
l l d .  5 4 7 . O u m v a rp

til fjárlaga fyrir árið 1924.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

T e k j u r .  

1. gr.
Árið 1924 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2 . - 5 .  

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinnm, sem þar eru taldar.

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

\

kr. kr.

1. Fasteignaskattur............................. 215000
2. Tekjuskattur og eignarskattur .. . . . ••• ••• •• *•• 1000000

1215000
3. A u k a te k ju r ...................................... . . . ••• ••• ••• ••• 300000
4. Erfðafjárskattur ............................. . . . ••• ••• «•• ■•• 45000
5. Vitagjald ...................................... . . . ••• **• . . .  •■• 170000
6. Leyflsbrjefagjöld........................... .v. ................................. 10000

525000
7. Útflutningsgjald ........................... . . . ••• ••• ••• •«• 700000
8. Áfengistoliur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vin,

ávaxtasafl og l im o n a d e ) ............ • •• ■•• •«• ••• ••• 350000
9. Tóbaksto llur................................... • •• ••• ••• ••• «•• 400000

10. Kaffl- og s y k u r to l lu r .................. • •• «•• ••• •■■ ••■ 800000
11. Vórutollur ...................................... • •• ••• •«• «•• ••• 1250000
12. Annað aðflutningsgjald ............ . . . ••• ••• ••• •«. 80000

2880000
13. Gjald af konfekt- og brjóstsykursgerð •«• •■• ••■ •«• 20000
14. Stim pilg jald.................................... ••• ••• ••• ••• •■• 300000

Flyt ... • • • • . . 5640000



kr. kr.

Flutt ... 5640000
15. Lestagjald af sk ip u m ............................................................. 40000
16. Pósttekjur ................................................................................ 350000
17. S im a te k ju r ....................  ....................................................... 1000000

---------— 1350000
18. Vineinkasala.............................................................................. 450000
19. T ó bakse inkasa ia .................................................................... 200000
20. Steinoliueinbasala ............................................................... 50000
21. Skólagjöld ................................................................................ 3000
22. Bifreiðaskattur ........................................................................ 22000

Samtals ... ............ 7755000

.................  - 3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 35000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 10000

t Samtals ... 45100

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

1. Tekjur af bönkum .............................
2. Tekjur af Ræ ktunarsjóði....................

kr. kr.

# .
150000
25000

Flyt ... .......... . 175000



kr. kr.

Flutt ... 175000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt lög-

um nr. 14, 9. júlí 1909 ....................................................... 35000
4. Væntanlega útdregið af þeim b r je fu m ............................. 15000

50000
5. Arður af hlutafje (100000 kr.) i Eimskipafjelagi Islands 5000
6. Vexlir af innstæðum í bönkum ..................................... 10000
7. Greiðsla frá L an d sv e rs lu n .................................................... 100000

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

5. gr.
óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld ei talið:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................ 20000
2. Endurgreidd skyndilán til em bæ tt ism anna .................... 300
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .................... 2000

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

II. KAFLI. 

G jö ld .

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

7.— 19. gr.



7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og fiamlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

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

225446,00
658100,24

883546,24

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

257400,00
802759,11

1060159,11

Framlag til Landsbankans, 11. g re ið s la .......................... 100000

Samtals ... ............ 2043705,35

8. gr.

kr. kr.

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

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yflrskoðunar landsreikning; er veitl:

kr. kr.

Til alþ ingiskostnaðar.............................................................
Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

180000
4800

184800

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



10. gr.
Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanrikismála og 

kostnaðar er veitt:

A.
Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl.

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

30000
4000

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

herrabústaðnum ........................................................................
7. Til að gefa út manntalið 1703 .....................................

B.
Hagstofan.

1. Laun h ags to fu s tjó ra ...................................
2. Laun aðs toðarm anns ..................................
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
4. Prentun eyðublaða ....................................
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m .....................
6. Aðstoðar- og sk rifs to fukostnaður..........

C.
Sendiherra, utanrikismál og ríkisráðskostnaður.

Til sendiherra i Kaupmannnahöfn:
a. Laun .............................................................. 20000
b. Til húsaleigu .............................................. 3000
c. — risnu ........................................................  5000
d. — skrifstofuhalds .......................................  14000

1.

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

kr.

34000
6000

82700
200 00
17080

3000
1000

8700
5600
9000
2500
3500

10700

42000
12000
4000
1500

ríkisráðs

kr.

163780

40000

59500

Samtals 263280



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

A. kr. kr.

Dómgæsla og lögreglustjórn.
1. Hæstírjettur:

a. Laun d ó m a ra ....................................................... 52500
b. Laun ritara ....................................................... 6080
C. Annar kostnadur ..............................................  2000

60580
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . ... 152540
3. Laun h repps t jó ra .................................................................... 28000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavik:

a. L a u n ......................................................................  21120
b. Husaleiga...............................................................  3000
c. Hiti, ljós og ræsting .....................................  2000
d. Ýms gjöld .....................................................  1880

28000
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innbeimlumanns 23200
b. Laun 3 t o l l v a r ð a ..............................................  14200
c. H ú sa le ig a .............................................................  5000
d. Hiti og Ijós ......................................................  1300
e. Ýms g jö ld .............................................................  9000

52700
Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógetans og

lögreglustjórans i Reykjavík njóta dýrtiðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta........... 42000
7. Til begningarhússins i Reykjavik og viðbaldskostnað-

ar fangelsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12000
8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
9. Borgun til sjódómsmanna .............................................. 1000

10. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 3000
391820

B.
Ymisleg gjöld.

1. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. þóknun fyrir útgáiu tíðindanna m. fl. ... 900
b. Til pappírs og prentunar ............................. 10000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1200

12100

Flyt ... 12100 391820



kr. kr.

Flutt ...
Burðareyrir og embættisskeyli:

Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar-
eyri undir embættisbrjef .............................  20000
Fyrir embæltisskeyti. Þar af alt að 5000 
kr. til að útvega skeyti um vöruverð og 
markaðshorfur erlendis .............................  50000

a.

b.

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

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

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

Samtals ..

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

1. Laun .........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að
3. Styrkur til læknisvitjana banda eflirfarandi sveilum, 

sem eiga sjerstaklega erfiða læknissókn.
1. Til ÓlafsQarðarbúa 600. — 2. Til Kolbeins- 

staða-, Eyja- og Miklaholtsbreppa i Hnappadalssýslu, 
200 kr. til hve;s, 600 kr. — 3. Til Staðarsveitar 200 kr. 
— 4. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 5. Til öræflnga 400 
kr. — 6. Til Kjósarhrepps 300 kr. -  7. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 8. Til Grimseyinga 400 kr. — 9. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 10. Til Klofnings- og 
Skarðshreppa 300 kr. — 11. Til Holts- og Haganes- 
hreppa 300 kr. — 12. Til Breiðdalsbrepps 300 kr. — 
13. Til Eyrarsveitar 200 kr. — 14. Til Flateyjarhrepps 
i Þingeyjarsýslu 200 kr. — 15. Til Selvogshrepps 150

Flyt ...

391820

70000

8000
5000

500 
50000 
20000

165600

557420



kr. kr.

Flutt ...
kr. — 16. Til Reykhólahjeraðs, svo framarlega sem 
læknir er ekki í hjeraðinu, 350 kr. — 17. Til 
Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. — 18. a. 
Til Jökulsdals-, Hliðar-, Tungu-, Hjaltastaða- og 
Eiðahreppa 1500 kr. — 18. b. Viðbótarstyrkur til 
þessara sömu hreppa, ef þeir ráða sjer sjerstakan 
lækni, 1500 kr...........................................................................

4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði 800 kr. með 
verðstuðulsuppbót, enda nýtur bann eigi annara launa 
úr ríkissjóði .......................................................................

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík.............................
b. Styrkur til augnlæknis, til lækningaferða kringum 

landið á belstu viðkomustaði strandskipa, með því 
skilyrði, að bann hafi á bverri hringferð að minsta 
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim binum 
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við 
stjórnarráðið, ettir reikningi, alt a ð ...........................

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernböfts í Reykjavík ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í | 

Reykjavík ................................................................................
Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. 

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

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

lækningar ................................................................................
10. Holdsveikraspítalinn...............................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ........................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna  ................................... 13000
2. Viðurværi 59 manna (ca. 150 a. á dag) 31755
3. Klæðnaður ..............................................  2800
4. Meðul og sáraumbúðir ...   1800

700

7700

295180

8200

1280

• 1900 
1200

1200

11000

2500
82355

Flyt ... 49355 7700 404815



kr. kr.

Flutl ... 49355 7700 404815
5. E ld s n e y t i ....................................................... 11000
6. Ljósmeti ....................................................... 2000
7. Húsbúnaður og áhöld ............................. 2000
8. Viðhald á húsum ..................................... 3000
9. Pvottur og ræsting..................................... 2000

10. Greflrunarkostnaður ............................. 500
11. Skem tanir ...................................................... 800
12. Skattar o. fl................................................... 2500
13. Ymisleg g j ö l d .............................................. 1500

74655

82355
Geðveikrahælið á Kleppi ................................... . . .  . . . 60545
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun l æ k n i s .................................................... ............ 7700
B. Önnur gjöld:

1. Kaup s ta r fsm a n n a ..................................... 10000
2. Viðurværi 90 manna (ca. 150 a. á dag) .. 49725
3. Klæðnaðnr 64 sjúklinga á 90 kr. handa

hverjum ....................................................... 5760
4. Meðul og u m b ú ð ir ........................... . ... 550
5. Ljós og hiti .............................................. 9000
6. Viðhald og áhöld ..................................... 10000
7. Þvottur og ræ sting ..................................... 1800
8. S k e m ta n ir ..................................................... 750
9. Skattar m. m ................................................ 900

10. Óviss gjöld ............................................. 1400
89885

Þar frá dragast þessar tekjur: 97585
Meðgjöf með 64 sjúklingum, kr. 1,50 á dag 35040
Tekjur af búinu .............................................. 2000

37040

Mismunur .. 60545
Til berklalækninga:

1. Styrkur samkvæmt lögum nr. 43, 27. júni 1921, um
varnir gegn berklaveiki ............................. • • • 75000

2. Heilsuhælið á Vífilsstöðum .................... • • . . . 10060
85060

550420



kr. kr.

Flutt ... 550420
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun l æ k n i s .............................................................. 7700
B. ö n n u r  gjöld:

1. Kaup s ta r fsm a n n a ............................. 31000
2. V iðu rvæ ri .............................................  135000
3. Lyf og h jú k ru n a rg ó g n ....................  8000
4. Ljós og hiti ... .............................  25000
5. Þvottur og ræ sting ............................. 5500
6. Viðhald h ú s a .....................................  5000
7. Viðhald v j e l a .....................................  5000
8. Húsbúnaður og áhöld ....................  11000
9. F lu tn ingskostnaður...........................  5000

10. Óviss gjóld .....................................  3000
236500

Far frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjóf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040 
Tekjur af búinu ..............................................  2000

244200

234140

Mismunur ... 10060

Til að taka á leigu frakkneska spitalann á Fáskrúðsfirði 6000
ö n n u r  gjóld:
a. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, all að ... 

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

b. Til sjúkrahúsbyggingar á tsafirði, gegn að minsta 
kosti */s hlutum annarsstaðar að, enda ábyrgist 
bæjar- og sýslufjelagið, að verkið verði fullnægjandi

20000

til lykta leitt (1. veiting) ..............................................
Styrkurinn kemur því að eins til útborgunar, að 

útlit sje fyrir, að tekjur rikissjóðs hrökkvi fyrir

25000

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

1500

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............ 4000

Flyt ... 50500 556420



kr. kr.

Flutt ...
e. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um 

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

f. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt- 
ingu á fátækralögunum, 77. og 78. gr.........................

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

h. Styrkur til hjeraðslækna til ulanferða, í þvi skyni 
að afla sjer n ý n a r  læ kn isþekk ingar ...........................

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

i. Styrkur banda lækni til augnlækninganáms erlendis
Styrk þennan veitir stjórnarráðið, að fengnum 

tillögum landlæknis. 
j. Til Skúla V. Guðjónssonar læknis, til að nema

beilbrigðisfræði erlendis ..............................................
k. Styrkur til s jú k ra sa m la g a ..............................................

Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins 
islenska prentarafjelags alt að 200 kr. Styrkur
þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk, er al-
menn sjúkrasamlög fá að lögum.

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

m. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti */* hlut-
um annarsstaðar að .......................................................

n. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna, til fram-
haldsnáms i Kristjaniu eða K au p m a n n ah ö fn ..........

o. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn-
mikilli launabót annarsstaðar frá .............................

p. Til Fjelags íslenskra bjúkrunarkvenna, til styrktar
b júk ru n a rn em u m ...............................................................

q. Til Guðrúnar Gisladóttur Björns, til hjúkrunarnáms 
r. Til útgáfu fræðslurits um heilbrigðismál, einkum 

um berklavarnir, gegn jafnmiklu annarsstaðar að
s. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps í Skagafirði....................
t. Til slysatryggingasjóðs fjelagsins »Dagsbrúnar« ...
u. Til Sigvalda læknis Stefánssonar Kaldalóns,

s júkrastyrkur........................................................................
v. Til Elínar Sigurðardóttur, i sama skyni....................

15. Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna

Samtals

50500

1000

50000

3000

3000

2000

1800
6500

556420

4000

3000

800

300

1000
1200

1000
200
500

150(1
1000

132300
23000

... | 711720



13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalógum .............................................. 77000
b. Póstafgreiðslumenn ulan Reykjavikur ... 66000
c. Brjefhirðingamenn.............................................. 16000

159000
2. Póstflutningur ...................................................... . . .  . . . 150000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-
ara og póstmeistara, eftir reikningi ............ 7500

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð ulan Reykja-
víkur hjá póstmeisturum og á stærri póst-
afgreiðslum ...................................................... 17000

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri pósl-
stofum og póstafgre iðslum ............................. 10000

d. ö n n u r  gjöld ....................................................... 38000
72500

------------- 381500

B.
Vegamál. 1

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegam álastjóra .................................... 8700
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................... 6240
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar,

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

30440

It. Flutningabrautir:
1. Skagfirð ingabraut........................................... 20000
2. Biskupstungnabraut ..................................... 25000
3. Hvammstangabraut ....................  ............ 10000
4. Viðbald flutningabrauta ............................. 44000

Flyt ... 99000 30440 381500



kr. kr.

Flutt ... 99000
5. Til aðgerðar og endurbyggingar Holta- 

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

III. Þjóðvegir:
1. Norðurárdalsvegur
2. Hróarstunguvegur
3. Vallavegur ............
4. Vaðlaheiðarvegur
5. Stykkishólms-, Langadals-, Þelamerkur-, 

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

6. Aðrar vegabætur og viðhald

15000
14000
8000

20000

25000
40000

IV. Til viðhalds slitlagi á akvegum ...
V. F ja llvegir ..............................................

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

20000
300

VII. Tillög til akfærra sýsluvega, alt a ð ............................
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar 
frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru i reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916. Af þessari upphæð ganga
5000 kr. til Hafnarvegar í Hornafirði.

VIII. Til vegagerðar að »Bás« íVik í Mýrdal og lendingar- 
bóta þar, gegn að minsta kosti jafnmiklu annars-
staðar a ð ....................................  .....................................

IX. Til dragferjuhalds:
1. Á Hjeraðsvötnum........ ...................................  300
2. - Lagarfljóti ..............................................  300
3. - Skjálfandafljóti ...................................  300

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til s t r a n d fe r ð a ...............................................................
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að

30440

119000

122000
22000
1 0 0 0 0

20300
45000

7500

Flyt ...

381500

377140

200000

958640



kr. kr.

Flutt ...
D.

Hraðskeyta- og talsimasamband.
I. Ritsimafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til 

1925) .......................................................................................
II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...

III. Til nýrra símalina og loftskeytastöðva:
1. Simi Egilsstaðir — Reyðarijörður — Fó-

sk rú ð s f jö rð u r .....................  60000
2. — Sauðárkrókur — V íð im ý r i ..............  28000
3. — Blönduós — Bólstaðarhlið................  38400
4. — Stykkishólmur — Grundarfjörður 30000
5. Loftskeytasamband milli Grímseyjar,

Flateyjar og lands .....................................  35000

Verk þessi koma þvi að eins til framkvæmda, að útlit 
sje fyrir, að tekjur rikissjóðs hrökkvi fyrir gjöldunum.

IV. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ...... 305000
2. Kostnaður af aðalski ifstofu landssím-

a n n a ................................................  9000
3. Ritsimastöðin i Reykjavík .................... 24000
4. þráðlausa stöðin í Reykjavík .....  10000
5. Bæjarsiminn i Reykjavík .................... 60000
6. Til aukningar sama sima ...................  50000
7. Áhaldahúsið .............................................  2500
8. Ritsfmastóðin á Akureyri ásamt bæjar-

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

arsimakerfinu .....................................  10000
10. Ritsfmastóðin á ísafi.ði ásamt bæjar-

simakerfinu ..............................................  5800
11. Simastöðin á B o rð e y r i .............. 2500
12. Sfmastöðin i Hafnarfirði, alt a ð .....  4600
13. Simastóðin i Vestmannaeyjum, alt að 5000
14. Sfmastöðin á S iglufirð i.............  5500
15. Til aukaritsimaþjónustu .......  2000
16. Til loftskeytastöðvar i Flatey . 2000
17. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri  3000
18. Til loftskeytastöðvar á S í ð u ....................  2500

Flyt ... 510700

35000
20000

191400

246400

958640

958640



kr. kr.

Flutt ... 510700 246400 958640
19. Tileftirlitsstöðvaogannaratalsimastöðva 65000
20. Til uppbótar á launum starfsmanna

landssímans og talsímakvenna við bæj*
‘ arsímann i Reykjavík, samkv. tillögum

landssímastjóra, þó svo, að efnisvörð-
ur landssímans Steindór Björnsson, fái
200 kr. fyrir hvert barna s i n n a ............ 17700

593400
V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 30000

VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ...................................... 25000
VII. Kostnaöur við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, alt að .............................................................. 5000
VIII. Viðhald Ia n d s s ím a n n a ....................................................... 90000

IX. Tiliag ti! alþjóðaskrifstofunnar í Bern ................... 1000 ;j
X. Fullnaðaruppbót til A. L. Petersens, fyrrum stöðvar-

stjóra i Vestmannaeyjum .............................................. 5000
----------- — 995800

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ...................................... 8700

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

2. Til verkfróðra aðstoðar ............................. 5920
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að 3000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt a ð ..............................................  2000
19620

II. Laun vitavarða...................................................................... 20700
Par af 300 kr. persónuleg launaviðbót banda nú-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður v i t a n n a .............................................. 55000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 8000
V. Ý m is ie g t ................................................................................ 8000

-- 111320

Samtals ... ............ 2065760



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

A.
Andlega stjettin.

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

b. ö n n u r  gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1880, 

1 . gr. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m ....................
3. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum .....................................

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er við ábú- 
endaskifti skilað sem nýjum með fullu álagi; eftir- 
gjald jarðanna hækkar um 4°/o af styrkuppbæðinni, 
enda er styrkurinn ekki greiddur fyr en verkinu er 
lokið og sannað, að það sje vel af bendi leyst og hafi 
kostað að minsta kosti eins mikið og styrknum nemur.

B.
Kenslumál.

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

að fornu og n ý j u .......................................................
c. Til hjeraðslæknisins í Reykjavik fyrir kenslu 

við háskólann...............................................................
d. Styrktarfje:

1. Námsstyrkur ...........     12000
2. Húsaleigustyrkur .............................  9000
3. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta 1500

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins 
veita reglusómum, efnalitlum stúdentum.

Flyt ...

kr. kr.

9200
2000

11200

406,28

8000
250000

400
15000

273806,28

111300

5600

1500

22500

140900 285006 ?g



Flutt ...
Húsaleigustyrk má venjulega að eins veita utan- 
bæjarstúdentum.

e. Til kensluábalda læ k n a d e ild a r .............................
f. Til umbúðakaupa og annara nauðsynja við 

ókeypis læ kningar .......................................................
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna- 

fræði, 1000 kr. til hvors .....................................
h. Hiti, Ijós, ræsting og v je lg æ s la .............................
i. ö n n u r  gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ....................................  1000
b. D ý r t ið a ru p p b ó t .................... 700

----------- 1700
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk blunninda, sem hann
hefir áður no tið ....................  1600

b. D ýr t ið a ru p p b ó t...................  1000

3. Yms gjöld ..
2600
3000

II. Námsstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum
háskólum ........................................................................

1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 
hvern viðurkendan háskóla á Norðurlóndum og 
i helstu menningarlöndum ððrum, en senda verða 
þeir sljórninni skilríki fyrir þvi, að þeir stundi 
með alúð eitthvert það háskólanám, sem þeir fá 
eigi kenslu i viö Háskóla fslands. Styrkurinn skal 
að jafnaði aðeins veittur stúdentunum fyrstu 4 
námsárin.

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. ö n n u r  gjóld:

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

kr.

285006,28

155700

8000

Flyt ... 6400 83580 448706,28



kr. kr.

Flutt ... 6400
4. Til timakenslu og til prófdómenda,

alt að .. ... ••• ••• ... ••• _ ••• 15000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

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

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. L æ kn isþóknun ..................................... 200
8. Til vísindalegra ábalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

10. Til þess að gefa út kenslubækur
handa Mentaskólanum .................... 2400

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

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
cfnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur ulan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jófnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun .. ••• ••« ••• •■• ••• ••• ... •■• ■••
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til þriggja a u k a k e n n a ra .................  9200
2. Timakensla ..................................... 3500
3. Til bóka og kensluáhalda ........... 1000
4. Til eldiviðar og Ijósa ...................  3500
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

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

-----------  900
7. Til skólahússins utan og innan ... 1000
8. Til ýmislegra gjalda ..................  1000

F ly t ...

83580 418706,28

32300
I I 5880

21600

20800
42400

606986,28



kr. kr.

Flutt ... 606986,28
Kennaraskólinn:
a. Laun .. ... ... ... ... ... ... .. . • • • • 22720
b. ö n n u r  gjöld:

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

Utanbæjarnemendur gangi að 1
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu. .

5. Til viðhalds ...................................... 1000
6. Ymisleg gjöld ...................................... 2500
7. Til girðingar um lóð skólans ... 5500

17500
40220

Stýrimannaskólinn:
a. Laun .. ... ... ... ... ... ... ... . • ••• 15260
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til t im akens lu ...................................... 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 2000
3. Ýmisleg gjöld ...................................... 3000
4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til fyrir-

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

24560
Vjelstjóraskólinn:
a. Laun .. ... ... ... ... ... ... ... . • ••• 13440
b. Önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m ...................................... 1800
2. Ljós og biti ..................................... 1000
3. Ýmiss kostnaður ............................. 1000
4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra... . 2800

6600
20040

Við skólana undir liðunum III, —VII., að und-
anskilinni lærdómsdeild mentaskólans, skal vera
skólagjald, að minsta kosti 100 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda, sem hefir verið aðeins eitt ár
i skólanum ?ða kemur nýr. Stjórnarráðið m á þó,

691806,28



kr. kr.

Flutt ...
eftir tillögum skólastjóra, veila undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hiut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun ... ... ... ... ... ... ...
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar- 

k e n s l u ....................................................
c. ö n n u r  gjóld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda ...........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ýmisleg g jö ld ...................  5300

9920

1600

9300

b.
c.

Til bændaskólans á Hvanneyri: 
a. Laun ... ... ... ... ... .

Til smiða- og leikfimikenslu 
Önnur gjóld:
1. Til verklegs náms, alt að
2. Til kensluáhalda ............
3. Til eldiviðar og ljósa ...
4. Ýmisleg g jö ld ....................

9880
1300

1000
500

2000
4500

8000

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskólana 
á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
slunda verknám, samkvæmt samningi, eigi skemur 
en 6 vikur á ári og skila skólanum dagbókum um 
vinnubrögðin yfir námstimann, og netni styrkurinn 
aldrei hærri upphæð á hvern nemanda en 12 kr. 
fyrir hverja viku námstímans.

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

3. Til skólahalds á Eiðum:
a. Laun ....................................................... 11200
b, Til aðstoðarkenslu...................................... 600

20820

19180

2

691806,28

Flyt . ..  11800 40000 691806,28



kr. kr.

Flutt ... 11800 40000 691806,28
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ............ 600
2. Til kensiuáhalda ... ... 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ýmisleg útgjöld....................  2000

5600
17400

57400
Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Keykjavík, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavík, undir ybrumsjón
iandsstjórnarinnar ....................................................... 6000

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

c. Til Iðnaðarmannafjeiagsins á ísafirði, til kvöld-
skólahaids ........................................................................ 1000

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki fara
yfir */* rekstrarkostnaðar.

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

8000
Verslunarskóiar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmannafjelags-

íns i Reykjavik, til að halda uppi skóla fyrir
verslunarmenn, undir yfirumsjón landsstjórnar-
innar, þó ekki yfir s/i k o s t n a ð a r .............................. 6000

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */* kostnaðar ... 6000

12000
Yfirsetukvennaskólinn:
1. Laun fo rs tö ð u m an n s ....................................................... 1500
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvik ... 900
b. Annar kostnaður, alt að ....................  400

1300
3. Styrkur til námskvenna .............................................. 7000
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ............................. 1200

11000

Flyt ... ........... 780206,28



kr. kr.

Flutt ...
XII. Kvennaskólar:

1. Til kvennaskólans í Reykjavík:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 1800 

kr. framlögum annarsstaðar að en úr ríkis- 
sjóði .....................................................  19000

b.

c.

40 kr. fyrir hverja námsmey,
er alt skólaárið, alt a ð ............
Námsstyrkur til sveitastúlkna

sem
4000
1000

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

kr. framlögum annarsstaðar að en úr rfkis-
sjóði ......................................................  15000
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem 
er alt skólaárið, alt a ö .........................  2000

b

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar,

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslum álastjóra...................  7700
b. Skrifstofukostnaður hans ........... 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt að 1000

2.
3.

4.
5.
6. 
7.

Laun kennara og dýrtíðaruppbót ....................
Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með
sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ............
Til prófdómara við barnapróf ....................
Til framhaldskenslu handa kennurum ............
Utanfararstyrkur kennara .....................................
Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða, þriðj- 
ungur kostnaðar, enda samþykkir landsstjórnin 
uppdrætti af búsum, alt að .............................

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

Akureyrar og Hafnarfjarðar .............................

Flyt ...

24000

17000

9900
267000

10000
2500
1000
2000

15000

780206,28

41000

307400

35000

35000 1128606,28



Flult ...
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið setur, 
og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er ekki 
sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstóðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flenshorg ...

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að innan- 
bæjarnemendur greiði skólagjald eftir sómu reglu 
og í liðunum III.—VII.

Til lýðskólans í Bergstaðastræti.............................
Byggingarstyrkur til alþýðuskóla:

Til að reisa alþýðuskólahús í þingeyjarsýslu, 
*/s kostnaðar, alt að ..............................................

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins ó sk a r  I ísafjarðarkaupstað, til 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að . . .
XVI. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðukenslu- 

bækur. Þar af 1500 kr. til Lárusar Bjarnasonar, 
kennara við gagnfræðaskólann á Akureyri, til þess 
að semja kenslubók i eðlisfræði og efnafræði handa 
gagnfræðaskólum .............................................   ...

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

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

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

XIX. Sundkensla og leikfimi:
• 1. Til sundkenslu í Reykjavik................. ...................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mánuði 
að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að læri- 
sveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og Stýri- 
mannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar tyrir sundkenslu þá, sem

Flvt ...

kr.

1128606,28

86000

1000

2700
12000

1000

300 1231306,28

2



kr. kr.

Fiult ... 300 1231306,28
getur i 1. lið, og til að kenna öðrum sund-
kennurum björgunarsund ...................................... 1500

3. Til sundkenslu o. fl. annnrsstaðar .................... 3000
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu-

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

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir að veita
utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu i leikfimi ... 600

5. Til Valdemars Sveinbjörnssonar, til að veita
utanbæjarpiltum ókeypis kenslu i leikfimi ... 600

6000
XX. Styrkur til Stefáns Eirfkssonar, til þess að halda

uppi kenslu ( trjeskurði i Reykjavik .................... 2400

Samtals ... ............ 1239706,28

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

kr. kr.

1. Landsbókasafnið: • *
a. Laun ................................................................................ 21160
b. Til aðstoðarmanns við safnið, og sje hann fastur

ársmaður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót........... 3200
c. Til að kaupa bækur og handiit og til bókbands ... 10000
d. Til þess að semja s p ja l d s k r á ..................................... 1000
e. Til þess að semja og gefa út handritaskrá safnsins 3000
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið.................................... 360
g. Húsaleiga ........................................................................ 500
h. Ýmisleg g jö ld ......................................... ............................ 800

40020
2. Pjóðskjalasafnið:

a. Laun ............................. ............................................. 13800
b. Til að binda inn og búa um skjól og til að útvega

og afrita merk skjöl og bækur banda safninu ... 2000

Flyt ... 15800 40n?0



Flutt ...
C. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl................
d. Til að Ijósmynda og afrita skjöl og heimildir, er 

varða (sland, í erlendum söfnum .............................

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að ....................
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ............................
d. Til áhalda og aðgerða ............................................
e. Til að kaupa fslensk listaverk og listiðnað ...
f. Ferðakoslnaður til rannsókna og undirbúnings á 

skrásetningu fornmenja, alt a ð ............................
g. Til viðgerða á Þingvöllum .............................
h. Til viðgerða á Hólakirkju......................................

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

4. Náttúrufræðifjelagið ...............................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. 

á ári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje til 

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

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................

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

7. Til sýslubókasafna og lestrarsala I kauptúnum, gegn 
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði...........

8. Til bókasafnsins (þöku, til bókakaupa ............................
9. Til Hins fslenska bókmentafjelags:

a. Tillag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Til útgáfu á Lýsingu (slands eftir Þorvald Thor- 

oddsen ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...

Flyt ..

kr. kr.

15800
250

40020

1000
17050

8200
2400
1500
600

4000

1000
3000
4000

24700
1700

8000
1500

9500

4000

1500
200

2000

1500
3500

• • • • • • 102170



kr. kr.

Flutt ... • • • • • • 102170
10. Til Þjóðvinafjelagsins............................................................. 10000

9000 kr. af upphæð þessari sje varið til útgáfu al-
þýðlegra fræðirita.

11. Til Fornleifafjelagsins............................................................. 800
Styrkurinn greiðist því að eins að Árbók komi út.

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

13. Til að vinna að textaútgáfu á íslensku fornbrjefasafui 1600
14. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá

1570—1800 og að vinna að útgáfu þ e i r r a .................... 1000
15. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800 —1873 ... 800
16. Til að gefa út Lög íslands, 100 krónur á ó r k ............ 1500
17. Til Dansk-islandsk S a m fu n d .............................................. 1000
18. Til Norræna fjelagsins ..................................................... 1000
19. Til Fræðaljelagsins, til að gefa út jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vídalíns............................................ 1000
20. Til leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 2000

kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur........................... 4000
21. Til Listvinafjelagsins.............................................................. 1000
22. Til sama, styrkur til húsbyggingar ............................. 4000
23. a. Styrkur til skálda og Iistamanna ............................. 12000

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

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, lil að vinna
að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000

24. a. Til síra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, lil að 18200
safna til islenskrar orðabókar með íslenskum þýð-
ingum, enda sje safuið eign rikisins .................... 7000

b. Til t’órbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli ............................................................... 1500

8500
25. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfísögur

lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje
handritið eign landsins að honum lá ln u m .................... 2000

26. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, lil fiski-
rannsókna:
a. Fóst laun, auk dýrtiðaruppbótar ............................. 5000
b. F e rðas ty rku r ........................................................................ 1500

6500

Flyt ... ••• 166070



kr. kr.

Flutt ... 166070
27. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn 

á gróðri landsins ............................................................... 1500
28. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 2000
29. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ............ 5000
30. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýlt ... 800
31. Til Páls Porkclssonar, til að vinna að málsháttasafni sinu 500
32. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta- 

æfum sínum ........................................................................ 600
33. Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræðiiðkana ... 500
34. Til Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará, til þjóðsagna- 

söfnunar ................................................................................ 500
35. Til Hjálmars Lárussonar skurðlistarmanns ................. 1000
36. Til Boga Th. Melsteds, til að rita ts lan d ssó g u ............ 800
37. Til landsskjálftarannsókna ..............................................

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

500

38. Til veðurathugana og veðurskey ta ................................... 35000
39. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á

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

400 kr., til fyrirlestra i Norðlendingafjórðungi.

1500

40. Til íþróttasambands í s l a n d s .............................................. 1500
41. Til Jóns Þorsteinssonar frá Hofstöðum, til fullnaðar- 

náms i iþróttum erlendis .............................................. 1500
42. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
43. Til Einars Jónssonar myndhöggvara .............................

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns sins.
5000

44. Til Hljóðfæraskólans í R eykjavik ..................................... 1200
45. Til Pórarins Guðmundssonar fiðluleikara ....................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að hann 
kenni alt að 6 mönnum á ári. sem heima eiga utan 
Revkjavikur, ókeypis að leika á fiðiu, og skulu kenn-

1200

araefni sitja fyrir, er hann tekur nýja nemendur.
Til Páls ísólfssonar organleikara, til framhaldsnáms46. 3000

47. Tii Markúsar Kristjánssonar pianóleikara, til fram- 
haldsnáms erlendis ............................................................... 1500

48. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindisstarfsemi ... 6000
49. Til að kaupa grasasafn Stefáns Stefánssonar skóla- 

meistara, fyrri helmingur kaupverðs ............................. . 4000

Samtals ... ............ 245170



16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

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

Slyrk veitingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming koslnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjeiaga ............................................................... 20000
Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna eftir

dagsverkatölu og varið til verkfærakaupa og styrktar
sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna. Enda gefa
þau skýrslu um það, hvernig slyrknum er varið.

4. Til Garðyrkjufjeiags íslands:
Laun garðyrkjustjóra ...................................................... 5000

5. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................ 10560
b. Til skóggræðslu ............................................................... 12000
c. Til Guðbjargar Þorleifsdóttur í Múlakoti, til viður-

kenningar fyrir trjárækt .............................................. 500
23060

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

a. Laun banda 4 dýralæknum ..................................... 20600
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 500
c. Til Páls G. Jónssonar, Garði i Fnjóskadal, til viður-

kenniugar fyrir dýralækningar ............................. 1000
d. Til eins manns, til að læra dýralækningar edendis 1200

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar
á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og
ástundun.

23300
8. Til eftirlits með útflutningi á h ro s s u m ........................... 600
9. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjura
stofnunarinnar, 3500 kr. með dýrtíðaruppbót ... 5600

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

8000
10. Til þess að styrkja efniiega iðnaðarnema til náms

erlendis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4000

• Flyt ... ............ 288960



kr. kr.

Flutt ... 288960
11. Til Fiskveiðasjóðs íslands .............................................. 6000
12. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 60000

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

13. Laun yfirinatsiuanna o. fl.:
a. 5 f iskiyfirm atsm anna...................................................... 19200
b. 4 síldarmatsmanna ....................................................... 10240
c. 4 u llarm atsm anna ............................................................. 2560
d. 5 kjötm atsm anna............................................................... 4800
e. Ferðakostnaður y f irm atsm anna .................................... 8000

44800
14. Til að leitast fyrir um markað fyrir islenskar afurðir

erlendis.........  ........................................................................ 20000
15. Td gerlarannsókna ............................................................... 2000
16. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðaríjelaga ............ 10000

Af þessum lið ganga 2000 kr. til Halldóru Bjarna-
dóltur og 600 kr. til handavinuuskóla á Akureyri,
verði honum haldið áfram.

17. Til sambands norðlenskra k v e n n a .................................... 500
18. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 1600

Þar með talin húsaleiga fyrir skrifstofu.
19. Handa Ungmeunafjelagi lslands, til efiingar iþrólta og

skóggræðslu .............................................................................. 1800
Fjelagið gefi landssljórninni skýrslu um hvernig

fjeuu er varið.
20. Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum búsaskjól, beina og fylgd .................... 600

21. Styrkur til ábúandans i Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting...................................................... 1000

22. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, til þess að halda þar við bygð og veita ferða-
ínónnum gisting og b e in a ..................................................... 600

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

Flyt ... , , ,  . . . 438560



kr. kr.

Flutt ... 438560
24. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-

námunnar i Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
u p p b ó t ......................................................................................... 5600

25. Til Bjargráðasjóðs ............................................................... 23000
26. Til landbelgissjóðs ............................................................... 20000
27. Til slysatrypgingar s jó m a n n a .............................................. 20000
28. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun fo rs tö ð u m an n s ....................  ........................... 5440
b. Ferðakostnaður b a n s ...................................................... 500

5940
29. Til að bjálpa nauðstöddum fslendingum erlendis ... 1000
30. Laun húsagerðarmeistara...................................................... 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 hann auk þess við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult dagkaup fyrir, er rennur i
landssjóð.

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

32. Til útgerðar björgunarskipsins Pórs í Vestmannaeyjum 30000
33. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli, að frádregnu eftir-

gjaldi af Staöarfelli, 1800 k r ....................................... . ... 1200
34. Til Sláturfjelags Suðurlands, til sútunarverksmiðju .. 36090

Styrkurinn kemur því að eins til útborgunar, að út-
lit sje fyrir, að tekjur ríkissjóðs hrökkvi fyrir gjöldum.

35. Til stofnenda Sveinatungubúsins, til greiðslu á Rækt-
unarsjóðsláni ........................................................................ 3500

36. Til Jóbannesar Guðmundssonar á Herjólfsstöðum,
vegna skaða af K ö tlugosi .................................................... 1000

37. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um sil-
ungaklak ................................................................................ 1000

38. Til Sæmundar Tr. Sæmundssonar, til viðurkenningar
fyrir mannbjörg úr sjávarbáska ..................................... 1000

Flyt ... • • • • • • 601700



kr. kr.

Flutt ... 601700
39. Til hafskipabryggju á Siglufirði, þriðjungur kostnaðar.

alt a ð ......................................................................................... 18000
Landsstjórnin hefir verkfræðilegt eftirlit með þvf að

bryggjugerðin sje tryggilega af hendi leyst, Bryggjan
skal heimil til almenningsnota.

40. Til Byggingarfjelags Reykjavíkur, 5% byggingarkostn-
aðar, gegn hálfu meira, 10%, úr bæjarsjóði Reykja-
vikur, þó ekki yfir ............................................................... 5000

41. Til Dýraverndunarfjelags í s l a n d s ..................................... 1000

Samtals ... ............ 625700

17. gr.
Til lögboðinna fyrirfraingreiðslna eru veittar 4000 ki.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .......................................................
b. Embætlismannaekkjur og börn ....................
c - Uppgjafaprestar .......................................................
d. P restsekk jur..............................................................

II. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis ............ 250
2. — þorvalds Pálssonar læknis ............ 300
3. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis ... ... ... ... ... ... 640
4. — Sigurðar Magnússonar læknis frá

Patreksfirði ..................................... 500
5. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500

Flyt ...

kr.

28847,28
13278,02

1113,01
5689,47

3190

3190

kr.

48927,78

48927,78



kr. kr.

Flutt ... 3190 48927,78
b. Embæltismannaekkjur og börn:

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

2. — Magneu Ásgeirsson............................. 200
3. — ólivu Guðmundsson .................... 175
4. — Sigríðar Hjaltadóttur .................... 400
5. — Ingileifar S næ bja rnardó ttu r ............ 400
6. — Sigríðar Fjeldsteð læknisekkju ... 450

1775
c Uppgjaíaprestar:

1. Til Steíáns M. Jónssonar .................... 325
2. — Bjarnar Jónssonar ............................ 475
3. — Guðlaugs Guðmundssonar ............ 500
4. — Sigurðar prófasls Jenssonar ... 570
5. — Bjarna prófasts Einarssonar ... 780

2650
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Pórarinsdótlur .................... 130
2. — Auðar G is la d ó t tu r ............................. 300
3. — Bjargar Einarsdóttur .................... 500
4. — Guðrúnar B jörnsdó ttu r .................... 300
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdó ttu r............ 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur .................... 100
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur.................... 300
8. — Guðrúnar Torfadóttur .................... 300
9. — Ingunnar Loltsdóttur .................... 300

10. — Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með
hverju barni bennar, sem er í
ómegð .............................................. 700

11. — Ingibjargar Sigurðardóttur ............ 400
12. — Jóbönnu S. Jó n sd ó t tu r .................... 300
13. — Kirstinar P je tu rsdó ttu r .................... 300
14. — Kristínar Sveinbjarnardóttur............ 300
15. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr.

með bverju barni hennar, sem er í
ómegð .............................................. 300

1G. — Sleinunnar Pjetuisdóttur ............ 300

Flyt ... 5130 7 61 f» 48927.78



kr. kr.

e.

Flult ... 5130
17. Til Ragnhildar Gísladóttur frá Eyvind-

arhólum .............................................. 300
18. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson ... 300

Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til ö n n u  Ásmundsdóttur .................... 300
2. — 3 barna hennar ............................. 300
3. — Bjargar J ó n s d ó t t u r ........................... 300
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur ............ 360
5. — Hjartar Snorrasonar .................... 500
6. — Jónasar Eirikssonar .................... 500
7. — Magnúsar E in a r s s o n a r .................... 500
8. — Elfnar Briem Jónsson .................... 300
9. — Gyðrfðar Porvaldsdóttur ............ 300

10. — 1 barns bennar ............................. 100
11. — Steinunnar F r im a n n sd ó ttu r ............ 450
12. — Þórunnar Stefðnsdóttur.................... 400

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gislasonar ............................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
3. — Böðvars Jónssona r ............................. 200
4. — Hallgrfms Krákssonar .................... 200
5. — Jóhanns Jónssonar ........................... 200
6. — f’óru Matthiasdóttur .................... 300
7. — Danfels J ó n s s o n a r ............................. 200
8. — Jens Pórðarsonar ............................. 100
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Kristfnar Jóelsdóttur .................... 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ... ............ 200
12. — Kristjáns Jóbannessonar, Jódísar-

sföðum .............................................. 300
13. — Jóbannesar Þórðarsonar ............ 300
14 — Guðrnundar Jónssonar fyrrum bæj-

aipósts á A kureyri............................. 200
15. — Guðmundar K r is l ján ssona r ............ 200

Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ... 22055 48927,78
Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s ............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Einars Hjörleifssonar Kvaran ... 3000

8000
Ekkjur og börn skálda og rithófunda:
1. Til Helgu Eiríksdóttur Ó la fs so n .......... 300
2. — Jakobinu P je tu rsdó ttu r .................... 200
3. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 300 kr. 600
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr.,

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

5. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300
6. — ólínu þorsteinsdóttur .................... 300
7. — 3 barna hennar ............................. 300
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur .......... 300
9. — Guðrúnar Runólfsdóttur.ekkjuMall-

hiasar Jochumssonar .................... 1200
4200

Yinsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-

fo rs töðukonu ....................................... 400
2. — Sigurðar Eirikssonar fyrv.regluboða 500
3. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og að

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

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

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

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

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

steins hskimatsm. Guðmuodssonar 400

Fiyt ... 3800 34255 48927,78



kr. kr.

• Flutt 3800 34255 48927,78
10 Til Gests Guðmundssonar, fyrverandi

v i ta v a rð a r ............................................  400
11. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

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

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

j. Til Ingeborg Sigurjónsson.....................................  .. 1800
k. — Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfímikennara............ 1200

41855,00
Dýrtfðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ... 52669,67
Tiltag til e llis tyrktarsjóða ..................................................... 40000,00

Samtals ... ............ 183452,45

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

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

Sömuleiðis skal af þessari upphæð greiða gengismun á útborgunum er- 
lendis samkvæmt þessum lögum, öðrum en lángreiðslum.

20. gr.
Til gjalda árið 1924 er veil 

Samkvæmt 7. gr,
 8. —

 10. —
 11 . —

 12 .  —

 13. —
 14. —
 1 5 . —  
 1 6 . —

 17 . -

Flvt

kr. 2043705,35 
— 60000,00
— 184800,00
— 263280,00
— 557420,00
— 711720,00
— 2065760,00
— 1239706,28
— 245170,00
— 625:00,00
—  4 000,00

kr. 8001 j O 1.63



Flult ...
Samkvæmt 18. gr. 

 19. -  .

En tekjur eru áætlaðar: 
Samkvæmt 2. gr. .

 3. -  .
 4. — .
 5. -  .

kr. 8001261,63
— 183452,45

-  10 0 0 0 0 ,0 0

kr. 7755000,00
— 45100,00
— 340000,00
— 22300,00

kr. 8284714,08

-  8162400,00

Tekjuhalli kr. 122314,08

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

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelógum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári i 28 ár.

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

3. Ait að 20000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veilist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvérn verkamann, gegn 
6®/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

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

5. Alt að 20000 kr. til áveitufjelags Þingbúa i Húnavatnssýslu. Lánið veitist til
20 ára, með 5V>#/o vöxtum, gegn ábyrgð, er stjórnin tekur gilda.

6. Alt að 7000 kr. til sýslufjelags Rangárvaliasýslu, til endurbyggingar Holla-
vegarins. Lánið veitist til 10 ára, gegn 5V*°/o vöxtum.

7. Alt að 15000 kr. til Austur-Húnavatnssýslu, til að kaupa læknisbústað. Lánið 
veitist til 20 ára, með 5V«°/o vöxtum, gegn ábyrgð, er stjórnin tekur gilda.

8. Alt að 5000 kr. til þess að kaupa læknisbústað í Siðuhjeraði. Lánið veitist 
til 20 ára, með 5V*#/o vöxtum, gegn ábyrgð Vestur-SkaftafelLsýslu.

9. Alt að 8000 kr. til Geithellahrepps, til vitabygginga. Lánið veilisl til 15 ára, 
með 51/j°/0 vöxtum, gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar.



10. Alt að 20000 kr. til Gerðaluepps i Gullbringusýslu, gegn ábyrgð sýslufjelags- 
ins. Lánið veitist til 20 ára, gegn 5l/a°/o vöxtuin.

11. Alt að 3000 kr. til matarfjelags kennaraskólans, til 10 ára með bl/ i0lo vöxlum, 
gegn ábyrgð, sem stjórnin lekur gilda.

12. 20000 kr. handa efnilegum mönnum til lokanáms erlendis, gegn þeim trygg- 
ingum, er stjórnin telur nægja. Lán þessi skal veita til 10 ára, með 5'/2”/o • 
vexti, en afborgunarlaust i 2—4 ár eftir ástæðum.

Af hallærisláni Grunnavikurhrepps skal veila uppgjöf vaxla frá 1920— 
1925 og greiðslufrest afborgana fyrir sama tima.

Af hallærisláni Árneshrepps skal veita uppgjöf vaxta i 3 ár og greiðslu- 
frest afborgana fyrir sama tima. _

Af brimbrjótsláni Hólsbrepps veitisl uppgjöf vaxta frá 1922—1925, að
báðum þeim árum meðtöldum, og greiðslufrestur fyrir sama tima.

Raflýsingarlán Suðurfjarðahrepps skai sljórnin láta standa afborgunarJaust 
um 10 ár.

22 gr.
I. Stjórninni er beimill að ábyrgjasl eftirfarandi lán, ef benni þykja þau nægi- 

lega trygð.
1. Alt að 120000 kr. fyrir Seyðisfjarðarkaupslað, til aukningar rafmagns-

veitunni þar. Sbr. fjárlög 1923, 21. gr. 8. (Endurveiting).
2. Alt að 80000 kr. fyrir Vestmannaeyjakaupstað, til aukningar rafmagns-

veitunni þar. Sbr. fjárlög 1923, 21. gr. 9. (Endurveiting).
3. Alt að 100000 kr. fyrir Búðahrepp í Fáskrúðsfiiði, til rafmagnsveitu. Sbr.

fjárlög 1920 -21 . (Endurveiting).
4. Alt að 100000 kr. til fyrirhugaðs stúdentagarðs í Reykjavík, gegn öðrum 

veðrjelti i húsinu. Skilyrði fyrir lánsábyrgð þessari eru þau, að ekki 
hvíli meira en 100000 kr. á 1. veðrjetti, og nær ábyrgðin ekki lengra en 
til eins þriðja byggingarkostnaðar.

5. All að 70000 kr. fyrir Byggingarfjelag slarfsmanna ríkisins, gegn 2. veð-
ijetti i húseignum fjelagsins. Þó má styrkveiting samkvæmt 16. gr. og 
það, sem á húseignunum hvilir með 1. og 2. veðrjetti, samtals ekki fara 
fram úr virðingarverði samkvæmt fasteignamali.

6. Alt að 140000 kr. fyrir Sláturfjelag Suðurlands, til að stofna sútunarverk- 
smiðju, að þvi tilskildu: að fjelagið leggi sjálft fram að minsta kosti 
50000 kr. að auki, að trygging sje fyrir nægilegu rekstrarfje, að lands- 
stjórnin hafi eftirlit með þvi að fengin verði nægileg sjerfróð aðstoð við 
undirbúning og framkvæmd fyriitækisins.

II. Stjórninni er heimilt að greiða Eimskipafjelagi tslands alt að 60000 kr. 
styrk, ef nauðsyn krefur.

III. Stjórninni er heimilt að láta Bandalagi kvenna i tje ókeypis lóð á norðan-
verðu Arnarhólstúni undir fyrirhugað kvennaheimili.



IV. Stjórninni er heimill að greiða alt að */■< hlutum af því tjóni, sem verða 
kann á tilraunum Sambands islenskra samvinnufjelaga til að senda kælt 
kjöt eða fryst á erlendan markað, miðað við saltkjótsverð á sama tíma. Til- 
raunirnar skulu gerðar með eftirliti landsstjórnarinnar.

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

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1924, svo og uppbót á þá 
fjárhæð, eflir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1923 og hafa 

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

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


