
IWd. 01. FruiDTarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1925.

(E ftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.

T il viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 
veittar samkv. 2 .-7 ,  gr. bjer á eftir kr. 197618,98.

2. gr.

T il viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

1. T il að senda fulltrúa á alþjóðafund geislalækna 
London ........................................................................

2. Fyrir miðstöðvarketil i geðveikrahælið á Kleppi .
3. T il aðgerðar á boldsveikraspitalanum i Laugarnesi.
4. T il að standast kostnað við lækningar þeirra, sem 

lamast bafa af mænnsótt ...................................
5. T il aðgerðar á sóttvarnarhúsinu i Reykjavik...

kr.

1000,00
7426,96
2500,00

10000,00
9610,88

3. gr.

T il viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

1. Ferðastyrknr á þriðja biskupafund Norðurlanda 1924 600,00
2. T il stúdentaráðs Háskóla fslands, styrkur til að

senda fulltrúa á allsherjarstúdentamót i Oslo  1000,00
3. T il sjera Bjarna Jónssonar og sjera Friðriks Rafn- 

ars: Styrkur til að sækja alþjóðaprestafund í Sví-
þjóð, 400 kr. til hvors................................................... 800,00

4. Styrknr til húsabóta á prestssetrinu i Kollafjarðarnesi 9266,64
5. T il miðstöðvarhitunartækja i bæifdaskólann á Hólnm 11079,78
6. T il aðgerðar gagnfræðaskólanum á Akureyri  12513,87
7. Launabót handa Sigurbirni Á. Gislasyni, kennara

við  vjelstjóraskólann ................................................... 1500,00
8. Lannabót handa Guðm. Kristjánssyni, kennara við

stýrimannaskólann ................................................... 1500,00

4. gr.

T il viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

1. Styrkur til Finnlandsfarar, til að sækja fornminja-
fræ ðingafund..................................................................  600,00

1925, eru

kr.

30537,84

38260,29

Flyt 600,00 68798,13



Flutt
kr.
600,00

2. Styrkur til að sækja fund norrænna lögfræðinga
í H els ingfors.................................................................. 1802,10

3. T il að gegna störfum þjóðskjalavarðar i fjarveru
hans.................................................................................. 300,00

4. T il Kjartans Sveinssonar, fyrir aðstoð á þjóð-
skjalasafn inu.................................................................. 300,00

5. T ii aðgerðar landsbókasafnshúsinu........................... 33789,55

5. gr.

T il viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

1. Viðbót við styrk handa Búnaðarfjelagi Islands ... 36000,00
2. T il sjóvarnargarðs á S ig lu firð i.................................. 23000,00
3. — sjóvarnargarðs á Sanðárkróki ........................... 11000,00
4. sjóvarnargarðs á Stokkseyri ........................... 3255,25
5. —  sjóvarnargarðs á Eyrarbakka ........................... 5194,25
6. —  að endarreisa stöpia í H rannsá........................... 850,00
7. — fyrirhleðsln fyrir Hjeraðsvötn ......................... 7300,00
8. —  kostnaðar við mælingar og uppdrætti af kaup-

túnum og sjávarþorpum .......................................... 3000,00

6. gr.

T il viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

1. Fyrv. bókav. Halldór Briem, frá V l# ......................... 427,20
2. —  vitav. Vigfús Sigurðsson, frá J/« ................... 311,50
3. T il frú Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunn-

arssonar .......................................................................... 534,00

4. T il frú Ágústu Jóhannsdóttur. ekkju Þórhalls Jó-
hannessonar, bjeraðslæknis.......................................... 534,00

5. Fyrv. prestnr Guttormur Vigfússon, frá ........... 623,00

kr.
68798,13

36791,65

89599,50

2429,70

Samtals 197618,98


