
Ed. 416. Frum varp

til fjárlaga fyrir árið 1926.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI.

T  e k j u r .

1. gr.
Arið 1926 er ætlast til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2 . - 5 .  

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

2. gr.
Pessir 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. A u k a te k ju r ............................................ . ............................. 300000
5. E rfðafjá rskattu r........................................................................ 35000
6. Vitagjald ................................................................................ 250000
7. Leyfisbrjefagjöld ............................................................... 10000
8. Stimpilgjald ........................................................................ 300000

Flyt ... 895000 1045000



Flutt
9. Skólagjöld ... 

10. Bifreiðaskattur

11. ÚtflutnÍDgsgjald
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín 

ávaxtasafi og gosdrykkir)
13. Tóbakstollur ............
14. Kaffi- og sykurtollur ...
15. Annað aðflutningsgjald
16. Vörutollur ....................
17. Verðtollur ....................

18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð
19. Pósttekjur ...
20. Simatekjur ...

21. Víneinkasala...
22. Tóbakseinkasala
23. Steinoliueinkasala.

Samtals

895000
20000
22000

kr.

500000
450000
950000
115000

1350000
800000

350000
1150000

375000
275000

60000

kr.

1045000

937000
800000

4165000
15000

1500000

710000

9172000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rfkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eítirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs .. 33000
2. Tekjur af kirkjum  ............................. ............................. 100
3. Tekjur af silfurbergi............................. ............................. 15000

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



4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ern 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 brjefum ... .................... 25000

55000
5. Vextir af innstæðum  i 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 s lu 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 rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vextir:
1. Innlend lán ...............................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 257442 á ' / i o ............
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £  8781 

á »•/"• ........................................................................
4. Lausasknldir .......................................................

II. Afborganir:
1. Innlend lá n ...............................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 542349 á Vu>...........
3. Enska lánið 1921, £  1827 : 5 : 4 á ,8/o» •••
4. Lausaskuldir ......................................................

III. Franilag til Landsbankans, 13. greiðsla.................

Samtals

kr.

234776
283186

245879
267500

257400
596584

53163
600000

kr.

1031341

1507147
100000

2638488

8

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins

kr. kr.

........... 60000

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

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar............................ 195000
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ... ....................  * • • 4800

199800

Samtals ... ............ 199800



10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. 
1. Til ráðherra:

a. L au n ...........................
b. Til risnu...................

2.
3.
4.
5.
6 .

Til utanferða ráðherra ....................
Laun starfsm anna stjórnarráðsins ...
Annar kostnaður.....................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum.
Til þess að gefa út stjórnartíð indi:
a. Þ óknun  fyrir útgáfu tíð indanna m. fl
b. Til pappírs og p r e n tu n a r ............
c. T ilkostnaðai við sendingarm eðpóstum

30000
4000

900
10000
1200

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
rá ð h e rra b ú s ta ð n u m .......................................................

II. Hagstofan.
1. Laun hagsto fustjó ra .............................
2. Laun aðstoðarm anns..................................
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
4. Prentun eyðublaða ...................................
5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m ...................
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ... .
7. Til að gefa út manntalið 1703...............

III. Utanrikismái o. fl.
1. Til sendiráðsskrifstofu i Kaupmannahöfn
2. Fyrir meðferð u ta n r ík ism á la ....................
3. R íkisráðskostnaður .....................................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............

Samtals

kr. kr.

34000
6000

82280
18000
27000

12100

3000

8700
5600

12000
2000
4000

16300
1000

17000
12000
6000
1500

182880

49600

36500

268480



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

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

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

55650
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra ... 151220
3. Laun breppstjóra ............................................................... 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 f Reykjavik:

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu-
manns ................................................................................ 23300

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

52400
Fastir starfsmenn i skrifstofum bæjarfógetans og

lögreglustjórans í Reykjavik njóta dýrtfðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýsiumanna 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 j é ð i ......................................................................................... 150000
9. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðbaldskostn-
aður fangelsa ....................................................................... 11000

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

Samtals ... ........... 607678



B. kr. kr.

Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 
Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbijcf .............................................. 25000
b. Fyrir em b æ ttissk ey ti...................................................... 45000

Brunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar 
opinberar bygg ingar...............................................................

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:

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

sjerstaklega erfiða læ knissókn..............................................
Stjórnin jafnar niður fjárhæð þessari með hliðsjón 

af sam skonar ákvæðum fjárlaga 1924, þó þannig, að 
Kjósarhreppi er ætlaður 500 króna læknisvitjanastyrkur. 
Af upphæðinni er ibúum Ólafsfjarðarhrepps ætlaður 
viðbótarstyrkur, að upphæð 2000 kr., gegn eigi minna 
tillagi frá þeim sjálfum en 2600 kr., ef þeir ráða til 
sfn sjerstakan lækni.

4. Til læknis i Reykjavík, er skylt sje að gegna sjúkra- 
Yitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ......................................................

5. Til núverandi aðstoðarlæknis á ísafirði, enda nýtur 
hann eigi annara launa úr rikissjóði .............................

6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis f Reykjavfk.............................
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið á

Flutt ...

kr. kr.

285000
2000

8200

1500

2000

1000

1000 298700



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

7. Styrkur tii tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavík ...
8. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Forsteinssonar í 

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

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

9. Til geislalækningastofu ríkisins .....................................
10. Til Radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radfum- 

lækningar ...................................................... ....................
11. TilJónsIæ knisK ristjánssonar,endurgjaldáferðakostnaði
12. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í þvi skyni að 

afla sjer nýrrar læknisþekkingar .....................................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja m ánaðardvöl erlendis.

13. Til Þorvaiðar Helgasonar á Skriðu i Breiðdal, til 
heilsubótar og verknám s farlama syni hans ............

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

1. Laun starfsm anna ............................. 13620
2. Viðurværi 55 m anna (ca. 150 a. á dag) 30000
3. Klæðnaður .............................................. 2500
4. Meðul og sáraum búðir .................... 2000
5. Eldsneyti .............................................. 11000
6. Ljósm eti...................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum  ............................. 2500
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. G reftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 600
12. Skattar o. fl................................................ 3000
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500

Flyt ...

kr. kr.

1000 298700

500
1500
1000

1000

11000

2500
1500

2000

2000
82120

8700

73420

82120

,,, ,,, 403320



Flutt
15. Geðveikrahælið á K lep p i...................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
Laun læ k n is ....................................
Ö nnur gjöld:

A.
B.

1. Kaup starfsmanna ............................. 14500
2. Viðurværi 94 m anna (ca. 150 a. á dag) 52000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á9 0 k r. handa

h v e rju m ...................................................... 6300
4. Meðul og uinbúðir ............................. 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

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

M ismunur ...

16. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ... 
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læ k n is .............................
B. ö n n u r  gjöld:

1. Kaup starfsm anna ...
2. Viðurværi ....................
3. Lyf og hjúkrunargögn
4. Ljós og hiti ....................
5. Þ vo ttu r og ræ sting ...
6. Viðhald húsa ............
7. Viðhald vjela ............
8. H úsbúnaður og áhöld

37000
136000
12000
25000

6000
5000
5000

12000

Flyt 238000

kr.

403320
69175

kr.

7700

101800

109500

40325

69175

19560

7700

7700 492055



9. Flutningskostnaður 
10. Óviss gjöld ..........

Flyt 238000
5000
3000

M ismunur ...

Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum , 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af b ú i n u ............................................. 2000

17. ö n n u r  gjöld:
a. Til byggingar landsspitala í Reykjavik, samkvæmt 

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lands- 
spitalasjóðs íslands .......................................................

b. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að ... 
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi, að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum  nemur.

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

d. Til læknisbústaðarins og sjúkrahússins í Laugarási
e. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði...
f. Til nHeiIsuhælisfjelags Norðurlands«, til byggingar 

heilsuhælis i Eyjafirði. Fyrri fjárveiting....................
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 

urinn, áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu, að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar að 
og að trygging sje fyrir þvi, að einnig verði fyrir 
hendi sama upphæð, sem sfðari fjárveitingunni úr 
rikissjóði nemur.

Flyt ...

kr.

7700

246000

kr.

492055

253700

234140

19560

100000
15000

25000
4000

24000

75000

243000 492055



kr. kr.

F lutt ... 243000 492055
g. Bólusetningarkostnaður .............................................. 2500
b. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næm ra sjúkdóma ............ 15000
i. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um varnir

gegn þvi, að næmir sjúkdóm ar berist til íslands... 4000
j. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum ....................................................... 4500
k. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ................................................................................ 2000
I. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta

kosti jafnm iklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............ 4000
m. Til geitnalækninga, gegn að m insta kosti */* ann"

arsstaðar a ð ........................................................................ 2500
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grimsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
o. Til Halldórs Arnórssonar um búðasm iðs ........... 1800
p. Til Elínar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

bún ekki í sjúkrahúsi, alt að ..................................... 1200
280800

Hluti rikissjóðs af launum  y firse tukvenna .................... 27000

Samtals ... ............ 799855

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

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

kr. kr.

• • • • • •
90366
71000
21000

182366

Flyt ... .......... 182366



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

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

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hjá 
póstm eisturum  og á stærri póstafg re iðslum  .

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

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

B.
Vegamál.

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

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

eftir

Ií. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur ..
2. H v itá rb rau t..........
3. M iðfjarðarbraut ..
4. Langadalsvegur ..
5. Sauðárkróksbraut
6. þelam erkurvegur.,
7. Vallavegur ..........
8. Hróarstunguvegur
9. Vaðlaheiðarvegur

b. Viðhald og um bætur

8000
20000
20000
4000

20000
10000
10000
15000
18000

III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum
IV. Til slitlags á akvegum ............................
V. F ja llveg ir..................................................... .

Flyt ...

kr. kr.

............ 182366
160000

8000

20000

11000
46000

85000

427366

8700
6420

3000
5000
5500

28620

125000
180000

305000
90000
22000
6000

451620



kr. kr.

F lutt ... 451620
VI. 1. Til áhalda, alt að ....................................................... 15000

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

VII. Til sýsluvega:

300
15300

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.

15000

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

VIII. ^Til dragferjuhalds:

10000
25000

1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóti ....................................................... 300
3. - Blöndu ........................................................................ 300

900
IX. Til ferju á H o rn a f irð i.......................................................
X. Styrkur til vörubifreiðaferða frá Reykjavík austur

300

um sveitir ........................................................................
Bifreiðafjelag, er njóta vill styrksins, skal hlíta 

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:

2000

1. Á Tvískerjum ............................................................... 600
2. 1 Fornahvam m i ...................................................... 700
3. Á H r a u n ta n g a ............................................................... 600
4. í Bakkaseli ............................................................... 700
5. Á Kleppstöðum ............................................................... 200
6. í Ytri Kotum ............................................................... 200
7. Á Arngerðareyri ...................................................... 200

3200

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:

498320

a. E s ju ........................................................................................ 150000
b. Eimskipafjelags Islands .............................................. 45000

195000

Flyt ... ••• ••• 1950Q0



kr. kr.

Flutt ... 195000
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að ... 87000

282000

D.
Hraðskeyta- og talsim asam band.

I. RitsímaQelagið mikla norræna (lokaveiting) ............ 23000

II. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 25000

III. a. Til nýrra sfmalagninga .............................................. 100000
b. Til nýrrar simalfnu frá Mýrum að Núpi, 4/»

kostnaðar, alt að ....................................................... 2800
102800

IV. Til starfrækslu landssim anna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 290000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím anna ... 13000
3. Ritsimastöðin í Reykjavik ..................................... 24000
4. Þráðlausa stöðin i Reykjavík ............................. 11000

Landsstjórninni er heimilt, ef hún telur þörf
á, að stækka og fullkomna svo loftskeytastöð-
ina i Reykjavík, að hún geti annast skeytasam-
band við umheiminn. Ennfrem ur er henni falið
að gera samning um skeytasamband við um-
heim inn frá þeim tima, er einkaleyQ Mikla
norræna ritsimafjelagsins er á enda.

5. Bæjarsíminn i Reykjavík ..................................... 100000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsfmastöðin á Akureyri ásam t bæjarsim a-

kerQnu ........................................................................ 10000
8. Ritsimastöðin á SeyðisQrði ásam t bæjarsima-

kerQnu ............................................................... ... 10000
9. Ritsimastöðin á IsaQrði ásam t bæjarsimakerQnu 6000

10. Simastöðin á B o rð e y ri.............................................. 7000
11. Sfmastöðin í HafnarQrði, alt a ð ............................. 5000
12. Simastöðin i Vestmannaeyjum, alt að ............ 7000
13. Simastöðin á S igluQ rði............................................. 4500
14. Til aukaritsim aþjónustu ..................................... 2000
15. Tii loftskeytastöðvar i Flatey ............................. 3000

Flyl ... 495500 150800



kr. kr.

Flutt ..
16. Til loftskeytastöðvar á H esteyri...........................
17. Til loftskeytastöðvar á S íð u ..................................
18. Til eftirlitsstöðva og annara talsím astöðva..........
19. Til uppbótar á launum  talsím akvenna við bæj' 

arsím ann í Reykjavik og annarsstaðar, alt að.
20. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ..........

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

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

VIII. Viðhald la n d ss im a n n a ..............................................
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ............

E.
Vitamál.

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

Hann sje um sjónarm aður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum  og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.
Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt a ð ..........
Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn- 
ingi, alt að ...............................................................

2.
3.
4.

II. Laun vitavarða......................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður v i ta n n a ..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til þess að reisa nýja vita .. ... .............................

VI. a. Til þess að kaupa hús og lóð við Garðskagavita 
b. Ýmislegt .......................................................................

495500
2500
2000

85000

10500
1200

150800

8700

5920
3500

2000

2250
8000

596700
30000
35000

7000
130000

1500

951000

20120
21050

60000
15000
50000

10250

Samtals 176420



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

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

Biskupsembættið:
1. Laun biskups ............................................................... 9500
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............ 2000

ö n n u r  gjöld:
306

11500

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluli ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt 

lögura nr. 49, 1907 ...................................................... 350
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæmt lö g u m .................... 8000
4. Fram lag til prestlaunasjóðs.............................................. 275000
5. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju 400
6. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem 

greinir í fjárlögum 1924................................................... 24000
7. Styrkur til húsagerðar á Skútustöðum, gegn jafnri 

upphæð frá sóknarm önnum  ..................................... 5000
313056

B.
324556

Kenslumál.
I. Háskólinn:

a. Laun ........................................................................ 102000
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavik fyrir kenslu 

við háskólann..............................................  ............ 1500
c. Til kennara i lagalæknisfræði ............................. 500
d. N á m ss ty rk u r ............................................................... 15000

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

e. Húsaleigustyrkur ...................................................... 9000

Flyt ... 128000 * •  . •  •  •



kr. kr.

Flutt ... 128000
f. Til kensluáhalda læ k n a d e ild a r ............................. 500
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði, 800 kr. til hvors ..................................... 1600
h. Hiti, ljós, ræsting og v je lg æ s la ............................. 4500
i. ö n n u r gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun .....................................  1000
b. D ý rtið a ru p p b ó t....................  500

1500
2. Til dyravarðar:

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

b. D ý rtið a ru p p b ó t....................  800
2400

3. Ýms g j ö l d ............................................  3000
6900

II. N ám sstyrkur erlendis: 141500
a. Til islenskra stúdenta í erlendum háskólum  ......... 18800

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

h. Viðbót við styrkinn fyrir 1925..................................... 7800
c. Til læknaefna, til að ljúka nám i i sængurkvenna-

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að 2500

III. Mentaskólinn almenni: 29100
a. L a u n .............................................................................. 86400
b. ö n n u r gjöld:

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

Flyt ... 9900 86400 170600



kr. kr.

Flutt ... 9900 86400 170600
4. Til tím akenslu og til 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. Til þess að gefa út kenslubækur

handa skólanum  ............................. 2000
10. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500
11. Til verðlaunabóka ............................. 100

41800
128200

Húsaleigustyrk og nám sstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum 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 tím akenslu ... 8000
2. Til bóka og kensluáhalda ........... 1000
3. Til eldiviðar og Ijósa .................... 7000
4. Nám sstyrkur . ; ................................... 700

Utanbæjarnemendur 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 u tan  og innan ... 1000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500

28800
Kennaraskólinn: 56640
a. L a u n ................................................................... 17800

Flyt ... 17800 355440



kr. kr.

F lutt ... 17800 355440
b. Ö nnur gjöld:

1. Tímakensla ..................................... 2500
2. Eldiviður og ljós ............................. 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
34800

Stýrim annaskólinn:
a. L a u n ................................................................... .......... 16960
b. ö n n u r gjöld:

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

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

9800 *

26760
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ................................................................... .......... 11200
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
20000

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

Flyt ... • « • • • • 437000



kr. kr.

gjaldi, ef i 
nemendur.

hlut eiga efnalitlir,
Flutt ... 

en einkar efnilegir
437000

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

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

c.
kenslu ............................. • • • • • •
Ö nnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 500
3 Til eldiviðar og Ijósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 5000

10880

1600

10500

2.

b.
c.

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

Til smíða- og leikfimikenslu 
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að
2. Til kensluáhalda...........
3. Til eldiviðar o g ljó sa ...
4. Ýmisleg gjöld ...........

9600
1300

1000
500

3000
3000

7500

Styrkurinn til verklegs náms við 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 námstím ann, 
og nemi styrkurinn aldrei hærri uppbæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

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

22980

18400

41380

Flyt 478380



kr. kr.

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

að reka iðnskóla í Reykjavik, undir yfirum-

.......... 478380

sjón landsstjórnarinnar .....................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

6600

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

500

skólahalds ...............................................................
Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/b  rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

V erslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarm anna-

500

7600

fjelagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarm enn, undir umsjón lands-

-

stjórnarinnar, þó ekki yfir ®/b k o s tn að a r............
b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 

halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir SU kostnaðar .. 

Yfirsetukvennaskólinn:

6000
12000

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

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-

1000

1300

uppbót, alt að ............ ................... ............ 7780
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................
Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta 

kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ...........  20000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

1500
11580

Flyt ... 25000 509560



Flutt ... 25000
er alt skólaárið, alt a ð .....................  4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 1000

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

kr. íramlögum annarsstaðar að en úr rfkis- 
sjóði ....................................................... 15000

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

c. Til aðgerðar á skólahúsinu ........... 3000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

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

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

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ............
4. Til prófdóm ara við barnapróf .............................
5. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

þriðjungur kostnaðar, enda samþykkir lands- 
stjórnin uppdrætti að húsunum , alt að ...........

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. L a u n .....................................................  11200
b. Til að s to ð a rk en slu ...........................  600
c. Ö nnur gjöld:

1. Til búnaðarnám s ... 600
2. Til kensluáhalda  500
3. Til eldiviðar o g ljó sa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld ..........  3000

  8100

2. Til viðbótarbyggingar við skólann á Eiðum ...
3. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur, 

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

Flyt ...

kr. kr.

............ 509560

30000

•

20000
50000

9900
315000

9000
2500

5000
341400

19900
56000

38000

113900 900960



kr. kr.

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

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 

. kauptúnum  fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin ú thlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

4. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla i sveitum, 
alt að s/i kostnaðar ........................................... .

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
2 —3 sýsluQelög taki þátt í stofnun og rekstri 
skólans, áætlun og teikning sje samþykt af stjórn- 
arráðinu cg trygging sje fyrir nægu fjárframlagi 
á móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn hjeraðseign.

5. Til að gera sundlaug við Alþýðuskóla Þing- 
eyinga ........................................................................

6. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að inn- 

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

7. Til unglingaskólans i Bergstaðastræti ............
8. Til fulltrúaráðs verkalýðsfjelaganna í Reykjavfk 

til kvöldskóla v e rk am an n a .....................................
XV. Húsmæðrafræðsla:

Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, 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 nemendurnir 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

XVIII. Sundkensla o, fl.:
1. Til sundkenslu í Reykjavík .............................

Flyt ...

113900 900960

20000

5000
14000

1000

400
154300

2000

12000

1000

300

300 1070260



kr. kr.

F lutt ... 300
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og
að lærisveinar ríkisskólanna 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 ............................. 1500

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

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

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar,
enda sjeu þær hjeraðseign og landsstjórnin sam- 
þykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, x/s kostn- 
aðar, alt að ...............................................................  3000

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kenslu í teikningu og trjeskurði í þjóðlegum stíl 

XX. Til þess að gefa út landslagsuppdrátt af íslandi 
með hæðalitum og hafdýp islitum .................

Samtals

1070260

7800

2000

1500

1081560

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

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Til a ð s to ð a r .......................................................................
c. Til að kaupa bæ kur og handrit og til bókbands...
d. Til að semja spjaldskrá ..............................................
e. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............
f. Til ritaukaskrár ...............................................................

21800
4800

12000
1000
3000

800

Flyt ... 43400



kr. kr.

Flutt ... 43400
g. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ................. .'. ... 360
h. Húsaleiga ........................................................................ 500
i. Ýmisleg gjöld ............................................................... 700

44960
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................ 7200
b. Til að binda inn og búa um sk jö l............................. 3000

10200
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

a. Laun þjóðm enjavarðar (fornm enjavarðar) ........... 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ............................. 2400
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ..................................... 1000
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 600
e. Til eftirlits á Þingvöllum .............................................. 1000
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 600

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 13800
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. N áttúrufræ ðifje lag ið ............................................................... 1600
Þar af til um sjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. áári.
Styrkurinn veitist með því 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 ábalda .............................................. 2000

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

bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i....................................................... 3000
7. Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............ 3000

að þvi tilskildu, að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum , auk
verðstuðulsuppbótar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum , gegn
eigi m inna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
10. Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 3600

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

11. Til Þjóðvinafjelagsins ...................................................... 2000

Flyt ... .......... 93860



kr. kr.

Flutt ... 93860
12. Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800
13. Tii Sögufjelagsins, til að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl.................................................................. 3000
14. Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vídalíns (jarðalýsing Húnavatns-
þ i n g s ) ......................................................................................... 2500

15. Til þess að halda áfram útgáfunni af »Lögum ís-
la n d s « ......................................................................................... 1500

16. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 4000

17. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 400 kr.
framlagi úr bæjarsjóði A k u rey ra r..................................... $00

18. a. Styrkur til skálda og listam anna ............................. 10000
b. Til Jakobs T h o ra re n se n s .............................................. 1000
c. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes

Faust ................................................................................ 1200
d. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna

að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000
e. Til þess að kaupa listaverk........................................... 3000

20200
19. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign ríkisins, 4500 kr. með verð-
stuðulsuppbót ....................................................................... 7200

20. Til Pórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda verði safnið eign ríkisins, að
honum  l á t n u m ........................................................................ 1200

21. Til að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót, og 4500 kr. til ritlauna.......................................... 12200

22. Til Eggerts Briems frá Viðey, slyrkur til útgáfu rit-
gerðar um Alþingi hið f o r n a .............................................. 1000

23. Til Hannesar Porsteinssonar, til að semja æfisögur
lærðra m anna islenskra á siðari öldum, enda sje
handritið eign ríkisins að honum  látnum .................... 2000

24. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ........................................................................ 3200

25. Til Bjarna Sæmundssonar til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ............................. 7700

Flyt ... 7700 153460



kr. kr.

Flult ... 7700 153460
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1500

9200
26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1800
27. Til Frím anns B. Arngrimssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
28. Til Páls Porkelssonar, til að vinna að raálsháttasafni sinu 500
29. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ........................................................................ 600
30. Til Boga Tb. Melsteds, til að rita íslandssögu .......... 800
31. Til landsskjálftarannsókna ............................. ........... 800

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

32. Til veðurathugana og veðurskeyta..................................... 40000
33. Til íþróttasam bands I s l a n d s .............................................. 2000
34. Til lislasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
35. a. Til E inars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðu lsuppbót.............................................................. 7700
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns,
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir
á viku.

b. Til sama, til að s to ð a r ....................................  ........... 1500
9200

36. Til Tryggva Magnússonar málara, til að fullkomna
sig i m á la ra l is t ........................................................................ 1500

37. Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurást«
Nínu Sæmnndsen, gegn sam a framlagi annarsstaðar
að, enda verði listaverkið opinberlega til s ý n ish je r ... 2250

38. Til að kaupa handrit dr. Jóns Aðils um sögu íslands,
fjórðungur andvirðis, lokagreiðsla..................................... 2500

39. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
fyrsti fjórðungur andvirðis .............................................. 2500

40. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................. 4000
41. Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögu Islands

á ensku ...................................................................................... 1000
42. Til alþýðufræðslu stúdentaQelagsins f Reykjavík......... 1500

Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akur-
eyri 300 kr. til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi,
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra í Austfirðinga-
og Vestfirðingafjórðungum, 200 kr. á hvorum stað.

Samtals ... ............ 238410



16. gr.
Til verkiegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands ..............................................
2. Tii sandgræ ðslu ........................................................................

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

3. Til búnaðarfjelaga ...............................................................
4. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræ ktarlaganra  ............
5. Til Skeiðaáveitunnar:

a. Til flóðgarðahleðslu, fjórðungur kostnaðar, jafn- 
óðum og verkinu m iðar áfram, alt a ð ....................

b. Upp í vexti og aíborganir af veðdeildarlánum 
áveitunnar, flmti hluti rikissjóðstillags, 1. greiðsla

gegn því, að stjórn Landsbankans gefl áveitufjelaginu 
eftir greiðslur af veðdeildarlánum áveitunnar 1924 og 
1925, og að skipulagi sje komið á fjárreiður áveitunnar.

6. Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

7. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................

8. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til eins manns, til að læra dýralækningar erlendis

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

9. Til fjárkláðalækninga ......................................................
10. Til eftirlits með útflutningi á hrossum  ....................
11. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25#/'o af öllum tekjum 
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót ...

Flyt ...

kr. kr.
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kr. kr.

Flutt ... 5600 338340
b. Húsaleiga ........................................................................ 1000
c. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1400
d. Til á h a ld a k a u p a ............................................................... 2000

10000
12. Til Fiskiveiðasjóðs íslands ....................  ................... 6000
13. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 60000

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-
almanaks.

14. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fisk iy firm atsm anna...................................................... 19200
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyíirmatsmennirnir i
Reykjavík, tsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurínn í Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavík
1000 kr. i ritfje.

c. 4 síldarm atsm anna .................... ............................. 10240
d. 4 ullarm atsm anna ...................................................... 2560
e. 5 k jötm atsm anna............................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

53000
15. Til eftirlits með skipum og bátum  og öryggi þeirra ... 6000
16. Til bryggjugerðar og lendingabóta, alt að l/s kostnaðar,

gegn */3 annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi
og stjórnarráðið samþykki áæ tlun..................................... 20000

17. Til hafnarbóta i Ólafsvík, þriðjungur kostnaðar, alt að 10000
18. Tit lendíngarbóta i G rin d av ík .............................................. 10000
19. Til að leitast fyrir um m arkað fyrir íslenskar afurðir

erlendis ................................................................................ 5000
20. Verðlaun til m jólkurniðursuðuverksm iðjunnar Mjallar

í Borgarfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa (48 dósir) niður-
soðinnar mjólkur, sem hún framleiðir, alt að ........... 8000

21. Til erindrekstrar i M iðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar a ð .................................... 10000

22. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
23. Til Sam bands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............ 6200

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

Flyt ... • • • • • • 544540



kr. kr.

Flutt ... 544540
24. Til Halldóru Bjaruadóttur, til að vinna að útbreiðslu

og eflingu heimilisiðnaðar .............................................. 2000
25. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 500
26. Til Bandalags kvenna ...................................................... 500
27. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 1200
28. Handa Ungmennafjelagi tslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 1800
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

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

nám unnar f Hclgustaðafjalli, 3500 kr. með dýrtíðar-
u p p b ó t......................................................................................... 5600

30. Laun húsagerðarm eistara...................................................... 8300
31. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda, 3500 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ......................................................................................... 5600
enda tekur hann enga borgun fvrir leiðbeiningu.
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra
m anna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur i
ríkissjóð.

b. Ferðakostnaður ............................................................... 800
6400

32. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs i Vestmannaeyjum 35000
33. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ....................................................................... 1200
34. Til vatnsrenslismæiinga ...................................................... 2000
35. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 5000
36. Til Lofts Guðmundssonar, til umbóta á kvikmyndum

af íslensku landslagi og atvinnulífi, er hann befir gert 3000
37. Til M agnúsar Konráðssonar, til þess að ljúka námi

i v e rk fræ ð i........................................................................ .. 1500
38. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs, upp i tap

við umbúðasmiði undanfarin tvö ár ............................. 500

Flyt ... • • • • • • 619040



kr. kr.

Flutt ... 619040
39. Til fyrverandi eiganda Breiðafjarðarbátsins Svans, npp 

í rekstrarhalla, gegn jafnhárri upphæð úr sýslusjóð- 
um Snæfellsnes- og Dalasýslna ..................................... 6000

Samtals ... ............ 625040

17. gr.
Til alm ennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 300000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyling á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. i  60000
3. Styrkur til sjúkrasam laga .............................................. 6500
4. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200
5. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins D a g s b rú n a r ........... 500
6. Til slysalryggingar s jóm anna ... ..................................... 14000
7. Til að hjálpa nauðstöddum  (slendingum erlendis ... 1000
8. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
9. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 47000

10. Til Stórslúku íslands, til bindindisslarfsemi ........... 6000
11. Til Rauðakrossfjelags Is la n d s .............................................. 1000

Samtals ... .......... 460200



18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Gmbættismenn .............................................. ............ 27168,95
b. Em bættism annaekkjur og börn ............ ............ 15794,89
e. U ppg jafap resta i.............................................. ... ... 635,28
d. Prestsekkjur .............................................. *.......... 5936,68
e. Lffeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923 ............ 2500
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 52035,80
a. Embættismenn:

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis ........... 250,00
2. — Porvalds 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 landsbókavarðar 3000,00

5859,87
b Em bættism annaekkjur og börn:

1. Til E lísabetar R. Jónsdóltur, læknis -
e k k j u .................................................... 150

2. — Magneu Á sg e irsso n .......................... . 200
3. — Ólivu Guðmundsson ................. . 175
4. — Theodóru Thoroddsen ................. . 800
5. — Sigriðar Hjaltadóttur ................. . 400
6. — Ingileifar Snæbjarnardótlur ... . 400
7. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju . . 450
8. — Sigríðar F innbogadó ttu r................. . 800

enda verði afritasatn dr. Jóns Þor -
kelssonar eign Pjóðskjalasafnsins.

9. — Ágústu Jóhannsdóttur ................... . 300
10. — Rannveigar T ó m a sd ó tlu r ................. . 300
11. — Önnu G unn laugsson ......................... . 400

4375
c. 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 unnarssonar.......... 662,25

2267,25

Flyt ... 12502,12 52035,80



kr. kr.

Fiutt ... 12502,12 52035,80
Prestsekkjur:
1. Til Ástu Þórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar E in a rs d ó ttu r .................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur ... 300,00
6. — Guðrúnar Ó lafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur ... ............ 300,00

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 
hverju barni hennar, sem er i ómegð 700,00

11. — Ingibjargar Sigurðardóttur............ 400,00
12. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ........... 300,00
13. — Kirstínar Pjetursdóttur ........... 300,00
14. — Kristínar Sveinbjarnardóttur ... 300,00
15. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 200 kr. 

með hvoru barni hennar, sem er 
i ó m eg ð .............................................. 400,00

16. — Steinunnar Pjetursdóttur ........... 300,00
17. — Ragnhildar Gísladóttur frá Ey vind- 

a rh ó lu m .............................................. 300,00
18. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
19. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
20. — Valgerðar Gísladóttur kr. 176,50 

og auk þess 100 kr. með hverju 
barni hennar, sem er í ómegð 476,50

21. — Ingibjargar M agnúsdó ttu r........... 157,90
22. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
23. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
24. — Guðbjargar Herm annsdóttur ... 181,70
25. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56

7374,97
Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ........... 300,00
2. — 2 barna hennar .................... 150,00
3. — Bjargar Jónsdóttur .................... 300,00
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ... 360,00
5. — H jartar S no rrasonar.................... 500,00

Flyt ... 1610,00 19877,09 52035,80



kr. kr.

Flutt ... 1610,00 19877,09 52035,80
6. Til Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
7. — Elinar Briem Jónsson .......... 300,00
8. — Gyðríðar P o rv a ld sd ó ttu r ............ 300,00
9. — 1 barns hennar ............................. 33,33

10. — Steinunnar Frím annsdóttur ... 450,00
11. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
12. — Guðm undar B jö rn sso n ar............ 150,00
13. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00

4043,33
PóstmeDn, 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. — Þóru M atthiasdóttur .................... 300
7. — Daníels J ó n s s o n a r ............................. 200
8. — Jens Pórðarsonar ............................. 200
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

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

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 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
18. — Porsteins Jakobssonar .......... . ... 200
Rithöfundar: --------- 6300

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r ie m s ............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Porsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðm undar Friðjónssonar ............ 1200
7. "  ■ dr. Helga P je tu r s s ............................. 4000

15400

Flyt ... 45620,42 52035,80



kr. kr.

F lutt ... 45620,42 52035,80
Gkkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — G uðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og 

til Erlings sonar hennar 300 kr. 600,00
3. Arnbjargar E inarsdóttur 300 kr. 

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

4. — G uðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þ o rste insdó ttu r.................... 300,00
6. — 3 barna hennar ............................. 300,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 266,67

2441,67
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala- 
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. — M atthildar Þorkelsdóttur júbil- 
ljó sm óður.............................................. 500

5. — Pórdísar Sim onardóttur júbilljós- 
m óður .............................................. 500

6. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 
Guðm. H jaltasonar............................. 300

7. — Páls Erlingssonar ............................. 800
8. — Erlends Z a k a ría sso n a r.................... 300
9. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ..................................... 300
10. Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ........................... . 300
11. Kristínar Gestsdóttur, ekkju Por- 

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

v itavarðar.............................................. 400
13. — Vigfúsar Sigurðssonar v itavarðar... 300
14. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
15. Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

M agnúsar Vigfússonar .................... 400

Flyt ... 6200 48062,09 52035,80



kr. kr.

F lutt ... 6200 48062,09 52035,80
Ennfrem ur er heim ilt að greiða úr

ríkissjóði hæfilega leigu fyrir her-
bergi það, er hún hefir nú í
Landsbankahúsinu.

16. Til Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-
ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300

17. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-
ar Gunnarssonar ............................. 300

18. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns
Eirikssonar ..........  ...................  600

7400
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar-

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara ... 1200
k. — ekkju Jóhanns Sigurjónssonar skálds ............ 1000
1. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli ............................. 3000

60662,09
Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ... 64498,74

Samtals ... ............ 177196,63

19. gr.
Til óvissra ntgjalda ern veittar 100000 kr.
Af þessari npphæð er stjórninni heimilt að greiða Grímsneshreppi i Ár- 

nessýslu alt að 2500 kr. í skaðabætur fyrir tjón af sildarkaupum  hreppsins 1920. 
gegn jafnhárri upphæð úr sýslusjóði Árnessýslu.

Ennfrem ur er stjóm inni heimilt að greiða Sveini Björnssyni, fyrrum 
sendiherra, 10000 kr., upp í tjón, er hann hefir beðið af húsakaupum  i Kaup- 
m annahöfn, vegna embættis sins.

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



21. gr.
Til gjalda árið 1926 er veitt:

Samkvæmt 7. gr- . • • •• ............ kr. 2638488.00
------ 8. — • • • • • . .......... . — 60000.00
------ 9. — • •• • • • .......... . — 199800.00
------ 10. — • •• • • • .......... — 268480.00
------ 11. — A. kr. 607678
------ 11. — B. — 125000

— 732678.00
------ 12. — • •• • • • .......... . — 799855.00
------ 13. — A. kr. 427366
------ 13. — B. — 498320
------ 13. — C. — 282000
------ 13. — D. — 951000
------ 13. — E. — 176420

— 2335106.00
------ 14. — A. kr. 324556
------ 14. — B. — 1081560

— 1406116.00
------ 15. — • • • • • .......... — 238410.00
------ 16. — • • .. ............ — 625040.00
------ 17. — • • • ............ — 460200.00
------ 18. — • •• — 177196.63
------ 19. — • • • ............ — 100000.00
------ 20. — • •• .......... — 4000.00

En tekjur eru áætlaðar 
Samkvæmt 2. gr. kr. 9172000.00

— 48100.00
— 230000.00
— 227000.00

kr. 10045369.63

9677100.00

Tekjuhalli kr. 368269.63

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

1. Alt að 100000 kr. til þess að reisa ishús á kjötútflutningshöfnum, með þess- 
um skilyrðum :
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn ábyrgð þeirri, er landsstjórnin tekur 

gilda, þó ekki hærri en */» kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda



er best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti i bjerað- 
inu, en atvinnum álaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafl stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5% , lánin afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en skulu svo greidd 
með jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum  og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, 
gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 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.

3. 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 .

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkam önnum  í kaupstöðum , til ja ið - 
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 .

5. Alt að 6000 kr. til Síðuhjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með 51h°jo vöxtum, 
gegn ábyrgð, er stjórnin tekur gilda.

6. Alt að 15000 kr. til endurbyggingar garðinum  á Siglufjarðareyri. Lánið er 
veitt til 15 ára, með 51/*°/o vöxtum, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins.

7. Alt að 15000 kr. til Kristjáns Linnets bæjarfógeta, til að koma upp em- 
bættisbústað. Lánið veitist til 30 ára, með 6°/o vöxtum, og endurborgist ár- 
lega með jöfnum afborgunum.

Viðlagasjóðslán Guðm undar Björnssonar sýslumanns frá 1921 ávaxtast
og endurborgast með 6%  árlega á 40 árum.

23. gr.
Stjórninni er heim ilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða tjón það, sem verða kann á tilraunum  Sam bands íslenskra sam- 

vinnufjelaga, að senda frosið kjöt á erlendan m arkað haustið 1925, miðað 
við verð það, sem framleiðendur fá á útflutningshöfn. Enn fremur halla þann, 
er verða kann á því að taka skip á leigu til útflutningsins. Tilraunin sje 
framkvæmd i samráði við landsstjórnina.

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

ur, ekkju Alberts Þórðarsonar 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. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að veita h/f Hvitárbakka eftirgjöf á viðlagasjóðsláni, að upphæð kr. 18666,66, 
enda verði Hvítárbakkaskóli áfram hjeraðseign.

II. Að gefa mötuneyti Kennaraskólans eftir 3000 kr. lán, er því var veitt úr við- 
lagasjóði 1923, gegn því, að búsáhöld mötuneytisins verði eign skólans.

III. Að gefa Hólshreppi í N orður-ísafjarðarsýslu upp viðlagasjóðslán, að upphæð 
16 þus. kr., enda kosti hreppurinn aðgerð og viðhald á brim brjótnum  i 
Bolungarvík.

26. gr.
E f lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1925 og 

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

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


