
Nd. 991. Fjárlttg

fyrir árið 1923.

(Afgreidd frá Nd. 19. apríl).

I. KAFLl.

T e k j n r .

1 .  g r .

Árið 1923 er ætlast til, að tekjur rfkisins verði svo sem talið er í 2.—5. 
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
I’essir skattar og lollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur........................................................................ 210000
2. Tekjuskattur og e ignarska t tu r ............................................ 900000

1110000
3. A u k a te k ju r ................................................................................ 250000
4. Erfðafjárskattur ........................................................................ 55000
5. Vitagjald ................................................................................ 150000
6. Leyfisbrjefagjöld...................................................  ............ 10000

465000
7.
8.

Utfiutningsgjald ................... ...............................................
Áfengistollur (þar með óáfengl öl, áfengislausl vin, 
ávaxtasafi og l im o n a d e ) ...................................................... 250000

600000

9. Tóbaksto llu r .............................................................................. 500000
10. Kaffi- og s y k u r to l lu r ............................................................. 800000
11. Vórutollur ............................................................... .......... 1000000
12. Annað aðflufningsgjald ...................................................... 60000

2610000

Flyt ... . . .  . . . 4785000



kr. kr.

. Flutt ... 4785000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykurs^erð ............................. 20000
14. S tim pilg jald ............................................................................... 500000
15. Lestagjald af s k ip u m ............................................................. 40000
16. Pósttekjur ................................................................................ 400000
17. S im a te k ju r ................................................................................ 1075000

1475000
18. T óbakse inkasa la ...................................................................... 200000
19. Skólagjöld ................................................................................ 5000

Samtals ... ............ 7025000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli.......... 10000
4. Tekjur af skipum ............................................................... 150000

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

4. gr.
Tekjur af bönkum, Rœktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. er áætlað:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 250000
2. Tekjur af Ræ ktunarsjóði...................................................... 20000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júli 1909 ....................................................... 40000
4. Væntanlega útdregið af þeim b r je f u m ............................. 15000

Flyt ... • • • • • • 325000



Flutl ...
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi íslands
6. Vextir af innstæðum í bönkum .....................................
7. Greiðsla frá L andsvers lun inn i............................................

Samtals ...

kr. kr.

............ 325000
0000
5000

240000

............ 576000

5. gr.
Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

1. Óvissar tekjur .......................................................................
2. Endurgreidd skyndilán til em b æ tt ism a n n a ..........  ...
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ....................

Samtals ...

kr. | kr.

20000
400

2000

22400



II. KAFLI.

G jö ld .

6. gr.
Árifl 1923 eru veittar til gjalda upphœðir þær, sem tilgreindar eru i 

7 . - 1 9 .  gr.

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

I. Yextir:
1. 4•/• lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr., tekið 

1908 til 15 ára til simalagninga .............................
2. 41/*0/© lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, 

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

3. 4Vi0/o lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að 
kaupa III, flokks bankavaxtabrjef Landsbankans

4. 4^/iVo lán hjá dönskum bönkum, 500000 kr., tek- 
ið 1912 til 15 ára vegna sjerstakra útgjalda (Reykja- 
vikurhöfn o. f l . ) ...............................................................

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

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

7. 5°/o lán, tekið til símalagninga 1917 hjá mikla 
norræna ritsímafjelaginu, til 30 ára, 500000 kr. ...

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skipum, 2 
milj. kr., tekið 1917 til 10 ára, vextir */i %  hærri 
en forvextír Þjóðbankans danska  ..........................

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

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

Flyt

kr.

2333,33

36562,50

7593,76

7500.00 

16246,30

5320.00 

22584,52

66500.00

4760.00

35000.00

204400,41

kr.



Flutt ...
11. Lón hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með 

5°/o vöxtum, 21/* milj. k r ...............................................
12. Lán hjá Háskóla ísiands, 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, 41/* milj. k r ..........................
Innlent lán 1. júlí 1920 með 51/* °/o vöxtum til
20 ára, 3 miij. kr .............................................................
Enskt lán 1. sept. 1921 með 7®/® vöxtum til 30 
ára, 17* milj. k r ...............................................................

13.

14.

15.

II. Atborganir:
1. Af láninu frá 1908
2. — — — 1909
3. — — — 1912
4. — — — 1912
5. — — — 1913
6. — — — 1916
7. — ritsimaláni 1917
8. skipakaupaláni
9. — ritsimaláni Landsbankans

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

III. Framlag til Landsbankans, 10. greiðsla

Samtals

204400,41

40000.00

50000.00

185625.00

144375.00

105000.00

kr.

33333.33
50000.00 

8333,33
33333.34 
12744,72
4000.00 
9768,82

200000,00
3400.00 

100000,00
225000.00
150000.00
50000.00

kr.

729400,41

879913.54

100000,00

1709313,95

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins ............................. 60000



9. gr,
Til alþingiskoítnaðar og yflrskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþ ingiskostnaðar...................................  ................... 220000
2. Tii yflrskoðunar landsreikninga ..................................... 3000

223000

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

10. gr.
Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanríkismála og rikisráðs-

kostnaðar er veitt: a

kr. kr.

A.
Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.

1. Til ráðherra:
a. Laun ..................................................... . ... 30000
b. Til risnu ......................................................  4000

34000
2. Til utanferða ráðherra ...................................................... 8000
3. Laun starfsmanna s t jó rnarráðs in s .................................... 95940
4. Annar kostnaður ............ ............................................ 22000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ............................. 19340
6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð-

herrabústaðnum ....................................................................... 3000
182280

B.
Hagstofan.

1. Laun hag s to fu s tjó ra .............................................................. 9500
2. Laun að s to ð a rm an n s ............................................................. 6300
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrsina .................... 10000
4. Prentun eyðubiaða ............................................................... 3000
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m ................................................ 4000
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ..................................... 15000

47800

Flyt ... • • • • • • 230080



kr. kr.

Flutt ... 230080
C.

Sendiherra, utanríkismál og rikisróðskostnaður.
Til sendiherra i Kaupmannnahðfn:
a. Laun ■ ...............................................................  20000
b. Til húsaleigu .............................................. 3000
c. — risnu ......................................................  5000
d. — skrifstofuhalda .....................................  16000

------------- 44000
Fyrir meðferð u ta n r ik is m á la .............................................. 12000
Rikisráðskostnaður ............................................................... 4000
Kostnaður af sam bands lagane fnd ..................................... 7500

67500

Samtals ... ............ 297580

11. gr.
Til dómgæsiu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun d ó m a ra ....................................................... 52500
b. Laun ritara ...................................................... 6300
c. Annar kostnaður .............................................. 2500

61300
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . . . . 176220
3. Laun h rep p s t jó ra ......................................................... .......... 32400

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans -f Reykjavfk: ■ -
a. L a u n ...................................................................... 23260
b. H ú s a le ig a ............................................................. 3000
c. Hiti, ljós og ræsting ..................................... 2200
d. Yms gjöld ...................................................... 1940

30400

- 300320 ••• •••



kr. kr.

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

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimlumanns 24300
b. Laun 3 tollvarða ..............................................  16200
c. H ú s a le ig a .............................................................  6500
d. Hiti og ljós ......................................................  1500
e. Ýms g jö ld .............................................................  10000

58500
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og

lögreglustjóra i Revkjavik njóta dýrtiðaruppbótar eftir
reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og annara bæjarfógeta 50000
7. Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar fan g e lsa ......................................................  .................... 15000
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódómsmanna .............................................. 1000

10. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 3000
439820

B.
Ymisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappirs 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 .....................................  60000
85000

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

4. Til embættiseftirlitsferða........................... . .................... 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un á skipam ælingum ............................................................. 500
6. Til landhelgisgæslu ............................................................... 30000
7. Gjöld til yflrskattanefnda og fyrir skattvirðingar ... 20000

163600

'  Samtals ... ........... 603420



12. gr.
Tii læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 327240
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. a. Styrkur til læknisvitjana handa hreppum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt að .................... 6000
Styrkur þessi greiðist hreppsnefndum og er þvi

skilyrði bundinn, að þær sendi með umsókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum. Stjórnar-
ráðið úthlutar honum aðeins til þeirra hreppa,
sem um ræðir i 12. gr. 3—16 fjárl. 1922, að viðbættri
Eyrarsveit í Snæfelisnessýslu, er fær 200 kr.

b. Viðbótarstyrkur til Jökuldals-, Hlíðar-, Tungu-,
Hjaltastaðar- og Eiðahrepj. , sf þessir hreppar ráða
sjer sjerstakan lækni ....................................................... 1500

7500
4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði, enda nýtur

hann eigi annara launa úr rikissjóði ............................. 2500

6. Til augnlækninga:
a. StyrkurtilaugnlæknisAndrjesarFjeldstedsiReykjavik 2000
b. Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum

landið á helstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt a ð ........................... 700

------— - - 2700
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ... 1500
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i

Reykjavik ................................................................................ 1500
Stvrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsteds, Vilh.

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

8. Til geislalækningastofu ríkisins ..................................... 12000
9. Til Radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum-

lækningar ................................................................................ 2500
10. Holdsveikraspitalinn............................................................... 91556

Flyt ... • » • • • 450996



kr. kr.

Flutt ... 450996
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ...................................................... ........... 9000

B. Annar kostnaður:
1. Laun s ta r f s m a n n a ..................................... 14000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 160 a. á dag) 34456
3. Klæðnaður ............................................ 3000
4. Meðul og sá ra u m b ú ð ir ............................. 1800
5. E l d s n e j l i ...................................................... 13000
6. Ljósmeti ...................................................... 2000
7. Húsbúnaður og áhöld ............................. 2500
8. Viðhald á h ú s u m ..................................... 3000
9. Þvottur og ræsting..................................... 3000

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skem tanir ...................................................... 800
12. Skattar o. fl................. ............................. 2500
13. Ymisleg g j ö l d .............................................. 2000

82556

91556

Geðveikrahælið á K l e p p i ................. ............ 55340
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Lann l æ k n i s .................................................... ............ 9000

B. ö n n u r  gjöld:
1. Kaup s ta r fsm a n n a ..................................... 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 160 a. á dag) .. 52560
3. Klæðnaður 60 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum ...................................................... 6000
4. Meðul og u m b ú ð ir ..................................... 600
5. Ljós og hiti .............................................. 10400
6. Viðhald og áhöld ..................................... 10000
7. Þvottur og ræsting ..................................... 2000
8. S k e m ta n ir ..................................................... 1000
9. Skattar m. m ................................................ 1000

10. óviss gjöld ............................................ 1500
95060

104060

Flyt ... 104060 506336



Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720 
Tekjur af búinu .............................................. 2000

Mismunur ..

12. Heiisuhæiið á Vífilsstöðum ...
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun l æ k n i s ............................
B. ö n n u r  gjöld:

1. Kaup s ta r fsm a n n a ...........
2. V ið u rv æ ri ............................
3. Lyf og hjúkrunargögn ...
4. Ljós og hiti ....................
5. Þvottur og ræ sting ...........
6. Viðhald húsa ....................
7. Viðhald vjela ....................
8. Húsbúnaður og áhöld ...
9. F lu tn ingskos tnaðu r ..........

10. óviss gjöld ..................

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 ...

13. ö n n u r  gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að ... 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 70 aurar fyrir 
hvern dag, gegn. þvi, að hjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og styrknum nemur.

b. Bólusetningarkostnaður ..............................................

Flyt ...

kr. kr.

104060 506336

48720

55340

52120

9000

230000

239000

186880

52120

20000

1500

21500 658456



kr. kr.

Flutt ... 21500 558456
c. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um 

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

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

e. Gjöid samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt- 
ingu á fótækralögunum, 77. og 78. gr......................... 70000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu- 
skólum ................................................................................ 1500

g. Styrkur til hjeraðslækna tii utanferða, i þvi skyni 
að afla sjer nýriar læ kn isþekk ingar ........................... 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tiilóg- 
um landiæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 
kr. fyrir hverja mánaðardvöl erlendis. 

h. Styrkur til s jú k ra sa m la g a .............................................. 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins 

. islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur 
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al- 
menn sjúkrasamiög fá að lögum. 

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta 
kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............ 3000

j. Utanfararkostnaður ungra yflrsetukvenna, til fram- 
haldsnáms i Kristjaníu eða K au p m a n n ah ö fn ......... 800

k. Viðbótarlaun yfirsetukonu ( Grimsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarsstaðar frá ............................. 300

i. Til Gisla Sigurðssonar i Krossgerði, til þess að 
kaupa sjer umbúðir ....................................................... 500

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna....................
112100

25000

Samtals ... ........... 695556



13. gr.
Til •amgönguniála er veitt:

A.
Póstmál.

Laun:
a. Eftir launalögum .............................................  86400
h. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur ... 66000
c. Brjefhirðingamenn.............................................  18000

2. Póstflutningur ........................................................................
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist- 
ara og póstmeistara, eftir reikningi ............ 8500

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

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póst- 
stofum og pós ta fg re iðs lum ............................. 11000

d. ö n n u r  gjöld ....................................................... 43000

B.
Vegabætur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegam álastjóra .................................... 9500
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................... 6840
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

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

It. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut ...
2. Skagfirðingabraut . ...
3. Biskupstungnabraut ...
4. Hvamm8tangabraut ...
5. Viðhald flutningabrauta

5000
20000
25000
8000

52000

Flyt ... 110000

kr. kr.

170400

170000

82500
422900

34640

34640 422900



Flutt ... 110000 
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

vegarins, gegn þvi, að Rangárvallasýsla
leggi fram þriðjung kostnaðar ... ... 20000

III. I*jóðvegir:
1. Stykkishólmsvegur ............................. ... 20000
2. Langadalsvegur í Húnavatnssýslu ... ... 15000
3. öxnadalsvegur ..................................... ... 10000
4. Hróarstunguvegur ............................. ... 15000
5. Aðrar vegabætur og viðhald ............ ... 40000

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

V. 1. Til á h a ld a .............................................. .. 15000
2. Til bókasafns verkamanna ........... .. 300

VH. Tillög til akfærra sýsluvega, alt a ð .............................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru i reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragferjuhalds á H jeraðsvötnum ............................

VIII. Til dragferjuhalds á Lagarf ljó ti .....................................

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða .......................................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að ...

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Ritsfmafjelagið mikla norræna, uinsamið árgjald (til
1925) .......................................................................................

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskanpa o. fl. ...

Flyt

kr.

34640

130000

100000
10000

15300
40000

500

500

200000
100000

35000
20000

55000

kr.

422900

330940

300000

1053840



III. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
Flutt ...

1. Laun samkvæmt launalögum ............ 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ............................................  ............ 11000
3. Ritsfmastöðin í Reykjavik .................... 32000
4. Þráðlausa stöðin i Reykjavík ........... 7500
5. Bæjarsiminn i Reykjavik .................... 68000
6. Áhaldahúsið ............................. ............ 2500
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjar-

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

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

símakerfinu .............................................. 5800
10. Símastöðin á B o rð e y r i ............................. 5000
11. Símastöðin í Hafnarfirði, alt a ð ............ 13500
12. Símastöðin i Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Simastöðin á S iglufirð i............................ 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu .................... 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatey ........... 2600
16. Til loftskeytastöðvar á H esteyri............ 3000
17. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar tal-

símastöðvar .............................................. 60000

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m ......................
V. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

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

VII. Viðhald l a n d s s im a n n a ......................................................
VIII. Tillag lil alþjóðaskrifstofunnar í Bern ..................

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .....................................  9500

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
lar.dsstjórn, hjeraðsstjórnum og bæjar- 
stjórnum, eftir ákvæðum landsstjórnar.

kr.

55000

kr.

1053840

531100

48000
25000

6000
100000

1000
766100

Flyt ... 9500   1819940



kr. kr.

Flult ... 9500
2. Til verkfróðra aðstoðar ............................. 6300
3. Til skrifslofuhalds, eflir reikningi, alt að 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir 

reikningi, alt a ð ..............................................  2000
21800

1819940

11. Laun vitavarða......................................................................
þar af 300 kr. persónuleg Iaunaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.

20800

III. Kekstrarkostnaður v i t a n n a .............................................. 55000
IV. Til Hvanneyjarvitans ...................................................... 4000
V. Til Valnsnesvila ............................................................... 3000

VI. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 6000
VII. Ý m is le g t ................................................................................ 10000

120600

Samtals ... ............ 1940540

a.

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

Andlega stjettin. 
Biskupsembættið: .
1. Laun biskups .............................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi

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

2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 
og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m ....................

3. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum .....................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4°/« af styrkupphæðinni,

Flyt ...

kr.

9500
2000

408,28

8000
260000

400
15000

kr.

11500

283808,28

295308,28

295308,28



kr. kr.

Flutt ... 205308,28
cnda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er
lokið og sannað, að |>að sje vel af hendi lcyst og hafi
kostað að minsta kosti eins mikið og slyrknum ncmur.

B.
Kensluinál.

Háskólinn:
a. Laun ........................................................................ 125000
b. Til kennara í sögu og málfræði íslenskrar tungu

að fornu og n ý j u ...................................................... 6300
c. Styrktarfje:

1. Námsstyrkur .....................................  12000
2. Húsaleigustyrkur ............................. 6000

18000
Húsaleiguslyrk og námsslyrk má að eins

veita reglusömum, efnalitlum slúdenlum, 175
kr. mest um árið í húsaleiguslyi k og 560 kr.
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega
að eins veita utanbæjarstúdentum.

d. Til kensluáhalda læ k n a d e i ld a r ............................. 500
e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efna-

fræði, 1000 kr. lil hvors ..................................... 2000
f. Hiti, ljós, ræsling og v je lg æ s la ............................. 5000
g, ö n n u r  gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun .....................................  1000
b. Dýrtíðaruppbót ....................  700

----------  1700
2. Til dyravarðar:

a. Lauu, auk hlunninda, sem hann
liefir áður no lið ....................  1600

b. Dýrtíðaruppbót ... ............ 1000
-----------  2600

3. Ýins g j ö l d ............................................ 4000
8300

------------ 165100
Námsstyrkui' til islenskra stúdenta í erlendum
skólum ................................................................................ 8000

Flyt ... • • • . • • 468408,28



Flull ...
1200 kr. handa hveijum. Sækja mega þeir 

hviiii viðurkendan háskóla á Norðurlöndum og 
i helslu menningarlöndum öðrum, en senda verða 
þeir stjórninni skilríki fyrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá 
eigi kenslu í við Háskóla íslands. Slyrkurinn skal 
aðeins veiltur stúdenlunum fyrstu 4 námsárin.

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ..............................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins utan og innan .. 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda,

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

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

stuðulsuppbót ..................... ............ 3600
7. L æ kn isþóknun ..................................... 200
8. Til vfsindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000

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

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

Húsaleigustyrk og námsslyrk má aðeins veita 
efnilegum, rcglusömum og efnalillum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsslyik gangi utanbæjar- 
menn íyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n ............................................
b. Önnnr gjöld:

1. Til þriggja aukakennara ..
2. Tímakensla ....................
3. Til bóka og kensluáhalda

9200
4000
1000

Flyt 14200

kr.

94140

26600

kr.

468408,28

120740

23580 589148,28



kr. kr.

Flult ... 14200 23580 589148,28
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 5000
5. Námsslyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur 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. Gldiviður 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. Ymisleg gjöld ..................................... 2500

13000
----------- _ 37120

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

1. Til t im akens lu ..................................... 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 2500
3. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

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

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

Fiyt 14400 700428,28



b. ö n n u r  gjöld:
1. Húsnæði m. m ............
2. Ljós og hiti ............
3. Ýmiss kostnaður ...
4. Húsnæði, Ijós og hiti skólastjóra.

Fiutt

1800
1200
1200
2800

Við skólana undir liðunum III.—VII., að und- 
anskilinni lærdómsdeild mentaskólans, skal setja 
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr. fyrir hvern 
nýjan innanbæjarnemanda. Stjórnarráöið má þó, 
eftir tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá 
skólagjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efni- 
legir nemendur.

VIII. Bændakensia:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ......................................................  10800
Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-
k e n s l u ..................................................... 1600
ö n n u r  gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ............  500
3. Til eldiviðar og ijósa ... 3500
4. Ýmisleg g jö id ...................  2500

b.

c.

7500

2.

b.
c.

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ...........................................

Til smiða- og leikfimikenslu 
ö n n u r  gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að

Til kensluáhalda ...........
Til eldiviðar og ljósa ... 
Ymisleg g jö ld ....................

11880
1300

2.
3.
4.

1000
500

3200
2500

7200

Styrkurinn til verklegs náms við bænda- 
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem- 
endum, sem stunda verknám, samkvæmt samn- 
ingi, eigi skemur en 6 vikur á ári og skila 
skólanum dagbókum um vinnubrögðin yfir 
námstímann, og nemi styrkurinn aldrei hærri

Flyt ...

kr. kr.

21400

19900

20380

40280 721828,28

\



kr. kr.

Flutl .. 40280 721828,28
upphæð á hvern nemanda en 12 kr. fyrir
hverja viku námstimans.

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

3. Til skólahalds á Eiðum:
a. L a u n ......................................................  11880
b. Til aðs toðarkens lu ............................. 600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ............ 600
2. — kensluáhalda ...........  500
3. — eldiviðar og ljósa ... 4000
4. Ýmisleg g jö ld ....................  2500

7600
20080

Iðnfræðsla: 60360
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík til þess

að reka Iðnskóla í Rvík, undir yfirumsjón
landss t jó rna rinnar ..................................................... 6000

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld-
skólahalds ............................................................... 1000

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsafirði, til kvöld-
skólahalds ............................................................... 1000

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til
kvöldskólahalds ...................................................... 600

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

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

8600
Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjelagsins í Reykjavík, til þess að halda uppi
skóla fyrir verslunarmenn, undir yfirumsjón
Iandsstjórnarinnar, þó ekki yfir %  kostnaðar 6500

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnari nar, þó ekki yfir 8/i kostnaðar 6500

13000
Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns .......................... .................... 1500

j

Flyt ... 1500 803788,28



kr. kr.

Flutt ... 1500 803788,28
2. Til verklegrar kenslu:

a. Launþriggjayfirsetukvenna iReykja-
vik ....................................................... 900

b. Annar kostnaður, alt a ð ..................  400
------------- 1300

3. Styrkur til námskvenna ..................................... 7000
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting .................... 1700
5. Slyrkur til að semja og gefa nt kenslubók handa

Ijósmæðrum, alt að .............................................. 4000
15500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

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

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ....................  4000

c. Námsslyrkur til sveitastúlkna ... 800
23800

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

kr. framlögum annarstaðar að en úr ríkis-
sjóði ......................................................  15000

b. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ....................  2000

17000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 40800

stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót .................... 345000
2. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ........... 10000
3. Til prófdómara við barnapróf ............................. 4200 ;
4. Umsjón iræðslumála: !

a. Laun fræðslum álastjóra....................  9000
b. Skrifstofukostnaður hans ...........  1000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að ....................................................... 1000
11000

370200

Flyt ... « • • • • • 1230288,28



XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

kr. kr.

Flutt ... 1230288,28
Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,

Akureyrar og Hafnai f j a r ð a r ................................... 3fi000
Styrkurinn er vei" r með því skilyrði, að

skólarnir fullnægi rr • stjórnarráðið sel-
ur, og að þeir njóti styrks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsslyrks- 
ins. Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmenn- -

um kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, 
að öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar 
styrknum og hefir eftirlil með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flenshorg 15000
3. Til lýðskólans í Bergsstaðastræti .................... 800

Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísatjarðarkaupstað, 

til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar

50800

1500
Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bækur ................................................................................ 1200
a. Til kenslu heyrnar- og málleysingia m. m. ... 13000

Stjórnin annast um, að aðstandendur neinend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872,2. gr. 

b. Utanfararstyrkur handa forstöðukonu dauf- 
dumbraskólans, til þess að nema nýjar kenslu- 
aðferðir ...............................................................  ... 1500

Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá

14500

1000

Sundkensla og leikfimi:
1. Til sundkenslu í Reykjavik ............................. 300

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

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, sem 
getur í 1-lið, og til að kenna öðrum sund- 
kennurum björgunarsund ..................................... 1500

Flyt ... 1800 1299288,28



kr. kr.

Flutl ... 1800 1299288,28
3. Til sundkenslu o. fl. annarstaðar .................... 2000

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsslyrknum nemur.

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veila 
utanbæjarslúlkum ókeypis kenslu i leikfnni ... 600

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að halda 4400
uppi kenslu í trjeskurði i Reykjavík ................... 1500

Samtals ... ............ 1305188,28

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

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 23940
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur 

ársinaður, 2000 kr., með ve rðs tuðu lsuppbót......... 3600
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands 12000
d. Til þess að seinja og gefa út handritaskrá safnsins 3000
e. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
f. Húsaleiga ....................................................................... 500
g. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1000

-------------- 44400
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ................................................................................ 16200
b. Til að binda inn og búa um skjöl og til að út- 

vega og afrita merk skjöl og bækur banda safninu 2000
c. Til að gefa út skrá yfír skjalasafnið o. fl. 250
d. Til að ljósmynda og afrita skjöl og heimildir, er 

varða ísland, i erlendum söfnum ............................. 1000
------------- 19450

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 9500
b. ril aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ............................. 1200
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ..................................... 1500
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 600

Flyt ... 12800 63850



kr. kr.

Flutl ... 12800 63850
e. Til að kaupa íslensk listaverk og l is l ið n a ð ............ 4000
f. Ferðakoslnaður til rannsókna og undirbúnings á

skrásetningu fornmenja, alt að ............................. .. ) 200
18000

þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, cftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Nállúrufræðifje lagið...............................................................
Þar af til umsjónar við nátlúrugripasafnið 600 

kr. á ári.
Slyrkurinn veitist mcð þvi skilyrði, að safnið sjc 

tii sýnis almenningi á ákveðnum lima, ckki sjaldnar 
en einu sinni á viku.

1500

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræslingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................

10000
2000

12000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi miuna lillagi úr 

bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i ...................................................... 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauplúnum, gegn 

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði ... . 1500
8.
9.

Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa.............................
Til Hins íslenska bókmentafjelags .............................

200
2000

10. Til Þjóðvinafjelagsins ...................................................... 1000
11. Til Fornleifafjelagsins ......................................................

Slyikurinn greiðist því aðeins, að Árbók komi út.
800

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

13. Til að vinna að texlaúlgáfu á íslensku fornbrjefasafni 
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samskon- 

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

1600

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

15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800- 1873 ... 800
16. Til Dansk-islandsk S a m fu n d .............................................. 1000
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna Magn 

ússonar og Páls V íd a l ín s .................................................... 800
18. Styrkur til að gefa út Flóru íslands ............................. 1000
19. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsla kosli 

1000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............ 4000
20. T.l Lislvinafjelagsins......................................................  ... 1000

Fiyt ... 116050



kr. kr.

Flutt ... 116050
21. a. Slyikur til skálda og listamanna ............................. 15000

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes
Faust ................................................................................ 1200

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .............................................. 4000

d. Til Páls ísólfssonar orgelleikara, til þess að Ijúka námi 2000
9 9 9 n n

22. a. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safnið eign rikisins .................... 7000

b. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli ............................................................... 1500 8500

23. Til Hannesar l’orsleinssonar, til að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje hand-
ritið eign landsins að honum lá tn u m ............................. 2000

24. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirann-
sókna ......................................................................................... 1200

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

26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1200
27. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ........... 4000
28. Til Frítnanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundmn og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
29. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni

sínu ........................................................................................ 500
30. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ....................................................................... 500
31. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ... 500
32. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna-

söfnunar ................................................................................ 500
33. Til Boga Th. Melsteds, til að rita í s la n d ssö g u ............ 800
34. Til landsskjálftarannsókna .............................................. 500

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

35. Til veðurathugana og veðurskevta ............................. 40000
36. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og

á A k u re y r i ................................................................................ 1500
Af þessu íje skal greiða stúdentafjelaginu á Ak-

urevri 400 kr., til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi.
37. Til íþróttasambands I s l a n d s .............................................. 1500
38. Til lislasalnshúss Einars Jónssonar ............................ 5000
39. Til Reykjavíkurdeildar Norræna stúdenlasambandsins,

styrkur til að senda fulltrúa á stjórnarfundi erlendis 500
Flyt ... ............ 208950



kr. kr.

Flutt ... 208950
40. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með

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

41. Til J. C. Poestion í Wien, til þess að vinna áfram að
ritverkum sínum um íslensk fræði ............................. 1500

42. Til þóiarins Guðmundssonar fiðluleikara .................... 1200
Slyrkur jiessi er bundinn því skilyrði, að hann

kenni alt að 0 mönnum á ári, sem heima eiga utan
Reykjavikur, ókeypis að leika á fiðlu.

4;k Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi ... 3000

Samtals ... ........... 219150

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands .............................................. 155000
2. Til sandgræðslu........................................................................ 15000

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. Enda gefa
þau skýrslu um það, hvernig stvrknum er varið.

4. Til Gaiðyrkjufjelags íslands:
Laun g a rð y rk ju s l jó ra ...................................................... 5500

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

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

a. Laun handa 4 dýralæknum ...........  ................... 21780
b. Til Hólingeirs Jenssonar, til dýialækninga ............ 500
c. Til cins manns, til að læra dýralækningar erlendis 800

Fiyt ... 23080 254020



kr. kr.

Flutt ... 23080 254020
Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar

á ári votlorð frá kennurnm sfnum um iðni og á-
stundun. 23080

8. Til eftirlits með útflutningi á hrossum............................. 600
9. Til efnarannsóknarstotu i Reykjavík:

a. Laun forslöðumanns, auk 25l)/o af öllum tekjum 
slofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíðaruppbót..........

b. Húsaleiga.......................... ..............................................
0300
1000

c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ............................. J700 9000

10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms 
erlendis........................................................................................ 4000

11. Til Fiskveiðasjóðs íslands .............................................. 6000
12. Til Fiskifjelagsins ...............................................................

Rar af 500 kr. til kenslu á (safirði skipstjóraefna 
á smáskipuni.

45000

13. Laun yHrmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfiimatsmanna ......................................................
b. 4 sfldarmatsmanna ......................................................
c. 4 ullarmatsmanna...............................................................
d. 5 k jö tm atsm anna ...............................................................
e. Ferðakostnaður yfirm atsm anna.....................................

21600
11520
2880
6000

10000
52000

14. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir fiskiafurðir 
erlendis................. .....................................................  .......... 10000

15. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
16. Til Gísla Guðmundssonar, til kjötverkunarrann- 

sókna ................................................................................ 1600
17. Til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnn kjöti, 

alt að ........................................................................................ 2000
18. Til bryggjugerðar á Eyrarbakka, alt að Va kostnaðar 10000
19. Til bryggjugerðar í Ólaísfirði, ail að '/» kostnaðar ... 5000
20. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ...........

Af þessum lið gangi 600 kr. til bandavinnuskóla Hall- 
dóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði honum haldið áfram.

8000

21. Til sambands norðlenskra kvenna.................................... 500
22. Þóknun til vörumerkjaskrásetjara..................................... 1000
23. Handa Ungmennafjelagi Islands, til eflingar íþrótta og

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

fjenu er varið.

1800

FJyt ... • • • • • • 435600



kr. kr.

b'lult ... 435600
Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-
sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd .................... 500
Styrkur til ábúandans í Fornahvatnmi, til að haida
Jtar uppi bygð og gisting...................................................... 700

20. Styrkur tíl ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til Jress að halda Jtar við bygð og veita ferða-
mönnum gisting og be ina ..................................................... 200

27. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, lil að halda þar
uppi bygð dg g ist ing .............................................................. 700

28. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-
námunnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
u p p b ó t ..........  ........................................................................ 0300

29. Til Bjargráðasjóðs ............................................................... 23000
30. Til Landhelgisjóðs ............................................................... 20000
31. Til slysatryggingar s jóm anna .............................................. 20000
32. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun forstöðumanns ...................................................... 0120
b. Ferðakostnaður h a n s ...................................................... 500

6620
33. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ... 1000
34. Laun húsagerðarmeistara...................................................... 9000
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ......................................................................................... 0300
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni hann auk þessa við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur í
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt a ð ...................................................... «00
7100

36. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vestmannaeyjutn 30000
37. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eftirgjaldi

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

Samtals ... ............ 561920

17. gr.
Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna fyrirframgreiðslna 

eru veittar 4000 kr.



18. gr.
Til eftirlauna og slyrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæml eftirlaunalöguni:
ii

a. Embætlismenn .............................................. ................................... 33320,61
b. Embættismannaekkjur og börn ............ ................................... 15227,38
c. Uppgjafaprestar .............................................. ........... 1321,66
d. P restsekk ju r ...................................................... 5045,45

54915,10
Slyrklarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embæltismenn:

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

2050
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækn>«*
ekkju ............................................ #• .. 150

2. Til Magneu Ásgeirsson, læknisekkju ... 200
3. — ólivu Guðmundsson .................... 175
4. — Sigríðar Hjaltadóltur ... .......... 400 ' 1 

t
5. — Ingileifar S næ b ja rnardó ttu r ........... 400 i

— ---------- 1325 ;
c. Uppgjafaprestar:

I. Tii Slefáns M. Jónssonar .................... 325
2. —  Bjarnar J ó n s s o n a r ............................. 475
3. — Guðlaugs Guðmundssonar ............ 500

1300

d. Preslsekkjur:
1. Til Ástu P ó ra r in sd ó ttu r .......................... 130
2. — Auðar G is la d ó t tu r ............................. 300
3. — Bjargar Einarsdóttur .................... 500
4. —■ Guðrúnar B jö rn sdó ttu r .................... 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdótlur ... 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .................... 100
7. — Guðrúnar Pjetursdótlur ............ 300
8. — Guðrúnar Torfadóltur .................... 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur .................... 300

10. — Jóhönnu S. J ó n s d ó l tu r .................... 300
11. — Kirstínar Pjelursdóttur..................... 300
12. — Krislínar Sveinbjarnardóttur ... 300
13. — Ragnheiðar J ó n s d ó t tu r .................... 106

Flyt ... 3536 4675 54915,10



kr. kr.

Flutt ... 353 6 4675 54915.10
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. 

með hverju harni hennar, sein er 
í ómegð .............................................. 400

15. Hlífar Bogadótlur, 100 kr. með 
hverju barni hennar, sem er í 
óm egð .................................................... 700

16. — Pórunnar Stefánsdóttur.................... 400
17. — Ingibjargar Sigurðardóttur ........... 400
18. — Steinunnar Pjetursdóttur ........... 300

5736
Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur .................... 300
2. - 3 barna hennar ............................. 300
3. — Bjargar J ó n s d ó t t u r ........................... 300
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ........... 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................... 500
6. - Jónasar Eiríkssonar , .................... 500
7. — Magnúsar E in a r s s o n a r .................... 500
8. — Elínar Briem Jónsson .................... 300
9. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur ........... 300

10. — 3 barna hennar ............................. 300
11. - Janusar Jónssonar præp. hon. ... 720
12. — Pjeturs Guðmundssonarv.................. 500
13. — Steinunnar F r ím a n n sd ó ttu r .......... 450

5330
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar ' ............................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
3. — Böðvars Jó n sso n a r ............................. 200
4. — Hallgrfms Krákssonar .................... 200
5. — Jóhanns J ó n s s o n a r ........................... 200
6. — Þóru Matthíasdóttur .................... 300
7. — Danfels J ó n s s o n a r ............................. 200
8. — Jens Þórðarsonar................................. 100
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

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

stöðum ...........  ............................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ... ... 300

4000

Flyt ... 19741 54915,10



kr. kr.

Flutt ... 19741 54915,1(
Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s ............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius ............................. 300

5300
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiríksdótlur ólafsson .. ... 300
2. — Jakobinu P je tu rsdó tlu r .................... 200
3. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

lil sonar þeirra Þorsteins Erlings-
sonar 300 kr. ............................. 600

1. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,
og auk þess 100 kr. méð hverju

- barni bennar, sem er i ómegð ... 700
ó. — Guðrúnar Sigurðardóttur ........... 300
fi. — Ólínu Porsteinsdóttur ... ...- ... 300
7. — 3 barna hennar ............................. 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur .......... 300
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju Matt-

híasar Jochumssonar .................... 1200
4200

Ýmsir starfsmenn og ékkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-

L’orstöðukonu .. ... ................. 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða 500
8. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni henn-
ar, sem er i ómegð .................... 500

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

5. — ' Páls Erlingssonar ............................. 800
6. — Erlends Z a k a r ia s s o n a r .................... 300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
8. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
9. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por-

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

v i ta v a rð a r ............................................ 400 v

Flyt . .. 4200 29241 54915, l t



kr.

- Flutl ... 4200
II. Til Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúaar Vigfússonar ... ... ... 400

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til Ingeborg Sigurjónsson.....................................  ..
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara............

III. Dýrtlðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ...
IV. Tillag til e llis tyrktarsjóða.....................................................

Samtals ...

29241 04910,10

4000

1K00

1200

00841 

70904 89 

40000,00

202000,99

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

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

Stjórninni er heimill að endurgreiða P. J. Thorsteinsson útgerðarstjói a 
alt að 10000 kr. af síldartunnutolli frá árinu 1919, ef ástæður reynast samskouar 
og voru fyrir greiðslunni til Ásgeirs Pjeturssonar í 19. gr. síðustu fjárlaga.

Ólafi J. Hvanndal myndamótara skal veittur tveggja ára greiðslufrestur á 
rentum og afborgunum af eftirstöðvum, að upphæð kr. 4334,00, af viðlagasjóðsláni.

20 gr.
Til gjalda árið 1923 er veitt 

Samkvæmt 7. gr.
—  8. —

-  9. —
—  10 . —

-  11 . —

-  12 . —

— 13. —
— 14. —
—  15 .  —

—  16 . —

— 17. —
— 1 8 . —
-  19. —

kr. 1709313.95
60000.00

223000.00
297580.00
603420.00
695556.00 

1940540.00 
1305188.28
219150.00
561920.00 

4000.00
202660.99
100000.00

kr. 7922329.22

Flyt kr. 7922329.22



Klutt kr. 7922329.22
En tekjur eru áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr..................................  kr. 7020009.00
— 3. —   190050.00
— 4.   — 576000.00
— 5. -    — 22400.00'

---------------  7813450.00

Tekjuhalli kr.: 108879.22

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

1. Alt að 10000 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°/° vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári f 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/» 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°/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Alt að 5000 kr. lil lánveitinga handa verkamönnum í 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 liðnum 4 fyrstu árunum.

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

5. Alt að 45000 kr. til Árnessýslu, til endurgreiðslu á skuld hennar við rikis- 
sjóð vegna vegalagninga. Lánið veitist gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu 
á 20 árum.

6. Alt að 5000 kr. lán handa bændum í Hrunamannahreppi, til að koma upp
N smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú. Lánið veitist gegn tryggingu, er stjórnin

tekur gilda, og gegn 6°/o ársvöxtum og endurgreiðslu á 20 árum.
7. Til að koma á fót kjötniðursuðu við hveri í Reykhollsdalshreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar, og gegn 6°/o í 
ársvöxtum og endurgreiðslu á 30 árum, 30000 kr.

8. Alt að 120 þús. kr. til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveitunni, 
með 6° o ársvöxtum og gegn endurgreiðslu á 30 árum. Verði fje eigi fyrir 
hendi, cr stjórninni heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er 
bæjarstjórnin kann að taka í þessu skyni. (Endurveiting.)

9. Til Vestmannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni, alt að 80 þús. kr. 
til 30 ára, gegn 6°/o vöxtum. Verði fje ekki fyrir hendi, er stjórninni heimilt 
að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri upphæð, er kaupstaðurinn kann að taka i 
þessu skyni, (Endurveiting.)



10. Alt að 8000 kr. handa Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals-hreppum, lil að 
kaupa jörð til læknisseturs fyrir Reykhólahjerað. Lánið skal veitt gegn ábyrgð 
sýslunefndar Áustur-Barðastrandarsýslu, eða annari tryggingu, er landsstjórnin 
tekur gilda. Lánið ávaxtast með 6°/o og endurgreiðist með jöfnum afborgun- 
um á 30 árum.

11. Alt að 11000 kr. handa Árnessýslu, til að kaupa jörðina Laugarás fyrir lækn- 
issetur, með samskonar skilyrðum.

12. Alt að 20000 kr. til að koma upp ostagerðarbúum. Lánin eru veitt eftir til- 
lögum Búnaðarfjelags lslands, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar. Lán- 
in eru ávöxtuð með 6*/o °g endurgreiðast á 20 árum.

13. Alt að 30000 kr. til Jóns ísleifssonar verkfræðings, til að reisa hús með 
nýrri og ódýrari gerð en hjer hefir þekst. Lánið er veitt til 15 ára og með 
6 0/# ársvöxtum, gegn tryggingum, er stjórnin tekur gildar.

14. Alt að 20000 kr. til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis, til að reisa hús með 
nuddlækningastofu. Lánið er veitt til 15 ára með 6°/o ársvöxtum og gegu 
tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

15. Alt að 70000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsambands, til þess að kaupa 
sljettil (Frásemaschine). Lánið skal veita eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar,' 6°/o ársvöxtum og greiðslu 
á 16 árum.

16. Til stofnunar tveggja klæðaverksiniðja, annarar á Austurlandi (Reyðarfirði), 
hinnar á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 kr. til hvoirar, þó eigi yfir 
*/» stofnkoslnaðar, og gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er 
landsstjórnin metur gildar. Af láninu •greiðist 6°/o vexlir og endurborgist á 
20 árum.

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

ur, ekkju Alberls 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 Ki istjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i 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 með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast Qárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

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


