
Ed. 754. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. kafli.

T e k j u r:

1. gr.
Árin 1914 og 1915 er ætlast til, að tekjur landsins verði 3,718,470 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 3,267,000 kr.

1914. 1915. Alls

1. Ábúðar- og lausafjárskattur.............................
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....................................................... 68,000 68,000 136,000
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 vín, ávaxtasafi og h'monade) ..... 10,000 10,000 20,000
10. Tóbakstollur...................................................... 205,000 205,000 410,000
11. Kaffi- og sykurtollur ..................................... 415,000 415,000 830,000
12. Vörutollur ..................................................... . 300,000 300,000 600,000
13. Annað aðflutningsgjald..................................... 30,000 30,000 60,000
14. Árgjöld af verslun og veiting áfengis ... 10,000 • • • 10,000
15. Pósttekjur............................................................... 100,000 100,000 200,000
16. Simatekjur ..................................................... . 155,000 160,000 315,000
17. Tekjur af íslandsbanka á ári kr. 12,000 1 

— — Landsbankanum á ári kr. 7,500 f 19,500 19,500 39,000

18." Óvissar tekjur....................................................... 20,000 20,000 40,000

Samtals... 1,636,000 1,631,000 3,267,000



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

1914. 1915. Alls

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

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. 264,070.

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
1. Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs ............ 49,000 47,000 96,000

Eftirstöðvar af láni Laugardalshrepps (til
Sogsbrúar) kr. 250 falli niður.

Af láni Barðastrandarsýslu frá 22. júní
1897 úr viðlagasjóði, veitist uppgjöf á 625 kr.

2. Leigur af innritunarskirteinum landssjóðs... 10,675 10,675 21,350
3. Leigur af bankavaxtabrjefum 1. og 2. deildar.

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

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

5. Væntanl. útdregin bankavaxtabrjef 3. flokks 20,000 20,000 40,000
6. Vextir af innslæðum i bönkum ............ 3,000 3,000 6,000

Samtals... 133,535 130,535 264,070

5- gr.
Ymislegar greiðslur og endurgiöld teljast 9,200 kr.:

1914. 1915. Alls

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

kvæmt lögum 27. febr. 1880 .................... 2,000 2,000 4,000
Heimilt er prestinum í Breiðabólsstaðar-

prestakalli að verja árgjaldinu af því, kr.
142,38, hvort árið, til túnasljettunar á staðn-
um, þó með því skilyrði, að hann sljetti að
minsta kosti 5 dagsláttur á þessum 2 árum.

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.
1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

Ur rikissjóði Danmerkur greiðist............................. 60,000 60,000 120,000

II. kafll.

Ú tgj ó1d:

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

sem eru nákvæmar tilteknar í 8,—19. gr., 3,974,963 kr. 85 au.

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

1914. 1915. Alls

kr. a. kr. a. kr. a.
I. Vexlir:

1. 4°/o lán úr ríkissjóði Danmerkur, kr. 
500000, tekið 1908 til 15 ára til síma- 
lagninga ...................................................... 14,333,33 13,000,00

2. 41/a°/o lán tekið 1909 hjá dönskum 
bönkum, kr. 1500000, til 30 ára til að 
kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Lands- 
bankans .................... ............................. 56,945,02 54,693,20

3. 4l/2°/o lán hjá lífsábyrgðarstofnuninni í 
Kaupmannah., kr. 250000, tekið 1912 til 
30 ára til að kaupa III. flokks banka- 
vaxtabrjef Landsbankans............................ 10,968,75 10,593,75

4. 4Ú20/0 lán hjá dönskum bönkum, kr. 
500000, tekið 1912 til 15 ára, vegna sjer- 
stakra útgjalda (Reykjavikurhöfn o. fl.). 20,625,00 19,125,00

102,872,10 97,411,95
200,284,05

II. Afborganir:
1. Af láninu frá 1908 ..................................... 33,333,33 33,333,34
2. — — — 1909 .................................. 50,000,00 50,000,00
3. — 1912 ..................................... 8,333,33 8,333,33
4. 1912 ••• ••. •■• . • 33,333,34 33,333,33

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

Samtals... 450,284,05



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

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

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

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

10,000
2,000

20,000
4,000

3. Laun landritara.............................................. 6,000 6,000 12,000
4. Laun þriggja skrifstofustjóra........................... 10,500 10,500 21,000
5. Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar........... 18,000 18,000 36,000
6. Til Landsbankans fyrir að gegna landsQe- 

hirðistörfum eftir reikningi alt að ..... 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. Til landsreikninga yfirskoðunnr 

2,400 kr., alls 67,400 kr.

Til útgjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. eru veittar 252,130 kr.
11. gr.

1914. 1915. Alls

A. kr. kr. kr.

Dómgæsla og lögreglustjórn:
Laun:
a. Til dómara og sýslumanna ... ... 67,300 67,300
b. Til hreppstjóra ..................................... 8,000 8,000
RitQe handa bæjarfógetanum i Reykjavik ... 1,400 1,400
Til hegningarbússins í Reykjavik og fang-
elsaviðbalds kostnaður..................................... 4,715 4,715
Annar sakamálakostnaður og lögreglumála
m. m., alt að...................................................... 5,100 5,100

■ Flyt...

86,515 86,515

173,030................ ................



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

1.

Flutt...
B.

Ýmisleg útgjöld:
Til þess að gefa út stjórnartíðindi og lands- 
hagsskýrslur:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna kr.

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

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

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

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

173,030

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

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

4. Til embættiseftirlitsferða alt að.................... 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 jafnmiklu fjárframlagi frá þeim, er 
óska strandgæslu og njóta hennar.

4,500 4,500

7. Til lögreglueftirlits um síldveiðatimann ... 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 í 
77. og 78. gr. fátækralaganna, en svo að 
jafngildi lægstu borgun, er tekin er á því 
sjúkrahúsi.

8,000 8,000

39,550 39,550
79,100

Samtals... ................252,130



12. gr.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 364,129,80 kr.

1914. 1915. Alls

1. Laun........................................................................

kr.

81,200

kr.

81,200

kr.

162,400
2. Styrkur til hreppsbúa i Bæjarhreppi og Ar- 

neshreppi í Strandasýslu, til þess aö vitja 
læknis, hvors 300 ....................................... 800 600 1,200

Styrkurinn greiðist hreppsnefndunum og 
fellur niður í Árneshreppi, þegar er læknir 
er skipaður í Reykjarfjarðarhjeraði.

3. Styrkur til Öræfinga til að leita sjer lækn- 
ishjálpar ...................... ............................. 300 300 600

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni í 
Hofshreppi.

4. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeld- 
steds í Reykjavík.......................... 1,500 1,500 3,000

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 samtals á tveim 
hinna fjölmennustu viðkomustaða eftir 
samráði við stjórnarráðið, eftir reikningi 
alt að.......................................................... 300 300 600

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

6. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þor- 
steinssonar í Reykjavik ...................... 1,000 1,000 2,000

Styrkurinn hvort árið til læknanna An- 
drjesar Fjeldsteds, Vilh. Bernhöfts og Ólafs 
Þorsteinssonar er bundinn því skilyrði, að 
þeir hver um sig segi stúdentunum í lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tiltekn- 
um stað, ekki sjaldnar en 3 sinnum á 
mánuði.

7. Holdsveikisspítalinn............................................ 32,447,40 33,447,40 65,894,80

Flyt... 118,347,40 119,347,40| 237,694,80



1914. 1915. Alls

Flutt...
Sá kostnaður sundurliðast þahnig hvort 

árið: 1914 1915
kr. a. kr. a.

1. Laun............................ 5,700 5,700
Þar af kr. 300 per- 
sónuleg launaviðbót 
til núverandi spítala- 
læknis.

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. Húsbúnaður og áhöld 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
12. Skattar o. fl................ 1,300 1,300
13. Ýmisl. útgjöld 1,200 kr. 

aðfrádregnum 400 — 
fyrir hey ... 800 800

kr. a.
118,347,40

kr. a.
119,347,40

kr. a.
237,694,80

32,447,40 33,447,40

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
3. 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

33,332,50

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

Flyt... 33,332,50 139,364,90 140,364,90 279,729,80



1914. 1915. Alls

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

Flutt... 33,332,50
Þar frá dragast tekjur: -

Meðgjöf með 58 sjúkling- kr.
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

139,364,90 140,364,90 279,729,80

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

10. Önnur útgjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra- kr. 
skýla.............................................. 4,200

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

b. Styrkur til þess að koma upp 
sjúkraskýlum á föstum læknis- 
setrum, alt að þriðjungi bygging- 
arkostnaðar, þó aldrei meira en 
nemi 3,000 kr. á hverja þúsund 
hjeraðsbúa og með því skilyrði, 
að stjórnarráðið samþykki teikn- 
ingu af húsinu eftir að bafa 
fengið álit landlæknis, og að 
sýsluíjelag það, er sjúkraskýlið 
heyrir til, taki það að sjer til 
eignar og reksturs ............. 3,000

c. Bólusetningarkostnaður ............ 1,000

d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. 
nóvbr. 1907 um vamir gegn út- 
breiðslu næmra sjúkdóma..... 4,000

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

28,000 25,000 53,000

Flyt... 13,200 167,364,90 165,364,90 332,729,80



g- 
h.

f.

1914. 1915. Alls

Flutt... 13,200
kr.

167,364.90
kr.

165,364.90
kr.

332,729,80
Styrku til hjeraðslækna til utan- 
ferða í því skyni, að afla sjer 
nýrrar læknisþekkingar ........... 900

Þennan styrk veitir stjórnar- 
ráðið eftir tillögum landlæknis, 
og má hann ekki fara fram úr 
150 kr. fyrir hveija mánaðardvöl 
erlendis.
Styrkur til sjúkrasamlaga............ 600
Til tveggja hjúkrunarkvenna til 
hjúkrunarnáms erlendis, 400 kr.
handa hvorri fyrra árið .......... 800
Handa húsameistara Rögnvaldi 
Ólafssyni til utanfarar, með þvi 
skilyrði, að hann afli sjer þekk- 
ingar á geðveikrahúsum og geri 
glögga áætlun um geðveikrahælið 
á Kleppi f. á..................................... 1,200 16,700 14,700 31,400

Samtals... 184,064.90 180,064.90 364,129.80

13. gr.
Til samgöngumála veitast 1,220,250 kr.

A.
Póstmál.

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

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

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

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 milli hafna á íslandi, vátryggja 
þær og annast skil á þeim á höfnum, og 
hagi skipin ferðum sínum eftir fastri fyrir- 
fram auglýstri ferðaáætlun.

Flyt...

1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.

43,000 43,000
64,000 64,000

107,000 107,000



Flutt...
3. Annar kostnaður: . kr.

a. Skrifstofukostnaður póstmeistara 
eftir reikningi, alt að.............. 6,000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð 
póstafgreiðslumanna á Akureyri, 
ísafirði og Seyðisfirði, alt að ... 3,000

c. Húsaleiga i Reykjavík.................... 2,000
d. Húsaleiga ástærri póstafgreiðslum 

utan Reykjavikur.................... 2,500
e. Önnur gjöld ... ............................. 7,500
f. Til pósthúsbyggingar í Reykjavik

f. á alt að .....................................  35,000

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

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagjörða o. fl.:

1. Verkfræðingur landsins:
a. Laun.............................
b. Persónuleg launavið- 

bót til núverandi lands-

3,600 3,600

verkfræðings ............
c. Ferðakostnaður og 

fæðispeningar eftir

400 400

reikningi, alt að..........
2. Til verkfróðra aðstoðar-

500 500

manna og mælinga alt að
Verkfræðingur landsins 

og aðstoðarmenn hafi 
einnig á hendi undirbún- 
ing og framkvæmd rækt- 
unarvatnsvirkja eftir nán- 
ari ákvæðum stjórnar- 
ráðsins og tillögum Bún- 
aðarfjelags íslands, með- 
an landið eigi á völ 
á sjerstökum innlendum

4,000 6,700

Flyt... 8,500 11,200

Alls 

kr.

1914. 1915.

kr.
107,000

kr.
107,000

56,000 21,000

163,000 128,000

.......

291,000

291,000



1914. 1915. Alls

Flutt .. 8,500 11,200
kr. kr. kr.

291,000
ræktunarverkfræðingi 
(Kulturtekniker).

3. Skrifstofukostnaður alt að 700 700
4. Til eftirlits með vegavið- 

haldi....................... 200 200

II. Flutningabrautir: kr. kr.
1. Borgarfjarðarbraut... 15,000 5,000
2. Reykjadalsbraut..........15,000
3. Eyjafjarðarbraut ............ 10,000 16,000
4. Húnvetningabraut... 15,000 15,000
5. Skagfirðingabraut... 10,000 10,000
6. Grimsnesbraut........... 10,000 10,000
7. Viðhald flutningabrauta.. 11,000 11,000

III. Þjóðvegir: kr. kr.
1. Stykkishólmsvegur.............. 8,000 8,000
2. Brú á Eystri-Rangá.............18,000
3. Brú á Ljá í Dalasýslu ... 3,000
4. Til brúar á Fáskrúð í 

Dalasýslu og vegar frá 
henni yfir á þann veg, sem 
nú er..._ .......................... 10,000

5. Brú á Hamarsá ... ... 11,000
6. Brú á Síká í Hrútafirði.. 4,000
7. Brú á Langadalsá í Norð- 

ur-ísafjarðarsýslu...... 8,000
8. Aðrar vegabætur og við- 

hald................................ 29,000 29,000
Þar af:
Til vegarinsumVóllu 

í Suður-Múlas. .. 3000
— Hróarstungu-

' vegar ............ 10000
— Hörgárdalsvegar 5000 
— Langadalsvegar í 

Húnavatnss. ... 5000

IV. Fjallvegir.............................................................

9,400

86,000

68,000

5,000

12,100

61,000

60,000

5,000

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

Flyt ... 170,400 140,100 291,000



Flutt...

1914. 1915. Alls

kr.
170,400

kr.
140,100

kr.
291,000

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

VII. Til dragfeijuhalds á Lagarfljóti ............ 300 300

VIII. Til þess að setja dragferju á Blöndu hjá
Löngumýri ....................................................... 1,300

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

X. Til þess að ryðja akfæran veg frá Kópa- 
skersvogi inn að Jökulsárbrú i Öxarfirði, 
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi úr 
annari átt, alt að....................................... 1,000 1,000

XI. Til akvegar i Svarfaðardal, þó ekki yfir ^1» 
af fje þvi, sem til vegarins verður varið á 
fjárhagstímabilinu...................................... 2,000 2,000

XII. Til Gullbringusýslu uppbót fyrir umfram- 
greiðslu sýslufjelagsins til Keflavíkurvegar- 
ins .......... ..................... .................... 5,600

XIII. Til að gera akfæran veg frá Kláffossbrú 
að Reykholti i Reykholtsdal, gegn tvöföldu 
tillagi úr annari átt .......................... 2,000

•

XIV. Styrkur til þess að fullgera færan reiðveg 
yfir Flöguflóa í Þistilfirði .................. 500

185,400 143,700
329,100

c.
Samgöngumál á sjó.

I. Til undirbúnings samgöngumála á sjó alt að 4,000 4,000

II. Til strandferða.................................. .................... 60,000 60,000

III. Til Eimskipafjelags íslands ....................
Styrk þennan er stjórninni einungis heim- 

ilt að veita EimskipaQelagi íslands, ef það 
kemst á fót og tekur til starfa 1915 og ef 
samningar takast við það um strandferðir 
eigi siðar en 1916. .

40,000

Flyt... 64,000 104,000 620,100



Alls 

kr.

620,100

1914 1915

Flutt...
IV. Til bátaferða á flóum, fjöröuin og vötnum: 

1. Til Faxaflóabáts alt að . 12000 12000 
2. Til bátaferða á Breiða-

flrði alt að .................... 9000 9000
3. Til bátaferða á ísafjarðar- 

djúpi og Húnaflóa alt að 9000 9000
4. TilNorðurlandsbátsaltað 9000 9000
5. Til bátaferða milli Vest- 

mannaeyja og lands:
a. Til Vikur, Stokkseyrar 

og Eyrarbakka 
alt að ... 6000—6000

b. Til Rang- 
ársands 
alt að ... 1200—1200 7200 7200

kr.

64,000

kr.

104,000

6. Til mótorbátsferða á H vítá 
í Borgarfirði alt að. ... 600 600

7. Til mótorbátsferða til 
Hvalfjarðar alt að.. 400 400

8. Til mótorbátsferða á Lag- 
arfljóti alt að........... 300 300

9. Til mótorbátsferða í Aust- 
ur-Skaftafellssýslu alt að 400 400

10. Til mótorbátsferða milli 
Patreksfjarðar og Rauða- 
sands.......................... 300 300

48,200 48,200
Styrkirnir til bátaferða á flóum, fjörðum og 

vötnum veitast með þeim skilyrðum:
að bátar þeir, sem notaðir verða, sjeu að dómi 

blutaðeigandi hjeraðsstjórna góðir bátar og 
hentugir til þessara ferða og sendist vottorð 
um það til stjórnarráðsins;

að stjórnarráðið samþykki ferðaáætlun bátanna 
og sje uppkast að henni sent stjórnarráðinu 
innan þess tima, sem það tiltekur;

að landssjóðsstyrkurinn nemi aldrei meiru en 
belmingi reksturskostnaðar bátanna;

að að útgerðarmenn bátanna sendi stjórnarráð- 
inu reikninga bátanna áður en styrkurinn er 
að fullu greiddur.

112,200 152,200

Flyt...

264,400

884,500



Alls

kr.
884,500

1914. 1915.

Flutt...
D.

Hraðskeyta- og talsímasamband.

kr. kr.

I. Ritsímafjelagið mikla norræna, umsamið
árgjald (til 1925)..............................................

II. Til rannsóknar simaleiða, nauðsynlegrar 
útfærslu og umbóta, þar á meðal til að 
fjölga notendalínum á þeim stöðum, sem 
landsíminn á innanbæjarkerfi: Reykja- 
vík, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Isafirði, 
Akureyri, Stykkishóhni, Seyðisfirði og Eski- 
firði, til stofnunar nýrra stöðva á eldri

35,000 35,000

línum o. fl. alt að..............................................

III. Til starfrækslu landsimanna m. m.:
1. a. Laun landsimastjóra ... 3,500 3,500 

b. Persónuleg launaviðbót 1,500 1,500
2. a. Ritsímastöðin i Reykja- 

vik ásamt aðalskrifstofu 
landsímanna......... 14,760 14,760

b. Bæjarsiminn................... 7,200 7,200
3. Rilsímastöðin á Akureyri, 

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

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

samt bæjarsimakerfinu ... 5,260 5,260 
Simasendlarnir á Akur-

7,500 7,500

eyri, Seyðisfirði og ísafirði 
beri símskeyti um allan 
kaupstaðinn.

6. Simastöð á Borðeyri. ... 3,240 3,240
7. Símastöð i Hafnarfirði

alt að..................................... 1,400 1,400
8. Simastöð í Vestnianna-

eyjum alt að .................... 1,600 1,600
9. Útgjöld við eftirlilsslöðvar

og aðrar talsímaslöðvar... 3,000 3,000 
Par i ritsímaþjónusta á

Siglufirði. 57,090 57,090
IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.... 4,000 4,000

V. Viðbót og viðhald stöðvanna.................... 1,000 1,000

Flyt... 104,590 104,590 j 884.50Q



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 104,590 104,590 884,500

VI. Kostnaður við ferðalög starfrækslunnar vegna
eftir reikningi alt að..................................... 2,000 2,000

VII. Viðhald landsimanna ..................................... 10,000 10,000

VIII. Til kaupa á núverandi simstöðvum á Akur-
eyri alt að ....................................................... 14,000

IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern... 510 510

131,100 117,100
248,200

E.
Vitamál:

I. Stjórn og undirbúningur vitamála. 
kr. kr.

a. Laun verkfræðings............ 3,700 3,700
Hann sje umsjónarmað- 

ur vitanna og einnig ókeyp- 
is til verkfræðilegrar að- 
stoðar landsstjórn, hjeraðs- 
stjórnum og bæjarstjórnum 
eftirákvæðum landstjórnar.

b. Til aðstoðarmanns............ 2,00C 2,000
c. skrifstofuhalds eftir reikn-

ingi alt að............    1,000 500
d. Ferðakostnaður og fæðis-

peningar eftir reikningi alt 
að ..................................... 1,000 1,000

7,700 7,200
II. Laun vitavarða og reksturskostnaðurvit-

anna:
1. Svörtulofta- og Öndverðarnesvitar:

a. Laun vitavarða............... 400—400
b. Reksturskostnaður.......... 600—600

2. Eiliðaeyjarviti:
a. Laun vitavarðar ... .. 400—400
b. Reksturskostnaður........ 450—450

3. Bjargtangaviti:
a. Laun vitavarðar ............ 200—200
b. Reksturskostnaður........... 250—250

4. Arnarnesviti:
a. Laun vitavarðar ............ 500—500
b. Reksturskostnaður........... 500—500

Flyt... 3,300 3,300 7,700 1 7,200 1,132,700



1914. 1915. Alls

Flutt... 3,300 3,300
5. Kálfshamarsviti: 

a. Laun vitavarðar ..... 100—100
b. Reksturskostnaður........... 200—200

6. Skagatáarviti:
a. Laun vitavarðar ........... 150 — 150
b. Reksturskostnaður.......... 400—400

7. Siglunesviti:
a. Laun vitavarðar ... ... 900—900
b. Reksturskostnaður.......... 600—600

8. Flateyjarviti:
a. Laun vitavarðar ........... 150—150
b. Reksturskostnaður.......... 400—400

9. Rifstangaviti:
a. Laun vitavarðar ........... 200—200
b. Reksturskostnaður.......... 400—400

10. Langanesviti:
a. Laun vitavarðar .......... 250—250
b. Reksturskostnaður......... 200—200

11. Dalatangaviti:
a. Laun vitavarðar .......... 600—600
b. Reksturskostnaður......... 600—600

12. Vattarnesviti:
a. Laun vitavarðar .......... 100—100
b. Reksturskostnaður......... 200—200

13. Dyrhólaviti:
a. Laun vitavarðar ........... 200—200
b. Reksturskostnaður.......... 400—400

14. Vestmannaeyjaviti:
a. Laun vitavarðar ........... 700—700
b. Reksturskostnaður.......... 500—500

15. Reykjanesviti: 
a. Laun vitavarðar ... 1500—1500
b. Reksturskostnaður.......... 1600—1600

kr.

7,700

kr.

7,200

kr.

1,132,700

Flutt... 13,650 13,650 7,700 7,200 1,132,700



1914. 1915. AIls

kr. kr. kr.
Flutt...

16. Garðskagaviti:
a. Laun vitavaráar ...
b. Reksturskostnaður...

13,650 13,650

... 600-600

... 750—750

7,700 7,200 1,132,700

17. Gróttuviti:
a. Laun vitavaröar ...
b. Reksturskostnaöur...

... 500-500

... 450—450
18. Styrkur til að halda uppi 

leiðarljósum fyrir ferðam.:
a. Á Skipaskaga.................... 75— 75
b. Á Gerðatanga.................... 100—100
c. Á Svartatanga við Stykk-

ishólm ............................. 100—100
16,225 16,225

III. Bygging nýrra vita m. m.
a. Svörtuloftaviti og breyting 

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

nesvita og rauð horn á 
Reykjanes-aðalvita og Garð- 
skagavita ........................

1914 1915 
kr. kr.

18,000
2,500 

16,000

3,000 23,500 16,000
IV. Sjómerki ....................................
V. Ýmislegt................................... .................

2,000
1,500

2,000
1,500

50,925 42,925

93,850

Samtals... ............... 1,226,550

Til kirkju- og kenslumála
14. gr.

eru ætlaðar 783,310 kr.
1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
A.

Andlega stjettin:
a. 1. Laun biskups ....................

2. Skrifstofukostnaður............

kr.
............ 5,000
............ 1,000

6,000 6,000

Flyt ... 6,000 6,000



Alls 

kr.

1914. 1915.

kr.

6,000

kr.

6,000Flutt...
b. Önnur útgjöld :

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr.
1880, 1. gr........................................................... 2,500 2,500

2. Til bráðabirgðauppbótar brauðum.......... 4,000 3,500

3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir upp- 
gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt 
lögum .......................................................... 5,000 5,000

4. Framlag til prestlaunasjóðs .................... 50,000 50,000

5. Til þess að mála að utan og pappaleggja 
Langbolts og Þykkvabæjarklausturs kirkjur 1,000

6. Álag á Þönglabakkakirkju............................. 1,000

7. Til greiðslu álags á Viðvikurkirkju frá 1861 400

69,900 67,000

B.
Kenslumál:

I. Til báskólans:

a. Laun............................................................... 36,000 37,200

b. Aukakensla 1914 1915
1. Til hjeraðslæknisins í kr. kr. 

Reykjavik ............... 800 800
2. Til kennarans i efna- 

fræði ............................ 600 600
3. Til kennarans i lagal. 

læknisfræði................... 300 300
4. Þóknun til frakknesks . 

kennara i frönsku ... 720 720
2,420 2,420

c. Styrktarlje:

1. Námsstyrkur ............ 7,200 7,200
2. Húsaleigustyrkur.......... 3,600 3,600
3. Utanfararstyrkur 

læknaefna ............... 300 300
11,100 11,100

Flyt... 49,520 50,720

136,900

136,900



Flutt...
Húsaleigustyrk og námsstyrk við 

háskólann má að eins veita efnileg- 
um, reglusömum og efnalitlum nem- 
endum, 100 kr. mest um árið í húsa- 
leigustyrk og 320 kr. mest i náms- 
styrk. Húsaleigustyrkur sje að eins 
veittur utanbæjarmönnum.ogaðnáms- 
styrk gangi utanbæjarmenn fyrir 
innanbæjarmönnum að öðru jöfnu.

d. Til bókakaupa m. m.
1. Bókakaup.................... 1,800 1,800
2. Til kaupa á tímaritum 

og öðrum bókum handa 
læknadeild............... 4,000

3. Til bókakaupa handa 
heimspekisdeild....... 1,500

4. Til kensluáhaldahanda
læknadeild.................... 500 500

5. Umbúðir m. m. við 
ókeypis klinik ...... 200 200

e. Til úlgáfu kenslubóka alt að....................
Eftir ákvæði háskólaráðsins má verja 

nokkru af Qenu til útgáfu tjölritaðra 
kenslubóka.

f. Til að undirbúa efnisskrá yfir islensk 
lög að fornu og nýju .......................

g. Til starfrækslu væntanlegra Röntgens- 
áhalda m. m. alt að .......................

h. Til að kaupa risasegul  
i. Eldiviður, Ijós og ræsting  
k. Önnur gjöld: kr.

1. Laun ritara ............................. 800
2. Laun dyrívarðar, gæsla hit- 

unarvjelar m. m................... 1,600
3. Ýmisleg útgjöld .................... 1,500

II. Mentaskólinn almenni:
a. Laun............................. .............................

Þar af 200 kr. persónuleg launaviðbót 
til yfirkennara Geirs Zoéga.

b. Aðstoðarfje:
Til söngkennara ......................... 600
Handa fimleikakennaranum. ... 700

Flyt... 1,300

1914 1915 Alls

kr. kr. kr.

49,520 50,720 136,900

8,000 2,500
2,000 2,000

500 500

1,000 1,000
180

1,300 1,300

3,900 3,900
66,400 61,920 128,320

21,200 21,200

21,200 21,200 2,65220



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 1,300 21,200 21,200 265,220

Til dyravarðar ............................. 1,000
Fyrir umsjón með húsum og á-

höldum skólans........................... 200
2,500 2.500

c. Önnur útgjöld: kr. kr.
1. Til bókasafns skólans. 400 400
2. Til eldiviðar, Ijósa og 

vatns ....................... 1,400 1,400
3. Til skólahússins utan 

og innan ............... 1,400 1,400
4. Til tveggja fastra auka- 

kennara........ 4,000 4,000
5. Til timakenslu og til 

prófdómenda alt að ... 4,500 4,500
6. Húsaleigustyrkur

handa 36 lærisveinum
20 kr. handa hverjum 720 720

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

10. Til vísindalegra áhalda
við kensluna................. 300 300

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

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

13. Til verðlaunabóka . . 100 100
17,220 17,220

Húsaleigustyrk og námsstyrk má 
að eins veita efnilegum, reglusömum 
og efnalitlum nemendum. Húsa- 
leigustyrkur sje að eins veittur ut- 
anbæjarnemendum og að námsstyrk 
gangi utanbæjarmenn fyrir innanbæj- 
armönnum að öðru jöfnu.

40,920 40,920
81,840

III. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:

a. Laun............................................................... 9,200 9,200

Fiyt ... 9,200 9,200 347,060



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 9,200 9,200 347,060

Af þessari upphæð eru 200 kr. per-
sónuleg launaviðbót til núverandi 1.
kennara og 400 kr. persónuleg launavið-
bót til núverandi 3. kennara.

b. Önnur útgjóld:
1. Til aukakennara þriggja 2,000 2,000
2. Timakensla.................... 1,500 1,500
3. Til bóka- og kenslu-

áhalda............................. 600 600
4. Til eldiviðar og Ijósa... 1,000 1,000
5. Námsstyrkur................... 800 800

Utanbæjarnemendur
gangi að styrk fyrir inn-
anbæjarnemendum að
öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu ............ 500 500
7. Til skólahússins utan og

innan ............................. 8,000 1,000
8. Til ýmislegra útgjalda 700 700

15,100 8,100

24,300 17,300
41,600

IV. Kennaraskólinn:

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

b. Önnur útgjöld:
1. Tímakensla.................. 2,000X1,200
2. Til aukakennara. ... 1,400 1,400

Þar af 400 kr. persónu-
leg launaviðbót handa
núverandi aukakennara.

3. Eldiviður og Ijós ... 1,000 1,000
4. Bókakaup og áhöld... 300 300
5. Námsstyrkur ............ 1,500 1,500

Utanbæjarnemendur
gangi að styrk fyrir
innanbæjarnemendum
að öðru jöfnu.

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

14,400 13,600
28,000

Flyl .. . ............ 416,660



1914. 1915. Alls

Flutt ...
kr. kr. kr.

416,660

16,200

V. Stýrimannaskólinn: 
a. Laun................. 4,400 4,400

b. Önnur útgjöld:
1. Til tímakenslu .......... 1,900 1,900
2. Til áhaldakaupa o. fl. 600 400
3. Til eldiviðar og Ijósa.. 500 500
4. Ýmisleg útgjöld........... 800 800 8,200 8,000

VI. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun ............................. 2,700 2,700
b. Til aðstoðarkennara ... 1,000 1,000 
c. Til smíðakennara.......... 600 600
d. Til aðgerðar á gamla 

skólahúsinu og til skúr- 
byggingar ..............  5,150

e. Til að setja ofn í leik- 
fimishúsið ............... 300

f. Til að reisa peningshús 
(fjós, hlöðu og haughús) 
alt að ........................12,000

g. Önnur útgjöld:
1. Til verklegrar kenslu 700 700
2. Til kensluáhalda ... 500 500
3. Til eldiviðar og ljósa 900 900
4. Til styrkveitinga

nemendum ............ 400 400
5. Til járnsmiðaáhalda

og smiðjubyggingar.. 1,000
6. Ymisleg útgjöld .. 1,000 1,000

26,250 7,800
2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a. Laun ....................... 2,700 2,700
b. Til aðstoðarkenslu ... 1,000 1,000
c. Til smíða og leikfim- 

iskenslu..................... 600 600
d. Önnur útgjöld:

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

uemendnm ....... 400 400
5. Ýmisleg útgjöld ... 800 800

Flyt ... 7,900 7,900 26,250 7,800 432,860



Flutt... 7,900 7,900
6. Til símalagningar ... 1,200
7. Til þess að byggja 

anddyri við íbúðar- 
húsið ............... 850

3. Til skólahalds á Eiðum.............................

VII. Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelags- 

ins í Reykjavik, til þess 
undir yfirumsjón lands- 
stjórnar innar að reka 
iðnskóla í Reykjavík ... 5,000 5,000

b. Til Iðnaðarmannafjelags- 
ins á Akureyri til kvöld- 
skólahalds..................... 1,000 1,000

c. Til Iðnaðarmannafjelags- 
ins á ísafirði tii kvöld- 
skólahalds..................... 1,000 1,000

d. Til Iðnaðarmannafjelags- 
ins á Seyðisfirði til kvöld- 
skólahalds.................... 600 600

1914. 1915. Alls

kr.
26,250

9,950
2,500

kr.
7,800

7,900
2,500

kr.
432,860

56,900

15,200

10,000

2,400

8,000

38,700 18,200

7,600 7,600
Styrkurinn til þessara 4 

skóla má þó ekki fara 
yfir reksturskostnaðar.

VIII. Til verslunarskóla:
Til Kaupmannafjelagsins og Verslunar- 
mannafjelagsins í Reykjavik, til þess að 
halda uppi skóla fyrir verslunarmenn í 
Reykjavík, þó ekki yfir reksturskostn- 
aðar........................................................................

IX. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins usk á ísafirði til mat- 
reiðsluskólahalds gegn að minsta kosti 400 
kr. framlagi annarstaðar að ....................

X. Yfirsetukvennaskólinn: 1914 1915
kr. kr.

1. Laun forstöðumanns ... 1,000 1,000
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun 3 yfirsetukvenna
í Reykjavík ............ 300 300

b. Annar kostnaður alt að 400 400
3. Styrkur til námskvenna... 2,000 2,000
4. Húsaleiga, hiti, Ijós og 

ræsting ........................ 300 300

5,000 5,000

1,200 1,200

4,000 4,000

Flyt .. 525,360



1914 1915 Alls

Flutt...
XI. Til kvennaskóla:

kr. kr. kr.

525,360

1. Til kvennaskólans í 
Reykjavik gegn að 
minsta kosti 1,675 kr. 
framlögum annarstað- 
ar að en úr landssjóði 6,700 6,700

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

3. Námsstyrkur til sveita- 
stúlkna við sama skóla 600 600

4. Til kvennaskólans á 
Blönduósi gegn að 
minsta kosti 900 kr. 
framlögum annarstað- 
ar að en úr lands- 
sjóði ..................... 3,600 3,600

5. Til sama skóla 40 kr. 
fyrir hverja námsmey, 
sem er alt árið, alt að 1,400 1,400 14,300 14,300 28,600

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

i kaupstöðum 10,000 kr. hvort árið 
Styrkur þessi veitist með því skil- 

yrði, að skólarnir njóti til móts við 
styrkinn úr landssjóði, jafnmikils 
styrks úr bæjarsjóði, hreppssjóði eða 
fræðslusjóði.

30,000 30,000

2. Til farskóla alt að 200 kr. til hvers *

og til eftirlits með heimafræðslu alt 
að 100 kr. til hrepps.............................

Farskólastyrkur veitist gegn þvi, að 
skólarnir fái úr sveitarsjóði eða 
fræðslusjóði að minsta kosti jafn- 
mikið landssjóðsstyrknum.

20,000 20,000

3. Til að reisa barnaskóla utan kaup-
slaða, alt að þriðjnngi kostnaðar, 
nieð því skilyrði, að stjórnarráðið 
satnþykki uppdrátt að húsinu........... 18,000 18,000

4. Tillag til styrklarsjóðs handa barna-
kennurum ................. .................... 1,000 1,000

5. Til prófdómara við barnapróf ... 4,000 4,000
6. Til frainhaldskenslu handa kennurum 2,500 2,500

Flyt... 75,500 75,500 553,960



1914. 1915. | Alls

kr. kr. kr.
Flutt...

7. a. Laun umsjónarmanns 
fræðslumálanna. 3600 3600

Þar af persónuleg 
launaviðbót til núver- 
andi fræðslumálastjóra 
600 kr.

b. Til eftirlitsferða eftir 
reikningi ............... 600 600

c. Til aðstoðar við samn-
ing skýrslna eftir reikn- 
ingi ............................. 200 200

75,500 75,500 553,960

4,400 4,400

79,900 79,900
159,800

XIII. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan
Reykjavíkur, Akureyrar og Hafnar- 
fjarðar ......................................................

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 
annarsstaðar að, er ekki sje minni 
en helmingur landssjóðsstyrksins. Lýð- 
skólanum á Hvítárbakka má auk þess 
veita 30 kr. fyrir hvern nemanda, sem 
er að minsta kosti 6 mánuði á skól- 
anum, þó ekki yfir 600 kr.

14,000 14,000

b. Til gagntræða- og alþýðuskólans í
Flensborg.................................................... 7,000 ' 7,000

21,000 21,000
42,000

XIV. Styrkur til þess að semja og gefa út
alþýðukenslubækur ..................................... 800 800 1,600

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

14,000

XVI. Til kenslu blindra barna, sem send eru
utan til náms, gegn jafn-miklu framlagi 

annarstaðar frá..............................................1,000 1,000
2,000

Flyt... 773,360



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 773,360

XVII. Til sundkenslu og leikfimi:

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

yrði, að kensla þessi fari fram að 
minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 1 
mánuð að haustinu, og að lærisveinar 
Mentaskólans, Kennaraskólans og Stýri- 
mannaskólansnjóti kenslunnarókeypis.

b. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar......... 1,500 1,500
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

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

c. Styrkur til IngibjargarGudbrandsdóttur
leikfimiskennara, til að veita ókeypis 
tilsögn munnlega og verklega utanbæj- 
arstúlkum, svo þær verði færar um að 
kenna leikfimi ..................................... 450 450

d. Til Björns Jakobssonar fimleikakenn-
ara til að veita ókeypis tilsögn munn- 
lega og verklega utanbæjarpiltum, svo 
að þeir verði færir um að kenna 
leikfimi ...................................................... 450 450

2,700 2,700
5,400

XVIII. Styrkur til Stefáns Eirikssonar til þess
að halda uppi kenslu í trjeskurði i 
Reykjavík ...................................................... 1,000 1,000

2,000

Samtals... ............... 780,760



Til vísinda, bókmenta og lista veitast 178,690 kr.
15. gr.

1914 1915 Alls

a. Laun landsbókavarðar.........  3,000 3,000 kr. kr. kr.

b. — 1. bókavarðar ...........  2,000 2,000
Þar af 500 kr. persónuleg

launaviðbót til núverandi 1.
bókavarðar.

c. Laun 2. bókavarðar ............ 1,200 1,200
Þar af 200 kr. persónuleg

launaviðbót til núverandi 2.
bókavarðar.

d. Til 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 að semja skrá um hand-

ritasafn Landsbókasafnsins
og til þess að halda áfram
samningu spjaldskrár ............ 2,000 2,000

b. Fyrir afskriftir (eftir reikn-
ingi)............................................ 1,000 1,000

i. Til að prenta ritaukaskrár... 200 200
j. Brunaábyrgðargjald fyrir

safnið ..................................... 360 360
k. Ýmisleg gjöld........................... 400 400

19,960 19,960
2. Landsskjalasafnið:

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

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

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

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

f. Til Landsskjalasafnsins til
þess að láta afskrifa og Ijós-
mynda skjöl í Ríkisskjalasafni
Dana og öðrum útlendum
skjalasöfnum, er snertaísland 1,000 1,000

--------------------5,610 5,610
3. Þjóðmenjasafnið:

a. Laun þjóðmenjavarðar (forn-
menjavarðar)........................... 1,800 1,800

b. Til aðstoðar eftir reikningi,
alt að ..................................... 800 800

Flyt... 2,600 2,600 25,570 25,570



1914. 1915. Alls.

4.

Flutt... 2,600 2,600 
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 Skúla Guðmundssonar
til verndunar hins forna skála 
á Keldum í Rangárvallasýslu 300

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

Náttúrufræðisfjelagið...........................................

kr.

25,570

6,200

,1,000

kr.

25,570

5,400

1,000

kr.

5.

6.

7.

8.

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 í viku.

Landsbókasafnshúsið:

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
d. Upp í girðingarkostnað um 

Landsbókasafnshúsið og 
til þess að flísleggja gólf 
í fordyri hússins ..... 2,550

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

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup- 
túnum gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 
eða sveitarsjóði.................. .............................
Tif hins íslenzka bókmentafjelags ............

8,150

2,000

1,500

2,000

5,600

2,000

1,500

2,000

•

9. Til Þjóðvinafjelagsins.................................... 750 750

Flyt. . 47,170 43,820



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 47,170 43,820

10. Til Fornleifafjelagsins ..................................... 400 400
Styrkurinn greiðist því að eins, að Árbók

komi út hvort árið.
11. Til söguíjelagsins, 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 Bernarsambandsins, til þess að vernda 
rjett islenskra rithöfunda ............................. 600 600

16. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn minst 500 
kr. framlagi úr bæjarsjóði Rvikur, alt að ... 2,000 2,000

17. Til Einars skálds Hjörleifssonar ............ 1,000 1,000
18. Til Þorsteins Erlingssonar skálds................. 1,000 1,000
19. Til síra Valdimars Briem’s.......................... 1,600
20. Til Guðm. skálds Magnússonar.................... 1,000 1,000
21. Til Guðm. skálds Guðmundssonar........... 1,000 1,000
22. Til Guðmundar Friðjónssonar skálds.......... 1,200
23. Til Einars Jónssonar myndasmiðs ............ 1,200 1,200
24. a. Til þess að kaupa listaverk

eftir íslenska myndhöggv- 
ara ..................................... 2,400

b. Til þess að kaupa málverk
eftir islenska listmálara ... 2,000 2,400 2,000

25. Styrkur til Jóh. S. Kjarval málara ........... 1,000
26. Styrkur til Guðjóns Samúelssonar, til þess 

að halda áfram námi í húsagerðarlist við 
listaháskólann i Kaupmannahöfn ............ 600 600

27. a. Styrkur lil Rikharðs Jónssonar, til þess
að Ijúka námi við listaháskólann i Kaup- 
mannahöfn .................... 1000 »

b. Til Rómferðar.................... » 1000
1,000 1,000

Flyt... 65,870 58,320



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt ... 65,870 58,320

28. Til Kristínar Jónsdóttur, til þess að Ijúka 
námi við listaháskólann í Kaupmannahöfn 400 400

29. Til Sigfúsar Einarssonar, organista við dóm- 
kirkjuna, að þvi tilskildu, að hann haldi 
uppi kenslu í organslætti og sönglist í 
Reykjavík, og vinni að eflingu og útbreiðslu 
söngþekkingar hér á landi ............................. 1,100 1,100

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

31. Til Jóns Ólafssonar rithöfundar, til þess að 
semja og búa undir pientun islenska orða- 
bók með íslenskum þýðingum ....................

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að 
höfundurinn láti af öllum öðrum launuðum 
störfum og skili árlega af handritinu full- 
gerðu, sem svarar 40 prentuðum örkum.

3,000 3,000

32. Ferðastyrkur til Jóns Jónssonar docents til 
sögulegra rannsókna á erlendum skjalasöfnum 1,200 • • •

33. Til Hannesar Þorsteinssonar til að semja 
æfisögur lærðra manna íslenskra á siðari
öldum..................................................................... 2,000 2,000

34. Til Boga Th. Melstcð til að rita íslendinga- 
sögu........................................................................ 800 800

35. Til dr. phil. Guðmundar Finnbogasonar til 
ritstarfa um heimspekileg efni, 50 kr. fyrir 
örkina alt að...................................................... 600 600

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

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

38. Til dr. phil. Helga Jónssonar til mýra- og 
grasíræðisrannsókna ..................................... 1,500 1,500

39. Til dr. phil. Helga Pjeturss til jarðfræðis- 
rannsókna............................................................... 1,200 1,200

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

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

42. Til landmælinga á íslandi'.......................... 5,000 5,000
43. Til jarðskjálftarannsókna........................... 550 550
44. Til veðursímskeyta innanlands.................... 4,800 4,800

Flyt ... 90,520 81,770



1914 1915 Alls

Flutt...

45. Til alþýðufræðslu Stúdentafjelagsins ...
46. Til Guðmundar Hjaltasonar til þess að halda 

alþýðufyrirlestra utan Reykjavíkur ...
47. Til Stórstúku Goodtemplara á íslandi, til 

eflingar bindindi .....................................
Fjelagið gefi stjórnarráðinu reikning fyrir 

því, hvernig Qenu er varið.
48. Til íþróttasambands íslands.............................
49. Til Sighvatar Gr. Borgfirðings, til þess að 

kynna sjer skjöl í söfnum í Reykjavík ...
50. Til Taflfjelags Reykjavíkur til að senda 

mann á skákþing Norðurlanda 1914.

kr.

90,520

500

600

2,000

1,000

300

400

kr.

81,770

500

600

500

kr.

95,320 83,370
178,690

Samlals... 178,690

16- gr.
Til verklegra fyrirtækja veitast kr. 363,220.

1914 1915 Alls
kr. kr. kr.

1. a. Til Búnaðaríjelags íslands ....................
b. Til nýrra rannsókna til undirbúnings á-

54,000 54,000

veitu á Skeið og Flóa, gegn þvi, að sýsl- 
an leggi til það, sem umfram þarf, alt að 5,000

c. Til endurbyggingar á mjólkurskálanum
við mjólkurskólann á Hvitárvöllum, alt að 1,000

2. Til búnaðarfjelaga.............................................. 22,000 22,000
3. Styrkur til ræklunarverkfræðisnema............ 800

Styrkurinn veitist að eins vel mentuðum 
manni, eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands.

4. Til fyrirhleðslu fyrir Holtsá............................ 3,700
5. Til fyrirhleðslu við ána Skálm í Álftaveri 

til varnar skemdum á engi nokkurra þjóð- 
jarða, þó eigi yfir helming kostnaðarins, alt að 1,000

6. Til skógræktar:
a. Laun skógræktarstjóra... 3,000 3,000
b. Laun skógarvarða og til

skóggræðslu......................... 14,000 10,000
17,000 13,000

Flyt... 103,700 89,800



Flutt...
7. Til húsabóta á skógræktarjörðinni Vöglum

8. Til sandgræðslu...................................................

9. Til dýralækninga:

a. Laun handa 2 dýralæknum 2,400 2,400

b. Launaviðbót handa núver-
' andi dýralækni í Reykjavík 400 400

c. Styrkur til Hólmgeirs Jens- 
sonar til að stunda dýra- 
lækningar í Vesturamtinu 
forna ................................ 300

d. Til tveggja manna til að
læra dýralækningar erlendis 1,200 1,200 

Nemendunum ber að 
senda stjórnarráðinu tvisv- 
ar á ári vottorð frá kennur- 
um þeirra um iðni og á- 
stundun.

e. Hálfs árs styrkur fyrir 1 
dýralæknisnemandaerlendis 300

f. Styrkur til að semja og gefa 
út dýralækningabók 30 kr. 
fyrir hverja prentaða örk, 
enda verði söluverð bókar- 
innar eigi yfir 16 aura hver 
örk alt að ....................... 900

1914. 1915. Alls

kr.
103,700

2,500

5,000

5,500

600

kr.
89,800

5,000

4,300

600

kr.

10. Til eftirlits með útflutningi á hrossum. ...

11. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 
25% af brutto tekjum stofn- 
unarinnar .......................  2,400 2,400

Þar af 400 kr. persónuleg 
launaviðbót til núverandi 
forsöðumanns.

b. Til húsaleigu .................... 700 700

Flyt... 3,100 3,100 117,300 99,700



Flutt... 3,100 3,100 
c. Til ljósa, eldsneytis og ræst-

ingar .......................... 500 500
d. Til áhaldakaupa.................... 1,000

12. Til Gisla Guðmundssonar til gerlarannsókna 
erlendis .......................................................

13. Til byggingarfróðs manns til þess að leið- 
beina við opinberar byggingar............. .

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

15. Styrkur til manns til leiðbeiningar um húsa- 
gerð til sveita..............................................

16. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarmenn 
til náms erlendis ......................................

17. Til wSambands íslenskra samvinnufjelaga« 
til þess að útbreiða þekkingu á kaupfjelags- 
skap og öðrum samvinnufjelagsskap...

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

18. Til Fiskiveiðasjóðs íslands ....................
19. Til Fiskiíjelagsins..............................................
20. Styrkur til Samábyrgðarinnar....................

1914. 1915. 
kr. kr.

21. a. Laun handa 5 fiskiyfirmats-
mönnum... ........................... 8,000 8,000

b. Til ferðakostnaðar.................. 400 400

22. a. Laun tveggja yfirmatsmanna
á gæðum sildar.................... 2,000 2,000

b. Ferðakostnaður m. m........... 400 400

23. Til Sambands íslenskra samvinnufjelaga og 
Sláturfjelags Suðurlands, til þess að launa 
erindreka erlendis, er hefir með höndum 
sölu og útbreiðslu á íslenskum landafurðum 
á erlendum markaði, þó eigi yfir helming 
af launum erindrekans og ferðakostnaði, 
enda sje ráðning hans og erindisbrjef með 
fullu samþykki stjórnarráðsins, alt að. ...

1914 1915 Alls

kr.

117,300

4,600

1,500

2,500

400

1,000

2,500

500

6,000
12,500
5,000

8,400

2,400

4,000

kr.

99,700

3,600

2,500

400

1,000

2,500

500

6,000
12,500

8,400

2,400

4,000

kr.

' Flyt... 168,600 143,500



1914. 1915. Alls

kr. kr. kr.
Flutt... 168,600 143,500

24. a. Til leiðbeiningar í ullarverkun 1,200 1,200
b. Ferðakostnaður alt að............ 400 400

1,600
360

1,600
36025. Þóknun til vörumerkjaskráritara....................

26. Handa Ungniennafjelagi íslands til eflingar 
likamlegra iþrótta og til skóggræðslu.......... 1,500 1,500

27. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 
merkursandi til að halda við bygð á Sand- 
inuin og veita ferðamönnum húsaskjól, beina 
og fylgd............................................................... 300 300

28. Styrkur til ábúandans i Hrauntanga á Öx- 
aríjarðarheiði til þess að balda þar bygð 
við og veita ferðamönnum gisting og beina. 200 200

29. Eftirlit með áfengiskaupum: 1914. 1915.
kr. kr.

a. Laun umsjónarmanns . ... 600 600
b. Önnur útgjöld .................... 800 800

1,400 1,400

30. Til eflirlits með silfurbergsnámunni i Helgu-
staðafjalli, samkvæmt nánari fyrirmælum 
stjórnarráðsins, eftir reikningi alt að............ 1,000 1,000

31. Styrkur til Sveins Oddssonar, til þess að 
halda uppi vöru- og mannflutningum á bif- 
reiðum til og frá Reykjavik.............................

Flutningaferðirnar sjeu reglubundnar og 
samkvæmt áætlun, er stjórnarráðið sam- 
þykkir.

5,000

32. Styrkur til að balda uppi reglubundnum 
flutningum með sjálfrenningi (»automobil«) 
yfir Fagradal, þannig að flutningsgjald sje 
bundið samþykki stjórnarráðsins................... 1,200 1,200

33. Styrkur til Hjálpræðishersins, til þess að 
koma upp gistihæli og sjómannahæli i 
Reykjavik............................................................... 1,000

34. Styrkur til Steingrims Jónssonar, til þess að 
halda áfram námi við fjöllistaskólann i 
Kaupmannahöfn ..............................................

800

35. Til Eggprts Briems til að nema rafmagns- 
og vjelafræði á Þýskalandi............................. 600 600

Flyt... 182,760 152,460



Flutt ...

1914 ! 1915 Alls

kr.

182,760

kr.

152,460

kr.

36. Til Guðmundar sýslumanns Björnssonar og 
Snæbjarnar hreppstjóra Kristjánssonar i við- 
urkenningarskyni fyrir góða framgöngu við 
tilraun til að hefta botnvörpung, 500 kr.
handa hvorum...................................................... 1,000

37. Til bryggjugerðar á Sauðárkróki, þó eigi 
yfir 7» kostnaðar, alt að .............................

Hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps veitist 
styrkur þessi, og hefir hún ábyrgð á, að 
bryggjan verði til almenningsnota.

6,000

38. Styrkur til framhalds brimbrjótinum í Bol- 
ungarvíkurverslunarstað i Norður-ísafjarð-
arsj’slu ...............................................................

Styrkveitingin er bundin því skilyrði, að 
verkið sje framkvæmt eftir fyrirsögu verk- 
fróðs manns, og að lögð sje og fram eigi 
minni upphæð annars staðar frá.

10,000 10,000

39. Til að gera bátauppsátur við bryggjuna á 
Blönduósi, þó eigi yfir Vs kostnaðar, alt að 1,000

194,760 168,460 363,220

Samtals... 363,220

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiöslna 

veitast 5,200 kr.

18. gr.
Til eftirlauna, styrktarfjár og tillags i ellistyrktarsjóö veitast 162,600 kr.; 

þar af til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen 300 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 pióf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 2,000 kr.; til sira Matthiasar Jochumsson- 
ar 2,400; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. Bjarnasonar, 
300 kr.; til ekkjufrúar Valgerðar Þorsleinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar Solveigar 
Þórðardóttur (meðan yngri sonur hennar er i ómegð) 100 kr.; til læknisekkju 
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 Loftsdóttur 300 kr.; til prests- 
ekkju Bjargar Einarsdóttur 300 kr.; til prcstsekkju Guðrúnar Björnsdóttur 300 kr.; 



viðbót við eftirlaun ekkjufrúar Jakobinu Soffíu Magnúsdóttur 59 kr. 38 au.; við- 
bót við eftirlaun læknisekkju Elísabetar Ragnbildar Jónsdóttur 150 kr.; til fyrr- 
um spítalaforstöðukonu Guðrúnar Jónsdóttur 200 kr.; viðhót við eftirlaun ekkju- 
trúar Guðrúnar Pjetursdóttur 300 kr.; viðbót við eftirlaun ekkjufrúar Kristínai 
Sveinbjörnsdóttur (frá Holti undir EyfjafjöIIum) 300 kr.; til Sumarliða pósts 
200 kr.; til Gísla pósts Eirikssonar 200 kr.; til Jóhanns pósls Jónssonar 200 kr.; 
til Hallgríms 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 Torfa Bjarnasonar í Ólalsdal 1500 kr.; lil alha þeirra 
hvort árið.

19. gr.
Til óvissra útgjalda veitast 18,000 kr. Af þessum gjaldlið má endurgreiða 

vörutoll af þeim kolum, sem Hið sameinaða gufuskipafjelag sannar að það hali 
tekið í skip hjer á landi á fjárhagstimabilinu, til notkunar þeim skípuin |>ess, sem 
samkvæmt samningi dags. 7. ágúst 1909 halda uppi millilandaferðnm milli íslands 
og Kaupmannahafnar um Leith og Færeyjar. Af þessari upphæð má ennfremur 
greiða 700 kr. til nokkurra manna á Langanesi upp í kostnað við björgun og 
greftrun 15 líka frá strandi norsks gufuskips »Fridljof« 10. októbei 1907.

20. gr.
Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlað að verði kr. 250,403,85 gn ið- 

ist úr viðlagasjóði.

21. gr.
Til lánveitinga úr viðlagasjóði heimilast sljórninni:

1. Reykjavikurdómkirkju má lána alt að 20,000 kr Lán þella ávaxlast 
og endurgreiðist með 6°/o árgjaldi í 28 ár.

2. Alt að 10,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa bændum og 
samgirðingafjelögum eftir tillögum landbúnaðarfjelagsins til að kaupa fyrir girð- 
ingaefni frá útlöndum, gegn ábyrgð sj'slunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára gegn 
4°/o vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri af- 
borgun á ári i 16 ár. Ábúendurá þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól 
og vexti slikra lána með 6°/o árgjaldi í 28 ár.

3. Alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum 
utan kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. — Lánið veilist að eins gegn ábyrgð 
sýslutjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. fyrir þurrabúð- 
armann hvern gegn 4% endurgreiðslu á 20 árum að liðnum 4 fyrslu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið frandag til landsímalagningar, 
gegn 4°/o í ársvöxtu, og endurgreiöslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 25,000 kr.

5. Alt að 5,000 kr. til stofnunar smjörbúum (rjómabúum) og osta- 
gerðabúum. Lán þessi veitast eftir meðmælum Búnaðarfjelags Islands og gegn 
ábyrgð sveita- eða sýslufjelaga. Þau ávaxtast með 4°/o árlega, sjeu afborgunarlaus 
fyrstu 5 árin, og gieiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum.



6. Sýslufjelögum má lána úi viðlagasjóði alt að 5000 kr. hvort árið.til 
þess að koma upp kotnforðabúrum til skepnufóðurs, þar sem hætt er við að sigl- 
ing geti tepst af isum, gegn 4°/o i ársvöxtu og endurgreiðist á 15 árum.

7. Hólshreppi í Norður-ísafjarðarsýslu má, gegn ábyrgð sýslunefndarinn- 
ar í Norður-ísafjarðarsýslu, lána alt að 20 þús. kr. úr viðlagasjóði, til framhalds 
brimbrjótinum í Bolungarvikurverslunarstað. -

Höfuðstóll og vextir greiðist með 6% árgjaldi í 28 ár.

8. Hvammshreppi i Vestur-Skaftafellssýslu má lána úr viðlagasjóði alt 
að 5000 kr., gegn ábyrgð sýslufjelagsins, til að raflýsa Vik i Mýrdal. Lánið 
ávaxtist með ^Vj’/o endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 20 árum.

9. Hvanneyrarhreppi i Eyjafjarðarsýslu má lána úr viðlagasjóði 18000 
kr., tii þess að raflýsa Siglufjarðarkauptún. Lánið ávaxtist með IVj’/o og endur- 
greiðist með jöfnum afborgunum á 20 árum.

10. Úr viðlagasjóði má lána Jóni Björnssyni & Co. i Borgamesi 7000 
kr. til byggingar ullarþvottahúss. Full trygging sje sett fyrir láninu og greiðist 
af þvi 4t/t°/o í ársvexti, afborgunarlaust fyrsta árið, en greiðist siðan með jöfnum 
afborgunum á 14 árum.

11. Stjóminni veitist heimild til að breyta afborgunarkjörum á láni þvi, 
er Stykkishólmshreppur fjekk úr viðlagasjóði 1908, að upphæð 10000 kr., þannig 
að lánið borgist á 25 árum i stað 15, enda rýrni eigi tryggingin fyrir láninu.

12. Úr viðlagasjóði má lána sýslunefnd Ámessýslu til handa Skeiðahreppi, 
alt að 25,000 kr., til áveitu úr Þjórsá á Skeiðin. Lánið ávaxtast með -^VtVo, er 
afborgunarlaust fyrstu árin tvö, og endurgreiðist siðan með jöfnum afborgunum 
á 20 áram.

22. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1913oghafa 

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

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


