
Ed. 446. F rum varp

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI. 

T e k j u r .

1. gr.
Arið 1922 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.—5. 

gr., og að þeirra verði aflaö með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur .............................................. 100000
2. Húsaskattur................................................................................ 40000
3. Tekjuskattur ....................................................................... 400000
4. Dýrtíðar- og gróðaskattur...................................................... 50000

590000
5. A u k a te k ju r ................................................................................ 120000
6. ErfðaQ árskattur........................................................................ 17000
7. Vitagjald ................................................................................ 100000
8. Leyfisbrjefagjöld........................................................................ 8000

245000
9.

10.
Útflutningsgjald........................................................................
Afengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin, 
ávaxtasafl og l ím o n a d e ) ....................................................... 125000

500000

11. Tóbakstollur.............................................................................. 400000

Flyt ... 525000 1335000



kr. kr.

Flutt ... 525000 1335000
12. Kaffi- og sykurlollur............................................................... 525000
13. Vörutollur ................................................................................ 750000
14. Anuað aðflutningsgjald ....................................................... 60000

1860000
15. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð ............................. 10000
16. Stimpilgjald................................................................................ 1500000
17. Pósttekjur ................................................................................ 240000
18. S ím a te k ju r ................................................................................ 1000000

2740000

Samtals ... ........... 5945000

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs, alls .................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í Helgustaðafjalli. ... 10000
4. Tekjur af skipum ............................................................... 350000

Samtals ... ........... 390050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áællað •

kr. kr.

1. Tekjur af íslandsbanka ...................................................... 70000
2. — — Landsbankanum:

a. Á r g j a l d ................................................................................ 7500
b. Ágóðahluti ........................................................................ 68000

75500
3. Tekjur af Ræktunarsjóði...................................................... 20000

Flyt ... • • • • . 165500



kr. kr.

Flutt ... 165500
4. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyplum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ................................................... 41000
5. Væntanlega útdregið af þeim b r je fu m ............................. 15000
6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi ís-

lands ......................................................................................... 6000
7. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................... 5000
8. Greiðslur frá Landsversluninni ....................  .......... 240000

Samtals ... ........... 472500

O. gl'.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og eudurgjöld er talið:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................ 20000
2. Endurgreidd skyndilán til em bæ ttism anna.................... 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur........................... 2000

Samtals ... ........... 22400

II. KAFLI.

G j ö 1 d.

6. gr.
.4rið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i 

7,—19. gr.

7. gr.
Greiðslur af láuum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið 

1629470 kr. 95 a.



kr. kr.

Vextir:
1. 4 °/° lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr. 

tekið 1908 til 15 ára til s ím alagninga .................... 3333,34
2. 4^/s °/o lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. llokks 
bankavaxtabrjef L a ndsbankans .................  ............ 38812,50

3. 4w2 °/° l®n bjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaup- 
mannahöfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, 
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Lands- 
bankans............................................................................... 7968,75

4. 4 ‘ / 2  °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr., 
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda 
(Rej’kjavíkurhöfn o. fl.) .............................................. 9000

5. Ritsímalánið 1913, 4 °/° og endurborgun á 30 
árum, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelaginu... 16739,83

tí. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, 
með bankavöxtum hjá Landsbankanum, að upp- 
hæð 100000 kr. 6400

7. 5 °/o lán, tekið til simalagninga 1917 bjá mikla 
norræna ritsimafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ... 23055,50

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir V2 °/o 
bærri en forvextir þjóðbankans d a n s k a .................. 92000

9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan. 
1918 til 25 ára með bankavöxtum, 85000 k r ........ 5712

10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að upphæð 
1 milj. k r ............................................................................ 48000

11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með 
5 'Vo vöxtum, 21/® milj. k r ............................................ 50000

12. Lán hjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919 
með 5 °/o vöxtum, afborgunarlaust, að uppliæð 
1 milj. k r............................................................................ 50000

13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919 
ineð 5 °/o vöxtum til 20 ára, 4/V milj. kr............. 196875

14. Innlent lán 1. júli 1920 með 5VV °/o vöxtum lil
20 ára, 3 milj. kr ............................................................. 152625

Afborganir:
1. Af láninu frá 1908 .................... ............................. 33333,34

700521,92

2. — — — 1909 ...................................................... 50000

Flyt ... 83333,34 700521,92



kr. kr.

Flutt ... 83333,34 700521,92
3. Af láninu frá 1912 ...................................................... 8333,33
4. — — — 1912 ....................................................... 33333,33
5. — -  — 1913 ....................................................... 12251,19
6. — — — 1916 ................................................ 4000
7. — rilsímaláni 1917 ... ........................................ 9297,84
8. — skipakaupaláni ................................................ 200000
9. — ritsímaláni L a n d sb a n k a n s ..................................... 3400

10. — íslandsbankaláni 1918.............................................. 100000
11. — láni danskra banka 1 9 1 9 ..................................... 225000
12. — innlenda láninu 1920 .............................................. 150000

828949,03

Framlag til Landsbankans, 9. g reiðsla ........................... 100000

Samtals ... ........... 1629470,95

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins.

kr. kr.

............ 60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðutiar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar ...................................................... 270000
2. — ' yfirskoðunar landsreikninga ..................................... 6000

276000

Samtals ... ........... 276000



10. gr.
Til ráðunevtisins o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
1. Til ráðherra:

a. L a u n ....................................................................... 30000
b. Til r i s n u ............................................................... 4000

34000
2. Til utanferða ráðherra ..................................... ... • • • 9000
3. Laun starfsmanna Stjórnarráðsins.................... ............. 105000
4. Annar k o s tn a ð u r .................................................... ............ 30000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ............ ... ... 20700
6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð-

herrabústaðnum ...................................................... ... ... 3000
201700

B.
Hagstofa íslands.

1. Laun hagsto fustjó ra .............................................. 9500
2. — aðstoðarmanns . ..................................... 7700
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ... 12000
4. Prentun eyðublaða .............................................. 2000
5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m ............................... 4500
6. Aðstoðar- og sk rifs to fukostnaður .................... 20000

55700

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn. •

1. Til sendiherra:
a. L aun ....................................................................... 12000
b. Til húsa le igu ..................................................... 2000
c. — r i s n u .............................................................. 2000
d. — skrifstofuhalds............................................. 16000

32000
2. Fyrir meðferð u ta n r ík is m á la ............................. ............ 12000
3. Ríkisráðskostnaður .............................................. ............ 4000

48000

Samtals ... ........... 305400



11. gr.
Til gjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn. 

Hæstirjetlur:
a. Laun d ó m a ra .....................................
b. — ritara .....................................
c. Annar kostnaður .............................

52Ö00
7700
3000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3. — hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:

a. Laun..................................................................... 27720
b. Húsaleiga ...................................................... 3000
c. Hiti, ljós og ræsting ....................................  3000
d. Ýms gjöld .....................................................  2000

o. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:
a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu-

manns ............................................................... 29700
b. Laun 3 tollvarða........................... . ............ 19800
c. Húsaleiga ...................................................... G500
d. Hiti og l j ó s ...................................................... 1800
e. Yms gjöld ...................................................... 12000

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lög- 
reglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eflir 
reglum launalaganna.

0. Skrifstofukostaaður sýsluinanna og annara bæjar- 
fógeta ............................. .......................................................

7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskosln- 
aðar fangelsa .......................................................................

8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
9. Borgun til s jódóm sm anna ...................................................

10. — — setu- og varadómara .....................................

B.
Ymisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:
a. Bóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. .., 900

Flyt ... 900

kr.

03200
185000
39G00

35720

G9800

80000

20000
12000

600
400

kr.

50G320

50G320

1



kr. kr.

Flutt ... 900 506320
b. Til pappírs og p r e n t u n a r ............................. 15000
c. Til kostnaðar við sending með póstum... 1200

17100
2. a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir

burðareyri undir embættisbrjef.. ............ 20000
b. Fyrir em bæ ttisskey ti .....................................  60000

80000
3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar

opinberar bygg ingar ............................................................... 8000
4. Til embættiseftirlitsferða....................................................... 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum......... . ..................................... 500
6. Til landhelgisgæslu ............................................................... 40000
7. Gjöld til yfuskaltanefnda og fyrir skattvirðingar.......... 1500
8. Gjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.

1905 ......................................................................................... 75000
228100

Samtals ... ........... 734420

12. gr.
Til gjalda við læknaskipunina er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 282360
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi ... 3900
3. Styrkur til íbúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að

vitja læ k n i s ............................................................................... 600
4. Styrkur til hreppsbúa í Kolbeinsstaða-, Evja- og

Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu til að vitja læknis,
til hvers hrepps 200 kr. á á r i ............................................ 600

5. Styrkur til hreppsbúa í Árneshreppi í Strandasýslu,
600 kr., og Bæjarhrepps í sömu sýslu, 300 kr., til
að vitja l æ k n i s ........................................................................ 900

Styrkurinn lil Árneshrepps fellur niður þegar læknir
sest að í Beykjarfjarðarhjeraði.

Flyt ... • • « « « • 288360



kr. kr.

Flutt ... 288360
6. Styrkur til Öræfinga til að leita sjer læknishjálpar ... 400
7. Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita

sjer læknishjálpar ............................................................... 200
8. Styrkur til þingvallahreppsbúa til að vitja lækuis ... 200
9. Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjarsýslu til að

vitja læknis ................................................................................ 100
10. Styrkur til Grímseyinga til að vitja læknis.................... 400
11. Styrkur til Suðureyrarhrepps í Súgandafirði til að

vitja læ knis ................................................................................ 200
12. Styrkur til Klofnings- og Skarðshreppa til að vitja

l æ k n i s ......................................................................................... 300
13. Styrkur til Holts- og Haganeshrepps til að vitja

læknis ... ............................................................................... 300
14. Styrkur til Breiðdalshrepps í Suður-Múlasýslu til að

vitja læ kn is ................................................................................ 300
15. Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, Tungu-

lirepps og Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu og
Eiðahrepps í Suður-Múlasýslu til að vitja læknis, til
hvers hrepps 300 k r ............................................................... 1500

Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hreppsnefnd-
unum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hátt þeim sje varið.

16. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði ................. . 3000
17. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted í

Reykjavík ........................................................................ 3000
b. Styrku' til sama manns til lækningaferða kringum

landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með því
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi alt a ð ............................. 500

3500
18. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöft í Reykjavík ... 2000
19. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í

Reykjavík ................................................................................ 2000
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.

Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skil-
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i lækna-
deild háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt ... , , , , , , 302760



Flutt ...
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

20. Til starfrækslu Róntgensáhalda m. m ..............................
21. Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að starfrækja 

ljóslækningastofu.....................................................................
22. Rekstrarstyrkur Radiumstofnunarinnar ....................
23. Holdsveikraspítalinn...............................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ............................. .............................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ............................. 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. á dag) 47450
3. Klæðnaður .............................................. 4000
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 30000
6. Ljósmeti ..................................................... 3500
7. Húsbúnaður og á h ö l d ........................... 2000
8. Viðhald á húsum ............................. 6000
9. Þvottur og ræsting ............................. 2500

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 500
12. Skattar o. fl. ..................................... 2500
13. Ymisleg gjöld ..................................... 1000

24. Geðveikrahælið á Kleppi.................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..................................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna............................. 8000
2 , Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag) 62780
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr.

handa hverjum ........................... 5000
4. Meðul og u m b ú ð ir ......................... . . . 200
5. Ljós og hiti .................................... 30000
6. Viðhald og á h ö ld ...........  .. .. . . . 15000
7. Þvottur og ræ sting ......................... . . . 2000
8. Skem tanir .......................................... ... 1000
9. Skattar m. m .................................... ... 1000

10. Óviss ú t g jö l d ................................... . . . 1000

F ly t ...

kr. kr.

.......... 302760

10000

2000
3000

130350

9500

120850

130350

80920

9500

125980

135480 529030



Flutt ...
Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag 43800
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag 8760
Tekjur af b ú i n u ..............................................  2000

Mismunur ...

25. Heilsuhælið á Vífilsstöðum .......... ...................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...  ............................................................
B. Laun aðstoðarlæknis, auk fæðis og húsnæðis. ...
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna..................................  32300
2. Viðurværi ............................................. 134502
3. Lyf og h júkrunargögn .........................  5380
4. Ljós og h i t i ............................................... 77000
5. ' Þvottur og ræsting .............................  7860
6. Viðhald h ú s a .............................................  5000
7. Viðhald v jela .............................................  5000
8. Húsbúnaður og á h ö ld .......................... 8000
9. Flutningskostnaður ............................ 10000

10. Óviss gjöld .............................................  3000

Þar frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag 146000 
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á d a g . 14600
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á dag .. 26280

Mismunur ...

26. Til undirbúnings landsspítala   .............................
27. Önnur gjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ....................
Styrkurinn veitist eftir Qölda legudaga, 60 aurar 

fyrir hvern dag, gegn þvi, að bjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á

Flyt_...

kr. kr.

135480 529030

54560

80920

112062

9500
2000

288042

299542

186880

112662

7500

10000

10000 649192



kr. kr.

Flutt ...
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingar- 
kostnaðar, og með þvi skilyrði, að stjórnarráðið 
samþykki teikningu af húsinu, eflir að hafa fengið 
álit landlæknis, og að sýslufjelag það eða hrepps-
fjelag, er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer
til eignar og re k s t ra r ......................................................

c. Bólusetningarkoslnaður....................................................
d. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma..................
e. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til 
íslands ................................................................................

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 
þ ý ð u sk ó lu m .......................................................................

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni 
að afla sjer nýrrar læknisþekkingar.............................

Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl e r l e n d i s .............................

h. Styrkur til s júkrasam laga ..............................................
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins is- 

lenska prentarafjelags alt að 200 kr. Slyrkur þessi 
má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er almenn 
sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til styrktar- og slysasjóðs verkamanna í fjelaginu 
Dagsbrún...............................................................................

j. Til berklahjúkrunarfjelagsins »Líknar«, gegn að 
minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur

k. Til hrákarannsóknarstöðva.............................................
I. Til væntanlegs berklavarnarfjelags............................
m. Til starfrækslu Finsensljósa .....................................

Styrkur til hvers sjúklings nemi að jafnaði ekki 
meiru en tveim þriðju alls kostnaðar. 

n. Til Helgu Eggertsdóttur hjúkrunarkonu, utanfarar-
s t y r k u r ................................................................................

o. Til Þuríðar Jónsdóttur hjúkrunarkonu, utanfarar-
s t y r k u r ................................................................................

p. Til Jóninu Pálsdóttur, utanfararstyrkur til hjúkr- 
unarnám s.............................................................................

Flyt ...

10 0 0 0

80000
1500

4000

1 000

2000

3000

6500

500

3000
1500

10000
3000

10 0 0

10 0 0

10 0 0

129000

649192

649192



■■■
kr. kr.

Flutt ... 129000 649192
q. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-

haldsnáms í Kristíaníu eða Kaupm annahöfn.......... 300
r. Viðhótarlaun vfirsetukonu í Grímsev, gegn jafn-

mikilli launabót annarsstaðar frá ............................. 300
130100

Hluti ríkissjóðs af launum y íirse tukvenna .................... 30000

Samtals ... .......... 809292

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

L aun :
a. Eftir launalögum .............................................. 101420
b. Póstafgreiðslumenn utan Rvikur................. 70000
c. Brjefhirðingamenn............................................ 20000

191420
Póstflutningur........................................................... ........... 200000
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Rvík hjá aðalpóst-

meistara og póstmeistara, eftir reikningi... 9200
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-

víkur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum ...................................................... 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri
póststofum og póslafgreiðslum.................... 13000

d. Önnur g jö ld ...................................................... 47000
89200

480620

Flyt ... ,,, ,,, 480620



kr.

Flutt ...
B.

Vegabætur.
Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra..................................... 9500
2. — aðsloðarverkfræðings.......................... 8140
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispening-

ar, eftir reikningi, ait a ð ............................. 3500
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. 7500
5. Skrifstofukostnaður ..................................... 7300

Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut........................................... 12000
2. Skagfirðingabraut........................................... 18000
3. B iskupstungnabrau t ..................................... 25000
4. H v a m m sta n g a b ra u t ..................................... 18000
5. Viðhald llutningabrauta ............................. 55000
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabraut-

arinnar, gegn því, að Arnessýsla leggi
fram einn þriðja kostnaðar.......................... 25000

7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta-
vegarins, gegn því, að Bangárvalla-
sýsla leggi fram einn þriðja kostnaðar... 25000

Þjóðvegir: —
1. Stykkishólmsvegur ..................................... 18000
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ........... 20000
3. Vallavegur í Fljótsdalshjeraði.................... 10000
4. Til Krossárdalsvegar (endurveiting kr.

4000) ............................................................... 6000
5. Öxnadalsvegur (endurveiting).................... 10000
6. Kjalarnesvegur .............................................. 10000
7. .\ðrar vegabætur og viðhald .................... 50000

IV. F ja l lv e g i r .....................................
V. 1. Til á h a l d a ...........................

2. Til bókasafns verkamanna
15000

1 000

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar 

frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragferjuhalds á H je ra ð sv ö tn u m ...........................

35940

178000

124000
12000

16000
50000

500

kr.

480620

Flyt 416440 480620



Flutt ...
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ....................................

IX. Til dragferju á Skjálfandafljóti ......................................
X. Til viðgerðar á vegi frá Hólum í Hjaltadal til Kolku-

óss, alt a ð ................................................................................
gegn 2000 króna tillagi frá Hólahreppi.

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til s t r a n d fe r ð a ...............................................................  •••
2. — bátaferða á llóum, fjörðum og vötnum ............

D.
Hraðskeyta og talsimasamband.

I. Ritsímafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 
III. Til lagningar nj'rra lína o. fl.:

1 . Norðtunga — G r u n d ................................... 11000
2. Hábær i Vogum — Keflavík.................... 4500
3. Hólmavík — Reykjarfjörður (Kúvíkur)

(endurveiting) ...........................  ............ 60000
4. Búðardalur— Króksfjarðarnes(endurveit.) 75000
5. Loftskeyta- eða simasamband Hesteyri —

Aðaivik............................................................... 32000
6. Loftskeytastöð á S íð u .................................. 25000
7. Breyting á loftskeytastöðinni í Rvik ... 12000

Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1 . Laun samkvæmt launalögum .................. 330000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna 4500
3. Ritsímastöðin í Reykjavík .................... 24500
4. Rráðlausa stöðin við Reykjavík ............ 7800
5. Bæjarsíminn í Reykjavík .................... 68840
6. Áhaldahúsið................................................... 3000
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu .............................................. 7700
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjar-

símakerflnu .............................................. 13700
9. Ritsímastöðin á ísafirði, ásamt bæjar-

símakerfinu .............................................. 5950

kr. kr.

416440
500

3000

480620

3000
422940

175000
100000

275000

35000
20000

219500

Flyt ... 465990 274500 1178560



kr. kr.

Flutt ... 465990 274500 1178560
10. Simastöðin á Borðeyri ............................. 2800
11. Símastöðin í Hafnarfirði, alt a ð ............ 11000
12. Símastöðin i Vestinannaeyjum, alt að .. 4450
13. Símastöðin á S iglufirð i............................. 6000
14. Til aukaritsimaþjónustu............................. 2000
15. Til loftskeytastöðvar i F la te y ................. 3700 -
16. Til loftskeytastöðvar á H e s te y r i ........... 3000
17̂  Til loftskeytastöðvar á S íð u .................... 2500
18. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsíma-

stöðvar ............ ..................................... 70000
571440

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m . ... ........ 48000
VI. Viðbót og viðhald s tö ð v an n a .......................... ........ 20000

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt a ð ................................................... ........ 9000

VIII. Viöhald landssimanna ..................................... ... ... 95000
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern .......... ........ 550

1018490
E.

Vitamál.
I. Stjórn og undirbúningur vitamála:

1. Laun vitamálastjóra.................................. 9500
Hann sje umsjónarmaður vitanna og

einnig ókeypis til verkfræðilegrar að-
stoðar landsstjórn, bjeraðsstjórnum og
bæjarstjórnum, eftir ákvæðum lands-
stjórnar.

2. Til verkfróðra a ð s to ð a r .......................... 7700
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4700
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ..................................... 2000
23900

II. Laun vitavarða .............................................. ........ 23000
III. Rekstrarkostnaður v i t a n n a ........................... ........ 55700
IV. Bygging nýrra vita:

1. K am banesv it i .............................................. 35000
2. Strætishornsviti............................................ 35000
3. Papeyjarviti .............................................. 30000

Fjárveitingarnar til Strætishorns- og
Papeyjarvita eru bundnar þvi skilyrði,
að annarsstaðar frá komi það Qe, sem

Flyt ... 100000 102600 | 2197050



kr. kr.

Flutt ... 100000 102600 2197050
þarf líl þess að reisa jafnframt vita á 
Karlsstaðatanga, Djúpavogi og Hró- 
mundarey, eftir fyrirsögn vita'málastjóra.

4. Stokksnesviti ..............................................  50000

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ...........

150000
252600

5000
Ymislegt............ .............................................................. 10000

Samtals ... ........... 2464650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ætlað:

’ A. kr. kr.

Andlega stjettin.
1. Laun b iskups...................................................................... 9500
2. Skrifstofukostnaður, eftir re ikn ing i............................. 3500

13000
Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880,

1. gr........................................................................................ 408,28
2. Til húsabóta á Sandfelli í Öræfum .................... 6000
3. Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði............................. 4000
4. Til undirbúnings bæjargerðar í Reykjaholli............ 5000
5. Til húsabóta á Desjarmýri ..................................... 5000

Þessir búsabótastyrkir eru þeim skilyrðum
bundnir, að húsin verði jarðarhús, «<3 þeim við
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 4°/« af
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verk-
inu er lokið og sannað, að það sje vel af hendi
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið
og styrknum nemur.

6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprest-
ar og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m ............ 8000

7. Framlag til prestlaunasjóðs........................................... 360000
8. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju 400
9. Ferðastyrkur handa prestum til að sækja prestastefnu 1200

390008,28

Fiyt ... ............ 403008,28



Flutt ...
Slyrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim 

prestum, er prestastefnu sækja og heima eiga utan 
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgarfjarðar og 
Mýraprófastsdæma.

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. L a u n ...............................................................
b. Aukakensla:

1. Til hjeraðslæknisins i Reykjavík ...
2. Til kennarans í lagalegri læknisfræði
3. Til kennara i sögu og málfræði ís- 

lenskrar tungu að fornu og nýju, með 
sjerstöku tillili til sambands hennar 
við aðrar germanskar tungur ...

1500
500

7700

c. Styrktarlje:
1. Námsstyrkur. ...
2. Húsaleigustyrkur.

15000
7000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins 
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 kr. 
mest um árið i húsaleigustyrk og 560 kr. mest 
i námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega að 
eins veita utanbæjarstúdentum.

d. Til kensluáhalda læknadeildar .............................
e. Fyrir sta.rf við gerlarannsókn og kenslu í efna- 

f ræ ð i ................................................................................
f. Hiti, Jjós, ræsting og vjelgæsla .............................
g. Önnur gjöld:

1. a. Laun ritara ....................................  1000
b. Dýrtíðaruppbót..................................  1000

2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda,
sem hann hefir áður no t ið   1600

b. Dýrtíðaruppbót....... ..........................  1000
3. Einkalaunabót núverandi dyravarð- 

ar, er hann lætur af leikfimikenslu
við Mentaskólann ............................. 1200

Flyt ... 5800

kr.

143000

9700

22000

800

2000
1 1 0 0 0

188500

403008,28

403008,28



Flntt ...
3. Ýms gjöld ..

5800
5000

II. Námsstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum
s k ó lu r n ................................................................................

1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir hvern 
viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og i helstu 
menningarlöndum öðrum, en senda verða þeir 
stjórninni hjer skilríki fyrir því, að þeir stundi 
nokkurt það háskólanám, sem þeir fá eigi kenslu 
i við Háskóla íslands.

III. Mentaskólinn almenni:
p. L a u n .............................
b. Aðstoðarfje:

1. Til dyravarðar ...
2. a. Til söngkennara

a. Dýrtíðaruppbót ,

1 000
600
400

c. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ............
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar
3. — skólahússins utan og innan
4. — tímakenslu og til prófdómenda 

alt a ð ...................................................
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri 

sveinum, 50 kr. handa hverjum ..
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð 

s tuðu lsuppbó t....................................
7. Læknisþóknun...................................
8. Til vísindalegra áhalda við kensl 

una .....................................................
9.

1 0.
1 1 .
12.

Ýmisleg útgjöld ....................
Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ...........
Til áhalda við fimleikakenslu 
— verð launabóka....................

400
7000
2000

11500

1800

4400
200

300
2000

1000

100
100

Húsaleigustyrk og námsslyrk má að eins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.

Flyt

403008,28

199300

8000

kr.

137800

748108,28



kr. kr.

Flutt ... 748108,28
Húsaleigustyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utan-
bæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Finni stjórnin, i samráði við kennara skólans,
aðra leið til að afla skólanum fjár í þessu skyni,
t. d. með skólagjöldum, má þessi styrkur lækka
að því skapi.

Gagnfræðaskólinn á Akuieyri:
a. L a u n ..................................................................... ..................... 30360
b. Önnur gjöld:

1. Til þriggja aukakennara.................... 7400
2. T ím akensla ............................................ 1800
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 1000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6000
5. Námsstyrkur ..................................... 800

Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.

Finni stjórnin, i samráði við kenn-
ara skólans, aðra leið tii að afla
skólanum fjár í þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
lækka að því skapi.

6. a. Til dyravörslu ............................. 600
b. Dýrtíðaruppbót ............................. 400

7. Td skólahússins ulan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda............................. 2000

22000
52360

Ivennaraskólinn:
a. L a u n .................................................................... .  .  . . . 30000
b. Önnur gjöld:

1. T ím a k e n s la ........................................... 2500
2. Eldiviður og ljós ............................. 6000
3. Bókakaup og á h ö ld ............................. 500
4. Námsstyrkur ..................................... 3000

Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru
jöfnu.

Flyt ... 12000 30000 800468,28



kr.¥ kr.

Flutt ... 12000 30000 800468,28
Finni stjórnin, i samráði við kenn-

ara skólans, aðra leið til að afla
skólanum fjár í þessu skyni, t. d.
með skólagjöldum, má þessi styrkur
lækka að því skapi.

5. Til viðhalds............................................ 1000
6. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

15500
45500

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n .............................................................. ............. 18920
b. Önnur gjöld:

1. Til t ím a k e n s lu ..................................... 7800
2. — eldiviðar og ljósa .................... 5500
3. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000
4. Til Sveinbjarnar Egilsonar, til fyrir-

lestra ....................................................... 300
16600

35520

Til Vjelstjóraskólans:
a. L a u n ............................................................. ............. 17600
b. Önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m ....................................... 2300
2. Ljós og biti ...................................... 2200
3. Ýmiss kos tnaðu r ................................... 1000
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ... 3700

9200
26800

Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun ....................................................... ............. 13200
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu ... 2000
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt a ð ............ 1400
2. — kensluáhalda ............................. 600

Flyt ... 2000 15200 908288,28



kr. kr.

Flutt ... 2000 15200 908288,28
3. Til eldiviðar og ljósa ... ... 8000
4. Ýmisleg gjöld ................... ... 2500

12500
27700

Stjórninni er heimilt, ef það verí ur að teljast
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar,
suðu og hitunar.

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun .............................................. ......................................... 14080
b. Til smiða- og leikfimikenslu ... . . .  IM 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að .. . ... 1400
2. — kensluáhalda ................. . ... 500
3. — eldiviðat- og Ijósa ... . . ... 7000
4. Ýmisleg g j ö ld .......................... . ... 2250

11150
26830

Styrkurinn til verkiegs náms við bændaskól-
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum,
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum
dagbókum um vinnubrögðin yfir námslímann,
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á
hvern nemanda en 12 kr. fyrir bverja viku
námstfmans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni gelið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun .............................................. ........................ ,,, 14500
b. Til aðstoðarkenslu .................... ....................................... 600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ............ ... 600
2. — kensluáhalda ............ ... 500
3. — eldiviðar og ljósa ... ... 4500
4. Ýmisleg gjöld .................... ... 1500

7100
22200

Flyt ... • • • • • • 985018,28



Flutt ...
IX. Til iðnfræðslu:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, lil þess 
að reka Iðnskóla í Rvík, undir yfirumsjón 
landss t jó rna rinnar ......................................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, tii 
kvöldskólahalds............................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Isafirði, til kvöld- 
sk ó la h a ld s ......................................................................

d. Tii Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til 
kvöldskólahalds............................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir */& rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

X. Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

Qelagsins í Reykjavik, til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3/i kostnaðar...

b. Til sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir ylirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3j*. kostnaðar...

XI. Yfirsetukvennaskólinn: .
1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ....................  400

3. Styrkur til n ám skvenna ..................
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting

XII. Til kvennaskóla:
1. a. Tii kvennaskólans i Reykjavík, gegn 

að minsta kosti 1800 kr. framlög- 
um annarsstaðar að en úr rikis- 
sjóði ...........................   25000

Flyt ... 25000

kr. kr.

........... 985018,28

8000

1000

1000

600

10600

9000

9000
18000

2000

1300
8000
2000

13300

• • • ■ • • 1026918,28



kr. kr.

Flutt . .. 25000 1026918,28
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja

námsmey, sem er alt árið, alt að .. 2000
c. Námsstyrkur til sveitastúlkna við

sama skóla.............................................. 600
Stjórninni er heimilt að auka þessa

fjárveiting, ef hún hrekkur eigi.
27600

2. a. Til kvennaskólans á Biönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. fram-
lögum annarsstaðar að en úr ríkis-
sjóði ....................................................... 15600

b Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að .. 1400

17000
44600

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót . ... ............ 465000
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt aí ............ 5000
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, i kaup-

túnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla
í sveitum, alt að þriðjungi kostnaðar, með því
skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af
h ú s u n u m ...................................................... ............ 20000

4. Til prófdómara við barnapróf ............ ... ... 4200
5. Til framhaldskenslu handa kennurum ............ 1500
6. Utanfararstyrkur handa barna- og unglinga-

kennurum ....................................................... ............ 2500
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að

styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina
ásamt vottorðum.

7. Til Skólablaðsins ..................................... ............ 800
8. a. Laun umsjónarmanns fræðslumál-

anna ...................................................... 9500
b. Skrifstofukostnaður h a n s ................. 1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að 1000

11500
510500
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XIV. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,

Akureyrar og Hafnarfjarðar.....................................
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 

skólarnir íullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti slyrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrks- 
ins. Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmenn- 
um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlit með skólunum.

b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
c. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti ....................

XV. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Óskar á Skutilsfjarðareyri, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 800 kr. annarsstaðar að

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðu- 
kenslubæ kur...............................................................  ...

XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m ..............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá

XIX. Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu í R e y k ja v ík ....................................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, 
sem getur í a-lið, og til aðstoðar við að kenna 
öðrum sundkennurum björgunarsund..................

Flyt ...

kr. kr.

........... 1582018,28

40000

22000
1000

63000

2000

1600

15000

1000

'300

1800

2100 1664618,28



Flutt ...
c. Til sundkenslu o. Q. annarsstaðar ....................

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkis- 
sjóðsstyrknum nemur.

d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leik- 
fimikennara, til að veita ókeypis tilsögu, munn- 
lega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær 
verði færar um að kenna leikfimi ....................

XX. Slyrkur til Stefáns Eiríkssonar, lil þess að halda 
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík..........................

Samtals ... 1672018,28

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. L a u n ...................................................................................... 29260
b. 1. Laun skrásetjara handritasafns Landsbókasafns-

ins og spjaldskrár ...................................  2400
2. Dýrtíðaruppbót............................................  1600

4000
c. Til Hallgríms Hallgrimssonar, aðstoðarmanns við

safnið, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót................. 4400
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands... 12000

Þar af 1000 kr. sem 5. greiðsla af andvirði
söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar bá-
skóladyravarðar.

e. Til þess að gefa út liandritaskrá safnsins ............ 2400
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið................................... 360

Flyt ... 52420
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g. Húsaleiga.. ... ...............................................................
h. Ýmisleg gjöld......................................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun .................................................................................
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út- 

vega og afrita merk skjöl og bækur handa safninu
c. Til að gefa út skrá yflr skjalasafnið o. fl................
d. Til þess að ljósmynda og afrita þau skjöl og 

heimildir, sem varða ísland og finnasl í söfnum 
e r le n d is ............................................................................. .

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð .............................
c. Til að útvega forngripi, alt að ......................................
d. Til áhalda og aðgerða .....................................................
e. Til að kaupa íslensk listaverk og l i s t ið n a ð ...........
f. Til að semja skýrslur um safnið frá 1876 ...........
g. Til Tannsókna og undirbúnings á skrásetning forn- 

menja, alt að ...............................................................

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið...............................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári. 
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 

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

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa, ræslingar o. fl..............................
b. Til viðhalds og áhalda....................................................

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i ......................................................

7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn 
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sve ita rs jóð i ..........

8. Til Hins íslenska bókm entafje lags...................................
9. Til Þjóðvinafjelagsins............................................................

10. Til Fornleifafjelagsins.............................................................
Styrkurinn greiðist þvi að eins, að Árbók komi út.

Flyt ...
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11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu 

íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ....................
12. Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að samskonar 
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við bvert 
bindi af safninu jafnóðum.

13. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá 
1570—1800 og vinna að útgáfu þeirra.............................

14. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800 — 1873 ...
15. Til Dansk-Islandsk S a m fu n d ..............................................
16. Til fjelagsins »íslendings«, til að viðbalda andlegu 

sambandi og kynningu við Íslendinga vestan bafs ...
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns............................................
18. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti 1000 

kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur...........................
19. a. Styrkur til skálda og listamanna .............................

Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja 
manna nefndar, er kjörin sje, einn af Listvinafjelag- 
inu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af 
Stúdentafjelaginu í Reykjavik.

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goet- 
hes Faus t .............................................................................

20. Til Sigfúsar Einarssonar organisla við dómkirkjuna, 
að því tilskildu, að hann kenni tón i háskólanum, 
haldi uppi kenslu í organslætli og sönglist i Reykjavik, 
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar bjer 
á la n d i .........................................................................................

Stjórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann 
þennan í þjónustu þess opinbera að öllu leyti, gegn 
launum eins og kennurum mentaskólans eru greidd.

21. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóbannssonar, lil að 
safna til íslenskrar orðabókar með islenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign r ík is in s .....................................

22. Til Hannesar Porsteinssonar, til að semja æfisögu 
lærðra manna islenskra á síðari öldum...........................

Enda sje bandritið eign landsins að honum látnurn.
23. Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til fiski- 

rannsókna ................................................................................
24. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn 

á gróðri landsins......................................................................

127120
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25. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ............ 4000
26. Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirann-

sókna............................................................................................ 1800
27. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 1200
28. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sínu 600
29. Til Sighvats Borgfrrðings, til þess að vinna að Presla-

æfum s ín u m .............................................................................. 600
30. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, lil fræðiiðkana ... 600
31. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar........................  ....................................................... 600
32. Til Boga Th. Melsteds, til að rita ís landssögu ........... 800
33. Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu

og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út sið-
sk if taö ld ...................................................................................... 1800

34. Til landskjálftarannsókna..................................................... 550
Greiðist því að eins, að rannsókn verði við komið

og skj'rslur gefnar.
35. Til veðurathugana og veðurskeyta .................................... 45000
36. Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför

Roalds Amundsens ............................................................... 1500
37, Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á

Akureyri ................................................................................ 2000
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akur-

eyri 500 kr., til fyrirlestra i Norðlendingafjórðungi.
38. Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra

um uppeldismál........................................................................ 500
Styrkur þessi er þeim skilyrðum bundinn,

að 3/r hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir í sveitum og
komi sem jafnast niður,

að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þess-
ari upphæð, og

að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum
sinum.

39. Til Listvinafjelags íslands .............................................. 1500
40. Til íþróttasambands fslands ... .................................... 2000
41. Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms í húsagerðarlist,

að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu,
að hann stundi nám með góðum árangri .................... 1500

42. Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tím arits ........... 1000
43. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 8000

Flyt ... • • • • « • 261570



kr. kr.
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44. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdentasambandsins,

styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis. 600
45. Til Jóns Eyþórssonar, námsslyrkur ............................. 2000
46. Til Bjarna Jósefssonar, námsstyrkur ............................. 2000
47. Til Ingu Magnúsdóttur, námsstyrkur ............................. 2500
48. Til Btynjólfs Stefánssonar, námsstyrkur .................... 2000
49. Til Baldvins Bergvinssonar, fyrir 1. bindi af endur-

minningum hans, enda fái Landsbókasafnið handritið 600
50. Til Einars Jónssonar frá Galtafelli, 2500 kr., með

verðstuðulsuppbót ............................................................... 5500
51. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram

að ritverkum sínum um íslensk fræ ði........................... 1500

Samtals ... ........... 278270

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands .............................................. 200000
2. Til sandg ræ ðslu ...................................................................... 15000

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ............................................................... 30000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

dagsverkatölu, og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. .

4. Til Garðyrkjufjelags Islands:
a. Laun garðyrk justjóra ...................................................... 7000
b. Styrkur til f je lag s in s ...................................................... 1000

5. Til skógræktar: 8000

a. Laun ................................................................................ 14080
b. Til skóggræðslu ............................................................... 21000 35080

6. Til framhalds landmælinga .............................................. 40000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 25740
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis. 800

Flyt ... 27040 328080



kr. kr.

Flutt ... 27040 328080
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu

1

tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um
iðni og á tundun.

------- --------- 27040
8. Til eftirlits með útflutningi á h r o s s u m ................. ... 600
9. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar ............................................................... 5000

b. Til húsa le igu ...................................................................... 1200
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 2000

8200
10. Til leiðbeiningar um raforkunotkun ............................. 10000
11. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms erlendis * 4000
12. Til Fiskiveiðasjóðs íslands .............................................. 6000
13. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 60000

Þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóra-
efna á smáskipum.

14. Laun yflrmatsmanna o. f l . :

a. 5 flskiyfirmatsmanna........................................................ 26400
b. 4 sildarmatsmanna ...................................................... 14080
c. 4 ullarmatsmanna ..............................................  ... 3200
d. 5 kjölm atsm anna............................................................... 6000
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna......... ........................... 12000

61680
15. Til gerlarannsókna ............................................................... 2400
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötrannsókna, gegn

jafnmiklu annarsstaðar að..................................................... 2500
17. Til Heimilisiðnaðarfjelags í s l a n d s ....................  .......... 5000

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla
Halldóru Bjarnadóttur á Akurevri, verði honum hald-
ið áfrum.

18. Þóknun til vörum erkjaskrásetjara ..................................... 1200
19. Handa Ungraennafjelagi íslands til eflingar Iþrótta og

skóggr^ðslu ................................................................................ 2000
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
20. Slyrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bjTgð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd .................... 800

21. Styrkur til áhúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting.....................................  .......... 1000

Flyt ... • • • • • . 520500
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Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar- 
heiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og b e in a ............................................
Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, lil að halda þar
uppi bygð og gisting.............................................................
Til eftirlits með silfurbergsnámunum i Helgustaða-
fjalli, og til námurannsókna, alt að ...........................
Til bjargráðasjóðs ..............................................................
Til landhelgisjóðs ..............................................................
Til löggildingarstofu mælitækja og vogarábalda:
a. Laun fo rs tö ð u m a n n s .....................................................
b. Ferðakostnaður ..............................................................

Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ...................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá 

Til »Byggingarfjelags Reykjavíkur, samvinnufjelags«, 
5°,o byggingarkostnaðar gegn hálfu meira, 10°/o, frá
Reykjavíkurbæ, þó ekki y f i r .....................................

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnar- 
ráðið samþykki lög fjelagsins.

30. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ..
31. Laun húsgerðarm eis ta ra ......................................................

Laun aðstoðarmanns húsgerðarmeistara, 3500 kr.,
með verðsluðulsuppbót ......................................................
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðuls-

uppbót ................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu 

eða vinnu við þá húsagerð.
Ferðakostnaður, alt a ð ...........................................
Skrifstofukostnaður ..............................................

22.

23.

24.

25.
26. 
27.

28.

29.

32.

33

b.
c.

31.

35.
36.

37.

Til Sigurðar hreppstjóra Ólafssonar, Hellulandi,
viðurkenningarskyni.......................................................
Til sendimanns á S p á n i ..............................................
Til bryggjugerðar sunnan Blönduóss, þriðjungur kostn-
aðar (endurveiting) ...............................................................
Til hafskipabryggju á Búðareyri, þriðjungur kostnað-
aðar (3500 endurveiting)......................................................

Kaupfjelagi Hjeraðsbúa er veittur styrkurinn, en 
bryggjan skal vera til almenningsnota.
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kr. kr.
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38. Til lendingarbóta í Rifsósi, þriðjungur kostnaðar ... 5000
39. Til viðgerðar og endurbótar á brimbrjótnum í Bol-

ungarvík, þriðjungur kostnaðar .....................................
Verkið skal unnið undir umsjón verkfræðings.

10000

40. Til þess að dýpka siglingaleiðir inn til Stokkseyrar, 
þriðjungur kostnaðar............................................................... 8000

41. Til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka (u p p b ó t) .................... 750
42. Til útgerðar björgunarskipsins ))þórs« í Vestmánnaeyjum 45000
43. Til gistihúss Hjálpræðishersins i Hafnarfirði ........... 5000
44. Til sjómannahælis og gistihúss Hjálpræðishersins á 

ísa f irð i ......................................................................................... 5000
45. Uppbót á skurðgrefti í M iklavatnsmýri........................... 1800
46. Til útgáfu S in d ra .................................................................... 1000
47. Til Þórdísar Ólafsdóttur, til þess að halda uppi kenslu 

í hannyrðum og öðrum kvennafræðum...........................

OOo

48. Til Þórðar Jónssonar blinda á Mófellsstöðum, gegn 
500 kr. annarsstaðar a ð ...................................................... 1500

49. Lífeyrir hjónanna á Staðaifelli ..................................... 3000

Samtals ... ........... 749290

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fvrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eítirlaunalögum:
a. Embættismenn .............................
b. Embæltismanna ekkjur og börn
e. Uppgjafaprestar ............................
d. P re s tse k k ju r ..........................   ...

kr.

28762,09
15129,88
1321,66
4800,40

kr.

50014,03
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Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn.

1. Til Asgeirs Blöndals, læknis ............................. 250 !
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ............................. 300 ;
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráöherra . ............ 1200

: 1750
b. Embættismanna ekkjur og börn.

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, læknisekkju .. .. 150
2. — Magneu Ásgeirsson, læ k n ise k k ju .................... 200 !
3. — Ólivu Guðm undsson........................V.................. 175 i
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ..................................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ............................. 400

1325
e. Uppgjafaprestar.

1. Til Gísla Kjartanssonar.............................................. 800
2. — Stefáns Stephensens.............................................. 147
3. — Stefáns M. Jónssonar ........................... . ... 325 |
4. — Bjarnar J ó n s s o n a r ........................... . ............ 475 |

1747
d. Prestsekkjur.

1. Til Ástu Þórarinsdóttur ..................................... 130
2. — Auðar G ísladóttur ............................................ . 300
3. — Bjargar Einarsdóttur ..................................... 500
4. — Guðrúnar Björnsdóttur..................................... 300
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur ............................. 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ..................................... 100
7. — Guðrúnar P je tu rsdó ttu r ................................... 300
8. — Guðrúnar T o r fa d ó t tu r ..................................... 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur ..................................... 300

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur..................................... 300
11. — Kirstinar P je tursdóttur..................................... 300
12. — Kristinar Sveinbjarnardóttur........................... 300
13. — Ragnheiðar Jó n sd ó ttu r ..................................... 106
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með hverju

barni hennar, sem er i ó m eg ð ............................. 400
15. Til Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með hverju

barni hennar, sem er í ó m e g ð ............................. 700
16. Til Þórunnar S tefánsdóttur................................... 400
17. — Ingibjargar S ig u rð a rd ó ttu r ............................. 400
18. — Steinunnar Pjetursdóltur ............................. 300

5736

60572,03



kr. kr.

Flutt ...
Kennarar, kennaraekkjur og börn.

........... 60572,03

1. Til ö n n u  Á sm u n d s d ó t tu r ..................................... 300
2. — 3 barna hennar ............................. ............ 300
3. — Bjargar J ó n s d ó t tu r ............................................ 300
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ............................. 360
5. — Hjartar Snorrasonar ..................................... 500
6. — Jónasar Eiríkssonar ..................................... 500
7. — Magnúsar E ina rssonar ..................................... 500
8. — Elínar Briem J ó n s s o n ..................................... 300
9. — Gyðriðar f*orvaldsdóttur.................................. 300

10. — 3 barna hennar .............................................. 300
11. — præp. hon. Janusar Jónssonar .................... 320
12. — Pjeturs Guðmundssonar...................................

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra.

500
4480

1. Til Árna Gislasonar .............................................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ..................................... 300
3. — Böðvars J ó n s s o n a r ............................................ 200
4. — Hallgrims K rá k s so n a r ..................................... 200
5. — Jóhanns Jónssonar ............................................ 200
6. — Póru Matthíasdóttur ..................................... 300
7. — Daníels Jó n sso n a r .............................................. 200
8. — Jens Pórðarsonar .............................................. 100
9. — Friðriks Möllers .............................................. 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur ..................................... 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ..................................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísarstöðum ... 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar .............................

Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa.

300
4000

1. Til Porvalds Thoroddsens ..................................... 2000
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar ........... 3500
3. — Valdimars Briems .............................................. 1200
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum ........... 300
5. — Önnu Thorlacius ..............................................

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

300
7300

1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson............................. 300
2. — Jakobínu P je lu r sd ó t tu r ..................................... 200
3. — tveggja barna Þorsteins E rlingssonar...........
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr., og auk þess

600

Fiyt ... 1100 76352,03



kr. kr.

Fiutt ...
100 kr. með hverju barni hennar, sem er

1100 76352,03

. í ómegð ............................................................... 700
5. Til Guðrúnar Sigurðardóttur ............................. 300
0. — Ólínu Þorsteinsdóttur ..................................... 300
7. — 3 barna hennar ................................................... 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur....................................
9. — Ekkju Matthiasar Jochumssonar, Guðrúnar

300

Runólfsdóttur .....................................  ............

i. Styrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:

1200
4200

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítalaforstöðuk. 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða............
3. — Petreu Jónsdótlur, 300 kr., og að auki 100 kr.

500

með hverju barni hennar, sem er í ómegð. 
4. — ekkju Guðmundar Hjaltasonar, Hólmfríðar

500

Björnsdóttur ...................................................... 300
5. — Páls Erlingssonar .............................................. 1000
6. — Erlends Zakaríassonar .....................................
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra á Akur-

300

8. — ekkju Þorsteins fiskimatsmanns Guðmunds-
300

sonar, Kristínar Gestsdóttur............................

A styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eflir reglum launalaganna.

400
3700

j. Til Ingeborg Sigurjónsson.................... .................... 1000

Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a —i ........... 98869,11

Tillag til ellistyrktarsjóða....................  ........................... 40000

Samtals ... .......... 224121,14

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veiltar 100000 kr.
Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjóruin kostnað þann, er þeir

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn her til, svo sem við
lögreglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.

20000 krónum af fjárhæðinni skal varið til að endurgreiða Ásgeiri kaupm.
Pjeturssyni nokkurn hluta af síldartunnutolli frá árinu 1910.



20. gr.
Til gjalda árið 1922 er veitt: 

Samkvæmt 7. gr.
  8 . —

 9. —
 10 . —

  1 1 . —

 1 2 . —

 13. —
 14. —

  16. —

  18. —
 19. -

En lekjur eru áætlaðar 
Samkvæmt 2. gr. .

kr. 1629470,95 
— 60000,00
— 276000,00
— 305400,00
— 734420,00
— 809292,00
— 2464650,00
— 1672018,28
— 278270,00
— 749290,00
— 4000,00
— 224121,14
—  100000,00

kr. 5945000,00
— 390050,00
— 472500,00
— 22400,00

kr. 9306932,37

—  6829950,00

Tekjuhalli kr. 2476982,37

21. gr.
Heimilt er sljórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i

h o n u m :
1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafje- 

lögum, eftir tiilögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá 
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 6 %  
vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri af- 
borgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuð- 
stól og vexti slíkra lána með 8°/o á ári í 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaup- 
staða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurra- 
búðarmann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 
4 fyrstu árunum.

3. Stefáni skáldi Sigurðssyni frá Hvítadal 10000 kr., til jarðræktar og húsagerðar 
á jarðarhluta þeim, sem hann hefir keypt, við þeim tryggingum, er stjórniu 
telur gildar, og 6°/o í vöxtu og greiðslu á 20 árum.

4. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum 
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira



én 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/o vöxlum og endurgreiðslu á 20 
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

ö. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landssímalagningar, gegn 
6 %  í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

6. Til að koma á fót kjötniðursuðuverksmiðju við hveri í Reykholtsdalskreppi 
í Borgarfjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin telur giidar, og gegn 
6° o i ársvöxtu og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.

7. Dalasýslu til kaupa á jörðinni Hjarðarholti fyrir skólasetur 30000 kr., gegn 
þeim tryggingum, er stjórnin telur gildar, og gegn 6% í ársvöxtu og endur- 
greiðslu á 30 árum.

22. gr.
Stjórninni er heimilt að ábvrgjast alt að 500000 króna lán fyrir klæða- 

verksmiðjuna Alafoss.
Ábyrgðin er veitt með þessum skilyrðum:

1. Að verksmiðjan segi stjórninni allan sinn hag, og telji stjórnin fyrirlækið trygt.
2. Að ríkið fái veð í eignum og mannvirkjum verksmiðjunnar og þær tryggingar 

aðrar, er stjórnin telur nauðsynlegar.
3. Að ríkið hafi sjerstakan mann til eftirlits með öllum rekstri fvrirtækisins, 

enda greiði verksmiðjan þeim maruii kaup, er um semur.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun slarfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og 
enn Önnu, ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921 og hafa 

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

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en Qár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.


