
2 1 . F r n m v a r p

til fjárlaga fyrir árið 1928.

(Lagt fyrir Alþingi 1927).

I. Ka FLI.

T e k j  u r .

1- gr.
Árið 1928 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2 . - 5  

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

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

kr. kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 240000
2. Tekjuskattur og e igna rska t tu r ............................................ 950000
3. Lestagjald af skipum .............................................................. 40000

1230001
4. A u k a te k ju r ................................................................................ 350000
5. Erfðafjárskattur ....................................................................... 40000
6. Vitagjald..................................................................................... 300000
7. Leyfisbrjefagjöld....................................................................... 10000
8. Stimpilgjald................................................................................ 300000
9. Skólagjóld ... ....................................................................... 15000

10. Bifreiðaskattur ....................................................................... 30000
1045001

11. Útflutningsgjald....................................................................... 850001
12. Áfengistollur (þar á rneðal óáfengt öl, áfengislaus vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 650000
13. Tóbakstollur.............................................................................. 800000
14. Kaffi- og sykurlollur............................................................... 1000000
15. Aonað aðflutningsgjald ... ............................................. 150000

Flyt ... 2600000 3125001



kr. kr.

Flutt ... 2600000 3125000
16. Vörutollur ...................................................................... ... 1000000
17. Verðtollur ................................................................................ 850000

4450000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð ... 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 475000
20. S ím a te k ju r ............................................................................... 1500000

1975000'
21. Víneinkasala........................................................... . ............ 500000

Samtals ... ............ 10070000

3. gr.
Tekjur af fasteignnm ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 1000
4. Legkaup til kiikjugarðs dóm kirk junnar .......................... 3500

Samlals ... 34600

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. jáli 1909 .............................................. 28000
3. Væntaniega útdregið af þeim b r je fu m ............................ 24000

52000

Flyt ... • •• ««• 102000



Flutt ...
4. Vextir af innstæðum í bönkum .....................................
5. Vextir af viðlagasjóði.............................................................
6. Aðiir vextir................................................................................

Samtals ...

kr. kr.

10200C
800C

6500C
14000C

............ 31500C

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

1. óvissar tekjur .......................................................................
2. Cndurgreiddar fyrirlramgreiðslur .....................................
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra e i g n a ....................

Samtals ...

kr. kr.

50000
10000
15000

............ 75000

II. KAFLI.

G j ö l d :

6. gr.
Árið 1928 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 l á n ........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 205095 á 7 J0 ....................

Flyt ...

kr. kr.

165713
246114

411827



kr. kr.

Flutt ... 411827
3. Enska línið frá 1921, hluti rikissjóðs £  8517:6:7

á *Vo> ................................................................................ 187381
599208

II. Afborganir:
1. Innlend l á n ................... .............................................. 264598
2. Dönsk lán, danskar kr. 313113 á V:o .................... 375736
3. Enska lánið 1921, £ 2097 : 0 : 5  á 5V»o.................... 46134

686468
III. Framlag til Landsbankans, 15 greiðsla........................... 100000

Samtals ... ............ 1385676

8. gr.

kr. kr.

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

9. gr,
Til alþÍDgiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþÍDgiskostnaðar............................................................. 215000
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ....................  .......... 4350

219350

Samtals ... ........... 219350



10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

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

a. L aun .............................................................. 36075
b. Til r i s n u ...................................................... 4000

40075
2. Til utanferða ráðherra ................................... ,, , , t 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ........... f • • • • • 72285
4. Annar k o s tn a ð u r .............................................. • • • • • • 25000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum.......... • •• » •• 26500
6. Til þess að gefa út sljórnartíðindi:

a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar ............ ... 9000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstnm 1000

10900
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum ..................................... • • • • • • 4000
184760

Hagstofan:
1. Laun ............................................................... 13100
2. Pappír, prentnn og hefling hagskýrslna ... 10000
3. Prentun eyðublaða........................................... 1800
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m........................ 4000
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............ 17600
6. Til að gefa út manntalið 1703.................... 1000

47500
Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannaböfn:

a. Laun sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga...................................................... 5000
c. Kostnaður við embæltið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds..................................... 17000

62000
2. Fyrir meðferð utamikismála .................... . . . ... 12000
3. Ríkisráðskostnaður ..................................... ............. 6000
4. Kostnaður við sam bandslaganefnd............ .............. 2500

82500

Samtals ... ............ 314760



11. gr.
Til dómgæsiu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun ...................................................................................... 32075
b. Annar kostaður, alt að ...........  ............................. 8000

40075
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögieglusljóra.......... 139440
3. Laun hreppstjóra..................................................................... 29000

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavík:
a. Laun ...........................................................  .................... 25926
b. Húsaleiga ....................................................................... 3240
c. Hiti, Ijós og ræsting ...................................................... 2100
d. Ýms gjöid, alt a ð ............................................................. 2400

33666
5. Skrifstofukostnaður iögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara............................................ 19720
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 26825
c. Húsaleiga.............................................................................. 4500
d. Hiti og l j ó s ........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt a ð ............................................................. 11000

Fastir starfsmcnn í skrifstofum bæjarfógetans og
lógreglustjórans í Reykjavik njóta dýrtiðaruppbólar
eftir reglum launalaganna.

71345
6. Skrifstofukostnaður sýsiumanna og bæjarfógeta............ 100000
7. Þókuun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un á skipam ælingum ............................................................. 500
8. Til iandhelgisgæslu, gegn 135000 kr. framlagi úr

laudbelgissjóði ....................................................................... 300000
9. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa ....................................................................... 12000

11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 15000
12. Borgun til s jódóm sm anna.................................................... 2000
13. Borgun til setu- og varadómara ..................................... 6000

Samtals A ... 769026



kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald banda embættismönnum fyiir burðar- 

eyri undir embættisbrjef ............................................. 30000
b. Fyrir. embættisskeyti ...................................................... 40000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir uokkrar opin- 
berar f a s te ig n ir .......................................................................

70000

18000
Til embættiseftirlitsferða...................................................... 5000
Gjöld lil yfirskatlanefnda, skattstofu Heykjavíkur og 
fyiir skattvirðingar .............................................. — ... 45000
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl............................... 11000

Samtals B ... 149000

• 12. gr.
T i l  l æ k n a s k i p u n a r  o g  h e i l b r l g ð i s m á l a  e r  v e i t f :

1. Laun ........................................................................................
Par af viðbót við lögmælt lauu niuerandi aðstoð- 

læknis á ísatirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukoslnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveilum, sem eiga 

sjerstaklega eifiða læknissókn..............................................
Styikuiinn skiítisl jiannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. lil hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Td Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings-jog Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 hr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til

275415



kr. kr.

Flutt ... 275415
Fyrarsveitar 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-, (irunnavíkur- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til
Olafstjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim
sjálfum en 2600 kr., ef þeir ráða til sín sjerstakan
lækni, 2000 kr.

4. Til læknis i Keykjavík, er skylt sje að gegna sjúkra-
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta hjeraðslækna ...................................................... 1500

5. Tii augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik............................. 1000
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............ 1000

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda
skifti þeir landinu á milli sín til yfuferðar, eftir fyrir
mæluin landlæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti
einni eða tveim höfnum í hverri sýslu.

2000
6. Styrkur tii tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ... 1000
7. Styrkur til háls- og neflæknis Olafs Borsteinssonar i

Beykjavik ................................................................................ 1000
Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern-

höfts og Ólafs þorsteinssonar er bundinn því skilyrði,
að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i læknadeild
háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku fólki
ókeypis læknishjálp á tilteknuin stað, ekki sjaldnar
en 3 sinnum á mánuði.

<S. Til geislalækningastofu rikisins............................................ 11000
9. Til sömu slofnunar, lil áhaldakanpa ............................. 2500

10. Til radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum-
lækningar ................................................................................ 2500

11. Til nuddlækningastofu Jóns Kristjánssonar.................... 2500
12. Slyrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar .................................... 2000

Flyt ... .............. 301415



kr. kr.

Flutt ... 301415
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum

landlaeknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

13. Holdsveikraspitalinn.............................................. ............ 78375

Sá kostnaður sundnrliðast þann ig :
A. Laun læ knis ...................................................... ••• ••• 8035
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna.................................... 14260
2. Viðurværi 55 manna (ca. 140 a. á dag) 28000
3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 1800
5. E ld sney ti .................................................... 9000
6. Ljósmeti...................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhö ld ............................. 2000
8. Vlðhald á húsu m ..................................... 3000
9. Þvottur og ræsting................................... 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir..................................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 3680
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500

70340

78375

14. Geðveikrahælið á K leppi..................................... ............ 60360

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... ••• ••• 7035
B. Önnur gjöld:

1. Kaup s ta rfsm anna ................................... 14000
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 48000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáraumbúðir ............................. 500
5. Ljós og h i t i ..........  ............................. 10000
6. Viðhald og á h ö ld ..................................... 10000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750

Flyt ... 89750 7035 440150



Flutt
9. Skattar m. m . . 

10. Óviss gjöld ..

89750
2500
1400

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöfmeð 70 sjúkiiugum; kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu............................................  2000

Mismunur ...

15. Heilsuhælið á Vifilsstöðum .........
Sá kostnaður sundurliðast þann ig :
A. Laun læknis....................................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup s ta rfsm anna .................
2. Viðnrværi..................
3. Lyf og hjúkrunargögn..
4. Ljós og h i t i ...................
5. Þvotlur og ræsting.. ..
6. Viðhald húsa ...................
7. Viðhald v j e l a .................
8. Húsbúnaður og áhöld..
9. Flutningskostnaður.. ..

10. Óviss gjöld .................

37000
126000

11500
25000

5500
4800
4700

11000
4000
2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingnm, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á d a g  23725
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af b ú i n u .............................  1000

M ismunur ...

kr.

7035

93650

kr.

440150

100685

40325

60360

6035

7035

232140

239175

233140

6035

F ly t . 446185



kr. kr.

Flutt ... 446185
Önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspítala í Reykjavik, samkvæmt

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lands-
spílalasjóðs íslands ...................................................... 150000

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi 100000
c. Styrkur til sjúkrabúsa og sjúkraskýla, alt að ... 18000

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi
meira en 70 aurar fyrir bvern legudag, gegn þvi
að bjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins
mikið og styrknum nemur og að þvi tilskildu, að
utanbjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al-
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðs-
sjúklingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði 20000
e. Bólusetningarkostnaður .............................................. 2500
f. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 10. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma .......... 15000
g. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 0. nóv. 1902, um

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til íslands 3000
h. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum ............................................................... 1500
i. Kostnaður við heilbrigðiseflirlit lækna með al-

þ ý ð u sk ó lu m ....................................................................... 1500
j. Til berklabjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að

minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Heykjavíkur 3500
k. Til fjelags íslenskra hjúkrunarkvenna .................... 700
1. Til kvenfjelagsins á Hellissandi, til bjúkrunar-

starfsemi ....................................................................... 400
m. Til geilnalækninga, gegn að minsta kosti */• ann-

arsstaðar a ð ........................................................................ 2000
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grimsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ........... 2200
p. Til Elínar Sigurðardóttur, 90 kr. á mánuði, sje

hún ekki i sjúkrahúsi, alt a ð ...........  .................... 1080
324680

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna .................... 38000

Samtals ... ............ 808865



13. gr.
Til samgöngumála er veitl:

kr. kr.

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Gftir launalögum ...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur ....................
c. Brjefhirðingamenn ......................................................

00400
75000
22000

106460
2. Póslflutningur ....................................................................... 165000

3. Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður f Reykjavik hjá aðalpóstmeist- 

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

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ............
c. Husaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum 

og póstafgreiðslum ......................................................
«1. önn u r  g jö ld .......................................................................

10000

23000

14000
63500

110500

Samtals A . ... ............ 471960

B.
Vegamál.

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

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

8250
5850

5000
16000
8000

43100
ll. þjóðvegir:

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

eigendur greiði 1/* k o s tn a ð a r ............ 25000
2. Stykkishólmsvegur ............................. 10000

Flyt ... 35000 t» • • • • 43100



Flutt ... 35000
3. Hvítárbraut .............................................. 10000
4. Norðurárdalsvegur ............................. 60000
5. Húnavatnssýsluvegur............................. 30000
6. Vallhólmsvegur ..................................... 20000
7. Peiamerkurvegur..................................... 10000
8. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000
9. Vopnafjarðarvegur ............................. 10000

10. Hróarstunguvegur ............................. 25000
11. Um Skafláreldbrann i V.-Skaftafellss. 10000
12. Biskupstungnabraut ............................. 25000

b. Viðhald og umbælur ....................

III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)
V. Fjallvegir ......................................................

VI. 1. Til áhalda, alt að ............................
2. Til bókasafns verkamanna ...........

VII. Til sýsluvega:
1. Tiilög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar frá og öðrum þeitn skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

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

IX. Slyrkur til vörubifreiðaferða, sjerstaklega til þess að
halda uppi vetrarflutningum yfir Hellisheiði...............

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

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendnm 
á afskektum bæjum við þjóðbraut.

Samtals B.

kr. kr.

..............

43100

285000
200000

485000
225000

30000
15000

20300

20000
300

30000

30000
60000

300
300
300

900

10000

3000

............ 892300



c.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs ...............................................................
b. Eimskipafjelags Islands .....................................

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og völnum ............

Samlais C.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa, afborg- 
ana á búseigninni á Seyðisfirði o. fl.............................

II. Til nýrra simalagninga......................................................

III. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum .............................
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna ...
3. Ritsímastöðin i Reykjavík .....................................
4. Loftskeytastöðin í R eykjav ík ..................................
5. Bæjarsíminn í Reykjavík .....................................
6. Áhaldahúsið ...............................................................
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjarsíma-

kerfinu ........................................................................
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsíma-

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

10. Símastöðin á B o rð e y r i ..............................................
11. Simastöðin í Hafnarfirð i...........................................
12. Simastöðin i V estm annaey jum ..............................
13. Simastöðin á Siglufirði.............................................
14. Til aukaritsimaþjónustu .....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimanu i 
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna- 
eyjum og Siglufirði, alt að ............ 14100

kr. kr.

180000
60000

240000
100000

340000

35000
275000

305000
15000
36000
11000

200000
2500

13000

16000
9000
8500
7500
6500
6000
5000

100000

Flyt ... 14100 741000 310000



kr. kr.

Flutt ... 14100 741000 310000
b. Símrilara o. tl. eftir söniu reglurn

og 1927....................................................  9500
-------------- 23600

17. Til Steindórs Björnssonar ..................................... 1200
765800

IV. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m ...................... 40000
V. Viðbót og viðbald stöðvanna ..................................... 50000

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ............................................................. 10000

VII. Viðbald l a n d s s ím a n n a ...................................................... 160000
VIII. Aframbaldsgjald ............................................................... 25000

IX. Til kenslu fyrir s ím a m e n n .............................................. 3000
X. Tillag til alþjóðaskrifstoíunnar í Bern ................... 1500

Samtals I). ... 1365300

E.
Vitamál.

I. Sljórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .............................................. S02.')

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn,
hjeraðsstjórnum og hæjarstjórnum, eftir ákvæð-
um landsstjórnar.

2. Laun aðstoðarverkfræðings..................................... 5945
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, all a ð ........... 3500
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt að ............................................................... 1750
19220

II. Laun vitavarða..................................................................... 23400
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður v i t a n n a .............................................. 80000
IV. Sjómerki, þar með talið viðbald sæluhúsa ........... 10000
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landtökuviti á Horni á Hornströndum ........... 70000
b. Til uppsetningar l e ið a r l jó s a ..................................... 10000

Fiyt - 80000 132620



kr. kr.

Flult ... 80000 132620
c. Ljós og hljóðdufl á Valhúsgrunni, 1/3 kostnaður 10000
d. Ljós og hljóðdufl á Hellisboða, Vj koslnaður ... 10000

100000
Ý m isleg t ................................................................................ 12000

Samtals E. .. ............ 244620

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

A.
Andlega sljeltin.

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

b. Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt 

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

og prestsekkjur njóta samkvæmt l ö g u m ....................
4. Framlag til presllaunasjóðs..............................................
5. Td dómkiikjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslu- 

gerðir ................................................................................
0. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
7. Til búsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem 

greinir í fjárlögum 1924 ...................................................

kr.

9025
2000

406

350

7000
275000

1000
400

35000

kr.

11025

319156

Samtals A. 330181



B.
Kenslumál.

Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til bjeraðslæknisins i Reykjavík fyrir kenslu

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

Fjárveiting þessari skal skift í 20 skamla 400 
kr. og 20 skamla 250 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en 
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamla 
250 kr. og gera úr helmingi færri 500 kr. 
skamta og veita þessa stærri skamta fátækum 
slúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við
námið. Gngum má veila styrk fyrsta námsárið 
i báskólanum.

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

fræði ..........................................................................
h. Hili, ljós, ræsting og v je lg æ s la .............................

i. ö n n u r  gjöld:
1. Til ritara:

a. Laun ....................................  1000
b. D ý r t íð a ru p p b ó t ...................  500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

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

b. D ýr t íð a ru p p b ó t...................  800
-----------  2400

3. Ýms g j ö l d .............................................  5000

j. Feiðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
k. Byggingarslyrkur til stúdenlagarðsins ...........

enda sje ekki byrjað á byggingunni fyr en lög 
hafa verið sett um hana.

i.

Flyt ...

kr. kr.

96875

1500
500

13000

9000
1000

1800
4000

8900
750

50000

187325

187325



Fluttar ...
II. Námsstyrkur erlendis:

a. Til islenskra stúdenta i erlendum háskólum .........
b. Til læknaefna, til að Ijúka námi i sængurkvenna- 

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

e r le n d is ................................................................................

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

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 5500
3. Til skólahússins utan og innan ... 3000
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt a ð ........................................... 29500
5. Húsaleigustyrkur banda 36 læri-

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

stuðulsuppbót ..................................... 2900
7. Læ kn isþóknun ..................................... 500
8. Til vísindalegra á h a ld a .................... 800
9. Til þess að gefa út kenslubækur

handa skólanum ............................. 2000
10. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500
11. Til verðlaunabóka ............................. 100
12. H ú sa le ig a .............................................. 1250

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönuum, að óðru jöfnu.

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

1. Til aukakennara og stundakenslu . 9500
2. Til frambaldsnáms fyrir nemendur,

sem lokið hafa gagnfræðaprófi ... 4500

Flyt ... 14000

kr. kr.

24000

2500

1200

187325

27700

78100

51250
129350

25520

25520 344375



kr. kr.

Flutt ... 14(100
3. Til bóka og kensluáhalda ............  1000
4. Til eldiviðar og ljósa ....................... 0500
5. Námsslyrkur .......................................  700

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarneinendum, 
að öðru jöfnu.

25520

0. Til dyravörslu:
a. Laun ..........
b. Dýrliðaruppból

600
300

7. Til skólahússins utan og innan
8. Til ýmislegra gjalda ............

900 
1500 
3000

27600

V. Kennaraskólinn:
a. L a u n ..............................................................................
b. ö n n u r  gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 5000
2. Ekliviður og Ijós ............................ 2500
3. Bókakaup og áhöld ...................... 500
4. Námsstyrkur .....................................  2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

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

20010

14000

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

14210

1.
2 .
3.

Til stundakenslu..................................  1500
Til eldiviðar og Ijósa ....................  1750
Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-
l e s l r a ......................................................  300
Ýmisleg gjöld .....................................  2500

6050
4

344375

53120

34010

20260

451765



kr. kr.

Flutt ... 451765
Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ............................................ ............. ............. 9280
h. Önnur gjóld:

1. Til stundakenslu ........... ............. 840
2. Húsnæði ............................. ............. 4200
3. Ljós og hiti .................... ............. 1300
4. Ýms gjöld .. . .  .................... ............. 2000

8340
Við skólana undir liðunum III.--V II .  skal vera 17620

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

Bændakensla:
1. Til hændaskólans á Hólum:

a. L a u n ..................................... 10150
b. Til smiða-, leikfimi- og drátllistar-

kenslu..................................... ............. 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda........... 800
3. Til cldiviðar og Ijósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 9000

14800
------------ 26400

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ..................................... ............. 8990
b. Til smíða- og leikfimikenslu ... 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, all að 1000
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa_ 2500
4. Ýmisleg gjöld ............ 2500
5. Miðstöðvarhilun i íbúð-

arl iú s ið ............................. 7000
13800

24090

Flyt ... 50490 469385



Fluttar ...
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 
námstimans.

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

3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli, enda samþykki 
atvinnumálaráðherra reglugerð hans ....................

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

að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

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

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

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkoslnaðar.

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

d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur, 
til verklegs framhaldsnáms e r le n d is ....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

f|elagsins i Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */< kos lnaðar ............

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

Fiyl ...

kr. kr.

50490 469385

3000
53490

6000

500

500

4000
11000

5500

5500
11000

544875



kr. kr.

Fluttar ... 544875
Yflrselukvennaskólinn:
1. Laun forslöðumanns ............................. ............ 1000
2. Til verklegrar kenslu:

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

1300
3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-

uppbót, alt að ...........  ................... .............. 6700
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ... .............. 1500

10500

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

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

kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 19000

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

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna ... 1000
29000

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

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ........... 14000

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

16000
Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-

stjórnarinnar.
45000

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 5800
b. Skrifstofukostnaður h a n s ................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reik'ningi, alt

a ð ............................................................ 1000
8000

Flyt ... 8000 600375



kr. kr.

Flutt ... 8000 600375
2. Laun kennara við fasta skóla og dýrlíðaruppbót 280000
3. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót.................... 27000
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafiæðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt a ð ............ 6000
fi. Til prófdómara við b a r n a p r ó f ............................. 4000
(>. Tii þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands-
stjórnin uppdrætti að húsunum, alt að ........... 25000

7. Til fræðslumálaVits..................................................... 800
350800

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

a. L a u n ......................................................  11020
b. Til aðs toðarkens lu ............................. 600
c. Önnur gjöld:

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

ins má verja til verð-
launa banda nemendum.

2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
4. Ýmisleg gjöld ...........  2500
6. Til að mála gamla ibúð-

arhúsið, alt að ...........  2600
10500

-----  . 22120
2. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Keykjavikur,

Akureyrar og Hafnarfjarðar ............................. 38000
Styrkurinn er veiltur með þvi 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 kaupstóðum og fjölmennum
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að
öðru jófnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn-
um og hefir eftirlit með skólunum.

8. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla i sveitum,
all að - í kostnaðar .............................................. 20000

l'lvt ... 80120 051175



Flutt ...
Slyrkurinn 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 
regfugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.

4. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg
Slyrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að innan- 

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

5. Til unglingaskólans i Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 

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

lsafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum 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.

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

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

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenslu I Reykjavík .............................

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.

Flyt ...

kr. kr.

80120 951175

16000

1000
97120

3000

20000

1000

300

300 1072295



kr. kr.

Flutt .. 300 1072295
2. Laun Ólafs Páissonar fyrir sundkenslu þá,

sem getur i 1. lið, og til að kenna öðrum
sundkennurum björgunarsund ............................. 1500

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

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

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar,
enda sjeu þær til afnola fyrir almenning og lands-
stjórnin samþykki uppdrátt og kostnaðaráætlun,
V* kostnaðar, alt að .............................................. 4000

8800
Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kenslu i teikningu og tijeskurði í þjóðlegum stil 1800

Samtals B. ... ............ 1082895

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

1. Landsbókasafnið:
a. Lauu .......................................................................
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 bandrit og til bókbands
e. Til að semja spjaldskrá ..............................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit
g. Til ritaukaskrár ..............................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .......... .
i. Húsaleiga ......................................................
j. Ýmisleg gjöld ..............................................

Flyt ... 41530



kr. kr.

Flult ... 41530
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................ 6525
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 6000
c. Ýms g jö ld ............................................................................. 1000

13525
3. Pjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 7525
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt a ð ............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt a ð ..................................... 1200
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 600
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 600

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

12475
4. Náttúrufræðifjelagið............................................................... 3000

Far af til umsjónarviðnáttúrugripasafnið2000kr. áári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje

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

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræslingar ....................  ... 7000
b. Til viðhalds og ábalda .............................................. 2000

9000
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og s ý s lu s jó ð i ...................................................... 2000
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, ank
verðstuðulsuppbótar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala f kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1000

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
10. Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 3400

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

11. Til Þjóðvinafjelagsins ................................................... 1800
12. Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800

Flyt ... • • • • • • 91730



kr. kr.

Flutt ... 91730
13. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl.................................................................. 2700
14. Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vídalíns (jarðalýsing Húnavatns-
þ i n g s ) ........................................................................................ 2000

15. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur %.......... 5500

16. Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað.................................. 800

17. a. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi micna en
1000 kr. til hvers ...................................................... 8000

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

c. Til hljómsveitar Reykjavfkur .................................... 1800
d. Til þess að kaupa listaverk........................................... 3500

18300
18. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign ríkisins, 4500 kr. með verð-
stuðulsuppbót ....................................................................... 6525

19. Til Pórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign rikisins ........... 1000

20. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
u p p b ó t ......................................................................................... 7025

21. Til Hannesar Porsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje
handritið eign ríkisms að honum látnum .................... 2000

22. Til Sígurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ......................................................  ............ 2900

23. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ............................. 7025
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar . 1500

8525
24. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók um eðliseinkenni íslendinga ............................. 2000
25. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsójma ... 1500
26. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna sleinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800

Flyt ... • • • • • i 153305



kr. kr.

Flutt ... 153305
27. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu ........................................................................................ 800
28, Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínum ....................................................................... 800
29. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita tslandssögu ... 800
30. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja íslenska mið-

aldamenningarsögu ............................................................... 1000
31. Til landsskjálflarannsókna .................................... ... 800

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

32. Til veðnrathugana og veðurskeyta..................................... 53000
33. Til íþróttasambands í s l a n d s .............................................. 1800
34. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 3500
35. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót............................................................. 7025
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns sins,
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir
á viku.

b. Til sama, til aðs toðar ...................................................... 1200
8225

36. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
þiiðji fjórðungur andvirðis .............................................. 2500

37. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............................. 3500
38. Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins í Reykjavik.......... 1500

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

39. Ferðastyrkur til ú l l a n d a ...................................................... 6000

Samlals ... ............ 237530



16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands .............................................. 200000
2. Til sandgræðslu....................................................................... 40000

Styrkveitingar af lið þessnm veitast þeim einum,
sem Ieggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga .............................................................. 15000
4. Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,

alt a ð ......................................................................................... 15000
Styrkur veitist af þessurn lið eftir ákvörðun at-

vinnumálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag
íslands.

5. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna ............ 50000
6. Til Skeiðaáveitunnar upp í vexti og afborganir af

veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti ríkissjóðslil-
lags, 3. greiðsla........................................................................ 6000

7. Til vegalagningar i Veslmannaeyjum, :/i kostnaðar,
alt a ð ........................................................................................ 20000

8. Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ...................................................... 4000

9. Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................ 11910

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

b. Til s k ó g g ræ ð s lu ............................................................... 20000
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sa ndg ræ ðslunám s ...................................................... 1200
33110

10. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ..................................... 18995
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700
c. Til eins manns, til þess að læra dýralækningar erlendis 1200

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

20895
11. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 6000
12. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 1000

Flyt ... • • • • • • 411005



kr. kr.

Flutt ... 411005
13. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót ... 5075

b. Til aðs toðar ....................................................................... 4000
c. Húsaleiga ....................................................................... 3000

d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til á b a ld a k a u p a ............................................................... 500

13775
14. Til Fiskiveiðasjóðs tslands .............................................. 6000
15. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 65000

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

16. Laun yfirmatsmannu o. fl.:
a. 5 fiskiyfirm atsm anna...................................................... 17400
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari uppbæð fá fiskiyfirmalsmennirnir í
Reykjavík, tsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavík
1000 kr. í rilfje.

c. Laun 4 s í ld a rm a tsm an n a .............................................. 2320
d. — 4 ulfarmatsmanna .............................................. 580
e. — 5 kjötmatsmanna .............................................. 870
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................ 8000

37370
17. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 8000
18. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að ‘/» kostnaðar,

gegn */a annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi
og stjórnarráðið samþykki á æ t lu n ..................................... 20000

19. Til hafnarbóta i Ó lafsv ik ..................................................... 15000
20. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir íslenskar af-

urðir erlendis ....................................................................... 5000
21. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar a ð .................................... 10000
22. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
23. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga............ 4700
24. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi

kenslu og námsskeiðum f trjeskurði og heimilisiðnaði 800

Flyt ... • • • • • • 598650



kr. kr.

Flutt ... 598650
25. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800
26. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal í Mjóanesi og Þórdísar

Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu i hann-
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink-
um þjóðlegum hannyrðum, 450 kr. til h v o r r a r ............ 900

27. Til Kvenfjelags Hvammshrepps i Vík i Mýrdal, til
þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ... 450

28. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 450
29. Til Bandalags kvenna ...................................................... 450
30. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
31. Handa Ungmennafjelagi Islands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 4500
Fjelagið gefl landsstjórninni skýrslu uin, hvernig

fjenu er varið.
32. Til Verslunarráðs Islands, kostnaður af simskeytum

um markaðsverð og markaðshorfur erlendis ............ 2000
33. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ... 2000
34. Laun húsagerðarmeistara...................................................... 7625
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveila:

a. Laun leiðbeinanda, 4000 kr., með verðstuðulsupp-
b ó t ........................................................................................ 5800
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu.
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur i
ríkissjóð.

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje..................................... 1000
6800

36. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-
og silungaklak ....................................................................... 1800

37. Til vatnsrenslismælinga ...................................................... 2000
38. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 6000
39. Til framhalds landmælinga ............................................. 40000
40. Til ræktunarsjóðs:

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

102500

Samlals ... ............ 779925



17. gr.
Til alm ennrar styrktarstarísemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 500000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyling á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 7000
4. Til sjúkra- og styrktarsjóðs v itavarða ............................. 500
5. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
6. Til að bjálpa nauðstöddum ísiendingum erlendis ... 1000
7. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
8. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 45000
9. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 9000

10. Til Hauðakrossfjelags í s la n d s .............................................. 2000
11. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
12. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200

Samtals ... ............ 659200

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..............................................
b. Embættismannaekkjur og börn .......... .
e. U ppgjafaprestar .............................................
d. Prestsekkjur ..............................................
e. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923

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

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

læknis ...............................    . 640,00

F'Iyt ... 940,00

kr.

26057,55
16353,02

635,28
5483,81
2500,00

kr.

51029,66

51029,66



b.

c.

d.

Flutt ... 940,00
3. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87
4. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Á sge irsson .................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Theodóru Thoroddsen ........... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttnr ... .. 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigríðar 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. — Krislínar Jacobson .................... ... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ ... 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal ............ ... 300
15. — Guðlaugar Magnúsdóttur............ ... 800
16. — 3 barna hennar .................... ... 300

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 nnnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00

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. Jóhannesdóttur ... 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ............ 300.00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar L o ftsdó ttu r .................... 300,00

Flyt 2530,00

kr.

2069,87

7725,00

3467,25

kr.

51029,66

13262.12 51029.66



kr. kr.

Flutt ... 2530,00 13262,12 51029,66
10. Til Hlífar Bogadóttur, 300 kr. auk

100 kr. með hverju barni bennar,
sem er i ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
12. — Kirstinar Pjetursdóttur ... ... 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur ... 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind-

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

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð 284,83

20. — Ingibjargar M agnúsdó ttu r ............ 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur ... 181,70
24. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
25. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
26. — Önnu Stefónsdóttur .................... 200,00

7133,30
Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til ö n n u  Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ... 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elfnar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frimannsdóttur ... 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
7. — Guðmundar B jö rnssonar ............ 150,00
8. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00
9. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00

10. — Páls J. Árdal ............................. 600,00
3760,00

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ................. .. 300
2. — Böðvars Jónssonar .......................... .. 200
3. — Hallgrims K r á k s s o n a r ................. .. 200

Flyt . .. 700 24155,42 51029,66



kr. kr.

Flntt ... 700 24155,42 51020,66
4. Til Jóhanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru Matthíasdóttur .................... 300
6. — Daníels J ó n s s o n a r ............................. 200
7. — Jens Þórðarsonar ............................. 300
8. — Friðriks Möllers ............................. 1200
9. — Kristínar Jóelsdóttur .................... 200

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

stöðum .............................................. 300
12. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
13. — Guðmundar Jónssonar fyrrum

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

8600,00
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. — Guðmundar Friðjónssonar ........... 1200
7. — dr. Helga P j e tu r s s ............................. 4000
8. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

16400,00
Gkkjur og börn skálda og rilhöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar J ó n s d ó t tu r .................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ........... 300,00
5. — Ólínu Þorste insdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 300,00

1900,00

Flyt ... 51055,42 51029,66



Flutt
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

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

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að
auki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristfnar Sigurðardóttur júbil-
l jósm óður.............................................. 500

4. — Matthildar Porkelsdóttur júbil-
I jósm óður.............................................. 500

5. — Pórdísar Símonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobínu Sveinsdóltur jubilljós-
móður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður ... 300
9. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................ 300
10. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
11. — Erlends Z ak a r ía sso n a r .................... 300
12. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

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

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

steins fískimatsm. Guðmundssonar 400
15. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varðar .............................................. 400
16. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita-

varðar ................................................... 300
17. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
18. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

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

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
20. — Ágústu Ólafsdóltur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
21. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns

Eiríkssonar........................................... 600

Flyt ... 9100

kr.

51055,42

51055,42

kr.

51029,60

51029,60



Flutt .. 9100
22. Til Halldóru Pjetursdóttur Briem .. 600
23. — Kristjönu Benediktsdóttur ... .. 400
24. — Bjargar Guðmundsdóttur ... .. 400
25. — Hjálmars Lárussonar .......... .. 1000
26. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti ..................................... .. 400

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

j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara 
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ..
1. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli........................

III. Dýrliðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—

Samtals ...

kr.

51055,42

11900,00

1200,00
1000,00
3000,00

kr.

51029,66

68155,42
51833,25

171018,33

19. gr.
Til óvissra gjalda eru veiltar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 10000 kr.

21. gr.
Árið 1928 eru tebjur áætlaðar: 

Samkvæmt 2. gr.................

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

—  8. —  ..
— 9. -  ..
-  10. -  ..
— 11. — A
— 11. — B

769026.00
149000.00

10070000.00
34600.00 

315000,00
75000.00

1385678,00
60000,00

219350.00
314760.00

918026,00

kr. 10494600.00

FJyt ... 2897814,00 kr. 10494600,00



Flutt ... 2897814,00
Samkvæmt 12. gr- .......... ••• ••• ••• ••• ••■ 808765,00

— 13. — A. .. ............ 471960,00
— 13. — B. .. ............ 892300,00
— 13. — C. .. ............ 340000,00
— 13. — D. .. ............ 1365300,00
— 13. — E. .. ............ 244620,00

3314180,00
— 14. — A. .. ............ 330181,00
— 14. — B. .. ...........  1082895,00

1413076,00
— 15. — • • • • • .................... .......... . 237530,00
— 16. — • •• ••• ••• ••• • • i 779925,00
— 17. — ••• ••• ••• ••• ••• 659200,00
— 18. — ............ ............  ... 171018,33
— 19. — .................... ... ... 100000,00
— 20. — • • • • • ... ........................... . 10000,00

kr. 10494600,00

kr. 10391508,33

Tekjuafgangur kr. 103091,67

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

1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa ishús á kjötúlflutningshöfnum, með 
þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýsiufjelögum, gegn tryggingum þeim, er landsstjórnin 

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

er best fallin til að vera miðstöð til úlflutnings á frystu kjöti i hjerað- 
inu, en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilríki 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 fyrsta árið, en skulu svo greidd 
með jöfnun afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirflingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum, 
gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6°/o vöxtum, sjeu 
afborgunarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast siðan með jafnri afborgun á ári i 
16 ár. Ábúendur á þjóðjörflum og kirkjujörðum greiði höfuflstól og vexti 
slikra lána mefl 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 sýsluíjelaga, 
eftir tillögum hreppsnefnda. og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann



hvern, gegn 6%  vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu 
árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i 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 35000 kr. til Mjólkurfjelags Reykjavíkur lil þess að koma upp korn- 
mylnu. Lánið er veitt gegn þeim tiyggingum, er stjómin metur gildar, ávaxt- 
ast með 6°,*< og endurborgasl með jöfnum aíborgunum á 5 árum.

23. gr.
Stjórninni er heimilt að greiða Eimskipafjelagi fslands alt að (>0000 kr. 

slyrk, ef nauðsyn krefur.
24. gr.

Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 
dóttur, ekkju Alberts Pórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1928, svo og uppból á 
þá fjárhæð, etlir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinua, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lóg þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1927 og hafa 

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

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

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r v .  l i l  f j á r l a g a  f y r i r  19 2 8 .

Frv. þetta er samið eftir svipuðum reglum og frv. sljórnarinnar til fjárl. 
fyrir 1927. Dýrtiðaruppbótin er áætluð 4f>° o af launum npp að 4500 kr. Verð- 
lagið í landinu hefir nú lækkað svo, að það virðist vera komið nálægt þvi i 
samræmi við núverandi peningagildi, þó nokkuð kunni á það að bresta á ein- 
stökum sviðum. Hefir þvi þólt rjett að taka tillit til verðlagsbreytingarinner við 
saraningu þessa frv. og áætla svipaða lækkun á styrkjum og gjöldum, sem háð 
eru verðlaginu, eins og þá, sem orðið hefir á embættislaunum vegna minkandi 
dýrtíðar. Lækkunin á embættislaunum frá 1926 til 1927 nemur nálægt 13'/2 °/o, 
og eru upphæðir þær, er hjer um ræðir, því yfirleitt færðar niður um 10 til 15"/° 
frá þvi sem áætlað er i fjárlögum 1927. l Tndanskildar þessari niðurfærsln eru 
þó ýmsar upphæðir, sem annaðhvort hafa verið of lágt áællaðar áður, eða



ástæða þykir til að hækka launverulega, rneð því uð lala kióuulölu þ t in a  haid- 
ast óbreytta, eða beinlínis með þ \ i  að taka upp hærri kiónutölu.

Eins og að undanförnu hefir það verið éhugamál stjórnarinnar, að taka 
upp i frv. sem mestar fjárveitingar til samgöngubóta á landi, þ. e. til vegagerða, 
brúargerða og nýrra sima, og telur hún að upphæðimar i frv. til þessara liða 
muni samsvara eins miklum framkvæmdum nú og upphæðir fjárlaganna 1927 
fyiir ári síðan, þólt krónulölurnar sjeu ofurlitið lækkaðar.

T e k j u b á l k u r i n n .

Um 2. gr.
1. Fasteignaskallur fer beldur hækkandi, og þykir mega áætla hann 240 

þús. kr.
2. Tekju- og eignarskatturinn hefir orðið h. u. b. þessi: 1923 kr. 823 þús. 

1924 kr. 841 þús., 1925 kr. 2109 þús. Árið 192G verður hann væntan- 
anlega um 1100 þús. kr. og er áætlaður i fjárl. 1927 með 950 þús. kr. 
Þessar tölur sýna greinilega, að það er öldungis ómögulegt að gera á- 
byggilega áætlun um afrakstur af þessum tekjustofni 2 árum fyrirfram, 
eins og löggjöfin er nú. Þykir þvi rjett að láta áætlun fjári. 1927 hald- 
ast óbieytta i þessu frv.

3. Lestagjald af skipum stóð i stað og þó heldur minkandi, árin 1922 — 
1924, liklega meðfram vegna þess að mæling og skrásetning fiskiskipa 
var í ólagi sumstaðar, einkum i Vestmannaeyjuin. Árin 1925 og 1926 
rem ur gjaldið um 42 þús. kr., og virðist þvi óbælt að áætla liðinn 40 
þús. kr.

4. Aukatekjur bafa orðið h. u . 'b .  þessar: 1922 kr. 336 þús., 1923 kr. 300 
þús , 1924 kr. 402 þús., 1925 kr. 436 þús. Þær virðast fara minkaudi 
aftur 1926, og þykir ekki fært annað en lækka áællun fjárl. úr 375 þús. 
kr. 1927 niður i 350 þús. kr.

5 . - 7 .  Þessir liðir eru óbreyttir eins og i fjáil. 1927.
8. Stimpilgjaldið komst upp i 386 þús. kr. árið 1925, en sýnist ætla að verða 

talsvert lægra 1926, og þykir ekki fært að áætla það hærra en 300 þús.kr.
9. Skólagjöld óbreytt.

10. Bifreiðaskattur nemur 1926 fullum 30 þús. kr., og þykir óhætt að áætla 
hann þannig.

11. Ulflulningsgjaldið var i frv. til fjárl. f. 1927 áætlað 950 þús. kr., en 
þingið hækkaði þá áætlun upp í 1 milj. kr. Á þrem fyrstu ársfjórðung- 
um 1926 er tilfallið úlfl.gj. 578 þús. kr., og virðist þvi áætiun fjárl. 1926, 
sem er 8G0 þús. kr., vera nærri lagi, og ekki fært að áætla liðinn hærri 
en 850 þús kr.

12. Óbreyttur liður.
13. Eftir skýrslum lögreglustjóra hefir tóbakstollur tilfallið á árinu 1926 

þannig: 1. ársfj. 434 þús. kr., 2. ársfj. 303 þús. kr„ 3. ársfj. 275 þús. kr.



í íjárl. 1927 er liðurinn áætlaður 775 þús. kr., og virðisl geilebl að 
hækka þá áællun upp i 800 þús. kr.

14.— 15. Óbreyltir liðir.
16. V'örutollur er í fjárl. 1927 áætlaður kr. 1375000,00, og er þar ekki gert 

ráð fyrir gengisviðaukanum, sem fjell niður 1. april 1926. Eu i áætlun- 
inni er ekkert tillit tekið til þeirrar lækkunar á vörutollinum, sem leiðir 
af lögum nr. 54 1926, er gengu í gildi 1. júlí 1926. Var geil ráð fyrir 
að þau lög mundu skerða vörulollinn um iram undir ‘,2 milj. kr. á áii. 
Eftir þeirri litlu reynslu, sem fengin er síðan þau lög gengu í gildi þybir 
þó forsvaranlegt að áætla liðinn 1 rnilj. kr.

17. Verðtollur er áætlaður samkvæmt því, er ráðgert var við afgreiðslu verð- 
tollslagaana á þingi 1927.

18. Óbreyltur liður.
19.—20. Pósttekjur og símatekjur eru seltar sem næst eftir áætlunum aðalpóst- 

meistara og landssimastjóra.
21. Víneinkasala. Liðurinn óbreyltur, og þó mjög tvísýnl hvort uppbæðin 

fæsl inn i erfiðu árfeiði.

Um 3 . - 5 .  gr.
Munu ekki þurfa skýringa.

G j a l d a b á l k u r i n n .

Um 7. gr.
Skrá yfir afborganir og vexti verður albent fjárveitinganefndum.

Um 8. gr.
Upphæðin er lögákveðin.

Um 9. gr.
Fjárveitingin til alþiogiskostnaðar hefir á síðari árum ávalt reynst of lág. 

Ríkisstjórnin hefir engin afskifti af notkun þessa fjár, heldur ráðstafa alþingis- 
forsetarnir því á eigin ábyrgð. Hjer er uppbæðin áætluð sem næsl eflir reynslu 
undanfarinna ára, með þeirri Iækkun á heildarupphæðinni, er samsvarar lækkun 
dýrliðarvisitölunnar.

Um 10. gr.
I. 4. Annar kostnaður eða almennur skrifstofukostnaður stjórnarráðanna 

hefir veiið áætlaður miklu lægri i fjárlögum undanfarinna ára en hann hefir 
orðið i reyndinni. Reynt verður að lækka útgjöld þessi, en vonlaust þykir að 
komast af með minni upphæð en 25 þús. kr.

I. 7. Liðurinn hækkaður um 1000 kr., þvi að bæði befir uppbæðin reynst 
ónóg og viðhald húsanna ófullnægjandi.



Ilí. 4. Ráðgjafanefndin heldur fund sinn á íslaudi 1928. Rcyuslan h íir 
sýnl, að eigi verður komist bjá dálillum aukakostnaði, auk þóknunar nefndar- 
manna, og við það er upphæðin miðuð.

Um 11. gr.
A.

I. b. Liðurinn er hækkaður vegna þess, að hann hefir reynst of lágt 
áællaðnr undanfarið, og vegna þess að nú á að greiða borgun lil hæstarjettar- 
ritara af honum.

6. Störf sýslumanna fara sivaxandi, og þykir eigi fært annað en fara
enn fram á nokkra hækkun á þessum lið.

8. Að meðtöldu 15 þús. kr. umsömdu framlagi frá Vestmannaeyjum í
notum veiðigæslu þar um vertíðina* verða 450 þús. fyrir hendi til landhelgis- 
gæslunnar, og mun þó fremur lágt áællað.

I I .—13. Þessir liðir hafa reynst of lágt áætlaðir siðustu árin, og þykir 
óbjákvæmilegt að hækka þá dálitið.

B.
4. Þessi gjöld hafa hingað til farið talsvert fram úr áællun, og er liður- 

inn því liækkaður.

Um 12. gr.
11. Jón læknir Kristjánsson hefir sótt um nokkurn árlegan styrk til lækn- 

ingastofu sinnar fyrir gigtarsjúkdóma m. m., og mælir landlæknir hið besta með 
beiðninni. Þar sem að heita má að allar aðrar tegundir lækninga sjeu styrktar
eða kostaðar aí opinberu fje, hefir þótt sanngjarnt að taka þessa beiðni til greina
að einhverju Ieyti.

16. a. Ráðgeit er að varið sje 200 þús. kr. lil byggingar landsspitala á 
árinu, þar af 50 þús. kr. úr landsspitalasjóði, sem verður þar með upp unninn.

Um 13. gr.
A. Póstmál.

Upphæðirnar eru leknar alveg eflir tillögum aða'póstmeistara. Enn frem- 
ur hefir hann farið fram á uppbæð til þess að bygeja pósthús á ísafirði, en með 
því að nokkurt útlit er fyrir að hús eða húsnæði verði fíanlegt þar á næstunni, 
hefir ekki þólt næg ástæða til að taka þann lið upp.

B. Vegamál.
Upphæðirnar eru óbreyltar eflir tillögum vegamálastjóra, nema hvað lið- 

urinn IV. er seltur 30 þús. kr. I samræmi við tekjuliðinn 2. gr. 10.

C. Samgöngur á sjó.
1. a. Liðurinn er hækkaður um 30 þús. kr. og orðalaginu breytt með það

fyrir augum, að haldið verði uppi nokkrum aukastrandferðum auk ferða »Eejuv.



1). Hraðskeyta- og talsímasamband.
Gjöldin eru áætluð að mestu eftir lillögum landssímasljóra. Launaliðurinn 

er þó áætlaður dálítið hærri, eflir úlreikningum ráðuneylisins, en einstöku aðrir 
liðir lækkaðir litið eitt með tillili til lækkandi verðlags.

E. Vitamál.
Tillögur vitamálasjóra, sem eigi hefir þótt fært að taka til greina að fullu, 

verða lagðar fyrir fjvn.

Um 14. gr.
A.

Liðirnir 3 , 4. og 7. eru lækkaðir dálílið vegna lækkandi vcrðlags.

B.
L i. 3. Ýms gjöld háskólans. þessi liður hefir undanfarin ár verið i fjár- 

lögum 3000 kr. eltir tillögum háskólans sjálfs, og hefir háskólinn enn þá lagt til 
að hann hjeldist óbreyttur. Ea fjármálarn. alhugar að eytt hefir verið á þess- 
um lið árið 1924 kr. 8558.40 og árið 1925 kr. 11510.38. Fjármálarn. ber þvi fram 
tillögu um bækkun á liðnum upp i 5000 kr., en mun ganga eftir þvi að fjeveiði 
eigi heldur á þessum lið eytt umfram Ijárveilingu án fyrirfram fengins samþykkis.

111. — VII. Eiindi forstöðumanna þessara skóla verða fengin fjárveitinga- 
nefndum.

VIII. 1. c. 4. Vmisleg gjöld Hólaskóla eru á ætluð svo há vegna byggingar- 
kostnaðar fjárhúsa og heyhlöðu.

VIII. 2. 7. 5. Rjett þykir að taka upp fjárveitingu lU miðslöðvarhitunar i 
íbúðarhús bændaskólans á Hvanneyri.

XVI. Til kenslu lieyrnar- og málleysingja hefir verið áætlað alt of lágt i 
fjárlögum undanfarið. Nú hefir verið reist nýlt skólahús, sem ætlast er til að 
veiði borgað ai andvirði seldra lóða frá skólaeigninni. Ábyggileg áætlun um 
kostnað við skólahaldið eftir breytinguna hefir ekki fengist, en fráleilt verður 
hann lægri en bjer er áællað, 20 þús. kr.

Um 15. gr.
í þessari grein eru engin teljandi nýmæli. Hækkaðir eru liðirnir 2. b., 

kostnaður við þjóðskjalasafnið, og 30, Veðurstofan. Um ástæður fyrir þessum 
hækkunum er vísað til brjefa frá forslöðumönnum stofnananna, og verða þau 
lógð fyrir fjárveitinganefndir.

Um 16. gr.
1. Stungið er upp á óbreyltri uppbæð til Búnaðarfjelags ís lands  með þvi 

að ællast er til að kostnaður við ný verkefni, einkum grasfrærækt, jafnist við 
gjaldalækkun vegna verðlagslækkunar.

4. Þessi liður er nýr og tilganguiinn með honum er að stuðla að því, 
að sem víðast á landinu verði komiö upp nokkurs konar sýningarstöðvum fyrir 
hafra- eða grasfræsáningu. Sú ræklunaraðferð að plægja og herfa, og sá síðan



hö rum eða grasfrai, þykir gefasl mjög vel. En þessi ræktunaraðferð virðist ryðja 
sjer fremur seinl til rúms, og er varla efi á, að miklu þar um veldur, að bændar 
allvíða á landinu eiga þess ekki kost að sjá i verki hvernig aðferð þessi gefst. 
Td þes'' að fiýta fyrir útbreiðslu þessarar aðferðar er stungið upp á að veita 
15000 kr. til þess að sýna i verkinu hvernig þetta gefst. Er hugsunin sú, að gefa 
búnaðarfjelögum landsins kost á að nefna til nokkra af meðlimum sínum, er 
reyna vilji þessa ræktunaraðferð, enda fái þeir tit þess ókeypis fagmann til leið- 
beininga og auk þess styrk nokkurn eftir því, sem siðar verður ákveðið af 
atvinnumálaráðherra eftir samráði við Bf. ísl. Sennilegt er að á árinu 1928 verði 
ekki tekinn nema nokkur hluti landsins til þess að gera tilraunir i, en hversu 
stór bann verður er ekki unt að segja nú, og fer eftir ýmsum alvikum.

Þessi aðferð, sem hjer hefir verið lýst, sýuisl vera hin besta til þess að 
gera þessa ræktunaraðferð kunna um alt land á skömmum lima. Þegar bændur 
sjá bjá nágranna sinurn að vel gefst þessi aðferð, munu þeir fljótt taka hana 
upp, og gæti þá svo farið að mikill árangur sæist eflir skamman tima af þessari 
starfsemi.

17. Liðinn til eftiilils með skipum og bátum og öryggi þeirra er óbjá- 
kvæmilegt að hækka nokkuð.

32. Liðurinu er nýr, og verður fjvn. geið grein fyrir honum.

Um 17. gr.
4. Nýr liður, lekinn upp samkvæml tillógum vilamálastjóra.

Um 18. gr.
Feld eru niður skilorðsbundin eflirlaun fjárl. 1927 til Ögm. Sigurðssonar, 

með þvi að bann er enn i embætti, en nægilegt þykir að loforðið um eftirlaun 
hafi staðið i einum fjárlögum.

Bætt er við styrk til tveggja prestsekkna og til Pals J. Árdals íyiv. barna- 
kennara á Akureyri o j  vegaverksljóra. Að öðru leyti eru ákvæði fjárlaga 1927 
tekin upp óbreytt með sjálfsögðum Jeiðrjeltingum.

Um 1 9 .-21 . gr.
Munu ekki þarfnast skýringa.

Um 22. gr.
Fyrstu heimildirnar 4 eru óbreyttar.
Mjólkurfjelag Heykjavikur hefir komið upp fullkominni kornmylnu, og 

sækir um alt að 50 þús. kr. lán til þess fyiirtækis, er fjelagið tjáist geta endur- 
greitt á 5 árum, gegn tryggingum, sem telja verður alveg fullnægjandi. Stjórninni 
þykir rjett að styðja þessa viðleitni, og fer fram á heimild til að lána fjelaginu 
35 þús. kr.

Um 23.—25. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.



SKIIÁ

yfir lögmælt eftirlaun til emhæUismanna og embæltismannaekkna og barna
i árslok 1926.

kr. kr.

A. Embættismenn.
1. Einar Benediktsson, sýslumaður i Rangárvallasýslu

(konungsúrskurður "/4 1 9 0 7 ) .............................................. 641,91
2. Halldór Briem kennari við gagnfræðaskólann á Akur-

eyri ........................................................................................ 1440,00
3. Marínó Hafstein, sýslumaður í Strandasýslu (konungs-

úrskurður sq/n  1908)............................................................... 1008,00
4. Helgi Guðmundsson, bjeraðslæknir í Siglufjarðarbjer-

aði (konungsúrskurður l/n  1910)..................................... 1000,00
5. Axel Valdemar Tuliníus, sýslumaður í Suður-Múla-

sýslu (konungsúrskurður lh  1911) ............................ 1876,62
6. Eirikur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon-

ungsúrskurður 20/io 1911) .............................................. 1737,78
7. Bjarni Jenssou, hjeraðslæknir i Siðubjeraði (konungs-

úrskurður ’Va 1914)............................................................... 1000,00
8. Sigurður Þórðarson, sýslumaður i Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konungsúrskurður 7/ 10 1 9 1 4 ) .................... 2276.70
9. Björn G. Blöndal, hjeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði

(konungsúrskurður iSh  1 9 1 5 .............................................. 875,00
10. Sigurður Ólafsson, sýslumaður i Ámessýslu (konungs-

úrskurður 3°/i 1915)............................................................... 2571,35
11. Davið Scheving, hjeraðslæknir í Isafjarðarbjeraði (kon-

ungsúrskurður s/s 1 9 1 4 ) ...................................................... 1266,67
12. Guðmundur Eggerz, sýslumaður i Árnessýslu ............ 1558,52
13. Skúli Árnason, hjeraðslæknir i Grímsnesbjeraði........... 800,00
14. Jón Jónsson, Iæ k n ir ............................................................... 991,67
15. Sigurður Magnússon, l æ k n i r .............................................. 963,33
16. Sigvaldi Kaldalóns, læknir .............................................. 560,00
17. Kl. Jónsson, fv. landrilari .............................................. 4000,00
18. Ólafur Gunnarsson, bjeraðslæknir..................................... 490,00
19. Stefán Gíslason bjeraðslækuir .............................................. 1000,00

—  - — 26057,55

Flyt ... ............. 26057,55



kr. kr.

Flntt ... 26057,55
B. Embættismannaekkjur og böm:

1. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins amtinanns,
frá V- 1875 ............................................................................... 529,16

2. Krislín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs-
læknis, frá 1 i 1890 ............................................................... 187,50

3. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Tb. Jónassens amt-
manns, frá '/i° 1891............................................................... 750,00

4 Ragnbeiður Guðjonsen, ekkja Einars Guðjousen
hjeraðslæknis, frá Vs 1891 .............................................. 187,50

5. Ásta Hallgrímsson, ekkja Tómasar Hallgrimssonar
læknaskólakennara, frá '/ í  1894 ..................................... 350,00

6. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs-
læknis í 4. læknishjeraði, frá 1 /5 1894 ............................ 305,p0

7. Þuríður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns f
Suður-Múlasýslu, frá lj\\ 1895 ..................................... 430,80

8. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns.
frá */i 1905 ................................................................................ 625,00

9. Elín G. Blöndal, ekkja P. Blöndal hjeraðslæknis ... 187,50
10. Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Siguiðssonar hjer-

aðslæknis ................................................................................ 189,37
11. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving

bjeraðslæknis, frú '/2 1909 .............................................. 187,50
12. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgríms Sveins-

sonar biskups, frá V1 1910 .............................................. 875,00
13. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hjer-

aðslæknis í Hróastunguhjeraði, frá V9 1910 ............ 150,00
14. Þóra Gisladóltir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeiaðs-

læknis í Sauðárkróksbjeraði, frá Vn 1 9 1 0 .................... 212,50
15. Óliva Maiía Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð-

mundssonar, frá 7 9 1 9 1 3 ...................................................... 560,83
16. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíusar amt-

manns Havsteen, frá Vc 1915.............................................. 750,00
17. Sigríður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdóm-

ara, frá V7 1915 ....................................................................... 500,00
18. Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu-

manns, frá '/c 1 9 1 6 ............................................................... 535,17
19. Elin Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Step-

hensens, frá V» 1917............................................................... 1166,67

Flyt ... 8679.50 26057,55



kr. kr.

Fiutt..
20. Sofía Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis þorgríms 

Johnsen, frá V'J 1917...............................................................
21. Pórunn Stefánsdótlir, ekkja fyrv. kennara síra Jónasar 

Jónassonar, frá ’/io 1917......................................................
22. Guðhý Bjarnarson, ekkja fyiv. sýslumanns Björns

Bjarnarson, frá 1 / 1 1 9 1 9 ......................................................
23. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals hjeraðslæknis 

i Borgarfjarðarhjeraði.............................................................
24. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-

sors, frá ’/s 1920.................................. kr. 340,00
Samkv. konungsúrskurði u /ti 1920, handa
Jóni Pórði, f. ,s/i 1913 .............................  — 100,00

25. Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara
20. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs- 

læknis i Reykhólabjeraði......................................................
27. Steinunn Frímannsdóttir, ekkja Stefáns Slefánssonar 

skólameistara á Akureyri......................................................
28. Anna Danielsson, ekkja hæstarj.d. Halldórs Danielss.
29. Guðrún Björnsdótlir, ekkja Pórðar Pálssonar læknis
30. Ágústa Jóhannsdóttir, ekkja Pórhalls Jóhannessonar 

hjeraðslæknis, frá 1 ; 5 1924 ............................................
31. Ingibjörg Magnúsdóttir, ekkja Júl. Halldórssonar hjer- 

aðslæknis, frá Ve 1924 ......................................................
32. Margrjet Lárusdóttir, ekkja Guðm. Porsteinssonar 

bjeraðslæknis, frá V4 1924....................................................
33. Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar

hjeraðslæknis, frá V' 1924 ....................  kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrskurði 2,/s 1924,
með hverju barni hennar lil 16 áru aldurs,
80 kr. árlega:
1. Elisabet Vilhelmína, f. u ,r 1914.
2. Karl Jóhann, f. 'js 1916.
3. Guðriður Erla, f. 8/i 1921.
4. Axel Valgarður, f. 3°/;, 1922   kr. 320,00

34. Katrín Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar prófes- 
sors, frá V1* 1924 ...............................................................

35. Til tveggja barna H. Hafsteins .....................................

Fiyt ...

8679,50

321,53

200,00

350.00

187.50

440.00
450.00

187.50

715,82
859,37
187.50

150.00

212.50

150.00

507,40

425.00
200.00

14223,62

26057,55

26057,55



kr.

F l u t t  . . .

.'16. Aona Guunlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar
hjeraðslæknis, frá 1925   kr. 150,00
Samkvæunt konungsúrskurði 10/t 1925,
með hverju barni hennar til 16 ára aldurs,
100 kr. árlega:
1. Ella Vilhelmína, f. 2/« 1914   -  100,00
2. Gunnar í»ór, f. ,#/« 1919   — 100,00

37. Kirstin t°. Blöndal, ekkja Ásgeirs Blöndals hjeraðs- 
læknis, frá V* 1926 ..............................................................

38. Þórunn Siemsen, ekkja Frans Siemsens sýslumanns, 
frá Vi 1926 ..............................................................................

39. Þóra Magnússon, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra, 
frá Vt 1926................................................................................

G. Uppgjafaprestar:
1. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum 1902
2. Jón Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904

D. Preslsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ...........
2. Ásta Þórarinsdóttir frá G ren jaðars tað ...........
3. Astríður Petersen frá Svalbarði ....
4. Bergljót Blöndal frá Hvammi í Skagatirði ...
5. Camilla S. Briem frá H r u n a ............................
6. Elín Scheving frá V ogsósum ............................
7. Guðriður Pjetursdóttir frá H ó f ð a ....................
8. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ....................
9. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Besgstöðum ...

10. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ...........
11. Guðrún Ólafsdóttir frá Otradal ....................
12. Guðrún Pjetursdóttir frá G ö rð u m ....................
13. Guðrún Torfadóttir frá Hólmum ....................
14.. Halldóra Hallgrímsdóttir frá Görðum á Akrane
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað ...
16. Hansina Þorgrímsdóttir frá Pingeyrum ...
17. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri....................

14223,62

350,00

187,50

391,90

1200,00

100,52
170.00
100.00 
100,00 
129,43 
100,00 
114,63 
100,00
107.54 
183,78 
100,00 
314,81 
134,40 
154,25 
158,95 
129,06
101.55

26057,55

16353,02

635,28

Flyt ... 2298,92 43045,85



kr.

Flntt
18. Jóhanna S. Jónsdóttir frá V iðv ík .............................
19. Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti ....................
20. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólstað ....................
21. Margrjet Þórðardóttir frá Gautverjarbæ...................
22. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfir
23. Ragnbeiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ...
24. Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum ............
25. Sigriður Jónasdóttir frá Melstað ............................
26. Sigrfður Methúsalemsdóttir frá Staðarbakka ...
27. Vigdís Einarsdóttir frá Grunnavik.............................
28. Pórey Kolbeins frá Staðarbakka .............................
29. Valgerðui Jónsdóttir frá Völlum í Svarfaðardal...
30. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ............................
31. Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli............................
32. Vilborg Jónsdóttir frá P restbakka............................
33. Sigríður Halldórsdóttir frá Holti i Önundarfirði
34. Guðlaug Vigfúsdóttir frá Stafafelli............................
35. Valgerður Gísladóttir frá M osfelli............................
36. Ingibjörg Magnúsdóttir frá Laufási ....................
37. Guðfinna Jensdóttir frá M ik la b æ ............................
38. Guðrún Sigurðardóttir frá F l a t e y ............................
39. Guðbjörg Hermannsdóttir frá Þingvöllum ............
40. Þórunn Bjarnadóttir frá Vigur ............................
41. Anna Stefánsaóttir frá Stað i Súgandafirði...........
42. Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað ....................

E. Lög nr. 119. 1922:
Einar Þorkelsson fyrv. skrifstofustjóri alþingis ...

2298,92 |
150.00 
181,40
118.43 
139,86
131.36 
118,60 
101,81 
188,06 
131,26 
104,16 
115,53
142.00
100.00 
147,50 
102,65
184.36 
90,80

123.44 
142,10 
116,96 
118,93 
118,30
144.44 
100,00
72,94

43045,85

5483,81

2500,00

Samtals 51029,65


