
eru mjög ófullkomnar i þvi efni (um vöruþungann) og nú langt um liðið.

Stjórnarráðið hafði gert eftirgrenslun um, hve miklu áfallinn vörutollur, 
nemi um land alt i júnilokþ. á. og eftir umsögn skrifstofustjóra á 3. skifstofu 
nam hann ca. 200 þús. kr., þykir þvi nefndinni eigi óvarlegt, að áætla hann 
300 þús. kr. á ári. Nemur þá áætlunarhækkun nefndarinnar i þessari grein 
samtals 128 þús. kr. fyrir bæði árin.

Við 4. gr.
1 sambandi við 1. og 2. lið vill nefndin geta þess, að henni hefir bor- 

ist erindi frá Laugardalshreppi, þar sem farið er fram á uppgjöf á eftirstöðv- 
um láns til Sogsbrúarinnar, 250 kr. (upphafl. 500 kr.). Nú með þvi að Gríms- 
neshrepppi, sökum breytinga á vegalögunum 1907, var á þinginu 1911 veitt 
uppgjöf á hans hluta af Sogsbrúarláninu, þykir nefndinni rjett að verða við 
þessari ósk.

í sambandi við 2. lið lætur nefndin þess getið, að ekki þyki næg á- 
stæða til að taka upp þá nýbreytni að telja »afborganir af útlánum viðlaga- 
sjóðs« með árlegum tekjum landssjóðs, og leggur nefndin þvi til að 2. liður
4. gr. falli burtu.

1 sambandi við 5. lið vill nefndin taka fram, að hún væntir þess, að 
landssjóðsfje sje að öðru jöfnu ávaxtað í Landsbankanum fremur en annars- 
staðar.

Við 5. gr.
Presturinn á Breiðabólsstað hefir i erindi til alþingis farið þess á leit, 

að sama athugasemd verði tekin inn í fjárlög nú (við 1. lið 5. gr.), sem er i 
gildandi fjárlögum viðvikjandi árgjaldinu af prestakallinu, þess efnis að verja 



megi árgjaldinu til jarðabóta á prestssetrinu. Með því að prestur hefir ekki 
einungis fullnægt skilyrðinu um túnasljettun, heldur hefir gert jörðinni til góða 
mjög mikið þar fyrir utan, þá leggur nefndin til, að svo sje gert.

Við 8. gr.
Nefndinni þykir rjett, að fjárlögin beri sem Ijósast með sjer, þar sem 

taldar eru upp vaxtagreiðslur af landssjóðslánum, hvernig stendur á hverju láni 
um sig, og gerir þvi tillögur um nánari skjTÍngar á því, teknar úr athuga- 
semdum við stjórnarfrumvarpið. Skj’ringarnar i II. lið 3—4 falla þvi burt.

Við 11. gr.
Það er nú fengin reynsla fyrir þvi, að eftirlit úr landi með fiskiveiðum 

útlendinga i landhelgi getur komið að góðu haldi. En til þess hrekkur ekki 
upphæð sú, sem í frv. stendur, og leggur nefndin til, að hún sje hækkuð í 
3000 kr. árlega.

Við 12. gr.
Sæmundur próf. Bjarnhjeðinsson hefir sótt til nefndarinnar um launa- 

viðbót. Hann hefir nú verið læknir holdsveikrahælisins í 15 ár við sömu laun, 
og telur nefndin hann góðs maklegan fyrir starf sitt. Hún leggur því til, að 
laun hans persónulega sjeu hækkuð úr 2700 kr. í 3000 kr., og launaupphæð 
holdsveikraspítalans samkv. þvi.

I frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1912 og 1913 hafði stjórnin sett 
3000 kr. upphæð til Vífilstaðahælisins, til þess að geta útvegað Röntgensáhöld. 
Var upphæð þessi feld við 2. umr. samkv. tillögum nefndarinnar. Nefndin 
hefir nú kynt sjer málið nánar, og vill eftir atvikum hækka styrkinn til hælis- 
ins f. á. Ijárhagstímabilsins um jafnháa upphæð og farið var fram á i fjár- 
aukalögunum til Röntgensáhaldakaupa, eða um 3000 kr.

Tvær konur, sem verið hafa við hjúkrunarnám hjer innanlands nærfelt 
3 ár hvor, þær Hulda Matthiasdóttir frá Haukadal og Sigríður Sigurðardóttir á 
Vífilsstöðum, hafa sótt til Alþingis um utanfararstyrk, til þess að auka kunn- 
áttu sina i hjúkrunarstörfum. Nefndin viðurkennir nauðsyn þess, að landið 
eigi sjálft á að skipa innlendum hjúkrunarkonum, sem hafi fengið þá mentun, 
sem venjulegt er að heimta af slikum konum erlendis. Og þar sem umsækj- 
endurnir hafa fengið góða vitnisburði og meðmæli, vill nefndin, að i þessu 
skyni sje veittar 800 kr. hvort árið, til jafnra skifta milli þeirra.

Við 13. gr. A.
Nefndinni þykir hækkun kostnaðarins í 3. lið (annar kostnaður) nokk- 

uð há og stingur þvi upp á litilsháttar lækkun, einkum með tilliti til þess, að 
launakjör póstmanna eru að öðru leyti talsvert bætt. Skrifstofukostnað póst- 
meistara vill hún ákveða samkvæmt hans eigin tillögu til stjórnarinnar, 6000 
kr. Húsaleiga i Reykjavik virðist henni sæmilega há 2000 kr. i stað 3000 kr., 
úr því að prestaskólinn gamli verður ekki seldur, og er til töluverðra nota 
fyrir póst. Loks sjmist nefndinni sem 2500 kr. ætti að nægja til húsaleigu á 
stærri póstafgreiðslum utan Reykjavikur. Þelta er ujt liður og þvi aukaupp- 
bót á núverandi launakjör póstafgreiðslumanna.



Eins og ráðgert var i nefndarálitinu um frumv. til fjáraukalaga fyrir 
1912 og 1913, hefir nefndin tekið til ibugunar á ný pósthúsbyggingu i Reykjavík, 
og felst á ástæður stjórnarinnar fyrir þvi, að ekki verði hjá því komist, að 
koma upp nj’ju póslhúsi á næsta ári. En nefndin bj’st við, að i efri deild 
verði sett inn í fjáraukalögin fyrir 1912 og 1913, fnllur helmingur hins áætlaða 
byggingarkostnaðar eða 35000 kr., og leggur þvi til að veittar verði i fjárlög- 
unum f. á. 30000 kr.

Við 13. gr. B.
Nefndin telur laun verkfræðingsins orðin of lág, vill setja þau3600kr., 

og vill meiri hlutinn auk þess bæta við Jón Þorláksson persónulega launavið- 
bót 400 kr. á ári, i notum þess, að hann hefir haft starfið lengi og vel á hendi.

Samkvæmt athugasemdum við stjórnarfrv. er áætlað að til þess að 
fullgera það, sem eftir verður i lok þessa árs af flutningabrautum, samkv. vega- 
lögunum, þurfi um 460 þús. krónur. Hefir verkfræðingurinn lagt til við stjórn- 
ina, að af þessu væri tekið upp i fjárlög nú 125 þús. kr. og þar meðal annars 
fullgerðar 3 flutningabrautir, nfl. Borgarfjarðar, Eyjafjarðar og Reykdælabraut. 
Stjórnin hefir felt niður af þessum tillögum 20000 kr. til Eyjafjarðarbrautar og 
20000 kr. til Grímsnesbrautar. Nefndin er sammála verkfræðingnum um það, 
að ílýta fyrir flutningabrautunum sem mest að efni og ástæður leyfa, svo að 
þær komi sem fyrst i gagn, enda lendir þá viðhaldskostnaður þeirra á hjer- 
uðunum. Leggur nefndin þvi til, að ofannefndar fjárveitingar til Eyjafjarðar- 
og Grimsnessbrauta verði teknar inn í frumvarpið. Með sama áframhaldi 
yrði þá þessum vegagjörðum lokið 1920 og þá hægt að snúa með meiri krafti 
að öðrum vegagjörðum landssjóðs.

Nefndinni hafa borist áskoranir um að taka nú i fjárlög fjárveiting til 
að byggja brú á Jökulsá á Sólheimasandi, samkv. lögum nr. 46 frá 11. júlí 
1911. Stjórnin hefir ekki sint brú þessari i þetta sinn, en samkvæmt tillögum 
verkfræðingsins tekið í frumv. 70 þús. kr. til brúargjörðar á Eyjafjarðará. 
Nefndin lítur nú svo á, að með ofannefndum lögum sje meint það tvent, að 
brú skuli byggja á Jökulsá, og að hún skuli sitja fyrir öllum öðrum þjóðvega- 
brúm, þeim sem nálgast hana að kostnaði. Þess vegna er það tillaga nefndar- 
innar, að brúin i Eyjaíjarðará biði i þetta sinn, en brúin á Jökulsá komi í staðinn.

Þá leggur nefndin til, að lagt sje fram fje til brúargerðar á þjóðvegin- 
um yfir Langadalsá í Norður-ísafjarðars^’slu, 8000 kr. Mun brú þessi nauð- 
synleg, og hins að gæta, að lítið er lagt til vega að jafnaði í þessu hjeraði af 
landssjóðs hálfu.

Ymsar áskoranir hafa komið til þingsins um það, að sinna þjóðvegnn- 
um meira en gert hefir verið um hrið. Að vísu er slíkt næsta örðugt á með- 
an bygging flutningabrautanna stendur yfir og ýmsar stærri brúargerðir. En 
nefndin hefir þó fallist á, að auka við þennan lið 13 þús. kr. hvort árið, eða 
alls 26 þús. kr. sem komi þannig niður:

Til þjóðvegarins frá Eskifirði að flutningabrautinni yfir Fagradal 6000 kr.
— þjóðvegarins yfir Hróarstungu frá Lagarfljótsbrú .................... 10000 —
— þjóðvegarins frá Akureyri til Bægisár (framhald á Þelamörk) 5000 —
— þjóðvegarins i Langadal í Húnavatnssýslu...................... 5000 —

Er ætlast til að allir þessir vegir verði akfærir.



Þingmenn Gullbringu- og Kjósarsýslu fara fram á það við Alþingi, að 
greitt verði Gullbringusýslu, það sem á vantar, að landssjóður hafi lagt fram 
að helmingi til sýsluvegai ins frá Hafnarfirði að Keflavik, um 8000 kr. Nefndin 
hefir athugað skuldbindingar landssjóðs í þessu efni, og kannast hún við, að 
samkvæmt álitsskjali fjárlaganefndar Nd. 1907 hafi sýslan mátt vænta helm- 
ingsframlags upp frá þvi. En það, sem áskortir að svo hafi verið, eru tæpar 
5600 kr., og þessi upphæð leggur nefndin til að veitt verði.

Við 13. gr. C.
Tillögum um þann lið er frestað til 3. umr. eftir samkomulagi við 

samgöngumálanefnd.

Við 13. gr. D.
Landsímastjórinn hefir ritað nefndinni þess efnis, að hækka laun þeirra P. 

Smitbs simaverkfræðings og Gísla ólafssonar stöðvarstjóra um 400 kr. til hvors á 
ári. Nefndínni þykir sangjarnt að taka til greina erindi þetta að nokkru, og 
leggur þvi til að hvor um sig fái 200 kr. á ári, svo að launin hækki úr 2800 
og 2400 upp í 3000 og 2600 kr., og að liðurinn III. 2 a. hækki um 400 kr.

Viðvikjandi liðnum III. 2. b. Bæjarsíminn, hefir nefndin það að athuga, 
að samkvæmt sundurliðun í athugasemdum stjórnarinnar á liðnum (bls. 48) 
er talið: »til stjórnarkostnaðar 1400 kr.« Eftir upptysingum frá landsímastjóra 
virðist svo, sem allmikill hluti af þessari upphæð gangi til hans fyrir stjórn 
bæjarsímans. Þetta álilur nefndin tæplega heimilt og heldur ekki sanngjarnt, 
eftir því, sem launakjörum landsimastjórans og verksviði er varið. í tilefni af 
þessu leggur nefndin til að lækka lið þenna um 600 kr. á ári.

1 þessu sambandi vill nefndin geta þess, að hún hefir orðiö vör við 
ýmsar talsvert rökstuddar kvartanir um þjónustu simatöðvanna i Reykjavík og 
Akureyri. Nefndin telur, að úr mörgurn brestum mundi rakna, ef simþjónar 
væru skyldaðir til að segja notendum til nafns, og leggur til að stjórnin beini 
þeirri athugasemd til símastjóra, auk annara er liklegar kynnu að þykja tilbóta.

13. gr. E.
Á þeim lið ræður nefndin aðallega til nokkurra breytinga á orðalagi 

og niðurskipun, Nefndin vill fyrst og fremst breyta fyrirsögn og athugasemd 
við laun umsjónarmanns vitanna, þannig að þótt launin verði nú talin með kostn- 
aði vitanna, þá sje skylda hans eftir sem áður að veita ókeypis verkfræðilega 
aðstoð landsstjórn og hjeraðsstjórnum við önnur fyrirtœki, eftir þvi sem tími 
hans vinst til, og það þvi fremur sem hann fær aðstoðarmann.

Til skrifstofukostnaðar virðist nefndinni nóg að veita 1000 kr. fyrra 
árið i stað 1500 kr. Sömuleiðis leggur nefndin til, að færa liðinn »ýmislegt« 
niður um heiming.

Þá hefir það og orðið niðurstaða í nefndinni, að færa formið á fjár- 
veitingum til vitanna i sama horf og i gildandi fjárlögum, svo að það sjáist 
sundurliðað í sjálfum fjárlögunum eins og áður, hvað hverjum vita er ákveðið.

Nefndinni hafa borist erindi frá mörgum skipstjórum á islenskum skip- 
um, um það, að viti á Straumnesi væri mjög nauðsynlegur og ætti að sitja 



fyrir öðrum vitum. Væntir nefndin þess, að stjórnin taki þann vita upp í 
næstu regluleg fjárlög.

Við 14. gr. A.
Þinginu hefir borist beiðni frá prestsekkju Guðrúnu J. Jóhannesdóttur, 

fyr á Bergsstöðum i Svartárdal, um 600 kr. árlega hækkun á eftirlaunum. 
Hún varð ung ekkja fyrir 18 árum síðan, fjelitil með4 syni, hinn elsta á 4. ári. 
Stundar nú elsti sonur hennar nám við Kaupmannahafnarháskóla, hinn næsti 
að aldri tekur próf á næsta vori frá mentaskólanum, sá þriðji hefir tekið gagn- 
fræðapróf við sama skóla, en sá yngsti er vanfær sökum heilsubrests. Nefndin 
hefir rætt um þetta erindi við biskup og befir þá jafnframt fengið upplýsingar 
um mjög bágan hag fleiri prestsekkna, er hafa mörg börn i ómegð. Leggur 
þvi nefndin til eftir samráði við biskup, að liðurinn A. b. 3. í þessari grein 
hækki um 1000 kr. á ári og að nefnd prestsekkja, Guðrún J. Jóhannesdóttir, 
njóti þar af 500 kr. hvort árið.

Fjárveiting til þess að gera við dómkirkjuna í Reykjavík. Brjefinu 
fylgir ítarleg skýrsla frá Rögnvaldi ólafssyni húsameistara, ásamt áætlun um að- 
gerðina, þar sem færð eru gild rök að því, að kirkjan sé i hættu stödd, ef ekki 
er aðgert, og að óhjákvæmileg aðgerð geti eigi kostað öllu minna, en áætlun 
hans tiltekur. Nefndin sjer eigi önnur úrræði en að fje sje veitt til þessa nú 
í fjárlögum.

14. gr. B. I.
Háskólinn. Launin eru í frv. tiltekin of lág til þess að fullnægja há- 

skólalögunum, og vill nefndin lagfæra það með 100 kr. hækkun f. á. og 400 kr. s. á.
Til bókakaupa fyrir læknadeildina 5000 kr. og heimspekisdeildina 2000 

kr., þykir nefndinni fullmikið tiltekið. Þótt hún kannist við, að hjer muni 
þurfa talsverðar umbætur á, virðist henni að minna mætti gagn gera. Leggur 
hún því til, að lækkað sje um 1000 kr. á fyrri staðnum og 500 kr. á þeim siðari.

Erindi hafa nefndinni borist viðvikjandi fjárveiting til starfrækslu 
Röntgensáhaldanna, sem háskólinn fær. Felst nefndin á, að ekki verði hjá 
slíku komist, og hefir leitast við að kynna sjer, hve miklu slíkt starf mundi 
nema. Leggur hún til að veittar sje 1000 kr. árlega til þessa, enda ætti að nota 
þá fjárveitingu jafnframt til styrktar nj’jum lækninga sjerfræðingi.

Augnlæknir Andrjes Fjeldsted hefir óskað þess, að jafnframt Röntgens- 
áhöldum væri til svokallaður »risasegull«, til þess að draga út járnflisar úr 
auga. Færir hann það meðal annars til, að segullinn verði þá settur i sam- 
band við rafmagnsstöð Röntgensáhaldanna. Nefndin leggur til að upphæð sú, 
180 kr., sem augnlæknirinn tiltekur í þessu skyni, verði veitt. —

Við 14. gr. B. II.
Mentaskólinn. Frumvarp það, er stjórnin lagði fyrir alþingi um breyt- 

ing á launalögunum, er nú fallið, eins og kunnugt, en bending er í álitsskjali 
nefndarinnar í launamálinu um það, að ástæða mundi vera til, að veita nú- 
verandi kennurum mentaskólans persónulega launaviðbót. Þessa bendingu 
álitur nefndin rjettlátt að taka til greina, enda fengið málaleitan i þá ált frá 



hlutaðeigendum. Hún leggur þvi til, að hækka launin samtals um 1800 kr. á 
ári, sem skiftist scm persónuleg launaviðbót á milli kennaranna þannig:

til yfirkennara............................... 200 kr.
— 1. adjunkts.............................. 200 —
— 2. —   200 —
— 3. —   400 —
'— 4. — ... ........................ 400
— 5. — ............................... 400 —

Nefndinni þykir rjettara, að sjerstök fjárveiting sje til söngkennara, eins 
og leikfimiskennara, svo sem að undanförnu hefir verið, 600 kr. á ári.

Nefndin leggur til, að veitt sje fje til 2 fastra aukakennara við skólann, 
og hefir þar fyrir augum þá tvo, Böðvar Krisljánsson, sem hefir verið 
fastur aukakennari við skólann undanlarið, og Jón Ófeigsson. Nefndin 
litur svo á, að hvorugan þessara manna mætti missa frá skólanum, og leggur 
því jafnframt til, að þessir kennarar hafi 2000 kr. að launum hvor, svo að 
liðurinn hækki upp i 4000 kr. hvort árið.

Við þessa tilhögun, svo og það, að söngkensla ekki greiðist af tíma- 
kensluliðnum (II. 5) hlýtur sá liður að lækka, og leggur nefndin til, að hann 
sje settur 4500 kr. hvort árið.

Út af liðnum til kenslubóka (II. 11) sem lengi hefir staðið i Ijárlögun- 
um, en verið litið og stundum ekkert notaður, finnur nefndin ástæðu til að 
ýta undir stjórnina um aðhald að kennurunum um útgáfu islenskra kenslubóka.

Við 14. gr. B. III. ' ...... ’
Gagnfrœðaskólinn á Akureyri. Fyrsti kennari Þorkell Þorkelsson hefir 

sótt um launahækkun og færir til meðal annars, að hann bafi i fyrstu sótt 
um skólaembættið í þeirri föstu trú, að laun sín yrði hækkuð, þá er sýnt væri, 
að hann væri fær um starfið og rækti það vel. Nefndin vill verða við þess- 
ari málaleitun að nokkru, með skýrskolun til nýframfarinnar hækkunar á 
launum 2. kennara, og leggur þvi til að launaliðurinn hækki um 200 kr. á 
ári, er sje persónuleg launaviðbót við nefndan kennara,

Nefndinni virðist óþarflega há fjárveiting áætluð til eldsneytis og Ijósa, 
og vill þvi færa hann niður um 200 kr. á ári, enda stendur til gagngjörð um- 
gjörð á skólahúsinu.

Samkvæmt þeim skjölum, er fyrir liggja, virðist það Ijóst, að mikla og 
gagngerða aðgerð þurfi á skólahúsinu strax og þvi verður við komið til við- 
bótar þvi, sem þegar er gert. Aætlun var gerð um nauðsynlega viðgerð og 
umbætur hússins, og nemur hún alt að 12000 kr. Af þeirri upphæð er þegar 
tekið upp í frumvarp til íjáraukalaga fyrir 1912 og 1913 4800 kr. Fer 
það því sem næst 8000 kr., sem áætlað er, að til þessa þuríi i viðbót, og legg- 
ur nefndin til, að sú upphæð sje veitt fyrra árið.

Við 14. gr. B. IV.
Kennaraskólinn. Nefndinni hefir borist erindi frá Dr. fil. Guðm. 

Finnbogasyni um 1500 kr. til aukakenslu á kennaraskólanum, til þess að fyrsti 
kennari skólans, Dr. Björn Bjarnason, sem sökum veikrar heilsu getur ekki 
baldið uppi kenslu næsta vetur, geti haldið launum sinum óskertum til fram- 



færis sjer og sinum. Af sömu ástæðum og nefndin hefir tekið fram i álits- 
skjali sinu um frv. til fjáraukalaga fyrir 1912 og 1913 er hún þessu sinnandi. En 
hún tehir víst, að fá megi timakenslu, er fullnægi í þessu tilliti fyrir800kr. um 
skólaárið (6 mánuði), og leggur því til að fjárveiting til timakenslu fyrra árið 
sje hækkuð um þessa upphæð, eða upp i 2000 kr.

Við aukakennara skólans, Jónas Jónsson frá Hriflu, vill nefndin bæta 
persónulegri launaviðbót, 400 kr. á ári, samkvæmt umsókn hans. Nefndur 
kennari hefir fengið hin bestu meðmæli í þessu efni frá skólastjóra og 
fræðslumálastjóra, og auk þess fært góð rök fyrir beiðni sinni. —

Við 14. gr.
Bœndaskólarnir. Nefndinni virðist rjett, að færa þessa skóla og sömu- 

leiðis ijárveitinguna til Eiðaskólans úr 16. gr. inn í kenslumálagreinina, með 
þvi skipulagi óbreyttu i tjárveitingunum, sem þeir hata í frumv. Viðvíkjandi 
þvi, sem veitt er til smiðakenslu og smíðaáhalda i Hólaskóla, vill nefndin taka 
fram, að hún væntir þess, að skólinn njóti arðs af smíðunum.

Nefndin vill í þessu sambandi vekja athygli stjórnarinnar á þvi, hvort 
ekki myndi eftir atvikum nauðsyn á að fá jörðina og skólabúið á Hólum í 
Hjaltadal i hendur skólastjóra, ef hann vildi taka við því, eða útvega mann, 
sem hefði kraft og aðrar ástæður til að reka þar fyririnyndarbúskap, bæði í 
jarðabótum og sauðfjárrækt, svo að nemendur skólans gætu notið þar verk- 
legrar tilsagnar i búnaði.

Iðnskólarnir og verslunarskólinn i Reykjavík. A sama hátt vill nefndin, 
að fjárveitingarnar til þeirra flytjist úr 16. gr. í 14. gr. í þessu sambandi vill 
nefndin benda á viðvikjandi iðnskólanum í Reykjavik, að upphaflega var 
skólinn stofnaður af Iðnaðarmannafjelaginu þar, með styrk i fjárlögum, sem 
því var veittur, og stöðugt síðan hefir fjelaginu verið veitt fjeð, sem styrkur 
til skólans. Nú sjest ekki á reikningum skólans, að nefnt fjelag leggi honum 
nokkurn fjárslyrk, en tekur hins vegar um 2100 kr. i húsaleigu af skólan- 
um árlega. Má til samanburðar taka kvennaskólann í Reykjavík, sem hefir 
að þessu greitt 2300 kr. i ársleigu fyrir húsið alt, og eru þar þó nærri þriðj- 
ungi fleiri neinendur, 25 heimavistir, ibúð fyrir forstöðukonu og eldhús fyrir 
matreiðslukenslu.

Fjárveitingin til matreiðsluskólans á ísafirði ætlast nefndin ennfremur 
til, að færist úr 16. gr. í 14. gr. og upphæðin óbreytt.

Framanritaðir liðir úr 16. gr. ætlast nefndin til, að sje merktir róm- 
verskum tölum, og á sama hátt liðirnir A. B. C. D. E. og F. undir höfuðliðnum 
VII. í 14. gr. frv. i áframhaldandi röð. Með þessu móti fæst betra yfirlit yfir 
kenslumálakostnaðinn, enda Ijettara að koma fyrir breytingartillögum við und- 
irliðina og að rúma þá i frumvarpinu tvidálkaða. Þó verður hjer á eftir vísað 
á þessa liði með þeim merkjum sem þeir hafa í frumvarpinu.

Við 14. gr. B. VII.
Kvennaskólarnir. Fjárlaganefndin leggur til, að við Kvennaskólann í 

Reykjavik sje bætt 700 kr. hvort árið, vegna hækkandi húsaleigu skólans. 
Hann hefir sem sje haft 5 ára leigusamning um skólahúsið, sem nú er úti, og 
eigi kostur á húsrúmi, nema leigan hækki úr 2300 kr. í 3000 kr.



Geta má þess, að samkvæmt reikningi þessa skóla fyrir skólaárið 1911 
— 1912 virðist nokkuð vanta á, að áskildar 1500 kr. hafi greiðst skólanum 
annarstaðar frá. Samkvæmt þvi virðist stjórnin eigi hafa haldið strangt á 
skilyrðinu sem fjárveitingunnni var sett, og er bent á það hjer til athugunar 
eftirleiðis.

Um kvennaskólann á Blönduósi sjest engin skýrsla nje reikningur, 
svo nefndin sjer ekki hvort hann fullnægir skilyrðum fyrri fjárveitingum þeim, 
sem hann hefir fengið. Má ekki minna vera, en að stofnanir, sem að miklu 
eða öllu lifa á landssjóði, láti slikar skýrslur Alþingi i tje.

Almenn barnafrœðsla. Nefndinni virðist full nauðsyn á að fjárveiting- 
arnar til barnaskóla og farskóla sje eins háar og fræðslumálastjórnin hefir lagl 
til við stjórnina, 30,000 og 20,000 kr. árlega. Samkvæmt brjefi hans til stjórn- 
arráðsins 6. nóv. f. á. hefir allur fræðslukostnaður á landinu veturinn 1911— 
1912 numið:

til Barnask. í kaupstöðum ...................................................... Kr. 59225.90
— — utan kaupstaða.................................................... — 59205,43
— farskóla og eftirlits með heimakenslu................................ — 56395,77

Samtals Kr. 174827,10
Liklega fer kostnaður þessi vaxandi, svo að þátttaka landssjóðs með 

ofannefndum fjárveitingum fer ekki mikið fram úr Vi til jafnaðar.
Þótt nefndin sje stjórninni sammála um verðleika fræðslumálastjórans, 

og sje þvi fús á að veita honum persónulega launaviðbót, virðist nefndinni 
600 kr. viðbót mega nægja og leggur til, að liðurinn B. 7. a. færist niður 
um 400 kr. á ári.

Unglingaskólann á Seyðisfirði vill nefndin bæta við 300 kr. árlega, og 
gera hann jafnan ísafjarðarskólanum.

Við 14. gr. B. VIII.
Nefndinni virðist nauðsyn að efla sem mest sundkenslu í landinu og 

leggur þvi til, að við liðinn VIII. b. sje bætt 300 kr. hvort árið.
Leikfimiskennari Björn Jakobsson sækir um styrk sem leikfimiskennari 

i Reykjavik. Haun færir rök að þvi, að leikfimiskensla hjer sem aðalstarf geti 
ekki borið sig styrklaust, en hún þurfi þó að vera stunduð einmitt þannig. 
Maður þessi hefir hina bestu vitnisburði fyrir leikfimiskunnáttu, og vill nefndin 
veita honum sama styrk og fröken Ingibjörgu Guðbrandsdóttur eða 450 kr. á 
ári og með liku skilorði, að því er utanbæjarpilta snertir.

Við 15. gr.
Það hefir orðið niðurstaða í nefndinni, að ráða til að fella 32. lið 

greinarinnar til dr. Guðm. Finnbogasonar 600 kr. á ári, en i þess stað auka 
laun hans sem 1. bókavarðar við landsbókasafnið um 500 kr. á ári.

Sömuleiðis hefir nefndin samþykt að hækka 26. lið: Til Jóns ólafs- 
sonar rithöfundar upp í 3000 kr. á ári, samkvæmt umsókn hans og meðmæl- 
um ýmsra islcnskumanna, þar á meðal prófessors B. M. Ólsens og Pálma 
Pálssonar íslenskukennara. í umsókninni sækir hann um þennan styrk sem
1. og 2. greiðslu af jafnháum styrk í 7-8 ár, til þess að semja til fulls og 
búa undir prentun orðabók þá i islensku, sem hann hefir haft styrk til að 



undanförnu. Skuldbindur hann sig til að hafa engin önnur launuð störf með 
höndum, meðan hann njdur styrksins.

Nú hefir Jón ólafsson haft á hendi spjaldskrársamningu i Landsbóka- 
safninu að undanförnu og fellur þá starf það niður, enda eftir því, sem nefnd- 
in veit best, eigi til sem stendur neinn, sem getur haldið þessu starfi áfram. 
Þess vegna ræður nefndin til að fella burtu liðinn 1. g.

Nefndin getur ekki fallist á að veita 2000 kr. til verndunar hins forna 
þingstaðar á Þingvöllum, nema greinileg áætlun um kostnaðinn lægi fyrir. 
En svo er ekki. Leggur hún þvi til, að fjárveiting þessi biði að sinni, og lið- 
urinn 3. g. íalli burt.

Þar á móti vill hún veita bóndanum á Kelduin i Rangárvallas5’slu 
300 kr., til þess að hressa við hinn forna skála þar. Fornmenjavörðurinn 
heíir lagt til við stjórnina, að veita nokkru hærri upphæð til þess. En eftir 
spurnum afbóndanum þar, Skúla Guðmundssyni, mun hann telja sjer það 
metnaðarskyldu, að halda skálanum við sem best, ef hann fær einhverja hvatn- 
ing og viðurkenning frá þinginu i þvi efni. Væntir nefndin, að fornmenja- 
vörður liti eftir þvi, að fjárveiting þessi nái tilgangi sinum.

Nelndin leggur til, að gerð verði breyting á tilhögun skáldstyrkjanna, 
tölul. 16—21 i þessari grein. Þólt þjóðinni þyki vænt um skáld sin, er hún 
óánægð yflr þessum fjárveilingum, og vill allra sist setja þessa menn á föst 
árleg laun. Nefndin verður að taka í þann streng, að fjárveitingar þessar 
megi eigi skoða sem árleg laun, heldur annaðhvort styrk til þess að vinna að 
ákveðnu verki í þarfir bókmenta og lista, eða verðlaun fyrir unnin verk. Til 
merkis um þetta leggur nefndin til, að skáldum þeim, sem hlut eiga að máli,
verði veitt að eins annað árið. 

Einarí Hjörleifssyni. 2000 kr.
Þorsteini Erlingssyni.................. 2000 —
Valdemar Briem...................... 1600 —
Guðm. Magnússyni.................. 2400 —
Guðm. Guðmundssyni .... 1200 —
Guðm. Friðjónssyni.................. 1200 —

Eðlilegast væri, að stjórnin hefði eitthvert fje til umráða handa skáld- 
um og listamönnum, svo að þingið og fjárlögin væri laus við slíkar fjárveit- 
ingar, þvi oft verða umræður um þessar fjárveitingar, bæði á þingi og utan 
þings, óviðfeldnar i garð umsækjenda, enda þingið eigi vel fallið til þess að 
dæma um verðleika manna í slikum efnum. Þar á móti getur stjórnin ráð- 
fært sig við færustu menn. Vill nefndin vikja þvi til landsstjórnarinnar, að 
gera undirbúning i þessa átt undir næstu fjárlög.

Af sömu ástæðum vill nefndin ekki fallast á beina árlega fjárveiting 
til Einars Jónssonar myndasmiðs. Þar á móti vill hun heimila stjórninni fje 
til þess að kaupa fyrir listaverk eftir islenska listamenn, 2400 kr. til högg- 
mynda og 2000 kr. til málverka á fjárhagstímabilinu. Þetta ætti að geta orðið 
Einari Jónssyni og fleirum góður styrkur og ekki eftir falinn.

Þá vill nefndin veita myndhöggvara Ríkharði Jónssyni 1000 kr. styrk 
f. á., til þess að lúka námi á listaháskólanum í Khöfn. Hann á nú ekki nema 
eitt ár eftir þar; hefir áður numið trjeskurð hjá Stefáni Eiríkssyni og frá upp- 
hafi unnið fyrir námi sínu að öllu leyti, bæði hjer og erlendis. Hefir nefnd- 



armönnum gefist kostur á að sjá margt eftir hann, snildar-vel gert, auk ágætra 
vitnisburða frá listaháskólanum.

Sömuleiðis vill nefndin veita Guðjóni Samúelssyni 600 kr. styrk, hvort 
árið, til þess að ljúka námi i húsagerðarlist við listaháskólann i Khöfn. Mað- 
urinn er efnilegur og hefir góða vitnishurði. Hann hefir stundað námið 5 ár, 
en á eftir 3; hefir eigi stúdentspróf og þess vegna engan garðsstyrk, nje 
heldur neinn annan opinberan styrk. Rögnvaldur Ólafsson er hinn eini ís- 
lendingur, sem stundað hefir þelta nám, og ef hans missir við, höfum vjer 
engan innlendan mann, er leiðbeint geti i gerð viðhafnarmeiri húsa.

Jón dócent Jónsson hefir með erindi til fjárlaganefndarinnar farið þess 
á leit, að styrk þeim, sem i frumvarpinu stendur honum til handa sje breytt 
í utanfararstyrk fyrra árið 1500 kr., til þess að rannsaka skjalasöfn erlendis 
um það, er snertir sögu íslands, einkum verslunarsöguna. Telur hann sig 
þurfa 6 mánaða dvöl erlendis, og ef til vill einhverja aðstoð við afskriflir 
skjala, svo hann geti notað tímann sem best. Nefndin felst á þessa beiðni og 
gerir tillögur samkv. því um 1200 kr.

Kand. mag. Bogi Melsted hefir sótt til stjórnarinnar um styrk, 800 kr. 
á ári, til þess að gefa út íslendingasögu. Um allmörg ár hafði B. M. styrk til 
þess að rannsaka sögu Islands i því skyni, að hann gæti siðan rilað sögu lands- 
ins, og um 7 ára skeið hafði hann styrk til þess að rita þessa sögu, og hafa 
komið út af henni 2 bindi. En um 4 siðustu ár hefir enginn styrkur verið 
veittur úr landssjóði, enda stöðvast útgáfa þessarar sögu Boga. Nefndin vill 
nú veita hinn umbeðna styrk, 800 kr. á ári, svo að sagan geti haldið áfram að 
koma út, enda lofar Bogi þá að halda jafnframt áfram útgáfu á Söguþáltum 
sínum, sem ýmsum geðjast vel að. •

Nefndin leggur til eftir atvikum, að lækka vísindastyrkinn til Helga 
Jónssonar grasafræðings og Heiga Pjelurssonar, ofan í 1200 kr. hjá hvorum. 
Ennfremur leggur nefndin til að fella niður styrk til Sigurðar Guðmundsson- 
ar, til þess að undirbúa bókmentasögu íslands.

Þá vill hún, að styrkurinn lil Laufeyjar Valdimarsdóttur sitji við sama 
og i núgildandi fjárlögum, og færist niður i 400 kr. á ári.

Nefndin hefir ekki orðið vör við, að nein beiðni hafi nú legið fyrir 
stjórninni nje þinginu frá »Bindindissameining Norðurlands« um að fá áfram 
styrk úr landssjóði; leggur nefnðin því til, að slyrkur þessi sje feldur burt.

Hinsvegar hefir þinginu borist beiðni frá stórstúku íslands um að fá að 
halda sama styrk og áður, bæði árin, einkum sökum þess, að á stúkunni 
hvili miklar skuldir. Nefndin hefir fallist á, að láta við það sitja, sem stjórn- 
in hefir gert í þessu efni.

íþróttasamband íslands hefir sólt um 500 kr. árlegan styrk, auk 600 
kr. utanfararstyrks til sundmannsins Erlings Pálssonar. Nefndin verður að 
viðurkenna starfscmi iþróttafjelaganna hjer á landi, og felst því á að veita hinn 
umbeðna árlega styrk, en telur þá eðlilegast, að sambandið sjálft styrki Erling 
Pálsson til utanfarar, ef nauðsyn þykir til.

Við 16. gr.
Eins og að framan er getið, ætlast nefndin til að liðirnir 1, 2, 4 og 5 a



— d. flytjist til 14. gr., söniuleiðis liðirnir 6 og 7 b og falli þvi niður hjer. 
Ennfremur leggur nefndin til, að liðurinn 7 a falli burt, þar sem sá skóli er 
hættur að starfa.

Við liðinn 9. b. hefir nefndin það að athuga, að full ástæða er til, að 
hlutaðeigandi sveitarfjelög leggi á sig einhvern hluta af kostnaðinum, þvi held- 
ur sem mikið fje hefir verið lagt fram úr landssjóði áður til samskonar rann- 
sóknar á þessu svæði, án þess að hjeraðsbúar legðu nokkuð á mófi, enda 
alveg óvíst, að svona mikið fje þurfi til rannsóknarinnar. Nefndin leggur 
því til, að fjárveiting þessi sje lækkuð ofan í 5000 kr., og það skilyrði sett, 
að hjeraðsbúar leggi fram það, sem á vantar, til þess að rannsókn og undir- 
búningur áveitunnar verði fullgerð.

Styrkinn til búnaðarfjelaga hefir stjórnin lagt til að lækka um 2000 
kr. á ári, frá því sem að undanförnu hefir verið. Nú er það upplýst, að þótt 
styrkur þessi hafi staðið í stað i fjárlögunum um nokkurt ára bil, hefir hann 
lækkað um hjer um bil þriðjung á hvert jarðabótardagsverk búnaðarfjelaganna 
og verður því til litillar uppörvunar, ef hann lækkar enn að miklum mun fyr- 
ir hvert jarðabótadagsverk. Fyrir því sýnist nefndinni, að annaðhvort verði 
að fella styrkinn alveg niður, eða að láta að minsta kosti þá upphæð, sem 
verið hefir að undanförnu, halda sjer. Fyrri leiðin er ófær, og leggur nefndin 
þvi til, að liðurinn hækki um 2000 kr. hvort árið.

Stjórnarráðið hefir með brjefi dags. 19. f. m., farið þess á leil við fjár- 
laganefndina, að hún tæki upp i tillögur sínar fjárveitingu að upphæð 3700 
kr. til fyrirhleðslu fyrir Holtsá undir Eyjaíjöllum, til þess að varna skemdum 
af ánni. Er það til viðbótar þeim kr. 2547,56, sem teknar eru i frumvarp til 
fjáraukalaga fyrir grin 1912 og 1913. Landsverkfræðingur Jón Þorláksson hefir 
gert kostnaðaráætlun um fyrirtæki þetta, og telur að með þvi megi bjarga 
Holtshverfinu undan ágangi árinnar, en allar jarðir þar, eru opinber eign, og 
gefa landssjóði i eftirgjald um 900 kr. á ári. Nefndin felst á, að ofannefnd fjár- 
hæð sje veitt fyrra árið, svo að framkvæmdir í þessu efni komist á sem fyrst.

Skógræktarstjórinn hefir munnlega farið fram á það við nefndina, að 
veittar verði í fjárlögunum 4000 kr., til þess að girða svokallaðan Vatnaskóg í 
Saurbæjarlandi á Hvalfjarðaströnd, að stærð um 700 vallardagsláttur. Færir 
hann það til, að skógur þessi sje betur settur en önnur skóglendi til þess að 
koma i sæmilegt verð því, sem árlega er höggið til grisjunar skóginum, og 
ennfremur það, að með hinni naumu fjárveitingu til skógræktarinnar að öðru 
leyti, hafi hann og hinir föstu skógarverðir alt of litið viðfangsefni. Skóglendi 
þetta segir hann að presturinn á Saurbæ bjóðist til að láta af hendi fyrir ár- 
legt afgjald 309 kr. Nefndin leggur það til, að þessar 4000 kr. sjeu veittar fyrra 
árið, en vill jafnframt benda á, að henni virðist, að ofannefnd ársleiga hljóti 
að vera alt of há, og næsta óliklegt að prestssetrið í Saurbæ sje metið til at- 
gjalds eftir sama mælikvarða, enda ættu skógarafurðirnar að greiða árgjaldið.

Forstöðumaður efnarannsóknarstofunnar Asgeir Torfason hefir í brjefi 
til íjárlaganefndarinnar farið fram á að fá 400 kr. launahækkun. Hefir hann 
verið forstöðumaður efnarannsóknarstofunnar í 8 ár og haft að launum 2000 kr., 
auk 25°/0 af bruttotekjum stofnunarinnar, er numið hafa að meðaltali 150 kr. 
á ári. Auk þess hefir hann haft 400 kr. á ári fvrir kenslu i efnafræði við há- 
skólann. Upphaflega ætlaði stjórnin honum 3000 kr. árslaun, en þingið lækk- 



aði þau ofan i 2000 kr. með það fyrir augum, að þetta væri byrjunarlaun 
handa óreyndum manni. Nefndinni sýnist nú sanngjarnt, að hækka laun 
þessi um 400 kr. á ári, en ætlast þá jafnframt til, að forstöðumaðurinn sje 
fastan, auglýstan tíma, viðlátinn i rannsóknarstofunni, eftir samkomulagi við 
stjórnarráðið.

Ennfremur fór forstöðumaðurinn fram á það, að veittar væru 1000 kr. 
til áhaldakaupa. Þessi áhöld eru »polarisationáhald«, »spectroscop« og nokk- 
ur áhöld viðvikjandi »fotometri«. Telur hann þau sjerstaklega nauðsynleg til 
mjólkurrannsókna, svo og til rannsókna á gasi og steiriolíu og enn fremur 
fyrir læknadeild háskólans. Það er skiljanlegt að rannsóknarstofan sje fremur 
fátæk af áhöldum, þar sem viðtækari efnarannsóknir fara nú i vöxt, en ekkert 
veitt til nýrra áhalda frá byrjun. Nefndin leggur þvi til, að veittar verði 1000 
kr. fyrra árið i þessum tilgangi.

í þessu sambandi vill nefndin taka það fram, að henni er ekki kunn- 
ugt um, hvort þessi stofnun heldur nákvæma skrá yfir áhöld sín, og leyfir sjer 
að beina því til stjórnarinnar, að ganga eftir, að slik skrá sje gerð árlega og 
send stjórnarráðinu. Sama ætti að eiga sjer stað um aðrar stofnanir, sem 
standa undir umsjón landsstjórnarinnar.

Gisli Guðmundsson gerlafræðingur hefir sótt til Alþingis um utanfarar- 
styrk, 1500 kr., til þess að geta kynt sjer nánar ýmsar gerlarannsóknir, sjer- 
staklega skæðustu sóttkveikjugerla (kóleru og svartadauða). Munnlega hefir 
hann og talað um, að hann vildi kynna sjer ostagerð. Umsækjandi hefir 
stundað nám sitt frá byrjun af eigin ramleik, og lagt fram góð skilriki fyrir þvi, 
að hann sje vel að sjer i gerlafræði og rannsóknum. . Hann heflr gert ýmsar 
rannsóknir á íslenskum afurðum, og gert tilraunir, sem yænta má, að verði 
til hagnaðar fyrir islenskan landbúnað. Nefndin vill þvi veita honum um- 
beðinn styrk, l.)00 kr. f. á., og væntir þess, að hann leggist ekki undir höfuð 
að kynna sjer eftir föngum sjerstaklega það, sem til nytja getur orðið fyrir 
atvinnuvegi vora.

Fiskiveiðafjelag íslands hefir sótt um mikið aukinn styrk, enda hefir nú 
fjelagið fengið fast skipulag, haldið fiskiveiðaþing og rælt mál sín rækilega þar, 
eins og prentuð skýrsla sýnir, sem nú liggur fyrir þinginu. Hefir nefndin athugað 
starfs- og koslnaðar áætlun fjelagsins og leggur til, að því sje veittur 12500 kr. 
styrkur hvort árið. En geta má þess, að nefndinni þykja tekjur fjelagsins frá 
fjelagsmeðlimum þess eigi lýsa svo æskilegum áhuga, sem skyildi, enda er 
fjelagið ungt.

Sigurgeir Enarsson, sá er rannsakað hefir ullarmeðferð og markað 
erlendis, hefir nú sent þinginu ágrip af tillögum sinum um afskifti hins opin- 
bera af því máli, en þær lúta að því, að koma hjer á ullarmati líkt og fiski- 
matinu, svo og að koma upp ullarþvottastöðvum, stærri eða minni, eftir kring- 
umstæðum. Nefndinni sýnist of snemt, að skipa fyrir um ullarmat nú þegar 
af hálfu löggjafarvaldsins, á meðan ullarþvottastöðvar eru eigi fleiri en ein til 
hjer á landi, og óviða svo bætt um verkun á ull, að við nokkuð verði ráðið 
um flokkun fyrir ullarmatsmenn. Virðist nefndinni heppilegra, að láta Sig- 
urgeir Einarsson halda áfram þeim 1200 kr. á ári, sem i frumv. standa, til 
þess að undirbúa málið enn með leiðbeiningum i ullarverkun og til aðstoðar 
þvi, að koma upp ullarþvottastöðvum sem víðast á landinu. 141 hins fyr- 



nefnda þarf hann að ferðast meðal hænda, og helst jafnframt semja stuttar og 
skýrar reglur um þvott og alla meðferð og flokkun ullarinnar. En til þessa 
þarf að ætla honum fje til ferðakostnaðar. Leggur nefndin þvi til, að i sam- 
bandi við 23. lið komi til viðbótar 400 kr. á ári til ferðakostnaðar eftir reikningi. 
Þarf stjórnarráðið að gera samning við Sigurgeir um starf þetta eða setja hon- 
um erindisbrjef.

Þinginu hefir borist crindi frá formanni »Sambands islenskra sam- 
vinnufjelaga«, þar sem hann fyrir hönd þess og Siáturtjelags Suðurlands sækir 
um 5000 kr. árlegan styrk, til þess að launa erindsreka erlendis, er hefir með 
höndum sölu og útbreiðslu islenskra afurða á erlendum markaði, þó eigi yfir 
helming af launum og ferðakostnaði erindsrekans. Af þeim ástæðum, sem 
fram eru teknar i nefndri umsókn, vill nefndin veita 4000 kr. hvort árið í 
þessu skyni, með ofangreindum skilyrðum.

En þar sem erindsreki þessi mundi eigi komast yfir meira en fyrir- 
greiðslu landafurða, enda sami maður tæpast jafnvigur á land- og sjávarafurðir, 
en landinu hins vegar bráðnauðsynlegt, að greitt sje sem best fyrir verðmæt- 
ustu afurðum þess, sjávarafurðunum, þá leggur nefndin til, að jafnhá upphæð 
sje veitt í síðarnefndu skyni, í þvi trausti, að Fiskiveiðafjelag landsins beitist 
fyrir því, að jafnhá upphæð landssjóðsframlaginu fáist annarstaðar að.

Leiðtogi Hjálpræðishersins hjer á landi hefir sent Alþingi beiðni um 
styrk til þess að koma upp gistihæli og sjómannaheimili í Reykjavik, sem 
herinn hyggst að byggja hið bráðasta, ef nægilegt fje safnast. Skal þar siðan 
látinn í tje greiði og gisting með eins lágu verði og nú er. Meðmæli með 
þessu fyrirtæki hafa fengist frá mörgum af helstu mönnum Reykjavikur. 
Kunnugt er það, að herinn hefir látið mörgum fátækum og illa stöddum í 
tje greiða og aðhlynning fyrir lágt verð. Nefndinni er og kunnugt, að gjöfum 
til þessa hefir verið safnað hjer i Reykjavik og líklega viðar. Vill hún að 
landssjóður leggi fram dálítinn skerf til þessa fyrirtækis og leggur því til, að 
i þvi skyni verði veittar 1000 kr. f. á.

Herra Sveinn Oddson, íslendingur nýkominn frá Ameriku, sækir um 
5000 kr. styrk úr laridssjóði, til þess að hefja vöruflutninga á bifreið til og frá 
Reykjavik, svo sem vegir leyfa. Skuldbindur hann sig til gegn styrk þessum að 
halda uppi reglubundnum vöruflutnirigum, að minsta kosti eitt sumar hjer sunn- 
an lands á vagni, sem hefir 20 hestafla vjel og ber 1000 pd. þunga upp bröttustu 
brekkur og ennfremur að halda hjer úti að m. k. einni rnannflutningabifreið með 
20 hesta afli, er tekur4 farþega. Maður þessi hefir nú þegar sýnt, að mannflutn- 
ingabifreið geiur gengið á flutningabrautum hjer, og flýtt ferðum manna mjög 
mikið. Þykir nefndinni mikils um vert, ef sama yrði leitt i Ijós um vöruflutn- 
ingabifreið. Hefir áður verið veitt fje úr landssjóði i þessu skyni, án þess trygg- 
ing væri fyrir, að ábyggilegar tilraunir yrði gerðar. Hjer virðist nefndinni mikil 
trygging fyrir itarlegri tilraun, og vill þvi leggja til, að þessar 5000 kr. sje veittar 
umsækjandanum, að öllu því tilskildu, er hann tekur fram í umsókn sinni.

Steingrimur Jónsson, stud. polyt. sækir um 2000 kr. styrk, til þess 
að Ijúka námi við fjöllista skólann i Khöfn. Hann kveðst eiga eftir 31/* 
ár á skólanum, og hefir aðeins garðstyrk til ágústloka 1914. Munnlega hefir 
hann skýrt frá, að hann ætlaði að snúast að rafmagnsfræði sjerstaklega. 
Umsækjandi hefir lagt fram ágæta vitnisburði og meðmæli frá fjöllista skól- 



anum. Hann telur stjúpföður sinn eigi færan um að kosta sig svo nokkru 
nemi. Af þvi að hjer á í hlut fátækur maður, en óvenjul. efnilegur að sögn, 
vill nefndin leggja til að styrkja hann árið 1915 með upphæð, sem svarar 
garðstyrknum, eða 800 krónum.

Þá hefir verið sótt til Alþingis fyrir hönd þeirra Guðm. Björnssonar 
sýslumanns í BarðastrandarsX’sln og Snæbjarnar Kristjánssonar hreppstjóra i 
Hergilsey um skaðabætur fyrir frelsisrán haustið 1910 af völdum útlends skip- 
stjóra, þá er þeir i embættisnafni vildu varna honum að brjóta íslensk lög. 
Umsókninni fylgja skaðabótareikningar beggja, gerðir haustið 1911, að lik- 
indum i því skyni, að skipsútgerð sú, er hinn seki skipstjóri var fyrir, eða hann 
sjálfur, gyldi skaðabæturnar. Nema skaðabótakröfurnar 6475 -|- 4080 krónum, 
og er þess ekki getið, að hlutaðeigandur hafi nokkuð upp i þær fengið. Það 
getur nú að visu ekki komið til mála, að slikum skaðabótakröfum verði fram- 
gengt gagnvart landssjóði. En á hitt er að líta, að sýslumaðurinn og hrepps- 
stjórinn eru góðs maklegir fyrir þá skyldurækni, sem þeir sýndu við þetta 
tækifæri, og vill nefndin því leggja til, að þeim sje sýnd viðurkenning fyrir 
þetta með 500 kr. fjárveiting til hvors þeirra.

Við 18. gr.
Nefndin ber fram tillögur um styrk úr landssjóði handa tveimur fá- 

tækum ekkjum, — sem sje:
1. Viðbót við eftirlaun frú Elísabetar Jónsdóttur, ekkju Ólafs læknis Sigvalda- 

sonar. Hún er nú yfir sjötugt, fjelaus og á enga aðstandendur, er færir 
sjeu um að annast hana i elli. Hún hefir úr ekkjukassa um 300 kr. á 
ári og að eftirlaunum um kr. 187,50. Af þessu getur hún ekki lifað 
sæmilega, og leggur nefndin til, að bæta við eftirlaunin 150 kr. á ári.

2. Til Guðrúnar Jónsdóttur fyrirverandi forstöðukonu Reykjavíkurspítala. 
Hún hefir í 20 ár verið forstöðukona þess spitala og alla tíð siðan 1884 
annast um þjónustu læknaskólans. Hefir unnið að þessu við lítil laun og 
nú búin að missa þá atvinnu, en of gömul til að taka aðra nýja. Leggur 
nefndin til að veita henni 200 kr. á ári í ellistyrk.

Umsóknir frá þessum konum verða lagðar fram á lestrarsalinn.

Við 20. gr.
Fyrsta málsgrein þar hlýtur að breytast, þar sem tillögur nefndarinnar 

gera það að verkum að tekjuhalli verður á frumv. en ekki tekjuafgangur.
Nefndin leyfir sjer að gera nokkrar viðaukatillögur um lánveitingar, og 

biður það framsögunnar, að gera grein fyrir hverri þeirra um sig. En nefndin 
vill taka það skýrt fram, að allar þessar lánveitingar verður að skoða einungis 
sem heimild fyrir stjórnina, sem fer um alveg eftir þvi, sem rætist úr með 
tekjur og aðrar ástæður landssjóðs. Stjórnin verður því að haga lánveitingum 
gætilega og alveg eftir kringumstæðum, og á hennar valdi verður að vera á- 
kvörðun um það, hvað i fyrirrúmi skuli sitja af lánveitingum.



Þær breytingartill. nefndarinnar, sem eigi er gerð grein fyrir að fram- 
an verður minst á í framsögunni.

Alþingi 9. ágúst 1913.

Lárus H. Bjarnason, 
formaður.

Pjetur Jónsson. 
framsögum. og skrifari.

Eggert Pálsson. Jóh. Jóhannesson. Kristján Jónsson.

Sigurður Sigurðsson. Skúli Thoroddsen.


