
I. ft r u n iv n r p

til íjárlaga fyrir árið 1923. #

(Lagt fyrir Alþingi 1922).
*

I. KAFLI.

T e k j  u r.

1. gr.

Árið 1923 er ællast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2 . - 5 .  
• gr., og að þeirra verði aílað með tekjugreinum, sem þar eru laldar.

2. gr.

þessir skaltar og tollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur................................................................................ 210000
2. Tekjuskattur og e ig n a r sk a ttu r ................................................. 800000

1010000
3. A u k a te k ju r ......................................................................................... 250000
4. E rfðafjárskattur................................................................................ 30000
5. Vitagjald ......................................................................................... 1Ó0000
(5. L eyfisb rjefagjö ld ....................  ................................................... 10000

440000
7.
S.

l'tflutningsgjald ..............................................................................
Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin, 
ávaxtasali og l í m o n a d e ) ............................................................. 250000

600000

9. T ó b a k sto l lu r ....................................................................................... 000000
10. Kaffi- og s y k u r to l lu r .................................................................... 80()000
11. Vórutollur ......................................................................................... 1200000
12. Annað aðflutningsgjald ............................................................. 60000

2910000

Flvt ... 4960000



kr. kr.

Flutt . . . 4960000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð ................................ 20000

14. Stimpi Igj a l d ........................................................................................ 500000

15. Lestagjald af s k i p u m .................................................................... 40000

16. Pósttekjur ......................................................................................... 300000

17. S i m a t e k j u r ......................................................................................... 1000000
1300000

18. T ó b a k s e in k a s a la ..............................  ......................................... 200000

19. Bifreiðaskattur ................................................................................ 30000

•  Samtals . . . 7050000

3. gr.

Tekjur af fasteignum rfkissjóðs eru laldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir r ik issjóðs ....................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ...................................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum í H elgustaðafja lli ........... 10000
4. Tekjur af skipum ...................................................................... 150000

Samtals .. . ............. 190050

4. gr.

Tekjur af bönkum , Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fi. er áætlað:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ...................................................................... 250000
2. Tekjur af R æ k tu n arsjóð i............................................................. 20000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júli 1909 ............................................................. 40000
4. Væntanlega utdregið af þeim b r j e f u m ................................ 15000

FJyt . .. • • • • • • 325000



kr. kr.

Fiutt ... 325000
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) i Eimskipafjelagi íslands 6000
0. Vextir af innstæðum í bönkum  .......................................... 5000
7. Greiðsla frá L a n d sv e r s lu n in n i ................................................. 240000

Samtals .. . 576000

5. gr.

ó v is sa r  tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

kr.

1. Óvissar tekjur ............................................................................... 20000
2. Endurgreidd skyndilán til e m b æ tt is m a n n a ...................... 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ...................... 2000

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



II. KAFLI.  

G j ö ld .

G. gr.
Árið 1923 eru veillar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7 . - 1 9 .  gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vexlir:
1. 40,o lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 til 15 ára til simalagninga ................................
2. 4V»0/o l á D ,  tekið 1909 hjá dönskum bönkum ,  

1500000 kr. til 30 ára, til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans ................................

3. 4 1 2°, o lán bjá lífsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4 , /j0/o lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja-  
víkurhöfn o. 11.)......................................................................

5. Ritsímalánið 1913, 4°/0 og endurborgun á 30 ár- 
um , tekið hjá mikla norræna ritsímafjelaginu ...

6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára, með 
bankavöxtum bjá Landsbankanum , að upphæð  
100000 kr.....................................................................................

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

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir */* %  bærri 
en forvextir Þjóðbankans d a n s k a ................................

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

10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918 
með útlánsvöxtum bjá íslandsbanka, að uppbæð  
1 milj. kr............................................... ................................

Flyt

kr.

2333,33 

36562,50  

7 593,7 6

7500.00  

16246,30

5320.00  

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.



Flult ...
11. Lán hjá rikissjóði Dana, lekið 1. des. 1918, með

5°/o vöxtum, 21/* milj. kr.....................................................
12. Lán bjá Háskóla fslands, tekið 10. jan. 1919 með

5°/0 vöxtum, afborgunarlaust, að upphæð 1 milj. kr. 
Lán hjá dönskum bönkum , tekið 1. júli 1919 með
5°/o vöxtum til 20 ára, 4 1/? milj. kr.............................
Innlent lán 1. júlí 1920 með 5 1 i °/0 vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr....................................................................
Enskt lán 1. sept. 1921 ineð 7°/o vöxtum lil 30 
ára, l l/ t  milj. kr.......................................................................

13.

14.

15.

II. Afborganir:
1. Af láninu frá 1908 ...  . . . .
2. — - -  — 1909 .............
3. — — — 1912 .............
4. — — — 1912 .............
5. — — — 1913 .............
0. — — — 1910 .............
7. — ritsímaláni 1917 .............
8. — skipakaupaláni .............
9. — ritsímaláni Landsbankans

10. — íslandsbankaláni 1918 ..
11. — láni danskra banka 1919
12. — innlenda láninu 1920 ...
13. — enska láninu 1921 ...........

III. Framlag til Landsbankans, 9. greiðsla

Samtals

kr.

204400,41

40000.00

50000.00

185025.00

144375.00

105000.00

kr.

33333.33
50000.00  

8333,33
33333.34  
12744,72
4000.00  
9708.82

200000,00
3400.00  

100000,00
225000.00
150000.00

50000.00

729400,41

879913,54

100000,00

1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins 00000



U. gr.

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til a lþ in g isk o stn a ð a r .................................................................... 220000
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .......................................... 3000

223000

Samtals . .. ............. 223000

10. gr.

Til ráðuneytisins, hagslofunnar, sendiherra, utanrikismála og ríkisráðs-  
kostnaðar er veilt:

1.

3.
4.
5. 
G.

A.
Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl. 

Til ráðherra:
a. Laun .............................................................
b. Til risnu ...................................................

30000
4000

1.
2.
3.
4.
ö.
6.

Til utanferða ráðherra .............................................................
Laun starfsmanna s t jó rn a rrá ð s in s .........................................
Annar kostnaður ......................................................................
Kyrir að gegna rikisfjehirðisstórfum ................................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrab ú staðn u m ................................................................................

# lí.
Hagstofan.

Laun h a g s to fu s t jó r a .......................................
Laun a ð s to ð a r m a n n s ......................................
Lappír, prentun og hefting hagskýrslna
Frentun eyðublaða ........................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m .......................
Aðstoðar- og skrifslofukostnaður ...........

Flyt

kr.

34000
8000

95940
22000
19340

3000

kr.

182280

47800

230080



kr. kr.

Flutt
C.

Sendiherra, utanrikismál og rikisráðskostnaður.
1. Til sendiherra i Kaupmannnahöfn:

a. Laun ..........................................................................  20000
b. Til húsaleigu ...........     3000
c. — risnu ............................................................  5000
d. — skrifstofuhalds .........................................  16000

2. Fyrir meðferð utanrikismála . ..
3. Rikisráðskostnaður .......................
4. Kostnaður af sambandslaganefnd

Samtals ... 302080

11. gr.
Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitl:

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. T.aun d ó m a r a ..........................................
b. Laun ritara ..........................................
c. Annar kostnaður ................................

52500
6300
2500

2. Laun bæjarfógeta, svslumanna og lögreglustjóra . . . .
3. I.aun h rep p stjó ra ............................................................................

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavik:
a. L a u n ............................................................................  23260
b. H ú s a l e i g a ...................................................................  3000
c. Hiti, Ijós og ræsting ......................................... 2200
d. Ýms gjöld ............................................................ 1040

Flyt ...

kr. kr.

61300
176220

32400

30400

300320



kr. kr.

Flutt . . . 300320
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheim lum anns 24300
b. I.aun 3 l o l l v a r ð a ...................................................  16200
<•. H ú s a l e i g a ....................................................................  6500
d. Hiti og ljós ............................................................. 1500
e. Vms g j ö l d .................................................................... 10000

58500
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og

lögreglustjóra í Reykjavik njóta dyrlíðaruppbótar eflir
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslum anna og annara bæjarfógeta 60000
7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar f a n g e l s a ......................................................................................... 15000
8. Annar sakam álakoslnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódóm sm anna ................................................... 1000

10. Borgun til setu- og varadómara .......................................... 3000
449820

B.
Ýmisleg gjöld.

1. Til þess að gefa úl stjórnartfðindi:
a. Róknun fyrir úlgáfu tiðindanna m. il. . . .  900
b. Til pappírs og prentunar ................................  12000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 1200

14100
2. Burðareyrir og embættisskeyti:

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef ................................  25000

b. Fyrir embættisskeyti .......................................... 00000
85000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. íl. fyrir nokkrar op-
inberar byggingar ...................................................................... 8000

4. Til em bæ ttise flir lits ferða ............................................................. 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs m anns við endurskoð-

un á sk ip a m æ lin g u m .................................................................... 500
6. Til landheigisgæslu ...................................................................... 30000
7. Gjöld lil vfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar ... 5000

148600

Samtals ... ............. 598420



12. gr.

Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ................................................................................................... 327240
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi alt að 3000

Styrkur til læknisvitjana handa h'eppum , sem eiga
sjerstaklega erfiða læknissókn, alt a ð ................................ 6000

Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er þvi
skilyrði bundinn, að þær sendi með um sókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnarráðið
úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa, sem um
ræðir í 12. gr. 3 — 16 fjárl. 1922.

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á lsafirði, cnda nýtur
hann eigi annara launa úr rikissjóði ................................ 2500

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsteds í Reykja-

vík .................................................................................................. 2400
b. Styrkur til sama manns, til lækningaferða kring-

uin landið á helstu viðkom ustaði strandskipa, með
því skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að
minsta kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim
hinum fjölmennustu v iðkom ustöðum , eftir samráði
við stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ...................... 500

2900
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Rernhöfts í Reykjavík . .. 1500
7. Styrkur til háls- og neflæknis Olafs Þorsteinssonar i

Reykjavík .......................................................................................... 1500
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh.

Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar, er bundinn þvi
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í
læknadeild háskólans lil í sinni sjerfræði og veiti fá-
tæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu rikisins .......................................... 12000
9. Til Radíumsjóðs íslands, stvrkur til að reka radium- 1

lækningar .......................................................................................... 2500
10. H oldsve ikrasp ita linn ....................................................................... 91556

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun l æ k n i s ................................................................................ 9000
B. Annar kostnaður:

1. Laun s ta r f s m a n n a ..........................................  14000
2. Viðurværi 59 manna (ra . 160 a. á d a g )  34456

j

Flyt . . .  48456 9000 450696



3. Klæðnaður ...................
4. Meðul og sáraumbúðir .
5. E l d s n e y t i .............................
6. Ljósmeli ......................
7. Húsbúnaður og áhöld .
8. Viðhald á húsum  .. .  .
9. Þvottur og ræ sting .. .  .

10. Greftrunarkostnaður .
11. S k em tan ir .............................
12. Skattar o. fl.........................
13. Vmisleg g j ö l d ...................

11. Geðveikrahælið á K l e p p i ...................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. I.aun l æ k n i s .......................................
B. Önnur gjöld:

1. Ivaup s ta r f s m a n n a .....................
2. Viðurværi 90 manna (ca. 100 a 
8. Klæðnaður 00 sjúklinga á 100

hverjum ........................................
4. Meðul og u m b ú ð ir .....................
5. Ljós og hiti ..............................
0. Viðhald og áhöld ...................
7. Þvottur og ræ st in g .....................
8. S k e m t a n ir ......................................
9. Skattar m. m .................................

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

Þar frá dragasl þessar tekjur: 
Meðgjöf með 04 sjúklingum, 200 
Tekjur af búinu ................................

kr. kr.

Flutt .. . 48450 9000 450696
............. 3000
.............  1800
.............  13000
.............  2000
.............  2500
.............  3000
.............  3000
.............  500
.............  800
.............  2500
.............  2000

82556

91556

........................ 55340

........................ 9000

.............  10000
á d a g )  .. 52560
r. Iianda

.............  6000

.............  600

.............  10400

.............  10000

.............  2000

.............  1000

.............  1000

.............  1500
95060

104060

a. á dag 46720
.............  2000

48720

Mismunur .. 55340

Flvt . . . 506036



13.

Flutt ..
12. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ...

Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun l æ k n i s ...............................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup s ta r f s m a n n a .............
2. V ið u r v æ r i ...............................
3. Lyf og hjúkrunargögn ...
4. Ljós og hiti ......................
5. Þvottur og ræ st in g .............
6. Viðhald h ú s a .......................
7. Viðhald v j e l a .......................
8. Húsbúnaður og áhöld ...
9. F lu tn in g sk o s tn a ð u r ...........

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

30000
125000

8000
26000

6000
8000
5000
8000
9000
5000

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

Mismunur . . .

Núverandi læknir á Vifiisstöðum nýtur eftirlauna 
sam kvæm t eftirlaunalögum 4. mars 1904 og telst em -  
bættisaldur hans frá 1. janúar 1910.
Onnur gjöld:
a. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ......................

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, ekki yfir 70 
aura fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem  
sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum  
nemur.

h. Styrkur til þess að kom a upp sjúkraskýlum á fðst- 
uin læknissetrum, alt að þriðjungi hyggingarkostn- 
aðar, og með því skilyrði, að stjórnarráðið sam -  
þykki teikningu af húsinu, eftir að hafa fengið álit 
landlæknis, og að sýslufjelag það eða hreppsfjelag, 
er sjúkraskýlið heyrir til, taki það að sjer til eign- 
ar og rskstrar ......................................................................

Flyt .. .

kr.

9000

506036
52120

kr.

230000

239000

186880

52120

10000

20000

30000 558156



kr. kr.

Flutt ... 30000 558156
c. Bólusetningarkostnaður ................................................... 1500 1
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............. 4000
e. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist lil ís -
lands ......................................................................................... 1000

f. Gjöld sam kvæm t lögum nr. 61, 1921, urn breyt-
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr........................... 70000

g. Kostnaðúr við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-
skólum .......................................................................................... 1500

h. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni
að afla sjer nýrrar tæ k n isþ e k k in g a r .............................. 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eflir tillög-
um landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

i. Styrkur til s jú k r a s a m la g a ................................................... 6500
Af þessum slyrk greiðist sjúkrasamlagi Hins

íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. St)rrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

j. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............. 2000

k. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms i Kristjaníu eða K a u p m a n n a b ö fn ........... 800

1. Viðbólarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarstaðar frá ................................ 300 '

120600
Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna ....................... 25000

----------------- i-----------------
Samtals



13. gr.
Til samgöngumála er veill:

A.
I’óstmál.

Laun:
a. Eftir lauualögum .........................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur
c. Hrjefhirðingarnenn........................................

80400
06000
18000

2. Póstílutningur ................................................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður I Reykjavik hjá aðalpóslmeisl-
ara og póstmeistara, eftir reikningi .............  8500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja-
víkur bjá póstmeisturum og á stærri póst-  
afgreiðslum ............................................................. 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póst-
stofum og p ó s ta fg r e ið s lu m ................................  11000

d. Önnur gjöld ............................................................ 13000

R.
Vegabælur.

Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1.
2.
3.

o.

Laun veg a m á la stjó ra ......................................... 0500
Laun aðstoðarverkfræðings ....................... 0840
Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,
eftir reikningi, all að.......... ...............................  3500
Til aðstoðarmanna og mælinga, all að .. 7500
Skrifstofukostnaður .......................................... 7300

ll. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut ......................................... 5000
2. S k agf irð in g a b ra u t ......................................  ;.. 20000-
3. Biskupstungnabraul ......................................... 25000
4. Hvammstangabraut .......................................... 8000
5. Viðhald llutningabrauta ................................ 52000
0. Til aðgerðar og endurbyggingar I’lóa- 

brautarinnar, gegn þvi, að Árnessýsla
leggi fram þriðjung k o s t n a ð a r .................... 10000

Flvl 120000

kr. kr.

170400
170000

82500
422000

34010

31040 422000



kr.

Flutl . . .  120000
7. Til aðgerðar og endurbyggÍDgar Holta- 

vegarins, gegn því, að Hangárvallasýsla 
leggi fram þriðjung kostnaðar .............  20000

III. Þjóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur .............................. . . . .  20000
2. Langadalsvegur i Húnavatnssýslu .. . . . .  15000
3. Öxnadalsvegur ........................................ . . . .  10000
4. Hróarstunguvegur .............................. . . . .  15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald ........... . . . .  40000

F ja l lv e g ir ............................................................. .......................

1. Til á h a ld a ................................................... . . .  15000
2. Til bókasafns verkamanna .............

ooro

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .......................  ..
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar  
l’rá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru i reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 191(3.

VII. Til dragfeijuhalds á H jera ð sv ö tn u m ....................
VIII. Til dragferjuhalds á L ag a rf ljó t i ...............................

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða ................................................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og v ö t n u m ....................

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Hitsímafjelagið m ikla'norræna, um sam ið árgjald (til 
1 9 2 5 ) ........................... * ................................................................

II. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. 11. ...
III. Til lagningar nýrra lína o. fl.:

1. Kaup á og farmgjald fyrir staura í linuna Búð-
ardalur— Króksfjarðarnes.......................  38000

2. Simalina Hesteyri—Aðalvik........................... 25000

Flyt . . .  (53000

34(540 422900

140000

100000
10000

15300
40000

500
500

340940

200000
100000

300000

35000
20000

55000 10(53340



Flutt . . .  (>3000
3. Loflskeytastöð á Siðu ............................... 25000
4. Símalína Sauðárkrókur— Víðimý’ri .. .  27000

—  Reyðarfjörður— Fáskrúðsfjörður 39000o.

IV.
1. Laun sam kvæm t launalögum ............. 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssim -

a n n a .................................................  ............. 11000
3. Ritsímastöðin í Reykjavík ....................... 32000
4. Práðlausa stöðin I Reykjavík ............. 7500
5. Bæjarsíminn i Reykjavík ....................... 08000
0. Áhaldahúsið ................................................... 2500
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

símakerfinu ................................................... 7300
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæj-

arsimakerfinu .......................................... 10400
9. Ritsimastöðin á ísafirði ásamt bæjar-

símakerfinu ................................................... 5800
10. Símastöðin á B o r ð e y r i ................................ 5000
11. Símastöðin i Hafnarfirði, alt a ð ............. 13500
12. Simastöðin i Vestmannaevjum, alt að 5000
13. Simastöðin á S ig lu f ir ð i ............................... 5500
14. Til aukaritsimaþjónustu ...................... 2000
15. Til loftskevtastöðvar i Flatev ............. 2600
16. Til loftskeytastöðvar á H e s te y r i ............. 3000
17. Til loftskeytastöðvar á S í ð u .................... 1000
1S. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

simastöðvar ................................................... 60000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m ........................

VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..........................................

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að .....................................................................

VIII. Viðhald l a n d s s im a n n a ............................................................

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

55000

154000

kr.

532100

43000

25000

0000

100000

1000

1003840

kr.

921100

Flyt 1984940



kr. kr.

Flutl .. . 1984940
E.

Vitamái.
Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. I.aun vitamálastjóra .......................................... 9500

Hann sje umsjónarmaður vitanna og
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar
landsstjórn, hjeraðsstjórnum og bæjar-
stjórnum, eftir ákvæðum iandsstjórnar.

2. Til verkfróðra aðstoðar ................................ b300
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt a ð ................................................... 2000
21X00

Laun v i t a v a r ð a ............................................................ . . .  ••• 20500
Rekstrarkostnaður vitanna ................................ . .. ... 55000
Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa .. . ... ... 10000
Vmislegt ...................................................................... ............ 10000

117300

Samtals ... ............. 2102240

14. gr.

Til kirkju- og kenslumála or veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stjetlin.

B iskupsem bæ ttiö:
1. I.aun biskups ...................................................................... 9500
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ................................ 3000

------------- 12500
Onnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 

L gr.................................................................................................... 408,28
2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta sam kvæm t l ö g u m ....................... 8000

Klyl . . . 8408,28 12500



kr. kr.

Flutt ...
3. Framlag til prestlaunasjóðs...................................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ................................................................................
b. Til kennara i sögu og málfræði íslenskrar lungu  

að fornu og nýju, með sjerstóku tilliti til sam-  
bands bennar við aðrar germanskar tungur ...

c. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur ...
2. Húsaleigustyrkur

12000
6000

d.
e.

Húsaieigustyrk og nám sslvrk má að eins 
veila reglusömum, efnalitlum stúdentum, 175 
kr. mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. 
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega  
að eins veita utanbæjarslúdentum.
Til kensluáhalda læ k n a d e i ld a r ................................
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-
fræði, 1000 kr. til hvors ..........................................
Hiti, ljós, ræsting og v j e l g æ s l a ................................
Önnur gjöld:
1. Til ritara:

a. Laun .........................................  1000
b. Dýrlíðaruppbót 700

2. Til dyravarðar:
a. Laun, auk blunninda,  

hefir áður n o t ið .............
b. Dýrtíðaruppbót .............

3. Ýms gjöld

sem bann  
. . .  1600 
. . .  700

1700

2300
4000

II. Námsstyrkur til íslenskra s lúdenla  i erlendum  
s k ó l u m ..........................................................................................

Flvt

«408,28, 12500
260000  

400 j 
---------------- j 268808,28

281308,28

125000

6300

18000

500

2000 ! 
5000 I

8000
— 164800

8000

454108,28

f.



kr. kr.

Flutl .. .
1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 

hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum  og 
í helstu menningarlöndum öðrum, en senda verða  
þeir stjórninni skilriki fyrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir tá 
eigi kenslu i við Háskóla íslands. Styrkurinn skal 
aðeins veittur slúdenlunum  fvrstu 4 námsárin.

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ............................

Önnur gjöld:b.
1. Til bókasafns skólans ...................... 400
2. — eldiviðar og ljósa ....................... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. 2000
4. — timakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ........................................................... 10000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
G. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

sluðulsuppbót .......................................... 3600
7. L æ k n isþ ó k n u n .......................................... 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna G00
9. Ýmisleg gjöld ......................................... 3000

10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum ....................... 800

11. Til áhalda við fimleikakenslu .. . 100
12. Til verðlaunabóka ................................ 100

IV.

Húsaleigustyrk og námsslyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nem eudum .  
Húsaleiguslyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

Gagufræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n .......................................................................................
b. Önnnr gjöld:

1. Til þriggja a u k a k e n n a r a ...................  9200
2. Timakenslu .........................................  4000
3. Til bóka og kensluáhalda ............  1000

94140

2G600

Fiyl . . .  14200 23Ö80

454108,28

120740

574848,28



kr. kr.

Flutt . . . 14200 23580 574848,28
t. Til eldiviðar og ljósa ....................... 5000 I

5. Námsstyrkur .......................................... 700
Utaubæjarnemendur gangi að

styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ................................  600
b. Dýrtíðaruppbót .............  300

------------ 900
7. Til skólahússins utan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra gjalda ....................... 2000

— 24800
48380

Kennaraskólinn:
a. L a u n .................................................................. • • • • • • 24120
b. Önnur gjöld:

1. Tímakensla .......................................... 2500
2. Eldiviður og ljós ................................ 3500
3. Bókakaup og áhöld ...................... 500
4. Námsstyrkur .......................................... 3000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

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

13000
37120

Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ........... ................... ............................... ......................... 15480
b. Önnur gjöld:

1. Til t im a k e n s lu ......................................... 4000
2. Til eidiviðar og ijósa ...................... 2500
3. Ýmisleg gjöld ......................................... 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

lestra ...................................... ...................... 300
10300

25780
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n .................................................................... ............. 14400

Flyt ... 14400 686128,28



kr. ' kr.

VI I I .

Flutt ... 14400 ■ 686128,28

1). Önnur gjöld: •
1. Húsnæði tn. m ................................. . . .  1800 1
2. Ljós og hiti - ................................ . . .  1200 i

3. Ýmiss kostnaður ...................... . . .  1200 :
4. Húsnæði, Ijós og hiti skólastjóra .. . 2800 '

1
7000

2Í400
B æ ndakensla:
I. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n .................................................. . . .  10800 .

b. Til sm íða-, leikhmi- og dráltlistar-
k e n s l u ............................................... .. .  1000

c. Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ............. 600
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg g j ö l d ...................... 3000

--------— —  8600
-------------- 21000

2. Til bændaskólans á Hvannevri:
a. L a u n .................................................. . . .  11880
b. Til sm iða- og leikfimikenslu .. .  1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ............. 500
3. Til eldiviðar og ljósa .. . 3200
4. Ýmisleg g j ö l d ....................... 2500

7200
-------------- 20380

Slyrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veilist nem-
endum, sem stunda verknám, sam kvæm t samn-
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila
skólanum dagbókum um vinn ubrögðin yíir
námstimann, og nemi stvrkurinn aldrei hærri
upphæð á hvern nemanda en 12 kr. fvrir
hverja viku námstimans.

Slyrkinn má aðeins greiða eftir á, sam-
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið,
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

Flyl .. . 41380 707528,28



Til skólahalds á Eiðum:
a. L a u n ........................................
b. Til aðstoðarkenslu . ..  . 
e. Önnur gjöld:

1. Til húnaðarnáms ...
2. — kensluáhalda ...
3. — eldiviðar og Ijósa
4. Ýmisleg g j ö l d .............

Flutl ...

11880
600

600
500

4000
2500

7600

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Heykjavik til þess 

að reka Iðnskóla i Kvik, undir ytirumsjón 
la n d sstjó rn a r in n a r ............................................................

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólabalds ......................................................................

e. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsafirði, til kvöld- 
skólahalds ......................................................................

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Sevðisfirði, til
kvöldskólahalds .............................................................

Styrkurinn lil þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.

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

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-  

fjelagsins i Reykjavík, til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón  
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3 4 kostnaðar

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/« kostnaðar

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

a. Launþriggjayfirsetukvenna íRevkja-
vik ............................................................. 000

b. Annar kostnaður, alt a ð ....................  400

Flvt ...

kr.

6000 

1000 j 

1000 

600

6500

6500

1500

1300

2800

kr.

707528,28

61160

8600

13000

700588,28



kr. kr.

Klutl ... 2800 790588,28
3. Styrkur til námskvenna .......................................... 7000
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ..................... 1700 '

-  ■ ......... 11500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Heykjavik:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800
kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði ............................................................. 19000

b. 40 kr. fyrir hverja nám sm ey, sem i
er alt skólaárið, alt a ð ....................... 2000 1

c. Námsstyrkur til sveitastúlkna ...  800
........ — 21800

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1000 i

kr. framlögum annarstaðar að en úr rikis-
1

sjóði ............................................................. 11600 í
b. 40 kr. fyrir hverja nám sm ey, sem

er alt skólaárið, alt a ð ....................... 1400
13000

34800
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtiðaruppbót ....................... 350000
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræöslu, með !

sömu skilvrðum sem verið hefir, alt a ð ............. 5000 !
3. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, alt að

þriðjungi kostnaðar, með því skilyrði, að stjórn-
arráðið samþykki uppdrátt af h ú s u n u m ............. 20000 !

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

kennurum ...................................................................... 2000  :
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að

1l
styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina,
ásamt vottorðum.

7. Umsjón træðslumála: '
a. Laun fræ ðslum álastjóra ......................  9000

Flyt . ..  9000 382700 836888,28



Klutt . . .  9000
b. Skiifstofukostnaður hans ......  1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að .....................................................  1000

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til UDglingaskóla (lýðskóla) utan Heykjavíkur, 

Akureyrar og H afnarQ arðar .......................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarstaðar frá, cr 
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 .

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenQelagsins Óskar í Isatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsslaðar
að ......................................................................  .......................

XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út a lþýðukenslu-
bækur .........................................................................................

XVJI. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m ................
Stjórnin annast um, að aðstandendur nem- 

endanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, 
ef efni þeirra leyfa, sam kv. tilsk. 28. febr. 1872, 
2. gr.

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

XIX. Sundkensla:
1. Til sundkenslu í Reykjavík ................................

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 
Slýrim annaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getnr í 1-lið, og til aðstoðar við að kenna öðr- 
um sundkennurum björgunarsund .......................

Flyt . . .

kr. kr.

382700 830888,28

11000

2Ú000

393700

1Ö000
40000

1500

1200
13000

300

1500

1800

1000

1287288,28



kr. kr.

Flutt ...
3. Til sundkenslu o. fi. annarstaðar .......................

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu-  
nefnduin með þvi skilyrði, að annarstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

1800
2000

1287288,28

3800

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að halda  
uppi kenslu í trjeskurði i Reykjavík ...................... 1500

Samtals .. . 1292588,28

15. gr.

Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ........................................................................................
1). Til aðstoðarmanns við safnið, og sje bann fastur 

ársmaður, 2000 kr., með v e r ð s tu ð u ls u p p b ó t ...........
c. Til að kaupa bækur og bandiit  og til bókbands
d. Til þess að gefa út kandritaskrá safnsins .............
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ................................
f. Húsaleiga ................................................................................
g. Ýmisleg gjöld ......................................................................

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

vega og afrita merk skjöl og bækur banda safninu
c. Til að gefa úl skrá yfir skjalasafnið o. fl.

.‘1. Bjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) .............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ................................
c. Til að útvega forngripi, alt a ð .........................................
d. Til áhalda og aðgerða ...................................................

Flvl ...

kr.

23940

kr.

3600
12000

2400
300
500

1000
43800

18450

128110 02250



kr. kr.

Flutl .. . 12800 62250
e. Til að kaupa íslensk listaverk og l i s t i ð n a ð ............. 3000
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetningu forn-

menja, alt að ...................................................................... 1200
17000

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

4. N áttú ru fræ ðifje lag ið ...................................................................... 1500
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600

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

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

5. I .andsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar og l j ó s a .............  .......................................... 10000
b. Til viðhalds og áhalda ................................................... 2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og s j ' s l u s j ó ð i ............................................................. 2500
7. Til sj’slubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði ... 1500
8. Til Hins íslenska bókmentafjelags ................................ 1500
!). Til Þjóðvinafjelagsins ............................................................. 750

10. Til Fornieifafjelagsins ............................................................. 800
Styrkurinn greiðist þvi aðeins, að Arbók komi út.

11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu
íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ....................... 1000

12. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni 1500
Styrkurinn er bundinn því skilvrði, að sam skon-

ar registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

13. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570— 1800 og að vinna að útgáfu þ e i r r a ....................... 1000

14. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800— 1873 ... 800
15. Til Dansk-Islandsk S a m f u n d ................................................... 800
10. Til fjelagsins íslendings, til að viðlialda andlegu sam-

bandi og kynningu við íslendinga vestan h a f s ............. 2500
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Arna Magn- !

ússonar og Páls V í d a l i n s ........................................................... 800
18. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti j

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............. 3000

Flvt ... .............  1 111200



kr. kr.

Flutt ... 111200
11*. a. Styikur til skálda og listamanna ................................ 20000

Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar, er kjörin sje, einn af I.istvinafje-
laginu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn
af Stúdentafjelaginu i Reykjavík.

b. Til Bjam a Jónssonar frá Vogi, til að þvða Goethes
l-’aust .......................................................................................... 1200

------------- 21200
20. Til síra Jóhannesar L. I.ynge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign r í k i s i n s .......................................... 7000

21. Til Hannesar Borsteinssonar, til að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum látnum. 2000

22. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ................................................................................................... 800

23. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn
á gróðri landsins ...................................................................... 1200

24. Til dr. Helga Pjeturss, til ja r ð fræ ð ira n n só k n a ............. 3000
25. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steiuum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt .. . 800
26. Til Páls Þorkelssonnr, til að vinna að málsháttasafni

sinu ................................................................................................... 500
27. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ................................................................................ 500
28. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana .. . 400
29. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar ......................................................................................... 400
30. Til Boga Th. Melsleds, til að rita í s l a n d s s ö g u ............. 800
31. Til landsskjálftarannsókna ................................................... 500

Greiðist þvi aðeins, að rannsókn verði við kom-
ið og skýrslur gefnar.

32. Til veðurathugana og veðurskeyta ................................ 40000

33. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Beykjavík og
á A k u r e y r i ......................................................................................... 1500

Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-
ureyri 500 kr., til fyrirlestra í Xorðlendingafjórðungi.

34. Til íþróttasambands í s l a n d s ................................................... 1500
35. Til listasaínshúss Einars Jónssonar ................................ 5000
36. Til Reykjavikurdeildar Norræna stúdentasambandsins,

stvrkur til að senda fulltrúa á sljórnarfundi erlendis 500

Flvt ... 198800



kr. kr.

Flutl . . . 198800
37. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með  

verðstuðulsuppbót ...................................................................... 4500
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns.

38. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram að 
ritverkum sínum um íslensk fræði ................................ 1000

Samtals ...
.......... I

204300

16. gr.

Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ................................................... 155000
2. Til sandgræ ðslu ................................................................................ 12000

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

3. Til búnaðarfjelaga ..................................................................... 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna, eftir

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

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
a. Laun g a rð y rk ju s t jó ra ............................................................. 6000
h. Styrkur til fjelagsins ............................................................. 500

Garðyrkjustjóri annist ókeypis garðyrkjutilraunir
i gróðrarstöðinni i Reykjavík. 6500

5. Til skógræktar:
a. L a u n ................................................................................................. 11520
b. Til skóggræðslu ...................................................................... 12000

-------------- 23520
6. Til framhalds landmælinga ................................................... 35000
7. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum .............  ..................... 21780
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, ti) dýralækninga ............. 500
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Flyt ... 23080 252020



kr.

l'lull . . .
X em andanum  ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 

á ári voltorð frá kennurum slnum  um iðni og á- 
stundun.

8. Til eftirlils með útílutningi á h ro ssu m ..............................
d. Til efnarannsóknarsloiu í Heykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25'*/" af ölluni tekjum
stofnunarinnar, 3500"kr. með dvrtiðaruppbót...........

b. H ú sa le iga ........................................................................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ................................

10. Til leiðbeiningar um raforkunotkun ...............................
11. Til þess að stvrkja efnilega iðnaðarnema til náms

erlendis...................................................................................................
12. Til F iskiveiðasjóðs ís lands ...................................................
13. Til Fiskifjelagsins ......................................................................

þar af 500 kr. til kenslu á ísafirði skipstjóraefna  
á sm áskipum.

14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna .............
b. 4 sildarmatsmanna .............
e. 4 u llarm atsm anna.....................
d. 5 k jö lm a tsm a n n a ......................
e. Ferðakoslnaður yfirmatsmanna

15. Til gerlarannsókna ......................................................................
10. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ...........

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla  
Halldóru Bjarnadóttur á Akurevri, verði honum haldið  
áfram.

17. Þóknun til vörum erkjaskráseljara .........................................
18. Handa l'ngmennafjelagi íslands, til eflingar íþrólta og 

skóggræðslu........................................................................................
Fjelagið gefi iandsstjórninni skýrslu um, hvernig  

fjenu er varið. .
19. Stvrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkur-  

sandi, til að halda við bygð á sandinuin og veita 
ferðamönnum húsaskjól, beina og fvlgd

20. Slyrkur til ábúandans i Fornahvam m i, til að halda  
þar uppi bygð og gisting.............

Flvt

23080

6300
1000
1700

-í-

252020

23080
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45000

52000
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412400



___
k,

Flult . . . 412400
21. Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-

heiði, til þess að halda þar við hvgð og veita ferða-
m önnum  gisting og b e in a ........................................................... 200

22. Styrkur til ábúandans í Hakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og g i s t in g .................................................................... 700

23. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
nám unnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
uppbót ................................................................................................... 6300

24. Til Bjargráðasjóðs ...................................................................... 23000
25. Til Landhelgisjóðs .............  ................................................... 20000
26. Til slysatryggingar s jó m a n n a ................................................... 20000
27. Tii löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun forstöðumanns ............................................................. 6120
b. Ferðakostnaður ...................................................................... 500

6620
28. Til að hjálpa nauðstöddum  tslendingum erlendis . .. 1000
29. Laun húsagerðarmeistara............................................................. 9000
30. Laun aðstoðarmanns húsagerðarmeistara, 3500 kr.,

með verðstuðulsuppbót ............................................................. 6300
31. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ................................................................................................... 6300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu
eða vinnu við þá húsagerð.

b. Ferðakostnaður, alt a ð ............................................................. 800
.. — 7100

32. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjum 20000
33. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eftirgjaldi

af Staðarfelli, 1800 kr.................................................................... * 1200

Samtals .. . 533820

17. gr.
Til skyndilána lianda embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna  

eru veittar 4000 kr.



18. gr.

Til eftirlauna og styrklarfjár er veitt:

kr. kr.

Sam kvæm t eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ........................................................... . . • 33320,61
b. Embæltismannaekkjur og börn ..................... . . . 15227,38
c. l'ppgjafaprestar ........................................................... ... 1321,66
d. Prestsekkjur ...  '........................................................... ... 5045,45

---------- — 54915,10
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlaun a ;
a. Embættismenn:

1. Til Asgeirs Blöndals læknis ............. 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ............. 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

2050
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Elisabetar R. Jónsdóttur, læknis-
ekkju ............................................................. 150

2. Til Magneu Asgeirsson, læknisekkju ... 200
3. — Ólivu Guðmundsson ....................... 175
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ....................... 400
5. — Ingileifar Snæ b jarn ard óttu r............. 400

--—— - ------- 1325
c. L’ppgjafaprestar: 1

1. Til Stefáns Stephensens ...................... 147
2. — Stefáns M. Jónssonar ....................... 325
3. — Bjarnar Jónssonar ................................ 475

------- 947
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þ ó ra r in sd ó ttu r ............................. 130
2. — Auðar G ís la d ó t tu r ................................ 300
3. — Bjargar Einarsdóttur ....................... 500
4. —  Guðrúnar B jö rn sd ó ttu r ....................... 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur . .. 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ....................... 100
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ............. 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur ....................... 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur ...................... 300

10. — Jóhönnu S. J ó n sd ó ttu r ....................... 300
11. — Kirstinar Pjetursdóttur........................ 300
12. - -  Krislinar Sveinbjarnardóttur . .. 300
13. — Ragnheiðar J ó n s d ó t t u r ....................... 106

i

Flyl ... 3536 4322 54915,10



kr. kr.

Flutt ... 3530 4322 54915,10
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. 

með hverju barni hennar, sem er 
í ómegð ................................................... 400

15. Hlífar Bogadótlur, 100 kr. með  
hverju barni hennar, sem er í 
ó m e g ð .......................................................... 700

1(5. — Þórunnar Stefánsdóttur....................... 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur ............. 400
18. --- Steinunnar Pjetursdóttur ............. 300

573(3
Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Onnu Asmundsdóttur ...................... 300
2. — 3 barna hennar ...................... ..  . . . 300
3. — Bjargar J ó n s d ó t t u r .............................. 300
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ............. 300
5. — Hjartar Snorrasonar ...................... 500
(5. — Jónasar Eiríkssonar ....................... 500
7. — Magnúsar E i n a r s s o n a r ....................... 500
8. — Elfnar Briem Jónsson ....................... 300
9. — Gyðríðar Forvaldsdóttur ............. 300

in. — 3 barna hennar ................................ 300
11. — Janusar Jónssonar præp. hon. ... 720
12. — Pjeturs G u ð m u n d sso n a r .................... 500 *

13. --- Steinunnar F r im a n n sd ó ttu r ........... 450
5330

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gislasonar ................................ 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ....................... 300
3. — Böðvars J ó n sso n a r ................................ 200
4. — Hallgríms Krákssonar ...................... 200
5. — Jóhanns J ó n s s o n a r .............................. 200
6. — Þóru Matthíasdóttur ....................... 300
7. — Daníels J ó n s s o n a r ................................ 200
8. — Jens Pórðarsonar ................................ 100
9. — Friðriks Möllers ................................ 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur ....................... 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ...................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum ............................................................. 300
13. --- Jóhannesar Pórðarsonar ............. 300

4000

Flvt . .. 19388 54915,10



Fiutt . . .
g. Hithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s ............. 1200
3. — Olafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius ...............................  300

h. Ekkjur og börn skálda og ritböfunda:
1. Til Helgu Eiriksdóttur O l a f s s o n   300
2. — Jakobínu P je tu rsd óttu r .....................  200
3. — sonar Þorsleins Erlingssonar . . .  300
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,

og auk þess 100 kr. með hverju 
barni hennar, sem er i óm egð . . .  700

5. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
6. —  Olinu Porsteinsdótlur ...................... 300
7. — 3 barna hennar .....................  .. 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ..........  300
í). — Guðrúnar Runólfsdóttur.ekkju Matt-

híasar Jochum ssonar ....................... 1200

i. Vmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítaln-

f o r s tö ð u k o n u ...........................................  400
2. — Sigurðar Eirikssonar fyrv.regluboða 500
3. — Petreu Jónsdótlur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni henn-
ar, sem er í ómegð ....................... f>00

4. — Hólmfríðar Björnsdótlur, ekkju
Guðm. H j a l t a s o n a r ..............................  300

5. — Páls Erlingssonar ................................ 500
G. — Erlends Z a k a r ía s s o n a r ......................  300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri .......................................... 300
8. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
9. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

v i t a v a r ð a r .................................................  400
10. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar V/gfússonar ....................... 300

Flvt ..

kr. kr.

19388 54915,10

5300

3900 lI

i

3900

32488 ! 54915,10



kr. kr.

Flutt . . .
Á styrkveitingar í II. a.— i. greiðist dýrtíðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna.

32488 54915,10

j. Til Ingeborg S igu rjón sson ................................................... 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara ... 1200

-------------- 35488
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.— i. . . . 72322,48
IV. Tillag til e l l is tyrk tarsjóða .......................................  ............. 40000,00

Samtals .. . 202725,58

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

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við lög- 
reglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl.

20 gr.

Til gjalda árið 1923 er 
Samkvæmt 7. gr.

—  8 .  —

— 9. —
—  10 . —

—  11 .  —

—  12 .  —

— 13. —
— 14. —

— 16. ••
— 17. —

18. —
19. —

En tekjur eru áætlaðar: 
Samkvæmt 2. gr. ,

-  3. — ,
4. — ,

itt
kr. 1709313.95  
— 60000.00
— 223000.00
— 302080.00
— 598420.00
— 703756.00
— 2102240.00
— 1292588.28
— 204300.00
— 533820.00
— 4000.00
— 202725.58
—  100000.00

kr. 7050000.00  
— 190050.00
... 576 0 0 0 0 0
... 22400.00

kr. 8036243.81

7838450.00
Tekjuhalli kr.: 197793 81



21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honum:

1. Alt að ÍOOOO kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slikra 
lána með 8°/o á ári í 28 ár.

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

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400  
kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liönum 4 fyrstu árunum.

4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag lil landssímalagningar, gegn 
6°/o í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótt- 

ur, ekkju Alberts þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1923, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir söm u reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir, og enn Önnu, 
ekkju Stefáns Stephensens, 1000 kr. án uppbótar.

23. gr.

Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1922 og hafa 
í för m eð sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin sam kvæm t þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum giidandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárbagstimabilið.



A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  t i l  f j á r l a g a  1 9 2 3 .

VIÐ TEKJUBÁLKINN.

1 þetta skifti er ekki ástæða til að íjöiyrða um tekjubálkinn, þar sem  
svo stendur á, að siðasta Alþingi samþykti nýtt skattakerfi, sem enn er engin  
reynsla fengin um. Pað hefir þvi þótt rjett að taka tekjubálkinn upp sem næst 
óbreyttan frá þvi, sem Alþingi áætlaði hann i siðustu fjárlögnm, en þó hefir ekki 
þótt verða hjá þvi komist að gera fáeinar breytingar, og mun farið um þær nokkrum  
orðum bjer að neðan, en þær áætlanir eigi nefndar, sem óbreyltar eru frá þvi, 
sem sfðasta þing vildi vera láta.

1. Tekjuskattur og eignarskaltur er hækkaður úr 700000 kr. i 800000 kr., 
og er næsta óliklegt að það sje óvarlegt. Tekjuskatturinn var rúmlega 825000 kr. 
1920, og jafnvel þótt vitanlegt sje, að ekki má ætlast til mjóg mikilla tekna 1922,  
en eftir tekjum þess árs fer tekjuskatlurinn 1923, þá virðist það þó ekki óvar-  
legt að láta alla þá miklu hækkun, sem nú er lögleidd á tekjuskattinum, kom a á 
raóti Iækkun teknanna, og auk þess alt sem eignarskattur hlýtur að gefa auk þess 
sem áður var.

2. Aukatekjur eru i gildandi Ijárlögum áætlaðar 150000 kr., en voru 1920 
undir 260000 kr. Nú voru aukatekjurnar hækkaðar mjög mikið á síðasta þingi, 
sumar um helming. Það sýnist þvi ekki óvarlegt að áætla þær með þessari
bækkun sem næst þvi, sem þær voru fyrir bækkunina.

3. Erfðafjárskattur er hækkaður um 10000 kr. vegna breytinga á erfða- 
fjárskattslögunum, er siðasta Alþingi samþykti. Skattur þessi var rúml. 43000  
kr. 1920.

4. Vitagjald er einnig hækkað um 10000 kr. Þetta gjald var 1920 undir
170000 kr.; og minni siglingar er ekki liklegt að verði 1923 en 1920.

5. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð er hækkað upp i 20000 kr. Þelta 
gjald var 1920 rúml. 30000 kr.

6. Tekjur af tóbakseinkasölu eru hækkaðar um 50 þús. kr., og virðist
það ekki óvarlegt.

7. Bifreiðaskattinn þykir rjeltast að taka upp i tekjuáætlun, þvi að bann  
hlýtur að kom a i landsreikninginn teknamegin á sinum tíma, þótt honum  sje 
varið til sjerstakra framkvæmda, og kostnaður af þeim fram kvæm dum  þá einnig  
talinn til gjalda i reikningnuin.

8. í 3. gr. er bætt við tekjum af skipum, og eru þær áætlaðar alveg eftir 
tillögum Nielsens framkvæmdarstjóra.

9. I 4. gr. eru vextir af bankavaxtabrjefum lækkaðir dálitið vegna þess, 
að árlega er dregið út nokkuð af bankavaxtabrjefum þessum.

VIÐ GJALDABÁLKINN. 

Um 6. gr.

Þarfnast ekki skýringa.



l-m 7. gr.

Pað virðist eigi nú fremur en undanfarið vera áslæða til að sýua í aths. 
þessum úlreikning vaxta og afborgana; hvorttveggja fer eftir fyrirfram gerðuin 
samningum, er segja til hversu mikið greiða skal.

Um 8. gr.

Borðfje konungs er lögákveðið.

l'm  y. gr.

Alþingiskostnaður er áætlaður hjer 50000 kr. lægri en 1922, með þvi að 
gera má ráð fyrir allmikilli lækkun á dagkaupi, bæði þingmanna og annara 
starfsmanna, og einnig á pappír, prenlun, upphitun o. fl.

Borgun til yfirskoðunarmanna er eins og nú er, 1000 kr. til hvers.

Um 10. gr.

A.
1. a .—b. Þessir liðir eru lögákveðnir.
2. Pessi liður er lækkaður um 1000 kr., þótt gert sje ráð fyrir 2 ferðum

til útlanda á árinu, þvi að ýmislegur kostnaður, er hjer að lýtur, hefir lækkað,
svo sem kostnaður af dvöl á gistihúsum o. fi.

3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins eru ákveðin sam kvæm t slarfsmanna-  
fjölda nú og ákvæðum launalaganna. Vitaskuld getur þetta breyst lítið eitt, 
ef mannaskifti verða, vegna aldurshækkunarinnar, en miklu getur þetta ekki 
munað. Gildir þetta urn allar starfsgreinar ríkisins, og er hjer Ieidd athygli að 
þessu i eitt skifli fyrir öll.

Ennfremur þykir rjett að taka það fram hjer, að dýrtiðaruppbót er hver-
vetna í frv. þessu áætluð 80° o, enda eru allar líkur á að það sje nægilegt, þar
sem uppbótin hefir á þessu ári lækkað úr KIT'/Wo i 94#/o, ef miðað er við öll 
laun hvers einstaks.

4. Pað er óhætt að gera ráð fyrir lækkun á þessum lið, þvi að hiti,
pappír, Ijós, aukavinna og annað, er telst hjer til, lækkar drjúgum. Því er gert ráð
fyrir 8000 kr. lækkun frá áætlun ársins 1922.

5. Pað er gert ráð fyrir að ríkistjehirðir þurfi að hafa 3 menn til aðstoð-
ar eins og hann hefir nú. Laun þeirra eru áætluð 9500 kr. allra, en laun fje- 
hirðis sjálfs með uppbót (80° o) eru kr.: 6840,00. Til launa fara því kr.: 16340.00. 
Til skrifslofuhaldsins (húsal , hiti, ritföng o. fl.) eru áætlaðar 3000 kr.

6. Liðurinn er óbreyttur.

B.

1.—2. Pessir liðir eru lögákveðnir.
3 . - 4 .  Liðirnir áætlaðir eftir till. hagslofustjóra.
5. Pessi Iiður er áætlaður lítið eitt lægri en hagslofustjóri leggur til, þvi 

að óvíst er að húsnæði hagstofunnar verði dýrara eftirleiðis en nú, og kolaverð  
er áætlað bjer 70 kr. pr. smálest, en hagstofustjóri mun reikna m eð 100 kr. verði.



Hjer þykir og rjett að geta þess, að kolaverð et alstaðar i frv. þessu  
áætlað 70 kr,, og virðist það varleg áætlun.

C. Þessi liður er lækkaður um 5000 kr. frá áætlun yfirstandandi árs, því 
að vinnu útaf manntalinu 1920 verður lokið 1922. Auk þess verður að búast við 
lækkun á kaupi starfsmanna, þótt ekki hafi þeir haft lögákveðna uppbót, því að 
öll vinnulaun fara lækkandi.

C.
1. a. Pað virðist með öllu óbjákvæmilegt að hækka laun sendiherrans  

verulega, því að annars mun maður sá, sem nú hefir stöðuna á hendi, og er að 
stjórnarinnar dómi ágætlega til þess fallinn, ekki sjá sjer fært að gegna henni. 
Ástæður þær, er hann bygði á, er hann tók við stöðunni, hafa breyst verulega, 
og er full ástæða til að taka tillit til þess. Alþingi mun verða sent erindi hans  
hjer að lútandi, ritað sköm m u fyrir síðasta þing, þar sem hann rökstyður þetta 
nánar, svo að ekki er ástæða til að fara frekara út í það bjer, en þess er að 
vænta, að Alþingi bregðist vel við þessu, þar sem það verður að teljast áríðandi,  
að auðið sje að skipa stöðu þessa vel hæfum manni.

b. Þessi liður er hækkaður um 1000 kr., og er hann þó ekki svipað því 
svo hár, að nægi til greiðslu á húsaleigu sendiherrans.

c. Þessi liður er hækkaður um 3000 kr., og má þó alls ekki lægri vera 
eftir þeirri risnu, sem sendiherrar verða að s<Tna og af þeim er heimtað.

d. Liðurinn er óbreyltur.
2. Liðurinn er samningsbundinn.
3. Þessi liður er óbreyttur.
4. I.iður þessi er nýr, en kostnaður þessi hefir hingað til verið greiddur 

sem kostnaður af sam bandslögunum . Rjettara þykir að taka hann upp i fjárlög, 
eins og hjer er stungið upp á. Laun hvers nefndarmanns eru 2000 kr., og fara 
því til þess 6000 kr. A árinu 1923 munu íslensku nefndarmennirnir fara utan, og 
má ekki áætla minna til þess en 2000 kr. handa hverjum nefndarmanni.

l ’m 11. gr.

A.
1. a.— b. Liðirnir eru lögákveðnir.
c. Þessi kostnaður er lækkaður um 500 kr. vegna lækkandi verðlags yfirleitt.
2. Gefur ekki tilefni til athugasemda.
3. Liðurinn er lögákveðinn, en ógerlegt er að áætla hreppstjóralaunín al- 

veg nákvæmlega.
4. Liðurinn er tekinn eftir áætlun bæjarfógeta að öllu leyti.
5. Hjá lögreglustjóra er gert ráð fyrir sama starfsmannafjölda og nú og

söm u launum m eð 80°,'o uppbót, en hiti og ljós er áætlað litið eitt lægra en nú
og eins ým s gjöld, hvorttveggja vegna lækkandi verðlags. Húsaleiga er eftir dóm -  
kvaddra manna mati og ekki likur á að hún lækki.

Lögreglustjóri telur sig þurfa að bæta við tollvörðum, en eins og nú er,
sjer stjómin ekki fært að verða við þeirri ósk og leggja til um fjölgun þeirra.

6. Skrifstofukostnaður sýslum anna verður að Iækka með dýrlíðinni. Vinna,
ko), olía, pappír, ritföng og annað lækkar að mun, og er því gert ráð fyrir
20000 kr. lækkun á þessum lið.



7. Liður þessi er lækkaður um 5000 kr., og má sú lækkun ekki vera 
meiri, enda þótt aðalkostnaðurinn sje, auk launa fangavarðarins i Rvik, ljós, hiti 
og matarverð, sem alt hefir lækkað töluvert og sennilega lækkar enn.

8. Liðurinn er óbreyttur.
9. Þessi liður var 1920 um 1100 kr., svo að ekki rná áætla hann minna  

en 1000 kr.
10. Borgun til setu- og varadómara varð 1920 rúmar 3000 kr. Liðurinn  

er þvi áætlaður 3000 kr.

B.
1. a .— c. Liðirnir eru óbreyttir nema b-liðurinn, sem er lækkaður um 3000 

kr. vegna væntanlegrar verðlækkunar á pappfr og prentun.
2. Bæði burðareyrir og simskeytagjöld hafa nýlega hækkað, og má því 

alls ekki áætla þessa liði lægra en hjer er gert, enda hefir reynslan sýnt, að þeir 
hafa hingað til jafnan verið áætlaðir of lágt.

3. Þessi liður var um 7600 kr. 1920, og raá þvi ekki áætla hann lægra 
en 8000 kr.

4. Liðurinn er óbreyttur.
5. Sömuleiðis.
6. Liðurinn er lækkaður um 10000 kr. Var 1920 14000 kr.
7. Þessi liður er hækkaður úr 1500 kr. í 5000 kr. vegna ákvæða hinna  

nýju laga um tekjuskatt og eignarskatt, og er mikið efamál hvort þelta er nógu 
bátt, þvi að engin reynsla er á það komin. Um mjög verulegan mun getur þó 
varla verið að ræða.

l 'm  12. gr.

1. Launin eru tekin eftir launalögunum og 80°(0 uppbót.
2. Skrifstofukostnaður landlæknis er lækkaður um 900 kr.
3. Pessum  lið er breytt þannig, að saman eru færðir allir styrkir til

læknisvitjunar. Þeim hefir stöðugt fjölgað, en ástæðulaust virðist með öllu að nota 
heila blaðsfðu i fjárl. fyrir slíka smástyrki. Að öðru leyti visast til aths. þeirrar 
sem sett er við lið þenna, sem sýnir, að hjer er ekki um efnisbreytingu að ræða.

4. Greiðslan til aukalæknis á fsafirði er lækkuð um 500 kr. vegna þverr- 
andi dýrtiðar, og jafnframt er ákveðið að hann fái eigi önnur laun úr rikissjóði, þvi 
að sú mun hafa verið tilætlun Alþingis.

4.— 7. þessir læknastyrkir, sem áður voru hækkaðir mjög vegna dýrtíðar, 
eru nú nokkuð færðir niður, sem virðist sanngjarnt meðal annars með tilliti til 
dýrtiðaruppbótar embættismanna.

8. Liðurinn er færður niður um 3000 kr. i samráði við hlutaðeigandi lækni.
9. Ginnig þessi liður er færður niður um 500 kr. f samráði við lækni

þann, er forstöðu veitir radiumslækningum.
10. A. Launin eru lögákveðin.
B. Um annan kostnað af Holdsveikraspitalanum má geta þess, að i raun 

og veru er litið vikið frá till. læknis, að því er heildarupphæðina snertir, en aft- 
ur á móti er einstökum liðum breytt nokkuð. T. d. er viðurværi sett hjer kr. 
1,60 á m ann á dag, þar sem læknir þykir áætla það helst til lágt. Sumir liðir 
bjá lækni eru aftur á móti fullhátt áætlaðir, t. d. ljós, sem forstöðumaður raf-



orkustöðvarinnar álítur að mnni ekki kosta meira en ráðgert er i þessu frv. 
Verkalaun hljóta og að lækka nokkuð, en til þessa hefir læknir ekki tekið titlit, 
að því er virðist.

11. Áætlun sú um kostnað Geðveikrahælisins á Kleppi, sem hjer er ráð-  
gerð, er nokkru lægri en bjá lækni, og stafar það mest af þvi, að læknir reiknar 
dagkostnað hvers sjúklings jafnháan og i gildandi fjárlögum, en það er alveg 
rangt, vegna lækkunar þeirrar, sem þegar er orðin á ílestum lifsnauðsynjum.
þessi áætlun hefir þvi verið færð niður um 40 au. pr. dag fyrir hvern mann,
svo að gert er ráð fyrir sama kostnaði í þessu efni þar og á Holdsveikraspítal-  
anum. Yfirleitt virðist læknirinn hafa tekið mest tillit til gjaldanna á árinu 1920 
og ekki eins til verðlækkunar þeirrar, sem þegar er orðin, t. d. á kolum, klæð- 
naði, starfslaunum, m. m.

þess má geta, að eftir tillögum læknis er ekki ætlast til að neinn sjúk- 
lingur greiði hærra meðlag á dag en 2 kr.

12. A. Liðurinn lögákveðinn.
B. Að mestu leyti er farið eftir tillögum læknis, en sumir liðir eru þó 

lækkaöir nokkuð, svo sem ljós og hiti, viðurværi, kaup starfsmanna, húsbúnaður  
og áhöld, og eru allar þessar lækkanir gerðar með tilliti til breytingar þeirrar á
verðlagi, sem er i vændum og virðist hljóta að koma. Geta má og þess, að allar
likur eru á þvi, að búið á Vifilsstöðum muni geta farið að ljetta undir, því að 
það er nú orðið allstórt, rekið m eð mestu fyrirhyggju og dugnaði, og meira og 
meira land tekið til ræktunar.

Að öðru leyti visast til tillagna læknis, sem verða væntanlega sendar 
fjárveitinganefnd.

Um athugasemdina aftan við þennan lið er þess að geta, að ástæðan til 
hennar er sú, að þegar rikissjóður tók við heilsuhælinu gekk hann inn i sam n-  
inga þá, er stjórn þess hafði gert við lækni, en þeir samningar voru á þann
veg, að hann skyldi að loknum  þjónustutima sinum hafa eftirlaun eins og em-
bættismenn rikisins. Eftir þessu verður að líta þannig á, að læknirinn eigi kröfu 
til eftirlauna hjá ríkinu, en með þvi að stjórninni þykir vissara, að löggjafarvald- 
ið láti þetta beinlínis i Ijósi, svo að enginn vafi sje um þetta, er aths. þessi tekin 
hjer upp, en sjerstakra laga virðist ekki þurfa.

13. a. Þessi liður er lækkaður um þriðjung, úr 15000 kr., vegna verð- 
lækkunar yfirleitt.

b. Liðurinn er lækkaður svo, að varla er að búast við að hægt sje á 
árinu að styrkja nema eina sjúkrahúsgerð, og er þess ekki að vænta, að rikis-  
sjóður geti á þessum tim um  frekara af mörkum látið.

c .— e. Liðirnir eru óbreyttir.
f. Þessi liður er nýr hjer, en hefir áður verið i 11. gr., þótt rjettara virð-  

ist að telja hann til heilbrigðismála. Er þvi þessu breytt hjer og liðurinn jafn- 
framt lækkaður um 5000 kr., þótt vafamál sje hvort fjárveitingin verður þá nægi-
leg, en miklu getur varla munað.

g. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
h. Liðurinn er óbreyttur.
i. Sömuleiðis.
j. Liðurinn er lækkaður um 1000 kr.
k.—1. Liðir þessir eru óbreyttir.



14. L'ppbót til yfirsetukvenna er feld burtu og liðuriun þess utan lækk- 
aður um 5000 kr., með því að það virðist nægilegt að áætla í þessu skyni 25000  
kr., þar sem launabluti rikissjóðs 1020 var eigi nema rúmlega 20000 kr.

Um 13. gr.

A.

1. a. Launin talin á sama hátt og annarstaðar í frv.
b .—c. Þessir liðir eru lækkaðir lítið eitt frá till. póstmeistara, en það er 

gert i samráði við og með sam þykki hans.
2. Þessi liður er einnig lækkaður nokkuð i samráði við póstmeistara.
3. a .—d. Liðirnir eru teknir alveg eftir till. póstmeistara.

B.

Framlag ríkissjóðs til vegamála er í frv. þessu áætlað nákvæmlega eftir 
lill. vegamálastjóra, sem eru mjög ítarlegar og vel rökstuddar og verða lagðar 
fyrir Alþingi í heild. Pað þykir þvi eigi þörf á að gera nánari grein fyrir hverj- 
um einstökum lið i athugasemdum þessum.

C.

1.—2. Þessir liðir eru teknir upp óbreyttir eins og þeir eru í fjárl. 1922.

I).
1. Liðurinn er samningsbundinn.
II. Liðurinn er óbreyttur.
III. Vegna útlitsins um fjárbag ríkissjóðs á næstunni og vegna bins mikla  

tekjuhalla, sem er á fjárl. 1922, virðist stjórninni óhjákvæmilegt að draga úr 
framkvæmdum, og koma þá simalagningar mjög til álita, sjerstaklega vegna þess, 
að til þeirra þarf mjög mikið útlent efni. Hefir stjórnin átt itarlegar samræður  
um þetta við landssímastjóra og farið eftir hans áiiti um hvaða linur, sem fyrir- 
hugaðar eru, skuli koma fyrst og hverjar bíða. Er það vitaskuld, að hann er 
allra manna færastur að dæma um slíkt, en stjórnin verður aftur á móti að 
segja til, hversu miklu fje sje fært að verja árlega. Af hinu framangreinda leiðir, 
að i þessu frv. eru teknar í þenna lið ýmsar endurveitingar, sem rjett þykir að 
fresta 1922, og er þó ekki alt tekið hjer upp, sem ráðgert er að fresta.

Um hinar einstöku nýbyggingar vísast til tillagna landssímastjóra.
IV. 1. Gefur ekki tilefni til athugasemda. .
2 .— 18. Flestir þessara liða eru lækkaðir litið eitt frá till. landssímastjóra  

m eð tilliti til þess, að hann hafði yfirleitt áætlað kol og oliu hærra en gert er 
annars f frv. þessu. Að öðru leyti gefa liðir þessir ekki tilefni til athugasemda.

V.— IX. Allir þessir liðir eru áætlaðir eftir tillögum landssímastjóra.

E.

Fjárveitingarnar til vitamála eru teknar að heita má alveg eftir till. vita- 
málastjóra, að því undanskildu, að ekkert Qe er ætlað til vitabygginga 1923, en 
vitamálastjóri leggur til að byrjað sje á mjög dýrum vita á Seley eystra, en þetta 
sjer stjórnin eigi fært að leggja til vegna fjárhagsörðugleika. Viti þessi með öliu



tilheyrandi er áætlaður um :/ i  miljón, og virðist með öllu ófært að leggja úl í 
slíkt i þessu árferði, jafnvel þóti sennilegt sje, að viti þessi sje allnauðsynlegur. 
Á það má einnig líta, að á síðustu árum höfum vjer vaiið  miklu fje til vita- 
bygginga og gert ráð fyrir, að svo verði einnig á þessu áti (1922).

l 'm  14. gr.

A.

a. 1. Liðurinn er lögákveðinn.
2. Liður þessi er lækkaður um 500 kr.
b. 1. Liöurinn er óbreyttur.
2. Þessi liður er lækkaður um 2000 kr. með tilliti til iækkandi dýrtíðar-

uppbótar embættismanna.
3. Laun presta i ársbyrjun 1922 eru með 94°/o dýrtíðaruppbót um 450000 kr. 

Með 80°/o uppbót munu þau því verða sem næst . . . . . . .  kr. 400000
en þar frá dregst:

a. Sóknartekjur á æ t la ð a r ...................................................... kr. 85000
b. Tekjur Frestlaunasjóðs a ð r a r .............................. .....  — 55000 — 140000

kr. 260UÖÖ
4. Óbreyttur liður.

B.

1. a. Launin talin eftir launalögum með uppbót. .
b. Liðurinn er í rauninni óbreyttur frá því, sem nú er. Það er að eins 

uppbótin sem lækkar.
c. Styrktarfjeð er lækkað um 3000 kr. og húsaleiguslyrkur um 1000 kr.
d. Liðurinn lækkaður um 300 kr.
e. Óbreyltur liður að öðru leyti en því, að ákveðið er að hann skiftist 

jafnt milli gerlarannsókna og kenslu í efnafræði. Er þelta lekið fram sökum þess, 
að 2 menn gegna nú þessum störfum.

f. Liðurinn er lækkaður verulega vegna verðfalls á kolum og ljósmeti.
g. Dýrtíðaruppbætur ritara og dvravarðar eru lækknðar með hliðsjón af 

lækkun dýrtíðaruppbóta embætlismanna, og ým s gjöld lækkuð um 1000 kr.
II. Óbreyttur liður.
III. a. Liðurinn er tekinn eftir launalögum.
b. 1. Óbreytt.
2. Liðurinn er færður töluvert niður vegna kolaverðs og ljósa. Auk þess 

er geit ráð fyrir, að dyravörður kosti sjálfur ræstingu.
3. Óbreyttur liður, enda er skólahúsið nú í ágætu standi eftir þær um -  

hætur, er það hefir fengið vegna konungskomunnar.
4. Sennilegt er að laun limakennara lækki eitthvað, og þess vcgna er 1 ið - 

urinn færður niður um 1500 kr. Hektor skólans leggur til að hann sje hækkað-  
ur, en inn á það getur stjórnin ekki gengið, enda er ekki auðið að bæta 
(Veiri deildum i skólann en nú er.

5. Óbreyttur liður.
0. Sömuleiðis, að cins upphótin breytt.
7. Obreyttur liður.



8. Liðurinn er hækkaður um 300 kr. eftir till. rektors.
9. Einnig þessi liður er hækkaður eftir till. rektors.
10. Liðurinn er lækkaður um 200 kr.
11.— 12. Óbreyttir.
IV. a. Launin talin eftir launalögum.
b. 1. Fjárveitingin er hækkuð þannig, að gert er ráð fyrir, að Guðm. G. 

Bárðarson hafi sömu laun og fastur kennari, en attur á móti er vísindastyrkur  
hans feldur burtu.

2. T ím akensluliðurinn er lækkaður litið eitt í von um lækkandi tíma-
kaup.

3. Óbreytt.
4. Lækkað um 1000 kr.
5. Liðurinn er lækkaður um 100 kr.
6. Uppbótin til dyravarðar lækkuð um 100 kr.
7 .— 8. Þ ess ir  liðir eru óbreyttir.
V. a. Launin tekin eftir launalögum.
b. 1. Liðurinn er óbreyttur.
2. Þessi liður er lækkaður verulega vegna núverandi kolaverðs.
3. Liðurinn óbreyttur. Skólastjóri hefir farið fram á hækkun, sem stjórn- 

in telur ekki fært að sinna.
4. Námsstyrkurinn er látinn halda sjer, þótt annars sje hann lækkaður  

í öðrum skóium , og er það gert með tilliti til þess, að skólann sækja mest ung-  
lingar utan af landi, flestir fátækir, enda hefir skólastjóri farið fram á hækkun á 
þessum lið.

5.— 6. Þessir liðir eru óbreyttir.
VI. a. Launin tilfærð eftir launalögum.
b. 1 .— 2. Þ ess ir  lið ir  eru færðir lí l ið  eitt n iður úr till. sk ó lastjóra ,  af á- 

s tæ ðu m , sem  áðu r  eru tilgreindar v ið  sa m sk o n a r  liði an narstaðar .
3.— 4. Óbreyttir liðir.
VII. a. Launin tekin sam kvæ m t launalögum.
b. Farið eftir ti 11. skólastjóra að öðru leyti en því, að áætlun hans um

upphitunarkostnað er færð niður óverulega.
VIII. 1. a. Launin talin eftir launalógum.
b. Till. skóiastjóra lækkuð um 400 kr., því að i borgun þessari er falin 

dýrtíðaruppbót.
c. 1. Tekið eftir till. skólastjóra.
2. Óbreyttur liður.
3. Liðurinn færður niður um helming. Skólastjóri leggur til, að veitt sje 

jafnhá upphæð og nú er, en það virðist hljóta að vera á misskilningi bygt.
4. Liðurinn er áætlaður eftir till. skólastjóra.
2. a. Launin tilfærð sam kvæm t launalögum .
b. Liðurinn er lækkaður um 300 kr., með þvi að dýrtíðaruppbót er i

honum  falin.
c. 1. Liðurinn lækkaður um 400 kr. i samræmi við tilsvarandi lið á

Hólum.
2 . - 4 .  Þ ess ir  lið ir  eru áæ tlaðir eftir till, skólastjóra.
3. a. Launin tekin eftir launalögum.



b. Liðurinn óbreyttur.
c. 1.— 4. Eldiviðar- og Ijósakostnaður er færður lílið eilt niður gegn till. 

skólastjóra, sem vill bækka bann mjög, en það virðist á engu bygt.
IX. Liðirnir til iðnfræðslu eru látnir halda sjer, að öðru leyti en þvi, að 

framlagið til Iðnaðarmannafjelagsins í Rvik er lækkað um 2000 kr.
X. Framlagið til verslunarskólanna er lækkað um 2500 kr. bjá hvorum.
XI. Laun forstöðumanns eru lækkuð um 500 kr. frá því, sem mi eru þau.
Styrkur til nám skvenna er lækkaður um 1000 kr. og ljós og hiti um

300 kr.
XII. Styrkurinn til kvennaskólanna er lækkaður töluvert, og þykir ekki 

ástæða til að telja það upp nákvæmlega. Rekstrarkostnaður skólanna hlýtur að 
minka allmikið eins og annara skóla.

XIII. 1. Þessi liður hlýtur að allmiklu leyti að byggjast á ágiskun, þvi  
að ómögulegt er að vita, hversu margir farkennarar verða, og getur þar munað  
töluverðu, en reynslan sýnir, að kennurum fjölgar stöðugt, sem við er að búast, 
þar sem engar lagaskorður eiu  settar fyrir fjölda þeirra.

Kostnaður þessi var yfir 450000 kr. 1920 og verður sjálfsagt mikið á 6. 
hundrað þúsund 1921. E f  gengið er út frá 40%  lægri uppbót 1923 en 1920 ættu 
350000 kr. að vera varlega áætlað, jafnvel þótt kennurum kunni að fjölga.

2.— 7. Liðirnir eru óbreyttir, nema utanfararstyrkur barnakennara er lækk-  
aður úr 2500 kr. í 2000 kr.

XIV. Styrkurinn til unglinga- og alþýðuskóla er lækkaður verulega, enda 
er hann geysihár i gildandi fjárlögum og engin von um, að ríkissjóður geti haldið  
áfram m eð slíkt.

XV. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
XVI. Þessi liður er söm uleiðis  lækkaður um 400 kr.
XVII. Liðurinn er lækkaður um 2000 kr.
XVIII. Óbreyttur liður.
XIX. Styrkirnir til sundkenslu eru lækkaðir og styrkurinn til Ingibjargar 

Guðbrandsdóttur feldur burtu.
XX. Þessi styrkur er lækkaður um 500 kr.

Um 15. gr.

1. a. Launin eru tekin eftir launalögum.
b .— g. Allir þessir liðir eru eins og i gildandi fjárlögum. Liðinn til bóka-  

kaupa hefir stjórnin ekki sjeð sjer fært að hækka, þótt landsbókavörður óski  
þess.

2. a. Launin eru tilfærð eftir IaunalÖgum.
b .— c. Óbreyttir liðir.
Fjárveitingin til Ijósmyndunar og afritunar skjala er feld niður, með þvi 

að þetta hvorltveggja virðist geta beðið.
3. Nokkrar breytingar eru gerðar á fjárveitingum til safnsins, allar til 

lækkunar, og virðist samt nokkurn veginn nægilega veitt til safnsins. Sjerslaklega 
skal það tekið fram, að það sýnist með öllu óþarft að greiða sjerstaka borgun 
fyrir að semja skýrslu um safnið. Þjóðmenjavörður getur áreiðanlega annast það 
starf án sjerstakrar borgunar, ekki umfangsmeira embætti en hann hefir að 
gegna.



4. Liðurinn hefir verið lækkaður um 500 kr.
5. Liður þessi er áætlaður i samráði við Safnahúsvörð. Ræstingu er gert

ráð fyrir að umsjónarmaður hússins kosti.
6. Liðurinn er óbreyttur
7. Sömuleiðis.
8. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
5). Liðurinn er óbreytlur.
10. Sömuleiðis.
11. Liðurinn lækkaður um 500 kr.
12. Sömuleiðis.
13. Liðurinn lækkaður um 1000 kr.
14. Liðurinn lækkaður um 200 kr.
15. Söinuleiðis.
16. Liðurinn lækkaður um 500 kr.
17. Liðurinn lækkaður um 200 kr.
18. Liðurinn lækkaður um 1000 kr.
19. Hjer er lækkaður a-liðurinn um 7000 kr.
20. Liðurinn er lækkaður um 1000 kr., því að i honum er falin dýr- 

tiðaruppbót.
21. Óbreyttur liður.
22. Liðurinn er færður úr 1500 kr. í 800 kr.
23. Liðurinn er færður úr 3000 kr, i 1200 kr.
24. Liðurinn er færður niður um 1000 kr.
25. Liðurinn er lækkaður um 400 kr.
26. Þessi liður er færður niður um 100 kr.
27. Sömuleiðis.
28. Þessi liður er færður niður um 200 kr.
29. Sömuleiðis.
30. Óbreyttur liður.
31. Sama sem óbreytt.
32. Liðurinn er tekinn sem næst eftir till. forstöðumanns veðurathugana-  

stofnunarinnar.
33. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
34. Sömuleiðis.
35. Lækkað eftir þvi sem álita má sanni næst vegna verðfalls á kolum.
36. Lækkað um 100 kr.
37. Þessi liður er óbreyllur að öðru leyti en þvi, að dýrtiðaruppbótin lækkar.
38. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.

Um 16. gr.
1. Þar sem stjórnin er neydd til að draga úr öllum fjárveitÍDgum hið itr- 

asla sem bægt er, verður eigi hjá þvi komist að lækka einnig þennan lið slór- 
um. Hann er i núgildandi fjárlögum 200 þús. kr. og formaður Búnaðarfjelags ís-  
lands fer frain á hækkun upp í 215,500 kr. Stjórnin heíir nú farið i geguum á- 
ætlun formannsins, og þykist geta fundið stað þeirri lækkun frá þessari áætlun
sem hún gerir. Vill hún benda á nokkur atriði:



1 D ý i tiðaruppbót starfsmanna fjelagsins er oftalin um   kr. 8000,00
2. Þar næst er engin ástæ ða til í þessu  ári að hafa t \ o  fast-  

ráðn a  m enn  lil fóðurræ ktar- og garðvrkjutilrauna, þegar  
garðyrkjustjóra eru veitt sjerstök laun. V irðist á þeim  
tveim  l iðu m  verða að spara, þar m eð  talið  rekstrar-
fje   — 10000,00

3. Til ,eftirlits- og fóðurbirgðafjetaga er nýr liður í áætluninni,
sem spara verður nú eins og önnur nýmæli   — 10000,00

4. Til ým sra  ræktunarfyrirtækja er í áæ tlun inn i 10 þús. kr. Þar
virðist mega s p a r a .............................................................................  — 4000,00

5. Til girðinga fyrir kynbótagripi eru ætlaðar í styrkveitingum
5000 kr. Þ en n an  lið virðist m ega spara til fulls  í þelta s in n . . .  — 5000,00

«i. Til skrifsto fu kostn aðar  og búnaðarr its  eru æ tlaðar 18 þús.
kr. sam tals. Þar sýn ist  m ega spara að m. k ........................  — 5000,00

7. Til Búnaðarsam bandanna eru ætlaðar 47500 kr. Af þeim 
virðist ástæða til að draga hlutfallslega á við fjelagið sjálft,
eða að m. k .............................................................................................  — 10000.00

8. Til utanfara og búnaðarfræðslu er ætlað 2000 kr. meira, 
hvoru fyrir sig, en að undanförnu, og virðist ekki næg ástæða
til þess, s'vo að þar má spara samtals ............................. . . . .  — 4000,00

Samtals kr. 56000,00
A ótöldum iiðum má hægtega spara svo mikið, að áætlunin komist  

ofan í það sem stjórnin hefir tii tekið.
2. Æskilegt væri að þurfa ekki að lækka þessa fjárveitingu, en þó þykir

ekki annað fært; hins vegar má á það lita, að ekki er óliklegt að verðlag breyt-
ist svo til 1923, að jafnmikið megi gera með 12000 kr. þá og með 15000 kr., er 
gildandi fjárlög voru samin.

3. Þessi styrkur er læ k kaðu r um þ riðjung vegna n au ðsyn jar in n ar  á sparnaði.
4. Laun garðyrkjustjóra eru færð niður um 1000 kr. m eð þvi að í þeim er 

falin dýrtiðaruppbót. .Jafnframt er ætlast til að honum  verði falið að annast 
ókeypis garðyrkjutilraunir í gróðrarstöðinni i Rvik. Tillagið til Garðyrkjufjelagsins 
er lækkað um helming.

5. Laun skógræktarmanna eru tekin eftir launalögum, og tillagið til skóg- 
ræktarinnar sjálfrar er lækkað úr 21000 kr. i 12000 kr.

6. Óvíst er hvað verður um Iandmælingar 1923, en rjettast þykir þó að
taka upp fjárveitingu i þessu skyni, en vitaskuld er það með öllu óvíst hvort
þcssi upphæð nægir, þvi að enginn veit enn, hversu fjölmennur flokkur kann að
koma það ár til mælinga.

7. Laun dýralækna eru tekin eftir launalögum og styrkirnir i b-lið og 
c-lið eru óbreyttir.

8. Ó breyttur liður.
• 9. Nú er kominn nýr maður að efnarannsóknarstofunni, og er ætlast til
að hann hafi i laun 3500 kr., með dýrtiðaruppbót eins og em hæ ttism enn; b-liður  
og c-liður eru lílið eitl lækkaðir.

10. Óbreyttur liður.
11. Sömuleiðis.
12. Sömuleiðis.



13. Liðurinn er lækkaður um 15000 kr.
14. Launin í þessum lið eru tekin eftir launalögum og öðrum lögum, er

hjer að lúta, en ferðakostnaður yfirmatsmanna er áætlaður 2000 kr. minni en i
gildandi fjártögum.

15. Liðurinn er lækkaður um 400 kr.
16. Óbreyttur liður.
17. Liðurinn er Iækkaður um 200 kr. ■
18. Liðurinn er lækkaður um 500 kr.
19.— 22. Þessir styrkir eru lækkaðir litið eitt, nema styrkurinn |lil áhúand- 

ans á Hrauntanga.
23. Eins og kunnugt er, hefir námufræðingur tekið við umsjón Helgu- 

staðanámunnar, og eru það laun hans, 3500 kr. með sömu uppbót, sem embættis- 
menn njóta, er hjer ræðir um.

2 4 . - 2 5 .  Lögákveðnir liðir.
26. Þessi liður er nýr i fjárlögum, en er lögákveðinn eins og hinir lið-

irnir. Upphæðin er vitaskuld bygð á áætlun, en var 1920 tæpl. 20000 kr.
27. Launin tilfærð eftir launalógum.
28. Óbreyttur liður.
29. Lögákveðin laun.
30. Óbreyttur liður, nema uppbótin lækkuð i samræmi við  dýrtíðarupp- 

bót annarstaðar í frv.
31. Óbreyttur liður að öðru leyti en þvi, að ferðakostnaöur er lækkaður

um 200 kr. og skrifstofufje felt niður.
32. Styrkurinn til björgunarskipsins wÞórsa er færður niður um helming, 

enda hlýtur útgerðarkostnaður að fara stórum lækkandi, og rikissjóði auk þess  
um raegn að styrkja þetta fyrirtæki meira.

33. Eins og kunnugt er, eiga þau Magnús Friðriksson á Staðarfelli og 
kona hans að fá árlegan lifeyri að upphæð 3000 kr. sem borgun fyrir Staðarfell.  
Nú er jörðin leigð fyrir 1800 kr. á ári, og það verða þvi að eins 1200 kr., sem 
greiða ber úr rikissjóði.

Um 17. gr.

Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 18. gr.
Skrá fylgir um eftirlaun þau, er ræðir um i I. a . -  d.
Að öðru leyti skal það tekið fram um þessa gr., að auk sjálfsagðra 

breytinga og nokkurra lækkana til samræmis hefir stjórnin bætt við þeim, 
sem hjer segir:

1. Gesti Guðmundssyni vitaverði eru ætlaðar 400 kr., og er það i samræmi við 
vilja Alþingis 1921.

2. Steinunni Sigurðardóttur, ekkju Magnúsar Vigfússonar dyravarðar í stjórnar- 
ráðshúsinu, eru ætlaðar 300 kr. á ári, þar sem hún fær ekkert úr Lifeyris- 
sjóði embættismanna og er blásnauð.

Um 19. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.



Um 20. gr.

Gefur ekki heldur tilefui til athugasemda.

Um 21. gr.

Jafnvel þótt litið útlit sje fyrir að auðið verði að lóna úr Viðiagasjóði til 
muna, er þó haldið nokkrum göm lum  lánsheimildum.

Um 2 2 . - 2 3 .  gr.

Gefa ekki tilefni til athugasemda.

8krá
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna  

og barna i árslok 1921.

A. Embættism enn:

1. Franz Sierasen sýslum aður í Guilbr.- og Kjósarsýslu  
(konungsúrskurður 1!/« 1 8 9 9 ) .......................................   .. .

2. Júlíus Halldórsson, hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði 
(konungsúrskurður 19/ i  1 9 0 6 ) ...................................................

3. Einar Benediktsson, sýslum aðnr í Rangárvallasýslu  
(konungsúrskurður 9/« 1 9 0 7 ) ...................................................

4. Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Ak- 
u r e y r i ...................................................................................................

ö. Marínó Hafstein, sýslum aður i Strandasýslu (konungs-  
úrskurður 3% i 1908)................................................................... .

6. Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir i Siglutjarðarhjer- 
aði (konungsúrskurður l / u  1 9 1 0 ) .........................................

7. Axel Valdemar Tulinius, sýslum aður i Suður-Múla-  
sýslu (konungsúrskurður !/ i  1 9 1 1 ) ......................................

8. Eirikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-  
ungsúrskurður !0/io 1 911) ............................................................

9. Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir i Eyrarbakkahjeraði 
(konungsúrskurður !6/s 1 9 1 4 ) ...................................................

10. Bjarni Jensson, hjeraðslœknir i Síðuhjeraði (k o n -  
ungsúrskurður i; /s 1 9 1 4 ) ............................................................

11. Hannes Hafstein, ráðherra (konungsúrskurður !1/- 
1914) ...................................................................................................

12. Sigurður Þórðarson, sýslum aður Mýra- og Borgar- 
fjarðarsýslu (konungsúrskurður Vio 1 9 1 4 ) .......................

Flyt

kr.

1601,40

1133.33 

641,91

1440.00

1008.00 

1000,00 

1876,62 

1737.78 

1000,00 

1000,00

5333.33  

2276,70

kr.

20049,07



kr. kr.
Fiuít ... 20049,07 ( .............

13. Björn (1. Blöndal, bjeraðslæknir í Miðfjarðarbjeraði
(konungsúrskurður 'J8/r 1 9 1 5 ) ................................................... 875,00

14. Sigurður Ólafsson, sýslumaður í Arnessýslu (kon-
ungsúrskurður i0h  1 9 1 5 ) ............................................................. 2571,35

15. Klemens Jónsson, landritari (konungsúrskurður */i
1917) ................................................................................................... 4000.00

11). Davíð Scheving, hjeraðslæknir í ísafjarðarhjeraði
(konungsúrskurður Vs 1 9 1 4 ) ................................................... 1266,67

17. Sigurður Eggerz, ráðherra (konungsúrskurður 4/s 1915). 3000,00
18. Guðmundur Eggerz, sýslum aður i Árnessýslu ............. 1558,52

33320,61

B. Embættismannaekkjur og börn:

1. Camilla Tóm asson, ekkja Pórðar Tóm assonar hjer-
aðslæknis, frá */i2 1873 ............................................................. 197,00

2. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins amtmanns,
"  frá 1/ j 1 8 7 5 ......................................................................................... 529,16
3. Elinborg Thorberg, ekkja Bergs 'l’horbergs landshöfð-

ingja, frá V* 1886 ...................................................................... 919,17
4. Kristin Skúladóttir, ekkja Boga Pjelurssonar hjeraðs-

læknis, frá Vi 1890 ...................................................................... 187,50 |
5. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen amt-

m anns, frá V’io 1 8 9 1 .................................................................... 750,00
6. Ragnheiður Guðjóhnsen, ekkja Einars Guðjóhnsen : .

hjeraðslæknis i 13. læknishjeraði, frá */* 1891 ............. 187,50 i
7. Asta Hallgrimsson, ekkja T óm asar Hallgrimssonar

læknaskólakennara, frá */i 1894 ..................... .................... 350,09 1
8. Pórhildur Tómasdóttir, ekkja eftir Helga Hálfdánar- i

son forstöðumann prestaskólans, frá J/a 1894 ............. 575,00
9. Ingunn Halldórsdóttir, ekkja H. E. Johnson sýslu- i

manns í Rangárvallasýslu, frá J/s 1894 ...................... 412,59 ’
10. Ingibjórg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs- {

læknis í 4. læknishjeraði, frá */5 1 8 9 4 ................................ 305,00 !
11. Þuríður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslum anns i

Suður-Múlasýslu, frá V u  1895 ......................................... 430,80 ;
12. Elisabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja Ölafs Sigvalda-

sonar bjeraðslæknis, frá V« 1896 .......................................... 187,50
13. Álfbeiður Helga Briem, ekkja Páls Briem amtmanns,

frá 1‘í 1905 ..........................................................  kr. 625,00 i .
Samkvæmt konungsúrskurði *Vs

1905 banda dóttur hennar Pórdísi ti) ...
fullra 18 ára, f. \l* 1904 ....................... — 100,00 725,00

Flyl ... 5756,31 33320,61



kr. kr.
Flntl . . . 5756,31 33320,61

14. Margrjet Magnúsdóttir, ekkja Ólafs tiuðm undssonar
hjeraðslæknis, frá ’.’i 1906 ................................................... 187,50

15. Guðrún B. Gísladótlir, ekkja Jóns Sigurðssonar hjer-
aðslæknis ......................................................................................... 189,37

16. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving
hjeraðslækuis, frá ','j 1909 ................................................... 187,50

17. Eline Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims Sveins-
sonar biskups, frá 1 í 1910 ................................................... 875,00

1K. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hjer-
aðslæknis í Hróarstunguhjeraði, f r á '/9 1910 kr. 150.00

Samkvæmt konungsúrskurði *.U
1911 handa börnum hennar, þar til þau
eru fullra 16 ára:
1. Ragnhildi, f. w/: 1907 ....................... — 80 00
2. Jóni Baldri, f. 15/ 6 1909 ....................... — 80,00

. ------------- 310,00
19. þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs-

læknis i Sauðárkrókshjeraði, frá */it 1 9 1 0 ....................... 212,50
20. þórunn Jónassen, ekkja dr. J. Jónassens landlæknis,

frá 7 «  1910 ................................................................................ 539,17
21. Elísabet Sveinsdóttir, ekkja Björns Jónssonar ráðherra,

frá 7 «  1912 ................................................................................ 600,00
22. Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guðmunds-

sonar sýslum anns, frá 1/» 1913 .......................................... 560,83
23. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíusar amt-

m anns Havsteen, frá V6 1 9 1 5 ................................................. 750,00
24. Sigriður Hjalladóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdómara,

frá 7 7 1 9 1 5 ....................................................................................... 500,00
25, Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu-

manns, frá 7« 1 9 1 6 .........................................  kr. 535,17
Sam kvæm t konungsúrskurði */*

1916 handa börnum hennar, þar til þau
eru íullra 18 ára:
1. Sverri, f. 15 : 1904 ................................  — 100.00
2. Maríu Kristínu, f. 13 1900 .............  — 100,00

-- -------------- 735,17
26. Elin Stephensen, ekkja Magnúsar lands-

höfðingja Stephensen, frá 7 5 1917 ................................ 1200,00
27. Sofía Johnsen, ekkja fvrv. hjeraðslæknis Porgríms

Johnsen, frá */» 1917 ............................................................. 321,53 ;
28. Fórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara síra Jónasar

Jónassonar, frá ’ i.. 1 9 1 7 ............................................................. 200,00_

Flyt ... 13124,88 33320,61



Flutt ...
29. Guðný Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslum anns Björns 

Bjarnarson, frá l /1 1919..................................  kr. 350,00
Sam kvæm t konungsúrskurði u ji

1919 handa börnum hennar, þar til þau 
eru fullra 18 ára:
1. Stefáni, f. n /r 1904   — 100.00
2. Dagmar Camillu Porbjörgu, f. *'/'• 1905 — 11)0,00

30. Ragnheiður Vigfúsdóttir, ekkja Sig. Sigurðssonar hjer- 
aðslæknis i Dalahjeraði .............................................................

31. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals hjeraðslæknis 
í Borgarfjarðarhjeraði .............................................................

32. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófess- 
ors, frá */3 1 9 2 0 .................................................  kr. 340,00

Samkvæmt konungsúrskurði ll/n
1920 handa 2 b ö m u m  hennar, þar til 
þau eru fullra 16 ára:
1. forva ld i ,  f. 10/3 1907   — 100,00
2. Jóni Þórði, f. 151 1913   — 100,00

33. Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara
34. F innboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs- 

læknis i R eykhólahjeraði.............................................................

C. Uppgjafaprestar:

1. Stefán Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardögum  
1900 ...................................................................................................

2. Tóm as Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum 1902
3. Jóo Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904
4. Páll Sívertsen, prestur að Stað í Aðalvík, frá fardög- 

um 1906 .........................................................................................

D. Prestsekkjur:

1. Anna í. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað
2. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað ...
3. Ástríður Petersen frá Svalbarði .............
4. Bergljót Blöndal frá H vam m i í SkagaQrði
5. Camilla S. Briem frá H r u n a ......................
6. Elín Scheving frá V o g s ó s u m ......................
7. Guðríður Pjetursdótlir frá Höfða .............

kr.
13124,88

550,00

187.50

187.50

540.00

450.00

187,50

100,00
170.00
100.00 
100,00 
129,43 
100,00 
114.63

kr.
33320,61

I

15227,38

1321,66

814,06 | 49869,65



kr. kr.
Flyt ... 814,06 49869,65

8. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli .......................................... 100,00
9. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergsstöðum ............. 107.54

10. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ................................ 183,78
11. Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal .......................................... 100,00
12. Guðrún Pjetursdóttir frá G ö r ð u m .......................................... 314 81
13. Guðrún Torfadóttir frá H ólm um  .......................................... 134.40
14. Halldóra Hallgrímsdóttir frá Görðum á Akranesi ... 154,25
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólstað ....................... 158,95
16. Hansina Porgrímsdótlir frá Þingeyrum ...................... 31,81
17. Ingibjörg Sigurðardóttir frá Kálfatjörn................................ 146,10
18. Ingunn Loflsdóttir frá Desjarm ýri.......................................... 101,55
19. Jóhanna S. Jónsdóttir frá V i ð v i k .......................................... 150,00
20. Kristín Sveiubjarnardóttir frá Holti ................................ 181,40
21. Kristín Thorlacius frá Saurbæ i Eyjafrrði ..................... 136,39
22. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólslað ................................ 118,43
23. Margrjet Erlendsdótir frá Stafafelli ................................ 117,25
24. Margrjet Pórðardótlir frá Gaulverjabæ................................ 139,86

25. Metta Einarsdóttir frá Stafafelli .......................................... 117,25
26. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum ............. 149,20
27. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 131,36
28. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............. 118,60
29. Ragnhildur Gísladóttir frá E y v in d a r h ó lu m ...................... 101,81
30. Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað ............. 23,43
31. Sesselja Pórðardóttir frá Skinnastað ................................ 127,73
32. Sigriður Jónasdóttir frá Melstað .......................................... 188.06
33. Sigríður Metúsalemsdóttir frá S t a ð a r b a k k a ..................... 131,26
34. Steinunn Eiríksdóttir frá Pingmúla ................................ 100,00

35. Vigdís Einarsdóttir frá G runnavík......................................... 104,16
36. Þórey Bjarnadóttir Kolbeins frá Staðarbakka ............. 115,53

37. Pórunn S. Pjetursdóttir frá Eydölum  ................................ 204,48

38. Valgerður Jónsdóttir frá Völlum i Svarfaðardal............. 142,00

39. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ......................................... 100,00
5045,45

Samtals: ......... 54915,10


