
Bd, 060. Frum varp

til fjárlaga fyrir árið 1930.

(E ftir eina nm r. i Nd.).

I. KAFLI. 

T e k j o r .

1. gr-
Árið 1930 er ætlast til, að tek jar rikisins verði svo sem talið er i 2 . - 5 .  

gr., og að þeirra verði aflað með tekjngreinnm, sem þar ern taldar.

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

1. Fasteignaskattnr.....................- .
2. Tekjnskattnr og eignarskattnr
3. Lestagjaid af skipnm .................

4. A n k a te k jn r ............
5. Erfðafjárskattnr ...
6. V itagjald.................
7. Leyfisbrjefagjðld...
8. Stim pilgjald............
9. Skóiagjöld ............

10. Bifreiðaskattnr ...

Flyt

kr.

250000
1200000

40000

450000
30000

350000
10000

325000
15000
60000

kr.

1490000

1240000

2730000



kr. kr.

F latt ... 2730000
11. Ú tflntningsgjald........................................................................ 1075000
12. Átengistollor (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaas vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 350000
13. T óbaksto lla r.............................................................................. 950000
14. Kaffi- og sykarto llur............................................................... 850000
15. Aonað aðflatningsgjald ...................................................... 200000
16. V öfatollar ................................................................................ 1350000
17. Verðtollur ......................................................  ••• ............ 1500000

5200000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð ... 35000
19. Pósttekjar ................................................................................ 450000
20. S im a te k ju r ................................................................................ 1580000

2030000
21. V ineinkasala................. ...................................................... 450000

Sam tals ... ............ 11520000

3. gr.
T ekjar af fasteignam rikissjóðs eru taldar:

- kr. kr.

1. Eftirgjaid eftir jarðeignir rikissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjam  ............................................................... 100
3. Tekjur af silfarberg i............................................................... 1000
4. Legkanp til kirkjugarðs dóm kirk jannar.......................... 3500

Samtals 34600



  4. gr.
Tekjar af böaknm  og vaxtatekjar era áætlaðar:

' kr. kr.

1. Tekjur af bönknm  ..................................... 15000
2. Vextir af bankavaxtabrjefam , keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .................... ................ . 23000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefnm ... .............. . 24000

47000
4. Vextir af innstæðnm  í bönknm  ............ ................. 8000
5. Vextir af viðlagasjóði................................... ................. 60000
6. Aðrir vextir....................................................... .................... 75000

Samtals ... ............ 205000

5. gr.
Óvissar tek jar og endargreiðslur era taldar:

kr. k r.'

1. Óvissar tekjur ... ... ........................... ......................... 50000
2. Eodurgreiddar fy riríram g re ið s ln r ..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra e ig n a ................. . 20000
4. S k em tan ask a ttu r...................................................................... 75000
5. Tekjur Menningarsjóðs ....................................................... 15000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI. 

G j ö 1 d .

ð. gr.
Arið 1930 ern veittar til gjalda apphæðir þær, sem tilgreindar ern í

7 .- 2 0 . gr.



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

I. Vextir:
1. Innlend l á n ........................................................................
2. Dðnsk lán, danskar kr. 181203,81 á 121.50............
3. Enska Iánið frá 1921, hluti rikissjóðs £ 8 2 1 3 -1 8 -8

II. Afborganir:
1. Innlend l á n ........................................................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 355855,14 á 121,50...........
3. Enska lánið 1921, £  2396-12  á 22,00 ....................

III. Fram lag til Landsbankans, 17. greiðsla

Samtals

kr.

145054
220162
180714

164617
432364

52625

kr.

545930

649606
100000

1295536

8. gr.

kr. kr.

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

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

kr. kr.

1. Til a lþ ingiskostnaðar..................' ......................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

225000
4350

229350

Samtals ... ............ 229350



T il' rlkisstjórnarinnár er veitt:
10. gr.

I. Ráðuneytið, rfkisfjehirðí r o. fl.
1. Til ráðherra:

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

36000
8000

2.
3.
4.
5.

6.

Til utanferða ráðherra ............................................
Laun starfsm anna stjórnarráðsins ....................
Annar k o s tn að u r.......................................................
Fyrir að gegna ríkisQehirðisstörfum ..................

Þar af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú- 
verandi rikisbókara.
Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappírs og prentunar ...................  12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

7. Til um bóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum  og til h itunar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Laun .....................................  ............
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
3. Prentun eyðublaða..................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m ................
5. Aðstoðar- og skrifstofukostnaðnr' ...
6. Til að gefa út m anntalið 1703............

III. Utanrikism ál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupm annahöfn:

a. Laun sendiherra .......................... . .. 20000
b. H úsaleiga........................................... . ... 5000
c. Kostnaður við embættið ... . . ... 20000
d. Til skrifstofuhalds.......................... . ... 17000

62000
2. Fyrir meðferð utanríkism ála ... . ................................... ... ... 12000
3. Rikisráðskostnaður .......................... • ••• ••• 4000
4. Kostnaður við sambandslaganefnd . ............................................................... 500
5. Gengismunur af upphæðunum  í 8. gr. 10. gr. I I I 1—3 25000

kr. kr.

44000
6000

70000
40000
26200

13900

10000

12500
12000
5000
5000

20000
1000

210100

55500

103500

Samtals . 369100



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

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. H æ stirjettur: .
a. L aun ....................................................................................... 30500
b. Annar kostnaður, alt að ................. ............................ 5000

Þar at 3000 kr. til ritara. -»-------------- 35500

2. Laun bæjarfógeta, sýslum anna og lögreglustjóra.......... 132500
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 27600

4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 3 s k rifa ra ...................................... 22000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og r æ s t in g .................................. 4200
c. Ýms gjöld, alt a ð ............................................................. 2400

28600
5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavík:

a. Laun 4 s k r i f a r a ............................................................... 15120
b. Laun 6 to llvarða............................................................... 30380
c. Húsaleiga.............................................................................. 4500
d. Hiti og I j ó s ........................................................................ 2000
e. Innheim tukostnaður ...................................................... 16000
f. Ýms gjöld, alt a ð ............................................................. 18000

86000
6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:

a. Laun fulltrúa og 3 skrifara ..................................... 17100
b. H úsaleiga............................................................................. 3600
c. Hiti og I j ó s ........................................................................ 2400
d. Ýms gjöld ............................................ ........................... 1900

25000
Fastir starfsmenn i skrifstofum lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglustjórans i Reykjavik njóta dýrtíðar-
uppbólar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaður sýslum anna og bæjarfógeta............ 100000
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs m anns við endurskoð-

un skipamælinga ............................................................... 1000
9. Til landhelgisgæslu, gegn 200000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði ....................................................'................... 200000

Flyt ... ,,, ,,, 636200



Flutt ...
10. Fram lag til laudhelgissjóðs ....................  ....................
11. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn- 

aður íangelsa ......................................................
12. Til vinnuhælisins í L itla -H ra u n i ....................
13. Annar sakam álakostnaður og lögreglumála m. m.
14. Borgun til sjódóm sm anna...........................................
15. Borgun til setu- og varadóm ara ...........................

»
Samtals A.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og emba^ttisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir em b æ ttissk e y ti......................................................

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

3. Til em bæ ttiseftirlitsferða....................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu 

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

Reykjavikur og

Samtals B..........

kr.

30000
40000

636200
20000

12000
12000
15000
2000
5000

kr.

702200

70000

25000
6000

80000
11000

192000

12. gr.
Til læ knaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ........................................................................................ 253000
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 8450

Flyt ... • • • • • • 263450



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

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Tii Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-EyjaQallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norður-M úlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og 
B arðastrandarhreppa, 150 kr. tii hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jökuldals- 
hrepps f Norður-M úlasýslu, vegna bygðar i Möðru-
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr.
— 20. V iðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi 
m inna tillagi frá þeim sjálfum en 1600 kr., ef þeir 
ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

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

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík.............................
b. Styrkur til augnlæknis á A kurey ri.............................
c. Slyrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknis
í Reykjavik, er hafi tii yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Isafjarðar, að báðum  stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavík ...

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í 
Reykjavik ................................................................................

8. Til nuddlæknis Jóns Kristjánssonar i Reykjavik ...
Styrkurinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilh. Bernhöfts, Ólafs Þorsteinssonar og Jóns Krist- 
jánssonar er bundinn þvi skilyrði, að þeir, hver um sig,

Flyt ...

kr. kr.

•
263450

1500

1000
1200
1000

3200
1000

1000

1200

• • » ■• • • 271350



' kr. kr.

F intt ... 271350
segi stúdentnnnm  i læknadeild háskólans til í sinni
sjerfræði, ef deildin telur það æskilegt, og veiti fátæku
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknnm stað, ekki sjaldn-
ar en 3 sinnnm  á mánnði.

9. Til geislalækningastofu rikisins........................... .......... 13000
10. Til radínm sjóðs íslands, styrkur til að reka radium -

lækningar ............................................................... .......... 2500
11. Styrkur til hjeraðslækna til ntanferða, í því skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar ................. .......... 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum

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

12. H oldsveikraspitalinn..............................................
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:

.......... 70600

A. Lann læ knis...................................................... *•• • •• 7650
B. Annar kostnaður*

1. Laun starfsm anna.................................... 13000
2. Viðnrværi 48 m anna (ca. 140 a. á dag) 25000
3. Klæðnaður .............................................. 1700
4. Lyf og 8áraum buðir ............................. 1500
5. E ld sn ey ti.................................................... 6000
6. L jósm eti...................................................... 2500
7.- H úsbúnaður og áh ö ld ............................. 2000
8. Viðhald á h ú su m ..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting................................... 1800

10. G reftrnnarkostnaðnr ........................ 500
11. Skem tanir............................................ 600
12. Skattar o. fl........................................ 4350
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500 62950

70600

13. Geðveikrahælið á K leppi.....................................
Sá kostnaður sundnrliðast þannig:

.......... 109525

A. Laun læ knis...................................................... • • • •• • 6700
B. Ö nnnr gjöld:

1. Kaup s ta rfsm anna ................................... 13500
2. Viðurværi 94 m anna (ca. 140 a. á dag) 48000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

handa hverjum ..................................... 3500
4. Lyf og sáranm búðir ............................. 500

F lyt ... 65500 6700 468975



Flutt
5. Ljós og h i t i ............
6. Viðhald og á h ö ld ...
7. Þvottnr og ræsting
8. Skemtanir ............
9. Skattar m. m ...........

10. Óviss gjöld ..........

65500
10000
10000
3000

750
2500
1400

C. Aukinn rekstrarkostnaðnr, sakir viðbótar við hæl- 
ið, að frádreginni meðgjöf með sjúk lingum ............

Þar frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjnr af bú inn ..............................................  2000

Mismnnnr ...

14. Heilsnhæiið á Vífiisstöðnm
Sá kostnaður snndurliðast þannig:
A. Lann læknis.............................................. •, • • • • ■■•
B. ö n n n r  gjöld:

1. Kaup sta rfsm anna ........................... ... 33000
2. Viðurværi............................................ ... 126000
3. Lyf og hjúkrnnargögn.................... ... 11500
4. L|ós og h i t i ..................................... ... 25000
5. Þvottur og ræsting........................... ... 5500
6. Viðhald húsa ..................................... ... 4800
7. Viðhald v je la .................................... ... 4700
8. H úsbúnaður og áh ö ld .................... ... 11000
9. Flntningskostnaðnr........................... ... 4000

10. óv iss  gjöld ..................................... ... 2640

Þar frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 an. á d a g  23725
Meðgjöf með 24 börnnm , 4 kr. á dag ... 35040
Tekjnr af b ú in n ..............................................  1000

M ismnnnr ...

Flyt ...

kr. kr.

6700 468975

93150

50000

149850

40325

109525

1700

6700

228140

234840

233140

1700

• • • • • • 470675



Flutt
15.

16.

Heilsuhælið i Kristnesi:
A. Rekstrarkostnaður ...
B. Til aðgerða og umbóta

b.

ö n n u r  gjöld:
a. Til byggingar landsspitala i R e y k ja v ík ....................

Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að ...
Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 

meira en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknum  nemur, og að því tilskildu, að sjúk- 
lingar, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum  fyrir, 
njóti sðmu kjara sem innanhjeraðssjúklingar. 
Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði ..
Bólusetningarkostnaður ..............................................
Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um
varnir gegn útbreiðslu næm ra sjúkdóma ...........
Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um 
varnir gegn þvi, að næm ir sjúkd. berist til íslands 
Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn
kynsjúkdóm um  ...............................................................
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-
þ ý ð u sk ó lu m .....................................  .............................
Til hjálparstöðvar hjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn 
að m insta kosti jafnm iklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur 
Til hjálparstóðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 
fyrir berklaveika, gegn jafnm iklu frá bæjarsjóði
Akureyrar ........................................................................
Til fjelags íslenskra hjúkrunarkvenna ....................
Til geilnalækninga, gegn að m insta kosti */* ann-
arsstaðar a ð ....................................................... ............
Til styrktar m önnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 
Viðbótarlaun yfírsetukonu i Grimsey, gegn jafn-
mikilli launaviðbót annarsstaðar frá ... ............
Til Halldórs Arnórssonar um búðasm iðs ............
Til styrktar þeim, er nauðsynlega þurfa að leita 
sjer lækninga erlendis ....................................  ...

c.
d.
e.

f.

g-

h.

]

k.
I.

m.
n.

o.

P-

17. Hluti rikissjóðs af launum  yfirsetukvenna ...

kr.

3000
7500

kr.

470675

10500

100000
18000

18000
3500

20000

3000

4500

1500

4000

1000
700

1000
4000

300
2200

4000
185700
36000

Samtals 702875



13. gr.
Til samgöngnmála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Lann:
a. Eftir launalögnm ...............................................................
b. Póstafgreiðslnmenn ntan Reykjavíkur ....................
c. Brjefbirðingamenn ......................................................

2. Póstflutningur ........................................................................
3. Annar kostnaðnr:

a. Skrifstofnkostnaðnr i Reykjavik hjá aðalpóstmeist- 
ara og póstm eistara, eftir reikningi.............................

b. Skrifstofnkostnaðnr og aðstoð utan Reykjavíkur hjá 
póstm eisturum  og á stærri póstafg reiðslum ............

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

d. ö n n u r  gjöld !..........  .......................................................

Samtals A. ...
B.

Vegamál.
Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................

Lann aðstoðarverkfræðings .....................................
Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir
reikningi, alt að .................................... ..................
Til aðstoðarm anna og mælinga, alt að ............
Skrifstofukostnaðnr, alt að .....................................

I.

II.

2.
3.

4.
5.

Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað- 
eigendur greiði */* kostnaðar

2. Stykkishólmsvegur
3. Holtavörðuheiðarvegnr
4. Vesturlandsvegur
5. Hrútafjarðarvegur
6. Langadalsvegur ..
7. Blöndnhliðarvegnr
8. öxnadalsvegur ..
9. Vaðlaheiðarvegnr

20000
20000
60000
20000
10000
10000
25000
10000
45000

Flyt ... 220000

kr. kr.

105000
80000
22000

207000
180000

15000

24000

16500
67000

122500

509500

7800
5600

5000
20000

8000
46400

46400



kr. kr.

Flutt ... 220000 46400
10. Jö k u lsá rh lið a rv eg ar..............................  10000
11. B iskapstangnabrant ............................. 20000
12. Til vegar á Hólmahálsi, gegn ]/4

annarsstaðar að ... .............................  10000
13. Til vegar nm nýja eldhrannið í V,-

Skaftafellssýsln ............ ....................  10000
- 14. Vopnafjarðarvegnr ............................. 10000

280000
b. Viðhald og nm bætnr .............................................. 240000

520000
111; Til brúargerða samkvæmt brúalögnm .................... 200000
IV. Til dragferjn á Hólsá, gegn jafnm ikln tillagi annars-

staðar að, alt að ............................................................... 1500
V. Til siitlags á akvegnm (b if re ið a sk a ttn r) .................... 60000

VI. F ja llveg ir......................................................................  ... 25000
VII. 1. Til áhalda, alt að ....................................................... 20000

2. Til bókasafns verkam anna ..................................... 300
VIII. Til sýsluvega: 20300

1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að .................... 45000
gegn að m insta kosti jafnm ikln tillagi annars-
staðar að og öðrnm þeim skilyrðnm, sem at-
vinnnm álaráðherra setnr.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ... 65000
IX. Til dragferjuhalds: 110000

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

900
X. Til ferjn á Hrosshyl í Þjórsá .................................... 250

XI. Styrknr til þess að halda nppi vetrarflutningum
yfir H e llish e ið i..................................................................... 5000

XII. Styrkur til Sigurðar Daníelssonar, til byggingar á
Kolviðarhóli, fyrri g re ið s la .............................................. 6000

enda hvilisúkvöð framvegis á húseiganda að halda
þar nppi gistingn oggreiðasöln fyrir ferðamenn, nndir
eftirliti og samþykki atvinnnm álaráðherra hvað verð-
lag áhrærir. Jafnfram t fellur niður árlegt rfkissjóðs-
tillag til gistihússins.

XIII. Styrkur til að halda uppi bygð og gistingn fyrir
fe rð a m e n n ............................................................................. 3000

Atvinnumálaráðnneytið veitir styrkinn ábúendnm
á afskektum bæjnm við þjóðbrant.

XIV. Iðgjöld til slysatryggingar verkam anna samkv. lög-
nm nr. 44, 27. júnf 1925 .............................................. 4000

Samtals B. ... • • • • • • 1002350



c .
Samgöngnr á sjó. kr. kr.

I . T il strandferðá:
a. Ríkissjóðs ........................................................................ 200000
b. Eimskipafjelags lslands .............................................. 60000
c. H/f Skaftfellings ............................................................... 24000

284000
2. Til bátaferða á flónm, fjörðnm og vötnnm .................... 91500

Samtals C. ...
D.

.......... 375500

Hraðskeyta- og talsfm asam band.
I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-

ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl............................. 40000
II. Til loftskeytastöðvar i Papey, að þvi tilskildu, að

sam ningar takist milli landssfm astjórnar og búand-
ans i eynni nm hóflegt starfsrækslugjald, alt að ... 10000

III. Til nýrra simalagniuga, með þvi skilyrði, að sam-
komnlag náist við hlutaðeigandi b jernð .................... 350000

Þar af 33 þús. krónur til simalfnn frá ög ri nm
Æ ðey að SnæfjöIInm.

IV. Til starfrækslu landssim anna m. m.:
___ 1. Lann samkvæmt lannalögum ............................. 340000

2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssím anna • ... 15000
3. Ritsimastöðin i Reykjavik ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin i R ey k jav ik .................................. 11000
5. Bæjarsíminu i Reykjavik ..................................... 250000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsfmastöðin á Akureyri ... ............................. 13000
8. Ritsimastöðin á S eyð isfirð i..................................... 15000
9. Ritsímastöðiu á ísafirði.............................................. 8000

10. Simastöðin á B o rð e y ri.............................................. 6000
11. Símastöðin i H afnarfirð i........................................... 7500
12. Símastöðin i V estm annaey jum ............................. 8000
13. Simastöðin á S ig lu firð i............................................. 7500
14. Til aukaritsim aþjónnstu ..................................... 5000
15. Til annara simastöðva og e ftirlitsstöðva............ 105000
16. Til uppbótar á launum :

a. Talsim akvenna við bæjarsim ann i
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjnm og Siglufirði, alt að ...........  14100

b. Simritara o. f̂l. eftir sömu reglum
og 1927..................................................... 9500

Flyt ... 23600 830000 400000



Flutt ... 23600
c. Til kvenvarðstjóra, kvensim ritara

o. fl..........................................................  3600

17. Til Steindórs Björnssonar ....................................
18. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per 

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ..........

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

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

VIII. Viðhald la n d ss im a n n a .............................................
IX. Áframhaldsgjald ......................................................
X. Til kenslu fyrir s im a m e n n .....................................

XI. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern ...........
XII. Ýms gjöld ..............................................................

Samtals D.

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarm ála:
1. Laun vitam álastjóra ..............................................

Hann sje um sjónarm aður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ....................
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn- 

ingi ................................................................................

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

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

Flyt ...

kr. kr.

830000 400000

27200
1200

600
859000

40000
50000

10000
180000
25000

3000
1500
7000

............ 1575500

7800

10000
4000

2500
24300
27C00

110000
10000
80000

251300



kr. kr.

F lu tt ... 251300
VI. Ý m isleg t................................................................................ 60000

VII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, alt að V» kostn- 
aðar, gegn */* annarsstaðar að, enda sje það fje
fýrir hendi og stjórnarráðið sam þykki áætlun ... 25500

VIII. Til lendingarbóta við Cnaós, gegn jafnm iklu tillagi
annarsstaðar að ............................................................... 5100

IX. Til hafnargerðar i Ólafsvik, ' / ’ kostnaðar, alt að 15000
X. Til lendingarbóta í Gerðum í Garði, helm ingur

kostnaðar, siðari fjárveiting, alt a ð ............................. 7000
XI. Til að dýpka Snepilrás, helmingur kostnaðar (loka-

veiting), alt að ............................................................... 3500

Samtals E. ... ............ 367400

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

A.
Andlega stjettin.

a. fiiskupsdæmið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

b. ö n n u r gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. íebr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt 

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

og prestsekkjur njóta samkvæmt lö g u m ....................
4. Fram lag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dóm kirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu- 

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

greinir i fjárlögum 1924....................................................

kr. kr.

8600
2000

10600

300

350

7000
275000

1000
400

20000
304050

Samtals A. 314650



B. kr. kr.Kenslumál.
Háskólinn:
a. Laun ........................................................................ 93000
b. Til bjeraðslæknisins i Reykjavík fyrir kenslu 

við háskólann............................................................... 1500
c. Til kennara i lagalæknisfræði ............................. 500
d. Til kenslu i s ö n g ....................................................... 1000
e. Til kenslu í b ó k h a ld i .............................................. . 400
f. Til þess að greiða kostnað við heim sóknir er- 

lendra visindam anna, er hjer halda fyrirlestra 
i báskólanum , alt að .............................................. 2000

g- N á m ss ty rk u r............................................................... 15000
b. Húsaleigustyrkur ...................................................... 9000
i. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 2500
í- Til kensluáhalda læ k n a d e ild a r ............................. 1000
k. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efnafræði 2800
1. Hiti, ljós, ræsting og v je lg æ s la ............................. 4000

m. ö n n u r  gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar ....................  4000

auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.

2. Ýms g j ö l d .................................. . ... 5000
9000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta .................... 750
0 . Fram lag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta- 

garði í París, önnur greiðsla af fjórum ........... 2500
P- Til fjelags íslenskra háskólakvenna, til þess að 

senda fulltrúa á þing alþjóðasam bands háskóla- 
kvenna í Genf ...................................................... 1500

Nám sstyrkur eriendis:
a. Til íslenskra stúdenta í erlendum háskólum  ... 24000 146450
b. Til læknaefna, til að Ijúka nám i í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að 2500
c. N ám sstyrkur samkvæmt ákvörðun m entamála-

r á ð s ................................................................................
Styrkinn má veita konum  sem körlum  til 

hvers þess náms, er m entam álaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

12000

d. Til Þórhalls Porgilssonar, til lokanám s við 
Sorbonne i P a r í s ...................................................... 1000

39500

Flyt .., • • • • • • 185950



III. MentaskólinD alm enni:
a.
b.

L a n n .............................................................
ö n n u r  gjöld:
1. Til bókasafns skólans ....................

Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 
Til skólahússins ntan og innan ... 
Til stnndakensln og til prófdóm-
enda, alt að .....................................
Hnsaleignstyrknr banda 36 læri- 
sveinum, 75 kr. handa hverjum  ... 
Nám sstyrkur, 2000 kr., með verð-
stuðnlsnppbót ............
L æ kn isþóknun ............
Til visindalegra áhalda 
Ýmisleg gjöld ... ...
Til verðlaunabóka ...
Aðgerð á skólahúsinu 
Vegna kostnaðar við skólastjórn ...

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8. 
9.

10.
11.
12.

Flutt ...

700
6000
3000

25000

2700

2900
500

1500
3500
100

20000
2000

IV.

Húsaleigustyrk og nám sstyrk má aðeins veita 
efnilegnm, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittnr utan- 
bæjarm önnnm , og að nám sstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarm önnum , að öðrn jöfnu.

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

1. Til aukakennara og stundakenslu . 12000
Vegna kostnaðar við heimavistina 2000
Til bóka og kensluáhalda ............ 2000
Tit eldiviðar og ljósa ....................  6500
Nám sstyrkur .....................................  700

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnem endum, 
að öðru jöfnu. ■
Til dyravörsln:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtiðaruppbót ............ 300

2.
3.
4.
5.

6.

7. Aðgerð á skólahúsinu
8. Til ýmislegra gjalda

900
10000
3000

Flyt ...

kr. kr.

185950

74200

67900
142100

29000

37100
66100

394150



kr. kr.

F lutt ... 394150
V. K ennaraskólinn:

a. L a u n ............................................................ • • • • • • 19000
b. Ö nnnr gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 3000
2. Eldiviður og Ijós ............................. 2500
3. Bókakaup og áböld .................... 500
4. Nám sstyrkur ..................................... 2500

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

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ...................................................... 1500

6. Til viðhalds ..................................... 10000
7. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

22500
41500

VI. Stýrim annaskólinn:
a. L a u n ............................................................. • • • • • • 13500
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til stundakenslu.............. ................... 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa .................... 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

6300
19800

VII. Vjelstjóraskólinn:
a. L a u n ............................................................. • • • • • • 8800
b. ö n n u r  gjöld:

1. Til stundakenslu ............................. 1000
2. Húsnæði .............................................. 5400
3. Ljós og hiti ..................................... 1300
4. Ræsting .............................................. 700
5. Til prófhalda ..................................... 800
6. Ýms g jö ld .............................................. 500

i 9700
18500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern

Flyt ... • • •  • • • 473950



Flutt ...
innanbæjarDemanda. Stjórnarráðið m á þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. L a u n ....................................................... 9650
b. Til smíða-, leikfími- og dráttlistar-

1450
c. *

kenslu ..................................... ..........
Ö nnur g jöld:
1. Til verklegs náms, alt að 2500
2. Til kensluáhalda............ 800
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n .....................................................  8550
b. Til smíða- og leikfimikensln ... 1300
c. ö n n u r  gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 2400
2. Til kensluáhalda...........  800
3. Til eldiviðar o g ljó sa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

-----------  9200

3. Til steinsteypukenslu .............................................
Styrkurinn til verklegs nám s við bændaskólana 

á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám  samkvæmt samningi, eigi skem ur 
en 8 vikur á ári, og skila skólunum  dagbókum  
um vinnubrögðin yfir nám stim ann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendnm fyrir ókeypis fæði og kenslu. 
Nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á hvern 
nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstfmans.

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

Flyt ...

kr. kr.

473950

20900

19050
4000

43950

• • • • • • 517900



Flutt ...
IX. Iðnfræ ðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavik, til þess 
að reka iðnskóla í Reykjavfk, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

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

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á lsafirði, til skóla- 
halds ........................................................................

d. Til Iðnaðarm annafjelagsins i Hafnarfirði, til 
kvöldskólahalds .......................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla m& þó ekki 
fara yfir */* rekstrarkostnaðar.

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

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

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

fjelagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarm enn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */• k o s tn að a r............

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
haida uppi verslunarskóla, undir yfiramsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir *U kostnaðar ..

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

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 1000

3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls- 
uppbót, alt að ......................................................

4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000

Flyt ... 5000

kr. kr.

............ 517900

6000

2000

1200

800

4000
14000

6000

6000
12000

1000

1900

6700
1500

11100

• • • • • • 555000



kr. kr.

F lntt ... 5000
b. Rekstrarkostnaðnr, gegn að minsta 

kosti 1800 kr. framlögam annars-
staðar að en ó r rikissjóði ............ 21000

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

d. Nám sstyrknr til sveitastúlkna ... 1000

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

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en ú r rikissjóði ............ 14000

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

c. Til endurbóta á skólahúsinu ... 4000

Skólar þessir standa nndir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar. '

XIII. Almenn barnafræ ðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræ ðslnm álastjóra...................  5600
b. Skrifstofukostnaðnr h a n s ................  1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

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

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót
3. Laun farkennara og dý rtiðarnppbó t....................
4. Til farkenslu og eftirlits með beimafræðslu, með 

sömu skilyrðnm sem verið hefir, alt a ð ............
5. Til prófdóm ara við barnapróf .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla ntan kanpstaða, 

samkvæmt skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, 
alt að .....................................  .............................

7. Til fræðslnm álarits......................................................
8. U tanfararstyrkur handa barnakennurnm ............

XIV. Unglinga- og alþýðnskólar:
1. Til alþýðnskólans á Eiðum :

  — a. Laun  .................................................... 10500

31Ó00

20000

7800
266000

25650

7000
10000

40000
800

3000

555000

51000

360250

Fiyt ... 10500   966250



b. Til hannyrða, leikfimi og smiða-
kenslu ..................................... ..........
1. Til kensluáhalda............ 800
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
3. Ýmisleg gjöld ... ... 3000
4. Til þess að mála skóla-

húsið ............................. 3500

Flntt ... 10500

2000

11300

2. Til GagDfræðaskóIa Reykjaviknr ....................
3. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur 

og Akureyrar, alt að ..............................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

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

4. Til þess að reisa bjeraðsskóla i sveitum, 
alt að helmingi kostnaðar ... .............................

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

5. Til rafmagnsveitu við Núpsskóla, helmingur 
kostnaðar, alt a ð .......................................................

6. Til þess að reisa unglingaskóla i kaupstöðum, 
’/t  kostnaðar, alt að ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum , að 
áætlun og teikning sje sam þykt af stjórnarráð- 
inu og trygging sje fyrir nægu Qárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslum álastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins. '

Flyt ...

kr. kr.
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Flutt ...
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að innan- 

bæjarneinendur greiði skólagjald eftir sðmu reglu 
og i liðunum  III. —VII., og renni það i skólasjóð.

7. Til bókasafna við unglingaskóla ................... .
8. Til þess að gefa út kenslubækur handa skólum

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsm æðradeildar við Alþýðuskóla Þing* 

eyinga ......................................................  ............
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að at- 

vinnum álaráðherra sam þykki reglugerð skólans.
2. Til þess að reisa húsm æðraskóla, alt að helm- 

ingi byggingarkostnaðar ....................  ............
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikning 
sam þykt af stjórnarráðinu og trygging sje fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

3. Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísaflrði eða ísaQarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðnm.

4. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsm æðra- 
fræðslu í Mjóanesi......................................................

5. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal ............
6. Til Bjargar Sigurðardóttur, styrkur til þess að 

kenna sildarm atreiðslu viðsvegar á landinu, 
eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands og Fiski- 
fjelags Islands ......................................................

Styrkurinn veitist i eitt skifti fyrir öll, gegn 
jafnm iklu framlagi annarsstaðar frá.

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m .............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend-

anna eða nem endurnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

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

Flyt ...

kr. kr.

165800 966250
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Flutt ...
XVIII. Til Málfriðar Jónasdóttur frá Kolmóla, til blindra-

nám s í Reykjavík ..............................................  ..
XIX. Sundkensla o. fl.:

1. Til snndkensln í Reykjavík .............................
Styrknr þessi er bnndinn þvi skilyrði, að 

kensla þessi fari fram að m insta kosti 2 m án- 
nði að vorinu og 1 m ánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
iinga og fnllorðna, sem styrktir eru af rikisQe, 
njóti kenslnnnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
snndkensln þá, sem getnr í 1. lið, og til að 
kenna öðrnm  snndkennurum  björgunarsund ...

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar en í R v ik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum  og sýslu- 

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

4. Til þess að gera nýjar, steins'eyptar sundiaugar 
og sundskýli, enda sjeu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrált og 
kostnaðaráætlun, belmingur kostnaðar, alt að

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

XXI. Til Elisabetar E iriksdóttur kenslukonu á Akureyri, 
tii áhaldakaupa handa M ontessori-skóla hennar
fyrir smábörn, í eitt skifti fyrir ö l l .............................

gegn 500 kr. frá Akureyrarkaupstað.
XXII. Ýmsar iþróttir:

1. Til íþróttasam bands lslands .............................
2. Til Bandalags islenskra skáta .............................
3. Til Björns Jakobssonar, til iþróttakenslu ...
4. Tii Geirs Gigju kennara, til þess að fullnuma 

sig i skólasmiði og lesa náttúrufræði i Kaup- 
m annahöfn ...............................................................

5. Til glimufjelagsins Ármanns, til að sýna is- 
lenska glímu i P ý sk a la n d i.....................................

6. Til Skáksam bands í s ia n d s .....................................

Samtals B. ...

kr. kr.

1197550
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15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

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

2. bókavarðar 1000 kr..............................................
c. Til a ð s to ð a r ....................................................... ...
d. Til að kanpa bæ knr og handrit og til bókbands
e. Til að semja spjaldskrá .......................
f. Til að semja og gefa út skrá yfír bandrit ...
g. Til ritankaskrár ......................................................
h. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið ....................
i. Húsaleiga ...............................................................
j. Ýmisleg gjöld ....................  .............................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Lann ................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakanpa, um bnnaðar 

skjala og aðstoðarm anns ..............................................
c. Ýms g jö ld .............................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndnn fornm inja:
a. Lann þjóðm injavarðar (fornm injavarðar)
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að
c. Til að ntvega forngripi, alt að ...
d. Til ábalda og aðgerða ... i...
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar
f. Til nm bóta Hóladóm kirkjn ...

Þjóðminjasafnið sje opið 6 stnndir á vikn, eftir 
nánari fyrirmælnm stjórnarráðsíns.

4. Náttúrnfræðifjelagið:
a. Tillag ................................................................................
b. Til aðstoðarm anns ......................................................

Styrknrinn veitist með því skilyrði, að safnið sje 
til sýnis almenningi á ákveðnum  tíma, ekki 
sjaldnar en einu sinni á vikn.

Flyt ...

kr. kr.
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Flutt ...
5. Landsbókasafnshúsið:

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............................
b. Til viðhalds og áhalda ..............................................

6. Til kanpstaðabókasafna, gegn eigi m inna tillagi úr 
bæjarsjóði og sý s lu s jó ð i .......................................................

7. Aukastyrknr til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, 

að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörslu 
með a. m. k. 2000 kr. launum  auk verðstuðuls- 
u p p b ó ta r ................................................................................

b. Til bókasafnsins á Isafirði, að því tilskildu, að 
Gnðm undur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi þar 
bókavörslu með a. m. k. 2000 kr. launum  auk 
verðstuðulsuppbótar ............................. ...................

c. Til am tsbókasafnsins á S ey ð isfirð i.............................
enda sje safnið staifrækt i sam ráði við sýslunefnd 

Suður-M úlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar.

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

Þar af skal bókasafnið i Stykkishólmi njóta 400 
kr. styrks.

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
10. Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

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

11. Til Þjóðvinafjelagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að fjelagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...

12. Til Fornleifafjelagsins ......................................................
13. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, 

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

Magnússonar og Páls Vidalins .....................................
15. Til Þorkels Jóhannessonar, til að safna drögum að at- 

vinnusögu íslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að
16. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá 

yfir skjöl, er ísland varða og geymd eru i skjalasöfn- 
um i Kaupm annahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit 
af skránni ....................  .......................................................

Flyt ...
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kr. kr.

F lntt ... 111160
17. Til Fornritaútgáfnnnar, 150 kr. & hverja prentaða örk, 

alt a ð ......................................................................................... 5000
18. Tii Færeyjafjelagsins Gríms K am b an s ............................. 300
19. Til Leikfjelags Reykjaviknr, gegn að m insta kosti 

2000 kr. framlagi ú r bæjarsjóði Reykjaviknr ............ 6000
20. Til Möitn Kalman, til þess að kynna sjer leiklist i 

Englandi og í Danm örkn .............................................. 2000
21. Til LeikQelags Aknreyrar, gegn að minsta kosti 500 

kr. framlagi frá A knreyrarkanpstað.................................. 1500
22. Til Leikfjelags ísafjarðar, gegn að m insta kosti 300 

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað ............................. 1000
23. Til Ingibjargar Steinsdóttnr, til leiknáms erlendis ... 2000
24. Til Páls lsólfssonar, til þess að veita kirkjnorgelleik-

nrnm  og barnakennnrum  ntan Reykjavíkur ókeypis
kensln i orgelleik, bljómfræði og söngstjórn i kirkjnm
og barnaskólnm ........................................................................ 2500

25. Til Karlakórs Reykjavíknr, til þess að fá sjer kenslu 
hjá söngkennara ...................................................................... 1000

26. Styrkur til skálda og listam anna, þó eigi minna en 
500 k r . 't i l  bvers ............................................................... 8000

27. Til Sveinbjarnar Björnssonar skálds ............................. 1000
28. Til sjera Jóns Sveinssonar, ferðastyrknr heim til íslands 1200
29. Til Pórbergs Pórðarsonar, til þess að safna orðum

úr alþýðnmáli, enda sje safnið eign ríkisins ............ 2400
30. Til Signrjóns Friðjónssonar skálds ............................. 1000
31. Til þess að rita sögn Alþingis, 5000 kr., með verðstuðnls- 

n p p b ó t... ............................................................................... 6800
32. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögnr 

lærðra m anna islenskra á siðari öldum, enda sje 
handritið eign ríkisins að honum  l á t n u m .................... 2000

33. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð- 
stuðulsnppbót ......................................................  ............ 2800

34. Til Samúels Eggertssonar, til þess að semja og gefa út 
hlutfallauppdrátt af sögn I s la n d s ..................................... 2000

35. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga úr er- 
lendum m á ln m ........................................................................ 1500

36. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðarnppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda víð rannsóknirnar ...

6800
1200

8000

Flyt ... • • • • • • 169160



kr. ’ kr.

F lutt ...
37. Til dr. Guðm undar Finnbogasonar, til þess að vinna 

að bók um eðliseinkenni íslendinga .............................
38. Til Frím anns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
39. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að m álsháttasafni 

sinu .........................................................................................
40. Til Sighvats Borgbrðings, til þess að yinna að Presta- 

æfum sínum ........................................................................
41. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita lslandssögu ...
42. Til Gnðbrands Jónssonar, til að semja islenska mið- 

aldamenningarsögu ...............................................................
43. Til landskjálftarannsókna ..............................................

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

44. Til leiðbeiningaskrifstofu stúden ta .....................................
45. Til Iþróttafjelags stúdenta, til þess að senda glímu- 

menn á sam kom u i Kiel (nordisch-deutsche W oche)
46. Til norræns stúdentamóts i R e y k ja v ík ...........................
47. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............ ............
48. a. Til E inars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðu lsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

síns, er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 
stundir á vikn.

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

49. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins ............
50. Ferðastyrkur til ú t la n d a .....................................
51. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 4 ) ............
52. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 5) ...
53. Þóknun fyrir störf m entam álaráðs íslands (sbr. 1. gr 

laga nr. 7, 12. april 1928) .............................

169160
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands, enda samþykki atvinnn- 
m álaráðaneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............

2. Til tilrannastarfsem i nm grasfræ- og hafrasáningu, 
alt a ð .........................................................................................

Styrkur veitist af þessum lið eflir ákvörðun at- 
vinnum álaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfjelag 
íslands.

3. Til sandgræ ðslu........................................................................
Þar af skal verja 10 þús. kr. til sandgræðslugirð- 

ingar um Helluvaðs- og Grafarnessand á Rangárvöll- 
nm, gegn jafnháu tillagi annarsstaðar að.

4. Til áveitu og sandgræðslu í Meðallandi
5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum
6. Tii búfjártryggingarsjóðs íslands ...
7. Til byggingar- og landnám ssjóðs ...
8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð

9. Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til
almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fímtungs fram-
lagi frá hlntaðeigandi hjeruðum , alt að .....................

10. Til Skeiðaáveitunnar upp í vexti og afborganir af 
veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti ríkissjóðstil- 
lags, síðasta greiðsla............................................................ .

11. Til Garðyrkjufjelags Islands: -
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

12. Til skógræ ktar:
a. Laun ................................................................................

Þ ar af 600 kr. húsaleiguuppbót til E inars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Styrkur til H ákonar Bjarnasonar, til skógræktar- 

og san d g ræ ð slu n ám s.......................................................

kr. kr.

240000

10000

50000

5000
375000

15000
200000

30000

15000

6000

4000

11910

20000

1200
33110

983110



kr. kr.

Flntt ...
Til dýralækninga:

............ 983110

a. Laun handa 4 dýralæknnm ..................................... 17000
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 900

17900
Til rannsóknastofn i þarfir atYÍnnuveganna ............ 20000
Til fjárkláðalækniuga ...................................................... 6000
Til þess að búa til bráðapestarbóluefni .................... 5000
Til eftirlits með ntflutningi á hrossum  ....................
Til efuarannsóknarstofu í Reykjavik:
a. Lann forstöðumanns, ank 25°/o af öllum tekjum

1000

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót ... 4800
b. Til að s to ð a r........................................................................ 5600
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til á h a ld a k a u p a ....................................................... ... 500
f. Til forstöðumanns, til þarahrenslutilrauna ............

Til veðurstofu íslands:

700
15800

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 14900
b. Til að s to ð a r........................................................................ 12350
c. Til veðnrathngana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 8000
d. Til veðurskeyta o. fl......................................................... 11150
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 800
f. Húsaleiga, Ijós, hiti og ræsting ............................. 3000
g. Eftirlit með veðurathngunarstöðvnm  o. fl................. 1400
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 3500
i. Vegna flugferða ............................................................... 3000

58100
Til lan d m æ lin g a ...................................................................... 45000
Til Fiskiveiðasjóðs íslands ..............................................
Til Fiskiljelagsius, enda samþykki atvinnum álaráðu-

6000

neytið fjárhagsáætlnn fiskiþingsins .............................
Enda sjái það nm á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 

alm anaks.
Laun yfirmatsmanna o. fl.:

75000

a. 5 fisk iy firm atsm anna...................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í 
Reykjavík, Isafirði, Aknreyri og Seyðisfirði 1500

8200

Flyt ... 24800 1232910



kr. br.

F ln tt ... 24800 1232910
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðnrinn i Vestmannaeyjam
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðnrinn i Reykjavík
1000 kr. 1 ritfje.

d. Lann 4 nllarm atsm anna ................... ........................... 2200
e. — 5 kjötm atsm anna .............................................. 4100
f. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna ............................. 8000

39100
24. Til eftirlits með skipum  og bátum  og öryggi þeirra ... 8000
25. Til m arkaðsleitar erlendis .............................................. 20000
26. Til erindrekstrar i M iðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar a ð .................................... 10000
27. Til m jólkurniðursuðuverksm iðjunnar Mjallar i Borg-

arfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa m jólkur (48 dósir),
sem hún framleiðir, alt að .............................................. 6000

28. Tii Sam bands islenskra heim ilisiðnaðarfje laga............ 6000
Þar af 800 kr. til Geirs Þorm ars, til að halda uppi

kenslu og námsskeiðum  i trjeskurði á Norður- og
Austurlandi. .

29. Til Guðm undar Jónssonar frá Mosdal, til að balda uppi
kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði 1000

30. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu óg efiingu heim ilisiðnaðar ............................. 1800

31. Til Kvenfjelags Hvam mshrepps i Vik i Mýrdal, til
þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ... 600

32. Til sam bands norðlenskra kvenna ..................................... 450
33. Til sam bands austfirskra k v e n n a ..................................... 300
34. Til Bandalags kvenna ...................................................... 450
35. Til kvenrjettindafjelags íslands ..................................... 500
36. Til Brietar B jarnhjeðinsdóttur, ti) þess að sækja fund

alþjóðakvenrjettindasam handsins í Berlín .................... 1500
37. Tii landsfundar kvenna 1930.............................................. 1500
38. Til vörum erkjaskrásetjara .............................................. 2000
39. Handa Ungmennafjelagi íslands, til efiingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 7500
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
40. Til Dýraverndunarfjelags Islands, til dýraverndunar-

starfsemi ............................. ........................................... . 1800
41. Til Ferðafjelags íslands ....................................................... 1000
42. Laun húsagerðarm eistara...................  ............................. 7250

Flyt ... .......... 1349660



43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.

Flyt ...
Til leiðbeinÍDgar nm húsagerð til sveita, á móti bygg-
ingar- og landnám ssjóð i.......................................................

enda greiðist engin borgnn fyrir leiðbeiningarnar. 
Til Hjálpræðishersins í Reykjavik, byggingarstyrkur
til gistihúss, fyrri greiðsla ..............................................
Til Álftveringa, til þess að verja engjar f sveitinni fyr-
ir spjöllum af jökulánni Skálm, alt að ....................
Til mælinga og rannsókna vatnasvæðis Þverár og
M ark arfljó ts ................................................... . ....................
Til framræsln á Eyrarbakka, 7* kostnaðar, alt að 

Styrknrinn er veittnr með því skilyrði, að Bnnaðar- 
fjelag íslands hafi yfirnmsjón með verkinn.
Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjnm, fyrri greiðsla 
Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-
og silungaklak ........................................................................
Til M agnúsar Jónssonar, Torfnstöðnm  i Vestnr-Húna-
vatnssýslu, til eflíngar laxa- og silungaklaki ............
Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i 
Norðurá í Mýrasýslu, 7* kostnaðar (endurveiting), alt að 
Til Guðm nndar Jónssonar frá Stokkseyri, til vjelfræði- 
nám s i Þýskalandi, til að læra að fara með Dieselvjelar 
Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa...
Til vatnsrenslismælinga .......................................................
Til ræktnnarsjóðs:
a. Afgjöld þ jóð jarða ...............................................................
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn ..... .............................
c. Hlnti af útflutningsgjaldi ..............................................

Til undirbúnings flugferða, alt a ð .....................................
Til innflutnings sauðnauta, eftir ráðstöfun rikisstjórn-
a rin n a r......................................................  .............................
Til Jakobs Gislasonar cand. polyt,, til fram baldsnám s
i ra fm ag n sfræ ð i......................................................................
Til Kristjáns Jónssonar i Auraseli, i viðurkenningar- 
skyni fyrir leiðsögu yfir jöknlvötn i Rangárvallasýsln
um langt s k e ið ......................................................  .......... .
Til Hjörleifs Björnssonar, í viðurkenningarskyni fyrir 
að hafa haft á hendi brjefhirðingu endurgjaldslaust 
í full 30 á r ................................................................................

kr. kr.

1349660

4000

5000

6600

10000
4000

6000

1800

1200

1000

1500
8000
2000

30000
10000
65000

105000
8000

20000

1200

500

500

Samtals 1535960



17. gr.
Til alm ennrar styrktarstarfsem i er veitt:

kr. kr.

1. Styrknr til berklasjúklinga .............................................. 600000
2. Gjöld samkvæmt lögnm nr. 61 1921, nm breyting á

fátækralögnm, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasam laga .............................................. 7000

Af þessnm lið má greiða sjúkrasam lagi Hins isl.
prentarafjelags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasam laga.

4. Til styrktarsjóðs verkam anna- og sjómannafjelaganna
f R eykjavík........................... . .............................................. 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs v itav arð a ............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, alt að ....................................................... 18000

Af framlagi þessn skal verja 8000 kr. til vegar, er
flytja megi eftir björgnnarbát milli Sandgerðis og
Stafness.

8. Tii að bjálpa nanðstöddnm  íslendingnm erlendis ... 1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða....................................................... 45000
11. Til Stórstúkn íslands, til bindindisstarfsemi ............ 10000
12. Til Rauðakrossfjelags ís la n d s .............................................. 2000
13. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til minningarsjóðs frú Marin össursdóttur, Flateyri,

til berklavarnastarfsem i ....................................................... 2000
15. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200
16. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
17. Til styrktar- og sjókrasjóðs verkakvennafjelagsins

»Framsóknar« i Reykjavik ...........  : ........................... 500
18. Til sjúkrasjóðs »Fjelags járnsmfðanem a f Reykjavíka 200
19. Til styrktarsjóðs Sjómannafjelags Vestmannaeyja .. 600
20. Til sjúkrasjóðs verkamannafjelagsins Drifanda i Vest-

mannaeyjum ........................................................................ 600
21. Til styrktarsjóðs Margrjetar Bjarnadóttur frá Bergvik,

til bjálpar fátækum ekkjum og börnnm  sjóm anna í
Gerða- og Keflaviknrbreppum ..................................... 800

22. Til gamalmennahælis lsfirðinga, húsaleigustyrknr ... 1000
23. Til gamalmennahælisins Hafnar á Seyðisfirði, upp í

stofnkostnað ........................................................................ 2500
24. Tillag til A lþjóðabjálparsam bandsins (Iuternational

Relief Union) ..............................................  ..................... 1000

Samtals ... ............ 791300

\



18. gr.
Til eftirlanna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eftirlannalögnm :
a. Em bættismenn .............................
b. Em bættism annaekkjur og börn
c. U ppg jafap resta r.............................
d. Prestsekkjur .............................
Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923

— — — — 51 1921

II. Styrktarfje og eftirlaun, auk Iögboðinna eftirlauna: 
a. Em bættismenn:

b.

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00
3. — Sigurðar Kvarans hjeraðslæknis 405,00

Em bættism annaekkjur og börn:
1. Til Magneu Á sg e irsso n .................... 200
2. — ÓIivu Guðmundsson ............ 175
3. — Theodóru Thoroddsen ........... 800
4. — Sigríðar H jaltadóttur ............ 400
5. — Ingileifar Snæ bjarnardóttur ... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigriðar F innbogadó ttu r............ 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttnr ............ 300
9. — Rannveigar T ó m a sd ó ttu r .......... 600

10. — Önnu G unn laugsson ................. . 900
11. — Kristbjargar M arteinsdóttur ... 1200
12. — Kristínar Jacobson .................... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal ............ 300
15. — Guðlaugar M agnúsdóttur............ 2000
16. — 3 barna hennar .................... 300
17. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekk 600
18. — Jenny Forberg ... .................... 600
19. — Ástu Hallgrimsson .................... 600
20. — Ástu E in a r s o n ............................. 600
21. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ... 1200
22. — Dómhildar Jóhannsdóttur ... 1200

Flyt . 14625

kr.

27417,42
17795,97

635,28
5710,17
2500,00

250,00

kr.

54308,84

1965

1965 54308,84



kr. kr.

F lu tt ... 14625 1965 54308,84
23. Til Önnu Þorgrim sdóttur læknisekkji

600 kr.f ank 100 kr. með hverjn
barni hennar í ómegð ................. . 1300

24. — Soffíu Johnsen læknisekkju ... . . 500
25. — Kristínar Þórariusdóttnr læknisekkj n 400
26. — Sigriðar Blöndal læ knisekkjn... . . 300

17125
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jó n sso n a r.................... 325.00
2. — Gnðiangs G nðm undssouar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts E inarssonar ... 780,00
4. — Sigurðar prófasts Gnnnarssouar 662,25
5. — Gnttorms V igfússonar.................... 600.00
6. — Björus Þorlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ........................... . 445,00

10. — Til Jens V. H ja lta l ín .................... 435,00
d. Prestsekkjnr: 4715,25

1. Til Ástu Þórarinsdóttnr .................... 130,00
2. — Anðar Gísladóttnr .................... 300,00
3. — Bjargar E in a rs d ó ttu r .................... 500,00
4. — Gnðrúnar Björnsdóttnr ............ 300,00
5. — G nðrúnar J . Jóhannesdóttnr ... 300,00
6. — Gnðrúnar Ó lafsdóttur.................... 100,00
7. — Gnðrúnar Pjetnrsdóttnr ........... 300.00
8. — Gnðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar L c f tsd ó ttn r .................... 300,00

10. — Hlifar Bogadóttnr. 300 kr. ank
100 kr. með hverjn bam i hénnar,
sem er i ómegð ............................. 700,00

11. — Jóhönnn S. Jónsdóttnr ............ 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttnr ... ... 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttnr ... 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttnr ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttnr frá Eyvind-

a rh ó ln m ........................................... 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttnr Jónsson 300,00

Flyt ... 5330,00 23805,25 54308,84



kr. kr.

F lu tt ... 5330,00 23805,25 54308,84
18. Til Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Ingibjargar M agnúsdó ttu r........... 157,90
20. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
21. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
22. — Guðbjargar H erm annsdóttur ... 181,70
23. — Þórunnar B jarnadóttur ............ 155,56
24. — G uðrúnar S. Jónsdóttur ........... 250,00
25. — ö n n u  Stefánsdóttur .................... 200,00
26. — Helgu Skúladóttur .................... 230,00
27. — Guðríðar Ó la fsd ó ttu r .................... 164,26
28. — Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jób.

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar
í ó m eg ð .............................................. 432.00

29. — Arndísar P je tu rsd ó ttu r .................. 137,93
30. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ........... 173,56
31. — Valgerðar K. Guðnjundsdóttur frá

Grenivik ..................................... 135,37
8121,59

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til Önnu Ásmundsdóttur ........... 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur ... 360,00
3. — M agnúsar E inarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frím annsdóttur ... 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
7. — Guðm undar B jö rn ssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttúr ............ 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonur ............ 1800,00
13. — Til Ásdisar Porgrím sdóttur 300

kr., auk 100 kr. með hverju barni
hennar í óm egð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
6810,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300

Flyt ... 300 38736,84 54308,84



kr. kr.

F lutt ... 300 38736,84 54308,84
2. Til Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Hallgríms K r á k s s o n a r .................... 400
4. — Jóhanns Jónssonar .................... 200
5. — Þóru M atthiasdóttur .................... 300
6. — Vigdfsar Steingrimsdóttur ........... 300
7. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs B jarnasonar p ó s ts ........... 200
8. — Jens Pórðarsonar ............................. 300
9. — Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Aninu A rinbjarnardóttur ... ... 200
11. — Eliesers E irikssonar ............ ... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
15. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
16. — Friðriks K lem enssonar.................... 2000
17. — Óla P. Blöndals ............................. 1800
18. — Kristjáns B lö n d a ls ............................. 1000
19. — Böðvars Sigurðssonar pósts ... 300
20. — Einars Ároasonar, fyrrum pósts ... 200
21. — Steindórs H inrikssonar pósts ... 300
22. — Ólafs Ólafssonar p ó s t s .................... 200
23. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
24. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs J ó n s so n a r ............................. 1000
25. — Friðriks Jónssonar pósts ... ... 450
26. — Einars Ó lasonar fyrrum pósts ... 300

13150,00
Rithöfnndar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars B r ie m s ............................. 1200
3. — Ölafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .......... . ... 2000
6! — Guðm undar Fríðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga P je tu r s s ............................. 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

Flyt ... 20400 51886,84 54308,84



Flutt ... 20400
10. Til Stefáns frá Hvitadal .................... 1000
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000

h. Ekkj nr og börn sk&lda og rithöfnnda:
1. Til Jakobinn Pjetnrsdóttnr ............ 200,00
2. — Guðrúnar J ó n s d ó ttu r .................... 300.00
3. — Arnbjargar E inarsdóttur ............ 300,00
4. — G nðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólinu Þorste insdó ttu r.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600.00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

i. Ýmsir starfsmenn og ekkjnr:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-

forstöðukonu ..................................... 400
2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að

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

3. — Kristinar Sigurðardóttnr júbil-
ljó sm óður.............................................. 500

4. — M atthildar Þorkelsdóttur júbil-
ljósm óður.............................................. 500

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

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós-
m óður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. —. ö n n u  Þorsteinsdóttur Ijósm óður... 400
9. — Kristinar Jónasdóttur Ijósm óður... 300

10. — Nikólinu Björnsdóttur Ijósm óðnr... 300
11. — Sigurfljóðar E inarsdóttur ljósmóður 300
12. — Jórunnar Guðm undsdóttur Ijós-

m óður ............................. .......... 300
13. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
14. — Kristinar Guðmnndsdóttnr Ijósm. 200
15. — Tii Hóimfriðar Friðfinnsdóttur

ljósm óður..................................... ... 200
16. -- Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300

Flyt ... 5900

kr. kr.

51886,84 54308,84

22400,00

3400,00

77686,84 54308,84



Flnlt ... 5900
17. Til Ingibjargar Jónsdóttur ljósmóðnr 300
18. — Jakobínu Jensdóttur .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður ... 300
20. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur ijós-

m óður .............................................. 300
21. — Til Guðrúnar Guðm undsdóttur Ijós-

m óður .............................................. 300
22. — Halldóru M etúsalemsdóttur Ijós-

m óður .............................................. 300
23. — Jensinu Pálsdóttur ljósm óður ... 200
24. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. H jaltasonar............................. 300
25. — P á ls ' Erlingssonar ............................. 1200
26. — Erlends Z a k a ria sso n a r .................... 300
27. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

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

vegavinnustjóra ............................. 300
29. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Þor-

steins fískimatsm. Guðmundssonar 600
30. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarm atsm . Stetánssonar ........... 200
31. — Jakobs Björnssonar fyrv. síldar-

m atsm anns ..................................... 1600
32. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

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

varðar ................................................... 300
34. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
35. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
36. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð-

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

ar Gunnarssonar ............................. 300
38. — Halldóru Pjetursdóttur Briem ... 600
39. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
40. — Bjargar Guðm undsdóttur ............ 400

Flyt ... 16800

kr. kr.

77686,84 54308,84

77686,84 54308,84



kr. kr.

Flutt ... 16800 77686,84 54308,84
41. Til Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti .............................................. 400
42. — Henriette Kjær...................................... 600
43. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400
44. — G uðrnnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar í
ómegð .............................................. 2500

45. — Guðjóns G uðlaugssonar.................... 1200
46. — ö n n u  Bjarnadóttur, ekkju Hjálm ars

Lárnssonar ..................................... 300
47. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, H rfsey... ............................. 300
48. — Halldóru Þ ó rð a rd ó ttu r .................... 600
49. — Vigdisar Bergsteinsdóttir fyrv. spít-

alaráðskonu ..................................... 300
50. — Sigríðar M agnúsdóttur h júkrnnar-

konu ....................................................... 500
51. — Guðleifar Erlendsdóttnr fyrv. hjúkr-

unarkonn .............................................. 300
52. — Signrðar Pjetnrssonar fangavarðar 1000
53. — RagDheiðar Erlendsdóttur, ekkjn

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
25500,00

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar-
uppbót eftir reglum launalaganua.

j. Til Ölafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ... 2400,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Signrjónssonar . ........... 1000,00
1. Lifeyrir bjónanna á S taðarfelli....................... ........... 3000,00

109586,84
Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—-i. ... 62998,27

Samtals ... ............ 226893,95

19. gr.
Til óvissra gjalda ero veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðsln ern veittar 10000 kr.



21. gr.
Árið 1930 eru tekjnr áæ llaðar:

Samkvæmt 2. gr. .......... ... ... ,,, ... , , 11520000,00
— 3. — ........................ ................. 34600,00
— 4. — ...............  ... ................. 205000,00

En til gjalda er veitt:

*** *•* *** 170000,00

Samkvæmt 7. gr- ........................ ................. 1295536,00
— 8. — ........................ .......... 60000,00
— 9. — ........................ ... .......... 229350,00
— 10. — .......... .......... ................. 369100,00
— 11. — A...................... 702200,00
— 11. — B.......................... 192000,00

894200,00
— 12. — .................  . ................. 702875,00
— 13. — A.......................... 509500,00
— 13. — B...................... 1002350,00

' — 13. — C................... . 375500,00
— 13. — D ...................... 1575500,00
— 13. — E ...................... 367400,00

3830250,00
— 14. — A...................... 314650,00
— 14. — B................... . 1243650,00

1558300,00
— 15. — ........................ ... .......... 303660,00
— 16. — ... ... .......... ... ........ . 1535960,00
— 17. — . ....................... ... .......... 791300,00
— 18. — ........................ ... ... ... 226893,95
— . 19. — ........................ ..........  ,,, 100000,00
— 20. — •*. ... ... ... ................ . 10000,00

kr. 11929600,00

kr. 11907424.95

Tekjuafgangnr kr. 22175,05

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána ú r viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i honnm :

1. Alt að 250 þús. kr. til þess að reisa frystihús á kjötútflutningshöfnnm, með 
þessum skilyrðnm:
a. Lánin ern veitt sýslafjelögnm eða samvinnnfjelögnrn bænda, gegn trygg- 

ingum þeim, er landsstjórnin tekur gildar, þó ekki hærri en */* kostnaðar.
b. íshúsin sjen reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda er 

best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti f hjeraðinn, en 
atvinnum álaráðherra sker ú r ágreiningi.



c. Fall skilríki liggja fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið sam þykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgnnarlans fyrsta árið, en skulu svo greidd með 
jófnnm afborgunum á 30 árnm.

2. Til þess að koma á stofn osta- og sm jörbúnm  alt að helmingi stofnkostnaðar, 
gegn þeim tryggingum, er stjórnin m etur gildar. Búin sjen rekin á samvinnn- 
grnndvelli og reist á þeim stað, sem af Búnaðarfjelagi íslands telst hentug- 
astnr fyrir hlutaðeigandi hjerað. Vextir sjen 6% , lánin afborgunarlaus fyrsta 
árið, en greiðist svo með jöfnnm afborgunnm  á 25 árum .

3. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændnm  og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingaefni frá útlöndum , gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6*/o vöxtnm, sjeu af- 
borgnnarlaus fyrstu 4 árin, en greiðast sfðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendnr á þjóðjörðum og kirkjnjörðum  greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8°/o á ári i 28 ár.

4. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarm önnum  utan kaupstaða, til 
jarðræ ktar og húsabóta. Lánin veitast aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögnm hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarm ann hvern, 
gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðsln á 20 árum , að liðnum 4 fyrstu árnnnm .

5. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkam önnnm  i kaupstöðnm , til jarð- 
ræktar. Lánin veitast gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin m etnr gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkam ann, gegn 
6°/o vöxtum og endurgreiðsln á 20 árum , að liðnum fjórum fyrstu árunum .

6. Til Sigfúsar Vigfússonar og Gnðm undar E inarssonar, til þess að koma upp 
verkstæðnm vegna rafstöðvabygginga i svejtum, 5000 kr. til hvors. Lánin eru 
þvi skilyrði bnndin, að þeir leiðbeini og aðstoði við rafstöðvabyggingar í 
sveitnm, annar á Austfjörðnm, hinn á Vestfjörðum. Tryggingn fyrir lánnnnm  
metur rikisstjórnin og sknlu þan vaxtalaus, en endurgreiðist með jöfnum af- 
borgnnnm  á 15 árnm.

7. Alt að 6000 kr. handa Daniel Halldórssyni og Pjetri G. Guðmundssyni til að 
kanpa prentvjel (Rotaprint), gegn tryggingn, er stjórnin m etur gilda.

Stjórninni er heim ilt að veita Gerðahreppi, Innri-Akraneshreppi, Grunna- 
viknrhreppi, Árneshreppi, Patrekshreppi, SuðurQarðahreppi og Ostagerðarfjelagi 
önfirðinga uppgjöf vaxta og greiðslufrest afborgana fyrir árið 1929 af sknldum 
þeirra við ríkissjóð, enda kynni stjórnin sjer til h litar hag þessara skuldunanta 
og geri tillögnr um endanlega samninga um lán þessi og leggi fyrir næsta 
Alþingi.

Stjórninni er heimilt að gefa eftir lán það, er Stokkseyringnm var veitt 
ú r viðlagasjóði til bráðabirgðahjálpar vegna tjóns af stórbrnna 9. des. 1926.

Viðlagasjóðslán það, er Tómasi Kiistjánssyni, bónda á Höskuldsstöðnm í 
Laxárdal, var veitt 1925 til þess að leita sjer heilsubótar erlendis, skal eftir gefið.

Stjórninni er heim ilt að veita Jóhannesi Jósefssyni gjaldfrest f 3 á r  á 
tollum af nauðsynlegnm innanstokksm unnm  og áhöldum til gistihúss hans i 
Reykjavik.

. Ennfrem ur er stjórninni heimilt að veita Jóni bónda Guðmuudssyni á



Brúsastöðum alt að 25 þús. kr. viðbótarlán úr viðlagasjóði til ankningar gisti- 
húsinn Valböll á Þingvöllum, eða ábyrgjast fyrir hann lán, alt að sömn uppbæð, 
gegn þeim tryggiugnm, er stjórnin m etur giidar, enda sam þykki hún tiihögun 
breytinga þeirra, sem gerðar verða á gistihúsinn.

23. gr.
Stjórninni er heimilt: .

I. Að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefnr.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kanu á tilraunum  Sambands 

ísl. samvinnuQelaga af að senda frosið kjöt á erlendan m arkað hanstið 1929, 
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. T ilraunin sje fram- 
kvæmd i samráði við landsstjóruina.

III. Að greiða ú r rikissjóði lán það, 15 þús. kr., sem ríkissjóður er i ábyrgð 
fyrir vegna Hvitárbakkaskólans, þegar afráðið er, að skólinn verði fluttur 
að Reykholti, enda sýui hlutaðeigaudi sýslur í verki, að þær vílji afla 
skólanum  góðra húsakynna.

IV. Að skipa 3 meun til að athuga ástaud Skeiðaáveitunnar og fjárhagsgetn 
bænda á áveitusvæðinn til að standa straum  af áveitukostnaðinum . Það af 
áveitukostnaðinnm , sem bændum að þeirri athugnn lokinni telst um megn

• að bera, er rikisstjórninni heimilt að Ijetta af þeim, með þvi að rikissjóður 
taki að sjer að þeim hluta lán þau, er á áveituuni hvila.

V. Að veita styrk í eitt skifti fyrir öll til þess að kom a á  stofn osta- og smjör- 
búum  (sbr. 22. gr. 2), sem nemi alt að */* stofnkostuaðar. Styrknrinn sje 
þvi aðeins greiddur, að fyrirtækið sje fullbúið til starfrækslu.

VI. Að lána Hjaltastaðahreppi i Norður-M úlasýslu 25000 kr. til 20 ára með 
6°/« ársvöxtum, gegu ábyrgð sýslunefndar Norður-M úlasýslu.

VII. Að lána Auðkúluhreppi í Vestur-Isafjarðarsýslu 10 þús. kr. til 20 ára með 
6 "/• ársvöxtnm.

VIII. Að láta reisa byggingn á Aruarhólstúui fyrir ým sar skrifstofur landsius, ef 
sýut þykir, að með þvi megi lækka til m nna kostnað við skrifstofuhald i 
Reykjavik, og taka i þvi skyni láu, alt að 225 þús. kr.

IX. Að kaupa til handa landinu, ef nm semst, prentsm iðjuna Gutenberg með 
tilheyrandi húsnm  og lóð fyrir alt að 155 þús. kr.

X. Að kaupa til handa rikinu jarð irnar Kross, Velli og Reyki með Reykjahjá- 
leigu og Reykjakoti, allar i ölfusi, fyrir alt að 100 þús. kr., og taka til 
þess lán, alt að sömn fjárhæð. .

XI. Að kaupa eftir mati úttektarm anna peniugshús þau á Eiðum, sem eru eign 
fyrverandi skólastjóra, Ásm nndar dócents Guðmundssonar.

XII. Að ábyrgjast alt að 125 þús. kr. lán fyrir Neskaupstað, til barnaskólabygg- 
ingar, gegn þeim tryggingnm, er stjórniu m etnr gildar.

XIII. Að ábyrgjast alt að 450 þús. króna lán fyrir Isafjarðarkaupstað og Eyr- 
arhrepp, til rafvirkjunar, gegu þeim tryggingum, er stjórnin m etur giídar.

XIV. Að ábyrgjast alt að 170 þús. króna lán fyrir Hólshrepp i Isafjarðarsýslu, 
til rafvirkjunar, gegn ábyrgð sýslu^elagsins og öðrum tryggingum, ef þurfa 
þykir.



XV. Að ábyrgjast alt að 60 þús. króna lán fyrir Hvam mshrepp i Vestar-Skafta- 
fellssýsln, til rafvirkjnnar, gegn ábyrgð sýslnfjelagsins og öðrnm tryggingnm, 
ef þnrfa þykir.

XVI. Að ábyrgjast alt að 90000 króna lán fyrir Reyðarfjarðarhrepp til rafvirkjun- 
ar, gegn tryggingum þeim, er stjórnin m etur gildar.

XVII. Að ábyrgjast alt að 50 þús. kr. lán fyrir h/f Hallveigarstaði, til þess að
reisa kvennaheimili á Arnarhólstúni, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin 
m etnr gildar.

XVIII. Að ábyrgjast alt að 200 þús. kr. lán fyrir h/f Hamar, til þess að kom a á 
fót dráttarbraut, er geti tekið i þurkví skip á stærð við Esjn, gegn endur- 
ábyrgð bæjarsjóðs Reykjavikur.

XIX. Að ábyrgjast 50 þús. danskra kr. lán íyrir Jóhannes Jósefsson, til þess að
reisa gistihús í Reykjavik, með sömu skilyrðum  og sett ern um ábyrgðar-
heimild fyrir sam a m ann i fjárl. 1929.

XX. Að ábyrgjast 11 þús. kr. lán fyrir bæ ndur á Vatnsleysuströnd, gegn endur- 
ábyrgð sýslunefndar Gullbringusýslu, til færslu þjóðvegarins nm Vatnleysu- 
strönd, ef að þvi ráði verður horfið.

XXI. Að taka lán til húsbyggingar handa landssim anum  og til nýrrar bæjarsfma- 
miðstöðvar i Reykjavik, enda teljist vextir og afborganir af láninu til árlegra 
rekstrargjalda simans.

XXII. Að greiða Magnúsi Helgasyni skólastjóra full lann, er hann lælur af embætti.
XXIII. Að greiða sjera Einari Jónssyui á Hofi i Vopnafirði full prestslaun, þá er 

hann lætur af embætti, enda verði rit hans »Æ ltir Austfirðingaa eign 
Landsbókasafnsins að honum  látnum .

XXIV. Að endurgreiða ekkjn Bjarna Jónssonar frá Vogi og ekkju Þorleifs Jóns- 
sonar póstmeistara úr lifeyrissjóði embættism anna það, sem þeir hafa i 
sjóðinn greitt.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1930, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftír sömu reglu og bankinn veitir hana á lann starfsm anna sinna, og að 
greiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og Birni Sig- 
urðssyni 4000 kr. i eftirlann með sömu nppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1929 og hafa i 

för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum  en fjárlög- 
um, tilskipunum , konungsúrsknrðnm  eða öðrnm gildandi ákvörðunum , gilda að- 
eins fyrír fjárhagstimabilið.


