
i l r f . 473. F ru m varp

til fjárlaga fyrir árið 1927.

(Eftir 3. utnr. í Ed.).

I KAFLI.

T e k j u r :

L gr.
Árið 1927 er ætlsst til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2 . - 5 .  

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

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

kr. kr,

1. Fasteignaskattur........................................................................ 225000
2. Tekjuskattur og eignarskattur ..................................... 950000
3. Lestagjald af skipum ....................................................... 35000

1210000
4. A u k a te k ju r ............................................ . ............................. 375000
5. Erfðaíjárskattu r ...........................  ..................................... 40000
6. Vitagjald ................................................................................ 300000
7. Leyfisbrjefagjöld ............................................................... 10000
8. Stimpilgjald ........................................................................ 325000
9. Skólagjöld ................................................................................ 15000

10. Bifreiðaskattur ........................................................................ 25000
1090000

Flyt... 2300000



kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín, 

ávaxlasafi og gosdrykkir) .............................................. 650000

1000000

13. Tóbakstollur ........................................................................ 775000
14. Kaffi- og sykurto llur.............................................................. 1000000
15. Annað aðflutningsgjald ...................................................... 150000
16. Vörutollur ................................................................................ 1375000
17. Verðlollur ................................................................................ 850000

4800000
18. Gjald af sælinda- (konfekl-) og brjóstsykursgerð ... 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. S im a te k ju r ................................................................................ 1300000

1700000
21. Víneinkasala............................................................................... 500000

Samtals... ............ 10320000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eflir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbeigi............................................................... 5000

Samtals... ............ 35100



4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ..................................... 50000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909.......................... ............................. 29000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum ... ............................ 25000

• 54000
4. Vextir af innstæðum í bönkum ............ * • • • • • • • • 6000
5. Vextir af v ið lagasjóði.................................. ............................. 75000
6. Aðrir v e x t i r ..................................................... .................... 140000

Samtais...
-------------

................. 325000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fy rirfram greiðslu r ..................................... 2000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra e i g n a .................... 102034

Samtals... ............ 154034

II. KAFLI.

G j ö l d :

6. gr.
Arið 1927 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7 . - 2 0 .  gr.



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

I. Vexlir:
1. Innlend lán ........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 232274 á ' / 10....................
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £  8653 : 18 

: 11 á ” /o o .................................... . .............................

II. Afborganir:
1. Innlend l á n ........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á ' / i o ....................
3. Enska lánið 1921, £  1954 : 0 : 4 á " /••  ............

III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla...........................

Samtals...

kr.

186831
255501

190386

264589
599682

42988

kr.

632718

907259
100000

1639977

8. gr.

kr. kr.

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

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yOrskoðunar landsreikcinga er veilt:

Til alþingiskostnaðar..............................................................
Til yfiiskoðunar landsreikninga .....................................

Samtals ..

kr. kr.

195000
4800

199800

............ 199800



Til ríkisstjórnarinnar er veitt:
10. gr.

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

a. L aun ..................................
b. Til risnu..........................

2. Til utanferða ráðherra ....................
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsius ...
4. Annar kostnaður.....................................
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum.
6. Tii þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Póknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl
b. Til pappírs og p r e n t u n a r ...................
e. Til kostnaðar við sendingarmeðpóstum

37500
4000

900
9000
1000

II.

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnum .......................................................

Hagstofan.
1. Laun hagstofusljóra ............................   .

Laun aðstoðarmanns..................................
Pappir, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun eyðublaða ..................................
Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ... .
Til að gefa út manntalið 1703...............

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupm annahöfn:

a. Laun s e n d i h e r r a .................................
b. Húsaleiga ...........................................
c. Kostnaður við embættið .................
d. Til skrifstofuhalds................................

kr. kr.

41500
6000

77300
18000
27000

10900

3000

2.
3.
4.
5.
6. 
7.

20000
5000

20000
17000

2. Fyrir meðferð u ta n r ík ism á la ............
3. Ríkisráðskostnaður .............................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd...

8700
5600

11000
2000
4000

20000
1000

62000
12000
6000
6500

183700

52300

86500

Samtals. 322500



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

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun ....................................................................................... 56450
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

58450
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra ... 151700
3. Laun hreppstjóra ............................................................... 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:

a. Laun ................................................................................ 27648
b. Húsaleiga ...................................................................... 3240
c. Hiti, l|ós og ræsting ...................................................... 2100
d. Ýms gjöld, alt a ð ............................................................. 2400

35388
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara........................................... 21760
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 26880
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og l j ó s ........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt a ð .............................................................. 11700

Fastir starfsmenn i skrifstofum bæjarfógetans og 74140
lögreglustjórans i Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 92000
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipam ælingum..................................................... 500
8. Til landhelgisgæslu, gegn 135000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði........................................................................ 250000
9. Framlag tii landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostn-
aður fangelsa ....................  .............................................. 12000

11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000

Flyt... ............ 738178



12. Borgun til sjódómsmanna ...
13. Borgun til setu- og varadómara

Flutt ...

Samtals A.

B.
Sameiginlegur koslnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir em bæ ttisskey ti .......................................................

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fa s te ig n i r ........................... ............................................

3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskatlanefnda, skattstofu Reykjavíkur og 

fyrir skattvirðingar .............................................. ............
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl................................

Samtals B.

kr.

25000
45000

738178
1000
3000

kr.

742178

70000

18000
5000

30000
12000

135000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 297860
F*ar af viðbót við lögmælt laun núverandi aðstoðar-

læknis á ísafirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7450

Flyt ... • • « • • • 307310



Flutt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ólafsfiarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa f Hnappadalssýslu, 200 kr. tii hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrrpps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu , Grunnavíkur- og Snæfjallahreppa, 300 
kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 
2600 kr., ef þeir ráða til sfn sjerstakan lækni, 2000 kr.

4. Til Iæknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ......................................................

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til lækningaferða kringum Iandið ............

Styrknrinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda 
skifti þeir landinu á milli sin til yfirferðar, eftir fyi ir- 
mælum iandlæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum i hverri sýslu

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Forsteinssonar i 

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

höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því 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 rikisins .....................................

Flyt ...

kr. kr.

307310

1000
1000

1500

2000
1000

1000

323810



kr. kr.

Flutt ...
9. Til sömu slofnunar, lil áhaldakaupa .............................

10. Til radíumsjóðs íslands, styrkur lil að reka radíum- 
lækningar ................................................................................

11. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni að 
afla sjer nýrrar læknisþekkingar .....................................

Þennan styrk veilir stjórnarráðið eítir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Til Óskars Einarssonar læknis, utanfararstyrjcur ...
13. Til Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra, til 

þess að kosta dvöl souar sins i fábjánahæli erlendis
14. Til Evu Hjálmarsdóttur, til að leita sjer lækninga í 

Danmörku í heilsuhæli fyrir krampaveikt f ó l k  :
15. Holdsveikraspitalinn...............................................................

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

1. Laun slarfsmanna ............................ 13620
* 2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000

3. Klæðnaður .............................................  1800
4. Meðul og sáraumbúðir ...................  1800
5. Eldsneyti .............................................  10000
6. Ljósmeti.....................................................  2400
7. Húsbúnaður og áhöld............................ 2000
8. Viðhald á húsum ............................ 3000
9. Þvottur og ræsting ............................  1800

10. Greftrunarkostnaður ............................ 500
11. Skemtanir .............................................  600
12. Skattar o. fl...............................................  4000
13. Ýmisleg gjöld ....................................  1500

16. Geðveikrahælið á K lepp i ..................
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ k n is ....................................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna .......... 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000

Flyt ... 64500

8700

73020

7700

323810
3000

2500

2000

1200

1000

1000
81720

66525

482755



kr. kr.

Flult ... 64500
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr. handa

h ve r jum ...................................................... 3500
4. Meðul og umbúðir ............................. 500
5. Ljós og hiti ............................................ 10000
6. Viðhald og áhöld ........................... 13000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m ............................................. 2500

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

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

Mismunur ...

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

1. Kaup starfsmanna ...
2. Viðurværi ....................
3. Lyf og hjúkrunargögn
4. Ljós og hiti ....................
5. Þvottur og ræsting ...
6. Viðhald húsa ............
7. Viðhald vjela ............
8. Húsbúnaður og áhöld
9. Fiutningskostnaður ...

10. Óviss gjöld ...................

37000
136000

12000
25000

6000
5000
5000

12000
5000
3000

Flyt ...

7700

99150

106850

40325

66525

7700

246000

253700

253700

482755

19560

502315



kr. kr.

Flutt ... 253700 502315
Far 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

234140

Mismunur ... 19560

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

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lands-
spítalasjóðs íslands ....................................................... 100000

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi 100000
c. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að ... 20000

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meiia
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi, að 1
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins
mikið og styrknum nemur og að þvi tilskildu, að
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al-
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúk- *
lingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði... 23000
e. Lokastyrkur til byggingar sjúkrahússins á ísafirði 7724
f. Til »Heilsuhælisfjeiags Norðurlands«, til byggingar

heilsuhælis i Eyjafirði. Síðari fjárveiting.................... 125000
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað-

urinn, áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- .

inu og að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar
að og úr rikissjóði.

g. Bólusetningarkostnaður .............................................. 2500
h. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

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

gegn því, að næmir sjúkdómar 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

Flyt ... 403724 502315



kr. kr.

Flutl ... 403724 502315
1. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............ 4000
m Til fjelags íslenskra bjúkrunarkvenna .................... 800
n. Til kvenfjelagsins á Hellissandi, til bjúkrunar-

sta ifsem i................................................................................ 500
o Til geilnalækninga, gegn að minsta kosti */* ann-

arsslaðar a ð ........................................................................ 2500
p. Viðbólarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
q. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2400
r. Til Elínar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

bún ekki í sjúkrabúsi, alt að ..................................... 1200
s. Til Haralds úrsmiðs Sigurðssonar, sjúkrastyrkur ... 900

- 416324
Hluti ríkissjóðs af launum yfirse tukvenna .................... 27000

Samtals ... ......... 945639

13. gr.
Til samgöngumála cr veilt:

A.
kr. kr.

Póstmál.
L aun :
a. Eftir launalögum ............................................................... 94467
b. Póslafgreiðslumenn utan Reykjavikur .................... 72500
c. Brjefhirðingamenn ...................................................... 22000

188967
Póstflutningur ....................................................................... 160000
Annar kostnaður:
a. Skrifslofukostnaður i Reykjavík bjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi............................. 10000
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur bjá

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ............ 20000
c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póststofum

og póstafgreiðslum ...................................................... 12000
d. ö n n u r  g jö ld ........................................................................ 46000

88000

Samtals A__ . . .  # , 436967



B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálasijóra ....................................
2. Laun aðsloðarverkfræðings ...........................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, 

reikningi, alt að .............................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ..
5. Skrifstofukostnaður, alt að ...........................

II. Þjóðvegir:

eftir

a. Til nýrra akvega:
1. Kjalarnesvegur, gegn því að blutað-

eigendur greiði ’/* k o s tn a ð a r ............ 26000
2. Stykkishólmsvegur ............................. 15000
3. H v í tá rb rau t ................... .................... 10000
4. Norðurárdalsvegur ................... ... 60000
5. M iðfjarðarb rau t..................................... 35000
6. Langadalsvegur ..................................... 10000
7. Sauðárkróksbraut ............................. 18000
8. Þelamerkurvegur..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000

10. Vallavegur .............................................. 10000
11. Hróarstunguvegur ............................. 27500
12. Biskupstungnabraut ............................. 25000

III.

IV.
V. 

VI.
VII.

VIII.

b. Viðhald og umbætur

Til Heilsuhælisfjelags Norðurlands, til endurgreiðslu 
á kostnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut að 
fyrirhuguðu berklabæli í Kristsnesi, eftir reikningi,
alt að ......................................................
Til brúargerða samkvæmt brúalögum 
Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)
Fjallvegir ......................................................
1. Til ábalda, alt að .............................
2. Til bókasafns verkamanna ............

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

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

Flyt ...

kr. kr.

8700
6420

4000
8500
7000

34620

296500
200000

15000
300

496500

10000
224000

25000
15000

15300

30000

30000 820420



kr. kr.

Flutt ... 30000 820420
staðar frá og öðrum þeim skilyrðuni, sem at-
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . .. 15000
IX. Til dragferjuhalds: 45000

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

900
X. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .................................... 300

XI. Styrkur lil vörubifreiðaferða:
a. Frá Reykjavík austur um sveitir, með endastöðv-

um Garðsauka, Sandlæk og T o r fa s tö ð u m ............ 7000
b. Frá Reykjavik til Sandgerðis og Grindavíkur ... 3000

Bifreiðafjelög, er njóta vilja styrks af þessum fjár- 10000
veitingum, skulu hlita reglum, er stjórnin, að fengn-
um tillögum sýslunefndanna i Rangárvalla-, Árnes-
og Gullbringusýslum, setur um ferðir þessar.

XII. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir
f e r ð a m e n n ............................................................................. 3000

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskektum bæjum við þjóðbraut.

XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar
gistihús, alt að ............................................................... 40000

XIV. Slyrkur tii húsabóta á Hlíðarenda í Fljótshlíð ... 2000
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að eigandi Qg

ábúandi geti hýst að sumarlagi 6 — 7 manns.
Kaupi rikissjóður Hlíðarenda á næstu 10 — 15 ár-

um, skal styrkupphæðin dregin frá verði jarðarinnar.

Samtals B. ... ............ 921620
L.

Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:

a. E s ju ........................................................................................ 150000
b. Eimskipafjelags íslands .............................................. 60000

210000
2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum:

a. Rekstrarstyrkir .............................................................. 101700
b. Báta- og vjelkaupastyrk ir .............................................. 18500

120200

Samtals C. ... . • • • • • 330200



D. kr. kr.

Hraðskeyta- og talsímasamband.
I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 25000

II. Til nýrra símalagninga...................................................... 315000
III. a. Til nýrrar símalínu frá Breiðumýri til Laugaskóla,

*/» kostDaðar, alt að .............................................. 1200
b. Til nýrrar símalínu frá Svignaskarði lil Hvitár-

bakkaskóla, 3/« kostnaðar, alt a ð ..........  ............ 3200
4400

IV. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt Iaunalögum ............................. 300000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna ... 13000
3. Ritsímastöðin i Reykjavík ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin i R eyk jav ik .................................. 12000
5. Bæjarsíminn i Reykjavík ..................................... 120000
6. Ábaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsímastóðin á Akureyri ásamt bæjarsima-

kerfinu ........................................................................ 12700
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsima-

kerfinu ............................................................... ... 12000
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásamt bæjarsímakerfinu 8000

10. Simastöðin á B o rð e y r i .............................................. 7500
11. Símaslöðin í Hafnarfirð i........................................... 7500
12. Símastöðin í V estm annaey jum ............................. 9500
13. Símaslöðin á S iglufirð i............................................. 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu ..................................... 4000
15. Til annara símastöðva og eftirl ilsstöðva........... 90900
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann i
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufiiði, alt að ...........  12600

b. Símiitara o. fl......................................... 8000
20600

17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............ 1200
663400

V. Gyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðbald stöðvanna ..................................... 50000

VII. Kostnaður við feiðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að .............................................. ............ 10000

VIII. Viðhald la n d s s ím a n n a ...................................................... 150000
IX. Til kenslu fyrir s ím a m e n n .............................................. 2000
X. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ................... 1500

Samtals D. ... » • «  *  • • 1261300



kr. kr.

E.
Vitamál.

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

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar lai.dsstjórn, .
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð-
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 6400
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt a ð .......... 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt að ..............................................  .......... 2000
21100

II. Laun vitavarða...................................................................... 21810
Þar af 300 kr. persónuleg taunaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gióttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður v i t a n n a ............................. ............ 75000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ........... 10000
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landtökuviti á Dyrhólaey ..................................... 160000
b. Til uppsetningar l e ið a r l jó s a ..................................... 10000

170000
VI. Ý m is leg t ................................................................................ 10000

Samtals E. .. ............ 307910

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

11500

Flyt ... • • • • • • 11500



kr. kr.

F |y‘ ...
b. Onnur gjöld:

1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. tebr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæint 

lögum nr. 49, 1907 .......................................................
8. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 

og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m ....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs........................... . ............

Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að presta- 
köll eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, samkvæmt 
tillögu prestastefnu, að verja alt að einum prestslaun- 
um til þess að greiða ferðakostnað handa prestvígð- 
um manni, einum eða fleirum, til eflingar andlegri 
samvinnu meðal presta og kristilegra áhrifa á söfn- 
uði úti um land.

Greiða má Kjaitani prófasti Helgasyni i Hruna 
full prestslaun með dýrlíðaruppbót, ef hann tekur 
við stjórn Suðurlandsskólans og lætur þess vegna 
af piestsskap.

5. Til dómkiikjupreslsins í Reykjavik, fyrir skýrslu- 
gerðir ................................................................................

6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem 

greinir í fjárlögum 1924...................................................
8. Styrkur til húsakaupa handa Vallanesprestakalli ...

Samtals A. ...

B.
Kenslumál.

1. Háskólinn:
a. Laun ..............................................
b. Tii hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu 

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

Fjárveiting þessari skal skift i 20 skamta 450 
kr. og 20 skamta 300 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en 
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta námsárið 
í háskólanum.

e. Húsaleigustyrkur ......................................................

11500

406

350

8000
300000

1000
400

37000
5000 352156

363656

106400

1500
500

15000

9000

Flyt ... 132400



1
kr. kr.

Fluttar ... 132400
f. Til kensluáhalda læ k n a d e ild a r ............ • • • • • 500
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði ......................................................... .......................... 1800
h. Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla ............ • • • • • 4500
i. Önnur gjöld:

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

1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið... ...........  1600

b. D ý r t íð a ru p p b ó t ....................  800
2400

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

j. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae... 3000
k. Ferðastyrkur vegua stúdentaskifta ... .......................... 750
1. Byggingarstyrkur til stúdentagarðsins .......... 50000

199850
II. Námsslyrkur erlendis:

• v  (/ U U V/

a. Til íslenskra stúdenta í erlendum háskólum • • • • • • 24000
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna-

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að 2500
c. Tii Markúsar Kristjánssonar, til háskólanáms

e r le n d is ......................................................  ... • • • • • 1200
27700

III. Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ................................................................... • • »• • 77600
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasaíns skólans .................... 400 •
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt a ð ........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

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

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. L æ kn isþóknun ..................................... 500
8. Til vísindalegra áhalda og til þess

að kaupa skuggamyndavjel til notk-
unar við k e n s lu n a ............................. 1500

9. Til þess að gefa út kenslubækur
handa skólanum ............................. 2500

10. Ýmisleg gjöld ..................................... 5000

Flyt ... 51400 77600 227550



kr. kr.

Flutt ... 51400 77600 227550
11. Til verðlaunabóka ............................. 100
12. Tii þess að setja miðstöðvarhitun

í mentaskólahúsið ....................  .. 13000
64500

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 142100
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan-
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. L a u n ................................................................... .......... 28160
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til framhaldsnáms fyrir nemendur,

sem lokið hafa gagnfræðapróði ... 5000
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 1000
4. Til að kaupa skuggamyndavjel og

fleiri kensluáhöld ............................. 1000
5. Til eldiviðar og ljósa .................... 7000
6. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

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

900
8. Til skólahússins utan og innan ... 1500
9. Til ýmislegra gjalda .................... 3500

31200
Kennaraskólinn: 59360
a. L a u h .................................................... .. . .......... 22080
b. ö n n u r  gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 5000
2. Eldiviður og Ijós ............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld .................... 1500
4. Námsstyrkur ............ .................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

Flyt ... 12000 22080 429010



kr. kr.

Flutt
5. Til viðhalds
6. Ýmisleg gjöld

12000
1500
3000

VI. Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ..............................................................................
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til stundakenslu................................. 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa ..   2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

. l e s t r a .....................................................  300
4. Ýmisleg gjöld .................................... 3000

22080

16500

17280

429010

38580

VII. Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ...........................
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu
2. Hásnæði ............
3. Ljós og hiti ...
4. Ýms gjöld ... ...

7300

11840
24580

1000
4200
1500
2150

8850
Við skólana undir liðunum I I I .—VII. skal vera 

skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
lillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalillir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ......................................................
Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-
kenslu......................................................
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda..........  1000
3. Til eldiviðar og ljósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ..........  9000

20690

b.

c .

10880

1600

d. Til aukningar skólabúinu, að því 
tilskildu, að skólastjóri taki við þvi

15000

10Ó00 37480

Flyt ... 37480 512860



kr. kr.

Fiutlar
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:

a. L a u n ......................................................
Til smíða- og leikfimikenslu ... 
Önnur gjöld:
1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda.........  1000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ýmisleg gjöld ..........  2000

37480 512860

b.
c.

9600
1300

6500

3.

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 námstimann, 
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.

Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðaherra reglu-
gerð h a n s .............................................. 3000

b. Til breytinga og aðgerða á Staðar- 
fellshúsinu, þar með talin eldavjel,
sem um leið sje miðstöð fyrir húsið 4800

c. Tii Sigurborgar Kristjánsdóttur, til 
greiðslu á kostnaði vegna ófyrirsjá- 
anlegs dráttar á stofnun skólans, 
enda haldi hún á yfirstandandi ári 
vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonur og leiðbeini þeim verk- 
lega, alt eftir tillögum Búnaðarfje-
lags íslands .....................................  3000

17400

10800
65680

Flyt ... 578540



kr. kr.

Fluttar ... 578540
Iðnfræðsia:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

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

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til
6600

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

500

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

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

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra. 
d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

500

til verklegs framhaldsnáms e r le n d is ....................

Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands-

4000
11600

stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kos tnaðar ............
b. Til Sainbands samvinnufjelaganna, til þess að 

halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */« 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

1500
11580

Flyt .. 5000 • • • • • • 613720



Flutt ... 5000
kosti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr ríkissjóði ............ 20000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ....................  4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 1000
e. Til endurnýjunar húsbúnaði og

rúmfatnaði.............................................. 5000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 
kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ............ 15000
65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt a ð ......................... 2000
Til miðstöðvarhitunar og raflýsingar 6000 
Ettirgjöf á viðlagasjóðsláni skólans 
(bygg ingars ty rkur) .................................  7034

a.

b.

c.
d.

Skólar þessir slanda undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIIf. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra................... 7700
b. Skrifstofukostnaður h a n s ................  1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

a ð ............................................................  1000

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
3. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með 

sömu skilyrðum sem verið heflr, alt a ð ...........
5. Til prófdómara við b a r n a p r ó f .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

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

7. Til fræðslumálarits.....................................................
8. Til Helga Hjörvars, utanfararstyrkur til þess 

að kynna sjer kenslu- og uppeldismál ...........
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:

1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. L a u n ......................................................  11840
b. Til að s toðarkens lu ............................. 600

kr. kr.

613720

35000

30034
65034

9900
324000

31000

5000
4000

20000
800

1600
396300

Flyt ... 12440   1075054



Flutt ... 12440
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ... 600
Alt að helmingi fjár- 

ins má verja til verð- 
launa handa nemendum.

2. Til kensluáhalda  2000
3. Til eldiviðar og l jó sa . . .  4500
4. Til húsbúnaðar ............ 2500
5. Ýmisleg gjöld ............ 3000
6. Til að setja miðstöð í 

skólahúsið ....................  14000
  26600

2. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 
Akureyrar og Hafnarfjarðar .............................

Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks anuarsstaðar trá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauplúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

3. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla í sveitum, 
alt að */* kostnaðar ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjóm- 
inni og skólinn hjeraðseign.

4. Til Hvítárbakkaskóla ( lokasto fnsty rkur)...........
5. Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum 

að */5 h lu tum ...............................................................
6. Til umbóta á skólahúsinu á Núpi í Dýrafirði .
7. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og i liðunum III.—VII., og renni það í 
skólasjóð.

8. Styrkur til Dalasýslu vegna halla á skólahaldi 
i Hjarðarholti...............................................................

Flyt ...

kr. kr.

1075054

39040

42000

20000

4000

7000
3500

17000

4000

136540 1075054



kr.

Fiutt ...
9. Til unglingaskólans í Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísafjarðarkaupstað, til 

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

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

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

Stjórninni er heimilt að byggja við dauf- 
dumbraskólann og selja af ióð hans upp í 
kostnaðinn.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send ern utan tii 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá

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

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensia þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að iærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

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

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

nefndum með því skiiyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar, 
enda sjeu þær til afnota fyrir almenning og lands- 
stjórnin samþykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, 
1/,5 kostnaðar, alt að ..............................................

136540
1000

300

1500
3000

5000

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

XX. Til þess að gefa út iandslagsuppdrátt af íslandi 
með hæða- og hafdýpislitum (lokastyrkur) ...

1075054

137540

3500

12000

1000

kr.

9800

2000

1000

Samtals B. 1241894



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

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ........................................................................
b. Launauppbót til 1. og 2. bókavarðar, 500 kr. 

h v o r s .............................................................................
c. Til a ð s to ð a r ..................................................................
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands
e. Til að semja spjaldskrá ......................................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ...
g. Til ritaukaskrár ......................................................
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ..................
i. Húsaleiga ...............................................................
j. Ýmisleg gjöld ......................................................

2.
a. Laun ................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar 

skjala og aðstoðar ......................................................
c. Ýms g jö ld .............................................................................

3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar)
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að
c. Til að útvega forngripi, alt að ...
d. Til áhalda og aðgerða ............
e. Til eftirlits á Þingvöllum ............
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar

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

4. Náttúrufræðifjelagið...............................................................
Þar af til umsjónar við nátlúrugripasafnið2000 kr. áári. 
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 

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

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og ábalda ..............................................

Flyt ...

kr. kr.

21285

1000
4800

12000
1000
3000
5800
360
500
700

50445

7200

3500
1000

11700

8200
2550
1500
600

1000
600

14450
3000

7500
2000 «

9500

89095



kr. kr.

Flutt ... 89095
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i ....................................................... 2000
7. Aukastyrkur til amtshókasafnsins á Akureyri ............ 3000

að því tilskildu, að Davið skáld frá Fagraskógi bafi
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk
verðstuðulsuppbótar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
10. Til bókasafns Þingeyinga, byggingarstyrkur til minn-

ingar um Pjetur beit. Jónsson frá Gautlöndum............ 3000
11. Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 3600

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

12. Til Pjóðvinafjelagsins .................................................... 2000
13. Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800
14. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

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

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

16. Til þess að halda áfram útgáfunni af »Lögum ís-
lands« eða »Lagasafn banda alþýðu«, alt að 100 kr. á örk 2000

17. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............ 6000

18. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað.................................. 1000

19. a. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
1000 kr. til hvers ....................................................... 8000

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 hljómsveitar Reykjavikur ..................................... 2000
e. Til Karls O. Runólfssonar, til hljómlistarnáms er-

lendis ................................................................................ 2000
f. Til Pórarins Jónssonar tónlistarnema í Berlín ... 2000
g.f Til þess að kaupa listaverk........................................... 4000
h. Til Haralds Björnssonar, til leiklistarnáms ............ 2000

Flyt ... 26200 119695



kr. kr.

Flutt ... 26200 119695
i. Til Ö d d u  Borg, til leiklistarnáms erlendis ........... 2000
j. Til Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran, til ulanfarar til

leiklislarnáms ............................................................... 1000
k. Td Guðrúnar Indriðadóttur leikkonu .................... 2000
1. Til Jóns Þorleifssonar málara, ferðastyrkur............ 2000
m. Til Guntilaugs Blöndals málara ............................. 2000
n. Til Brynjólfs Þórðarsonar listmálara, utanfaiai-

slyrkur til þess að leita sjer heilsubótar og til
þess að fullkomna sig í m álara lis t ............................. 1500

o. Til Einars Markans, til s ö n g n á m s ............................. 2000
p. Til Sigurðar þórðarsonarsöngstjóra.utanfararstyrkur 2000

40700
20. Til Bjargar Þoiláksdóttur, í viðurkenningarskyni ... 2500
21. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að

safna til íslenskrar orðabókar með islenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð-
sluðuLuppbót ....................................................................... 7200

22. Til Pórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ............ 1200

23. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
u p p b ó t ......................................................................................... 7700

24. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
læröra manna íslenskra á síðari öldum, enda sje
handrilið eign iíkisins að honum látnum .................... 2000

25. Til S gurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ....................................................................... 3200

26. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ............................. 7700
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ,. 1500

9200
27. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók uin eðliseinkenni íslendinga ............................. 2000
28. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1800
29. Til cand. theol. Sveinbjarnar Högnasonar, til fram-

h a ld s n á m s ................................................................................ 1500
30. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hveiju sje nýtt ... 800
31. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháltasafni

sínu ......................................................................................... 800

Flyt ... • • • • • • 200295



- kr. kr.

■ Flutt ... 200295
32. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ........................................................................ 800
33. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita íslandssögu ... 800
34. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja íslenska mið-

aldamenningarsögu ............................................................... 1200
35. Til landsskjálftarannsókna ....................................  ... 800

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið
Og skýrslur gefnar.

36. Til veðurathugana og veðurskeyta..................................... 40000
37. Til íþróttasambands í s l a n d s .............................................. 2000
38. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
39. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

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

b. Til sama, til aðs toðar ...................................................... 1500
c. Til girðingar um listasafnshúsið ............................. 2500

• 11700
40. Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurásl«

Nínu Sæmundsen, gegn sama framlagi annarsstaðar
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis bjer
(lokagreiðsla) ....................................................................... 2250

41. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
annar fjórðungur andvirðis .............................................. 2500

42. Til frjeltastofu blaðamannafjelagsins ............................. 4000
43. Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögu íslands

á ensku (lokastyrkur) ..................................................... 1000
44. Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins í Reykjavík.......... 1500

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

45. Ferðastyrkur til ú t l a n d a ...................................................... 6000
46. Til Helga P. Briems, til lokanáms í hagfræði ............ 1400
47. Til Gunnlaugs S. Briems, til framhaldsnáms i síma-

verkfræði ................................................................................ 2500
48. Til Ólafs Guðmundssonar frá Pyrli, til að ljúka námi

sem spuna- og kembimeistari..................................... ' ... 1500

Samtals ... ............ 284245



16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands ..............................................
2. Til sandgræðslu........................................................................

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

3. Til búnaðarfjelaga ...............................................................
4. Til kaupa á fljótandi s k u rð g rö fu .....................................
5. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganra ............
6. Til Skeiðaáveitunnar upp í vexti og afborganir af 

veðdeildailánum áveitunnar, fimti hluti ríkissjóðstil- 
lags, 2. greiðsla........................................................................

7. Til áveitufjelags þingbúa, J/« kostnaðar við áveituna, 
alt a ð .........................................................................................

8. Til vegalagningar í Vestmannaeyjum, 2/s kostnaðar, 
alt a ð .........................................................................................

9. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

10. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................

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

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Til að kaupa Sigríðarstaðaskóg í Ljósavatnsskarði
d. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar- 

og sa ndg ræ ðslunám s .......................................................

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

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

Flyt ...

kr. kr.

20000Q
45000

20000
32000
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1200
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1200

22380

448910



kr. kr.

Flyt ... 448910
12. Til fjárkláðalækninga ...........................  .................... 8000
13. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 1000
14. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:

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

b. Til að s toðar ........................................................................ 4200
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000

d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1400
e. Til á h a ld a k a u p a ............................................................... 1000
f. Utanfararstyrkur til foistöðumanns............................. 2000

17200
15. Til Fiskiveiðasjóðs fslands .............................................. 6000
16. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 70000

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

17. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirm atsm anna...................................................... 19200
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari uppbæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavík, lsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn í Vestmannaeyjurn
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavík
1000 kr. í rilfje.

c. 4 síldarmatsmanna ...................................................... 10240
d. 4 ullarmatsmanna ...................................................... 2560
e. 5 k jötm atsmanna............................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

53000
18. Til eftiilits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 6000
19. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að ' / s kostnaðar,

gegn s/3 annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi
og stjórnarráðið samþykki á æ t lu n ..................................... 40000

20. Til hafnarbóta í Ó lafsv ik ..................................................... 20000
21. Til aðgerðar öldubijótnum i Bolungarvik, gegn jöfnu

tillagi annarsstaðar að ...................................................... 5000
22. Til bafskipabryggju ísafjarðarkaupstaðar og mann-

virkja við b a n a ........................................................................ 60000

Flyt... • • * , M 735110



kr.

Flutt ...
Styrkurinn greiðist þannig, að dýrlíðarlán kaup- 

staðarins við likissjóð lækki um þessa upphæð, og 
vextir af upphæðinni frá því er verkinu var lokið 
falli niður.

23. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir íslínskar af- 
urðir erlendis ........................................................................

24. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 
földu íjárframlagi annarsstaðar a ð ....................................

25. Til mjólkurniðursuðuveiksmiðjunnar Mjallar i Borg- 
arfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún býr til, alt a ð ......................................................

26. Til gerlarannsókna ...............................................................
27. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............
28. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 

kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði
29. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út- 

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ....................
30. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal i Mjóanesi og Pórdísar 

Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu i hann 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink 
um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til h v o r r a r ..........

31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu í liandavinnu kvenna

32. Til Theódóru Sveinsdóttur, til matreiðslukenslu 
Reykjavík ........................................................................

33. Til sambands norðlenskra kvenna............................
34. Til Bandalags kvenna ..............................................
35. Til vörumerkjaskrásetjara .....................................
36. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta 

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

Qenu er varið.
37. Styrkur til Ólafs Hvanndals, til þess að slarfrækja 

myndamótasmiðju, í eitt skifti fyrir öll ....................
38. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ...
39. Laun húsagerðarmeistara.......................................................

Flyt ...

735110

5000
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791710



kr. kr.

Flutt ...
Til leiðbeÍDÍngar um húsagerð til sveita:
a. LauD leiðbeÍDanda, 4000 kr., með verðsluðulsupp-

............ 791710

enda tekur haDn enga borgun fyrir Ieiðbeiningu. 
Eu vinni bann auk þess við búsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur í 
ríkissjóð.

6400

b. Feiðakostnaður og skrifstofufje..................................... 1200
7600

Styrkur til að koma npp vindknúinni rafmagnsstöð 
Til Bjarna Magnússonar í Slykkisbólmi, uppbót i eitt

5000

skifti á fan g av a rð ar lau n .......................................................
Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

1000

og silungaklak ........................................................................
Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i

1800

Norðurá i Mýrasýslú, ’/s kostnaðar, alt að .................... 1000
Tii vatnsrenslismælinga ....................................................... 2000
Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... . 5000
Til framhalds landmælinga ..............................................
Til ræktunarsjóðs:

45000

a. Afgjöld þ jóðjarða ............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við s jóð inn .................................. 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 62500

102500

Samlals ... ............ 962610

17. gr.
Til a lmenDrar  s tyrk ta rs ta r f sem i  e r  veitt:

kr. kr.

1. Slyrkur til beiklasjúklÍDga .............................................. 500000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 6500
4. Til slysatryggingar .................................. ............................ 10000

Flyt ... • ■ • • • • 576500



kr. kr.

Fiutl ... 576500
5. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag-

anna í Reykjavik ............................................................... 3500
6. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ... 1000
7. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
8. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 47000
9. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 10000

10. Til Rauðakrossfjelags í s la n d s .............................................. 2000
11. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
12. Td sjúkrasjóðs Fellsbrepps .............................................. 200

Samtals ... ............ 664700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eflirlaunalögum:
a. Embættismenn ...............................................................
b. Embættismannaekkjur og börn ............................ ;
c. U ppgjafaprestar ...............................................................
d. Prestsekkjur ...............................................................
e. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923 ............

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

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................   640,00
3. — Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87
4. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

Flyt

kr.

25057.55
15074,79

635,28
5458,37
2500,00

kr.

48725,99

2069,87 48725,99



• kr. kr.

Flutt ... 2069,87 48725,99
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. — Magneu Á sge irsson .................... .. 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ .. 175
3. — Theodóru Thoroddsen .......... .. 800
4. — Sigriöar Hjaltadóttur ............ .. 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... . 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju .. 450
7. — Sigriðar F innbogadóttu r ............ .. 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur ............ .. 300
9. — Rannveigar T ó m a sd ó t tu r .......... .. 300

10. — Önnu G unnlaugsson .................. .. 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... .. 600
12. — Kristinar Jacobson .................... .. 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ .. 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal ............ .. 300

6625
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jó n sso n a r .................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðm undssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar ... 780,00
4. — Sig. prófasts G unnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Jóns Ó. M agnússonar.................... 600,00

3467,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar E in a r s d ó t tu r .................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ........... 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóltur ... 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar L c f lsd ó t tu r .................... 300,00

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með ■
bverju barni bennar, sem er í ómegð 500,00

11. — Jóbönnu S. Jónsdóltur ........... 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristínar Sveinbjarnardóttur ... 300,00

Flyt ... 3930,00 12162,12 48725,99



e.

Flult ... 3930,00
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur................. 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Eyvind- 

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

og auk þess 100 kr. með hverju 
barni hennar, sem er i ómegð 376,50

20. — Ingibjargar M agnúsdó tlu r ............ 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóltur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur ... 181,70
24. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
25. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

Kcnnarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til ö n n u  Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar .................... 100,00
3. — Guðlaugar Zakariasdóttur ... 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur ... .. 300,00
7. — Steinunnar Frimannsdóttur ... 450,00
8. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar B jö rnssonar ............ 150,00

10. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
12. Ögmundar S igu rðssonar ...........

ef hann lætur af skólastjórn.
2000,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .......... • •• . .. 300
2. — Guðm. Krisljánssonar . . ... .. 300
3. — Böðvars Jónssonar .......... . ... .. 200
4. — Hallgrims Krákssonar .. . .. .. 200
5. — Jóbanns Jónssonar .. . ... .. 200
6. — Þóru Matthíasdóttur .. • . . . .. 300
7. — Daníels J ó n s s o n a r .......... . ... .. 200
8. — Jens Þórðarsonar .......... . ... .. 300

kr. kr.

12162,12 48725,99

6824,97

5560,00

Flyt ... 2000 24547,09 48725,99



kr. kr.

Flyt ... 2000 24547,09 48725,99
9. Til Friðriks Möllers ............................. 1200

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

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrum

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kiistjánssonar .................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
17. — Friðriks K lem enssonar.................... 2000
18. — Þorsteins Jakobssonar .................... 200
19. — Kristjáns B lö n d a ls ............................. 1000
20. — Böðvars Sigurðssonar pósts ... 300
21. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200

8900,00
Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r i e m s ............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. - Guðmundár Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga P j e tu r s s ............................. 4000
8. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

16400,00
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobinu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 200 kr. 500,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur 300 kr.

og auk þess 100 kr. með barni
hennar, sem er í ómegð .. ... 383,67

4. - Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Porste insdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 300,00

2183,67
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

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

Flyt ... 400 52030,76 48725,99



2. Til

5. —

6 .  —

7. —
8 . —  

9. —

10 . —  

11. —
12 . —

13. —

14. —

15. —

16. —

17. —
18. —

19. -

20 . —  

2 1 . —

22 . —

23. —
24. —
25. —
26. —

Flyt
Pelreu Jónsdóltur 300 kr., og að 
auki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð ..........
Kristínar Sigurðardóttur júbil-
Ijósm óður.............................................
Matthildar Þorkelsdóttur júbil
I jósm óður.....................................  ..
Þórdísar Simonardóttur júbilljós
móður ............................................
Jakobínu Sveinsdóttur jubilljós
móður .............................................
Þórunnar Gísladóttur ljósmóður .. 
Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður .. 
Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju
Guðm. Hjaltasonar....................
Páls Erlingssonar ....................
Erlends Z a k a r ía sso n a r ............
Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra
á Akureyri .............................
Einars Guðmundssonar, fyrrum
vegavinnustjóra ...........................
Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þor- 
steins fiskimatsm. Guðmundssonar 
Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-
varðar ..............................................
Vigfúsar Sigurðssonar fyrrum vita-
varðar ...................................................
Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 
Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju
Magnúsar V ig fú sso n a r ....................
Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð-
ar vitavarðar Þórðarsonar ............
Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-
ar Gunnarssonar .............................
Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns
E iríkssonar...........................................
Halldóru Pjetursdóttur Briem ...
Kristjönu Benediktsdóttur ...........
Bjargar Guðmundsdóttur ............
Hjálmars Lárussonar ...................
Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í 
Múlakoti ..............................................

400

500

500

500

500

500
500
300

300
1200
300

300

300

400

400

300
300

400

300

300

600
600
400
400

1000

400

kr.

52030,76

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

Flyt ...

kr.

48725.99

11900,00

63930,76 48725,99



kr. kr.

Flutt ...
j. Til Ólafs Rósenkianz, fyrv. leikfimikennara . ...
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
I. Lífeyrir hjónanna á Slaðarfelli..................................

63930,76
1200,00
1000,00
3000,00

48725,99

69130,76
67594,05III. Dýrtiðaruppbó'. á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ...

Samtals ... ............ 185450,80

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veiltar 100000.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veiltar 4000 kr.

21. gr.
Til gjalda árið 1927 er veitt: 

Samkvæmt 7. gr.
—  8 . —

— 9. —
—  10 . —

— 11. - A .  742178,00
— 11. —B. 135000,00

___ 12.
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 921620
— 13. — C. 330200
— 13. — D. 1261300
— 13. — E. 307910

— 14. — A. 363656
— 14. — B. 1241894

15. —
— 16. —
— 17. —

1639977,00
60000,00

199800.00
322500.00

877178.00
945639.00

3257997,00

1605550,00
284245.00
962610.00
664700.00

Flyt ... 10820196,00



Samkvæmt 18. gr.
— 19. —

'  —  20 .  —

Flult 10820196,00 
185450,80 
100000,00 

4000,00

En tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr. 10320000

— 3. — 35100
— 4. — 325000
— 5 — 154034

kr. 11109646,80

kr. 10834134,00 

Tekjuhalli ... 275512,80

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

honum:
1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa isbús á kjötútflutuingshöfnum, með 

þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn tryggingum þeim, er landsstjórnin 

tekur gildar, þó ekki hærri en 2/s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda 

er best fallin til að vera miðstöð til úlflulnings á fiystu kjöti í hjeraðinu, 
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

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

d. Vexlir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd 
með jófnum 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 af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafmi afborgun á áii 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 þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarm ann hvern, 
gegn 6 °/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrslu árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er ríkis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6°/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.



5. Alt að 8000 kr. til Malinar Hjartardóttur, til kaup.i á nýlí^ku pijóuavjelum. 
Lánið veitist til 10 ára, ineð 6°/o vöxtum, gegn þeirri tryggingu, er stjórniu 
tekur gilda.

6. Alt að 15000 kr. til Mýrdalsbjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með 5*/a°/o vöxt- 
um, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýslu.

7. Alt að 20000 kr. til Boga þórðarsonar, til kaupa á nýtísku spunavjel. Lánið 
skal veitt til 20 ára, gegn 5Vs°/° vöxtum og þeirri tryggingu, er stjórnin 
metur gilda.

8. Alt að 12000 kr. til Boga sýslumanns Brynjólfssonar, til embættisbústaðar, 
gegn tryggÍDgu, er stjórnin metur gilda. Lánið veitist til 20 ára, gegn 6% 
vöxtum, og endurgreiðist með jöfnum greiðslum á hveiju ári.

9. Att að 60000 kr. til stækkunar og endurbóta á rafmagnsstöð Vestmannaeyja- 
kaupstaðar, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins. Lánið skal veitt til 15 ára, með 6°/o 
vöxtum og jöfnum atborgunum á hverju ári.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands isl. samvinnu- 

fjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1926, miðað við 
verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd í 
samráði við landsstjórnina.

24. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast:

1. Alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfjelagið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufje- 
laganna I Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

2. 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn endurtryggingum þeim 
er bún metur gildar.

25. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Sleinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu leglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna,
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sö:nu reglu, og
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

26. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Atþingi 1926 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, tilskipuuum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið.


