
1. Frumvarp

til íjárlaga fyrir árið 1926.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

I. KAFLI.

T e k j u r.

1. gr.
Árið 1926 er ætlast til, að tek jur rikisÍDS verði svo sem talið  er i 2 .- 5 .  

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugrem um , sem þ a r eru ta ldar.

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

kr. kr.

1. Fasteignaskattur.............................................. 215000
2. Tekjuskattur og eignarskattur ............ .......... ••• 800000
3. Lestagjald af skipum ............................. ••• ••• 30000

1045000
4. Aukatekjur ... .............................................. ••• ••• ••■ 280000
5. E rfðafjá rskattu r...........................  ............ ■ • • • • • • • • 35000
6. Vitagjald ...................................................... ................. 210000
7. Leyflsbrjefagjöld ..................................... ................. 10000
8. Stimpilgjald .............................................. .................... 300000

Flyt ... 835000 1045000



kr. kr.

Flutt ... 835000 1045000
9. Skólagjöld ................................................................................ 20000

10. Bifreiðaskattur ........................................................................ 22000
877000

11. Ú tflu tuingsgjald ........................................................................ 700000
12. Áfengístollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og l ím o n a d e ) ....................................................... 460000
13. Tóbakstollur ........................................................................ 430000
14. Kaffi- og sykurto llu r.............................................................. 890000
15. Annað aðflutningsgjald ....................................................... 115000
16. Vörutollur ................................................................................ 1200000
17. Verðtollur ................................................................................ 450000

3545000
18. Gjald af konfekt- og b rjóstsykursgerð ............................. 15000
19. Pósttekjur ................................................................................ 350000
20. S im a te k ju r ................................................................................ 1150000

1500000
21. Víneinkasala............................................................................... 300000
22. T óbakseinkasala ....................................................................... 200000
23. Steinoliueinkasala..................................................................... 60000

560000

Samtals ... 8242000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru ta ld a r:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rik issjóðs................................... 33000
2. Tekjur af kirkjum  ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 15000

Samtals ... ............ 48100



4. gr.
Tekjur af bönkum  og vaxtatekjur eru áæ tlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum  ............................................................... 50000
2. Tekjur af R æ ktunarsjóði...................................................... 25000
3. Vextir af bankavaxtabrjefum , keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909.................................................... 30000
4. Væntanlega útdregið af þeim b r je fu m ............................. 25000

55000
5. Vextir af innstæðum  í bönkum ........................................... 5000
6. Vextir af V iðlagasjóði............................................................ 75000
7. Aðrir v e x tir ............................................................................... 20000

Samtals ... ............ 230000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ....................................................................... 50000
2. Endurgreiddar fy rirfram g re ið slu r..................................... 2000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra e ig n a ............ ,.. 175000

Samtals ... ............ 227000

II. KAFLI.

G j ö l d .

6. gr.
Árið 1926 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í 

7.—20. gr.



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

I. Vextir:
1. Innlend lán ..............................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 257442 á l/it
3. Enska lánið frá 1921, hluti ríkissjóðs, 

á **/o«............................. ....................
4. Lausaskuldir • • • • •

8781 : 8

II. Afborganir:
1. Innlend lán ...
2. Dönsk lán, danskar kr. 542349 á V » ...................
3. Enska lánið 1921, £  1827 : 5 : 4 á ,8/oo ..........

III. Fram lag til Landsbankans, 13. greiðsla.........................

Samtals ..

kr.

234776
283186

245879
267500

257400
596584

53163

kr.

1031341

907147
100000

2038488

8. gr.

kr. kr.

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

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

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar..............................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

195000
4800

199800

Sam tals ... ............ 199800



10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

Ráðaneytið, ríkisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. L aun .............................................................  30000
b. Til risnu...................................................... 4000

34000
2. Til utanferða ráðherra .............................................. 6000
3. Laun starfsm anna stjó rnarráðsins............................. 82280
4. Annar kostnaður.............................................................. 18000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum .......................... 27000
6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:

a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. fl. 900
b. Til pappirs og p re n tu n a r ....................  10000
c. T ilkostnaðai viðsendingarm eðpóstum  1200

12100
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum  ....................................................... 3000
182380

Hagstofan.
1. Laun hagsto fustjó ra ...................................................... 8700
2. Laun aðstoðarm anns...................................................... 5600
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna.................. 12000
4. Prentun eyðublaða ....................................................... 2000
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m ....................................... 4000
6. Aðstoðar- og sk rifs to fu k o stn að u r............................. 16300
7. Til að gefa ú t m anntalið 1703.................................... 1000

49600

Utanrikismál o. fl.
1. Til skrifstofuhalds i Kaupm annahöfn .................... 17000
2. Fyrir meðferð u ta n r ík ism á la ..................................... 12000
3. Ríkisráðskostnaður ...................................................... 8000
4. Kostnaður við sam bandslaganefnd............................. 1500

38500

Samtals ... ............ 270480



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

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. H æ stirjettur:
a. L au n ....................................................................................... 53650
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

55650
2. Laun bæjarfógeta, sýslum anna og lögreglustjóra ... 151220
3. Laun hreppstjóra ............................................................... 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavik:

a. Laun ................................................................................ 27168
b. Húsaleiga ...................................................................... 3240
c. Hiti, ljós og ræsting ....................................................... 2100
d. Ýms gjöld, alt a ð ...........................  ............................. 2400

34908
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheim tu-
m anns ................................................................................ 23300

b. Laun 3 to llvarða ............................................................... 14300
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og I j ó s ........................................................................ 1300
e. Ýms gjöld, alt a ð .............................................................. 9000

52400
Fastir starfsmenn í skrifstofum bæjarfógetans og

lögreglusljórans í Reykjavik njóta dýrtíðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslum anna og bæjarfógeta............ 84000
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs m anns við endur-

skoðun á skipam æ lingum ..................................................... 500
8. Til landhelgisgæslu gegn jöfnu framlagi úr landhelg-

i s s jó ð i ......................................................................................... 85000
9. Fram lag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa .....................................  .............................. 11000

11. Annar sakam álakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000
12. Rorgun til sjódómsmanna .............................................. 1000
13. Borgun til setu- og varadóm ara ..................................... 3000

Samtals ... ............ 542678



kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostDaður við embættisrekstur. 

Burðareyrir og embættisskeyli:
a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbrjef .............................................. 25000
b. Fyrir em bæ ltisskey ti...................................................... 45000

Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar 
opinberar byggingar...............................................................

70000

20000
Til em bæ ttiseftirlitsferða...................................................... .5000
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og 
fyrir skattvirðingar ............................................................... 30000

Samtals ... ............ 125000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 285000
2. |Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erflða læ knissókn.............................................. 3000
Stjórnin jafnar niður fjárhæð þessari með hliðsjón

af sam skonar ákvæðum fjárlaga 1924.
4. Til núverandi aðstoðarlæknis á Isafirði, enda nýtur

hann eigi annara launa ú r rikissjóði ............................. 2000
5. Til augnlækninga:

a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavik............................. 1000
b. Styrknr til sama, til lækningaferða kringum landið

á helstu viðkomustaði strandskipa, með þvi skil-
yrði, að hann hafl i hverri hringferð að minsta
kosti hálfsm ánaðar dvól samtals á tveim hinum
fjölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi, alt að .................... 500

1500

Flutt ... • • • • • • 293500



Flatt ...
6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ...
7. Styrkur tii háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í 

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

höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bnndinn þvi skil- 
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum  i lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn- 
ar en 3 sinnum  á mánuði.

8. Til geislalækningastofu ríkisins .....................................
9. Til Radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radium - 

lækningar ..............................................  .............................

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

1. Laun starfsm anna ............
2. Viðurværi 55 m anna (ca. 150 a.
3. Klæðnaður ....................
4. Meðul og sáraum búðir
5. Eldsneyti ....................
6. L jósm eti.............................
7. H úsbúnaður og áhóld...
8. Viðhald á húsum  ...
9. Þvottur og ræsting ...

10. G reftrunarkostnaður ...
11. Skemtanir ....................
12. Skattar o. fl......................
13. Ymisleg gjöld ............

á dag)
13620
30000

2500
2000

11000
2400
2000
2500
1800
500
600

3000
1500

11. Geðveikrahælið á K lep p i......................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B. ö n n u r  gjöid:

1. Kaup starfsm anna ............................. 14500

Flyt ...

kr. kr.

............ 293500
1000

1000

10000

2500

82120

8700

73420

82120

69175

7700

7700 ! 459295



kr. kr.

F lutt ... 7700 459295
2. Viðurværi 94 m anna (ca. 150 a. á dag) 52000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á90 kr. handa

hv erju m ...................................................... 6300
4. Meðnl og um búðir ............................. 550
5. Ljós og hiti ............................................. 12000
6. Viðhald og áhöld ........................... 10000
7. Þvottur og ræsting ............................. 1800
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m ............................................. 2500

10. Óviss gjöld .............................................. 1400
101800

109500
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325
Tekjur af b ú i n u .............................................. 2000

40325

Mismunur ... 69175
Heilsuhælið á Vífilsstöðum ............................. ............ 19560

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ....................................................... ......................... 7700
B. ö n n u r  gjöld:

1. Kaup starfsm anna ............................. 37000
2. Viðurværi .............................................. 136000
3. Lyf og hjúkrunargögn .................... 12000
4. Ljós og hiti .............................................. 25000
5. Þvottur og ræsting ............................. 6000
6. Viðhald húsa ..................................... 5000
7. Viðhald vjela ...................................... 5000
8. H úsbúnaður og áhöld .................... 12000
9. Flutningskostnaður ............................. 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 3000
246000

253700
Þar frá dragast þessar tekjur: 1

1

Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375

Flyt ... 173375 253700 478855



Flyt ... 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum , 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af b ú i n u ............................................. 2000

M ismunur ...

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

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvf, að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum  nemur.

b. Til sjúkrahúsbyggingar á lsafírði, gegn að minsta 
kosti */s hlutum  annarsstaðar að, enda ábyrgist 
bæjarfjelagið og sýslufjelag Norður-ísafjarðarsýslu, 
að verkið verði fullnægjandi til lykta leitt (loka- 
veiting) alt að ..............................................................

c. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði..
d. Bólusetningarkostnaður .............................................
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næm ra sjúkdóma ...
f. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn því, að næmir sjúkdóm ar berist til lslands..
g. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu 

skólum ...............................................................................
h. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta 

kosti jafnm iklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ..........
i. Til geitnalækninga, gegn að m insta kosti */« ann 

arsstaðar a ð ......................................................................
j. Viðbótarlaun yfírsetukonu 1 Grimsey, gegn jafn 

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá ...................

14. Hluti rikissjóðs af launum yfírsetukvenna

Samtals

kr. kr.

253700

234140

478855

19560

15000

25000
15000

2500

15000

4000

2000

4000

2500

300
85300
27000

591155



13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum ............................................................... 90366
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur .................... 71000
c. Brjefhirðingamenn ....................................................... 21000

182366
2. Póstflutningur ........................................................................ 160000
3. Annar kostnaður:

a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-
ara og póstm eistara, eftir reikningf............................. 8000

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá
póslmeislurum og á stærri póstafg re iðslum ............ 20000

c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum
og póstafgreiðslum ....................................................... 11000

d. ö n n u r g jö ld ........................................................................ 46000
85000

427366

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra .............................................. 8700
2. Laun aðstoðarverkfræðings ..................................... 6420
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að ....................................  ............ 3000
4. Til aðstoðarm anna og mælinga, alt að ............ 5000
5. Skrifstofukostnaður, alt að ..................................... 5500

28620
It. Þjóðvegir:

Til nýrra akvega':
1. K jalarnesvegur............................................................... 8000
3. H vitárbraut ............................................................... 20000
3. M iðfjarðarbraut ....................................................... 20000
4. Sauðárkróksbraut ... ............................................. 20000
5. Pelam erkurvegur ....................................................... 10000

Flyt ... 78000 28620



Flutt ...
6. V allavegur........................................................................
7. Hróarstunguvegur .......................................................

III. Þjóðvegir:
Viðhald og um bætur .......................................................

IV. Til brúargerða samkvæmt brúalögum

V. Til slitlags á akvegum ...

VI. F ja llveg ir.............................

VII. 1. Til áhalda, alt að ...
2. Til bókasafns verkam anna

VIII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að 

gegn að minsta kosti jafnm iklu tillagi annars- 
staðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnum álaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 9, 1923 ..........

IX. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóli .......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

X. Styrkur til vörubifreiðaferða frá Reykjavík austur 
um sveitir ........................................................................

Bifreiðafjelag, er njóta vill slyrksins, skal blíta 
reglum, er stjórnin setur um reglubundnar og 
ódýrar ferðir með endastöðvum Garðsauka, Húsa- 
tóftum og Torfastöðum.

XI. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn:
1. Á Tvískerjum ...............................................................
2. í Fornabvam m i ......................................................

kr. kr.

78000
10000
15000

28620

103000

175000

90000

22000

60Ó0

15000
300

15300

15000

10000
25000

300
300
300
  900

2000

600
700

Flyt ... 1300 1300 467820



Flutt
3. Á H r a u n ta n g a .......................................................
4. í  Bakkaseli

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. E s ju ........................................................................................
b. Eimskipafjelags íslands ..............................................

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

D.
Hraðskeyta- og talsím asam band.

I. Rilsímafjelagið mikla norræna, umsamrð árgjald (til 
1925) .......................................................................................

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

III, Til nýrra sím alagn inga......................................................

IV. Til starfrækslu landssím anna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum .............................
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím anna ...
3. Ritsímastöðin i Reykjavík ... .
4. Þráðlausa stöðin í Reykjavik .
5. Bæjarsiminn i Reykjavík ... .
6. Áhaldahusið ... ... ... ... ... ... .■ * ...
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásam t bæjarsim a-

kerflnu ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásam t bæjarsím a-

kerfinn ...............................................................  ...
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásam t bæjarsimakerfinu

10. Simastöðin á B o rð e y ri..............................................
11. Sfmastöðin i Hafnarfirði, alt a ð   ..........
12. Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt að ..............
13. Simastöðin á S ig lu firð i................

Flyt ...

kr. kr.

1300
600
700

467820

2600

470420

150000
45000

195000
70000

265000

23000

25000

100000

290000
11000
24000
11000

100000
3000

•

10000

10000
6000
7000
5000
7000
4500

488500 148000



kr. kr.

Flult ... 488500 148000
14. Til aukaritsím aþjónustu ..................................... 2000
15. Til loftskeytastöðvar í Flatey ............................. 3000
16. Til loftskeytastöðvar á H esteyri............................. 2500
17. Til loftskeytastöðvar á S íð u ................................... 2000
18. Til eftirlitsstöðva og annara talsím astöðva............ 85000
19. Til uppbótar á launum  talsim akvenna við bæj- 

arsím ann í Reykjavík og annarsstaðar, alt að.. 10500
20. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............ 1200

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

594700

30000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 35000

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að ............................................................... 7000

VIII. Viðhald la n d ss ím a n n a ..............................................  ... 130000
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500

• 946200

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitam ála:
1. Laun vitam álastjóra .............................................. 8700

H ann sje um sjónarm aður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum  og bæjarstjórnum , eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 5920
• 3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að ........... 3500

4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn- 
ingi, alt að ............................................................... 2000

II. Laun vitavarða......................................................................
20120
21050

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 
verandi vitaverði Gróttuvitans.

III. Rekstrarkostnaður v i ta n n a .............................................. 60000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 15000
V. Ý m is le g t................................................................................ 8000

Samtals ... 124170



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

A.
Andlega stjettin.

Biskupsem bættið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

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

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

og prestsekkjur njóta samkvæmt lö g u m ....................
3. Fram lag til prestlaunasjóðs..............................................
4. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
5. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem 

greinir f fjárlögum 1924...................................................

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins i Reykjavik fyrir kenslu 

við háskólann..............................................  ............
c. Til kennara i lagalæknisfræði .............................
d. N á m ss ty rk u r ...............................................................

Fjárveiting þessari skal skift i 20 skamta 450 
kr. og 20 skam ta 300 kr., og m á að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða m inna en 
1 skamt, þó má leggja sam an alt að 8 skamta 
300 kr., og gjóra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta, og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta nám sárið 
á háskólanum .

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

fræði, 800 kr. til hvors .....................................

Flyt ...

kr. kr.

9500
2000

11500

306

8000
275000

400

10000
293706

305206

102000

1500
500

15000

500

1600

121100 • • • • •



Flutt
g. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla
h. ö n n u r gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun .............................
b. D ý rtíð a ru p p b ó t............

1000
500

1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem bann 
hefir áður n o tið ....................  1600

b. D ý rtið a ru p p b ó t....................  800

3. Ýms g j ö l d ............................................
2400
3000

II. Nám sstyrkur erlendis:
a. Til íslenskra stúdenta í erlendum háskólum  .........

Styrk fá aðeins þeir stúdentar, er hlotið hafa við 
stúdentspróf fyrstu eða aðra einkunn, enda telji ráð- 
herra að rjett sje að veita slyrk til þess manns, sem 
um er að ræða. Sækja mega þeir hvern viðurkendan 
háskóla á Norðurlöndum  og i helstu m enningar- 
löndum öðrum, en senda verða þeir stjórninni 
skilríki fyrir því, að þeir stundi með alúð eitthvert 
það háskólanájn, sem þeir fá eigi kenslu í við Há- 
skóla íslands. Styrkurinn skal aðeins veittur stú- 
denlunum  fyrstu 4 nám sárin, og gangi þeir fyrir, 
er stundað hafa nám 1—3 ár.

b. Viðbót við styrkinn fyrir 1925.....................................
c. Til læknaefna, til að Ijúka nám i í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ...............................................................................
b. Ö nnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans ........................  400
2. — eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. — skólahússins utan og innan ... 3500

Flyt ... 9900

kr. kr.

121100
4500

6000
131600

18800

7800

2500
29100

86400

86400 160700



kr. kr.

Flutt ... 9900 86400 160700
4. Til tím akenslu og iil prófdómenda,

alt a ð ..................................................... 20500
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

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

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. L æ kn isþóknun ..................................... 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensluna 600
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 100
39800

126200
Húsaleigustyrk og nám sstyrk má aðeins veita

efnilegum, reglusömum og efnalillum nemendum.
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan-
bæjarm önnum, og að nám sstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarm önnum , að öðru jöfnu.

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n ................................................................... • ••• 27840
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til aukakennara og tim akenslu ... 8000
2. Til bóka og kensluáhalda ............ 1000
3. Til eldiviðar og Ijósa .................... 7000
4. Nám sstyrkur ..................................... 700

Utanhæjarnem endur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnem endum,
að öðru jöfnu.

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

900
6. Til vatnssalerna og fráræ slu ............ 6700
7. Til skólahússins utan og innan ... 1000
8, Til ýmislegra gjalda .................... 3500

28800
56640

Kennaraskólinn:
a. L a u n ................................................................... .......... 17800

Flyt ... 17280 343540



kr. kr.

Flutt ... 17280 343540
b. ö n n u r  gjöld:

1. Timakensla ..................................... 2500
2. Eldiviður og Ijós ............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld .................... 500
4. Nám sstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnem endur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnem endum ,
að öðru jöfnu.

5. Til girðingar og lagfæringar á lóð
skólans..................................................... 5000

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

17000
34280

Stýrim annaskólinn:
a. L a u n ................................................................... .......... 15360
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til tím ak en slu ..................................... 4000
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ... ... ... ... ... ... ... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

9800
25160

Vjelstjóraskólinu:
a. L a u n ............................................................. .......... 9600
b. Ö nnur gjöld:

1. Til tím akenslu ..................................... 900
2. Húsnæði .............................................. 1800
3. Ljós og hiti ..................................... 1700
4. Ýms kostnaður ............................ 1600
5. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra ... 2800

8800
18400

Við skólana undir liðunum III. —VII. skal vera .
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnem anda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-

Flyt ... • • • • • • 421380



Flutt ...
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ...................................................... 10880
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu .................................................  1600
c. Ö nnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............  500
3 Til eldiviðar og ljó sa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld ........... 4000

---------------  9500

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun ... ... ... ... ...
b.
c.

Til smíða- og leikfimikenslu ... 
ö n n u r  gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda...........  500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9600
1300

7500

Styrknrinn til verklegs nám s rið  bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstim ann, 
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

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

Flyt ...

kr. kr.

421380

21980

18400

40380 421380



Flutt ...
Til alþýðuskólans á Eiðum :
a. L a u n ..................................... ............
b. Til að s to ð a rk en sln ............ ••• •••
c. Ö nnur gjöld:

1. Til búnaðarnám s ... 600
2. Til kensluáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8100

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla i Reykjavík, nndir yfirnm- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

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

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvöld- 
skólahalds ...............................................................

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki
fara yfir 4/ í rekstrarkostnaðar.

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

X. V erslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarm anna- 

fjelagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarm enn, nndir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 8/< k o s tn að a r............

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, tii þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 8/4 kostnaðar ..

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

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

Flyt ...

kr. kr.

40380 421380

19900
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1000

1300

2300 493660



kr.

Flutt ...
3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls- 

uppbót, alt að ...................
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur .............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta 

kosti 1800 kr. framlögnm annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............

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

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna ...

2000

20000

4000
1000

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

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

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ......................... 2000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón íræðslumála:

a. Laun fræ ðslum álastjóra.. 7700
b. Skrifstofukostnaður hans..................  1200
c. Til eítirlitsferða, eftir reikningi, alt að 1000

2. Laun kennara og dýrlíðaruppbót
3. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, með 

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ............
4. Til prófdóm ara við b a r n a p r ó f .............................

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

Akureyrar og H afnarfjarðar .............................

Flyt ...

493660

11580

44000

336400

885640



kr.

Flutt ...
Styrkurinn er veittur með því skilyiði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje m inni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum  fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin ú thlutar styikn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg 
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að inn- 

anbæjarnem endur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og i liðunum  III.—VII., og renni það i

885640

3. Til unglingaskólans i Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsia:
Til kvenfjelagsins Óskar i Isafjarðarkaupstað, til 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann öðrum á 

ísafirði eða ísafjarðarsýslu, aðóbreyttum  skilyrðum.
XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m ..............

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

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnm iklu framlagi annarsstaðar frá

45000

1000

12000

1000

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenslu í Reykjavfk .............................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 m ánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

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

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar

Flyt ... 4300 944640



kr. kr.

F lult ... 4300 944640
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum  og sýslu-

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá
sje lagt til sundkenslunnar eigi m inna en rik-
issjóðsstyrknum nemur.

4300

Samtals ... ............ 948940

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

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 21800
b. Til aðstoðarm anns við safnið, og sje hann fastur 

ársm aður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót............ 3200
c. Til að kaupa bæ kur og bandrit og til bókbands... 12000
d. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
e. Til að semja skrá yfir b a n d rit ..................................... 2000
f. Til ritaukaskrár ............................................................... 800
g. Bruuaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
h. Húsaleiga ........................................................................ 500
i. Ýmisleg gjöld ............................................................... 700

Þjóðskjalasafnið:
a. Lann ................................................................................ 7200

42360

b. Til að binda inn og búa um sk jö l ............................. 3000

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðm enjavarðar (fornm enjavarðar) ............ 8200

10200

b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ............................. 1600
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ..................................... 1000
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 600

Flyt ... 11400 52560



kr. kr.

F lutt ... 11400 52560
e. Til eftirlits á Þingvöllum .............................................. 1000
f. Til rannsókna og ferðaknstnaðar ............................. 600

Þjóðmenjasafnið sje opið 4 stundir á viku, eftir 13000
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. N áttúrufræ ðifje lag ið ............................................................... 1600
Þar af til um sjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. áári.
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, ljósa og ræstingar ............................. 8000
b. Til viðhalds og áhalda .............................................. 2000

10000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi m inna tillagi úr

bæjarsjóði og sý s lu s jó ð i ....................................................... 3000
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum , gegn

eigi m inna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500
8. Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa .................... 200
9. Til Hins fslenska bókmentafjelags ............................. 3000

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.

10. Til Þjóðvinafjelagsins ...................................................... 1000
11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út alþingisbækur og

landsyOrdóma ........................................................................ 2000
12. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Arna

Magnússonar og Páls V ídalíns............................................ 1000
13. Tii Leikfjelags Reykjavíkur, gegu að minsta kosti

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 4000
14. a. Styrkur til skálda og listam anna ............................. 10000

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

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

d. Til þess að kaupa listaverk........................................... 3000
19200

15. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að
safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð-
stuðulsuppbót ........................................................................ 7200

Flyt ... • • • • • • 119260



kr.

Fiutt ...
16. Til að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls- 

uppbót og 4500 kr. tii ritlauna...........................................
17. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögur 

lærðra m anna íslenskra á siðari öldum, enda sje 
handritið eign landsins að honum  lá tn u m ....................

18. Til Sigurðar Nordals prófessors, til ritstarfa..................
19. Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiski- 

rannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ...........................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar .

20. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ..
21. Til dr. Helga Pjeturss .....................................................
22. Til F rim anns B. Arngrímssonar, til að safna sleinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýlt
23. Til Páls Porkelssonar, til að vinna að málsháltasafni 

sinu .......................................................................................
24. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presla 

æfum sínum ......................................................................
25. Til Boga Th. Melsteds, til að rita Islandssögu .. ..
26. Til landsskjálftarannsókna ............................................

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

27. Til veðurathugana og veðurskeyta...
28. Til íþróttasam bands íslands ...........
29. Til listasafnshúss Einars Jónssonar
30. Til Einars Jónssonar myndhöggvara

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns sins.
31. Til að kaupa handrit dr. Jóns Aðils um sögu íslands, 

fjórðungur andvirðis, lokagreiðsla.....................................
32. Td frjeltastofu blaðamannafjelagsins ............................

7700
1500

kr.

119260

12200

1500
2000

9200
1800
5000

800

500

600
800
800

30000
1000
4000
5000

2500
4000

Sam tals 200960



16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands .............................................. 150000
2. Til sandgræ ðslu........................................................................ 18000

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

3. Til búnaðarfjelaga ............................................................... 10000
4. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna ............ 50000
5. Til Garðyrkjufjelags Islands:

Laun garðyrkjustjóra ...................................................... 4000
6. Til skógræktar:

a. Laun ........................... . .............................................. 12960
P ar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.
b. Til skóggræðslu ............................................................... 11000

23960
7. Til dýralækninga:

a. Laun banda 4 dýralæknum ..................................... 20480
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ........... 700
c. Til eins m anns, til að læra dýralækningar erlendis 1200

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 22380
á ári vottorð frá kennurum  sínum um iðni og
ástundun.

8. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 10000
9. Til eftirlits með útflutningi á hrossum  .................... 1000

10. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:
a. Laun forstöðumanns, auk 25%  af öllum tekjum

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót ... 5600
b. Húsaleiga ........................................................................ 1000
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1400

8000
11. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
12. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 55000

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-
alm anaks.

13. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fisk iy firm atsm anna...................................................... 19200
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 3400

Par af fær fiskiyfirmatsmaðui inn i Reykjavik

Fiyt ... 22600 358340



kr. kr.

F lutt ... 22600 358340
1000 kr. og fiskiyfirmatsmennirnir á Vestfjörðum,
Noiðurlandi, Austfjörðum og i Vestmannaeyjum
600 kr. hver.

c. 4 síldarm atsm anna ...................................................... 10240
d. 4 nllarm atsm anna ...................................................... 2560
e. 5 kjötm atsm anna............................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................ 8000

48200
14. Til eftirlits með skipum og bátum  og öryggi þeirra ... 3000
15. Til að leitast fyrir um m arkað fyrir íslenskar afurðir

erlendis .....................................  ..................................... 10000
16. Til erindrekstrar i M iðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar a ð .................................... 10000
17. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
18. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............ 5200

Sambandið greiði þó Ástu Sighvatsdóttur 1200 kr.,
enda haldi hún uppi kenslu i vefnaði i Reykjavík,
ekki skem ur en 6 m ánuði ársins.

19. Til Halldóru Bjarnadóttur, til að vinna að útbreiðslu
og eflingu heim ilisiðnaðar .............................................. 2000

20. Til sam bands norðlenskra kvenna..................................... 500
21. Tii Bandalags kvenna ...................................................... 500
22. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 1200
23. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 1500
Fjelagið gefí landsstjórninni skýrslu um, hvernig

Qenu er varið.
24. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfurbergs-

nám unnar í Helgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtiðar-
u p p b ó t........................................................................................ 5600

25. Laun húsagerðarm eistara...................................................... 8300
26. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

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

27. Til útgerðar björgunarskipsins Pórs i Vestmannaeyjum 25000

Flyt ... 486940



kr. kr.

Flutt ... 486940
28. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................ 1000
29. Til vatnsrenslismælinga ....................................................... 2000
30. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 5000

Samtals ... ............ 494940

17. gr.
Til alm ennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 300000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61. 1921, nm breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur tii sjúkrasam laga .............................................. 6500
4. Til slysatryggingar s jó m an n a .............................................. 14000
5. Til að hjálpa nauðstöddum  íslendingum erlendis ... 1000
6. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
7. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 47000
8. Til Goodtemplarafjelagsins, til bindindfsstarfsemi ... 6000

Samtals ... ............ 458500



18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

II.

Samkvæmt eflirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................. ...........................
b. Em bættism annaekkjnr og börn .......... ................
c. U ppg jafap restar.............................................................
d. Prestsekkjur .............................................................

Slyrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

b.

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis ........... 250,00
2. — Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
3. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................................. 640,00
4. — Til Sigurðar Magnússonar læknis 169,87
5. — Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500,00
6. — Jóns Jacobson landsbóka varðar,

ef hann lætur af embætti ........... 3000,00

Em bættism annaekkjnr og börn:
1. Til E lisabetar R. Jónsdóltur, læknis -

e k k j u .................................................... 150
2. — Magneu Á sg e irsso n .......................... . 200
3. — ólivu  Guðmundsson ................. . 175
4. — Sigriðar Hjaltadóttur ................. . 400
5. — Ingileifar Snæ bjarnardóttur ... . 400
6. — Sigríðar Fjeidsted læknisekkju . . 450
7. — Sigríðar F innbogadó ttu r................. . 500
8. — Ágústu Jóbannsdóttur....................... . 300

Uppgjafaprestar:
1. Til Stefáns M. Jó n sso n a r .................... 325,00
2. — Guðlaugs G uðm undssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar ... 780,00
4. — Sig. prófasts G unnarssonnr.......... 662,25

d. Prestsekkjur:
1. Til Ástu Pórarinsdóttur
2. — Auðar Gísladóttur

130.00
300.00

kr.

27168,95
15794,89

635,28
5936,68

5859,87

2575

kr.

49535,80

2267,25

I

c

Flyt ... 430,00 10702,12 49535,80



3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Flutt ...
Til Bjargar E in a rs d ó ttu r ....................
— Guðrúnar Björnsdóttur ............
— Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ...
— G nðrúnar Ó lafsdóttur... ............
— Guðrúnar Pjetursdóttur ...........
— Guðrúnar Torfadóttur ............
— Ingunnar Lcftsdóttur ... ............
— Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 

hverju barni hennar, sem er i ómegð
— Ingibjargar Sigurðardóttur............
— Jóhönnu S. Jónsdóttur ............
— Kirstínar Pjetursdóttur ...........
— Kristínar Sveinbjarnardóttur ...
— Sigrúnar Kjartansdóttur, 200 kr. 

með hvoru barni hennar, sem er 
i ó m eg ð ..............................................

— Steinunnar Pjetursdóttur ............
— Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind- 

a rh ó lu m ..............................................
— Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson
— Guðlaugar Vigfúsdóttur ............
— Valgerðar Gísladóttur kr. 176,50 

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

— Ingibjargar M agnúsdó ttu r............
— Guðfinnu Jensdóttur ....................
— Guðrúnar Sigurðardóttur ............
— Guðbjargar H erm annsdóttur ...
— Pórunnar B jarnadóttur ............

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

430.00
500.00
300.00
300.00
100.00
300.00
300.00
300.00

700.00
400.00
300.00
300.00
300.00

400.00
300.00

300.00
300.00 
209,20

476,50
157,90
183,04
181,07
181,70
155,56

1. Til ö n n u  Ásmundsdóttur ... ... 300,00
2. — 2 barna hennar ............ ... 150,00
3. — Bjargar Jónsdóttur ............ ... 300,00
4. — Guðlaugar Zakariasdóttur ... 360,00
5. — H jartar S no rrasonar............ ... 500,00
6. — Magnúsar Einarssonar ... ... 500,00
7. — Elínar Briem Jónsson .. ... 300,00
8. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur ... .. 300,00

kr.

10702,12

kr.

49535,80

7374,97

Flyt ... 2710,00 18077,09 49535,80



kr. kr.

Flult ... 2710,00 18077,09 49535,80
9. Til 1 barns hennar ............................. 33,33

10. — Steinunnar Frim annsdóttur ... 450,00
11. — Þórunnar Stefánsdóttur ........... 400,00
12. — Guðm undar B jö rn sso n ar........... 150,00

3743,33
Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Árna Gíslasonar ............................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
3. — Böðvars Jó n sso n ar............................. 200
4. - - Hallgríms K r á k s s o n a r .................... 200
5. — Jóhanns Jónssonar .................... 200
6. — Póru M atthiasdóttur .................... 300
7. — Daníels J ó n s s o n a r ............................. 200
8. - Jens Pórðarsonar ............................. 100
9. Til Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Krislinar Jóelsdóttur .................... 200
11. ~ Eliesers Eirikssonar .................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ........... 300
14. — Guðm undar Jónssonar fyrrum

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kristjánssonar .................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
17. — Friðriks K lem enssonar.................... 1000

6000
Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r ie m s ............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 300
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000

10000
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson ... 300,00
2. — Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
3. — Gnðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 300 kr. 600,00

Fiyt ... 1100,00 37820,42 49535,80



kr. kr.

Flyt ... 1100,00 37820,42 49535,80
4. Til Arnbjargar E inarsdóttur 300 kr.

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i óm egð... 475,00

5. — G uðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
6. — ó línu  Þ orste insdó ttu r.................... 300,00
7. — 3 barna hennar ............................. 300,00
8. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 206,67

2741,67
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Sigurðar Eiríkssonar fyrv. regluboða 500
3. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er í ómegð ........... 500

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. H jaltasonar............................. 300

5. — Páls Erlingssonar ............................. 800
6. — Erlends Z a k a ria sso n a r .................... 300
7. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

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

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

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

v itavarðar.............................................. 400
11. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 400
12. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
13. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar G unnarssonar ............................. 300
5200

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar-
uppbót eftir reglum launalaganna.
Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara ... 1200
— ekkju Jóhanns Sigurjónssonar skálds ........ 1000

Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli ............ ........ 3000
50962,09

Flyt ... 100497,89



kr. kr.

Flutt ...
III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ...

100497,89
57178,74

Samtals ... 157676,63

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinna fyrirframgreiðslna eru veitlar 4000 kr.

21. gr.
Árið 1926 eru tekjur áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr................................. kr.

kr. 542678
125000

12.
13.
13.

— A.
— B.

kr. 427366 
— 470420

8242000 00 
48100.00

230000.00
227000.00

En til gjalda er veitt: .
Samkvæmt 7. gr...............................  kr.

 8 . — ...

  10. — ...
 11. — A.
 11. — B.

2038488.00
60000.00

199800.00
270480.00

667678.00
591155.00

kr. 8747100.00

Flyt ... kr. 897786 kr. 3827601.00 kr. 8747100,00



Flutt .. ■ kr. 897786 kr. 3827601.00
Samkvæmt 13. gr. C. — 265000 —

------ 13. — D. — 946200 —
— 13. — E. — 124170

I 2233156.00
------ 14. — A. kr. 305206 —
— 14. — B. — 948940 —

1254146.00
— 15. — . • . • • ........ — 200960.00
— 16. — ... — 49494000
— 17. — • • ... — 458500 00
— 18. - • • •  • • — 157676.63
— 19. — ... • • • — 100000.00
— 20. — — 4000.00

kr. 8747100.00

— 8730979.63

TekjuafgaDgur kr. 16120 37

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í honnm

1. Alt að 8000 kr. tii lánveitinga handa bændum Og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, 
gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast lil 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu 
afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári í 
16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum  greiði höfuðstól og 'vexti 
slíkra lána með 8°/o á ári i 28 ár.

2. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarm önnum  utan kaupstaða, 
til jarðræ ktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð sýslufjelaga, 
eftir tillögum hreppsnefnda, og. eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarm ann 
hvern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum , að liðnum 4 fyrstu 
árunum .

3. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkam önnum  í kaupstöðum , til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rík- 
isstjórnin m etur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum .

23. gr.
Stjórninni er heimilt að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. 

styrk, ef nauðsyn krefur.



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

ur, ekkju Alberts Pórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1926, svo og uppbót á þá 
fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsm anna sinna, og 
að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og Birni 
Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1925 og 

hafa i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, 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 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  f y r i r  1 9 2 6 .

Af núgildandi löggjöf, sem kem ur til greina við ákvörðun tekna og gjalda 
ríkissjóðs, falla tvenn ákvæði úr gildi með árslokum  1925, en það eru gjalda- 
megin ákvæðin um dýrtíðaruppbót opinberra starfsm anna, og tekjumegin lögin frá 
1. apr. 1924 um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum  vörutegundum. f*að þykir nú 
fyrirsjáanlegt, að óhjákvæmilegt verði að endurnýja ákvæðin um dýrtíðaruppbót i 
einhverri mynd, og hefir þótt rjett að gera ráð fyrir þvi þegar í þessu frv., þar 
sem frv. annars m undi gefa mjög skakka mynd af áætluðum útgjöldum ríkissjóðs 
1926. Hinsvegar þykir þá ekki verðtollurinn mega missast, ef tekjur og gjöld eiga 
að standast á, og er hann þvi tekinn upp i tekjuáætlun þessa frv. Verða lagafrv. 
um dýrtíðaruppbót og um framlengingu á verðtollinum lögð fyrir þingið.

Samkvæmt óskum hagstofustjóra hafa verið gerðar nokkrar breytingar á 
fiokka- og greinaskiftingu tekna og gjalda, til þess að flokkunin yrði í betra sam- 
ræmi við þær grundvallarreglur sem fylgja ber i hagfræðiskýrslum um tekjur og 
gjöld rikisins. Aðal breytingin er sú, að upp er tekin ný 17. gr. og i henni talin 
gjöld til alm ennrar styrktarstarfsemi, sem áður hafa verið talin f ým sum  cðrum 
greinum fjárlaganna, innan um  gjöld til all-óskildra málefna. Ennfrem ur er gerð 
ný undirflokkun á tekjum i 2. gr., og nokkrar upphæðir fluttar i aðra grein en 
þær hafa áður staðið í. Það hefir þó þótt rjett að gera þetta án þess að trnfla



nokkuð verulega þá niðurröðun greinanna í frv., sem venja undanfarinna ára 
er búin að festa.

Frv. er að mjög miklu leyti sniðið eftir fjáriögunum fyrir 1925. í þeim 
eru allar launaupphæðir m iðaðar við 50°/« dýrtíðaruppbót, og í 19. gr. þeirra 
þar að auki áætluð í einu lagi upphæð, er sam svara m undi hækkun uppbótar- 
innar úr 50 upp í 60°/o. Eins og kunnugt er varð uppbótin fyrir 1925 hærri en 
þetta, eða 78°/»> og hefir ekki þótt varlegt að áætla uppbótina fyrir 1926 lægii en 
60°/o, og eru því launaupphæ ðirnar i þessu frv. að öðru óbreyttu þeim mun 
hærri en í fjárlögum 1925.

Reynt hefir verið að fy’gja þeirri reglu, að áætla öll bundin gjöld með 
fullri upphæð, en bundin eru taiin þau gjöld, sem annaðhvort samkvæmt lögum 
eða eðli gjaldanna eru þannig ákvörðuð, að fram kvæm darvaldið getur ekki með 
ráðstöfunum sinum haft áhrif á þau til lækkunar. Aftur á móti hefir þótt var- 
hugaverðara að hækka áætlunina um þau gjöldin, sem eru ekki þannig bundin, 
fullkomlega eftir þvi sem reynsla undanfarinna ára bendir til að þurft bafi, þvi 
að ef of langt er farið í því efni, gæti það máske dregið úr hvöt framkvæmdar- 
valdsins til sparsam legrar meðferðar á landsfje.

í frv. er ekki áætluð nein upphæð til afborgana á lausaskuldum  rikis- 
sjóðs. Það er þó óbjákvæmilegt að greiða þessar skuldir, sem voru i árslok 1923 
rúm ar 4 milj. kr., og þykir m. a. þess vegna nauðsynlegt að áætla tekjurnar svo 
varlega, að vænta megi nokkurs afgangs til greiðslu upp í lausaskuldir, ef engin 
óvænt og stórfeld óhöpp koma fyrir.

Um þær upphæðir tekju- og gjaldamegin, sem teknar eru óbreyttar eftir 
fjárlögunum 1925, eða eru teknar með þeirri einni breytingu, er leiðir af áætlun- 
inni um dýrtiðaruppbótina, þykir nægja að visa til fram anskráðra alm ennra 
athugasemda.

TEKJUBÁLKURINN:

Um 2. gr.
^  5. Erfðafjárskattur. Hann var tæp 37 þús. kr. 1922 og rúm 44 þús kr. 1923.

6. Vitagjaldið nam  fullum 203 þús. kr. 1922 og fullum 196 þús. kr. 1923,
en síðan hefir taxtinn verið hækkaður um 25°/o.

8. Hjer er einungis átt við stimpilgjaldið samkvæmt lögum nr. 75 1921.
12. Áfengistollurinn nam rúm um  497 þús. árið 1923, og hefir síðan 

verið hækkaður um 25°/o.
13. Tóbakstollurinn var 339 þús. 1922 og 434 þús. kr. 1923. Með 25%> 

hækkun þykir mega áælla 430 þús. kr.
16. Vörutollurinn var 1923 1051 þús. kr., og hefði orðið 1922 með sömu

löggjöf 1145 þús. kr. Gjaldið hefir verið hækkað um  25°/o, og með því að vöru-
magnið fer vaxandi þykir ekki óvarlegt að áætla 1200 þús. kr.

17. Upphæðin er mjög varlega áætluð, ef gert er ráð fyrir núgildandi 
lögum óbreyttum eða lítið breyttum.

20. Upphæðin er sett eftir áætlum landssímastjóra.



Um 3. gr.
1. Er sett eftir áætlun rikisbókhaldsins, en vegna ákvæða í jarðræktar- 

lögunum er liðurinn orðinn óvissari en áður.
3. Þykir ekki varlegt að áætla jáfnháa upphæð og í fjárlögum 1925.

Um 4. gr.
4. Upphæðin fyrir útdregin bijef virðist hafa verið óþarflega lágt áætluð 

að undanförnu.
7. Vextir af skuld Landsverslunar og af dýrtíðarlánum .

Um 5. gr. 
óbrey tt eins og i fjárlögunum 1925

GJALDABÁLKURINN:

Um 7. gr.
Skrá yfir h inar sam ningsbundnu afborganir og áætlaða vexti verður af- 

hent fjárveitingarnefndum Alþingis.

Um 8. gr.
Upphæðin er lögákveðin.

Um 9. gr.
1. Alþingiskostnaðurinn heflr árið 1923 orðið kr. 24488142, með sömu 

dýrtíðaruppbót (60#'o), sem hjer er gert ráð fyrir. Fjárveitingin fyrir 1925 er 170 
þús. kr., og er auðsjeð að hún muni ekki nægja, nema ráðstafanir sjeu gerðar til 
að draga úr kostnaðinum. Hjer er stungið upp á 195 þús. kr. og til þess að sú 
upphæð nægi þarf að færa niður kostnaðinn um Vs hluta þess, er var 1923.

Um 10. gr.
I. 5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum, að meðtöldum kostnaði við rík- 

isbókhaldið, eru i fjárlögunum 1925 veittar kr. 20 000, en sú áætlun getur ekki 
staðist. Kostnaðurinn hefir orðið 27 þús. kr. árið 1922 og tæpar 25 þús. kr. 1923. 
Hækknn sú, sem farið er fram á, stafar af launahækkun eftir þjónustualdri, og 
af þvl að nú er notað dýrara húsnæði en áður. Kostnaðurinn sundurliðast þannig:

Laun með dýrtíðaruppbót ......  23080 kr.
Húsaleiga, ljós og hiti   3316 —
Bækur, pappir, prentun, ræsting o. fl. 1104 —

Samtals 27500 —
I. 6. Fessi liður er fluttur hingað frá 11. gr. B eftir bendingu hagstofu-

stjóra, og prentunarkostnaðurinn áætlaður 2000 kr. hærri en i fjárlögunum 1925
samkvæmt undanfarinni reynslu.



II. Kostnaðar við Hagstofuna varð 49 þús. kr. 1922 og rúm ar 46 þús. kr. 
1923. Samning og útgáfa ýmsra skýrslna, þar á meðal verslnnaskýrslna er orðin 
svo langl] á eftir tím annm , að stofnunin kemur ekki að tilætluðum notum fyrir 
stjórnina. Nauðsyn þykir að kippa þessu i lag, og hefir á þessu ári verið bætt 
við einum starfsmanni, háskólakandidat i hagfræði, og hefir hann fengið veitingu 
fyrir aðstoðarm annsstöðunni, en öðru starfsfólki þó ekki verið fækkað, og þykir 
ekki fært að gera það meðan stofnunin er að vinna upp það verkefni, sem dregist 
hafði aftur úr. Hagstofustjóri hefir farið fram á fjárveitingar, sem nema m undu alls 
56600 kr. fyrir árið 1926, þar á meðal til aðstoðar og skrifstofukostnaðar 21 þús. kr., 
en ekki þykir fært að verða við þeim óskum að öllu leyti, og þess er vænst að 
störfunum miði svo áfram, að f siðasta lagi frá ársbyrjun 1926 megi fækka 
starfsfólki eitthvað frá því sem nú er.

III. 3. Með hliðsjón af breytingu þeirri, sem varð við það að sendiherrann 
ljet af störfum þykir ástæða til að fara fram á 4000 hr. hækkun á þessum lið 
frá þvf, sem áður hefir verið.

III. 4. þóknun til nefndarmanna, 500 kr. til hvers.

Um 11. gr.
A.

1. a. Launaupphæðin er miðuð við núverandi tilhögun.
3. Hreppstjóralaunin virðast of lágt áætluð f fjárlögum 1925.
4. a. Launaupphæðin er miðuð við það starfsm annahald, sem nú er.
4. b. Leigan er ákveðin með mati.
4. c.—d. Þessar upphæðir eru hæ kkaðar lftið eitt samkvæmt tillögum 

bæjarfógeta.
6. Pað hefir reynst ómögulegt að kom ast af með þá upphæð, sem veitt hefir 

verið að undanförnu til skrifstofukostnaðar sýslum anna og bæjarfógeta. Störf þeirra 
hafa farið mjög vaxandi vegna ým srar nýrrar lagasetningar. Sumir þeirra verða nú 
að greiða af launum  sinum til skrifstofuhaldsins, og mega alls ekki við þvi. Þykir 
ekki von um að komist verði af með lægri upphæð en bjer er farið fram á.

13. Þessi störf fara heldur vaxandi, og er farið fram á 1000 kr. hækkun 
frá þvf sem nú er.

B.
1. a.—b. Upphæðirnar eru hækkaðar um 5000 kr. hvor samkvæmt und- 

anfarandi reynslu.

Um 12. gr.
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis m un eigi verða komist af með lægri 

upphæð en 2000 kr.
3. Talið er að 3000 kr. muni nægja til að fullnægja sanngjörnum kröfum 

& þessum Iið.
4. Upphæðin er hækkuð lftið eitt með hliðsjón af dýrtíðaruppbótinni.
10. Áætlun yfirlæknisins verður iögð fyrir þingið.



11. Áætlun geðveikralæknis, sem fer fram á nokkru hærri upphæð en 
hjer er stungið upp á, verður lögð fyrir þingið.

12. Yfirlæknir Vífilsstaða hefir farið fram á nokkru hærri veitingu, og
verður áætlun hans lögð fyrir þingið.

13. d. Samkvæmt undanfarinni reynslu þýðir ekki að áætla liðinn lægri.
13. g. Upphæðin er 1000 kr. lægri en i fjárl. 1925, og ætti að nægja.
14. Liðurinn er bundinn af lögum, og er of lágt áætlaður í fjárl. 1925.

Um 13. gr.

A. Póstmál.
U pphæðirnar eru settar eftir tillögum aðalpóstm eistara, og verða þær 

lagðar fyrir þingið.

B. Vegamál.
1 fjárlögunum fyrir 1925 er af sparnaðarástæðum  ekkert fje ætlað til 

nýrra verklegra fram kvæm da, og heita má að slíkar fram kvæm dir hafi einnig 
fallið niður á árinu 1924. Þótt brýn nauðsyn sje, að viðhafa einnig fylstu gætni 
árið 1926, hefir þó ekki þótt rjett, að gera ráð fyrir því, að framkvæmd nýrra 
m annvirkja fjelli niður með öllu, heldur að m inni fram kvæm dir yrðu ráðgerðar, 
en venjulegt verður að teijast. E ru samkvæmt tillögum vegamálastjóra, sem þó 
hafa verið færðar nokkuð niður, áætlaðar 103000 kr. til 7 nýrra akvegakafla, og 
90000 kr. til brúargerða, auk framlaga til sýsluvega. Með tilliti til þessa hefir og 
liðurinn I. 4 verið hækkaður um 3000 kr. frá fjárlógum 1925. Enn fremur lið- 
urinn I. 5. hæ kkaður um 1000 kr., með því að eigi m un verða kom ist af með 
lægri upphæð. Liðurinn XI, styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn, er fluttur hingað til þess að koma þessu atriði undir beint eftirlit 
vegamálastjóra, en upphæ ðirnar hafa áður staðið i 16. gr. Að öðru leyti er visað 
til álits vegamálastjóra, sem lagt verður fyrir þingið.

C. Samgöngar á sjó.
Óbreytt eins og i Qárlögum 1925.

D. Hraðskegta- og talstmasamband.
Landssim astjóri hefir gert tillögur um útgjöld, er nema samtals krónum  

1 338 953 84. Hefir ekki þótt fært að taka þær til greina nema að nokkru leyti. 
Til nýrra simalína- og loftskeytastöðva fer landssimastjóri fram á 308 400 kr. í 
8 liðum, en ekki hefir þótt fært að áætla meira en 100 þús. kr, til þessa. Flestar 
áætlanir landssímastjóra um rekstrarkostnað hafa einnig verið færðar nokkuð niður, 
enda eru þær m iðaðar við hærri dýrtíðaruppbót (78 °/«) en hjer er reiknað með. 
Loks hefir landssimastjóri áætlað VIII. »Viðbót og viðhald sim annac ósundurliðað 
175 þús. kr., en sú upphæð er færð niður í 130 þús. kr., og ætluð til viðhalds 
eingöngu. Tillögur landsim astjóra verða lagðar fyrir þingið.



E. Vitamál.
Vitamálastjóri hefir farið fram á 160000 kr. fjárveitingu til að byggja 

laudtökuvita á Dyrhólaey. Af sparnaðarástæðum  hefir ekki þótt fært að taka upp 
þessa tillögu eða aðrar upphæðir til nýrra vita í þetta sinn. Að öðru leyti er að 
mestu farið eftir tillögum vitamálastjóra, sem lagðar verða fyrir þingið.

Um 14. gr.

A. Andlega stjettin.
a. 2. Skrifstofukostnað biskups þykir ekki mega áætla lægri en 2000 kr.
b. 3. Fram lag til prestlaunasjóðs er bundið af lögum, og er of lágt talið 

í fjárl. 1925.
b. 5. Þessi fjárveiting er, eins og aðrar veitingar til verklegra fram- 

kvæmda, feld niður árið 1925. Áður voru veittar í þessu skyni 15 þús. kr. á ári, 
til skifta i 3 staði, en af sparnaðarástæðum  er i þetta sinn einungis farið fram 
á 10  þús. kr.

B. Kenslumál.
I. b. Liðurinn er samningsbundinn.
I. d. Með hliðsjón af undanfarinni reynslu er stungið upp á ákveðnari 

skilyrðum en áður um námsstyrki við háskólann, og upphæðin hækkuð um
2000 kr. frá því, sem veitt er 1925.

I. h. 3. Ýms gjöld við háskólann hafa sum undanfarinna ára farið langt 
fram ú r fjárveitingu, en háskólaráðið hefir ekki í tillögum sinum farið fram á 
hækkun.

II. a. Upphæðin er miðuð við það, að þeirri reglu verði á komið, að 
veita 4 stúdentum á ári styrk til 4 ára, fyrst um sinn 100 kr. á mánuði, og að 
þeir stúdentar haldi styrknum  i 4 ár, sem þegar eru byrjaðir að njóta hans.

II. b. Af stúdentum þeim, sem útskrifuðust vorið 1924, hefir enginn
fengið utanfararstyrk, af því að fjárveitingin fyrir 1925 nægði ekki til þess. En 
hún nægir ekki heldur til þess, að þeir stúdentar, sem áður voru byrjaðir að 
njóta styrks, geti haldið honum  alt árið 1925, og er hjer farið fram á þá upphæð, 
sem til þess vantar, því að það virðist ekki geta komið til mála að láta styrkinn 
til þeirra falla niður í nokkra m ánuði aftan af árinu.

III. Mentaskólinn. Liðurinn til tím akenslu er hæ kkaður ú r 13000 kr. 
upp í 20500 kr„ og er það ekkert annað en leiðrjetting á of lágri áætlun núgild- 
andi fjárlaga. Sama er að segja um aðrar smærri hækkanir á einstökum liðum.

IV. Gagnfræðaskóiinn á Akureyri. Nauðsyn þykir að taka upp fjárveit-
ingu til vatnssalerna og fráræslu (6 . lið), kr. 6700. — Að öðru leyti hefir áætlun-
in um gjöld skólans verið leiðrjelt, svo að hún sje i samræmi við raunveruleg 
gjöld eins og skólahaldið er nú.

V. Kennaraskólinn. Lóð skólans er ógirt og ómæid að nokkru. Þykir 
ekki mega dragast lengur að girða hana, svo sem skylt er eftir bæjarlöggjöflnni.



VI.—XI. Á þessum liðum eru einungis nokkrar smávægilegar breylingar 
samkvæmt tillögum skólastjóranna, er verða lagðar fyrir þingið.

XII. Kvennaskólar. Tillagið til rekstrarkostnaðar kvennaskólans i Rvik 
er bækkað um 1000  kr., samkvæmt um sókn stjórnarnefndar skólans.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. b. Skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra virðist hæfilega settur 1200 

kr., enda hefir hann lengstum verið það.
2. Laun kennara og dýrtíðaruppbót er að öllu leyti lögbundinn liður, 

og er of lágt áætlaður í fjárlögum 1925. Með dýrtiðaruppbót 60°/o og núverandi 
löggjöf óbreyltri m un upphæðin verða um 315 þús. kr. á ári.

XIV. Undir þessum lið er tekin npp aflur 1000 kr. fjárveiting til ung- 
lingaskólans í Bergstaðastræti i Reykjavik. Þessi skóli stendur öllum opinn, og 
þykir rjettara að styrkja hann heldur en sjerskóla fyrir einstakan flokk. E r því 
feldor niður liðurinn XIV. 3 í fjárlögum 1925.

X V .-X V III. Óbreyltir liðir.

Um 15. gr.
1. Fjárveilingarnar til landsbókasafnsins voru lækkaðar mjög í fjárlögum 

1925, en samkvæmt tillögum hins nýja yfirbókavarðar, sem þó hafa ekki orðið 
teknar til greina að öllu leyli, er nú lagt til að nokkuð verði rýmkvað aftur um 
framlög til þessarar stofnunar.

2 . b. Það þykir óhjákvæmilegt að hækka þennan lið nokkuð, m. a. til 
þess að unt verði að halda uppi dagiegri afgreiðslu við safnið í forföllum eða 
fjarveru þjóðskjalavarðar.

3. Fjárveitingarnar til Þjóðmenjasafnsins og verndunar fornmenja voru 
færðar mikið niður i fjárlögum 1925, og hefir ekki þótt fært að stinga upp á 
öðrum hækkunum  en 500 kr. til að útvega forngripi, og að aftur yrði tekin upp 
litii upphæð, 600 kr., til rannsókna og ferðakostnaðar, svo að lögmælt starf 
fornm enjavarðar á þvi sviði þurfi ekki með öllu að falla niður.

4. Stungið er upp á 400 kr. hækkun á þessum lið samkvæmt umsókn
forstöðumanns.

5. b. Dálítil hækkun á upphæðinni til viðhalds Safnahússins virðist 
óhjákvæmileg. Málun hússins að utan og viðgerð á stigum og göngum er nú 
svo aðkallandi, að ekki má bíða ársins 1926, og er ráðgert að þetta verði fram- 
kvæm t sumarið 1925 upp á væntanlega aukafjárveitingu.

9. Rjelt þykir að láta niður falla sjerstaka fjárveilingu til þess, að vinna 
að útgáfu Fornbrjefasafnsins, en hækka styrkinn til bókmentafjelagsins um sömu 
upphæð, svo að það sjái beinlinis um útgáfuna að öllu leyti.

10. Stungið er upp á að lækka liðinn um 1000 kr.
11. Lagt er til að liðurinn sje hæ kkaður um 1000 kr., og bundinn við

ákveðið verkefni.
1 2 . Þessi liður var feldur úr fjárlögum 1925 fyrir sparnaðarsakir, en 

þar sem hjer er um að ræða, að halda áfram útgáfu merkilegs heim ildarrits, sem 
þegar er byrjað, þykir rjett að taka liðinn upp.



14. L iðarinn a. hækkaðnr um 2000 kr., og farið fram á að taka upp 
aftur 3000 kr. fjárveitingu í d. lið til að kaupa listaverk.

' 15. Það þykir eðlilegast að skoða fjárveitinguna beinlínis sem laun, er
breytist með breytilegri dýrtíðaruppbót.

16. Upphæðin til ritlauna, 4500 kr., er samningum bundin.
17. Farið er fram á að þessi liður, sem var lækkaður i fjárlögunum 1925, 

verði aftur hækkaður um 1000 kr.
18. Sama upphæð og í fjárlögum 1925, en án dýrtiðaruppbótar.
19. b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknir Bjarna Sæmundssonar

er farið fram á 500 kr. hækkun.
27. Það er ekki sjáanlegt, að komist verði aí með m inna en 30,000 kr. 

til veðurathugana og veðurskeyta, ef halda skal i svipuðu horfi og nú.

Um 16. gr.
1. Búnaðarfjelag íslands hefir farið fram á mikla hækkun á þessum lið,

en ekki hefir þótt fært að taka upp meira en 10  þús. kr. hækkun, er sam svarar
nokkurn veginn hækkun á dýrtiðaruppbót, sem áætluð er.

2. Liðurinn er hækkaður um  3 þús. kr. sökum þess, að hjer er um 
mikið nauðsynjaverk að ræða og virðist bera góðan árangur.

5. í  samræm i við það, að fjárveitingar til verklegra framkvæmda eru 
tifkaðar nokkuð, þykir rjett að hækka þennan lið um 15 þús. kr.

15. Til m arkaðsleitar. Liklegt þykir að kom ast megi af með 10 þús. kr. 
i þessu skyni.

27. Með því að ráðgert er að e/s Þór verði tekinn á leigu til landhelgis-
gæslu lengri tim a ársins en áður, eða likt og 1924, virðist gerlegt að lækka til-
lagið til útgerðar hans um 5 þús. kr.

30. í  fjárlögunum 1925 er ekki veitt neitt fje til fram kvæm dar laganna
um skipulag bæja og sjávarþorpa. Það þykir þó ekki rjelt, að láta verk þetta
falla niður, og þvi er þessi liður tekinn upp hjer.

Um 17. gr.
Hjer eru talin gjöld til alm ennrar styrktarstarfsem i, sem áður voru í 

ýmsum greinum fjárlaganna.
1 . Styrkur til berklasjúklinga, sama upphæð og i 12. gr. 12. 1. fjárl. 1925. 

Eftir undanfarinni reynslu er upphæðin of lág, en það er að nokkru leyti á valdi 
framkvæmdarvaldsins, hve mikið fje er brúkað á þessum lið, og hefir þvi ekki 
þótt rjett að hækka áætlunina.

2. Sama upphæð og i 12. gr. 13. h. fjárl. 1925.
3. Sama sem 1 2 . gr. 13. j. fjárl. 1925.
4. í  fjárl. 1925 er þessi veiting i 16. gr. 31. Upphæðin er bundin af lög-

um, og er hjer áætluð 6 þús. kr. lægri en í núg. fjárl., samkvæmt undanfar-
inni reynslu.

5. Sama sem 16. gr. 32. i fjárl. 1925.
6. Lögbundið gjald, sbr. 16. gr. 29. i fjárl, 1925.



7. Sömuleiðis, sbr. 18. gr, IV. i fjárl. 1925, en þar er gjaldið of lágt áætlað.
8. Sama sem 15. gr. 33. i fjárl. 1925.

Um 18. gr.
Skrá yfir eftirlaun þau, er um ræðir í I. a—d., er prentuð h jer aftan við.
II. Óbreytt í aðalatriðum . Bætt er við:
II. b. 7. Ekkja Þórhalls heitins Jóhannessonar hjeraðslæknis. Það m un hafa 

farist fyrir að henni væri trygður ekkjulifeyrir, og þykir ekki verða hjá þvi kom- 
ist að bæta henni það upp.

II. c. 4. Viðbót við lögmælt eftirlaun Sig. próf. Gunnarssonar, samkvæmt 
mjög eindregnum tillögum biskups.

II. i. 13. Ekkja Magnúsar Gunnarssonar, sem var ráðinn dyravörður við 
stjórnarráðið, er hann ljest, og hafði verið um m argra ára skeið starfsm aður 
Alþingis.

Um 19.—21. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

Um 22. gr.
Meðan rikissjóður er i stórskuldum , þar á meðal miklum lausaskuldum , 

getur ekki komið til mála að viðlagasjóður sje aukinn, heldur verður að verja 
sjerhverjum tekjuafgangi til afborgunar á lausaskuldum . Þar af leiðir, að ekki 
verður unt að veita Ián ú r viðlagasjóði svo neinu nemi. Lánveitingar hafa að 
undanförnu gengið svo langt, að ekki einungis er allur viðlagasjóðurinn i útlán- 
um, heldur hefir og verið lánað talsvert ú r rikissjóði, sem er alveg óeðlilegt, þar 
sem hann hefir ekki haft nóg fje til eigin þarfa. Virðist sjálfsagt, að þær afborg- 
anir af lánum , sem tilfalla viðlagasjóði, sjeu fyrst og fremst notaðar til þess að 
ljetta af ríkissjóði og færa yfir á viðlagasjóð þau útlán, sem rikissjóður sjálfur 
hefir veitt af því að fje var ekki fyrir hendi i viðlagasjóði til þess. E r hjer eink- 
um átt við dýrtiðarlán og rafm agnslán til Reykjavikurbæjar vegna tauganna að 
Laugarnesi og Kleppi.

Það hefir þó þótt rjett að taka upp heim ildirnar til girðingalána og 
þurrabúðarlána utan kaupstaða og í kaupstöðum  úr fjárl. 1925.

Um 23. gr.
Rjett þykir að hafa sam skonar heimild og nú er til þess að greiða Eim- 

skipafjelagi íslands þennan samkepnisstyrk, og það þvi fremur, sem strandferða- 
styrkur sá, sem fjelaginu er ætlaður, er lágur, eftir þvi sem skipagöngum fjelags- 
ns er háttað.

. Um 24. og 25. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.



SKRÁ
yfir lögmælt eftirlaun lil embættism anna og embættism annaekkna og barna

í árslok 1924.

kr. kr.

A. Embættismenn.
1. Franz Siemsen, sýslum aður í Gullbringu- og Kjósar-

sýslu (konungsúrskurður ls/s 1899) ....................  .. 1601,40
2. E inar Benediktsson, sýslum aður í Rangárvallasýslu

(konungsúrskurður 9/í  1 9 0 7 ) .............................................. 641,91
3. Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Akur-

eyri ......................................................................................... 1440,00
4. Marínó Hafstein, sýslum aður í Strandasýslu (konungs-

úrskurður so/n  1908) ... .............................................. 1008,00
5. Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir í Siglufjarðarbjer-

aði (konungsúrskurður x/ m 1 910 )..................................... 1000,00
6. Axel Valdimar Tulinius, sýslum aður í Suður-M úla-

sýslu (konungsúrskurður j/t 1911) ............................. 1876,62
7. E irikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-

ungsúrskurður *°/io 1911) .............................................. 1737,78
8 . Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir i Eyrarbakkabjeraði

(konungsúrskurður s6/b 1914).............................................. 1000,00
9. Bjarni Jensson, hjeraðslæknir i Síðuhjeraði (konungs-

úrskurður 1T/a 1914)............................................................... 1000,00
10. Sigurður Þórðarson, sýslum aður i Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konungsúrskurður 7/ 10 1 9 1 4 ) .................... 2276,70
11. Björn G. Blöndal, hjeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði

(konungsúrskurður s8/t 1915).................... .................... 875,00
12. Sigurður Ólafsson, sýslum aður i Árnessýslu (konungs-

úrskurður iofi 1915)............................................................... 2571,35
13. Davíð Scheving, hjeraðslæknir i ísafjarðarhjeraði (kon-

ungsúrskurður s/s 1 9 1 4 ) ...................................................... 1266,67
14. Guðmundur Eggerz, sýslumaður i Árnessýslu ............ 1558,52
15. Skúli Árnason, hjeraðslæknir i Grímsneshjeraði............ 800,00
16. Jón Jónsson, læ k n ir ............................................................... 991,67
17. Sigurður Magnússon, I æ k n i r .............................................. 963.33
18. Sigvaldi Kaldalóns, Iæknir .............................................. 560,00
19. Kl. Jónsson, fv. la n d r ita r i .................................................... 4000,00

27168.95

Flyt ... 27168,95



kr. kr.

F lutt ... ... ... 27168,95

B. Em bættism annaekkjur og börn:
1. Camilla Tómasson, ekkja Pórðar Tóm assonar hjer-

aðslæknis, frá Via 1873 ....................................................... 197,00
2. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins am tm anns,

trá V» 1875................................................................................ 529,16
3. Elínborg Thorberg, ekkja Bergs Thorbergs lands-

höfðingja, frá V2 1886 ....................................................... 919,17
4. Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs-

læknis, frá */i 1890 ............................................................... 187,50
5. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen amt-

manns, frá Vi« 1891............................................................... 750,00
6. Ragnheiður Gnðjohnsen, ekkja E inars Guðjohnsens

bjeraðslæknis, frá V* 1891 .............................................. 187,50
7. Ásta Hallgrímsson, ekkja Tóm asar Hallgrimssonar

læknaskólakennara, frá */1 1894 ..................................... 350,00
8. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs-

læknis i 4. læknishjeraði, frá V> 1894............................. 305,00
9. Puríður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslum anns i

Suður-Múlasýslu, frá Vn 1895 ..................................... 430,80
10. Elísabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja ó lafs  Sigvalda-

sonar hjeraðslæknis, frá V* 1896 ..................................... 187,50
11. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem am tm anns

frá Vi 1905................................................................................ 625,00
12. EHn G. Blöndal, ekkja P. Blöndal hjeraðslæknis ... 187,50
13. Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar hjer-

aðslæknis ................................................................................ 189,37
14. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðm undar Scheving

hjeraðslæknis, frá l/s 1909 .............................................. 187,50
15. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgríms

Sveinssonar biskups, frá x/i 1 9 1 0 ..................................... 875,00
16. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar bjer-

aðslæknis i Hróarstunguhjeraði, frá V« 1910 ............ 150,00
17. Póra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs-

læknis í Sauðárkrókshjeraði, frá Vn 1 9 1 0 .................... 212,50
18. Óliva María Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð-

mundssonar, frá V9 1913...................................................... 560,83
19. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Jú liusar amt-

manns Havsteen, frá V« 1915............................................. 750,00

Flyt ... 7781,33 27168,95



kr. kr.

20. Sigriður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdóm- 
ara, frá lh  1915.......................................................................

21. Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu- 
m anns, frá Ví 1 9 1 6 ...............................................................

22. Elin Stephensen, ekkja M agnúsar landshöfðingja Step- 
hensens, frá V* 1917............................................................. .

23. Sofía Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgrims 
Johnsen, frá Vs 1917 .............................................................

24. Þórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara sira Jónasar 
Jónassonar, frá Vio 1917.......................................................

25. Guðný Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns 
Bjarnarson, frá Vi 1919 ......................................................

26. Ragnheiður Vigfúsdóttir, ekkja Sigurðar Sigurðssonar 
hjeraðslæknis i Dalahjeraði ..............................................

27. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndal hjeraðslæknis 
í Borgarfjarðarhjeraði.............................................................

28. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-
sors, frá V« 1920 ............................................kr. 340,00
Samkv. konungsúrskurði li/u  1920, handa
Jóni I»órði f. 18/i 1913.................................... — 100,00

Flutt ...

29. Sigriður Pálsson, ekkja Pálm a Pálssonar yfirkennara
30. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs- 

læknis i R eykhólahjerað i......................................................
31. Steinunn Frim annsdóttir, ekkja Stefáns Stefánssonar 

skólam eistara á A kureyri......................................................
32. Anna Daníelsson, ekkja hæstarj.d. Halldórs Danielss.
33. Guðrún Björnsdóttir, ekkja Þórðar Pálssonar læknis
34. Ágústa Jóhannsdóttir, ekkja Þórhalls Jóhannessonar, 

hjeraðslæknis, frá V* 1924....................................................
35. Ingibjörg M agnúsdóttir, ekkja Júl. Halldórssonar bjer- 

aðslæknis, frá V6 1924 .......................................................
36. Margrjet Lárusdóttir, ekkja Guðm. Porsteinssonar 

hjeraðslæknis, frá Vi 1924....................................................
37. Rannveig Tómasdóttir, ekkja M agnúsar Jóhannssonar 

hjeraðslæknis, frá 1/i 1924............................... kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrði ,0/ 8 1924, með 

hverju barni hennar til 16 ára aldurs, 80 
kr. árlega:

F iutt ... kr. 187,40

7781,33

500.00 

535,17

1166,67

321,53

200.00 

350,00

187.50

187.50

440.00
450.00

187.50

715,82
859,37
187.50

150.00

212.50

150.00

14582,39

17168,95

27168,95



kr. kr.

F lntt ... kr. 187,40 14582,39 27168,95
1. Tónaas Gústaf, f. **/w 1911.
2. Elísabet Vilhelmína, f. u / t 1914.
3. Karl Jóhann, f. 7/s 1916.
4. Gnðriðnr Erla, f. */i 1921.
5. Axel Valgarður, f. *°/» 1922 ....................  — 400,00

587,50
38. Katrfn Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar prófes-

sors, frá Vu 1924 ............................................................... 425.00
39. Til tveggja barna H. H afsteins........................................... 200,00

15794,89

C. Uppgjafaprestar:
1. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum 1902 405,28
2. Jón Magnússon, prestur að Rip, frá fardögum 1904 230,00

635,28

D. Prestsekkjur:
1 . Anna Kristjánsdóttir frá Þ ó ro d d s s ta ð ............................. 100,52
2 . Ásta Þórarinsdóttir frá G re n jað a rs tað ............................. 170,00
3. Ástriður Petersen frá Svalbarði ..................................... 100,00
4. Bergljót Blöndal frá Hvammi i S k ag a firð i.................... 100,00
5. Camilla S. Briem frá H r u n a .............................................. 129,43
6 . Elín Scheving frá V ogsósum .............................................. 100,00
7. Guðriður Pjetursdótfir frá H ö f ð a ..................................... 114,63
8 . Björg E inarsdóttir frá Undirfelli ..................................... 100,00
9. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergsstöðnm .................... 107,54

10. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ............................. 183,78
11. Gnðrún Ólafsdóttir frá O trardal ..................................... 100,00
12. Guðrún Pjetursdóttir frá G ö rð u m ..................................... 314,81
13. Guðrún Torfadóttir frá Hólmum ..................................... 134,40
14. Halldóra Hallgrímsdóttir frá Görðum á Akranesi ... 154,25
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað .................... 158,95
16. Hansina Porgrimsdóltir frá Þingeyrum ............................ 129,06
17. Ingibjörg Sigurðardóttir frá K álfatjö rn ............................. 146,10
18. Ingunn Loftsdóttir frá D esjarm ýri................. ..  .. ... 101,55
19. Jóhanna S. Jónsdóttir frá V ið v ik ..................................... 150,00
20. Kristín Sveinbjarnardóttir frá H o lti.................................. 181,40
21. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað................................... 118,43
2 2 . Margrjet Pórðardóttir frá G a u lv e rjab æ ........................... 139,86

Flyt ... 3034,71 43599,12



kr. kr.

F lutt ... 3034,71 43599,12coc* Ragnheiður H. Magnúsdóltir frá Stað í Steingrímsfirði 131,36
24. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............ 118,60
25. Ragnhildur Gísladóttir frá E yv indarhó lum .................... 101,81
26. Sesselja Þórðardóttir frá Skinnastað ............................. 127,73
27. Sigriður Jónasdóltir frá Melstað ..................................... 188,06
28. Sigríður Metúsalemsdóttir frá S taðarbakka .................... 131,26
29. Vigdís Einarsdóttir frá G runnav ik .................................... 104,16
30. Þórey Kolbeins frá Staðarbakka ..................................... 115,53
31. Þórunn S. Pjetursdótlir frá Heydölum ............................. 204,48
32. Valgerður Jónsdóttir frá Völlum i Svarfaðardal........... 142,00
33. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ..................................... 100,00
34. Sigrún Kjartansdóttir frá M osfelli..................................... 147,50
35. Vilborg Jónsdóttir frá P restsb ak k a ................................... 102,65
36. Sigriður Gísladótlir frá Mosfelli í Grfmsnesi.................. 147,50
37. Sigriður Halldórsdóttir frá Holti í Ö nundarfirð i.......... 184,36
38. Guðlaug Vigfúsdóltir frá Stafafelli.................................... 90,80
39. Valgerður Gisladóltir frá M osfelli..................................... 123,44
40. Ingibjörg M agnúsdóttir frá L aufási..................  ............ 142,10
41. Guðfinna Jensdóttir frá M ik la b æ ..................................... 116,96
42. Guðrún Sigurðardóttir frá F la te y ..................................... 118,93
43. Guðbjörg Herm annsdótlir frá Þingvöllum .................... 118,30
44. Þórunn Bjarnadóttir frá V igur............................................ 144,44

5936,68

Samtals ... 49535,80



2. Frumvarp

til laga um sam þykt á landsreikningnum  1923.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

I. TEKJUR.

1. Fasteignaskaitur .  ...................................... . .
2. Tekju- og eignaskattur ...........................................
3. Áukatekjur . . .  ................................ ..... . .
4. Erfðafjárskattur . . . . .  • . . . . . .
5. V itag ja ld ...........................................................................
6 . Leyfisbrjefagjöld . . .     .
7. Útflutningsgjald . . . .  . . . . . .  . .
8. Áfengistollur . . . . . . .  . . . . . .
9. Tóbakstollur . . . . . . , . . . . . .

10. Kaffi- og sykurtollur . . . . ...........................
11. V ö r u to l lu r ......................................................................
12. Annaö aðflutningsgjaid .  ..........................   .
13. Gjald af brjóstsykurs- og konfektgerð . . . .
14. Stimpilgjald . . .  . . . . . ' . . . .
15. Lestagjald . . ...................................................... .....
16. Pósttekjur . . . . .. . . . . . . . ' .  .
17. Simatekjur . . . . . .  . •.  ......................
18. Tóbakseinkasala . . . . . . .  . . , . .
19. Skólagjöld . . . . . . . . . . . . . .
20. Tekjur a f  fasteignum og af skipum  . . . . .
21. Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl.
2 2 . Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld
23. Tekjur samkvæmt sjerstökum lögum og þings- 

á ly k tu n u m ......................................................................
24. Innborgað af útistandandi uppbæðum  frá f. á. .
25. Aukiö skipalán í H a n d e lsb a n k e n ...........................
26. Auknar lausar s k ú ld i r .................................................
27. Eytt af sjóði  ...........................................

Samtals

Áætlun
kr.

210000,00
900000.00
250000.00

55000.00
150000.00

10000.00
600000.00
250000.00
500000.00
800000.00 

1000000,00
60000,00
20000,00

500000.00
40000.00

400000.00 
1075000,00
200000.00 

5000,00
190050.00
576000.00

22400.00

7813450,00

Reikningur
kr.

221489,73
781739,11
300144,62
44223,25

196547,20
14120,01

882445,89
497498,72
434384.00 
825076,53

1050893,96
111691,49
15675,94

314609.01 
35869,50

410411;00
1017153.34 
200000,00

6850,00
249916,22
879925,82
186176,85

328828,29
31494,23
25000,00

1491161.35 
5:82493,06

11135819.12
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Fjárveiting Reikningur

II. GJÖLD. kr. kr.

1 . Greiðslur af lánnm  rikissjóðs og framlag til
Landsbankans . . . . . . . . . . . . . 1709313,95 2057020,11

2. Borðfje Hans Hátignar konungsins . . . . . 60000,00 60000,00
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun lands-

reikninganna . ............................................................ 223000,00 248681,42
4. Til ráðuneytisins o. fl.:

A. Ráðuneytið o. fl......................................................... 182280,00 181777,29
B. H a g s to f a n ................................................................. 47800,00 46290,28
C. Gjöld í K a u p m a n n a h ö fn ...................................... 67500,00 78554,85

5. A. Dómgæsla og lö g reg lu stjó rn ................................. 439820,00 428604,68
B. Ýmisleg ú t g j ö l d ...................................................... 163600,00 259274,60

6. Læknaskipun og b e i l b r ig ð i s m á l ........................... 695556,00 675470,91
7. Til sam göngum ála:

A. P ó s tm á l ...................................................................... 422900,00 448741,36
B. V e g a b æ tu r ................................................................. 330940,00 360831,62
C. Samgöngur á s j ó ................................................. 300000,00 286500,00
D. Hraðskeyta- og ta ls im a s a m b a n d ...................... 766100,00 1099863,26
E. Vitamál . . ............................................................ 120600,00 147680,17

8. Til kirkju- og kenslum ála:
A. Andlega s t j e t t i n ...................................................... 295308,28 333141,75
B. K e n s lu m á l ................................................................. 1009880,00 1026831,89

9. Til visinda, bókmenta og lista . . . . ' . . 219150,00 208101,34
10. Til verklegra f y r i i t æ k j a ........................................... 561920,00 520486,98
11. Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur . . 4000,00 ••• •••

12. Eftirlaun og s t y r k t a r t j e ........................................... 202660,99 180993,85
13. Óviss ú t g j ö l d ................................................................. 100000,00 405094,28
14. F jirgreiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum

og þ in g sá ly k tu n u m ...................................................... .................... 2081878,48

Samtals 7922329,22 11135819,12

A t h u g a s e m d  v i ð  l a g a f r n m v a r p  þ e t t a :

Frum varp þetta er f sam a formi og reikningslög þau, er áður hafa verið 
samþykt. Landsreikningurinn fyrir árið 1923 verður lagður samhliða þessu 
frum varpi fyrir Aiþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld i sömu röð og fjár- 
lögin, og visast þvi til hans um nánari sundurliðun tekna og gjalda.



3. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1923.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögunum 1923, veitast kr. 

1070715,34 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—9. gr. bjer á eftir.

2 . gr.
Sem viðbót við gjöldin i 10. gr. veitast:

A. Ráðuneytið o. fl.
2. Utanfarir ráðberra
4. Annar kostnaður
5. Ríkisfjehirðisstörf
6 . Umbætur og viðhald á stjórnarráðshúsinu

kr.
4903,05
8462,85
5476.25
1328.26

kr.

20170,41

B. Hagstofan.
3. Pappir o. fl...................................
4. Prentun eyðublaða .................
5. Húsaleiga o. fl..............................

9,59
0,71

455,77
466,07

C. Sendiherra o. fl.
1. d. Skrifstofuhald ..................................
3. R íkisráðskoslnaður ............................
4. S am bandslaganefnd ...........

3759,42
1979,99
5315,45

11054,86

Samtals 31691,34

3. gr.
Ser» viðbét við gjöldin í 11. gr. veitast:

A. Dómgæsla og lögreglustjórn. kr.
1. c. Annar kostnaður..............................................................  565,15

Flyt 565,15



5. a. 
b

6 .
7.
9.

Lauu fulltrúa o. £1...................................................  ..
Laun tollvarða ....................................................... ..

d. Hiti og ljós  .....................................................................
e. Ýms útgjöld .....................................  ... ... ... ..

Skrifslofukostoaður sýslumanna og bæjarfógeta ..
Hegningarhúsið í Reykjavík o. fl...............................
Sjódómsmenn .. ....................  ... ... ... ..

Flutt
kr.

565,15
776.00 

5880,00
486.83

1778,11
11545,00
3041,31

572.00

kr.

24644,40

B. Ýmisleg gjöld.
1. b. Pappir og prentun .............................   5696,85
2. a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyii undir embættisbrjef ............    5235,15
3. Brunaábyrgðargjóld o. fl................................................ 13459,11
6 . L andbelgisgæ sla.....................................    75237,33
7. Y flrskattanefndir............................     9057,57

108686,01

Samtals 133330,41

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. veitast:

8. G eislalæ kningastofa............
1 1 . Geðveikrabælið á Kleppi...
12. Heilsubælið á Vifllsstöðum
13. a. Sjúkrahús og sjúkraskýli

b. BólusetnÍDgarkostnaður ...
c. Varnir gegn úlbreiðslu næm ra sjúkdóma
d. Varnir gegn þvi að næm ir sjúkdóm ar berist til 

íslands... ... ... ... ... ... ...
f. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum

kr.
2917,21
4185,18
4530,00
5094,38
1226,85

20974,15

766,72
520,10

kr.

40214,59

Samtals 40214,59



5. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 13. gr. veitast:

A. Póstmál. kr.
3. c. Húsaleiga utan Reykjavíkur ... .;. ... .. ... 7881,67
r '-ð. Ö nnur gjöW....................... ... ; .............    34484,88

B. Vegabætur.
I. 3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ................  1169,75

4. Aðstoöarmenn og mælingar ..............................  1872,71
5. SkrifstofukOstnaður ...............................................  1731,98

II. 4. H vam m stangabraut ... ...  ' ... ... 4452,22
5. Viðhald flutningabrauta  .....................................  12400,00
6. Holtavegurinn   !..   12478,41

III. 5. Vegabætur og viðhald...............................................  24674,15
V. 1. Áhöld  ..........................       523,85

C. Samgöngur á sjó. .
2. Bátaferðir á flóum og víðar ......................................  :

' - D. Hraðskeyta- og talsim asam band. '
II. Viðaukl simakerfa ............  ... ... ... ... 117412,53

III. 2. Aðalskrifstofa landsím ans .. .  ... ... ... 1773,49
4. Práðlausastöðin i Reykjavík ...    3256,18
5. Bæjarsiminn i Reykjavik... ...   147708,15
6. Áhaldahúsið i R eykjav ík ...................................  297,25
7. Ritsimastöðin á Akureyri o. fl. .; .... ... 8005,63
9. Ritsímastöðin á ísafirði o. fl...................   949,20

10. Simastöðin á Borðeyri ..................................  4601,38
12. Símástöðin i Vestmannaeyjum  .................  2303,45
14. A ukaritsím aþjónusta................      363,88
17. Eftirlitsstöðvar o. fl.............................................  ' 20593,53

Gengismúnur ............      803,18
V. Yiðbót og viðhald stöðvanna  .................   ... 16457,54

VI. Kostnaðúr við ferðalög ...........................      507,40
VIII. Atþjóðaskrifstofan í B ern . .,.    ... ... 830,15

. ' ... E. Vitamál. . V
I. 3. Skrifstofuhald .............   .... ... .... ... ... :  491,28'

4. Ferðakoslnaður og fæ ð ispen ingar..........................  74,20

kr.

42366,55

• 59303,07 

1500,00

325862,94

Flyt 565,48 429032,56



III . Reksturskostnaðar vitanna
IV. H vanneyjarvitian ............

VII. Ýmislegt .............................

F lutt
kr.

565,48
7361,26
5847,94

16133,70

kr.
429032,56

29908,38

Sam tals 458940.94

6 . gr.
Sem viðbót við gjöldin i 14. gr. veitast:

B. Kenslumil.
Háskólinn: kr.
b. Kennari í sögu og málfrœði ... ....................  100,00
g. 3. Ýms- g jö ld ................................... ....................  8169,39

Nám sstyrkur til íslenskra stúdenta i erlendum  skó lum ............
Mentaskólinn:
b. 2. Eldiviður og I jó s .................. ....................  2826,66

3. Skólahúsið utan og innan .. ....................  1883,92
4. Tímakensla og prófdóm endur ....................  11507,25
9. Ýmisleg ú t g jö l d .................... ....................  994,25

1 1 . Áhöld. við fimleikakenslu ... ....................  82,00
12. V ecð iannabæ kur.................... ....................  45,20

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
b. 2. Tímakensla .................... ... ....................  1159,00

4. Eldiviður og I j ó s .................... ....................  2058,13
8 . Ýms g jö ld .................................. ....................  667,77

Kennaraskólinn:
b. 1. Tímakensla ............................. ....................  2370,00

3. Bækur og áhöld .................... ....................  29,93
5. Viðhald ..................................... ....................  192,77
6. Ýms gjöld ............. ... ... ....................  642,91

Stýrim annaskólinn:
b. 1. Timakensla ........................... ....................  114,00

3. Ýma ú t g j ö l d ............................. ....................  741,08

kr.

8269,39
25978,05

17339,28

3884.90

3235,61

855,08

Flyt 59562,31



VII. Vjelstjóraskólínn:
b. 2. Ljós og hiti ....................................

3 . Ýmislegnr kostnaður ................... .
4 . -HúsB«aði, ljós og hiti skólastjóra

VIII. Bændakensla:
1. c. 2. K ensluáhöld. ...

3. Eldiviður og Ijós
4. Ýms ntgjöld ...

2. c. 3. Eldiviður og ljós
4. Ýms útgjöld ...

3. b. Aðstoðarkensla ...
c. 4. Ýms útgjöld ...

XI. Yfirsetnkvennaskólinn:
2. b. Annar kostnaðnr ... .
3. Styrkur til námskvenna .
4. Húsaleiga, hiti, Ijós o. f l..

kr.
Fultt

394,46
625,78
500,00

329,81
1509,45
537,91
152,77

1770,91
200,00

2200,00

1628,37
3800,00

135,00

XVII. Kensla beyrnar- og málleysingja:
a.—b. Fæði nemenda, utanfararslyrkur foritóðukonu o. fl.

kr.
59562,31

1520,24

6700,85

5563,37

8281,45

Samtals 81628,22

7. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 15. gr. veitast:

kr.
21. a. Skáld og lis ta m e n n .............................................................................  80,43

8 . gr.
Sem viðbót við gjöldin i 16. gr. veitast:

kr. kr.
8. Útflutningur hrossa ..................................................... 536,75

13. e. Ferðakostm ður y f lrm a tsm a n n a .............................  2186,98
14. Markaðsleit fyrir fiskiafurðir erlendis ...................  17011,40

----------------------- 19735,13

Samtals 19735,13



,• 9. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 19. gr. veitast: ■

. kr.
Óviss gjöld ...' ...............................................................     305094, 28

Á s t æ ð u r
fyrir frum varþí þessu eru i Iandsreikninguum 1923, athugasemdum yfirskoðuDar- 
m anna við þann reikning og svörum ráðherra gegn þeim athugasemdum.

, 4. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1 - gr-
Sem viðbót við gjöldin, sem  talin eru í fjárlögunum  fyrir árið 1924^

veitast kr. 37.973.07 til ú tgjalda þeirra, sem  tilfærð e ru  hjer á eftir.

2 . gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (L æ knask ipun  og heilbrigðism ál) 

veitast kr. 300.00.
Til læ knisvitjana i B reiðdalshreppi 1923 ....................   ... kr. 300.00

: 3. gr.
. Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (K irkju- og kenslum ál) veitast 

kr. 31240.99.
1. G uðm undur T horoddsen : Kensla í lagalegri læknisfræði við Háskól-

an n  ............................................................................................................. kr. 500.00
2. S igurbjörn Á. Gíslason, kennari Jaunabót 1924 .........................  — 1500.00
3. G uðm undur K ristjánsson kennari, sam a ... .................. — 1500.00
4. E ftirstöðvar af raflagnarkostnaði d óm kirk junnar................ .........  — 47.21
5. K ostnaður við aðgerð á bæ ndaskólanum  á H vanneyri ... — 23800.98
6. Til uppfyllingar á k irk jugarð inum  í Reykjavik og kaupa á

landsspildu handa bonum  ..............................................    — 3892.80
- - Sam tals kr. 31240.99

' 4. gr.
Sem  viðbót við 16. gr. fjárlaganna (T il verklegra fyrirtæ kja) veitast 

kr. 3654.75.



1. Til 5 fiskiyfirm atsm anna, launauppbó t 1924 ...   kr. 3400.00
2. T il sjóvarnargarðsins á Siglufirði (aðgerð) ...................................  — 254.75

Sam tals kr. 3654.75

5. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (T il eftirlauna og sty rk tarfjár) veit- 

ast kr. 2777.33.
1 . T il fyrv. póstafgreiðslum anns F riðriks K lem enssonar ............... kr. 1520.00
2 . T il Sigriðar F innbogadótlur, ekkju  dr. Jóns Þ orkelssonar — 633.33
3. Til barna  H annesar sál. Hafstein, uppeld isstyrkur fyrir á rin

1923 og 1924 .............................................................................................  — 624.00
Sam tals kr. 2777.33

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  þ e t t a .

Við 2. gr.
H reppsnefnd B reiðdæ lahrepps hafði láðst að hefja í tim a styrk  þann

til læ knisvitjunar, er henni var veittu r fyrir árið  1923, en eigi þótti eðlilegt að
hún  þ a r  fyrir m isti styrksins og var hann  þvi greiddur.

Við 3. gr.
1. U pphæ ð þessi hafði af vangá fallið b u rt a f fjárlögum  1924 eins og 

a f fjárlögum  1923 (sbr. fjáraukalög fyrir 1923), en sjálfsagt þótti að greitt yrði 
fyrir þessa kenslu eins og áður, enda upphæ ðin  tekin á fjárlög fyrir árið  1925.

2—3. Þessar upphæ ðir hafa verið greiddar um ræ ddum  k en n u ru m  eins 
og fyrir á rin  1920—1923 og visast í þessu efni til a thugasem da við 3. gr. 1—2 
fjáraukalaga fyrir árið  1923.

4. Þetta eru  eftirstöðvar af kostnaði við raflagningu i dóm kirk juna
sbr. fjáraukalög fyrir 1923, 3. gr. 8 .

5. Skólastjóri sneri sjer til s tjó rn arin n ar vorið 1924 og tjáði henni, 
að skólahúsið, sem  var bygt 1910, væri sum staðar svo fúið og skem t, að 
óbjákvæm ilegt væri að gera við það til m una. Útaf þessu var húsagerðar- 
m eistari rík isins sendu r á staðinn í jú n í i su m ar til þess að gera áæ tlun  um  
kostnaðinn og athuga hvað gera þyrfti. B ar skýrslu hans alveg sam an  við 
skýrslu skólastjóra og var þvi afráðið að láta gera við húsið.

Það sem  gert var sjerstaklega var að útveggir a llir voru  korklagðir og 
sett sem entshúð á þá til þess að fyrirbyggja raka, sem  hafði verið ákaflega 
m ikill. Innveggir voru  og húðað ir m eð sem enti, húsið  m álað innan  og innri 
gluggar settir i það, þvi að y tri gluggar voru  svo slæ m ir, að vatn  ran n  inn  
nm þé til m ikilla m una og hafði feygt gólfin.

Alþt. 1925. A. (37. löggjafarþing). 8



Fyrri p a rt ve trar sp rakk  svo m iðstöðvarketillinn  i húsinu  og varð að 
kaupa  nýjan i hans stað og breyta að nokkru  leiðslum  að honum .

6 . Það varð óum flýjanlegt að greiða m eira  fje á á rinu  til uppfyllingar 
á k irk jugarð inum , þvi að öðrum  kosti hefði tekið fyrir gröft í garð inum , vegna 
skorts á hæíilegum  legstöðum . V oru þvi í þessu skyni veiltar 3000 kr.

Þegar farið var að m æ la upp  landssp ildu  þá til k irkjugarðsins, er keypt 
vary m eð’ afsali dags 3. jú li 1918, og sam kvæ m t brjeflnu átti að vera 1370 fer- 
á ln ir að stæ rð, kom  það i ljós, að landssp ildan  i rau n  og veru  var 2350 fer- 
áln ir, 980 ferálnum  stæ rri en tiltekið var i brjefinu. Þótti þvi eigi annað  fært 
en að greiða h lutaðeiganda, sam kvæ m t kröfu  hans, viðbót fyrir þessar álnir, 
m eð sam a verði og i afsalsbrjefinu var ákveðið, en vaxtalaust, og nam  sá 
kostnaður kr. 892.80.

Við 4. gr.
1. I 16. gr. 13. b. fjárlaga fyrir árið  1925 eru  veittar 3400 kr. til launa- 

uppbó tar yfirflskim atsm anna. í  um r. um  þenna lið var það tekið fram  á 
þinginu, að ef hann  yrði sam þ. m æ tti einnig líta á þá sam þykt sem  heim ild 
til að greiða jafnháa  uppbót fyrir árið  1924. í  sam ræ m i við þetta hefir upp- 
hæð þessi verið greidd.

2. S jóvarnargarðurinn  skem dist af sjávargangi á siðastliðnu hausti og 
var þvi b ráðnauðsynlegt að bæ ta ú r  til bráðabirgða. E ru  þessar kr. 254,75 
helm ingur aðgerðarkostnaðarins.

Við 5. gr.
1. í  18. gr. II. f. 17 fjárlaga fyrir á iið  1925 eru veittar 1000 kr. til fv. 

póstafgreiðslum anns Fr. Iilem enssonar og i um ræ ðum  á þinginu var það tekið 
fram , að ef þessi eftirlaun y rðu  sam þykt, m æ tti telja þá sam þykt sem heim ild 
til þess að greiða nefndum  m anni jafnhá  eftirlaun fyrir árið  1924.

2. í  söm u fjárlagagrein, II. b. 7, eru  Sigriði F innbogadóttu r veitt 500 
kr. eftirlaun og á sam a hátt tekið fram  i um ræ ðunum , að jafnhá  eftirlaun 
m ætti greiða fyrir árið  1924, eða frá 1. m arz það ár.

3. 2 óm yndugum  börnum  H annesar sál. Hafstein er i 18. gr. I. b. 
fjárlaga fyrir árið  1925 veittur 100 kr. uppeld issty rkur hvoru  þeirra, og var 
þvi lýst yfir i þinginu að ef þetta yrði sam þykt teldist það sem  heim íld til 
þess að greiða styrk inn  einnig fyrir á rin  1923 og 1924 og hefir það verið gert.

ð. Frumvarp

til Iaga um  alm enna skiftim ynt.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

. 1. gr.
Slegin skal íslensk skiftim ynt, e r skal vera gjaldgeng á Islandi einung-



is, og skulu m yn tirnar gilda 2 k ró n u r, 1 k rónu, 25 aura, 10 aura , 5 au ra  og 
2 aura . Heim ilt skal einnig að slá m ynt e r  gildir 1 eyri.

2 . gr.
T veggjakrónupeningar og k rónupen ingar sku lu  slegnir ú r  sam steypu af 

eiri, nikkeli og alúm inii, tu ttugu  og fim m eyringar og tieyringar ú r  sam steypu 
a f eiri og nikkeli, fim m eyringar og tvieyringar og eineyringar, ef til kem ur, 
ú r  sam steypu at eiri, tiui og sinki, eftir nánari ákvæ ðum  i 3. gr.

3. gr.
Skiftim yntir þessar skulu  að stæ rð, þunga og m álm blöndun  vera sem  

b jer segir:

•4  g M ec 
" ~

a) Peningar, sem  gildi 2 k ró n u r ... 28 9,5
b) Peningar, sem  gildi 1 k rónu  ... 22,5 4,75
c) Peningar, sem  gildi 25 a u ra ............ 17 2,4
d) Peningar, sem  gildi 10 a u ra ............ 15 1,5
e) Peningar, sem gildi 5 a u r a ............ 24 6
f) Peningar, sem  gildi 2 a u r a ........... 19 3
g) Peningar, sem  gildi 1 eyri .......... 15 1,6

Málmblöndun:

92 þyngdarhlutar af eiri, 6 þyngd- 
arh'utar af alúminii og 2 þyngd- 

arhlutar af nikkeli
75 þyngdarhlutar af eiri og 25 

þyngdarhlutar af nikkeli

95 þyngdarhlutar af eiri, 4 þyngd- 
arhlutar af tini og 1 þyngdar- 

liluti af sinki

4. gr.
P en ingarn ir skulu  vera kringlóttir, og skulu  2 krónu , 1 krónu , 25 

au ra  og 10  au ra  pen ingarn ir vera gáró ttir i rönd ina, en h in ir pen ingarn ir sljett- 
ir  i röndina.

5. gr.
Gkki m á skakka m eiru  um  rjelta þyngd á tveggja k rónu  peningum  og 

einnar k rónu peningum , þegar hver peningur er p rófaður fyrir sig, en hjer 
seg ir: .

Á tveggja k rónu  peningi 1  a f hundraði.
Á e innar k rónu  peningi 1*/j a f hundraði.

6 . gr.
Skiftim yntir þær, sem  að fram an eru nefndar, sku lu  vera löglegur 

gjaldeyrir, eftir þvi verði, sem  á þeim stendur, bæði i g jöldum  til rikissjóðs- 
ins og m anna í milli, ef þæ r eru ekki o rðnar mjög m ikið eða ólöglega skadd- 
aðar. Þó skal enginn vera sky ldur til að taka við sem  borgun i einu m eira 
en 20 k rónum  i e innar k rónu  og tveggja k rónu  peningum , 5 k ró n u m  i 25 
eyringum  og 10 evringum , og 1 k rónu  í 5 eyringum , 2-eyringum  og 1-eyring- 
um. Gagnvart rikissjóði eru  skiftim yntir þessar ekki leugur löglegur gjaldeyrir, 
þegar þæ r [eru o rð n ar svo slitnar, að ekki verður sjeð fyrir reikning hvaða



rikis þæ r eru  slegnar, en gagnvart öllum  öðrum  hæ tta þæ r að vera löglegur 
gjaldeyrir, þegar m ótun in  er svo m áð, að h ú n  er orð in  ógreinileg.

- 7 .  gr.
Að öðru  leyti gilda ákvæði auglýsingar frá 25. sept. 1873, er b irtir á 

Islandi peningalög frá 23. m ai 1873, um  skiftim yntir þessar, að þvi leyti sem 
þau  geta á tt við þær.

8. gr.
Sjórninni er heim ilt að banna flutning m ynta þeirra, er ræ ðir um  i 

lögum  þessum , ú r  landi.
Brot á sliku bann i varðav sek tum  frá 10 til 10000 krónum . Um mál 

ú t a f þeim  b ro tum  fer sem  alm enn  lögreglum ál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafn fram t eru  ú r  gildi n u m in  lög nr. 9

20. jú n í 1923, um  skiftim ynt ú r  eirnikkel. ^

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m  v a r p  þ e t t a :

Eftir að peningagengi N orðu rlandarik janna  frá á rinu  1918 var orðið 
m jög m ism unandi, hafa ákvæði m yntsam ningsins milli þessara rik ja um  
það, að silfurm yntir og að ra r skiftim yntir hvers rik is skyldu inn leystar af 
þ jóðbönkum  h inna rík janna, valdið talsverðum  vandkvæ ðum , því að skifti- 
m yntin  hefir streym t til þess landsins, sem  hafði hæst peningagengi. Varð 
þetta til þess, að með viðauka við m yntsam ninginn  var ákveðið að hvert 
sam ningsriki fyrir sig m ætti láta gera sjerstaka skiftim ynt, til innanrík isno ta  
eingöngu, sem  ekki er gjaldgeng í h inum  rik junum . Þykir þá og sjálfsagt, að 
ísland , sem hefir gengið að m yntsam ningnum  ásam t v iðaukanum  við hann, 
láti gera sjerstaka skiftim ynt fyrir sig og að því m iðar frv. þetta.

Um gerð, stæ rð og efni skiftim yntanna hefir konunglega danska m ynt- 
sláttan góðfúslega látið i tje uppástungur. Svo er til ætlast, að þessar skifti- 
m yntir hvers ríkis verði auðþekkjanlegar frá sjerskiftim yntum  hinna rík janna, 
og verður að haga stæ rð og gerð nokkuð eftir þessu.

Þ æ r 25 au ra  og 10 au ra  m yntir, sem slegnar hafa verið sam kvæ m t 
lögum  nr. 9 frá 20. jú n i 1923, eru  teknar upp  i m yntsam stæ ðu þessa frv. 
Það þykir ekki nauðsynlegt að fyrirskipa i lögunum  að slegnir skuli einseyr- 
ingar, en rjett að heim ild sje til þess.

U ppdræ ttir af h inum  fyrirhuguðu m yn tum  verða lagðir fyrir Alþingi.
E instakar greinir frv. gefa ekki tilefni til athugasem da.



6. Frumvarp

til laga um  breyting á póstlögum  7. m ai 1921.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1 . gr.
í  stað »á öðru« i 2 . gr. d. kom i: eftir ráðstöfun  póststjó rnarinnar.
Á eftir liðnum  e. kom i ný r liður: f. Póstinnheim tum .
í  stað »f.« kom i: g.
F ram an  við 3. gr. bæ tist ný m álsgrein svoh ljóðand i:
I bæ jum  þar sem  kom ið heíir verið á fót daglegum  ú tburð i póstbrjefa 

m á enginn reka  það sem  atv innu  að safna sam an, flytja eða bera  ú t brjefa- 
sendingar (2 . gr. a.).

Á eftir liðnum  e. í 1 1 . gr. kom i ný r liður:
f. F y rir póstinuheim tu r innheim tar greiðist sam a gjald og fyrir póst- 

ávísanir og þar að auki 25 a u ra r  fyrir hverja  kröfu, en fyrir hverja kröfu,
sem  eigi fæst borguð, skal að eins greiða 15 aura.

í  stað »f.« »g.« »h.« kom i: g. h. i.
1 stað tveggja fyrstu m álsgreinanna i 16. gr. kom i:
Glatist ábyrgðarbrjef í vörslum  póststjó rnarinnar skal greiða sendanda 

alt að 36 kr. i skaðabæ tur.
Sje innihaldið  glatað að nokk ru  eða öllu leyti og uppfylt hafa verið

nánari skilyrði, sem  póststjórn in  setur, má greiða skaðabæ tur er sam svari
tjóninu.

Skaðabæ tu rnar mega þó aldrei fara fram  ú r 36 k rónum ,
Glatist brjef m eð tilgreindu verði eða inn ihald  þess að n okk ru  eða öllu 

leyti, m eðan það var í vörslum  póststjó rnarinnar, bæ tir póststjórnin  skaðann, 
þó ekki fram  yfir það, sem  tilgreint var í brjefinu. Hafi inn ihald ið  verið verð- 
skjöl, sem  hægt er að ógilda, getu r póststjórnin  sett það skilyrði fyrir skaða- 
bótagreiðslu, að eignarrjetturinn  að sam svarandi upphæ ð verðskjalanna sje 
fram seldur henni.

Kom ist það upp  að verð póstsendingar sje i sviksam legum  tilgangi 
talið hæ rra  en það er í rau n  og veru, skal engar skaðabæ tur greiða.

t*egar póstávisanir, póstkröfur og póstinnheim tu r hafa verið borgaðar 
póstm anni eftir settum  reglum  ber póststjórnin  ábyrgð á uppbæ ðum  þeirra 
og hafli þær verið ú tborgaðar skökkum  viðtakendum  og póstm aður eigi sök á 
þvi, skal bæta fjárhæðina að fullu sam kvæ m t reglum  þeini, sem  gefnar verða 
í reglugerð þeirri, sem getur um  í 27. gr.

Hafl póstkröfusending glatast eða skaddast eða þá innihaldið  glatast alt 
eða eitthvað af því í vörslum  póslstjó rnarinnar er eigi hægt að heim ta npp- 
hæð póstkröfunnar, en skaðabæ tu rnar verða að ákveðast eftir reglum  þeim, 
sem  settar eru i þessari grein, um  þá tegund sendinga, sem h ú n  heyrir undir.

Sje póstkröfusending afhent við takanda án þess að póstkrafan hafi



verið innheim t, hefir sendandi rje tt til að heim ta að póstk röfuupphæ ðin  sje 
sjer borguð af póststjórninni.

Á eftir o rðunum  »afleiðingar skaðans« i næst siðustu  m álsgrein 16. 
g reinar kom i: þar af leiðandi hvorki sim akostnað , sendiferðakostnað nje m áls- 
kostnað.

Á eftir 28. gr. kom i ný grein svohljóðandi:

29. gr.
R áðherra  hefir heim ild til að ákveða að bu rðarg jaldstax tar þeir, sem

1 1 . gr. ræ ðir um , megi innheim tast með öðrum  upphæ ðum  en þ a r eru  settar, 
ef gengi islenskrar k rónu  kynni að gefa tilefni til þess.

2 . gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. ap ril 1925.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Ástæðan fyrir breytingunni á 2 . gr. d., e r sú, að það kem ur fyrir að 
m enn  vilja fá póstávisanir afgreiddar in nan  um dæ m is sam a pósthúss, þannig 
að útborgun fari fram  við sam a pósthúsið, þar sem  póstávísunin  er innborguð, 
og sýnist ekkert vera á m óti því. Svo gæti líka kom ið tii greina að sim a- 
s tjó rn inni væri falið að greiða sím apóstávisanir að einhverju  leyti, eins og á sjer 
stað sum staðar i ú tlöndum .

Það þykir líka ástæða til að bæta við í söm u gr. und ir liðnum  f. 
póstinnheim tum . 1 sum um  atriðum  eru þæ r hentugri tll afnota en póstkröfur. 
Þæ r eru  no taðar í viðskiftum  við útlönd. Því þykir lika rjett að nota þæ r 
einnig innanlands.

V iðbótin við 3. gr. þykir nauðsynleg af þvi, að það getur kom ið fyrir, 
að einstakir m enn  vilji fara að hafa atv innu  af því að laka að sjer brjefa- 
burð  á vissum  svæ ðum , þar sem  haganlegt er, en láti póststjórnina hafa út- 
k jálkana, þa r sem  b rje faú tbu rður er kostnaðarsam astur.

Þetta hefir verið reyn t og eigi loku fyrir skotið að það verði reyn t aftur.
Breytingin eða viðbólin við 11. gr. er að eins taxti fyrir póstinnheim t- 

u r og er hann  h inn  sam i og fyrir póstinnheim tu r í viðskiftum  við útlönd.
Með breytingum  við 16. gr. er farið fram  á að hæ kka skaðabæ tur 

fyrir ábyrgðarbrjef í sam ræ m i við það, sem  er í viðskiftum  við D anm örku og 
ö n n u r ú tlönd  m iðað við gullgildi íslensku k rónunnar.

Ábyrgðargjaldið fyrir þessi brjef er hið sam a og því virðist rjelt að 
skaðabæ turnar sjeu líkar.

Svo þykir lika ástæða til að borga bæ tur, þótt brjefið glatist eigi m eð 
öllu, ef gengið er frá inn ihald inu  fulltryggilega eins og t. a. m. er ákvcðið um 
peningabrjef eða verðbrjef.



Þá þykir og rjett i þessari grein póstlaganna að ákveða skaðabætur 
fyrir póstávisanir, póstkröíur og póstiunheimtur.

Sömuleiðis virðist ástæða til þess að taka sjerstaklega fram, að póst- 
stjórnin borgi engar bætur fyrir kostnað, sem sendandi eða viðtakandi kann 
að baka sjer, oftast að ástæðulausu, með símskeytum, sendiferðum eða 
roálaþrasi.

Ef vanskil verða á einni eða annan hátt þarf póststjórnin að hafa frið 
til að rannsakaj málið og fá upptýst, hvernig á þeim stendur og hverjum 
sje um að kenna, áður en skaðabætur eru greiddar.

Með þvi að miklar breytingar hafa orðið á gengi islenskrar krónu að 
undanförnu og eigi ómögulegt að slikt geti komið fyrir aftur, verður það að 
teljast hyggilegt, að ráðherra sje heimilað að breyta töxtum þeim, sem ákveðnir 
eru í 15. gr. og er það ástæðan fyrir að 29. er bætt við.

7. Frnmvarp

til laga um sjúkratryggingar.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.
1 hverjum kaupstað og hverju sýslufjelagi á landinu skal stofna sjóð 

til tryggingar þeim, sem verða fyrir veikindum.

2. gr.
Gjaldskyldir til sjúkrasjóðanna eru allir til fulls 65 ára aldurs, og skal 

árlegt gjald vera:
a. Frá 1 til fulls 15 ára aldurs 1,00 kr.
b. Frá upphafl 16. aldursárs til fulls 60 ára aldurs: karlar 5,00 kr., konur 

3,00 kr. '
c. Frá upphafi 61. aldursárs til fulls 65 ára aldurs 1,00 kr.

Undanþegnir gjaldi til sjúkratryggingarsjóða eru þeir, sem eru 
m eðlimir i lögskráðu sjúkrasamlagi, svo og holdsveikir menn og geðveikir.

3. gr.
Sjóðir þessir skulu styrktir m eð árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemur 2 kr. 

fyrir hvern ibúa kaupstaðarins eða sýslufjelagsins það ár. Enn fremur skal 
greitt úr hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóði tillag, er nemur 1 kr. á hvern 
ibúa kaupstaðarins eða hreppsins það ár.



4. gr.
H reppsnefndir skulu  fyrir lok jan ú a rm á n a ð a r á r hvert sem ja skrá um  

alla þá, sem gjaldskyldir erU í h reppnum  til tryggingarsjóðsins. í  kaupstöðum  
sem ja 3 m enn , er bæ jarstjórn  kýs ú r sinum  flokki, skýrslu r þessar. Á skrána 
skulu  þeir settir, er lögheim ili hafa í kaupstaðnum  eða h reppnum  hinn 1 . 
jan ú a r; sje vafi um  heim ilisfang m anns, skal hann  se ttu r á sk rá  i þeim kaup- 
stað eða hreppi, þar sem  hann dvelur um  áram ótin .

Skráin skal rituð  á pren tuð  eyðublöð, er a tv innum álaráðuney tið  læ tur 
p ren ta á kostnað ríkissjóðs og útbýtir.

Lögreglustjórinn i Reykjavík og hver p restu r, að því er prestakall hans 
snertir, er sky ldur að láta nefndum  þessura i tje skýrslur þær, er nauðsyn 
krefur, ú r  m anntalsskýrslunum  í Reykjavik og sáinareg istrunum  annarsstaðar.

5. gr.
Auk þess, sem  g jaldendur eiga að greiða gjöld sín til sjúkratryggingar- 

sjóðsins hver fyrir sig, þá eru  m enn skyldir að leggja fram  gjöldin fyrir aðra, 
svo sem  h jer segir:

a. Kvongaðir m enn  eiga að inna af hendi sjúkratryggingarsjóðsgjald fyrir 
k o n u r sínar m eðan h jónabandinu  er ekki slitið að lögum , enda sjeu þau 
til heim ilis í sam a hreppi.

b. F o re ld rar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi sjúkratryggingarsjóðs- 
gjald fyrir börn  sín og fósturbörn, sem  eru  á þeirra vegum  eða þeir kosta 
til nám s. Sveitar- og bæ jarstjó rnum  er heim ilt að greiða sjúkratryggingar- 
sjóðsgjöld fyrir bö rn  fátæ kra fjö lskyldum anna ú r  bæ jar- eða sveitarsjóði, 
og telst það ekki þeginn sveitarstyrkur.

c. H úsbæ ndur eiga að greiða tryggingarsjóðsgjald fyrir hjú sín og annað  
þjónustufólk  sitt.

d. Iðnaðarm enn  eiga að greiða tryggingarsjóðsgjald fyrir starfsm enn (iðn- 
nem a og sveina) sina.

e. K aupm enn, verzlunarstjó rar og að rir verkveitendur eiga að greiða sjúkra- 
tryggingarsjóðsgjald fyrir þá, sem  eru  í fastri þ jónustu  hjá þeim , ef þeir 
eiga ekki sjálfir heim ili forstöðu að veita.

f. H úsráðendur eiga að greiða sjúkratryggingarsjóðsgjald fyrir lausam enn og 
lausakonur, sem hjá þeim  hafa lögheim ili síðasta v istarár, svo og fyrir 
húsm enn, sem  ekki hafa húsnæði ú t a f fyrir sig.

N ú eru þessir m enn  öreigar að áliti h reppsnefndar eða bæ jarstjórnar, 
og fellur þá n iðu r skylda þeirra til að greiða sjúkratryggingarsjóðsgjöld fyrir 
að ra , sem  þá sku lu  sjálfir greiða gjaldið. Þeir, sem  greiða sjúkratryggingar- 
sjóðsgjald fyrir aðra, hafa rje tt til þess að telja þau þeim  til sku ldar, sem 
gjaldskyldir eru, svo og til að halda gjaldinu eftir af kaupi þeirra  eða launum .

6. gr.
Skrár þær, sem  gerðar hafa verið um  gjaldskyldu m anna  til sjúkra- 

tryggingarsjóðanna, skulu  liggja alm enningi til sýnis frá 1 .—7 . dags febrúar-



m ánaðar ár hvert á e inhverjum  hentugum  stað í h rep p n u m  eða kaupstaðnum , 
og skal auglýsa það m eð viku fyrirvara, hvar sk rá rn a r verða lagðar fram .

7. gr.
Nú álitu r einhver, að m aður sje ranglega talinn á sk ránn i eða ein- 

hverjum  ranglega slept þar, og skal hann  þá innan  15. dags febrúar kom a 
fram  m eð m ótbáru r sínar eða k rö fu r i þessu efni til hlutaðeigandi hrepps- 
nefndar eða bæ jarstjórnar, e r leggur ú rsku rð  á þæ r innan  hálfs m ánaðar þar 
frá. U rskurðinum  m á skjóta til sýslum anns innan  15. dags m arsm ánaðar til 
fu llnaðarúrskurðar.

Síðan skulu ský rslu rnar sendar hlutaðeigandi sýslum anni eða lögreglu- 
stjóra innan  15. dags aprílm ánaðar.

Nú hefir sam i m aður verið se ttu r á sk rá  i tveim ur sveitarfjelögum  eða 
sýslufjelögum , og hefir hann  þá rje tt á að fá gjaldið endurgoldið ú r  tryggingar- 
sjóðnum  i því sveitar- eða sýsluíjelagi, sem  hann  átti ekki lögheim ili 1 . jan ú ar, 
og ber honum  að sanna þetta fyrir hlutaðeigandi sýslum anni eða lögreglustjóra 
innan  ársloka.

8 . gr.
1 kaupstöðum  skulu  lögreglustjórar, en an n arss tað ar sýslum enn heim ta 

gjald ið  á m anntalsþ ingum  og kom a þvi á vöxtu á tryggum  stað þar til ú t- 
h lu tun  fer fram .

9. gr.
Árgjald til sjúkratryggingarsjóðanna m á taka lögtaki sam kvæ m t lögum

16. desem ber 1885. Sjúkratryggingarsjóðsgjöld hafa sam a forgangsrjett í dánar- 
eða þrotabúi g jaldenda eins og skattar og gjöld til ríkissjóðs. Rjett til greiðslu 
ú r sjóðunum  m issa m enn m eðan þeir, eða þeir sem  eiga að greiða fyrir þá, 
standa í skuld  við þá.

10 . gr.
í  kaupstöðum  skulu  lögreglustjórar, en í sýslufjelögum  sýslum enn hafa 

á hendi reikningshald  sjóðanna og geym a eignarskirteini þeirra. R eikningar 
sjóðanna fyrir hvert á r  skulu  fyrir lok jan ú a rm á n a ð a r send ir hlutaðeigandi 
bæ jarstjórn eða sýslunefnd, og kýs bæ jarstjórn in  eða sýslunefndin 2  m enn  til 
að endurskoða þá, en bæ jarstjórnin  eða sýslunefndin ú rsk u rð a r reikningana. 
í kaupstöðum  sendir bæ jarstjórn in  a tv innum álaráðuney tinu  árlega ský rslú  um  
hag sjúkratryggingarsjóðanna; sam skonar skýrslu sendir sýslunefndin  a tv innu- 
m álaráðuneytinu, og i S tjó rnartíð indunum  skal árlega b irta  skýrslu  um  bag 
sjúkratryggingarsjóðanna í hverjum  kaupstað  og hverri sýslu.

1 1 . gr.
Úr sjúkratryggingarsjóðunum  skal á ári hverju greiða 9/io h luta af tekj- 

um  sjóðanna næsta á r  á undan  til þess að greiða yfirstandandi árs sjúkdóm s- 
kostnað þeirra, sem  rjett hafa til greiðslna ú r  sjóðnum . E ftirstöðvunum , Vio 
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hluta, skal sýslum aður eða bæjarfógeti kom a á vöxtu í aðaldeild  Söfnunar- 
sjóðsins. H eim ilt er þó að ávaxta eftirstöðvar þessar í peningastofnun innan 
sýslu- eða bæjarQelagsins, ef viðkom andi sýslunefnd eða bæ jarstjórn  óskar 
þess og fjárm álaráðuneytið , að fengnum  tillögum  bankaeftirlitsm anns, telur 
stofnunina fulltrygga.

1 2 . gr.
Ú th lu tun  ú r  sjúkratryggingarsjóðunum  skal fara fram  íjó rum  sinnum  

árlega, dagana 1 .—7. febrúar fyrir undangengna 3 'm ánuð i, ok tó b er—desem ber.
1 .—7. m aí fyrir jan ú a r—m ars, 1 .—7. ágúst fyrir ap ríl—jú n i, og 1 .—7. nóvem - 
ber fyrir jú lí—septem ber.

13. gr.
Ú thluta skal ú r sjóðunum  eftir þessum  reglum : F y rir öðrum  greiðsl- 

um  skulu  sitja greiðslur vegna berk laveikra sam kvæ m t 14/ gr. berk lavarna- 
laganna, þannig að þæ r greiðslur, sem  eftir þeim  hvila á rikissjóði og sýslu- 
og bæ jarsjóðum , skulu  greiddar ú r sjúkrasjóðunum . Að öðru  leyti fer eftir 
því, sem  rje tt þykir eftir efnahag og öðrum  ástæ ðum  styrkbeiðenda. S tyrkur 
ú r sjóðunum  er bund inn  við sjúkralegu innan lands, og undansk ild ir eru  þeir 
s júk ingar, sem  hið op inhera  annast, t. d. holdsveikir, svo og geðveikir m enn

14. gr.
U th lu tun  ú r sjóðunum  hafa m eð h ö ndum : i kaupstöðum  3 raenn, 

kosnir af bæ jarstjórn , í sýslum  3 m enn, kosn ir a f sýslunefnd. Þ óknun  til þeirra  
greiðist ú r  sýslusjóði eða bæjarsjóði. R áðherra  setur, ef þurfa þykir, m eð reglu- 
gerð nánari reglur um  stjórn  sjóðanna, eftirlit og ú th lu tan ir.

15. gr.
S júkdóm skostnaður, sem  tekið skal tillit til við ú tb lu tu n  ú r  sjóðnum  

er: legukostnaður, lyf og læ knishjálp sjúklinga i s júk rahúsum , lyf, læ knisbjálp 
og aðkeypt h júk run  sjúklinga i heim ahúsum .

16. gr.
S júklingar eiga rje tt til greiðslna ú r  þeim  sjúkrasjóði, þ a r sem  þeir 

greiddu síðast tillag sitt eða það var greitt fyrir þá.

17. gr.
Með lögum  þessum  eru  ú r  gildi num in  ákvæði 14. gr. berk lavarna- 

laganna frá 27. jún i 1921, um  greiðslu ríkissjóðs og sýslusjóða vegna berkla- 
sjúklinga.



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Á siðasta Alþingi bar Jón  Sigurðsson þingm. Skagfirðinga fram  frv. 
það, sem  að fram an er tekið upp  m eð litlum  breytingum . Frv. varð þá ekki 
ú træ tt, enda kom  það seint fram , en það fjallar um  svo m ikilsvert m ál, að 
stjó rn inn i þykir rje tt að láta það á ný kom a fyrir þingið.

H jer á landi van tar tilfinnanlega skýrslur um  sjúkrakostnað  og þa r af 
leiðir, að erfitt e r að gera sjer i hugarlund  hversu hátt g ja ld  m uni þurfa til 
þess að standast allan  þenna kostnað. Úr þessu) verður reynslan  að skera. 
E n af þessu leiðir að í þessum  m álum  verðum  vjer að prófa oss fram  og 
það sýnist naum ast rjett að draga lengur að byrja  að afla sjer þessarar reynslu . 
Og auk þess leiðir af þessu frv., ef það verður að lögum , að nokkuð af ije 
rikissjóðs losnar og m ætti þá verja þvi til verklegra fram kvæ m da, enda er 
þess tull nauðsyn, eftir þá kyrstöðu, sem  hefir verið undanfarin  ár.

Pað  þyk ir rje tt að p ren ta  h jer upp  greinargerð þá, sem  fylgdi frv. frá
flutningsm anni þess á þ inginu 1924. E n  að öðru leyti virðist ekki ástæða til 
frekari atbugasem da. G reinargerðin er svohljóðandi:

Tryggingar ým iskonar hafa verið no taðar frá fornu  fari. Það er þó 
ekki fyr en á siðustu áratugum , að þjóðfjelögin, m eð aðstoð löggjafarvaldsins, 
skipa fyrir um  alm ennar tryggingar, til þess að h jálpa o lnbogabörnum  þjóð- 
fjelagsins eða þeim , sem  hafa orðið fyrir sjerstökum  óhöppum .

í nágrannalöndum  okkar er lögboðin ellitrygging, slysatrygging, sjúkra- 
trygging o. fl.

H jer á landi er lögskipuð ellitrygging og slysatrygging, og m eð berkla- 
varnalögunum  er rikissjóði og sýslusjóðunum  í reyndinni gert að skyldu að 
greiða sjúkrakostnað  nálega allra berklaveikra m anna  á land inu  án nokkurs 
tillags frá þeirra hendi.

Reynslan, sem  þegar e r  fengin h jer á landi t. d. m eð ellistyrktarsjóð-
ina, hefir sýnt, að slikar tryggingar eru  hagfeld og ódýr hjálp, sje þeim  byggi-
lega fyrir kom ið.

Á rikissjóði, sýslusjóðum  og sveitasjóðum  hvila nú  þung gjöld vegna 
margvislegs sjúkrakostnaðar. Siðastliðið ár var greitt ú r  rikissjóði vegna berk la- 
sjúklinga um  300 þús. kr. og ú r  sýslusjóðum  liklega 10 0 — 12 0  þús. kr. Á sam a 
tim a greiddi rik issjóður vegna an n ara  sjúklinga, sam kv. 77. og 78. gr. fátæ kra- 
laganna, 52 þús. kr., og loks eru  ó talin  öll g jö ld  sveitarfjelaganna vegna sjúkra- 
kostnaðar. Með þeirri skipulagsbreytingu, sem  b jer er gert ráð  fyrir, m undi 
m eiri h lu tinn  af þessum  gjöldum  færast yfir á sjúkrasjóðina. H jer er því að 
ræ ða um  sparnað  fyrir hið opinbera, sem  siðar m u n  verða sýnt. E nn frem ur 
er þjóðlif okkar að breytast á þann  veg, að þörfin  á a lm ennri sjúkratryggingu 
verður b rýnn i m eð hverju  árinu  sem  liður. í  þvi efni m á benda á, að sá 
gamli og góði siður, að fólk dveldi á rum  eða á ra tugum  sam an  í söm u vistinni, 
er n ú  sem  óðast að hverfa. Verkafólkið fer því á m is við þá hjálp, er flestir hús- 
bæ ndur töldu sjer skylt að veita slikum  h júum , er veikindi b a r þeim  að höndum .

N ú fer m ikill íjöldi fólks árlega landsho rna  á m illi og eyðir bestu



árum  æfi s in n ar án  þess að leggja eyri fyrir. Bili heilsan eða veikindi steðji 
að, fer það á sveitina eða ríkissjóðinn. Þessi lausung og um renn ingshá ttu r fer 
stöðugt vaxandi og virðist æ tla að verða þyngri og þyngri byrði á öllum  þeim, 
er hugsa lengra en um  líðandi stund.

Það, sem  drepið hefir verið á h jer að fram an, reynslan , sem  fengin 
er af tryggingum  h jer á landi, bein gjöld þess opinbera  til sjúklinga og kæ ru- 
leysið í fjárm álum , sem  alm ent gerir vart við sig, alt þetta bend ir ótviræ tt i 
þá átt, að nú  sje tim abæ rt að kom a h jer á n o kk rum  visi til a lm en n ra r sjúkra- 
tryggingar.

T ilgangurinn m eð þessu frum varp i er því sá, að knýja hvern  m ann 
til að leggja til h liðar — spara  nokk rar k ró n u r árlega fyrir væntanlegum  veik- 
indakostnaði. Og þá auðvitað oftast peninga, sem  færu fyrir litið eða ekkert. 
I ársú tg jö ldum  þeirra, sem  berjast i bökkum  m eð að fram fleyta sjer og sin- 
um , er þetta  svo litill liður, að það gæti tæplega orðið tilfinnanlegt, enda 
m undu  þeir að sjálfsögðu fyrstir njóta þess hagræðis, sem  tryggingin veitir.

T ek ju r sjóðanna m un  óhæ tt að áætla þannig:
F rá  rikissjóði .........................................................  kr. 185000,00
— sveitarsjóðum  .............................

Árstillag barna  til 15 ára  a ldurs ...
— karla 15—60 ára  ............
— kvenna 15—60 ára ............
— karla  og kvenna 60—65 ára

-  93000,00
-  31000,00
-  127000,00
-  81000,00 
— 3000,00

Sam t. kr. 520000,00 
Þ ar frá dregst Vio hluti 52000,00 

Eftir verða kr. 468000,00

í frum varp inu  er gert ráð  fyrir, að m estur h luti berk lavarnakostnað- 
arins, þ. e. a llu r s júkrakostnaðurinn , greiðist af sjúkratryggingarsjóðunum . 
Þessi kostnaður er nú  um  400 þús. kr. Með sm ávægilegum  breytingum  á 
berk lavarnalögunum , sem  að nokk ru  leyti leiddi af þessum  lögum , m undu  
þessi útg jöld  læ kka nokkuð, t. d. ef ú rskurðarvald ið  um  styrkhæfi berkla- 
sjúklinga væri lagt í h endu r s tjó rnum  sjúkratryggingarsjóðanna og þeím heim - 
ilað að ú rskurða, að sjúklingur greiði árlega n o k k u rn  h lu ta  sjúkrakostnaðar, 
ef hann  telst efnalega fær um  það.

Ú tgjöld sjúkratryggingarsjóðanna til berklaveikra, að fengnum  þessum  
breytingum , m un  hæfilegt að áæ tla 350—360 þús. kr. E ru  þá eflir þegar á 
fyrsta ári rú m a r  10 0  þús. kr., sem  kom a til skifla milli þeirra  sjúklinga, sem 
nú  verða að leita á náð ir sveitanna eða góðra m anna.

Að endingu m á taka það fram , þó það sje ekkert aðalatriði í þessu 
m áli, að m eð þessu skipulagi er lagður g rundvöllu r und ir stórfelt fjársafn, sem  
getur orðið sem  veltufje til óm etanlegs gagns fyrir allskonar fram kvæ m dir og 
um bæ tu r er s tund ir líða.



8. Frumvarp

til laga um  verslunaratvinnu.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1 . gr.
V erslun i lögum  þessum  teku r bæði til stórsölu  (heildsölu), sm ásölu, 

sveitaverslunar, um boðsverslunar, lausaverslunar og tilboðasöfnunar um  vöru- 
sölu og vörukaup.

U ndanskilin  Iögum þessum  eru  þó:
1. Lyfjaverslun, að því leyti sem lyfsalar hafa einkasölu  á  lyfjum.
2. Sala á handav innu  m anns sjálfs, konu  hans og barna , sem  bjá honum  

eru, b júa hans eða nem enda, sala á búsafurðum  eða fiskifangi, sem  m að- 
ur hefir aflað sjálfur eða fyrnefnt skuldalið  hans, og sala á öðrum  slíkum  
afla eða fram leiðslu, enda hafi aðili ekki opna sölubúð.

3. V öruútvegun m anna i fjelagi til þarfa sinna, enda sje varan  að eins af 
hendi látin  sam kvæ m t beiðni fyrir fram .

Um farandsala, sem  ekki eru  h jer búsettir, fer sam kvæ m t gildandi
lögum.

Nú verður ágreiningur um  það, hvort leyfi þurfi, og m á þá fyrirfram  
krefja dóm stóla ú rlau snar um  hann  með m álssókn á h endu r lögreglustjóra 
m eð þeim  hætti, sem i 9. gr. segir.

2 . gr.
Enginn m á reka verslun á íslandi eða i íslenskri landhelgi, nem a hann  

hafi fengið til þess leyfi lögum  þessum  sam kvæ m t.

3. gr.
H ver m aður, karl eða kona, giftur sem  ógiftur, getur fengið leyfi til 

verslunar, enda hafi rje ttu r til verslunar ekki verið af honum  dæ m dur, ef hann :
1. E r heim ilisfastur á Islandi, þegar leyfi er veitt og hefir verið það síðasta 

árið.
2. E r fjárráður.
3. Hefir forræði á búi sínu. Ekki m á veita þeim  verslunarleyfi, sem  tvisvar 

hefir orðið g jaldþrota, nem a kom ist hafi á löglegir sam ningar um  skulda- 
greiðslur m illi hans og lánard ro ttna  hans.

4. Hefir ekki verið d æ m dur sekur um  verk, sem  er svívirðilegt að a lm enn- 
ingsáliti. Ekki m á veita m anni verslunarleyfi, ef ráð in  hefir verið höfðún 
opinbers m áls á h endu r bonum  fyrir verk, sem  er svivirðilegt að a lm enn- 
ingsáliti, fyr en b an n  hefir verið sýknaður m eð dóm i.

5. Sannar, að h an n  hafi þá þekkingu á bókhaldi og vörum , sem  telja m á



nauðsynlega til þess að reka Verslun. Ráðherra setur nánari fyrirmæli um 
það, er hjer að lýtur.

Fyrirm æ li þessa töluliðs taka ekki til þeirra, sem  æ tla að versla
einungis m eð inn lenda m jólk, r jóm a eða egg, b rauð  eða kökur.

6. Fullnæ gir að öðru  leyti þeim  sk ilyrðum , sem  eru  setl eða sett kunna að
verða í lögum , til þess að m ega rek a  verslun.

4. gr.
V erslunarleyfi m á ekki veita sk ipstjórum , hafnsögum önnum , em bæ ttis- 

m önnum  nje sýslunar, nje m aka þeirra, ef b jón búa sam an, nem a ráðherra  
hafi ú rskurðað , að ve rs lunarrekstu rinn  megi sam rým a stöðu þeirra.

5. gr.
N ú vill fjelag eða stofnun reka h jer verslun, og skal þá svo m eð fara, 

sem  nú  skal sagt verða:
1. E f fjelag er, þ a r sem  n o kk rir íjelagar eða a llir bera fulla ábyrgð á skuld-

um  fjelags, þá sku lu  þeir, sem  þá ábyrgð bera, a llir fullnægja skilyrðum
1.—4. og 6 . tölul. 3. gr. Meðal þeirra, e r  heim ilt e r að rita  firm að, skal 
vera að m insta kosti einn stjórnandi eða fulltrúi, e r fullnægir öllum  skil- 
y rðum  3. gr.

2. E f fjelag er, þ a r sem  enginn Qelaga ber ábyrgð á sku ldum  fjelags, eða 
stofnun, þá skal aðili eiga heim ili og varnarþ ing  á Islandi, fram kvæ m d- 
a rstjó ra r og að m insta kosti einn  fu lltrú i eða stjórnandi fullnægja öllum  
sk ilyrðum  3. gr., og h in ir fu lltrúarn ir eða s tjó rnendu rn ir fullnægja skil- 
y rðum  1.—4. og 6 . tölul. 3. gr. Meðal þeirra, sem  heim ilt e r að rita  firm - 
að, skal vera að m insta kosti einn fu lltrú i eða stjó rnandi, e r fullnægi öll- 
um  skilyrðum  3. gr. E f hlutafjelag er, þá skal hlutafje enn  frem ur vera 
að m eira en helm ingi eign m anna  búsettra  b jer á landi, enda sje ekkert 
i sam þyktum  fjelags, e r brjó ti bág við íslensk lög. R áðherra  er þó heim ilt 
að veita undanþágu frá skilyrðinu um  hlutafjeð, ef sjerstaklega stendur á.

3. Fyrirm æ li 2. mgr. taka einnig, að þvi leyti sem  við á, til Qelaga þar sem  
fjárstofn er breytilegur eða tala  fjelagsm anna, enda þótt fjelagsm enn beri 
fulla ábyrgð á sku ldum  Qelagsins.

6. gr.
V erslunarleyfi er bund ið  við nafn. Þó er ekkju heim ilt að halda á- 

fram  verslun látins m anns sins án nýs leyfis, nem a sveitaverslun sje, enda 
þótt hún  fullnægi ekki skilyrðum  2. m álsl. 4. tölul. og 5. tölul. 3. gr., en hafa 
skal hún  þá forstöðum ann, er öllum  þeim  kostum  sje búinn , er i 3. gr. segir.

Bú aðilja, e r verslunarleyfi hafði, getur selt vörubirgðir hans og gert 
a ð ra r þæ r ráðstafan ir, e r heppilegar þykja til þess, eftir sam a verslunarleyfi.

Erfingi, sem  .e ld ri er en 16 ára , m á og reka verslun sam kvæ m t versl- 
unarleyfi arfleifanda, enda þótt hann  lullnægi eigi sk ily rðunum  i 2. m álsl. 4. 
tölul. og 5. tölul. 3. gr., en hafa skal hann  forstöðum ann fyrir versluninni, er 
fullnægi ö llum  skilyrðum  3. gr.



7. gr.
Leyfisbafi fyrirgerir leyfi sinu , ef b an n  m issir einbver þe irra  skilyrða,

er i 1.—3., 1. málsl. 4., og 6 . tölul. 3. gr. segir, sbr. þó 2 . - 4 .  m álsgr. 6. gr.,
eða ef rje ttu r til verslunar er af honum  dæ m dur.

N ú m issir stjórnandi, fu lltrú i eða fram kvæ m dastjóri fjelags eða stofn- 
unar þeirra kosta, sem  i 5. gr. segir, Qelag eða sto fnun  m issir íslensks heim - 
ilisfangs eða helm ingur h lu tafjár eða m eira verður eign m anna  búsettra  er- 
lendis, og skal aðili þá bafa kom ið m álinu  í löglegt h o rf  in nan  3 m ánaða frá 
þvi er breytingin varð. Hafi ella fyrirgert leyfi sínu. R áðherra  getu r þó lengt 
frestinn um  3 m ánuði, a f sjerstaklega s tendu r á.

8. gr.
Lögreglustjóri í kaupstað , löggiltu kaup tún i eða sveit, þar sem  aðili

æ tlar að versla, læ tur leyfisbrjef af hendi, sbr. þó 10 . gr.
H alda skal lögreglustjóri sk rá  yfir öll afhen t leyfi. Skal þar greina: 

Nafn leyfishafa, hverskonar verslun leyfið h ljóðar um , hvar versla megi sam - 
kvæ m t því, hvenæ r leyfi var afhent, hvenæ r það gekk ú r  gildi og það annað , 
er ráð h erra  kann  að ákveða.

E ftirrit af þvi, e r á r  hvert hefir verið ritað  i sk rána , skal senda a t- 
v innum álaráðuney tinu  um  á ram ó t hver, og he ldu r það skrá yfir alla þá, er 
verslunarleyfi hafa á landinu .

9. gr.
N ú syn jar lögreglustjóri um  verslunarleyfi eða ágreiningur verður um  

það, hvort aðili hafi m ist verslunarheim ild  sína, og er honum  þá rje tt að bera 
ú rskurð  lögreglustjóra und ir ráðherra  in nan  6 m ánaða frá dagsetningu ú r-  
skurðar. E n  alt að einu er aðilja rje tt að leita ú rlau sn ar dóm svaldsins, og 
stefnir h an n  þá lögreglustjóra fyrir gestarjett á varnarþ ing i hans áð u r sex m án- 
uðir sje liðnir frá  dagsetning ú rsk u rð ar lögreglustjóra, ef m álið hefir ekki verið 
borið  und ir ráðherra , en ella sex m ánuðum  frá dagsetningu ú rsk u rð a r  hans. 
Skyldur er aðili að hlýða ú rskurð i lögreglustjóra eða ráðherra , þ a r til honum  
er h rund ið  m eð dóm i.

10. gr.
Greina skal i verslunarleyfi, hverskonar verslun (stórsala, sm ásala, 

sveitaverslun o. s. frv.) leyfð er. Leyfi til verslunar e innar tegundar felur ekki 
i sjer heim ild til að rek a  an n arsk o n u r verslun, þó m á sá, er leyfi hefir tengið 
til stórsölu, einnig reka um boðsverslun  og tilboðasöfnun.

Verslunarleyfi veitir einungis heim ild til verslunar í ákveðnum  kaup- 
stað eða löggiltum  verslunarstað . eða i ákveðinni sveit, sbr. þó síðustu  m áls- 
gr. þessarar greinar og 1 1 . gr.

Veita m á sam a aðilja leyfi til verslunar á fleirum  stöðum  en einum  í 
senn, svo og leyfi til fleiri tegunda verslunar i senn. S tórsalar, um boðssalar og 
tilboðasafnarar geta þó ekki fengið Ieyfi til annarsk o n ar verslunar í sam a



kaupstað eða kaup tún i eða í söm u sveit en e inhverrar eða allra þriggja þess- 
ara  verslunartegunda, nje he ldur geta þeir, sem  hafa leyfi til annarskonar 
v erslunar fengið heim ild til n o k k u rra r áðurnefndra þriggja verslunartegunda í 
sam a kaupstað  eða kaup tún i eða í söm u sveit.

Rjett er þeim , er hafa leyfi til stórsölu, um boðssölu eða tilboðasöfn- 
unar, að safna tilboðum  í vö ru r sínar hvar á land inu  sem  er og í is- 
lenskri landhelgi.

1 1 . gr.
Leyfi til sveitaverslunar m á ekki af hendi láta, nem a sýslunefnd telji

heppilegt, að verslun sje í þeirri sveit, enda telji hún  um sæ kjanda hæfan til
að reka þá verslun.

1 2 . gr.
Leyfi til lausaverslunar veitir lögreglustjóri þar sem leyfisbeiðandi er 

heim ilisfastur eða þar sem  hann  hyggst að byrja verslun sína.
Leyfið veitir heim ild til að versla hvar við land  sem  er, ef það hljóð-

a r um  verslun á skipi, og til að versla hvar á landi sem  er, ef það hljóðar
um  verslun á landi, og jafnan  veitir leyfið heim ild til verslunar til næsta ný- 
árs eftir dagsetningu þess. T aka skal fram  í leyfi, hvort það heim ilar verslun 
á landi eða á skipi. T akm arka  m á og þæ r vörur, sem  heim ilt sje að selja.

13. gr.
G jalda skal í ríkissjóð fyrir:
Leyfi til heildsölu og um boðsverslunar ....................... kr. 1000,00
Leyfi til lausaverslunar ....................................................... — 250,00
Leyfi til a n n a ra r  verslunar ...............................................  — 200,00
R áðherra er heim ilt að færa n iðu r eða gefa alveg eftir gjald fyrir:
Sm ásöluleyfi,
Sveilaverslunarleyfi og
Lausaverslunarleyfi, ef sjerstaklega stendu r á, svo sem  ef sönnuð er 

fátækt aðilja og nauðsyn hans til þess að kom a verslun á fót sjer og sinum  
til fram færis, að nauðsyn sje á verslun á staðnum  o. s. frv,

14. gr.
Það varðar sektum  til ríkissjóðs frá 100  — 5000 kr., nem a þyngri refs- 

ing liggi við að öðrum  lögum , ef m aður:
1. R ekur án  þess að hafa fengið leyfi eða eftir að hann  hefir m ist 

það, verslun, er leyfis þarf til eftir lögum  þessum .
2. B yrjar verslun án þess að fullnægja settum  skilyrðum  eða hann  

fullnægir ekki skilyrðnm  fyrir að halda byrjaðri verslun áfram , sem þó er 
ekki n iðu r lögð, enda hafi ekki a lm ennu r óm öguleiki tálm að.

Auk sekla skal dæ m a sökunau t til þess að greiða í ríkissjóð gjald það 
fyrir leyfi, e r honum  b ar að greiða, en hann  hefir ekki goldið.

Mál ú t af b ro tum  gegn fyrirm æ lum  greinar þessarar sæta m eðferð al- 
m ennra  lögreglum ála.



15. gr.
óskert skal atvinnuheim ild þegna annara rikja hjer á landi, að þvi 

leyti sem þeir kunna að eiga rýmri atvinnurjett hjer samkvœmt samingum en 
lög þessi heimila.

16. gr.
Skylt er hverjum þeim, sem  rekur einhverja þá atvinnu, er í lðgum  

þessum greinir, að veita lögreglustjóra og ráðherra allar upplýsingar um þau 
atriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheimild eða fullnægju settra skil- 
yrða, svo og að veita aðgang að bókum  atvinnunnar i sama skyni. En skylt 
er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, er rannsóknármaður komst að um 
hagi aðilja fyrir rannsókn sina eða upplýsingar hans.

17. gr.
Lög þessi ððlast gildi 1. júli 1925.
Þeir, er fengið hafa verslunarleyfí fyrir þann tima, halda því. Þó er

þeim óheimilt að reka verslun fleiri tegunda en samskonar leýfí hefði veitt
þeim, ef þeir hefðu fengið það eftir 1. júlí 1925.

Með lögum þessum eru úr gildi numin:
Op. br. 29. okt. 1824.
Op. br. 7. apr. 1841.
Lög nr. 28 7. nóv. 1879.
Lög nr. 28 2. des. 1887.
Lög nr. 78 22. nóv. 1907 6. gr. og öll önnur fyrirmæli í lögum, sem  

fara i bága við ákvæði laga þessara.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g ð f r u m v a r p  þ e t t a .

Fyrir Alþingi 1922 lagði stjórnin frumvarp til atvinnulaga, bæði um  
verslun og margskonar aðra atvinnu. Frumvarp þetta hlaut ekki samþykki 
þingsins að því sinni. Verslunarráðið eða trúnaðarmaður þess hefír athugað 
kafla stjfrv. 1922 um verslun. Hefír sá kafli verið tekið tekinn út úr frumvarpi 
stjórnarinnar, með þvi að það þykir rjett áð reyna að koma þeim hluta þess 
fram sem fyrst, hvernig sem um önnur atriði þess fer. Frumvarp það, er hjer 
liggur fyrir, er gert upp úr kafla stjfrv. 1922 um verslun, og einnig eru til- 
lögur verslunarráðsins teknar til greina, að þvi leyti sem heppilegt og fært 
þótti. Má yfírleitt visa til athugasemdanna við stj.frv. 1922. (Alþt. 1922 A. bls. 
1 1 5 -1 2 0  og 123 -125 ).

Um 1. og 2. gr.
. Eru samhljóða 1. og 2. gr. frv. 1922.
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Um 3. gr.
E ins og frv. 1922, að öðru  en þvi, að  ekki m á veita þeim  m anni, sem

opinbert m ál hefir verið höfðað á hendur, verslunarleyfi (4. tö lu l.), og að
þekkingar er krafist á bókhaldi og vörum  m . fl. (5. tölul.). E n n frem u r skal 
m aður bafa á tt eitt á r  he im a h jer á land i og að han n  m á ekki hafa orðið 
tvisvar g jaldþrota (3. tölul.), til þess að geta fengið leyfið (1. tölul.). Stafa 
brey tingarnar frá verslunarráð inu . Það m un  a lm ent m ega telja það skilyrði 
fyrir þessum  atv innurekstri, að þeir sem  við h an n  fást, hafi sæm ilega þekk- 
ingu á bókhaldi, og þvi er ekki ófyrirsynju, að þess skilyrðis sje krafist. Sá, 
er fengið hefir uppreist æ ru  eða h e ld u r skilyrði eftir 1. 39 1907, á auðvitað 
rje tt á að fá verslunarleyfi.

Um  4. gr.
V erslunarráðið  bafði hugsað sér, að sk ipstjórar o. fl. m æ tti alls ekki

fá verslunarleyfi. Það þykir of hörð regla og óþörf, þvi að oft getur verslun-
a rrekstu r slikra m anna  alls ekki kom ið í bág við sky ldustö rf þeirra, V erður 
að skera ú r  þessu hverju sinni eftir m álavöxtum .

‘ Um  5. gr.
E r  sem  4. gr. frv. 1922, nem a að  skilyrði um  þekkingu (5. tölul. 3. 

gr.) e r ekki látið ná  til a llra  s tjó rnenda eða fulltrúa. H insvegar skal fram - 
kvæ m dastjóri og að m insta kosti einn þeirra, sem  firm að rita , vera þeim  
kostum  búinn . 3. tölul. er að m estu sam kvæ m ur tillögum  verslunarráðsins.

Um 6. gr.
2 . - 4 .  m álsgr. e r tekin  ú r  tillögum  verslunarráðsins að m estu leyti 

óbreytt að efni til.

Um 7. gr.
Það verður aðalreglan, að aðili m issir verslunarheim ild  sina, ef hann  

glatar skilyrðum  til þess að öðlast verslunarleyfi. U ndantekning  er gerð um  
það , ef op inbert m ál er höfðað á h e n d u r honum  fyrir verk , sem  svivirðilegt 
e r  að alm enningsáliti.

Um 8. gr.
1. og 2. m gr. er sam kvæ m  6. gr. frv. 1922. 3. m gr. e r tekin  eftir til- 

lögum  verslunarráðsins. A llsherjarskrá yfir v e rs lunarrekendu r m un  heppileg 
og til þæginda. En kostnaður af henni alls ekki teljandi.

Um 9. gr.
E r sam hljóða 7. gr. frv. 1922 að öllu verulegu.

Um 10. gr.
E r  a ð 'e fn i til sem  9. gr. frv. 1922, nem a heildsölum  er leyfð sm ásala



i öðrum  kaupstöðum  o. s. frv. en þ a r sem  þeir reka  heildsölu, og þeir þurfa 
ekki sjerstakt leyfi til að safna tilboðum  í vöru sína u tan  staðarins, þar sem 
þeir hafa heim ild til að reka  heildsölu.

Um  11. og 12. gr.
Svara til 10. og 11. gr. frv. 1922.

Um 13.—16. gr.
Vísast til 26. og 27. gr. frv. 1922. Gjald fyrir sm ásöluleyfi er þó haft 

50 kr. lægra hjer. Sektafyrirm æ lin eru eins og i 28. gr., og ákvæði um  m áls- 
m eðferð o. fl. sem  í 29. gr. sam a frv. 16. og 17. gr. svara til 31. og 32. gr. 
frv. 1922.

Um 17. gr.
Það þykir ekki lengur ástæ ða til að halda í gildi op. br. 7. ap r. 1844, 

er b an n ar kaupm önnum  að hafa útsölu á fleirura stað en einum  í sam a kaup- 
stað  eða kaup tún i. M unu ákvæði þessa brjefs litt vera haldin og ekki un t að 
sjá, að þö rf sje á þeim .

9. Frumvarp

til laga um  vatnsorkusjerleyfi.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

Texti frum varps þessa er sam hljóða texta frum varps þess, sem  lagt 
var fyrir Alþingi 1924, sjá Atþingistiðindi 1924 A. bls. 81—96.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Frv. þetta hefir svo oft verið lagt fyrir þingið, að það er óþarft að rita  
langt m ál um  það. Þess þyk ir að eins rje tt að geta, að stjó rn inn i hefir ekki 
þó tt næg ástæða til að p ren ta  frv. upp  af nýju, enda hefir þessi aðferð, sem  
hjer er viðhöfð, verið notuð  áð u r og sp a ra r kostnað, ef m áiið verður ekki af- 
greitt frá  þinginu. H ins vegar þykir liklegt, að þ inginu virðist nú  ástæða til 
að afgreiða m álið i lagaform i, þar sem  ný lög eru sett um  vatnam álin ,



ÍO' Fiumrarp

til laga um heimild til að veita lán úr Bjargráðasjóði.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.
Að fengnum tillögum stjórnar Bjargráðasjóðs íslands, er atvinnumála- 

ráðherra heimilt að lána af fje sjóðsins:

a) hreppsfjelögum eða bæjarfjelögum, sem eru nauðulega stödd vegna afleið- 
inga heimsstyrjaldarinnar miklu eða aí öðrum ófyrirsjáanlegum atvikum.

b) fóðurbirgðafjelögum eða öðrum Qelögum eða stofnunum, er hafa það eitt 
að markmiði að koma i veg fyrir hallæri.

e) hreppsfjelögum, er koma á fót bjá sjer bústofnslánadeildum.

2. gr.
Lán þessi skulu veitt gegn 5 af hundraði í vöxtu á ári og ekki til 

lengri tima en 20 ára. Lánin skulu jafnan trygð með ábyrgð hlutaðeigandi 
sýslusjóðs eða bæjarsjóðs. Nánari reglur um afgreiðslu lánanna, innihald 
skuldabrjefa og innheimtu lánanna getur atvinnumálaráðherra sett.

3. gr.
Hreppsfjelagi eða bæjarfjelagi, sem  óskar láns eftir heimild a-liðs 1. gr., 

er skylt að gefa atvinnumálaráðherra nákvæma skýrslu um hag sinn, og sýna 
fram á hvers vegna efnahagur hreppsins eða bæjarins er kominu svo, að lán 
sje nauðsynlegt. Og m eðan nokkuð er ógreitt af slíku láni er hlutaðeigandi 
hreppsfjelagi eða bæjarQelagi skylt að senda atvinnumálaráðuneytinu árlega, 
nægilega snemm a, áætlun um tekjur sínar og gjöld, og má ekki, m eðan svo 
tesndur á, ráðast i neinar framkvæmdir, án samþykkis ráðuneytisins, nema 
þær sjeu beinlinis lögskipaðar, enda er hreppsnefnd eða bæjarstjórn skyld tii 
að breyta áætluninni, ef ráðuneytið leggur svo fyrir.

4. gr,
Lán þau, er ræðir um i b-lið 1. gr., skal að eins nota til stofnunar 

forðabúra eða stækkunar þeirra, enda sjeu samþyktir þeirra settar og stað- 
festar eftir þvi, sem lög mæla fyrir. Fjárhæð slíkra lána má ekki nema meiru 
en belmingi stofnkostnaðar eða aukningar.

5. gr.
Lán eftir c-Iið 1. gr. má ekki veita nema hlutaðeigandi hreppsfjelag 

hafl sett reglur um bústofnslánadeildina, sem  atvinnumálaráðherra hefir stað- 
fest, og skal vera heimilt að kveða svo á í reglum þessum, að tekjur bústofns- 
deildarinnar megi taka lögtaki. Atvinnumálaráðuneytið lætur hreppsnefndum



í tje fyrirmynd að slikum reglum, og hefir heimild til að setja frekari reglur 
um lán þessi ef þurfa þykir.

6. gr.
Að jafnaði má ekki veita hærri lán úr Bjargráðasjóði i neina sýslu 

eða kaupstað, en sem svarar hluta þeirra i sjereigninni og hinum sam- 
eiginlega sjóði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m  v a r p  þ e t t a ,

Á siðari árum hafa ósjaldan heyrst raddir um það, að nauðsyn væri á 
þvi að breyta Bjargráðasjóðslögunum i það horf, að meiri trygging væri fyrir, 
að sjóðurinn kæmi að notum , bæði til þess að afstýra hallæri og til þess að 
bjálpa þegar hallæri væri koraið. 1 þessu sambandi hefir verið bent á með 
rjettu, að það stoðaði ekki mikið, að minsta kosti sum a hluta landsins, þótt 
þeir eigi fje í Landsbankanum, ef t. d. is hamlar gersamlega öllum  aðflutn- 
ingum. 1 samræmi við þessa skoðun er það, að á siðustu þingum hafa kom ið  
fram á Alþingi tillögur um að breyta lögum sjóðsins þannig, að tilgangi hans 
yrði betur náð. Síðasta tilraunin í þá átt mun bafa verið gerð á Alþingi 1923, 
og gekk þá frv. um breytingu á fyrirkomulagi sjóðsins gegnum Nd., en var 
vikið frá m eð rökstuddri dagskrá i Ed. Þessi rökstudda dagskrá var þess efnis, 
að málið skyldi borið undir sýslunefndir og bjæarstjórnir landsins og þær auk 
þess spurðar, hvort ekki væri rjettast, að Bjargráðasjóður rynni saman við 
ellistyrktarsjóðina, að meira eða minna leyti.

Hinn 17. júlí 1923 voru svo fyrirspurnir um þetta sendar sýslunefnd- 
um og bæjarstjórnum, en svör hafa ekki kom ið frá nema 16 sýslu- og bæjar- 
fjelögum. Af þeim hafa 2 ekki tekið afstöðu til málsins, en 8 eru því mótfallin að 
Bjargráðasjóður og ellistyrktarsjóðir renni saman og 6 meðmælt þvi. Þau 
sýslu- og bæjarflelög, sem eru mótfallin þvi, að sjóðir þessir renni saman virð- 
ast meðmælt því, að breyting verði gerð á fyrirkomulagi sjóðsins. Yfirleitt mun 
því mega segja, að það sje almennt álit, að rjett sje að breyta fyrirkomulaginu.

Landsstjórnin er þeirrar skoðunar, að timi sje kominn til þess að gera 
breytingar á sjóðnum. Meðan sjóðurinn var lítill mátti segja, að ekki skifti 
verulegu máli, hvar hann væri eða hvernig hann væri ávaxtaður, þvi að auð- 
vitað gat hann ekki int af hendi það, sem honum  var ætlað, fyr en honum  
óx fiskur um hrygg. En nú er hann orðinn yfir 600000 kr. og þvi má ætla, 
að nú sje timi til kominn að hann fari að vinna að hinum eiginlegu ætlunar- 
verkum sinum.

Markmið Bjargráðasjóðsins ætti fyrst og fremst að vera það að draga 
úr eða afstýra skaðlegustu afleiðingum hallæris. Hallærisafleiðingar eru fyrst



og fremst hnignun efnahags, og ef hallæri stendur lengi eða veldur flutninga- 
teppu getur af þvi leitt hungur manna og skepna og jafnvel dauða. Aðalmark- 
mið Bjargráðasjóðs er að fyrirbyggja þetta eða að minsta kosti draga úr þvi. 
Til þessa eru ýmsar leiðir. En hin beinasta og besta virðist vera stotnun fóð- 
urbirgðaljelaga með þeim hætti, sem gert er ráð fyrir í gildandi lögum. Það er 
því beinlínis i samræmi við þá hugsun, sem  lá til grundvallnr stofnun Bjarg- 
ráðasjóðsins, að láta hann stuðla að stofnun þeirra og aukningu. Ennfremur 
verður það að teljast starfssvið sjóðsins að hjálpa, þar sem  misæri (dýrtið) 
heflr þjakað svo efnahag manna, að þeir eiga við verulega örðugleika að stríða.

Hjer á landi mun ekki óviða vera þannig ástatt, að bú bænda eru svo 
litil, að mjög er erfitt fyrir þá, að framfleyta sjer og skylduliði sínu á þeim. 
Þetta er ein af afleiðingum dýrtíðar undanfarandi ára. Bændur hafa ekki óvíða 
á landinu orðið að ganga á bústofn sinn, til þess að geta staðið i skilum, svo 
að bústofninn er nú hjá ým sum  þeirra svo lítill orðinn, að til vandræða horfir. 
Þessum bændum er hin mesta nauðsyn á, að geta aukið hústofn sinn og þar 
m eð framleiðslu sína. En margir þeirra hafa ekki lánstraust og er þvi bönnuð 
þessi leið, nema hið opinbera bjálpi til. Þetta má verða meðal annars á 
þann veg, að hreppar kæmi á fót bjá sjer svo nefndri »bústofnslánadeild« og 
fái lán til þess i byrjun. Þessi aðferð hefir sumstaðar veríð viðhöft hér á landi 
og gefist vel, þar sem góð stjórn hefir verið á. Aðferðin hefir verið sú, að 
hreppssjóður hefir keypt ær eða kýr eða hvorttveggja fyrir lánsfjeð, og siðan 
leigt gripi þessa þeim bændum hreppsins, sem þess hafa þurft, ef líkur hafa 
verið til, að það gæti orðið þeim til bjargar. Ef lánskjörin eru sæmileg, þarf 
leigan eftir gripi þessa ekki að vera bá, og ef lánskjörin eru góð, verður leig- 
an miklu lægri en arður sá, sem hafa má af gripunum. Mismunurinn á 
leigunni og arðinum rennur i vasa leigutaka og getur þannig orðið til að 
bjálpa honum.

Að þannig vöxnu máli hefir þótt rjett að reyna, hvort Bjargráðasjóður 
geti ekki kom ið að góðum  notum i þessu. Árferði er nú að batna, og þvi má 
sennilega telja likur til, að flest sveitar- og bæjarfjelög komist af án þeirrar 
bjálpar, sem ráðgerð er í 1. gr. a. þessa frumvarps. Það virðist því ekki ólík- 
legt, að nokkurt Qe kunni að verða til umráða i þessu skyni, jafnvel þótt 
gengið sje út frá, að fóðurbirgðafjelögunum fjölgi til muna og þau sem fyrir 
eru verði aukin.

Gegn lánum  til bústofnslánadeilda m ætti ef til vill m æla á þeim  g rund- 
velli, að þau fari ú t fyrir það svið, sem Bjargráðasjóði var æ tlað i fyrstu, og 
verður að já ta , að nokkuð er til í því. E n  þar til er þvi fyrsl og frem st að 
svara, að löggjöfinni er ekki m ark að u r bás i þessu efni, og í öðru  lagi verður 
því ekki neitað, að ef vel gengur m eð bústofnslánadeild irnar, sýnist m argl m æla 
m eð þvi, að þæ r geti lagt n okku rn  skerf til þess að auka velm egun fátækari 
bæ nda, en það yrði aftu r til þess að verja þá falli fjárhagslega, ef m isæri bæri 
að böndum . Á þenna hátt m á segja, að slík lán  sem  þessi vinni i sam a anda 
og B jargráðasjóðnum  er æ tlað, því að ekki verðu r þvi neitað, að svo m ikils



virði sem  það er að h jálpa þegar vandræ ðin  hafa barið  að  dyrum , er hitt 
þó enn  m eira virði að fyrirbyggja, að svo verði.

Um h inar einstöku gr. þykir rjett að geta þess, sem  h jer segir:

^ Um 1. gr.
Það virðist réttast að fela a tv innum álaráðuney tinu  að veita lánin. 

Störf, sem  þessu verða sam fara, geta orðið töiuverð, og þau m una ekki verða 
unn in  ódý rar á annan  hátt.

Um 2. gr.
Til þess að lánin  kom i að no tum  verða þau að vera m eð vægum 

vaxtakjörum , en hins vegar er s jóðurinn  skaðlaus af að lána gegn 5%  vöxtum  
í sam anburði við þau kjör, sem  hann  nú  hefir. L ánstím inn  verðu r að fara 
eftir nauðsyn i hverju einstöku tilfelli, en álitam ál er það vitaskuld, hve lengi 
lán  megi standa. H jer er stungið upp  á 20 árum , sem  virðist hæfilegt. Lán 
þessi bljóta að teljast trygg, ef varlega er lánað, þegar sýslutjelag eða bæ jar- 
fjelag ábyrgist.

Um 3. gr.
Þegar lán er veitt sýslu- eða bæjarfjelagi, sem  er kom ið i þröng, 

sýnist ekki nem a sjálfsagt, að það skýri nákvæ m lega frá högum  sinum . Og 
jafneðlilegt er það, að sá h rep p u r eða bæ r fari varlega i fram kvæ m dum  sin- 
um , m eðan h an n  n ý tu r b já lpar þess opinbera, til þess að reisa sig við. Ákvæðið 
þessarar gr. m iða öll að þessu.

Um 4. gr.
Það  er varla efam ál, að besta og tryggasta Ieiðin til að tryggja bústofn 

bæ nda, að þvi leyti sem  hið opinbera  getu r á tt þar h lu t að m áli, e r bjálp til 
fo rðabúrastofnunar og sýnast ko rnforðabúrin  þ a r heppilegust, þvi að  með 
þeim  m á bjarga bæði m önnum  og skepnum . 1 þeirri starfsem i æ tti þvi að 
liggja þungam iðja Bjargráðasjóðsins. Lán þau, sem  æ tluð e ru  i þessu skyni, 
e ru  m iðuð við helm ing stofnkoslnaðar, en álitam ál er, hvort það  e r rjett.

Um 5. gr.
Að innihald i þessarar gr. hefir verið vikið svo nákvæ m lega i fyrri h lu ta 

þessara aths., að h jer sýnist þess ekki þö rf frekar.

Um 6 . - 7 .  gr. 
Gefa ekki tilefni til a thugasem da.



11. Fram varp

til laga um  ú rskurð i i ú tsvarsm álnm  o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1 . gr.
N ú er gjaldandi ú tsvarsskyldur i hreppsfjelagi eða kaupstað, án þess 

að hann  eigi þ a r lögheim ili, og er honum  þá heim ilt að skjóta ú rskurð i sýslu- 
nefndar, bæ jarstjó rnar eða yfirskattanefndar um  fjárhæ ð útsvarsins til atv innu- 
m álaráðherra , nem a hann  sje búse ttu r i sam a sýslufjelagi og sýslunefnd sú, er 
ú rskurð  hefir lagt á m álið. M álskot skal fram  fara áðu r 8 v iku r e ru  liðnar frá 
ú rskurð i sýslunefndar, bæ jarstjó rnar eða y firskattaneíndar.

2 . gr.
Pegar m álum , sem  um  er ræ tt í 1 . gr., er skotið tii a tv innum álaráð- 

herra , ber hreppsnefnd  eða n iðurjöfnunarnefnd , þar sem  ú tsvörunum  er jafn- 
að á kæ randa, að láta  i tje allar skýrslu r um  álagninguna, sem  un t er og um  
er beðið. Hið sam a er um  sýslunefnd, bæ jarstjó rn  eða yfirskattanefnd, sem 
úrskurð  hefir felt um  m álið.

3. gr.
U rskurður a tv innum álaráðherra  um  fjárhæ ð ú tsvarsins er fullnað- 

a rú rsk u rð u r.

4. gr.
Þegar ú tsvar er lagt á sam a gjaldanda á fleiri stöðum  en einum , mega 

útsvórin  sam anlögð ekki fara fram  ú r  þvi, sem  útsvarið  m und i hafa orðið á 
þeim  stað, sem  það hefði orðið hæst, ef á e inum  stað hefði verið á lagt.

5. gr.
N ú er gjaldandi ú tsvarsskyldur á tveim  stöðum , bæði þar sem  hann 

rek u r a tv innu  og þa r sem  hann  á lögheim ili, og m á þá það sveitar- eða bæj- 
arfjeiag, sem  atvinna e r rekin  i, ekki að jafnað i leggja á nem a ’/* h luta þeirra 
tekna, sem  þar er aflað, en á lögheim ili g jaldanda m á leggja á allar að rar 
tek ju r hans og eignir.

6 . gr.
N ú er svo ástatl um  gjaldanda, sem  í 5. gr. segir, að því undanskildu, 

að h an n  rek u r a tv innu  i tveim  eða fleiri bæ jarfjelögum  eða sveitarfjelögum , 
og m á þá ekki að jafnaði i hvorugu eða neinu  þeirra  leggja ú tsvar á m eira 
en */# h lu ta  þe irra  tekna, sem  aflað er i hvoru  eða hverju þeirra, en h inn  
h lu tinn  er ú tsvarssky ldur þar, sem  lögheim ili er.


