
I. F r u m v a r p

tii fjárlaga fyrir árið 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1923)

L KAFLI.

T e k j n r .

I .  gr.
Árið 1924 er ætlast til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2 . - 5 .  

gr,, og að þeirra verði aflað með tekjugreinnm, sem þ a r  eru taldar.

2. gr.
I* r  skattar  og tollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fas te ignaskatfu r............................................................................ 215000
2. T ekjnskattur og e ig n a r s k a t tu r ...................  ... .. ... 1100000

1315000
3. Aukatekjur ... ............................................................................ 260000
4. E rfð a f já r sk a t tu r ................. .......................................................... 55000
5. Vitagjald ..................................................................................... 160000
6. L ey f isb r je fag jð ld .......................................................................... 10000

485000

Flyt ...
-

1800000



kr. kr.

F lutt ... 1800000
7.
8.

Útflutningsgjald ...........................................................................
Áfengistollur (þa r  með óáfengt öl, áfengislaust vin, 
ávaxtasafi og l í m o n a d e ) .......................................................... 350000

550000

9. T ó b a k s to l lu r ................................................................................... 450000
10. Kaffi- og s y k u r to l l u r ................................................................. 750000
11. Vörutollur ..................................................................................... 1100000
12. Annað aðflutningsgjald .................. ....................................... 60000

2710000
13. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .............................. 20000
14. S t im p i lg ja ld .................................................................................... 350000
15. Lestagjald af s k i p u m ................................................................. 40000
16. Pósttekjur ..................................................................................... 350000
17. S i m a t e k j u r ..................................................................................... 1050000

1400000
18. T ó b a k s e in k a s a la .......................................................................... 200000
19. Steinolíueinkasala ................................................................... 100000
20. Skólagjóld ..................................................................................... 3000

Samtals ... ............ 7173000

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum  ríkissjóðs eru ta ldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir r ik iss jóðs ...................................... 35000
2. Tekjur af k irkjum  ................................................................... 100
3. T ek jur af s i l fu rberg i ................................................................... 10000
4. Tekjur af skipum ................................................................... 50000

Samtals ... ............ 95100



4. gr.
Tekjur af bönkum , Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. eru áætlaðar:

. kr. kr.

1. Tekjur af bönkum  ................................................................... 150000
2. Tekjur af R æ k tu n a rs jó ð i .......................................................... 25000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum , keyptum sam kvæ m t lög- .

um nr. 14, 9. júlí 1909 .......................................................... 35000
4. Væntanlega útdregið af þeim b r j e f u m ............................... 15000

50000
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafjelagi Islands 5000
6. Vextir af innstæðum  i bönkum  ........................................ 10000
7. Greiðsla frá L a n d s v e r s lu n ...................................................... 100000

Samtals ... ............ 340000

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

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ............................................................................ 20000
2. Endurgreidd skyndilán til e m b æ t t i s m a n n a ..................... 300
3. E ndurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ..................... 2000

Samtals ... ............ 22300

II. KAFLI. 

G jö ld .

6. gr.
Árið 1924 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7 . - 1 9 .  gr.



7. gr.
Greiðslur aí lánuiu rikissjóðs og framlag til L andsbaukaus  er lalið:

I. Vextir:
1. Innlend l á n ............................................................................
2. Erlend lán : £  8803 - 1 - 9 og danskar kr. 361351,26

II. Atborganir:
1. Innlend l á n ............................................................................
2. Erlend lán: £  4491 - 7 - 5 og danska r  kr. 573524,29

III. F ram lag  til Landsbankans, 11. greiðsla

Samtals ...

kr.

225446,00
658100,24

257400,00
802759,11

kr.

883546,24

1060159,11

1943705,35
100000

2043705,35

8. gr.

kr. kr.

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

✓

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

kr. kr.

1. Til a lþ in g isk o s tn a ð a r .................................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ........................................

180000
4800

184800

Samtals ... ............ 184800



10. gr.
Til láðuueytisins, hagstofunnar, sendiherra, u tanríkism ála og rikisraðs- 

kostnaðar er veitt:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1,
2.
3.
4.
5.
6.

1.

A.
Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. 

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

fl.

30000
4000

Til utanferða ráðherra ..........................................................
Laun starfsnaanna s t j ó rn a r r á ð s in s .......................................
Annar kostnaður ............  ...............................................
Fyrir  að gegna rikisfjehirðisstörfum ........................... .
Tii umbóta og viðhalds á s tjó rnarráðshúsinu  og ráð- 
h e r ra b ú s ta ð n u m ............................................................................

B.
Hagstofan.

L aun hagstofustjóra ........... ....................
Laun a ð s to ð a r m a n n s ....................................
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ......................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m ......................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ...........

C.
Sendiherra, utanrik ism ál og rikisráðskostnaður.

Til sendiherra i K au p m an n n ah ö fn :
a. Laun  .................................................................  20000
b. Til húsaleigu .................................................. 3000
c. — risnu ...........................................................  5000
d. — skrifstofuhalds ................................    14000

2. Fyrir meðferð u tanríkism áia ... .
3. Rikisráðskostnaður .....................  .
4. Kostnaður við sam bandslaganefnd .

kr.

34000
6000

82700
20000
17080

3000

8700
5600
9000
2500
3500

13000

42000
12000
4000
1500

kr.

162780

42300

59500

Samtals 264580



11. gr.
Til dómgæslu og lögieglusljóinar o. fl. er veilt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun  d ó m a r a ..........................................................  52500
b. L aun  ritara ..........................................................  6080
c. A nnar kostnaður ................................................. 2000

60580
2. Laun bæjarfógeta, sýslum anna og lögreglustjóra . ... 152540
3. Laun h r e p p s t jó r a ......................................................................... 28000

4. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavfk:
a. L aun  fulltrúa, 3 skrifara og innbeim tum anns 23200
b. Laun 3 t o l l v a r ð a ................................................. 14200
c. H ú s a l e ig a .................................................................  6500
d. Hiti og ljós .......................................................... 1300
e. Ýms g jö ld .................................................................  9000

54200
Fastir  starfsmenn á skrifstofu lögreglustjóra njóta

dýrtiðaruppbótar eftir reglum launalaganna.
5. Skrifstofukostnaður sýslum anna og bæ ja ifóge ta ............ 70000
6. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnað-

ar  f a n g e l s a ..................................................................................... 12000
7. Annar sakam álakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
8. Borgun til s jódóm sm anna ................................................. 1000
9. Borgun til setu- og varadóm ara  ........................................ 3000

393320

B.
Ýmisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þ óknun  fyrir útgáfu t ið indanna m. fl. ... 900
b. Til pappírs og p ren tunar  ..............................  10000
c. Til koslnaðar við sendingar með póstum 12G0

12100

Flyt ... 12100 393320



kr. kr.

F lutt ... 12100 393320
2. Burðareyrir og embættisskeyti:

a. Endurgjald handa  em bættism önnum  fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef ..............................  20000

b. Fyrir  embættisskeyti ........................................ 50000
* . . . 70000

3. Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir n okkra r  op-
inberar byggingar ................................................................... 8000

4. Til em bæ ttisef t ir li ts fe rða .............................  ..................... 5000
5. Póknun fyrir aðstoð verkfróðs m anns við endurskoð-

un á sk ip am æ lin g u m ................................................................. 500
6. Til landhelgisgæslu ................................................................... 30000
7. Gjöld til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar ... 20000

145600

Samtals ... ............ 538920

12. gr.
Til læ knaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun  .............................................................................................. 293180
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 1000
3. a. Styrkur til læknisvitjana banda  hreppum , sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn, alt að ..................... 6000
Styrkur þessi greiðist h reppsnefndum  og er því

skilyrði bundinn, að þær sendi með um sókn sinni
skilagrein um hvernig verja á styrknum . Stjórnar-
ráðið ú th lu tar honum  aðeins til þeirra hreppa,
sem um ræðir í 12. gr. 3 —16 fjárl. 1922, að viðbættri
Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu, er fær 200 kr.

b. V iðbótarstyrkur til Jökuldals-,  Hlíðar-, Tungu-,
Hjaltastaðar- og E iðahreppa, ef þessir h reppar ráða
sjer sjerstakan lækni .......................................................... 1500

7500
4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði, enda nýtur

h an n  eigi annara  launa úr ríkissjóði ............................... 2000

Fiyt ... ............ 303680



5.

6.
7.

8.

10.

kr. kr.

Fiutt ... 303680
Til augnlækninga:
a. S iyrkurtilaugnlæ knisA ndrjesarF jeldstedsíR eykjav ík 1600
b. S tyrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum

landið á helstu viðkotnustaði s trandskipa, með þvi
skilyrði, að bann  hafí á hverri hringferð að minsta
kosti há lfsm ánaðar  dvöl sam tals á tveim binum
íjölmennustu v iðkom ustöðum , eftir samráði við
stjórnarráðið, ettir reikningi, alt að . 700

2300
Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ... 1200
Styrkur til háls- og neflæknis Óiafs Þorsteinssonar í
Reykjavík ........................................................ ... ............ 1200

Styrkurinn tii læ knanna Ándrjesar Fjeldsteds, Vilh.
Bernhöfts og Ólafs þorsteinssonar er bundinn  því
skilyrði, að þeir, hver um sig, segi s túdentunum  i
læknadeild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fá- |
tæ ku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
s ja ldnar en 3 sinnum  á mánuði. j

Til geislalækningastofu rikisins ........... ............... . ... 11000
Til Radíumsjóðs íslands, s tyrkur til að reka rad íum -
lækningar ........................................................ ...................... 2500
H o ldsve ik rasp ita linn ...................................... ..................... 82355
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. L aun  l æ k n i s ............................................... . . .  ............ 7700
B. A nnar kostnaður:

1. Laun s t a r f s m a n n a ............................. ... 13000
2. Viðurværi 59 m anna  (ca. 150 a. á d ag )  31755
3. K læðnaður ...................................... .. 2800
4. Meðul og s á r a u m b ú ð i r .................... ... 1800
5. E l d s n e y l i ............................................... ... 11000
6. Ljósmeti ............................................... ... 2000
7. H úsbúnaður og áhöíd .................... ... 2000
8. Viðbald á húsum  .....................  . ... 3000
9. Rvotlur og ræ s t in g ............................. ... 2000

10. Greftrunarkostnaður .................... ... 500
11. S k em tan ir . . .  ............. ... ........... ... 800
12. Skattar o. fl............................................ . ... 2500
13. Ýmisleg g j ö l d ...................................... ... 1500

74655

82355

Flyt ... • • « , . , 404235



kr. kr.

Flutt ... 404235
Geðveikrahælið á Kleppi ...................................... ............ 48865
Sá kostnaður sunduriiðast þannig:
A. Laun l æ k n i s ......................................................... ............ 7700

B. ð n n u r  gjöld:
1. Kaup s t a r f s tn a n n a ........................................ 10000
2. Viðurværi 90 m anna  (ca. 150 a. á dag) .. 49725
3. K iæðnaðnr 64 sjúklinga á 90 kr. handa

hverjum .......................................................... 5760
4. Meðul og u m h ú ð i r ....................................... 550
5. Ljós og hiti ................................................. 9000
6. Viðhald og áhöld .................... . ............ 10000
7. Þvottur og ræ s t in g ........................................ 1800
8. S k e m t a n i r ........................................................ 750
9. Skattar  m. m ................................................... 900

10. Óviss gjöid ............................................... 1400
89885

97585
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 64 sjúklingum, 200 a. á dag 46720
Tekjur af búinu ..............................  ............. 2000

48720

M ismunur .. 48865
Til berkla lækninga: -------------

1. S lyrkur sam kvæ m t lögum nr. 43, 27. júnl 1921 utn
varn ir  gegn berklaveiki ............................... ............ 75000

2. Heilsuhælið á ViBlsstöðum ..................... .......... 3060
78060

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun l æ k n i s ................................................ .......... 7700
B. ö n n u r  gjöld:

1. Kaup s t a r f s m a n n a ............................... 30000
2. V ið u rv æ r i ................................................ 135000
3. Lyf og h j ú k r u n a r g ö g n ..................... 8000
4. Ljós og hiti ........................................ 25000
5. Þvottur  og ræ s t in g .............................. 5500
6. Viðhald h ú s a ........................................ 5000
7. Viðhald vjela ... ............................... 5000
8. H úsbúnaður og áhöld ..................... 8000

Flyl ... 221500 7700 531160



F lu tt
9. F lu tn ingskostnaður .. 

10. Óviss gjöld ............

221500
5000
3000

E*ar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr, 50 au. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum , 4 kr. á dag ... 35040
T ekjur af búinu ....................  2000

M ismunur ...

13. ö n n u r  gjöld:
a. S tyrkur til s júkrahúsa  og sjúkraskýla, alt að ... 

S tyrkurinn  veitist eftir fjölda legudaga, 70 a u ra r fy r i r  
hvern dag, gegn því, að hjerað það, sem sjúkra- 
húsið á, leggi fram eins mikið og s tyrknum  nemur.

b. Bólusetningarkostnaður .............. ' .............................
c. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næ m ra  s júkdóm a ... ...
d. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því, að næ m ir s júkdóm ar berist til ís-
lands .....................................................................................

e. Gjöld sám kvæ m t lögum nr. 61, 1921, um  breyt- 
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr..........................

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

g. S tyrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni 
að afla sjer n ý r ia r  læ k n is þ e k k in g a r .............................

Pennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir tiliög- 
um landlæknis, og má h ann  ekki fara fram úr 250 
kr. fyrir hverja m ánaðardvöl erlendis.

h. S tyrkur til s j ú k r a s a m l a g a .................................................
Af þessum styrk greiðist s júkrasamiagi Hins 

istenska prentaraQelags alt að 200 kr. S tyrkur 
þessi m á þó ekki fara fram ú r  þeim styrk, er al- 
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta 
kosti jafnm iklu  frá bæjarsjóði Reykjavíkur ............

Flyt ...

kr.

7700

229500

237200

234140

3060

20000

1500

4000

1000

50000

1500

3000

6500

3000

90500

kr.

531160

531160



kr. kr.

Flutt ... 90500 531160
j. U tanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til frain- 

haldsnám s i Kristjaniu eða K aupm annahöfn  .. ... 800
k. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grimsey, gegn jafn-

mikilli launabót anna rss taðar  frá ............................... 300

Hluti ríkissjóðs af launum  y í i r s e tu k v e n n a ......................
91600
23000

Samtals ... ............ 645760

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Gftir launalögum ......................................
b. Póstafgreiðslumenn u tan Reykjavikur
c. B rjefb irð ingam enn ......................................

77000
56000
16000

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

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík h já  aðalpóstmeist- 
ara og póstmeistara, eftir reikningi ............  7500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykja- 
víkur hjá póstm eisturum  og á stærri póst- 
afgreiðslum ..........................................................  17000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póst- 
stofum og p ó s ta fg r e ið s lu m ............................... 10000

d. ö n n u r  gjöld ..........................................................  38000

Flyt ...



B.
Vegamál.

I. Stjórn og und irbún ingur vegagerða:
1. Laun  v eg a m á la s t jó ra ........................ 8700
2. L aun  aðstoðarverkfræðings ..................... 6240
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

eftir reikningi, alt að ............ ...........................  3000
4. Til aðstoðarm anna og mælinga, alt að .. 6500
5. Skrifstofukostnaður .......................................  6000

F lu tt ...

It. F lu tn ingabrautir :
1. S k a g f i rð in g a b ra u t .............................................  10000
2. B iskupstungnabraut .......................................  20000
3. H vam m stangabrau t ........................................ 8000
4. Viðhald fiutningabrauta ..............................  44000
5. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

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

III. Þjóðvegir:
1. Norðurárdalsvegur.............................................  15000
2. H róarstunguvegur ..................................  10000
3. V a lln av eg u r.........................................................  8000
4. Stykkishólms-, Langadals-, Þelamerkur-, 

Miðfjarðar- og Kjalarnesvegur, 5000 kr.
hver ...................................................................  25000

5. Aðrar vegabætur og viðhald  .......................  40000

IV. F ja l lv e g ir .....................................................................................
V. 1. Til á h a ld a ...    20000

2. Til bókasafns verkam anna ..................... 300

VI. Tillög til akfærra sýsluvega, alt a ð ............................
gegn að minsta kosti jafnm iklu  tillagi annars taðar  
frá og öðrum  þeim skilyrðum, sem sett eru i reglu- 
gerð nr. 3, 3. ja n ú a r  1916.

VII. Til dragfeijuhalds á H je ra ð s v ö tn u m ..............................
VIII. Til dragferjuhalds á L a g a r f l jó t i ........................................

F ly t ...

kr. kr.

............ 371500

30440

102000

98000
10000

20300
40000

300
300

301340

672840



kr. kr.

C.
Samgöngur á sjó.

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

F lu tt ...

I.

II. 
III.

D.
Hraðskeyta- og talsím asam band. 

RitsimaQelagið mikla norræna, um sam ið  árgjald (til
1925) ............................................................................................
Til v iðauka símakerfa, sm ærri efniskaupa o. fl. ... 
Til starfrækslu landssím anna m. m.:

1. L aun sam kvæ m t launalögum ............ 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

a n n a ...............................................  ............ 9000
3. Ritsimastöðin í Reykjavik ..................... 24000
4. Þráðlausa stöðin i Reykjavík ............ 10000
5. Bæjarsiminn i Reykjavik ..................... 60000
6. Áhaldahúsið ................................................. 2500
7. Ritslmastöðin á Akureyri ásam t bæ jar-

símakerfinu ................................................. 7300
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásam t bæj-

arsímakerfinu ........................................ 10000
9. Ritsimastöðin á tsafirði ásam t bæjar-

símakerfinu ................................................. 5800
10. Símastöðin á B o r ð e y r i .............................. 2500
11. Símastöðin i Hafnarfirði, alt a ð ............ 4600
12. Simastöðin i Vestmannaeyjum, alt að 5000
13. Sfmastöðin á S ig lu f irð i .............................. 5500
14. Til aukarits im aþjónustu  ..................... 2000
15. Til ioftskeytastöðvar f Flatey ............ 2000
16. Til loftskeytastöðvar á H es tey r i ............ 3000
17. Til loftskeytastöðvar á S i ð u ................... 2500
18. Gjöld til eftirlitsstöðvar og að ra r  tal-

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

IV.
V.

VI.

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.
Viðbót og viðhald stöðvanna ............
Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar,  eftir 
reikningi, alt að ..................................................................

F lyt

35000
20000

505700
40000
20000

5000

625700

672840

200000

872840



Flult
VII. Viðhald l a n d s s í m a n n a ..............................

VIII. Tillag til a lþjóðaskrifstofunnar í Bern

; E.
Vitamál.

I. Stjórn og und irbún ingur v itamála:
1. L aun  vitamálastjóra ........................................ 8700

H ann sje um sjónarm aður vitanna og 
einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar 
landsstjórn, h jeraðsstjórnum  og bæjar- 
s tjórnum, eftir ákvæðum  landsstjórnar.
Til verkfróðra aðstoðar ............................... 5920
Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 3500 
Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir 
reikningi, alt a ð .................................................  2000

2.
3.
4.

II. L aun  vitavarða.. ... ... .................................................
Þ a r  af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.
R ekstrarkostnaður v i t a n n a .................................................
Sjómerki, þar með talið viðhald sæ luhúsa ............

III
IV
V. Ýmislegt

Samtals ...

kr.

625700
90000

1000

20120
20700

55000
8000
8000

kr.

872840

716700

111820

1701360

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

A.
Andlega stjettin.

a. Biskupsembættið:
1. Laun  biskups ........................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ...

kr. kr.

............ 9200
1000

10200

Flyt ... • • • • . • 10200



Ö onur gjöld:
1. Til prestakalla sam kvæm t lögum 27. teb rúa r  1880, 

1- gr............................................ ••• ........................................
2. Viöbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta sam kvæ m t i ö g u m .....................
3. Fram lag til p restlaunasjóðs.................................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum ........................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús;  þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald ja rðanna  hæ kkar  um  4°/o af styrkupphæðinni, 
enda er s tyrkurinn  ekki greiddur fyr en verkinu er 
lokið og sannað, að það sje vel af hendi leyst og hafi 
kostað að minsta kosti eins mikið og s tyrknum  nemur.

F lu tt ...

« B.
Kenslumál.

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

að fornu og r i ý j u ..........................................................
c. Styrktarfje:

1. Nám sstyrkur ....................  12000
2. Húsaleigustyrkur ........................   ... 6000

d.
e.

f. 
g-

Húsaleigustyrk og nám sstyrk  má að eins 
veita reglusömum, efnalitlum stúdentum , 175 
kr. mest um  árið í húsaleigustyrk og 560 kr. 
mest í námsstyrk. Húsaleigustyrk má venjulega 
að eins veita utanbæjarstúdentum .
Til kensluáhalda læ k n a d e i l d a r   . . .  ...
Fyrir  starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-
fræði, 1000 kr. til hvors ........................................
Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla ............  ............
Ö nnur gjöld:
1. Til ritara :

Laun ... ............................... 1000a.
b. - Ðýftíðaruppbót 700

1700

Flyt ... 1700

kr.

111300

5600

18000

500

2000
4500

141900

kr.

273806,28

284006,28



2. Til dyravarðar:
a. Laun, auk  h lunninda, 

hefir áðu r  notið
b. D ýrtiðaruppbót

3. Yms gjöld ..........

sem hann 
... 1600 
... 1000

F lu tt ... 1700

2600
3000

II. N ám sstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum
skólum ......................................................................................

1200 kr. handa  hverjum. Sækja mega þeir 
hvern viðurkendan háskóla á Norðurlöndum  og 
i helslu m enningarlöndum  öðrum , en senda verða 
þeir stjórninni skilriki fyrir því, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám , sem þeir íá 
eigi kenslu í við Háskóla íslands. S tyrkurinn skal 
aðeins veittur s túdentunum  fyrstu 4 nám sárin .

III. Mentaskólinn almenni:
a.
b.

L a u n ................................................................. •••
Ö n n u r gjöld:
1. Til bókasafns skólans ..................... 400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 4000
3. — skólahússins u tan  og innan  ... 2000
4. — timakenslu og til prófdómenda,

alt a ð ........................................................ 15000
5. H úsaleigustyrkur handa  36 læri*

sveinum, 50 kr. h an d a  hverjum  ... 1800
6. Nám sstyrkur, 2000 kr., með verð-

s tuðulsuppbót ........................................ 3200
7. L æ k n is þ ó k n u n ........................................ 200
8. Til visindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld ........................................ 2500

10. Til þess að gefa út kenslubæ kur
handa  M entaskólanum ..................... 800

11. Til áha lda við fimleikakenslu ... 100
12. Til verðlaunabóka ............................... 100

Húsaleigustyrk og nám sstyrk  má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nem endum .

Flyt ...

kr.

141900

7300

83580

30700

kr.

284006,28

149200

8000

114280

555486,28

-



kr. kr.

F lu tt ... 555486,28
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan-
bæ jarm önnum , og að nám sstyrk  gangi u tanbæjar-
menn fyrir innanbæ jarm önnum , að öðru  jöfn u.

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n ......................................................................... . . . . 21600
b. Ö nnnr gjöld:

1. Til þriggja a u k a k e n n a r a ................... 9200
2. T ím akensla .............................  ... 3500
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 1000
4. Til eldiviðar og ljósa ..................... 3500
5. N ám sstyrkur ........................................ 700

Utanbæ jarnem endur gangi að
styrk fyrir innanbæ jarnem endum ,
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. L aun  ............................... 600
b. Dýrtíðaruppbót ............  300

900
7. Til skólahússins u tan  og innan ... 1000
8. Til ýmislegra gjalda ...................... 1000

20800
42400

Kennaraskólinn:
a. L a u n ....................................................................... . ... 22720
b. Ö nnur gjöld:

L T ím akensla ............................... ... 2500
2. Eldiviður og ljós ............................... 3000
3. Bókakaup og áhöld ..................... 500
4. N ám sstyrkur ........................................ 2500

U tanbæ jarnem endur gangi að
styrk fyrir innanbæ jarnem endum ,
að öðru jöfnu.

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

12000
34720

Stýrim annaskólinn :
a. L a u n ....................................................................... ........... 14080
b. Ö nnur gjöld:

1. Til t ím a k e n s lu ........................................ 4000

Flyt ... 4000 14080 632606,28



kr. kr.

F lu tt  ... 4000 14080 632606,28
2. Til eldiviðar og Ijósa .. ............ 2000
3. Ýmisleg gjöld ............................... ... 3000
4. Tii Sveinbjarnar Egiissonar til fyrir-

lestra .......................................................... 300
9300

23380
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ................................................................. ............ 13440
b. Ö n n u r gjöld:

1. Húsnæði m. m ........................................ 1800
2. Ljós og hiti ........................................ 1000
3. Ýmiss kostnaður ............................... 1000
4. Húsnæði, Ijós og biti skó las t jó ra ... 2800

6600
20040

Við skólana undir liðunum III. —VII., að und-
anskilinni lærdómsdeild m enlaskólans, skal setja
skólagjöld, að minsta kosti 100 kr. fy rir hvern
innanbæ jarnem anda. S tjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu  frá skóla-
gjaldi, ef i h lut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

B æ ndakensla :
1. Til bændaskólans á Hólum :

a. L a u n ............................................... . ... 9920
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

k e n s l u ............................................... ... 1600
c. Ö n n u r  gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhaida ............  500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 2500
4. Ýmisleg g j ö l d .....................  2000

6000
17520

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ................................................. ... 9880
b. Til smíða- og leikfimikenslu ... 1300
c. Ö nnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ............  500

Flyt ... 1500 11180 ! 17520 676026,28



3.
4.

F lu tt  .. .  1500 
Til eldiviðar og ljósa ... 2000 
Ýmisleg g jð ld ...................... 2000

11180

5500

3.

S tyrkurinn til verklegs nám s við bæ ndaskólana 
á Hólum og H vanneyri veitist nem endum , sem 
stunda verknám , sam kvæ m t samningi, eigi skem ur 
en 6 v ikur á ári og skila skólanum  dagbókum  um 
vinnubrögðin yflr nám stím ann , og nemi styrkurinn  
aldrei hærri upphæ ð á hvern nem anda en 12 kr. 
fyrir hverja viku nám stim ans.

Styrkinn m á  aðeins greiða eftir á, sam kvæ m t 
skýrslu um  nám ið, og sje í henni getið, hve háan 
vikustyrk hver nem andi skal fá.
Til skólahalds á E iðum :
a. L aun  ........................................

Til aðs toðarkenslu .....................
ö n n u r  gjöld:
1. Til b ú n að a rn ám s ... ...

Til kensluáhalda ............
Til eldiviðar og ljósa ...
Ýmisleg útgjöld.....................

  ---------- 5600

b.
c.

11200
600

2.
3.
4.

600
500

2500
2000

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarm annafjelagsins i Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla i Reykjavík, und ir  yfirumsjón 
landsstjórnarinnar ..........................................................

b. Til iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólahalds ............................................................................

c. Til Iðnaðarm annafjelagsins á ísafirði, til kvöld- 
skólahalds ............................................................................

S tyrkurinn til þessara 3 skóla m á  þó ekki fara 
yfir */s reksturskostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjó rnarráð inu  skýrslu, 
enda sam þykki það s tundaskrá  þeirra.

X. Verslunarskólar:
a. Til KaupmannaQelagsins og Verslunarmannafjelags- 

ins i Reykjavik, til að ha lda  uppi skóla fyrir

F ly t ...

kr.

17520

16680

kr.

676026,28

17400

6000

1000

1000

51600

8000

735626,28



kr. kr.

F lu tt  ... 735626,28
verslunarm enn, undir  yíirumsjón landstjórnar-
innar, þó ekki yfir */* kostnaðar .................... 6000

b. Til Sam bands sam vinnufjelaganna, til þess að
halda  uppi verslunarskóla, u nd ir  yfirumsjón
landsstjórnarinnar,  þó ekki yfir 3/i k o s ln a ð a r . . . 6000

12000
Yfirsetukvennaskólinn:
1. L aun  forstöðum anns ................................................. 1200
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík 900
b. A nnar kostnaður, alt a ð .....................  400

1300
3. S tyrkur til nám skvenna  ........................................ 7000
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ...................... 600 ;

10100
K vennaskólar: 1

1. Til Kvennaskólans í Reykjavik:
1

a. Rekslrarstyrkur, gegn að íninsta kosti 1800
kr. framlögum annarsstaðnr að en úr ríkis-
sjóði ........................................................  19000

b. 40 kr. fyrir hverja nám sm ey, sem
er alt skólaárið, alt a ð .....................  4000

c. N ám sstyrkur til sveitastúlkna ... 800
23800

2. Tíl kvennaskólans á Blönduósi:
á. RekstrarStyrkur, gegn að minsta kosli 1000

kr. framlögum annarss taðar  að en úr ríkis-
sjóði ..........................................................  15000

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

17000
40800

Skólar þessir s tanda undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

Almenn barnafræðsla:
1. L aun  kennara og dýrtíðaruppból ..................... 267000
2. Til farskóla og eítirlits með heimafræðslu með

sömu skilyrðurn sem verið hefir, alt a ð ............ 9000
3. Til prófdóm ara við barn ap ró f  ............................... 2500

Flyt ... 278500 798526,28



kr.

4. Umsjón fræðslumála:
a. Laun  f r æ ð s lu m á la s t jó ra ................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans  ...........  900
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að 1000

F lu tt ...

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 

A kureyrar og H afnarfjarðar ...............................
S tyrkurinn er veiltur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er s tjórnarráðið setur, 
og að þeir njóti styrks annarss taðar  frá, er ekki 
sje minni en þrið jungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum  og fjölmennum 
k au p túnum  fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin ú tk lu ta r  styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í F lenshorg ...
3. Til lýðskólans í B ergs taðas træ ti ..............................

XV. H úsm æ ðrafræ ðsla :
Til kvenfjelagsins Ó skar í ísafjarðarkaupstað, til 

húsm æðrafræðslu, gegn 1000 kr. anna rss taðar  a ð . . .

XVI. S tyrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 
bæ kur .....................................................................................

XVII. Til kenslu hey rnar-  og málleysingja m. m ...............
Stjóinin annast um, að aðs tandendur nemend- 

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

XVIII. Til kenslu blindra barna, sem send eru u tan  til 
náms, gegn jafnm iklu framlagi annarss laðar frá . . .

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

Styrkur þessi er bundinn  því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að m insta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 m ánuð að haustinu, og að læri-

278500

9600

30000

15000
800

300

798526,28

288100

kr.

45800

1000

1200

12000

1000

Flyt 300 1147626,28



kr. kr.

F lutt ... 300 1147626,28
sveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og Stýri- 
m annaskólans njóti kens lunnar  ókeypis.

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

3. Til sundkenslu o. fl. anna rss taðar  ..................... 2000
Styrkurinn  veitist bæjarstjórnum  og sýslu- 

nefndum með þvi skilyrði, að annarss taðar  frá 
sje lagt lil sundkenslunnar  eigi m inna en ríkis- 
sjóðssty iknum  nemur.

4. Til Ingibjargar GuðbraDdsdóttur, fyrir að veita 
u tanbæ jarstú lkum  ókeypis kenslu i leikfimi ... 600

Styrkur til Stefáns E iríkssonar til þess að halda 
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík .....................

4400

1500

Samtals ...
1 ............

1153526,28

15. gr.
Til vísinda, bókm enta  og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. L aun  .....................................................................................
b. Til aðstoðarm anns við safnið, og sje h ann  fastur 

ársm aður, 2000 kr., með v e rð s tu ð u lsu p p b ó t ...........
c. Til að kaupa  bæ kur og h andr it  og til bókbands ...
d. Til þess að semja og gefa út handr itaskrá  safnsins
e. B runaábyrgðargjald fyrir sa fn ið ......................................
f. Húsaleiga ............................................................................
g. Ýmisleg g jö ld ..........................................................................

2. þ jóðskjalasafnið:
Laun ............................................................................a.

b. Til að b inda inn og búa um  skjöl og til að útvega 
og afrita m erk  skjöl og b æ kur b an d a  safninu

Flyt 38520



kr. kr.

F lu tt  ... 15800 38520
c. Til að gefa út skrá  yfir skjalasafnið o. fl................. 250
d. Til að Ijósm ynda og afrita skjöl og heimildir, er

varða ísland, í erlendum söfnnm ............................... 1000
17050

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun  þ jóðm enjavarðar (fornm enjavarðar)  ............ 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ............................... 1200
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ....................................... 1500
d. Til áha lda  og a ð g e rð a ........................................................ 600
e. Til að kaupa  íslensk listaverk og listiðnað ... ... 4000
f. Ferðakostnaður til rannsókna og undirbúnings á

skrásetningu fornmenja, alt a ð ....................................... 1000
t’jóðmenjasafnið sje opið 6 s tundir  á viku, eftir

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.
16500

4. N á ttú ru f ræ ð if je lag ið ................................................................... 1500
Þar af til um sjónar við náttúrugripasafnið 600 kr.

á ári.
S tyrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje til

sýnis almenningi á ákveðnum  tima, ekki s ja ldnar en
einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............................. 8000
b. Til viðhalds og áhalda ............  ............................... 1500

------------- 9500
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi m inna tiliagi úr

bæjarsjóði og s ý s l u s jó ð i .......................................................... 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kaup túnum , gegn

eigi m inna tillagi ú r  sýslusjóði eða sveitarsjóði ... ... 1500
8. Til bókasafnsins íþöku, til b ó k a k a u p a .............................. 200
9. Til Hins íslenska bókm en taf je lags ....................................... 2000

10. Til Þ jóðvinafjelagsins................................................................. 1000
11. Til Fornleifafjelagsins................................................................. 800

Styrkurinn greiðist því að eins að Árbók komi út.
12. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heim ildarrit  að sögu

íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ..................... 1000
13. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafni 1600

Styrkurinn er bun d in n  því skilyrði, að sam skonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið út við hvert
bindi af safninu.

Flyt ... ............ 94170



kr. kr.

F lutt ... 94170
14. Til þess að gefa út h inar  fornu Alþingisbækur frá

1570— 1800 og að v inna að útgáfu þ e i r r a ..................... 1000
15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800— 1873 ... 800
16. Til D ansk-islandsk S a m f u n d ................................................. 1000
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa ú t  ja rðabók  Árna

M agnússonar og Páls V ídalín s ............................................... 1000
18. Til leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 2000 -

kr. framlagi úr  bæjarsjóði R ey k jav ík u r ............................. 4000
19. Til L istv inafjelagsins .................................................................. 1000
20. Til sama, s tyrkur til húsbyggingar ............................... 4000
21. a. S tyrkur til skálda og lis tamanna ............................... 15000

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

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

20200
22. a. Til síra Jóhannesar  L. Lynge Jóhannssonar ,  til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safnið eign ríkisins ..................... 7000

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

8500
23. Til Hannesar Porsteinssonar, lil að semja æfisögur

lærðra m anna  íslenskra á siðari öldum, enda sje
handritið  eign landsins að honum  l á t n u m ..................... 2000

24. Til B jarna Sæ m undssonar skólakennara, til fiski-
rannsókna  ..................................................................................... 1200

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

26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til ja rð fræ ðirannsókna ... 1200
27. Til dr. Helga Pjeturss, til ja rð fræ ðirannsókna ............ 4000
28. Til F r ím anns  B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarð tegundum  og rannsaka ,  að hverju sje nýtt ... 800
29. Til Páls Porkelssonar, til að vinna að m álsháttasafni

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

æfum sinum ............................................................................ 500
31. Til F inns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ... 500
32. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará , til þjóðsagna-

söfnunar ..................................................................................... 500

Flvt ... 148070



kr. kr.

F lu tt  ... 148070
33. Til Boga Th. Melsteds, til að rita I s l a n d s s ö g u ............ ■ 800
34. Til landsskjálftarannsókna .................................................

Greiðist þvi aðeins, að rannsókn verði við komið 
og skýrslur gefnar.

500

35. Til veðurathugana og v e ð u r s k e y ía ...................................... 40000
36. Til alþýðufræðslu stúdentaQelaganna í Reykjavík og á

Akureyri .....................................................................................
Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akureyri 

400 kr,, til fyrirlestra í NorðlendingaQórðungi.

1500

37. Til íþ ró ttasam bands í s l a n d s ................................................. 1500
38. Tíl listasaí'nshúss Einars Jónssonar  ............................... 4000
39. Til Einars Jónssonar myndhöggvara ..............................

enda hafi hann  forstöðu og umsjón listasafns síns.
4500

40. Til ímrarins G uðm undssonar fiðluleikara ......................
S tyrkur þessi er bund inn  því skilyrði, að hann  

kenni alt að 6 m önnum  á ári, sem heima eiga utan 
Reykjavíkur, ókeypis að leika á fiðlu.

1200

41. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi ... 3000

Samtals ... 205070

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands .................................................
2. Til san d g ræ ð s lu ............................................................................

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

3. Til búnaðarfjelaga ...................................................................
Styrknum  skal varið þannig, að veitt skal ú r  ríkis- 

sjóði 1,50 kr. sem verðlaun fyrir hvert dagsverk, sem 
unnið er að jarðabóium  á íslandi.

Skilyrði fyrir styrkveitingunni sjeu:
a. S lyrkurinn veitist aðeins til búnaðarfjelaga. í hverju

Flyt ... 190000



kr. kr.

F lu tt  ...
búnaðarfjelagi skulu vera minst 10 fjelagar. Eng- 
inn getur talist fjelagi í búnaðarfjelagi, sem eigi 
v innur minst 20 dagsverk að ja rðabótum  árlega.

b. Til þess að verða styrktar aðnjótandi, þurfa jarða- 
b æ tu rnar  að vera vel af hendi leystar. Þæ r skulu 
lagðar í dagsverk eftir reglum, sem Búnaðarfjelag 
ís lands setur og eru sam þyktar af Stjórnaráðinu. 
Til h liðsjónar við reglur þessar skulu hafðar sams- 
konar reglur og nú  gilda. Með í þessar reglur 
m á þó taka súrhevsgryfjur.

c. Af styrk þeim, sem veittur er búnaðarfjelögnm, 
skal minst helmingtium varið til að halda uppi 
vinnuflokki í fjelaginu. H inum  helm ingnum  má 
skifta milli fjelaga hlutfallslega við dagverkatölu 
þá, er þeir hafa unnið. Þó má enginn fjelagi njóta 
hærri styrks en 120 kr. á ári.

d. Ja rð ab æ tu rn a r  skulu árlega mældar. Búnaðarfjelag 
íslands tilnefnir menn til mælinga. Fyrir  mælingar 
þeirra greiðir Búnaðarfjelagið 2 kr. fyrir hvern 
fjelaga. Mælingamenn senda skýrslur til Búnaðar-  
fjelags íslands fyrir lok nóv. ár hvert. Búnaðar- 
fjelagið lætur athuga skýrslu rnar og reikna út hve 
háan  styrk hverju búnaðarfjelagi beri. Með skýrsl- 
unum  skal fylgja afrit af lögum og reglum fjelags- 
ins, svo og reikningum hans.

4. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun Garðyrkjustjóra ..........................................................

5. Til skógræktar:
a. L aun  .....................................................................................
b. Til skóggræðslu ...................................................................

6. Til fram halds landmælinga ...............................................
7. Til dýra læ kn inga :

a. Laun  handa  4 dýra læ knum  ........................................
b. Til Hólmgeirs Jónssonar,  til dýralækninga ............
c. Til eins m anns, til að læra dýralækningar erlendis

N em andanum  ber að senda st jó rnarráð inu  tvisvar 
á ári vottorð frá kennurum  sínum um iðni og 
ástundun.

8. Til eftirlits með útflutningi á h r o s s u m .............................

10560
12000

20600
500

1200

190000

5000

22560
35000

22300
600

Flyt 275460



kr. kr.

F lu tt ... 275460
9. Til efnarannsóknarstofu  í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk  2 5 %  af öllum tekjum
stofnunarinnar,  3500 kr. með dýrtíðaruppbó t  ... 5600

b. Húsaleiga .................... . ................................................. 1000
c. Til ljósa, eldsneitis og ræstingar ............................... 1400

8000
10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnem a til nám s

erlendis .................................................  ............................... 4000
11. Til Fiskveiðasjóðs íslands ................................................. 6000
12. Til Fiskifjelagsins ... ........................................................... 45000

f*ar af 500 kr. til kenslu á ísaflrði fyrir skipstjóra-
efni á sm áskipum .

13. L aun  yfirm atsm anna o. fí.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ... ................................................. 19200
b. 4 síldarm atsm anna ...............................................  ... 10240
c. 4 u l la rm a ts m a n n a ................................................................. 2880
d. 5 k jötmatsm enn ................................................................... 6000
e. Ferðakostnaður y f i rm a ts m a n n a ...................................... 8000

- 46320
14. Til ger larannsókna ...................................... . ..................... 2000
15. Til Sam bands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............ 5000

Af þessum lið gangi 600 kr. til handavinnuskóla  á
Akureyri, verði honum  haldið áfram.

16. Til Dansk K unstfi idsforen ing ................................................. 500
17. Til sam bands norðlenskra k v e n n a ...................................... 500
18. Þóknun til v ö ru m erk ja sk ráse t ja ra ........................................ 1000
19. H anda Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrólta og

skóggræðslu .. ........................................................................... í 1800
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um  hvernig 1

fjenu er varið.
20. S tyrkur til ábúandans  á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum  og veita
ferðam önnum  húsaskjól, heina og fylgd ..................... 500

21. Styrkur til ábúandans  í Fornahvam m i, til að halda
þ ar  uppi bygð og g is t in g ......................................................... 700

22. S tyrkur til ábúandans  á H rauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til þess að halda þ ar  við bygð og veiía ferða-
m önnum  gisting og b e i n a ........................................................ 200

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

Flyt ... • » « ♦ » ♦ 397680



kr. kr.

Flutt ... 397680
24. Laun nám uverkfræðings og lil forstöðu silfurbergs-

n ám u n n a r  í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
u p p b ó t .............................................................................................. 5600

25. Til Bjargráðasjóðs ................................................................... 23000
26. Til landhelgissjóðs ................................................................... 20000
27. Til slysatrj'ggingar s j ó m a n n a ................................................. 20000
28. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda: ‘

a. Laun fo r s tö ð u m a n n s .......................................................... 5440
b. Ferðakostnaður h a n s .......................................................... 500

5940
29. Til að hjálpa nauðstöddum  íslendingum erlendis ... 1000
30. Laun h ú sag e rð a rm e is ta ra ......................................................... 7700
31. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda 3500 kr., með verðstuðulsuppbót, 5600
enda tekur hann  enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni h ann  auk þess við húsagerð einstakra
m anna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur í
landssjóð.

b. Ferðakostnaður, alt að ................................................. 600
6200

32. Til útgerðar björgunarskipsins þórs í Vestmannaevjum 20000
33. Lifeyrir h jónanna á Staðarfelli, að frádregnu eítir-

gjaldi af Staðarfelli, 1800 k r .................................................... 1200

Samtals ... ............ 508320

17. gr.
Til skyndilána handa  em bæltisinönnum  og lögboði nna fyrirframgreiðslna

eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. ! * .
I. Sam kvæm t eftirlaunaiögum : j

a. Em bættism enn ................................................................. . 34180,61
b. Em bæ tlism annaekk jur og börn ............................... 14265,61

Flyt . . . a 48446,22 | ...........



, kr. kr.

F lutt ... 48446,22
c. Uppgjafaprestar ............................................... . . ... 1113,01
d. Prestekkjur .......................................................... ... ... 5689,47

55248,70
Slyrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. E m bæ ttism enn :

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

2050
b. Em bæ ttism annaekkjur og börn:

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

2. — Magneu Á sgeirsson.............................. 200
3. — Ólivu Guðmundsson ..................... 175
4. — Sigriðar H jaltadóttur ..................... 400
5. — Ingileifar S n æ b ja rn a rd ó t tu r ............ 400

1325
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar ..................... 325
2. — B jarnar Jónssonar .............................. 475
3. — Guðlaugs G uðm undssonar ............ 500

1300
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þórar insdóltur  ..................... 130
2. — Auðar G í s l a d ó t tu r ............................... 300
3. — Bjargar E inarsdóttur ..................... 500
4. — G uðrúnar B jö rn s d ó t tu r ..................... 300
5. — Guðrúnar J. J ó h a n n e s d ó t tu r ............ 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóltur ..................... 100
7. — Guðrúnar P je tu rsdó ttu r ..................... 300
8. — G uðrúnar Torfadóttur  ..................... 300
9. — Ingunnar Loftsdóttur ..................... 300

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar,  söm er í
ómegð ................................................. 700

11. — Ingibjargar Sigurðardóttur ........... 400
12. — Jóhö n n u  S. J ó n s d ó t lu r ..................... 300
13. — Kirstínar P je lu r s d ó t tu r ..................... 300
14. — Kristínar Sveinb jarnardó ltu r............ 300

Flyt ... 4530 4675 55248,70



kr. kr.

F iutt ... 4530 4675 55248,70
15. Til S igrúnar Kjartansdóttur, 100 kr.

með liverju barni bennar sem er í
ómegð ................................................. 300

16. — Steinunnar P je tursdóttur  ............ 300
---- 5130

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Ö nnu Á sm undsdóttur  ..................... 300
2. — 3 barna hennar .............................. 300
3. — Bjargar J ó n s d ó t t u r ............................ 300
4. — Guðlaugar Z akaríasdóltur ............ 360
5. — H jarta r  Snorrasonar ..................... 500
6. — Jó n asa r  E iríkssonar ..................... 500
7. — Magnúsar E i n a r s s o n a r ..................... 500
8. — E línar Briem Jónsson  ..................... 300
9. — Gyðríðar Porvaldsdóttur ............ 300

10. — 1 barns  hennar ............................... 100
11. — S teinunnar F r ím a n n s d ó t tu r ............ 450
12. — t 'ó ru n n a r  S te fánsdó ttu r ... ............ 400

4310
f. Póstm enn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Tíl Árna Gíslasonar ... .................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ..................... 300
3. — Böðvars J ó n s s o n a r .............................. 200
4. — Hallgrims Krákssonar ..................... 200
5. — J ó h a n c s  J ó n s s o n a r ............................. 200
6. — Þóru  M atthíasdóttur ..................... 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 E iríkssonar ..................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar,  Jódísar-

stöðum ................................................. 300
13. — Jóhannesar  Pórðarsonar ............ 300

---------- 4000
g. Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra E inarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s .............................. 1200
3. — Ólafar S igurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Önnu Thorlacius ............................... 300

— 5300

Flyt ... 23415 55248,70



kr. kr.

F lutt ... 23415 55248,70
E kkjur og b ö m  skálda og rithöfunda:
1. Til Helgu Eiriksdóttur Ó la f s s o n .......... 300
2. — Jakob ínu  P je tu r s d ó t tu r ..................... 200
3. — Guðrúnar Jónsdó ttu r 300 kr. og

til sonar Þorsteins Erlingssonar
300 k r ......................................................... 600

4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,
og auk  þess 100 kr, með hverju
barn i hennar,  sem er í ómegð ... 700

5. — G uðrúnar S igurðardóttur ............ 300
6. — Ólinu Porsteinsdóttur ..................... 300
7. — 3 barn a  hennar ........................... . 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ........... 300
9. Til G uðrúnar Runólfsdóttur, ekkjuM att-

h íasar Jo chum ssonar  ..................... 1200
4200

Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til G uðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-

fo r s tö ð u k o n u ......................................... 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv.regluboða 500
3. — 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 j a l t a s o n a r ............................ 300

5. — Páls E r l i n g s s o n a r ............................... 800
6. — Erlends Z a k a r í a s s o n a r ..................... 300
7. — Kristins Jónssonar,  vegavinnustjóra

á Akureyri ........................................ 300
8. — E inars Guðm undssonar, fyrrum

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

steins fiskimatsm. G uðm undssonar 400
10. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

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

Magnúsar Vigfússonar ..................... 400
4600

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

Flyt ... 32215 55248,70



kr. kr.

F lu tt  ... 32215 55248,70
j. Til Ingeborg S igu r jónsson ................................................. 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. le ik í im ik en n ara ............ 1200

35215
III. Dýrliðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ... 52238,22
IV. Tillag til e l l is ty rk ta rs jó ð a ........................................................ 40000,00

Samtais ... ............ 182701,92

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veiltar 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. íl.

Sömuleiðis skal af þessari upphæ ð greiða gengismun á útborgunum  er- 
lendis sam kvæ m t þessum iögum, öðrum  en lángreiðslum.

20. gr.
Tekjur eru áætlaðar:

Sam kvæm t 2. gr...............

En  til gjalda árið 1924 er veitt
Sam kvæm t 7. gr.........

 8. — ... ...
 9. — .........
 10 . — ...............

 11. — ... ...
 12. — .........
 13. — .........
 14. — .........
 15. - .........
 16. — ... ...
 17....— .........
 18. — .„  ...
 19....— .........

Tekjuafgangur kr. 37656,45

... kr. 7173000,00 

... — 95100,00

... _  340000,00 

... — 22300,00
------------------------ kr. 7630400,00

... kr. 2043705,35 

... — 60000,00 

... — 184800,00

... — 264580,00

... — 538920,00 

... — 645760,00 

... — 1701360,00 

... —■ 1153526,28 

... — 205070,00 

... — 508320,00

... _  4000,00

... — 182701,92

... — 100000,00 
  — 7592743,55



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

1. Alt að ÍOOOO kr. til lánveitinga handa  bændum  og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, tii að kaupa  fyrir girðingarefni frá ú tlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. L án  þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum  greiði höfuðstól og vexti slíkra 
ineð 8°/« á ári i 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa  þu rrab ú ð arm ö n n u m  utan kaupstaða, 
til ja rð ræ k ta r  og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga^ 
eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þ u rrabúðarm ann  
hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðsiu á 20 árum , að liðnum 4 fyrstu 
árunum .

3. Alt að 5000 kr. til lánveitinga h an d a  verkam önnum  í kaupstöðum , til jarð- 
ræktar. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 
kr. fyrir verkam ann hvern, gegn 6 %  vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, 
að liðnum 4 fyrstu á runum .

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

22. gr.
Stjórn L andsbankans  veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara ,  500 kr. 1924 svo og uppbót á þá 
fjárhæð, eftir sömu reglu og bank inn  veitir hána  á laun starfsm anna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu regtu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i eftirlaun með söm u uppbót, sem að ofan greinir.

23. gr.
E f lög þau  verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1923 og hafa 

f för raeð sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin sam kvæ m t þeim lögum.

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



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 4 .

VIÐ TEKJUBÁLKINN.1

Þ ar  sem ekki er fengin nein fu llnaðarreynsla  viðvíkjandi h inum  nýju 
sköttum, er sam þyktir  voru á Alþingi 1921, eru ekki gerðar verulegar breylingar 
frá tekjuáætlun fjárlaga 1923, nema þ a r  sem reynslan viiðist benda i aðra átt, 
svo sem tekið er fram bjer að neðan við einstaka liði.

Um 2. gr.
1. Faste ignaskatturinn nem ur nú ca. 126,000 kr, af jörðum  og 76,000 kr. 

’af húsum . Út af viðbótarmati,  sjerstaklega á nýjum búsum , þykir líklegt að megi 
bú as t  við 5 —6000 kr. viðbót á þessu og næsta ári þannig, að óhætt sje að áætla
215.000 kr. af þessum skatti 1924.

2. Skattar þessir n ám u  að vísu, eftir aö skattanefndir höfðu gengið frá 
þeim 1922, ca 1,500,000 kr., en það má búast  við miklum  vanhöldum  við greiðslu 
skattsins, sökum  þess að ýms atriði verða lögð undir  ú rskurð  dómstóla, 
sökum brestandi gjaldþols o. þ. 1. Auk þess ber að endurskoða lögin á 
þessu þingi og er viðbúið að sú endurskoðun hafi lækkun í för með sjer. Vænt- 
anlegra breytinga er að vísu ekki hægt að taka  tillit til við áætlunina, en þó 
lögin sje iögð óbreytt til grundvallar, þykir ekki varlegt að áætla meira en
1.100.000 kr. af þessum sköttum.

3—6. Hjer er að eins farið fram á smávægilegar breytingar sem ekki
gefa ástæður til athugasemda.

7. Þar  sem ekki verður búist við tekjuauka, sjerstaklega af tekjuskattin- 
um, er gæti komið í stað útflutningsgjaldsins, er að svo stöddu ekki farandi fram 
á að fella það niður, en með lækkandi verðlagi m á búast við lækkun á gjaldinu.

8. Áfengistollurinn var 1920 ca 327,400 kr.
1921 ca 364,000 —

og þykir því gerandi að áætla þá bækkun, er talin er í frumvarpinu, enda þótt
núverandi löggjöf um  áfengisaðfiutning taki ekki breytingum.

9 — 11. Tóbaks-. kaffi- sykur- og vörutollur eru til sam ans áætlaðir
eins og á Qárlögum 1923, en breytt litið eitt til á h inum  einstöku áæ tlunarupp-
bæ ðum  og er það að vísu álitamál.

14. Þó enn sje ekki sjeð um stimpilgjaldið fyrir árið 1922, bendir það sem
fram er komið um það, á inikla læ kkun frá þvi sem áætlað er, og er það tekið
upp í frumvarpið sam kvæ m t því með 350,000 kr.

Um 3. gr.
1. Eftirgjald af jarðeignum  rikissjóðs hefir num ið:

1914 ca 23,000 kr.
1919 ca 46,000 —
1920 ca 56,000 —
1921 ca 49,000 —

og virðist því óhætt, þrá tt  fyrir lækkahdi verðlag, að áætia 35,000 kr. fyrir 1924.



Um 4. gr.
1. Það er lítt gjörlegt að áætla tekjur af bönkunum  1924, þ ar  sem reikn- 

ingsárið 1923, sem er grundvöllurinn undir  tekjum og gjaldi af þeim, ekki er 
byrjað enn. Þ a r  sem búast  má við að bæði vextir iækki og seðlaumferð minki, 
má gera ráð fyrir verulegri lækkun á þessum tekjulið, og er hann  i frv. læ kkaður 
um 100,000 kr. frá fjárlögum 1923.

2. 3 og 7. Breytingarnar frá áæ tlunarupphæ ðum  fjárlaganna 1923 á þess-
um liðum, stafa frá breytingum á tekjustofnum þeim, er a rðurinn  kem ur af.

6. L iðurinn er hæ k k að u r með tilliti til þess, að nauðsyn er að rikissjóð-
ur að jafnaði hafi meira fje handbæ rt,  eða því sem næst handbæ rt,  en verið
hefir síðari ár.

VIÐ GJALDABÁLKINN.

Til a thugunar alment við gjaldabálkinn skal það tekið fram, að í frum- 
varpinu er gengi á erlendum gjaldeyri, til greiðslu af lánum  ríkissjóðs og annara  
borgana, sem fram fara í erlendum gjaldeyri, talið þannig: Sterlingspund 25,50, 
dönsk kr. 1,20. Hvað lángreiðslur jsnertir, er áæ tlaður gengismunur tekinn upp sem 
sjerstakur liður í 7. gr. Gengismunur á öðrum  greiðslum er talinn í 19. gr. i einu 
lagi. E r það handhægra , einkum ef breytt verður frá þessari áætlun um  gengið, 
að hafa þ ar  upphæ ðina alla i einu, heldur en á hverjum  einstökum áætlunarlið.

Dýrtiðaruppbót embættis- og s tarfsm anna er hvervetna j frumvarpinu 
talin 60%, miðað við öll laun hvers einstaks. U pphótin  hefir Iækkað ú r  137 fyrir 
1921 niður í 94 fyrir 1922 og 60 fyrir 1923. Þó von sje á áfram haldandi verð- 
lækkun á ým sum  vörum, er það athugandi, að almenn læ kkun er mikillega bund- 
in við að gengið batni, og að sjerlegri lækkun af öðrum  ástæ ðum  á þeim vör- 
um, er uppbótin miðast við, er varla gerandi ráð fyrir. Að öllu töldu þykir því 
ekki varlegt að reikna með lægri uppbót en nú, 60%.

Kolaverð er áætlað 60 kr. pr. smálest.

Um 7. gr.
Þar  sem greiðslurnar af lánum  rikissjóðs eru sam ingsbundnar og þannig 

ekki kem ur til mála að eínstakir liðir breytist í meðförum þingsins, virðist óþarft 
að taka upp i sjálft frumvarpið greinargjörð fyrir h inum  einstöku lánum , heldur 
e r h  ún hjer tekin upp í a thugasem dirnar.



Vextir og afborganir lána 1924.

1. 4°/o lán ur ríkissjóði D anm erkur 500000 
k r„  tekið 1908 til s im alagninga.....................

2. 4 l/i°/o lán, tekið 1909 b já  dönsknm  bönk- 
um , 1500000 kr. til 30 ára ,  til að kaupa  
III. fl. bankavaxtabrje f  L andsbankans  ...

3. 4V*°/o lán hjá lifsábyrgarðstofnun ríkisins i 
K aupm annahöfn , 250000 kr., tekið 1912 til 
30 ára, til að kaupa  III. fl. bankavax ta-  
brjef L andsbankans  ... ... ... ... ...

4. 4 Vs#/o lán hjá dönskum  bönkum , 500000 
kr., tekið 1912 til 15 ára  vegna sjerstakra 
útgjalda (Rvikurhöfn  o. f l . ) ...........................

5. Ritsímalánið 1913, 4 %  og endurborgun á 
30 árum , tekið bjá mikla nor. ritsímafjel.

6. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916, til 25 
ára  með bankavéx tum  hjá L andshankan- 
um. 100000 k r ........................................................

7. 5 %  lán, tekið til símalagninga 1917 bjá 
m ikla nor. ritsimafjelaginu, tii 30 ára 500-
000 k r ....................................  ..............................

8. Lán hjá Handelsbanken, gegn veði í skip- 
um, 2 milj. kr,, tekið 1917 til 10 ára, vextir 
Vt0/0 hærri en vextir Þ jóðbankans danska

9. Lán til ritsíma, tekið i L an d sb an k an u m  20. 
jan. 1918 til 25 ára með bankavöxtum , 
85000 k r ....................................................................

10. L án  til Landsverslunarinnar,  tekið 2. jan . 
1918, með útlánsvöxtum hjá ís landsbanka,
1 milj. k r .............................  ...............................

11. L án  hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. desbr.
1918 með 5°/o vöxtum, 2Vs m i l j ó n ..............

12. L án  bjá H áskóla íslands, tekið 10. jan .
1919 með 5°/o vöxtum, afborg.laust, 1 milj.

13. L án  b já  dönskum  bönkum , tekiö 1. júlí 
1919 með 5#/o vöxtum til 20 ára, 41/* milj. kr.

14. Innlent lán  1. júli 1920 með 5 lj3°/o vöxtum 
til 20 ára, 3 miljónir k r ........................... ...

15. E nsk t lán 1. sept. 1921 með 7°/o vöxtum 
til 30 ára, £  130,249-15-9 ............................

Vextir 
kr. au.

Afborgun 
kr. au.

1000 00 33333 27

34312 50 50000 00

7218 75

6000 00 

15730 02

8333 34

33333 33 

13261 00

4320 00 4000 00

22089 99 10263 35

45000 00 200000 00

3876 00

27000 00 

50000 00 

50000 00 

180000 00 

140250 00 

£8803-1-9

3400 00

100000 00 

» » 

» » 

225000 00 

150000 00 

£4491-7-5

Innlend lán samtals   225446 00 257400 00
Erlend lán: danskar  kr. 361351,26 i vexti og

573524,29 í a f b o r g u n   433621 51 688229 15
£  8803-1-9 í vexti og 4491-7-5 i a íborgun 224478 73 114529 96

Samtals 883546 24 1060159 11

Samtals 
kr. au.

1943705 35



Þar á móti er það, sökum gengisáhættunnar, þýðingarmikið að geia grein- 
arm un á innlendum og erlendum skuldum , eða rjettara sagt á skuldum  sem 
greiðast eiga í innlendum  eða erlendum gjaldeyri og þvi er sú flokkun tekin upp 
í frumvarpið. Að þessu leyti kem ur einnig áæ tlunarupphæ ð inn i greinina, sem 
getur verið breytingum undirorpin  frá einni um ræ ðu  tii anna rar ,  nefnilega áætl- 
aður gengismunur á erlendu skuldunum , og er þvi handhæ gast að hafa liðinn 
fyrir sig. Hjer er sterlingspund talið 25,50 og dönsk króna 1,20, hvortveggja sem 
næst núverandi gengi. Hvert gengið verður 1924, þegar gre iðslurnar fara fram, 
er ómögulegt að vita. Vonandi verður gengið þá komið i betra horf, en fjár- 
hagsáætlun verður ekki bygð á öðru en því gengisjafnvægi sem fyrirliggur; ó- 
orðnir atburðir, framleiðsla og verslunarhagur, geta haft áhrif  til hins betra og 
til hins verra, hvortveggja er jafn óvist.

Um  8. gr.
Borðfje konungs er lögákveðið. Væntanlegur gengismunur er tilfærður i 19. gr.

Um 9. gr.
Alþingiskostnaður nam  1920: 235303 kr., 1921: 348459 kr., 1922: ca 

204000 kr. Fyrir 1923 er áætlað 220000 kr. Auk læ kkunar  á kaupi og h itunar-  
kostnaði má gera ráð fyrir ódýrari pappír og prentun, og því er liðurinn áætlað- 
ur 180000 kr.

Borgun til yfirskoðunarm anna er tekin upp óbreylt frá þvi sem nú er, 
1000 kr. til hvers ásamt uppbót.

Um 10. gr.
A.

1. a —b. Þessir liðir eru lögákveðnir. ,
2. L iðurinn er læ kkaður um 2000 kr., en í 19. gr. er gert ráð fyrir 1000 

kr. gengismun, svo raunverulega læ kkunin  er 1000 kr.
3. A ldurshækkun getur á þessum lið, eins og öðrum  launaliðum , haft 

smávegis breytingar i för með sjer.
4. Hjer er áætluð 2000 kr. lækkun.
5. Laun ríkisfjehirðis með uppbót nem ur 6080 kr., önnur laun eru áætluð 

8500 kr., til skrifstofuhalds 2500 kr.
6. Liðurinn er óbreyttur.

B.
1—2. Liðirnir eru lógákveðnir, en lækka með uppbótinni.
3 —5. L æ kkan irnar  á þessum liðum eru bygðar á von um  betra verðlag, 

einkum á pappir og prentun.
6. Á þessum lið er gert ráð fyrir að borgun til aðstoðarstarfa lsakki í 

liku hlutfalli og embættislaun. Þess skal þó getið, að hagstofan m un leggja sjer- 
staka stund á að kom a þeim skýrslum, er hafa mesta p rak tiska  þýðingu, eink- 
um verslunar- og aflaskýrslum, á framfæri með sem allra m instum  drætti og 
getur það  haft nokkurn  kostnað í för með sjer.

C.
1. L iður þessi er hjer óbreyttur frá síðastu fjárlögum, nema hvað skrif-



stofukostnaður er iækkaður um 2000 kr. Þ ar  sem greiðslan fer fram erlendis, eru 
8400 kr. ta ldar í 19. gr., svo öll upphæ ðin verður 50400 kr. móts við 44000 í 
siðustu fjárlögum.

2 — 3. Óbreyltir liðir, gengism unur talinn í 19.gr. Fvrrí iiðurinn er samn- 
ingsbundinn.

4. L iðurinn er taiinn í sam ræ m i við síðustu fjáriög, en þar áæ taður ferða- 
kostnaður, 6000 kr., ekki talinn, með þvi væntanlegt er að nefndin komi saman 
bjer 1924,

Gjöld á 10. gr. voru 1920: 318295 kr.
_  -------------------  1921; 381473 —

Áætlað fyrir 1923: 297580 —
— — 1924: 264580 —

Um 11. gr.
A.

1. a —b. Lögákveönir liðir,
c. Hjer er búist við 500 kr. lækkun í sam ræm i við þá verðlags- 

lækkun, sem áætluð er á öðrum  slíkum liðum.
2 og 3. Lækkun þessara liða orsakast af uppbótarlækkuninui.
4. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík er talinn mjög i sam- 

ræmi við síðustu fjárlög, en tillit tekið til uppbótar- og verðlagslækkunar.
5. D óm sm álaráðuneytið hefir talið rjett, að færa satnan i eínn lið skrif- 

stofukostnað bæjarfógeta og sýslum anna, og er liðurinn læ kkaður um rúin 10000 
kr. frá því sem hann  samtals var á síðustu fjárlögum.

6. L iður  þessi var læ kkaður töluvert á síðustu fjárlögum og þykir því 
ekki varlegt að áætla meira en 3000 kr. lækkun.

7—9. Óbreyttir liðir.

B.
1. a —c. Hjer er búist við 2000 kr. lækkun á b. liðnum, til pappírs  og 

pren tunar,  hinir  liðirnir eru óbreyttir.
2. Sparsemi, einkum i skeytanotkun, hefir verið haldið að embættis- 

m önnum  og er því vænst nokkurs  sparnaðar  á þessum liðum, þar sem taxtar 
auk  þess hafa lækkað.

3. Ó breyttur liður.
4. Þykir óhætt að lækka um 1000 kr., þ a r  sem búast má við lækkun á 

ým sum  kostnaði við ferðalög.
5 —7. Óbreyttir liðir.

Gjöld sam kvæ m t 11. gr. voru 1920; 619150 kr.
— — — — — 1921: 841822 —

Áætlað er fyrir 1923: 603420 —
— — — 1924: 538920 —

Um 12. gr.
1. L aun in  eru talin sam kvæ m t launalögunum  með uppbóí.
2. Skrifstofukostnaður landlæknis er læ kkaður um 1000 kr.
3. a .—b. Liðirnir eru teknir óbreyttir ú r  giidandi fjárlögum.



4—7. Styrkir þessir eru lækkaðir nokkuð, með tilliti til þess hve laun 
yfirleitt lækka.

8. L iður þessi var færður n iður um 3000 kr. á síðustu fjárlögum og þykir 
því ekki varlegt að gera ráð fyrir frekari lækkun en 1000 kr.

9. L iðurinn er óbreyttur.
10— 12. Laun læ knanna eru lögákveðin. Á liðum þessum er í aðalatrið- 

um farið eftir tillögum hlutaðeigandi lækna, þó er gert ráð fyrir nokkrum  frek- 
ari úrdrætti i gjöldum, sökum  lægra verðlags að nokkru , og sökum þess að gjöld 
til starfsm anna verða að lækka nokkuð, í sam ræ m i við læ kkun hjá öðrum  starfs- 
m önnum , er uppbótar njóta. Viðurværi er á öllum hæ lunum  talið 1 kr. 50 au. á 
dag. S tyrkur sam kvæ m t lögum nr. 43, 27. jún í 1921 um varnir gegn berkla- 
veiki, þykir ekki mega áætla m inna en 75000 kr. og er upphæ ðín  talin sam an 
við kostnaðinn við Vífilsstaðahælið, enda standa þessar upphæ ðir  að sum u leyti í 
n án u  sam bandi hvor við aðra,

13. a —d. Þessir liðir eru óbreyttir frá núgildandi fjárlögum.
e. Sam kvæmt þeirri reynslu er bingað til hefir fengist, þykir óhætt að 

lækka þennan lið n iður i 50000 kr.
f—k. Óbreyttir liðir.
14. Lækkunin  2000 kr. orsakast að eins af hinni lægri uppbót.

Gjöld sam kvæ m t 12. gr. voru 1920: 1273758 kr.
_  _  _  _  _  192 I :  908273 —

Áætlað fyrir 1923: 695556 —
— — 1924: 645760 —

Um 13. gr.
A, Póstmál.

1. a. Launin  eru lögskipuð, og eru sett eftir því, sem næst verður kom-
ist með dýrtíðaruppbót. En  um leið er gengið út frá að m önnum  verði ekki
fjölgað frá því sem verið hefir.

b. og c. Með því að í þessum upphæ ðum  hlý tur að felast dýrtíðar- 
uppbót, sem læ kkar bjá öllum em bættism önnum , verða einnig þessir liðír að 
lækka hlutfallslega.

2. Þessi liður hlýtur líka að lækka að mun, vegna a lm ennrar verðlækk- 
unar, en auðvitað er þessi upphæð áætlunarupphæð.

3. a. Þessi liður er lækkaður um 1500 kr.
b og c. Þessir liðir eru nokkuð lækkaðir vegna alm enns verðfalls, en 

þó ber þess að gæta, að póstafgreiðslustöðum fjölgar ávalt.
d. L iðurinn er færður n iður um 5000 kr. Að vísu hefir aðalpóstmeist-

ari farið fram á 5000 kr. hæ kkun  frá því, sem er á fjárlögum fyrir 1923 vegna
þess, að póstþing í alþjóðapóstfjelaginu eigi að halda 1924, en það hafi í för
með sjer aukinn kostnað lil p ren tunar  m. m., en þar sem gera má ráð  fyrir
talsverðri niðurfærslu á prentun  og pappír, ljósi og hita, virðist þetta ekki ein-
ungis getaö jafnað sig upp, heldur er liðurinn einnig færður n iður vegna al-
menn verðfalls, og af því spara þarf.

B. Vegamál.

I. 1 og 2. L aun  vegamálastjóra og aðstoðarverkfræðings eru lögákveðin.



3 —5. Llðirnir ern allir lækkaðir nokkuð.
II og III. þessir liðir eru settir eftir tillögum vegamálastjóra, og m unu  þær 

verða lagðar fyrir þingið. Þess skal getið aö ýmsir liðir um byggiugu þjóðvega voru
lækkaðir nokkuð, eftir samkomulagi við vegamálastjóra, frá þvi er hann upp-
hatlega hafði hugsað sjer. Mega því þessar upphæ ðir  ekki með neinu móli lækka.

IV. L iðurinn  er óbreyttur.
V. Til áhalda. Sá liður er eftir tillðgum vegamálastjóra hæ kkaður um

5000 kr., og á að verja upphæðinni aðallega til þess að k au p a  fyrir stórvirkari 
áhöld til vegagerðanna og til viðhalds þeim. E r  þ ar  sjerstaklega haft fyrir aug- 
um  að kaupa  stóra flutningabifreið með hentugum  sjerstökum bakvagni til malar-
flutnings, þ a r  sem mikið þarf að fiyija langa leið, eins og t. a. m. er á Hellis-
heiði. Slikur flutningur er nú  tiðkaður mikið i Noregi og þykir gefast vel,

VI. L iður óbreyttur, með þvi jafnan  er mikil eftirspurn eftir slíkum
tillögum.

VII og VIII. Þessir liöir eru færðir n iður í sömu upphæ ð og áður var
langa hrið og verður að teljast nægileg.

C. Sam g ö n g u r  á sjö.
1. Til strandferða. Á næsta vori verður fullsmíðað skip, sem nota á aðal- 

Iega til strandferða. Það er ómögulegt að gera sjer nokkra hugm ynd um, hvort 
skip þetta geti borið sig eða ekki, og he ldur  ekki un t  að fullyrða, að það geti 
fullnægt þörf landsm anna. í*að þykir  þvi ógerlegt að afnema styrkinn, en hann  
er Iækkaður n iður i 125,000 kr.

2. Þessi s ty rkur er sömuleiðis læ kkaður um 25°/o, þvi vænta má að öll 
útgerð fari mjóg lækkandi.

D. H raðskey ta -  og talsimasamband.

I. L iðurinn  er sam ningsbundinn.
II. Pessi liður er óbreyttur, en iandsím astjórinn álítur h an n  fulliágan.
Árið 1923 er ekkert veitt á fjárlögunum til nýrra simalagninga, en samt

sem áð u r  verða þó lagðar ým sar  línur, svo sem linan Búðardalur-Króksfjarðar- 
nes, Hólmavík-Reykjarfjörður og Hesteyri-Aðalvík, og verður leitað auka (endur)- 
veitinga til þeirra á fjáraukalögum á sfnum tíma.

Þótt það sje mjög líklegt, að Q árhagur rikisins verði kom inn  í það horf 
árið 1924, að óhætt sje að ætla nokkra  upphæ ð til bygginga nýrra lína, enda 
hefir landsím astjóri farið fram á 180 þús. kr. i því skyni, þykir þó ekki fært að 
áætla neitt til nýrra bygginga, en skyldu efnin leyfa, þá eru þessar línur fremstar.

1, Af linum þeim, sem fyrst koma til greina, er iinan Fáskrúðsfjörður- 
Reyðarfjörður-Egilsstaðir; hefir verið dregið að byggja hana  ár eftir ár, enda 
s tau ra rn ir  þegar keyptir, eða meginið af þeim, og liggur á Reyðarfirði. Kostnað- 
inn  við byggingu þessarar linu áætlar landsimastjóri 60,000 kr, E r  að visu heim - 
ilað sam kvæ m t rits ím alögunum  að byggja þessa línu fyrir lánsfje, en það er fyrir 
löngu notað til an n a ra  þarfa rikisins og verður því að leita fjárveitingar.

2. Lina ú r  4 m /m  já rn v ír  milli S auðárkróks og Viðimýrar verður byrjun á 
fyrirhugaðri sam bandslinu  milli S auðárkróks og Akureyrar yfir Öxnadalsheiði. 
K ostnaður við hana er áæ tlaður 28,500 kr., og þó gert ráð fyrir, að hiutaðeigandi



hreppar taki að sjer og kosti flutning á s taurum  og öðru efni frá skipshlið á 
Sauðárkróki og fram á línuleiðina eftir nánari  fyrirmælum landssimastjóra.

3. Lina frá Blönduósi fram hjeraðið. Um leiðina getur verið álitamál, 
en eftir fram kvæ m dum  rannsóknum , telur landsímastjóri leiðina vestan Blöndu 
fram að Bólstaðarhlið ódýrasta. Mun lína þar kosta 28.400 kr. H lutaðeigendur 
hafa þegar skuldbundið  sig til að flytja s taura og annað  efni frá skipshlið og út 
á línuna, landsím anum  að kostnaðarlausu.

III. Til s tarfrækslu landsimans.
1. Pótt dýrtíðaruppbótin  sje færð n iður um 20°/o frá fjárlögunum fyrir 

1923, eru launin 1924 þó áætluð hin sömu sem 1923. Þetta stafar bæði af því 
að margir af starfsm önnum  sim ans fá laun sín hæ kkuð á ár inu  sam kvæ m t launa- 
lögum, og að sökum sivaxandi s tæ kkunar bæði á Iandsím anum  og á bæjarsím a 
Reykjavíkur verður að fjölga starfsfólkinu að m un, t. a. m. bæta 4 s tú lkum  við 
á landsímastöðinni i Reykjavík og 5 stúlkum  við á bæ jars ím anum . Ef til vill 
hafa launin þá verið rangt reiknuð.

2. F æ rður niður vegna almenns verðfalls.
3. E r  8000 kr. lægri en á fjárlögunum fyrir 1923, og stafar af þvi, að 

bæjarsiminn hefir verið látinn yfirtaka helminginn af kostnaði við viðhald húsa, 
ljós hita og ræstingu.

4. Þessi liður er nokkuð hæ kkaður,  en þó ekki eins og landsímastjóri
hefir talið nauðsynlegt. Þessi upphæ ð verður þó að teljast nægileg, er litið er til,
að ýms útgjöld. svo sem Ijós og hiti, fara lækkandi.

5. Bæjarsími Reykjavíkur. Landsímastjóri hefir farið fram á 130 þús. kr. 
fjárveitingu á þessum lið, þar af 50 þús. kr. til eðlilegrar aukn ingar kerfisins 
(nýrra  jarðsím a, áha lda  o. fl), en ekki þykir fært fjárhagsins vegna að hæ kka 
þessa upphæ ð neitt, heldur er hú n  lækkuð niður í 60 þús. kr. vegna almenns 
verðfalls.

6 —16. Flestir liðirnir eru óbreyttir, sum ir ýmist hæ kkað ir  lítið eitt eða 
lækkaðir, eftir tillögum landsímastjóra.

17. Með því að loftskeytastöð hefir nú  verið sett upp á Síðu, verður að 
áætla fje til reksturs henni.

18. Gjöldin til eftirlitsstöðva hefir landsímastjóri áætlað 75,000 kr. í stað
60 þús. á fjárlögunum fyrir 1923. Það verður þó að ætla að 60 þús. kr. nægi í
þessu skyni.

IV. Liðurinn er færður n iður um 8000 kr.
V. Sömuleiðis um  5000 kr.
VI. Sömuleiðis um 1000 kr.
VII. Sömuleiðis um  10,000 kr.
VIII. Óbreyttur.

E. Vitamál.

I. Launin eru lögákveðin. Til skrifslofuhalds er ætlað 500 kr. m inna  en 
áður, vegna þess að ætla má, að kol, Ijós o. fl. fari heldur lækkandi.

II. Launin  eru annaðhvort  lögákveðin eða samningsbundin .
III. Vitamálastjóri hefir áætlað þenna lið 5000 kr. hærri en áður, vegna 

fjölgunar vita, en þ ar  sem hins vegar verð á m örgu er lýtur að rekstri vitanna, 
hefir lækkað og fer sennilega enn lækkandi, þykir ekki ástæða til að hæ kka liðinn.



IV. L iðurinn er h æ k k að u r  nokkuð, en m un  þó tæpast reynast næ gilegur
V. L iðurinn er færður n iður um  2000 kr.
Það hafði verið tilætlunin að leggja til, að nýr viti yrði bygður á 

Tjörnesi, þannig, að h an n  gæti lýst talsvert bæði inn á SkjálfaDda og Axarfjöið, 
því einmitt á þessu svæði er sjerstaklega þörf á góðri lýsingu vegna mikilla og 
hættulegra segulmagnstruflana, sem þ ar  eru, einkum í nánd  við Mánareyjar. E n  
eftir tillögum vitam álastjóra hefir stjórnin í hyggju að leggja fyrir Alþingi frum- 
varp  um byggingn nýrra  vita, og nái það  fram að ganga, er veiting á fjárlögum 
óþöif. Aðrir vitar, sem brýn þörf er á að byggja, er í Seley við Horn á Horn- 
s tröndum  og Rauðagnúp.

Um 14. gr.
A.

a. 1. L iðurinn  er lögákveðinn.
2. Skrifstofukostnaður b iskups er læ kkaður um 1000 kr.
b. 1—2. Óbreyttir liðir.
3. L aun  presta með 60°/'o dýrtíðaruppbót nem a um 390000 kr. þar 

frá dregst:
a. Sóknartekjur áætlaðar ...........   85000 kr.
b. að rar tekjur Prestlaunasjóðs ..........  55000 — 140000 kr.

250000 —
4 —5. Óbreyttir liðir.

B.
I. a —b. Á þessum Iiðum er ekki önnur breyting en sú, er leiðir af upp- 

bótarlækkuninni.
c —e, Óbreyttir Iiðir.
f. Pessi liður er læ kkaður um 500 kr. sökum  lægra kolaverðs og þessh.
g. 1—2. Óbreyttir liðir.
3. Ýms gjöld eru áætluð 1000 kr. lægri.
II. L iðurinn áætlaður óbreyttur; gengismunur talinn í 19. gr.
III. a. L iðurinn er tekinn eftir launalögunum  með uppbót.
b. 1— 12. Liðir þessir eru óbreyttir, nem a hvað óhjákvæmilegt hefir verið 

að hæ kka gjöld til t ímakenslu og prófdómenda um  5000 kr. þ a r  sem ekki verði 
komist af með m inna; nám ssty rkurinn  er óbreyttur, nem a að því að uppbótin 
lækkar. Ymisleg gjöld eru lækkuð um  500 kr.

IV. a. L iðurinn er talinn sam kvæ m t launalögum  með uppbót.
b. 1—6. Á þessum liðum er sú ein breyting gerð, að til tímakenslu er

áætlað 500 kr. m inna og til eldiviðar og Ijósa loOO kr. m inna, þ a r  sem nú er
kom in m iðstöðvarhitun í skólum.

7. L iðurinn er aðeins áæ tlaður 1000 kr. þ a r  sem aðalviðgerð á húsinu  
er alveg nýskeð farin fram.

8. Ýms gjöld eru lækkuð um 1000 kr.
V. a. L aun  sam kvæ m t launalögum  með uppbót.
b. 1 — 6. Til eldiviðar og Ijósa er ætlað 500 kr. m inna. N ám styrkur lækk-

ar um  500 kr. í sam ræm i við verðstuðulsuppbótina. Að öðru leyti eru þessir
liðir óbreyttir.



VI. a. L aun  sam kvæ m t launalögum  með uppbót.
b. 1—4. Óbreytt, nem a hvað eldiviður, ljós og ýms gjöld eru lækkuð svo 

sem við aðra skóla.
VII. a. L aun  með uppbót.
b. 1—4. Óbreyttir liðir, að frátaldri smávegis lækkun á hita, ljósi og 

ýmsum kostnaði.
VIII. 1. a. Launin  talin efttr launalögum.
b og c 1 og 2 eru óbreyttir, en 3. l iður til eldiviðar og ljósa er færður

niður um 500 kr. Með sífelt fallandi verði á kolum og steinolíu m á ætla að
þessi upphæð geri vel að h rökkva  fyrir þeim eldivið og ljósmat, er skólastjóri 
ráðgerir að þurfa muni. Annars hefir komið til tals að kom a á raflýsingu á Hól- 
um  eins og á Hvanneyri, en áætlun um  kostnað við að setja upp rafstöð á Hól- 
um er enn ekki komin, er þetta er ritað (nóvbr. 1922). E r  því ekki hægt að 
kom a að þessu sinni fram með fjárveitingartillögu i þessa átt. 4. l iður er lækk-
aður um  500 kr.

Skólastjóri hefir farið fram á að fá alt að 10000 kr. fjárveitingu til ýmis- 
Iegra útgjalda, eink'um til viðgerða. Það er nú  allsennilegt að ým sra viðgerða 
þurfi við, en engin nákvæ m  lýsing liggur fyrir um  ástandið, nema með alm enn- 
um orðum , og engin sundurliðuð kostnaðaráætlun. Málið er því allsendis óundir- 
búið og verður ekki af þeirri ástæðu tekið til greina að þessu sinni.

2. a. L aun in  eru sam kvæ m t launalögum.
b. E r  óbreyttur.
c. 1—2 eru óbreyttir, en 3. liður til eldiviðar og ljósa er færður niður

hlutfallslega vegna verðlækkunar.  Auk þess er nú  raflýsing kom in á á Hvanneyri,
sem ætti að vera ódýrari.

c. 4. E r  sömuleiðis færður dálítið niður, eins og á Hólum.
3. Útgjöld til skólahaldsins á E iðum  eru óbreytt, nem a hvað gjöld til 

launa, eldiviðar og ýms kostnaðar læ kkar á sama hátt  og við aðra skóla.
IX. Til iðnfræðslu. L iðirnir a —c eru óbreyttir, því ógjörlegt þykir að 

lækka styrkinn nokkuð. L iðurinn  d  er feldur niður, því enginn styrkur til kvöld-
skólahalds á Seyðisfirði hefir verið borgaðar út siðan 1917. Verður því að líta
svo á sem skólahald þar sje lagt niður.

X. Fram lagið til hvors skóla er lækkað um  500 kr.
XI. L aun  forstöðum anns eru lækkuð um  300 kr. og gjöld til húsaleigu

m. m. um  1100 kr., þ a r  sem skólinn hefir komist að betri k jörum  í þessu efni.
XII. Óbreyttir liðir.
XIII. 1. L æ kkunin  á þessum lið er m iðuð við uppbótina, en liðurinn 

byggist að nokkru  leyti á áætlun að því er kennarafjölda snertir.
2 —3. Liðir þessir eru læ kkaðir i sam ræ m i við uppbótarlæ kkunina.
4. a. L aun  með uppbót.

b. Skrifstofukostnaður er læ kkaður um  100 kr.
XIV. Óbreyttir liðir, nem a hvað s tyrkur til unglingaskóla er 5000 kr. lægri.
XV. L iðurinn er læ kkaður um  500 kr.

XVI—XX. Þessir liðir eru látnir ha lda  sjer, enda voru flestir þeirra lækk- 
aðir á síðustu fjárlögum.

Gjöld sam kvæ m t 14. gr. voru 1920: 944271 kr.
— — 14. — — 1921: 1244923 —



Áætlað er 1923: 1305188 -
— — 1914: 1153526 —

Um 15. gr.
1. a —b. L aun  með uppbót.

c—d. Liðir þessir eru læ kkaðir nokkuð, þar sem vænta m á að bæk- 
ur, bókband  og p rentun  verði he ldur  ódýrara.

e —f. Óbreyttir liðir.
g. Ýms gjöld lækkuð um 200 kr.
2. a. L aunin  eru tekin eítir launalögum.
b —d. Óbreyttir  liðir.
3. a. L aun  með uppbót.
b —f. Allir þessir liðir eru óbreyltir, nem a ferðakostnaður, sem læ kkaður 

er um  200 kr.
4. Óbreyttur liður,
5. a —b. Þessir liðir eru lækkaðir af sömu ástæðum, sem ta ldar hafa 

verið við aðra  slika liði.
6 —40. Liðir þessir eru því sem næst allir teknir óbreyttir frá nugildandi 

fjárlögum. Feldir eru úr: S tyrkur til að gefa út F lóru  íslands, til Páls ísólfsson- 
ar, til J. C. Poestion og ferðastyrkur til norræ na stúdentasam bandsins. Við er 
bætt 4000 kr. húsbyggingarstyrk til Listvinafjelagsins og hæ kkaður er útgáfu- 
styrkurinn  til ja rð ab ó k ar  Árna M agnússonar um 200 kr.

Gjöld sam kvæ m t 15. gr. voru 1920: 326281 kr.
— — 15. — — 1921: 265508 —

Áætlað er 1923: 219150 —
— — 1924: 205070 —

Um 16. gr.
1. Búnáðarfjelag íslands. Stjórn fjelagsins hefir farið fram á að fá úr 

ríkissjóði 208000 kr., eða 53 þús. kr. h æ rra  tillag en veitt er á fjárlögunum fyrir 
1923. Eins og fjárhagnum  er nú varið, hefir verið nauðsynlegt að draga úr ýms- 
um  nauðsynlegum verklegum fram kvæm dum , eða láta þæ r alveg dragast, og yfir 
höfuð hefir það orðið nauðsynlegt við sam ningu fjárlagafrumvarpsins að færa 
n iður  gjöldin, Þegar af þessum ástæðum getur ekki komið til mála að hækka 
tillagið eins og farið er fram á. Pað sýnir sig líka, þegar áætlun fjelagsstjórnar- 
innar  er athuguð, að þar er ýmislegt ofreiknað, svo sem dýrtíðaruppbót starfs- 
m anna ,  annað sem vel þolir bið eða verður að þola bið, svo sem kostnaður við 
fjelagshúsið. í sam ræm i við þá meginreglu að lækka útgjöldin vegna alm ennrar 
niðurfærslu, þykir ekki fært að ætla fjelaginu h æ rra  tillag en það hefir nú, og láta 
ekki h ina  alm ennu niðurfærslu lenda á fjelaginu,

2. Til sandgræðslu. Þessi liður er óbreyttur.
3. Til búnaðarfjelaga. Pessi liður er líka látinn s tanda óbreyttur. Forseti 

Búnaðarfjelagsins hefir í ítarlegu erindi, sem lagt verður fyrir þingið, stungið upp 
á nýjum skilyrðum  fyrir ú th lu tun  styrksins, en jafnfram t farið fram á allmikla 
hæ kkun . Petta hefir nú  sam t ekki verið hægt að taka til greina, en þótt hin 
nýju skilyrði njóti sín eigi til fulls, nem a sty rkurinn  verði talsvert hærri en nú, 
þykir þó rjett að taka þessi nýju skilyrði upp.



4. Laun garðyrkjustjóra eru færð niður um 500 kr., með því að í þeim 
er falin dýrtiðaruppbót.

5. Skógrækt. Pótt upphæð sú, sem veitt er í fjárlögum fyrir 1923, sje
ekki há, og forstjórinn hafi farið fram á meira en þrefalt h æ rra  tillag til skóg-
græðslu, þykir ekki fært fjárhagsins vegna að leggja til að hæ rri  upphæð verði 
veitt.

6. Landmælingar, L iðurinn er óbreyttur, enda verður þessum mælingum 
haldið áfram 1923.

7. a. L aunin  eru lögákveðin. b. óbreyttur. c. L iðurinn er hæ k k að u r upp
í 1200 kr. i sam ræm i við nám sstyrk  stúdenta 14. gr. B. II.

8. Óbreyttur liður.
9. a. Launin  eru fastákveðin.

b. Óbreyttur liður.
c. L iðurinn  er færður n iður um 300 kr. vegna verðlækkunar.

10. og 11. L iðirn ir eru óbreyttir.
12. FiskiQelagið. Stjórn Fiskifjelagsins hefir farið fram á tillag, að upp- 

hæð 122 þús. kr., eða 77 þús. kr. meira en veitt er í fjárlögum fyrir 1923. Um 
styrk til Fiskifjelagsins gilda að mestu þær sömu athugasem dir sem um Búnað- 
arfjeiagið. F já rhagur inn  þolir enn enga hæ kkun  á þessum lið frem ur en á öðr- 
um  framfara- eða þjóðþrifasviðum. E n  vegna þess að Fiskifjelagið hefir frá stofn- 
un þess verið haft há lf-ú tundan  í sam anburði við önnur fyrirtæki, er s tyrkurinn 
látinn standa óbreyttur.

Áætlun fjelagsins með ítarlegri greinargerð verður lögð fyrir þingið.
13. Liðirnir a —d. eru annaðhvort  lögákveðnir eða sam ningsbundnir.  e. er 

færður n iður um 2000 kr. vegna verðlækkunar,
14. L iðurinn er óbreyttur.
15. Pessi liður er læ kkaður um 3000 kr., eða í sömu upphæ ð og lagt var 

til á síðasta fjárlagafrumvarpi. Athugasemdinni er lítillega breytt.
16. Dansk Kunstflidsforening hefir farið þess á leit, að fá 500 kr. styrk 

til að kenna islenskum stúlkum vefnað m. m. Ótal m arga r  islenskar stú lkur hafa 
fengið kenslu hjá Kunstflidsforeningen, og getið sjer þ a r  góðan orðstír. Þ a r  sem 
um svo litla upphæð er að ræða, hefir þótt rjett að taka h an a  hjer upp.

17—27. Liðirnir eru allir óbreyttir eins og í fjárlögunum 1923, nem a 24, 
enda sum ir þeirra, svo sem 25—27, lögákveðnir.

28. a. Lögákveðinn liður. b. Óbreyttur.
29. Óbreyttur liður.
30. Lögákveðinn liður.
31. a. Óbreyttur, b. L æ kkaður um  200 kr.
32. E nda þótt b jörgunarskipið »Þór« hafi reynst vel, og fuil ástæða sje

til að styrkja útgerð skipsins riflega, þá verður hú n  að láta sjer nægja þ á  upp-
hæð, sem hjer er tilfærð, enda ætti h ún  ekki vegna verðfalls að reynast stórum
minni en upphæð sú, sem veitt er á fjárlögunum fyrir 1923.

33. Samningsbundinn liður.

Um 17. gr.
Þessi grein er óbreytt og gefur ekki tilefni til athugasemda. .



Um 18 gr.
Skrá fylgir yfir eftirlaun þau, er ræðir um  í I, a— d.
Á öðrum  liðum þessarar greinar hafa að eins verið gerðar sjálfsagðar 

breytingar (d án u m  slyrkþegum  slept) og engum bætt við.
Gjöld sam kvæ m t þessari grein voru 1920: 219802 kr.

1921: 240137 —
Áætlað er fyrir 1922: 230411 —

— — — 1923: 202661 —
— — — 1924: 182702 —

Um 19. gr.
F y rir  gengismun á erlendum greiðslum, öðrum  en lángreiðslum er, áætlaí 

20°'o af 178000 dönskum  kr. =  35600 kr. Upphæð þcssi er þannig fram komin:
Á 8. gr.
-  10 . 

- »
-  12 . 

- »
- 13.
- »
- 14.
-  » 
- 16. 
- » 
- »

— A. 2..
— C. 1 - 3
— 13. g.
— » j.
— D. I..
— » VIII
— B. II.
— B. XVIII..
— 7. c,
— 10 .. . .
-  29. ...

60000 kr. 
5000 — 

58000 — 
3000 — 

800 — 
35000 — 

1000 — 
8000 — 
1000 — 
1200  —  

4000 — 
1000 —

AUs: 178000 kr.
Á ætlunarupphæðin á þessari grein er ekki hækkuð, þ ar  sem vænta má, 

að dregið verði ú r  ým sum  gjöldum, er talin hafa verið í þessarí grein, og að 
endurgreiðslum þeim (a f  sildartunnuiolli),  er þ a r  hafa verið áætlaðar, sje nú  lokið.

Um 20—23. gr, 
Gefa ekki tilefni til a thugasem da.



S K R Á
yfir lögtnælt eftirlaun til em bættism anna og em bæ ttism annaekkna og barna

í ársiok 1922.

kr. kr.
A. Em bættism enn:

1. Franz Siemsen, sýslnm aður í Guilbringu- og Kjósar-
sýslu (konungsúrskurður VI/s 1899)...................................... 1601,40

2. Júlíus Halldórsson, bjeraðslæknir í Blönduóshjeraði
(konungsú rsku rðu r  19A 1906)................................................. 1133,33

3. E inar Benediktsson, sýsium aður i Rangárvallasýslu
(konungsúrskurður  */* 1 9 0 7 ) ................................................. 641,91

4. Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Ak-
ureyri .............................................................................................. 1440,00

5. Marinó Hafstein, sýslum aður i Strandasýslu (kon-
ungsúrskurður 3#/n  1908) ................................................. 1008,00

6. Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir i Siglufjarðarhjer-
aði (konungsúrskurður Vn 1 9 1 0 ) ........................................ 1000,00

7. Axel Valdim ar Tulinius, sýslum aður í Suður-M úla-
sýslu (konungsúrskurður '/? 1911) •• ............................... 1876,62

8. E irikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-
ungsúrskurður *°/io 1911) ............................... , . ... 1737,78

9. Ásgeir Blöndal, h jeraðslæknir i Eyra rbakkah je rað i
(konungsúrskurður í6/» 1914)................................................. 1000,00

10. Bjarni Jensson, hjeraðslæknir i Siðuhjeraði (konungs-
ú rsku rður  17/« 1914).. .  .......................................................... 1000,00

11. Hannes Hafstein, ráðherra  (konungsúrskurður  ylh
1914) .............................................................................................. 5333,33

12, Sigurður Þórðarson, sýslum aður Mýra- og Borgar-
fjarðarsýslu (konungsúrskurður  7/io 1 9 1 4 ) ..................... 2276,70

13. Björn G. Blöndal, h jeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði
(konungsúrskurður 2S/r 1915)................................................. 875,00

14. Sigurður Ölafsson, sýslum aður i Árnessýsiu (konungs-
ú rsku rðu r  s°/7 19 1 5 )..................... ........................................ 2571,35

15. Davíð Scheving, h jeraðsiæknir i ísafjarðarhjeraði (kon-
ungsúrskurður */s 1 9 1 4 ) .......................................................... 1266,67

16. G uðm undur Eggerz, sýslum aður í Árnessýslu ... ... 1558,52
17. Skúli Árnason, h jeraðslæknir f Grímsnesshjeraði ... 800,00
18. Jó n  Magnússon, ráðherra  ................................................. 6000.00
19. Magnús Guðmundsson, ráðherra  ........................................ 1060,00 34180,61

Flyt ... • • • • • • 34180,61



B. E m bæ ttism annaekk ju r og börn:
1. Gamilla Tóm asson, ekkja Þ órðar  Tóm assonar hjer- 

aðslæknis, frá V12 1873 ..........................................................
2. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins am tm anns, 

frá 1/ t 1875......................................................................................
3. Elínborg Thorberg, ekkja Bergs Thorbergs lands- 

höfðingja, frá V* 1886 ..........................................................
4. Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs- 

læknis, frá V1 1890 ...................................................................
5. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen  am t- 

m anns, frá V10 1891...................................................................
6. Ragnheiður Guðjohnsem, ekkja E inars Guðjohnsen 

hjeraðslæknis, frá l/ 8 1891 .................................................
7. Ásta Hallgrímsson, ekkja T óm asar  H allgrim ssonar 

læknaskólakennara, frá ’/i 1894 ........................................
8. Þ ó rh ildu r  Tómasdóttir ,  ekkja Helga H álfdánarsonar 

forstöðum anns prestaskólans, frá V2 1894 .....................
9. Ingunn Halldórsdóttir, ekkja H. E. Johnsen  sýslu- 

m anns  i Rangárvallasýslu, frá V  1894..............................
10. Ingibjörg Jensdóttir,  ekkja Hjörts Jónssonar  hjeraðs- 

læknis i 4. læknishjeraði, frá Vs 1894 ...............................
11. P u riðu r  Johnsen , ekkja Jóns Johnsen  sýslum anns í 

Suður-M úlasýslu, frá Vn 1895....... ........................................
12. Elisabet Ragnhildur Jónsdótiir ,  ekkja Ólafs Sigvalda- 

sonar hjeraðslæknis, frá V6 1896 ........................................
13. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem am tm anns, 

frá ’/t 1905.....................................................................................
14. Elin G. Blöndal, ekkja P. Blöndal hjeraðslæknis ...
15. G uðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns  Sigurðssonar hjer- 

aðslæknis .....................................................................................
16. L ára  Malvina Scheving, ekkja G uðm undar Scheving 

hjeraðslæknis, frá V* 1909 .................................................
17. Eline Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims 

Sveinssonar biskups, frá ’/i  1 9 1 0 ........................................
18. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns  Jóns- 

sonar hjeraðslæknis i Hróarstungubjeraði,
frá V» 1910  kr. 150,00
Samkv. konungsúrskurði V* 1911 handa  
barn i hen n a r  Jóni Baldri f. ie/« 1909 til 16 
ára  a ld u r s ..................................................................... — 80,00

F lu tt ...

F lyt ..,

197.00

529.16

919.17

187.50

750.00

187.50

350.00

575.00 

412,59

305.00 

430,80

187.50

625.00
187.50

189,37

187.50

875.00

kr.

230,00

7325,59

kr.
34180,61

34180,61



Flu tt  ...
19. Þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs- 

læknis í Sauðárkrókshjeraði, frá xj n  1 9 1 0 .....................
20. Oliva María Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð- 

m undssonar,  frá V9 1913..........................................................
21. Johanne  Margrethe Havsteen, ekkja Jú l íu sa r  am l- 

m anns Havsteen, frá Ve 1915.................................................
22. Sigriður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar  yfirdóm- 

ara, frá ’/ 7 1 9 1 5 ...........................................................................
23. Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen  sýslu-

manns, frá Vo 1916..........  kr. 535,17
Sam kvæmt k o n u n g sú rsk u rð is/8 1916 h anda
barni hennar til 18 ára aldurs, Maríu Krist-
ínu f. 1J/ 9 1906 — 75,00

24. Eiin Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Step- 
hensen, frá ljb 1 9 1 7 ...................................................................

25. Sofia Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgríms 
Johnsen, frá xh  1917..................................................................

26. Þórunn  Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara síra Jónas- 
ar  Jónassonar, frá x/io 1 9 1 7 .................................................

27. Guðný Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns 
Bjarnarsonar, frá ’/i 19 1 9 ........................................................

28. Ragnheiður Vigfúsdóttir, ekkja Sigurðar Sigurðssonar 
hjeraðslæknis f Dalahjeraði .................................................

29. Vigdís G. Biöndal, ekkja Jóns Blöndal hjeraðslæknis
í B orgarfjarðarh jerað i.................................................................
Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-
sors, frá V3 1920 .................................................... kr. 340,00
Samkv. konungsúrskurði 12/n  1920, handa  
2 börnum  hennar til 16 ára aldurs: Þor-
valdi f. 2B/3 1907 ..................................................— 100,00
Jóni Þórði f. 15/i 1 9 1 3  — 100,00

30

31. Sigríður Pálsson, ekkja P á lm a  Pálssonar yfirkennara
32. F innboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar  hjeraðs- 

læknis í Reykhólahjeraði .............................................. .
33. Steinunn Frím annsdóttir ,  ekkja Stefáns Stefánssonar 

skólameistara á Akureyri .................................................

Flyt ...

212,50

560,83

750.00

500.00

610,17

1166,67

321,53

200,00

350,00

187.50

187.50

540.00
450.00

187,50

715,82

kr.

34180,61

14265,61

48446,22



Flu tt ...

kr. kr.

48446,22

1.
C. Uppgjafaprestar:

Tóm as Björnsson, p restur að Barði, frá fardögum 1902 405,28
2. Jón  Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904 230,00
3. Páll Sivertsen, p restur að Stað í Aðalvík, frá fard. 1906 477,73

1113,01

D. Prestsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ............................... 100,52
2. Ásta Þórarinsdóttir  frá G r e n ja ð a r s ta ð ............................... 170,00
3. Ástríður Petersen frá Svalbarði ........................................ 100,00
4. Bergljót Blöndal frá Hvamm i i S k a g a f i r ð i ..................... 100,00
5. Camilla S. Briem frá H r u n a ................................................. 129,43
6. Elín Scheving frá V o g s ó s u m ................................................. 100,00
7. Guðríður Pjetursdóttir frá H ö f ð a ........................................ 114,63
8. Björg E inarsdóttir  frá Undiifelli ........................................ 100,00
9. G uðrún J. Jóhannesdó ttir  frá Bergsstöðum ............ 107,54

10. G uðrún Jónsdóttir  frá Kolfreyjustað ............................... 183,78
11. G uðrún Ólafsdóttir frá O trardal ........................................ 100,00
12. Guðrún Pjetursdóttir frá G ö r ð u m ........................................ 314,81
13. G uðrún Torfadóttir frá H ólm um  ........................................ 134,40
14. Halldóra Hallgrímsdóttir frá Görðum á Akranesi ... 154,25
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað .................... 158,95
16. H ansína Porgrímsdóttir frá Þingeyrum ..................... 129,06
17. Ingibjörg Sigurðardóttir frá Kálfatiörn ..................... 146,10
18. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri ............................... 101,55
19. Jó h an n a  S. Jónsdóttir  frá Viðvík ............................... 150,00
20. Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti ............................... 181,40
21. Kristín Thorlacius frá Saurbæ i Eyjafirði ..................... 136,39
22. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsslað ............................... 118,43
23. Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelll ............................... 117,25
24. Margrjet Pórðardóttir  frá Gaulverjabæ ..................... 139,86
25. Metta E inarsdóttir  frá Stafafelli ........................................ 117,25
26. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað i Steingrimsfirði 131,36
27. Ragnheiður Pálsdóttir  frá T jörn á Vatnsnesi ............ 118,60
28. Ragnhildur Gísladóttir frá É y v in d a rh ó lu m ..................... 101,81
29. R ig n h ild u r  Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað ............ 136,87
30. Sesselja Pórðardóttir  frá Skinnastað ............................... 127,73
31. Sigríður Jónasdóttir  frá Melstað ........................................ 188,06
32. Sigríður Melúsalemsdóttir frá S taðarbakka ............ 131,26
33. Steinunn Eiríksdóttir frá P ingm úla ............................... 100,00
34. Vigdís E inarsdóttir  frá Grunnavik ............................... 104,16
35. Pórey Kolbeins frá S taðarbakka ........................................ 115,53

Flyt ... 4660,98 49559,23



kr. k ,

F lu tt  ... 4660,98 49559,23
36. í ’ó ru n n  S. Pjetursdóttir frá Heydölum ..................... 204,48
37. Valgerður Jóusdóttir  frá Völlum í Svarfaðardal ... 142,00
38. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ........................................ 100,00
39. Sigrún Kjartansdóttir frá M osfelli ........................................ 147,50
40. Vilborg Jónsdóttir  frá P restsbakka .............................. 102,65
41. Sigriður Gísladóttir frá Mosfeili í Grímsnesi ............ 147,50
42. Sigriður Halldórsdóttir frá Holti í Öoundarfírði ... 184,36

5689,47

Samtals ... ............ 55248,70


