
Stjórnartíðindi

1930 - A-deild
Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.stuff.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og

verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Gallar á bls. 119, 155, 162, 172, og 273.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



STJORNARTIDINDI 
FYRIR 

ÍSLAND 

ÁRIÐ 1930 

A-DEILD 

REYKJAVÍK 1930 
RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG





Nr. Dagsetning 

Efnisyfirlit 
við 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1930. 

A. 

Blaðsíðutal 

  

65 

66 

67 

68 

I. febr. 

27. febr. 

28. febr. 

1. marz 

6. marz 

10. marz 

Il. marz 

5. april 

S, d. 

11. april 

13. april 

15. april 

S. d. 

30. april 

S. d. 

Sd. 

d. = 
um

 

d. 

Opið bréf, um að hans konunglega tign Haraldur, Ís- 

lands prinz og Danmerkur, sé settur ríkisstjóri 
Lög um lántöku fyrir tíkissjóð llllll.dll 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim 

aftur og tekinn við ríkisstjórn 
Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Stórabret- 

lands um gagnkvæma undanþág 

hagnaði af skipaútgerð    

ar til Alþingis (Landskjör 1930) 

Opið bréf um kosning landskjörinna alþingismanna 
Lög um Útvegsbanka Íslands h/f og um Íslandsbanka 
Samþykkt fyrir Útvegsbanka Íslands h/f 

Reglugerð fyrir Útvegsbanka Íslands h/f 
Opið bréf um að hans konunglega tign Haraldur, prinz 

Íslands og Danmerkur, sé settur ríkisstjóri 
Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim >» c DD". € 

aftur ( 

Konungs 

Tilskipun um viðauka vi 

g tekinn við ríkisstjórn 

ref um frestun á fundum Alþingis 

ð tilskipun nr. 56, 1. desember 
1924, um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skipum 

Almenn fyrirmæli um Búnaðarbanka Íslands ........ 
Fyrirmæli um sparisjóðs- og rekstrarlánadeild Búnað- 
arbanka Íslands 00.00.0000 

Fyrirmæli um sparisjóðs- og rekstrarlánadeild Búnað- 
flokk bankavaxtabréfa hennar 

5 LEKIÐ VIO TIKISSTJOTN 2... erene 
y 
i 

  

Fyrirmæli um bústofnslánadeild Búnaðarbanka Íslands 
og fyrsta flokk bankavaxtabréfa hennar 

12 
90) 
99



IV 

  

  

  

      

Nr Dagsetning Fyrirs Blaðsíðutal 

69 | 30. april | Fyrirmæli um lánadeild Búnaðarbanka Íslands handa | 

smábylum við kaupstaði og kauptún .........0.... | 257--260 

70 14. maí Auglysing um breyting á prófreglugerð fyrir gagn- 

fræðadeild hins almenna Menntaskóla í Reykjavík 

frå 18. april 1907 22.02.2002 261 

71 S. d. Au fi sing um breyting á prófreglugerð fyrir lærdóms- 

leild hins almenna Menntaskóla í Reykjavík frá 20. 
mai 1910 20... eennene 261—262 

14 19, mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 

rekstrarlán til útgerðar ..........0020 0... 34 

15 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra råd- 

stafana vegna alþingishátíðarinnar 1930 .......... 35—37 

16 S. d. Lög um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. mai 1928 (Laun 

embættismanna) ......0.20.02.. 0. 37 

17 S. d. Log um stofnun flugmålasjåds islands ............…. 38—39 

18 S. d. Lög um sölu lands undan prestssetrinu Borg å Myrum 39 

19 Sd. Lög um sölu jarðarhluta Neskirkju og tikissjóðs úr 

jörðinni Nesi í Norðfirði 00... 40 

20 S. d. L« og um löggilding verzlunarstaða .................. 12 

21 S. d. Løg um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um skip- 

un barnakennara og laun þeirra .......0.00... 0. 13 

22 S. d. Log um vidauka vid låg nr. 36, 27, juni 1921, um sam- 

vinnuféldg ........... enn enker rnkes 44 

23 S. d. Lög um rafmagnsdeild vi 

Vik sessssurererenee 45—47 
24 S. d. Lög um háskólakennara 47 

25 S, d. Log um veiting rikisborgararéttar .................… 48—49 

26 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 36, 7. maí 1928 (Gengis- 

ViðAUki) 0200 vnnree 19 

27 S. d. Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að veita lög- 

fræðikandidat Jóni Emil Ólafssyni embætti á Íslandi 50 

28 S. d. Lög um greidslu verkkar 51—52 

29 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 86, 14, nóv. 1917, um fiski- 

veiðasamþykktir og lendingarsjóði ................ 53 

30 S. d. Log um breyting á lögum nr. 73, frá 7. maí 1928, um 

slysatryggingar „........0..0 0. 54 

31 S. d. Log um sveitabanka ......0.0200 0000 55—59 

32 S. d. Log um Menntaskéla å Akureyri ...2s0eeeeeeseereees 60—64 
33 Sd. Lög um löggilding verzlunarstaðar í Selárvík í Árskógs- 

hreppi 22... nnne 64—65 

34 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um út- 

flutning hrossa ..........220 0 esnknee 65 

35 S. d. Lög um fræðslumálastjórn .........0.0. 00 66—68 

36 S. d. Lög um vigt á síld .......0..... 0 68—69 

37 S. d. Lög um skráning skipa ......02200 00 70—78 

38 S. d. Lög um breyting å lå6gum nr. 76, 28. nóv. 1919, um 

breyting á yfirsetukvennalögum. nr. 14, 22. okt. 1912 79—80



V 

  

Dagsetning Fyrirsogn Bladsidutal 

  

39 

10 

Li 

42 

13 

14 

15 

16 

17 

48 

19 

90 

ol 

19. maí 

Þ
A
Ð
A
N
 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d. 

d 

Sd. 

m
n
 

Þ
U
 

s
e
n
 

d. 

d. 

juni 

Sd. 

! 
00 

mm
 

juni 

ågust 

sept, 

okt. 

nóv. 

des. 

Lög um framlenging á gildi laga um verðtoll ........ 

Lög um breyting á siglingalögum nr. 56, 30. nóv. 1914 

  

Sjómannalög 

„ög um mat á kjöti til útflutnings .c.0.0000.0 0. 

„ög um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. H. 
„ög um rtelaveiðar og refarækt .......00 

um aukna landhelg 

  

    

  

„ög um fiskveiðasjóðs 

þ
a
 

þv
 

þe
 

þ
r
 

þa
 

þ
r
 
þ
r
 

L
R
 

Á 
en 

ög um gagnfræðaskó 

Lög um breyting á lögum nr. 

aðsskóla NR 

Lög um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, 

um heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á 

Ulvarpi sssseeeeserrrerss 

Lög um bændaskóla 

Lög um breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyt- 

  

ing á jarðræktarlögum nr. 43, 20. júní 1923 ........ 

„ög um lögskráning sjómanna „..ccc00c 0. 

Fjáraukalög fyrir árið 1928 .....0c0a0 

Lög um samþykkt á landsreikningnum 1928 ........ 

Fjáraukalög fyrir árið 1929 .....c00000 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924 

Lög um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, 

nr. 60, 10. nóv. 1913 

Lög um skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra ...... 

Lög um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928 

Fjáraukalög fyrir árið 1931 

Lös um heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar 

Á ÚLVARÐI 22... 

Yfirsetukvennalög ........%%% 0. 

Áfengislög .......00200. 0. rener rnene 

Konungsbréf um að Alþingi skuli koma saman á Þing- 

völlum 2... enenens 

Konungsbréf um þingsuppsögn 22.00.0200 

Konungsbréf um heiðursmerki alþingishátíðarinnar 

1930 

Auglýsing um samning um Sál, dóms- og gerðaskipun 

milli Íslands og Spánar ......000 0 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 18, 19. júní 

1922 um fiskimat .......0000 0. 

Tilskipun um manntal á Íslandi ...c000.00.. 0... 

Reglugerð fyrir útibú Landsbanka Íslands .......... 

Auglýsing um samkomulag sem konungsríkið Ísland og 

konungsríkið Svíaríki hafa gert með sér til að trvggja 

ríkisborgurunum rétt til bóta fyrir slys við vinnu 

80 

81—82 

83—104 

1065—108 

109—111 

112—115 

116 

117— 120 

121—123 

123—127 

286 

 



Yfirlit 
Eftir stafrofsröð. 

  

NI Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Áfengislög. 

60 19. mai Log um breyting å åfengislågum, nr. 64, 7. mai 1998 161-—163 
64 S. d Í fengislös sr 221—231 

Albingi. 
12 | 15. apríl  Konungsbréf um frestun á fundum Alþingis ..,....... 32 
12 (25, túni Konungsbréf um að Alþingi skuli koma saman á Þing- 

VÖLU syssssssnnennnnnnnnnnrrrrrese 26: 
73 S. d. Konungsbréf um bingsuppsågn 22.222, 264 

Alþingishátíðin 1930. 
15 19. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra táð- 

stafana vegna albingishátíðarinnar 1930 1... 35——37 
72 25. mini Konungsbréf um að Alþingi skuli koma saman á Þing- 

völlum ........... a 263 
14 26. mini Konungsbréf um heiðursmerki alþingishátíðarinnar 

1930 varens essensen 265 

69 

6. marz 

10. marz 

11. marz 

5. april 

S. d. 

Alþingiskosningar. 

1 breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar 
til Alþingis (Landskjör 1930) lll 

bréf um kosning land 

  

jörinna alþingismanna 

Bankamál. 

Lög um Útvegsbanka Íslands h/f og um Íslandsbanka 
Samþykki fyrir Útvegsbanka Íslands h/f 

gerð fyrir Útvegsbanda Íslands h/f „........... 
Almenn fyrirmæli um Búnaðarbanka Íslands 
Fyrirmæli 

    

Regi 

um sparisjóðs og rekstrarlánadeild Búnaðar- 
hanka Íslands ......0.00 

Fyrirmæli um veðdeild Búnaðarbanka Íslands og fyrsta 
Hlokk bankavaxtabréfa hennar FIRIR 

Fyrirmæli um bústofnslánadeild Búnaðarbanka Íslands 
og fyrsta flokk bar 

Fyrirmæli um lánadeil 
   axtabréfa hennar 

dd Búnaðarbanka Íslands handa 
smábýlum við kaupstaði og kauptún ............ 

  

  

6



  

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

54 

56 

61 

21 

35 

18 

19 

i 

19 

  

), mal 

nóv. 

mal 

d. 

Sd. 

21. sept. 

19, mai 

Sd. 

Sd. 

Sd. 

Sd. 

Sd. 

S. d. 

S. d. 

Sd. 

S. d. 

S, d. 

Lög um sveitabanka .. BN FI 

*eglugerð fyrir útibú Landsbanka Íslands .......... 

Barnakennarar. 

Lög um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skip- 

un barnakennara og laun þeirra .................. 

Embætti. 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að veita lög- 

fræðikandídat Jóni Emil Ólafssyni embætti á Íslandi 

Fiskiveiðar og fiskimat. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 

rekstrarlán til útgerðar 00.00.0000. 

Lög um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um 

liskiveiðasamþykktir og lendingasjóði ..........., 
Lög um Fiskveiðasjóð Íslands 00.00.0000. 

Lög um fiskveiðasjóðsgjald Ll...ll eerevrene 5 . DS. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 18, 19. júní 
1929 um fiskimat ........... 0 

Fjárlög, fjáraukalög. 

Fjáraukalög fyrir árið 1928 Lll0lll. 
Fjåraukalég fyrir årid 1929 essere eee 
Fjárlög fyrir árið 1930 ......…. 

Flugferðir. 

Lög um stofnun flugmálasjóðs Íslands ............. 

Fræðslumál. 

Lög um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1929, um 

skipun barnakennara og laun þeirra .............. 
Lög um fræðslumálastjórn .......00.00 evveeeree 
Lög um gagnfræðaskóla ........0000. 

Lög um breyting á lögum nr. 37, 14. júní 1929, um hér- 
aðsskóla 20... HR IRR BR 

Gagnfræðaskólar, sjá fræðslumál. 

Hafnir og lendingabætur. 

Lög um Þreyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um 
fiskiveiðasamþykktir og lendingasjóði ............ 

Lög um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar 
nr. 60, 10. nåv, 1913 lll. 

Háskólinn. 

Lög um háskólakennara .....0.000. 0. 

50 

144—150 

154--—157 

164—213 

38—39 

43 

66—68 

123-—127 

128



VIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Heiðursmerki. 

74 26. júní Konungsbréf um heiðursmerki alþingishátíðarinnar | 

1930 sneen ennen srene | 265 

Heilbrigðismál. | 

13 15. apríl | Tilskipun um viðauka við tilskipun nr. 56, Í. desember | 
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59 Sd Lög um skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra ........ ' 1600 161 
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Samvinnufélög. | 

22 19. mai Lög um viðauka við lög nr. 36, 27. júní 1991, um sam- | 
vinnufélég ss222ssnnnnnnnnnnnne ennen eee | 44 

Siglingar, skip. | 
13 | 15, april | Tilskipun um vidauka vid tilskipun nr. 56, 1. desember | 

1924, um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skipum | 33 
29 19. mai Lög um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiski- | 

veiðasamþykktir og lendingarsjóði ................ öð 
37 S. d. Lög um skráning skipa .......000000. 70—78 
40 S. d. Lög um Þreyting á siglingalögum nr. 56, 30. nóv. 1914 81—82 
41 S. d. Sjomannaldg 2200. 83—104 
58 S. d. Lög um lögskráning sjómanna 2... 138-—143 

Sild 
36 S. d. Lög um vigt á SÍId Lo 68—69 
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4 4. marz Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Stórabret- 

lands um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 
hagnaði af skipaúlgerð „.l.00l0l i 

26 19. mai Lög um breyting á lögum nr. 36, 7. maí 1928 (Gengis- 
Viðaki) rreeee 19 

39 S. d. Lög um framlengingu um gildi laga um verðtoll ,..... 80 

Skeiðaáveitan. 
43 Sd. Lög um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. 109—111 

Skólamál 

70 14. maí Auglýsing um breyting á prófreglugerð fyrir gagn- 
fræðadeild hins almenna Menntaskóla í Reykjavik 
frá 18. apríl 1907 00... 261 

71 S. d. Auglysing å breyting á prófreglugerð fyrir lærdåms- 
deild hins almenna Menntaskóla í Reykjavík frá 20. 
mai FÐI0 LL eee eee 261-——262 

23 19. mai Lög um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Heykja- 
Vik sessssereeeeeeree FIRIR 15—47 

18 S. d. Lög um gagnfræðaskóla ...s2ssssssseeeeeeeveeeeeeen 123—127 
49 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 37, 14. júní 1929 um hér- 

AðsskÓla lll. 128 
51 S. d. Lög um bændaskóla 2.222 ever 153-—-136 

Skurðgröfur. 
59 5. d. Lög um skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra ...... 160— 161 

Slvsatrvegingar. 
30 S. d, Lög um breyting á lögum nr. 73, frå 7. mai 1928, um 

slysatryggingar .......0..0. 00 54
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79 

50 

62 

23 

20 

33 

8. des. 

1. marz 

t. ágúst 

8. des. 

19. maí 

S. d. 

S. d 

Sd 

Sd 

S. d 

S. d 

S. d. 

Ss. d 

S. d 

Auglýsing um samkomulag sem konungsríkið Ísland og 

konungsríkið Svíaríki hafa gert með sér til að tryggia 

rikisborgurunum rétt til bóta fyrir slys við vinnu 

Utanríkismál. 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Stórabrel- 

lands um gagnkvæma undanbágu frá tekjuskatti at 

hagnaði af skipaútgerð 00.00.0000. 0n 

Auglýsing um samning um sátt, dóms og serðaskipun 

milli Íslands og Spánar „.....00000 00 

Auglýsing um samkomulag sem konungsríkið Ísland 

og konungsríkið Svíaríki hafa gert með sér til að 

tryggja ríkisborgurunum rétt til bóta fyrir slys við 

VINNU nnnns 

Útflutningur. 

Lög um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um út- 

flutning hrossa 2...0000 

Lög um mat á kjöti til útflutnings „.....0.0... 

Útvarp. 

Lög um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí Í928, 

um heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á 

Úlvarpi 2... nesker nn renen renre 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar 

Á ÚLVAFPI 200.0.00 seeereesks ennen krrksrnres 

Vegamál. 

Lög um breyting á vegalögum nr. 41, 4. júní 1924 

Vélstjóraskólinn. 

Lög um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykja- 

Vik uuuuunueeeeeeeerns eres ereee vre 

Verkkaup. 

Lög um sreiðslu verkkaups 

Verzlun, verzlunarstaðir. 

Lög um löggilding verzlunarstaða ........0..00.00... 

Lög um löggilding verzlunarstaðar í Selárvík í Ár- 

skógshreppi .....0000. 0 
Lög um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1997, um út- 

flutning hrossa „......, IR FIRIR 

278 285 

286 287 

65 

105— 108
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Lög um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar 
nr. 60, 10. nóv, 1913 

Yfirsetukonur. 

Lög um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um brewt- 
ing á vfirsetukvennalögum nr. 14, 22, okt. 1912 .... | 79 

Yfirsetukvennalög 222, …. | 218 

80 

220



Stjórnartíðindi 1930. A. 1. | 1930 

OPIÐ BRÉF 1 
1. febr. 

um 

ad hans konunglega tign Haraldur, fslands prinz og Danmerkur, 

sé settur ríkisstjóri. 

Vér Ghristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vér höfum í hyggju að ferðast til útlanda og 

með því að hans konunglega tign ríkisarfi þá um leið dvelur erlendis, setjum 

Vér ríkisstjóra, samkvæmt Í. gr. í lögum 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, er 

svo stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjarverandi, 

sbr. 3. gr. dansk-islenzkra sambandslaga, bróður Vorn elskulegan, hans konung- 

legu tign prinz Harald Christian Frederik, og hefir hann ríkisstjórn á hendi 

í Voru nafni frá bessum degi, þangað til Vér komum heim aftur. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur að sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 1. febrúar 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

Hevkjavík, Ríkisprentsmiðjan (Gutenberg.



1930 

27, febr. 
LOG 

um 

lántöku fyrir ríkissjóð. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka handa ríkissjóði lán, allt að 12 milljón- 

um króna eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mynt. 

2. gr. 

Lán það. er ríkisstjórnin tók með lánssamningi við Barclays Bank, Limi- 

ted, London, dags. 27. september 1929, að upphæð 250000 sterlingspund, skal 

teljast hluti af láni því, sem heimilað er með 1. gr., og staðfestist umræddur láns- 

samningur með lögum þessum. 

3. gr. 

Lög nr. 39, 14. juni 1929, um lånsheimild fyrir rikissj6d, eru ur gildi 

numin. 

Í. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

€ Gjört á Amalíuborg, 27. febrúar 1930. 

Í nafni konungs 

Harald 

Íslands prinz og Danmerkur, rikisstjóri. 

Einar Árnason.



KONUNGLEG AUGLYSING 

um 

20 konungur sé kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vér Christian hinn Tjundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri 

til útlanda, kunngjörum Vér hérmeð Vorum kæru og trúu þegnum, að Vér höf- 

um sjálfur í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 1. þ. m., samkvæmt 1. gr. í 

lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga, höfðum falið 

bróður Vorum elskulegum, hans konunglegu tign prinz Har ald Christian 

Frederik að hafa á hendi í fjarvist Vorri. 

Gjört á Amalíuborg, 28. febrúar 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

1930 

3 
28. febr.



1930 

q 
d. marz 

AUGLÝSING 

um 

samkomulag milli Íslands og Stórabretlands um gagnkvæma undanþágu 

frá tekjuskatti af hagnaði af skipaútgerð. 

Ríkisstjórnir Íslands og Stórabretlands hafa Þann 27. april 1928 gert 
sér samkomulag til þess að tryggja gagnkvæma undanþágu frá 

skipaútgerð er að ræða, vissum tilfellum, er um arð af 

Konungleg ríkisstjórn Íslands og 

stjórn Hans Hátignar Bretakonungs 

á Stóra-Bretlandi óska að trvggja sagn- 

kvæmar undanþágur frá tekjuskatti í 

tilfellum, er um 

útgerð er að ræða, 

vissum arð af skipa- 

og hefir því orðið 

samkomulag um eftirfarandi samning: 

I. grein. 

Stjórn Hans Hátignar Bretakonungs 

á Stóra-Bretlandi fellst á að gera nauð- 

synlegar ráðstafanir samkvæmt 18. 

grein laga hins sameinaða konungsrik- 

Ís, sem ganga undir nafninu „the Fi- 

nance Act, 1923“, til þess að undan- 

tekjuskatti 

greiða 

þiggja (aukaskattur inni- 

falinn) Stóra-Bret- 

landi og Norður-Írlandi skattárið 1923 

21, er april 1923, og öll 

skattár þar á eftir, allan arð sem stafar 

frá skipaútgerð sem rekinn er af ein- 

staklingi búsetium á Íslandi eða af fé- 

lagi sem rekur slíka atvinnu og stjórn- 

ar henni á Íslandi. 

sem ber á 

byrjar 6. 

Samkomulagið sem 

fellst í þessari grein fellur úr gildi ef og 

þegar er íslenzk lög hætta að veita þau 

hlunnindi sem um ræðir í 2. grein. 

með 

tekjuskatti í 

svohljóðandi: 

His Britannic Majestv's Government 

in Great Britain and the Roval Icelandic 

(Government, being desirous of ensuring 

the reciprocal exemption from income 

tax in certain cases of profits accruing 

from the business of shipping, the fol- 

lowing agreement has been concluded: 

Article 1 

His Britannic Majesty's Government 

in Great Britain agree to take the neces- 

Section 18 of the 

Parliament of United 

Finance 

sary steps under 

Act of 

Kingdom the 

Act, 1923, for exempting from income 

tax (including supertax) chargeable in 

Great Britain and Northern Ireland for 

the vear of assessment 1923 

meneing on the 6th dav of April, 1923, 

and for every subsequent vear of assess- 

ment 

the 

known as 

24 com- 

any profits which acerue from 

the business of shipping 

an individual resident in 

carried on bv 
Iceland or by 

a company managing and controlling 

such husiness in Iceland. The arrange- 

menfs made in accordance with this 

Article shall cease to have effect if and 

so soon as the laws of 

the relef 

Iceland cease to 

give indicated in Article 2,



2. grein. 

slega 

lyst é þv 

hor aia Íslands 

Kont íslenzka  rikisstjórnin 

hefir ir, að samkvæmt lögum 

um tekju- og 

eignarskatt, sé ekki hægt að leggja skatt 

á arð, sem stafar frá skipaútgerð sem 

ekin af 

Stóra-Bretlandi 

af félagi, 

einstaklingi búsettum á 

eða Norður-Írl: 

rekur slíka atvinnu og 

Stóra-Bretlandi eða 

er 

indi eða 

sem 

stjórnar henni á 

Norður-Írlandi. 

> 
3. grein. 

atvinnu 

til 

frekari skýringar tekur orðið „eigandi“ 

Orðið „skipaútgerð“ merkir 
; 

tekna af eiganda skips, þessu og 

einnig til leigutaka skips. 

Þessu ll staðfestu hafa undirritaðir 

undirskrifað samning þenna og sett við 

innsigli sin. 

Gert í tveim eintökum í London þann 

tuttugasta og sjöunda dag aprilmánað- 

ar 1928. 

Fyrir Ísland 

Árticle 2. 

Icelandic (Ge 

that the 

the Kingdom of Iceland regarding in- 

The Royal 

have declared under laws of 

come tax and property tax, tax is not 

chargeable in respect of profits which 

acerue from the business of shipping 

carried on by an individual resident in 

Great Britain or Northern Ireland or 

by a company managing and control- 

ling such business in Great Britain 

Northern Ireland. 

or 

Article 3. 

Fhe expression “the business of ship- 

ping“ means the business carried on by 
9 

1 an owner of ships, and for the pur- 

poses of this definition the expression 

owner" includes anv eharterer. 

In witness whereof the undersigned 

agreement and signed the present 

affixc 

he 1ve 

have »d thereto their seals. 

Done 

twenty-seventh dav of 

in duplicate at London this 

April 1928. 

Austen Chamberlain. 

(L.S) 
P. A. Ahlefeldt-Laurvig. 

(L.S. 

Þetta hérmeð gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðherrann, 4. 

Trygg 

matz 1950 

vi Þórhallsson. 

1930 

4 
»vernment 4. marz



1930 6 

5 LOG 
6. marz 

um 

um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis 

(Landskjör 1930). 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Kjördagur við kosning landskjörinna þingmanna árið 1930 skal vera 
sunnudagur Í5. júní. 

2. gr. 

Kjörskrár og aukakjörskrár við kosningu þessa skulu samdar þannig, 
að í gildi komi 10. júní þ. á. 

3. gr. 

Við undirbúning kosningar þessarar breytast tímaákvarðanir og frestir 
kosningalaganna sem hér segir: 

Kjörskrár skulu lagðar fram 1. apríl, en aukakjörskrár 10. mai. 

Auglýsingarfrestur samkvæmt 12. gr. kosningalaganna skal vera 
ein vika. 

Kærufrestur samkvæmt 13. gr. laganna skal vera 14 dagar frá því 
að kjörskrá var lögð fram. 

Úrskurðarfrestur á kærum samkvæmt 14. gr. skal vera ein vika 

frá lokum kærufrests. Frestur til fundarboðs samkvæmt sömu grein skal 
vera 3 dagar. 

Um kærur við aukakjörskrár og úrskurði þeirra gilda venju- 
legir frestir, 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 6. marz 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jónas Jónsson.



7 1930 

OPIÐ BRÉF 6 
10. marz 

um 

kosning landskjörinna alþingismanna 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Í ár falla niður umboð þeirra landskjörinna þing- 

manna, er kosnir voru 1922, en svo er um þá alþingismennina Jónas 

Jónsson, Ingibjörgu H. Bjarnason og Jónas Kristjánsson. En varaþing- 

menn voru með nefndum alþingismönnum kosnir 1922 þeir Hallgrímur 

Kristinsson. sem nú er látinn, Inga Lára Lárusdóttir og Einar Helgason, 

og fara þeir einnig frá. 

Þar sem þetta er svo. verður kosning nýrra landskjörinna þingmanna að 

fara Íram á þessu ári. og er það allramildilegast vilji Vor, að landskosningar 

fari fram sunnudaginn 15. júni á þremur aðalþingmönnum og þremur vara- 

Þingniðönnunm. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipur fyrir allramildilegast að hinar umgetnu 

landskosningar skuli fara fram nefndan dag. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjørt å Christiansborg, 10. marz 1930. 

Undir Vor konunglega hånd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jonsson.



1930 S 

7 LOG 
ll, marz 

um 

Utvegsbanka Islands h/f og um Islandsbanka. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. KAFLI 

Um Útvegsbanka Íslands h/f. 

1. gr. 

Stofna skal hlutafélag, er heita skal Útvegsbanki Íslands h/f og hafa 
skal það verkefni að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjávarútveg, 
iðnað og verzlun landsmanna. 

2. gr. 

Hlutafé félagsins skal nema allt að 2'/ milljón króna. Af þeirri upp- 

hæð skal ríkissjóður leggja fram 1'/ milljón króna, en viðbótarinnar skal 
aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði, þegar full- 
trúaráð bankans ákveður, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Fé það, er 
ríkissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er ríkisstjórninni heimilt að 

taka að láni. 

3. gr. 
Heimili bankans, aðalskrifstofa og varnarþing skal vera í Reykjavík. 

Áuk þess getur bankinn haft útibú og umboðsskrifstofur á þeim stöðum, er 
bankastjórar og fulltrúaráð telja þörf á. 

4. gr. 

Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem innláni eða með 
sparisjóðskjörum eða á hlaupareikning, að kaupa og selja víxla og ávisanir, 

að veita lán gegn tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

5, gr. 

Bankinn skal eiga a. m. k. sem svarar 109/0 af innlánsfé með spari- 
sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum,



9 

verðbréfum Landsbanka Íslands, Búnaðarbanka Íslands og öðrum jafntryggum 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 209/0, ef fjármála- 

ráðherra, að fengnum tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf. 

6. gr. 
Aðalfundur hluthafa félagsins kýs fimm manna fulltrúaráð með hlut- 

fallskosningu, en fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun 

og ráðningarkjör. Í reglugerð bankans skulu settar reglur um skyldur og störf 

fulltrúaráðs, en fulltrúaráðið setur bankastjórunum erindisbréf. Fjármálaráð- 

herra kallar saman fyrsta aðalfund hlutafélagsins jafnskjótt og fullnægt er 
skilyrðum þeim, er ræðir um í 12. gr, sbr. 14 gr., eða liðinn er sá tími, 
sem fjármálaráðherra hefir ákveðið samkvæmt 16. gr. til uppfyllingar þeim 

skilyrðum. 

7. gr. 
Á hluthafafundum félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðis- 

rétti að því er hlutafé ríkissjóðs snertir. 

8. gr. 

Á fyrsta aðalfundi félagsins skal setja því samþykktir. Þá skal og 
setja reglugerð um starfsemi bankans. Samþykktir félagsins og reglugerð 

bankans skulu liggja undir samþykki fjármálaráðherra. Í samþykktum og í 

reglugerð má setja nánari ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar 
á meðal vera ákvæði um endurskoðun a reikningum bankans. 

9. gr. 

Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt 

í 50., 52. og 55.—58. gr. laga nr. 10, 15. apríl 1928. 

íI1. KAFLI. 

Um Fiskiveiðasjóð. 

10. gr. 

ÁAtvinnumálaráðherra skal heimilt að gera samning við Utvegs- 
banka Íslands h/f um það, að bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu 

Fiskiveiðasjóðs Íslands, þannig að sjóðurinn verði sérstök deild í bankanum 

með aðskildum fjárhag og sérstakri bókfærslu, og fari að öðru leyti um sjóð- 

inn eftir þeim reglum, er um hann eru settar í lögum þeim og reglugerðum, 

er um hann gilda. 

1930 

11. 

7 
marz



1930 10 

7 LL KAFLI 
11. marz 

Um Íslandsbanka. 

11. gr. 

Ríkissjóður leggur Íslandsbanka 3 milljónir króna sem forgangshlutafé, 

og greiðist fé þetta af núverandi skuld Íslandsbanka við rikissjóð (enska láninu). 

12. gr. 

Hlutafjårframlag rikissjods, það er ræðir um i ll. gr., er bundid eftir- 
farandi skilyrdum: 

a. að lagt verði fram að minnsta kosti Í!/s millj. króna forgangshlutafé með 

hlutafjársöfnun innanlands af öðrum en aðallánardrottnum bankans. 

Samþykki fjármálaráðherra þarf til þess, að þetta forgangshlntafé megi 
fara fram úr 2 millj, kr. 

b. að hagkvæmir samningar fáist við aðallánardrottna Íslandsbanka er- 

lendis um greiðslu núverandi skulda bankans til þeirra, þannig að eigi 
minna en 4'/s millj. af þeim skuldum verði annaðhvort forgangshlutafé í 

bankanum eða gangi næst forgangshlutafénu um áhættu. Af þessari upp- 

hæð fari bó forgangshlutafé ekki fram úr 1'/4 millj. kr. 

13. gr, 

Núverandi hlutafé Íslandsbanka skal afskrifað sem tapað og hlutabréf 
fyrir því felid úr gildi. 

lá. gr. 
Þegar skilyrðum þeim, sem nefad eru í 12. gr., hefir, að dómi fjár- 

málaráðherra, verið fullnægt, skal Íslandsbanki renna inn í Útvegsbanka Ís- 

lands h/f og hæita að vera til sem sjálfstæð stofnun, Tekur þá Útvegsbanki 

Íslands h/f við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum Íslandsbanka og kemur 
að þessu leyti í hans stað. 

15, gr, 
Þegar ákvæði 14. gr. koma til framkvæmdar, bætist forgangshlutafé í 

Íslandsbanka, sem gelið er um í 11. og 12. gr., við hlataféð í Útvegsbanka 

Íslands h/f sem almennt hlutafé samkv. 2. gr. 

Seðla Íslandsbanka, sem í umferð eru, skal þá og draga inn. 

Um ráðstafanir á gullforða bankans og um endurkaup Landsbankans 

á viðskipíavíxlum Íslandsbanka fer eftir þeim reglum, sem hingað til hafa gilt. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um innköllun seðlanna.



IV. KAFLI. 

ikvæði til vara. 

16. gr. 

    

Verð þeim, er getið er í 12. gr., eigi fullnægt innan þess 

líma, sem ákveður, skal bú Íslandsbanka tekið til skipta- 

ferð 
ggja manna, er fjármálaráðherra 

inu frá lokunardegi bankans 3. 

taka til greina neina kröfu um 
1 eða löggeymslu á eignir hans, 

    

taka lán til að greiða með afborganir til 
' lán þessi veita, forgangs- OR
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um bankans, þeim er í umferð eru við så 

1 tíma má bankinn eigi gefa út nýja 

rgð bankans á seðlunum gagnvart hand- 
> 

etja í reglugerð nánari ákvæði um 

um ré ings endurskoðun, innlausn seðla og 
unina framkvæma tveir endurskoðendur, er fjár- 

   

  

fjármálaráðherra heimilt að víkja frá lagafyrir- 

iri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 

eigi meðan á skiptunum stendur. 

1930 

7 
11. marz
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7 22, gr. 
11. marz Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins. 

23. gr. 
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu í kröfum á hendur bankanum, séu stimpilfrjáls að meira eða 
minna leyti. 

24, gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 11. marz 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Årnason.



þa
n 

Stjórnartíðindi 1930, ÁA. 2. 

SAMÞYKKT 

fyrir 

ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS h.f. 

I. KAFLI. 

Um nafn félagsins, heimili þess og tilgang. 

Í. gr. 

Nafn félagsins er Útvegsbanki Íslands h.f. 

2. gr. 

Heimili félagsins, aðalskrifstofa þess og varnarþing skal vera í Revkja- 

vík. Útbú og umboðsskrifstofur getur félagið haft á þeim stöðum, er framkvæmd- 

arstjórar þess og fulltrúaráð telja þörf á. 

Til þess að samþykkt um stofnun útbús eða umboðsskrifstofu sé gild, þurfa 

að minnsla kosti atkvæði 2 framkvæmdarstjóra og 3 fulltrúaráðsmanna að vera 

greidd með henni. 

3. gr. 

Tilgangur félagsins er að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjåv- 

arútveg, iðnað og verzlun landsmanna. Bankinn skal nefndur nafni félagsins og 

fæst hann við öll venjuleg bankastört eftir því sem nánar er mælt fyrir í reglu- 

gjörð hans. 

I. KAFLI. 

Um hlutaféð í félaginu. 

Á. gr, 

Hlutafé félagsins er framlag ríkissjóðs til Útvegsbanka Íslands hf. 114 

milljón króna, samkv. 2. gr. laga nr. 7, 11. marz 1930 og forgangshlutafé í Íslands- 

banka samkvæmt 12. gr. sömu laga 5.986.325,00 krónur. 

Hlutafé þetta er allt innborgað. 

Hlutaféð er allt jafn rétthátt í félaginu. 

Fulltrúaráð félagsins setur að fengnu samþykki fjármálaráðherra ákveðið 

að hlutafé í félaginu sé aukið um allt að einni milljón króna. Hlutafjárauka 

þessa skal aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði. 

Skulu þá núverandi hluthafar látnir sitja fyrir að skrifa sig fyrir nýjum hluta- 

bréfum eftir ákvæðisverði. 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

5 

1930 

apríl
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8 5. gr. 
5. apríl Fyrir hlutafénu skulu gefin út hlutabref að nafnverði 25, 50, 100, 200, 

1000, 5000 og 50000 krónur í framhaldandi töluröð. Þau skulu hljóða á hand. 

hafa og vera undirskrifuð af fulltrúaráði félagsins. Eigandi hlutabréfs getur 

látið skrásetja það á nafn sitt í bókum bankans. 

Halda skal skrá yfir hlutabréf í félaginu og skal þar greina: 

1. Útgsáfudag hvers hlutabréfs. 

2. Nafnverð bréfs, flokk þess og númer. 

3. Eigendaskipti að bréfinu, er tilkynnt hafa verið. 

6. gr 
Aldrei má félagið kaupa hlutabréf sjálfs sin eða laka þau að veði eða 

annari lryggingu. 

7. gr. 

Hlutabréfi hverju fylgir arðmiðar og stofn. Hluthafi getur fengið fleiri 

arðmiða afhenta eftir þörfum gegn því að skila stofninum. 

S. gr 

Nú glatast hlutabréf og arðmiði eða stofn er því heyrir bil, og má þá 

fulltrúaráð félagsins gefa hluthafa út nytt hlutabréf, arðmiða eða stofn. á hans 

kostnað. er hann hefir fengið ógildingardóm á hinu glataða. 

Fulltrúaráðinu skal heimilt að gefa úl Ul hluthafa nytt hlutabréf eða 

arðmiða, án þess að ógildingardóms sé aflað, ef fulltrúaráðið telur nægar sönn- 

ur færðar á það, að bréfið eða miðinn hafi eyðilagst. enda nemi nafnverð bréfs- 

ins eða upphæð arðmiðans eigi meiru en 200 krónum. 

Ef hlutabréf, arðmiði eða stofn skemmist, en þó verður eigi villst um 

tölu skjalsins eða efni, getur fulltrúaráðið gefið hluthafa út nýtt skjal í staðinn, 

á hans kostnað, enda skili hann aftur hinu skemmda. 

9, ør. 

Enginn hluthafi ábyrgist skuldbindingar félagsins fram yfir nafnverð 

hlutabréfa þeirra, er hann er eigandi að. Þessu ákvæði verður eigi breytt né það 

fellt niður með neinum álvktunum hluthafafundar. 

TI KAFLL 

Um stjórn félagsins. 

10. gr. 

Stjórn félagsins annast: 

a. Fulltrúaráð,



b. framkvæmdarstjórn (bankastjórar). 

c. hluthafar á hluthafafundunm. 

A. Um fulltrúaráðið. 

11. gr. 

Í fulltrúaráði félagsins eru 5 menn, er kosnir skulu á aðalfundi hluthafa 

með hlutfallskosningu. Fulltrúar skulu vera búsettir í Revkjavík eða svo nálægt 

Reykjavik að þeim sé auðvelt að sækja fulltrúaráðsfundi hvenær sem er. Figi 

þurfa fulltrúar að vera hluthafar í félaginu. 

12. gr. 

Kjörtími fulltrúa er 4 ár. Af fulltrúum þeim, sem kosnir verða á fyrsta 

aðalfundi hluthafa skulu ganga úr fulltrúaráðinu, að tveim árum liðnum frá 

kosningu, þeir 3 fulltrúar, er eftir réttri hlutfallstölu síðast voru kosnir af hverj- 

um lista, eða af hvorum lista, ef þeir voru tveir. Hinir fulltrúarnir tveir ganga 

þá úr ráðinu tveim árum síðar. Endurkjósa má fulltrúa. 

Nú verður autt sæti í fulltrúaráðinu á milli aðalfunda hluthafa og kýs 

þá fulltrúaráðið sjálft mann í hið auða sæti. Sá er kosningu hlýtur, gegnir ekki 

lengur fulltrúastörfum en til þess að kosning fer fram á næsta aðalfundi hlut- 

hafa. Sá, er þá verður kosinn fulltrúi í hið auða sæti, gengur, að því er lengd 

kjörtímans snertir, alveg í stað þess, er sæti hafði orðið autt eftir. 

Fulltrúaráðið kýs sér formann og varaformann úr sínum hóp. Kjörlimi 

þeirra á þessum stöðum er sá mi sem eflir er af kjörtíma þeirra í fulltrúaráð- 

inu þegar þeir eru kosnir. Varaformaður fulltrúaráðs segnir störfum formanns 

í forföllum hans. 

Formaður fulltrúaráðsins stjórnar fundum þessum Reglulega fundi skal 

fulltrúaráðið halda tvisvar í hverjum mánuði, Í. og 15. dag mánaðarins eða 

næsta virkan dag á eftir, ef 1. eða 15. ber upp á helgidag. Aukafundi skal full- 

trúaráðið halda svo oft sem formaður þess telur nauðsynlegt eða meiri hluli 

ráðsins krefst þess eða framkvæmdarstjórn félagsins óskar þess. 

Fundir fulltrúaráðsins skulu haldnir í Reykjavík. Eru þeir lögmætir et 

3 fulltrúar eru á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema þar 

sem Öðruvísi er ákveðið í samþykktum þessum eða í reglugerð bankans. Til 

þess að gild álvktun verði gerð á fulltrúaráðsfundi verða 5 fulltrúar að minnsta 

kosti ad taka bått i atkvædagreidslunni. Þegar jöfn eru atkvæði sker atkvæði 

formanns úr. Þeir fulltrúar, sem eigi geta komið sjálfir á fund, geta falið öðrum 

fulltrúa, sem á fundinn kemur, að greiða atkvæði fyrir sína hönd eða sent fund- 

inum atkvæði sín skriflega. 

5 
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14. gr. 

Fulltrúaráðið hefir hina æðstu forstöðu félagsins og allra mála þess á 

hendi og gerir ályktanir fyrir þess hönd, nema þar sem vald til þess er áskilið hlut- 

hafafundi eða framkvæmdarstjórn í samþykktum þessum eða í reglugerð 

bankans. 

Fulltrúaráðið kemur fram fyrir félagsins hönd gagnvart dómstólunum, 

yfirvöldunum og gagnvart þriðja manni. 

Allt það sem fulltrúaráðið gefur út frá sér skal undirskrifað af formanni 

ráðsins og einum hinna fulltrúanna. Félagið ábyrgist allar þær skuldbindingar 

er fulltrúaráðið gengst undir fyrir þess hönd. 

Hver einstakur fulltrúi í fulltrúaráði hefir aðgang að bókum og skjölum 

bankans til eftirlits, enda hvílir á honum fullkomin þagnarskylda. 

Nánari ákvæði um afskipti fulltrúaráðsins af atvinnureksti félagsins 

skulu sett í reglugerð bankans. 

15. gr. 

Formaður fulltrúaráðsins hefir 2500.00 krónur í ársþóknun, en hinir 

fulltrúarnir 1200.00 krónur hver. Auk þess fá allir fulltrúarnir dýrtíðaruppbót 

af allri launaupphæðinni og reiknast dyrtíðaruppbótin með sömu vísitölu og 

dýrtíðaruppbót starfsmanna ríkisins, enda hafi aðalfundur eigi ákveðið þeim 

dvrtíðaruppbót eftir öðrum reglum. 

B. Um framkvæmdarstjórnina. 

16. gr. 

Fulltrúaráðið skipar framkvæmdarstjórn félagsins (bankastjóra), á- 

kveður tölu þeirra, laun og ráðningarkjör, og skiptir verkum milli þeirra. 

17. gr. 

Framkvæmdarstjórnin hefir á hendi hina daglegu stjórn málefna félags- 

ins, eftir því sem nánara er fyrirmælt í reglugerð bankans, og eftir ákvörðunum 

fulltrúaráðsins 

Framkvæmdarstjórnin ræður útibússtjóra, aðalbókara og aðalgjaldkera, 

bæði við aðalbankann og í útibúunum, með samþykki fulltrúaráðsins, og víkur 

þeim frá. Ennfremur ákveður framkvæmdarstjórnin laun starfsmanna bankans, 

að fengnu samþykki fulltrúaráðs. 

18. gr. 

Eigi mega framkvæmdarstjórar félagsins hafa embættisstörf á hendi, ekki 

teka sjálfir atvinnu og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja. 

Eigi mega framkvæmdarstjórarnir vera skuldskeyttir félaginu, hvorki 

skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.
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C. Um hluthafafundi. 

19. gr. 

Aðalfundur hluthafa skal haldinn í júlímánuði ár hvers, þó fyrst í júli 

mánuði 1931. 

Aukafundir verða haldnir samkvæmt álvktun um það, annaðhvort á aðal- 

fundi eða af fulltrúaráðinu. 

Hluthafafundir skulu haldnir í Reykjavík 

20. gr. 

Til hluthafafundar skal boðað með eigi minna en 4 vikna fyrirvara, talið 

frá síðari auglýsingu. Til aukafundar má þó boða með viku fyrirvara, ef full- 

trúaráðinu virðist brýn nauðsyn til bera. Fulltrúaráðið boðar til funda. 

Fundarboðanir og aðrar slíkar auglýsingar frá félaginu tl hluthafa skal 

birta tvisvar sinnum í blaði því, er löggilt er til að birta stjórnarvaldaauglys- 

ingar á Íslandi, annars eru þær ekki gildar. Svo má og birta þær í öðrum blöðum 

eftir því sem fulltrúaráðinu þykir henta. 

21. gr. 

Í auglýsingum um fundarboð skal tilgreina dagskrá fundarins, og ma 

eigi greiða atkvæði á fundinum um önnur efni en þau, er tekin hafa verið upp 

í hina auglýstu dagskrá. og breytingartillögu við þau. 

Tillögur frá hluthöfum er fulltrúaráðinu skylt að taka á dagskrá á hlut- 

hafafundi þeim, er boðað er til næst á eftir að þær bárust því í hendur, enda 

séu þær bornar fram skriflega af hluthöfum eða umboðsmönnum hluthafa að 

100000 króna hlutafjárins eða þaðan af meira. 

22. gr. 

Á aðalfundi hluthafa skal þetta tekið fyrir: 

1. Skýrsla fulltrúaráðsins um starfsemi félagsins. 

2. Framlögð endurskoðuð reikningsuppgjörð með tillögu um hvernig verja 

skuli ársarðinum. 

3. Tillaga um kvittun til framkvæmdarstjórnarinnar fyrir reikningsskil. 

4. Kosning fulltrúa í fulltrúaráð. enda þurfi kosning fram að fara samkvæmt 

12. gr. samþykktar þessarar. 

5. Kosning endurskoðunarmanna. 

6. Umræður um önnur mál, er á dagskrá standa, og úrlausn þeirra. 

23. gr. 

Hluthafafundum stýrir fundarstjóri, er fundurinn sjálfur kys. Fundar- 

arstjóri sker úr öllum formlegum atriðum, er snerta umræður eða atkvæða. 

greiðslur á fundum. 

5. aprí 

1930 

8
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8 Bóka skal fundargerðir hluthafafundar og skal formaður fulltrúaráðs og 

5. apríl fundarstjóri ásamt fundarrilara undirskrifa fundarbókina. 

24. gr. 

Á hluthafafundum hefir hver fundarmaður atkvæði í hlutfalli við þá 

hlutaupphæð, er bann á eða sýnir umboð fyrir, 1 atkvæði fyrir hverjar 25 kr. 

25. gr. 

Hver hluthafi, sem ætlar að neyta atkvæðisréttar síns á hluthafafundi 

verður í síðasta lagi daginn fyrir fundinn að gera grein fyrir atkvæðisrétti sínum 

á þeim stað, er fulltrúarráðið hefir tilgreint í fundarboðinu, og fær hann þar 

aðgöngumiða að fundinum. Skal tilgreint á aðgöngumiðunum hve mörg at- 

kvæði hann hafi. Heimilt er hluthafa að gefa öðrum umboð til að mæta á fund- 

inum fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín. 

Aðrar heimildir Ul að vera fyrir hönd einhvers hluthafa á hluthafafundi 

verður að sanna er aðgöngumiða að fundinum er vitjað. 

IV. KAFLI. 

Um reikningsuppgjörð, endurskoðun reikninga, skipting ágóða og varasjóð. 

26. gr. 

Starfsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember. 

Fyrsta starfsár og reikningsár félagsins er frá stofnun þess til 31. des. 1930. 

ør 27. 

Ársreikningur félagsins skal fullgerdur eigi síðar en i marzmånadarlok. 

Yfirlit vfir hag bess skal gert um hver månadamåt og birt i Logbirtingabladinu. A á í S É í 

28. gr. 

Á aðalfundi hluthafa skulu kosnir 2 endurskoðendur með hlutfallskosn- 

ingu til eins árs í senn. Þeir skulu vera bókhaldsfróðir menn og hafa æfingu í 

endurskoðun reikninga. Að sjálfsögðu mega þeir ekki eiga sæti í fulltrúaráði 

eða framkvæmdarstjórn félagsins, en að öðru leyti má velja þá jafnt úr hópi hlut- 

hafa sem utan. Endurskeðendur skulu rannsaka reikninga félagsins og alla 

reikningsfærslu á árinu og gera athugasemdir þar að lútandi eftir því sem á- 

stæða er til. Skal endurskoðendum heimill aðgangur að öllum bókum og skjöl- 

un félagsins, hvenær sem er á árinu. 

Félagssljórnin skal hafa sent endurskoðendum ársreikning sinn í síðasta 

lagi 31. marz ár hvert, og ber þeim að skila stjórninni honum aftur ásamt at- 

hugasemdum sínum innan mánaðar frá því hann kom þeim í hendur. 

Í síðasta lagi tveim vikum fyrir aðalfund skal stjórnin hafa samið svör við
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athugasemdum endurskodendanna og skulu þau liggja hluthöfum til synis åsamt 

ársreikningi. 

Endurskoðendur fá í laun 2000.00 kr. á ári og auk þess dyrtíðaruppbót 

eins og starfsmenn bankans. 3 

29, ør 

Áður en ársreikningur er uppgerður, skal stjórn bankans eftir föngum 

gera sér grein fyrir, hve mikið ætla megi að tapist af skuldum. sem þó þykir 

eigi ástæða ll að afskrifa samtímis. Skal hún gera tillögur til aðalfundar um, 

hve háa upphæð skuli leggja hi hliðar fyrir þessum væntanlegu töpum og dregst 

sú upphæð frá tekjuafgangi ársins. 

30. Er 
tluð i 

Arðinum eftir ársreikningnum, að frádreginni þeirri upphæð. sent a 

er til afskrifta af eignum félagsins og því sem lagt er til hliðar fyrir væntanlega 

töpuðum skuldum, skal varið svo sem hér segir: 

Ef nettóarður nemur 1“ eða minna af hlutafjárupphæð félagsins rennur 

hann óskiptur í varasjóð. Þegar varasjóður hefir náð þeirri upphæð að hann 

nemur 50 af hlutafjárupphæð, er þó eigi skyli að leggja í hann meira en 2% 

af hlutafjárupphæð. 

Ágóða fram yfir £% af hlutafjárupphæð og alll upp í 8“, skal úthlutað 

til hluthafa í réttu hlutfalli við hlutafjáreign þeirra, þó þannig að hundraðshluti 

sá. sem greiddur er 1 arð af hlutabréfum, standi á heilum eða hálfum. 

Hagnaði, sem verða kynni fram yfir 8% af hlutafjárupphæð, skal ráð- 

stafað af aðalfundi, að fengnum tillögum fulltrúaráðs. 

ol. gr. 

Fari svo að ársarður hrökkvi eigi fyrir töpuðum skuldum og afskriftum 

af öðrum eignum, skal það, sem á kynni að vanta, tekið af varasjóði félagsins. 

Um breytingar á samþykktum félagsins. 

a) 
21 2) ad 

Sambykktum félagsins má breyta á löglegum aðalfundi félagsins, þar 

sent staddir eru hluthafar, er uniráð hafi vfir að minnsta kosti %, atkvæða, og 

sé breytingin samþykkt með *; atkvæða að minnsta kosti. Hafi eigi verið á 

fundinum svo margir hluthafar en lagabrevtingin sambykkt med %; atkvæða, 

skal halda fund aftur innan mánaðar. Skal tl hans boðað á venjulegan hátt og 

það tekið fram, að Ul fundarins sé boðað af því. að eigi hafi verið nægjanlega 

1930 
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8 margir á hinum fyrri. Séu á þeim fundi greiddir 2% atkvæða með breytingunni 
5. apríl öðlast hún gildi. hvort sem margir eða fáir hafa sótt fundinn. 

VI. KAFLI. 

Um félagsslit. 

og 
eð. gr. 

Nu þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og fer þá um tillögur 
bar að lútandi, sem um lagabreytingar. 

Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að slita félaginu, kveður og 
á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess og um greiðslu skulda. 

Þannig samþykkt á fyrsta aðalfundi Útvegsbanka Íslands h.f. 1 apru 1930. 

Fulltrúaráð Utvegsbanka Islands hf 

Svafar Gudmundsson. Lárus Fjeldsted. 

Stefan Jóh. Stefánsson. Magnús Torfason. 

Eggert Claessen. 

Framanskráð samþykkt staðfestist hérmeð. 

Fjármálaráðuneytið, 5 april 1930. 

Einar Árnason. 

Gísli Ísleifsson.
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REGLUGJÖRÐ 9 
5, apríl 

fyrir 

Útvegsbanka islands hd. 

I. KAFLI. 

Um stofnun bankans og skipulag hans. 

Í. gr. 

Útvegsbanki Íslands h.f. er stofnaður með lögum nr. 7 1930. Bankinn er 

hlutafélag og er hlutafjárupphæðin ákveðin að minnsta kosti 7.100.000,00 kr., 

en heimilt er að auka hana um allt að 1 milljón kr. 

2. gr. 

Yfirstjórn bankans er í höndum 5 manna fulltrúaráðs, sem kosið er á 

aðalfundi hlutafélagsins. Fulltrúaráðið skipar bankastjóra og ákveður tölu 

þeirra og laun og ráðningarkjör. 

II. KAFLI 

Störf bankans. 

A. Um ávöxtun fjár. 

3. gr. 
B: ki - ” DØ z árar s Ex “ Ár ng 13 Jankinn tekur fé til ávöxtunar svo sem hér segir: 

Í hlaupareikning, 

í innlánsbók, 

gegn viðtökuskirleini. 

lt. gr. 

Sá, er hefja vill hlaupareikningsviðskipti við bankann, skal um það semja 

við framkvæmdarstjórn hans. 

D. gr. 

Viðskiptamaður fær lausa kvittun fyrir innborgunum á hlaupareikning, 

tvirilaða, ef krafizt er,
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9 6. gr. 

5. april Viðskiptamaður, er fé vill taka út úr hlaupareikningi, skal að jafnaði gefa 

út tékkávísun á bankann, á eyðublöð er bankinn sjálfur hefur til sölu. Gerð 

eyðublaða ákveður fulltrúaráðið. Tékkinn skal undirskrifaður af viðskipta- 

manni sjálfum, af prókúrista hans eða öðrum, er hann hefir gefið lögfullt umboð 

til að ávísa á reikninginn, enda skal þá umboðið jafnframt afhent bankanum, 

ef það er eigi opinberlega tilkynnt. 

Bankanum er og skylt að greiða út fé úr hlaupareikningi eftir skrifleg- 

um fyrirmælum viðskiptamanns, eða eftir símskeyti frá honum, enda sé þá 

tndirskrift hans undir símskeytið staðfest, eða á annan hátt þannig frá gengið. 

að útborgun sé áhættulaus fyrir bankann. 

gr. 

Enginn má gefa út ávísun á meira fé, en hann á inni í hlaupareikningi, 

nema sérstaklega sé svo um samið við framkvæmdarstjórn bankans, 

8. gr. 

Um leið og hlaupareikningsviðskipti eru stofnuð, skal viðskiptamaður af- 

henda bankanum sýnishorn af undirskrift sinni. Komi bað fyrir, að fölsk ávísun 

sé greidd af bankanum og sú ávísun er útgefin á eyðublað úr tékkhefti, sem við- 

skiptamaður hefir sjálfur fengið, ber sá skaðann, sem féð á, nema augljósu gá- 

leysi bankans sé um að kenna. 

9. gr. 

Í tékkávísun, sem gefin er út á innstæðu í hlaupareikningi, verður upp- 

hæðin að vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki gætt, þá er 

bankinn eigi skyldur að útborga ávisunarupphæðina. Sé fjárhæðin tilgreind 

öðruvísi með tölustöfum en bókstöfum, þá gildir minni upphæðin. 

10. gr. 

Framkvæmdarstjórnin ákveður hvort taka skuli við ákveðnu fé í hlaupa- 

reikning, og hvort greiða skuli vexti af því fé, sem tekið er við. 

11. gr. 

Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í bókum bankans, og 

einnig umboðsmanni hans, en varast verður, að hann sjái reikning annara 

manna. 

12. gr. 

Ef ekki er öðruvísi um samið skulu vextir af hlaupareikningsf6 vera 20 

lægri en bankinn greiðir á sama tima af fé í innlánsbókum. 

13. gr. 

Bankinn tekur á móti innlánsfé til ávöxtunar með sparisjóðskjörum,
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minnst 5 kr. i hvert sinn. På er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög 

stórum upphæðum til ávöxtunar, ef framkvæmdarstjórnin telur það óhaganlegt 

fyrir bankann. 

14. gr. 

Þegar innstæðan nemur minnst 5 kr. reiknast vextir af heilum krónum 

frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn, þó eigi í minni hlutum en heil- 

unt aurum. 

Vextir reiknast 1. júlí og 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við 

höfuðstólinn. Af upphæðum, er nema 1000 krónum eða þar yfir, er bankinn 

eigi skyldur að greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mån- 

uði í bankanum. 

15, gr. 

Af fé. sem bankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður sreitt það, 

er menn Óska, án uppsagnarfrests, þegar framkvæmdarstjórnin sér sér það fært 

en heimta má, að upphæðum frá 1000 3000 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp, 

og upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að borga meira 

en 5000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Þeim, er í fyrsta sinn leggur inn fé með sparisjóðskjörum., er fengin við- 

skiptabók, er hann greiðir 50 aura fyrir. Framkvæmdarstjórnin ákveður hvort 

sú borgun er tekin fyrirfram eða þegar bókin er útskrifuð eða ónvtt. 

Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það um 

leið vera ritað í viðskiptabókina. Þó má í sérstökum tilfellum taka við fé án 

þess bókin sé sýnd, gegn kvittun bókara og féhirðis. 

Heimilt er að stofna sérstaka deild við sparisjóðinn þar sem taka má við 

innlögum og ávísa á innstæðuna, án þess viðskiptabókin sé sýnd. Skulu slík inn- 

lög og útborganir færast í viðskiptabókina þegar hún er næst synd í bankanum. 

Viðskiptabækur við þá deild skulu greinilega bera með sér, að gefa megi út ávís- 

anir á mnstæðuna. 

Fyrir innlögum og útborgunum kvittar bókari og féhirðir í viðskiptabók- 

ina, og er það full sönnun fyrir greiðslunni. 

Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar tl að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um eða eitthvað af því. Um falskar ávísanir á sparisjóðsinnstæður gilda 

ákvæði 8. gr. 

Vexti skal innfæra í viðskiptabækur 1. júlí og 31 des. ár hvert. Fram- 

kvæmdarstjórn löggildir innlánsbækurnar eða þeir starfsmenn bankans, sem 

bankaráðið sefur umboð Ul þess. 

5 
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17. gr. 

Glatist innlánsbók, ber eiganda að snúa sér til framkvæmdarstjórnarinnar, 

er annast um, að handhafa hennar verði stefnt samkvæmt 50. gr. laga um 

Landsbanka Íslands nr. 10, 15. april 1928, sbr. 9. gr. laga nr. 7 1930. 

18. gr. 

Framkvæmdarstjórninni er heimilt að segja lausu fé, sem er á vöxtum i 

bankanum með sparisjóðskjörum, með þriggja mánaða fresti. Skal annaðhvort 
rita uppsögnina í innlánsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt í því 
blaði Reykjavíkur, er stjórnarvalda auglýsingar skulu birtar í, og að minnsta 
kosti í tveim öðrum blöðum. 

Efr gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 15 ár samfleytt, 
verður hætt að greiða vexti af því, og verður þá með auglýsingu, er skal birt með 
missiris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 17. gr., skorað á eiganda að hirða féð. 
Gefi hann sig ekki fram áður en fresturinn er liðinn. er innlánsbók hans ógild, 
en féð ásamt vöxtunum rennur í bankann; þó má bankastjórnin greiða féð, að 
meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan 5 ára og banka- 
ráðið leyfir. 

20. gr. 
Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um eignir annara, nema skylt sé 

að lögum. 

21. gr. 

Sá, sem tekið hefur allt út úr innlánsbók sinni, skal skila henni í bank- 
ann; sé bók útskrifuð. fær hann aðra bók Ókeypis, ef hann vill halda viðskipt- 
unum áfram. 

22. gr. 
Ennfremur er bankanum heimilt að taka fé til ávöxtunar eftir sérstökum 

samningi í hvert skipti og gefa viðtökuskírteini fyrir fénu. 

B. Um útlán. 

23. gr. 
Utlånsstarfsemi bankans skal hagad svo, ad sem begt samrymist adal- 

hlutverki hans, að styðja og efla sjávarútveg, verzlun og iðnað landsmanna. 

24. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir. hvort 

sem greiðsla á að fara fram innan lands eða utan.



25 1930 

25. gr. 9 

Bankinn veitir, umfram það sem ræðir um í 24. gr. lán í því formi og 5. apríl 

gegn þeim tryggingum, er nu skal greina: 

a. Beikningslán. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. 

c. Lán gegn fasteignarveði. 

d. Lán gegn handveði. 

ec. Lán gegn ábyrgð sýslu- eða bæjarfélags. 

26. gr. 

Um reikningslán skal gerður sérstakur lánssamningur og undirritaður 

af framkvæmdarstjórn bankans og lántakanda. Skal í honum greint hámark láns- 

ins, uppsagnarfrestur af hálfu beggja aðilja, trygging fyrir láninu og hverja 

vexti skuli greiða bæði af skuld og innstæðu. Reikningslán skulu að jafnaði ein- 

ungis veitt gegn fasteignarveði eða handveði í vel tryggðum verðbréfum, en 

heimilt er þó að taka aðrar tryggingar, ef sérstök ástæða þykir til. 

Um innborganir og útborganir gilda sömu reglur og un hlaupareikninga. 

27. gr. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán má eigi veita nema úl eins árs í senn, en heimilt 

er að framlengja þau, ef framkvæmdarstjórn telur það áhættulausl fyrir bank- 

ann. Samanlagður lánstími má þó aldrei vera lengri en 10 ár. 

28. gr. 

Lån samkv. c. lid 25. greinar må veita gegn sérhverjum veðrétti í fast- 

eign, er stjórn bankans telur fullnægjandi tryggingu fyrir láninu. Þegar meta 

skal veðhæfi fasteigna skal fasteignarmat þeirra að jafnaði lagt til grundvallar. 

Ef líkur eru tl að verðbreytingar hafi orðið á fasteign frá því síðasta 

fasteignamat fór fram má láta nýtt mat fram fara. Skal það framkvæmt annað- 

hvort af dómkvöddum mönnum eða af mönnum, sem stjórn bankans tilnefnir 

sjálf. Að öðru leyti skal lánbeiðandi útvega sérhver þau skilríki, sem banka- 

stjórn krefst og málið varða. 

Lán gegn fasteignarveði skulu að jafnaði eigi veitt til lengri tíma en 20 ára. 

29. gr. 

Bankinn lánar fé gegn handveði. svo sem arðberandi. vel trvggðum verð- 

bréfum og öðrum þeim munum, sem framkvæmdarstjórnin tekur gilda og ser 

bankanum fært að geyma. 

Ennfremur má veita lán gegn tryggingu í fiski og fiskiafurðum, í vá- 

trvggðum verzlunarvörum, sem bankanum eða trúnaðarmönnum hans eru af- 

hentar sem handveðstrygging, eða vörum samkvæmt farmskirteini eða gevymslu- 

skírteini, sem bankanum er afhent og framselt.
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9 30. gr. 

5. apríl Bankinn má veita lán gegn veði í eignum og tekjum bæjar- og syslu- og 

sveltarfélaga, og gegn ábyrgð þeirra sem slíkra, þegar eftirfvlgjandi skilyrði 

eru fyrir hendi: 

a. Leyfi hlutaðeigandi stjórnarvalda (sýslunefndar og stjórnarráðs) til lán- 

tökunnar. 

b. Fjárhagsreikningur sýslunnar, sveitar- og bæjarfélagsins næsta ár á undan 

láanbeiðninnui. 

c. Vottorð hlutaðeigandi yfirvalda um það, að þeir menn, sem annast um lán- 

tökuna eða veita umboð til að taka lánið, séu réttir hlutaðeigendur. 

d. Útskrift úr fundarbók lánbeiðanda, sem sýni, að löglega hafi verið sam- 

þykkt að taka lánið, og sé útskriftin staðfest af hlutaðeigandi vfirvaldi. De 

Abyrgdaryfirlysing hreppsnefndar, syslunefndar cda bæjarstjórnar. 

C. Abyrgðir. 

31. gr. 

Bankinn getur tekizt á hendur ábyrgðir utan lands og innan, gegn trygg- 

ingum, Jafngóðum og um lán væri að ræða. 

D. Innheimtur. 

32. gr. 

Bankinn má annast allskonar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 

TI. KAFLI. 

Reikningur og endurskoðun. 

33. gr. 

Ársreikningur bankans, sem miðast við almanaksárið, skal saminn og 

birtur í Stjórnartiðindunum í síðasta lagi þremur mánuðum eftir árslok, en yfirlit 

yfir hag bankans skal birta við hver mánaðamót. Skal reikningurinn svo mikið 

sundurlíðaður sem fulltrúaráðið leggur fyrir þannig, að hann sýni glögga mynd 

af hag bankans. 

34. gr. 

Aðalfundur hluthafa kýs með hlutfallskosningu tvo bókhaldsfróða endur- 

skoðendur og skulu þeir rannsaka reikning bankans og bera saman við bækurn- 

ar og við sjóð bankans og eignir. Sjálfar bækurnar og færslu á þeim skulu þeir 

einnig rannsaka, svo að þeir séu þess fullvíssir, að bókhaldið sýni rétta mynd af 

því, sem fram hefur farið.
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Ef þeir verða þess varir, að vanræksla eigi sér slað í einhverju eða að 

nauðsynlegar endurbætur þurfi að gjöra, þá eiga þeir að benda bankaráðinu á 

það og gera uppástungur um endurbæturnar. 

35. gr. 

Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum bankans skulu þannig gjörðar 

að glöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. 

36. gr. 

Endurskoðendur skulu framkvæma starf sitt samkvæmt erindisbréfi, sem 

fulltrúaráðið setur þeim. 

IV. KAFLI. 

Um stjórn bankans. 

37. 

Fulltrúaráð bankans hefur yfirumsjån med cignuni bankans og allri starf- 

semi hans. Það setur bankastjórum erindisbréf og skiptir störfum með þeim, 

eftir því sem ástæður þykja tl. Í samráði við bankastjórana ákveður það for- 

ør gr. 

vexti, utlånsvexti og innlånsvexti bankans og sér um ad vaxtabreytingar allar 

séu hæfilega auglýstar fyrir almenningi. Það ákveður og, hvenær bankinn skuli 

opinn fyrir almenning. 

38. gr. 

Fulltrúaráðið heldur fundi eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði hverjum. Auk 

þess skal formanni þess skylt að koma í bankann eigi sjaldnar en vikulega og 

kynna sér ítarlega starfsemi hans. Skal hann sérstaklega líta eftir útlánsstart- 

semi bankastjóranna og gerir hann fulltrúaráðinu aðvar*, ef hann telur hana á 

einhvern hátt athugaverða. Formanni ber og að fylgjast með erlendum skulda- 

skiptum bankans og yfirleitt líta eftir allri starfsemi hans í höfuðdráttum. Hver 

einstakur fulltrúi í fulltrúaráðinu hefur aðgang að bókum og skjölum bankans 

til eftirlits. enda hvílir á honum fullkomin þagnarskvlda. 

39. gr. 

Tveir bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuldbindi bankann, ef gefa 

skal út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Þó 

er fulltrúaráðinu heimilt að veita Glteknum starfsmönnum bankans umboð til 

að skuldbinda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni ásamt eintim 

bankastjóra. Þó þarf jafnan samþykki fulltrúaráðsins til að taka erlend lán. 

Bankastjórar annast hinn daglega rekstur bankans, þeir ráða starfsfólk 

bankans. ákveða launakjör þess og ráðningaskilmála, með þeim takmörkunum, 
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9. sem setlar eru í samþykktum félagsins, skipta með þeim verkum og líta eftir að 
5. apríl það ræki störf sín. Öllum starfsmönnum bankans er óheimilt að skvra óvið- 

komandi mönnum frá viðskiptum manna við bankann. 

V. KAFLL 

Ýms ákvæði. 

10. gr. 

Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ritað 
undir þær, og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföllum 
Þeirra er þó jafn gild kvittun þess eða þeirra, er þeir fela starf sitt í samráði 
við framkvæmdarstjórnina. 

1. gr. 

Féhirðir bankans skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað 

fyrir, sem bankastjórn og fulltrúaráð taki gilda. 

Féhirðir ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans eða af öðrum ástæð- 
um annast störfin, ef eigi er séð fyrir að varamennirnir eða aðstoðarmennirnir 
setji tryggingu, meðan þeir gegna störfum féhirðis. 

42. gr. 

Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna framyfir venjulegan starfs- 
tíma bankans, þegar þess er þörf. 

13. ør. 

Starfsmennirnir mega ekki án leyfis framkvæmdarstjórnarinnar taka 
að sér annað launað starf eða reka atvinnu. 

d4. gr. 

Embættismönnum og starfsmönnum bankans er bannað að gjörast un- 
boðsmenn annara gagnvart bankanum. SS 

15. gr. 

Þeir, sem vilja fá lán úr bankanum, skulu beiðast þess skriflega og seta 
þeir fengið prentuð eyðublöð undir slíkar beiðnir í bankanum. Skriflegs svars 
við slíkri beiðni verður ekki krafizt. og getur enginn, sem synjað er um lán, 
heimtað, að honum sé gjörð grein fyrir, hverjar ástæður séu til svnjunarinnar. 

16. gr. 

Sérhver skuldunautur bankans má greiða lán það, er hann hefur fengið, 
allt eða nokkurn hluta þess áður en gjalddagi sá, sem ákveðinn er í skuldabréf-



inu, er kominn, og fær hann bå endurgoldinn tiltélulegan hluta þeirra vaxta, 

1929 

9 

er hann hefur fyrirfram greitt. af upphæð þeirri, sem hann greiðir fyrir réttan 5. april 

gjalddaga, en eigi hærri vexti en bankinn á þeim tíma gefur fyrir sparisjóðsinn- 

lög, þó getur framkvæmdarstjórnin breytt til um vaxtagreiðsluna, el ástæða 

þvkir til. Vaxtaupphæðin skal nema meiru en 3 kr. til bess að endurgreiðsla á 

vöxtum geti komið til greina. 

17. gr. 

Þangað til lokið er inndrætti seðla Íslandsbanka, þeirra, sem í umferð 

eru, haldast í gildi ákvæði 3. kafla reglugerðar Íslandsbanka frá 6. juni 1923. 

ÍS. gr. 

Fulltrúaráðið hefur heimild til að breyta ákvæðum reglugjörðar þessarar 

innan þeirra takmarka, sem samþykktir félagsins heimila 

Þannig samþykkt á fyrsta aðalfundi Útvegsbanka Íslands h.f., 1. april 

1930. 

Fulltrúaráð Útvegsbanka Íslands h.f. 

Svafar Guðmundsson. Lárus Fjeldsted Stefan Jóh. Stefánsson. 

Magnus Torfason. Eggert Claessen. 

Framanskráð reglugerð staðfestist hérmeð. 

Fjármaálaráðuneytið, 5. apríl 1930. 

Einar Árnason. 

Gisli Ísleifsson.
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10 OPIÐ BRÉF 
11. apríl 

um 

að hans konunglega tign Haraldur, prinz Íslands og Danmerkur, 

sé settur ríkisstjóri. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnngt: Þareð Vér höfum í hvggju að ferðast Hl útlanda og 

með því að hans konunglega tign ríkisarfi þá um leið dvelur erlendis. 

setjum Vér ríkisstjóra, samkvæmt fyrstu grein í lögum 11. februar 1871, 

um ríkisstjórn, er svo stendur á, að konungur er ekki fulltíða, eða e1 

sjúkur eða fjarverandi, sbr. 3. gr. dansk-islenzkra sambandslaga, bróður 

Vörn elskulegan, hans konunglegu tign prinz Harald Christian Frederik, 

og hefir hann ríkisstjórn á hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað 

til Vér komum heim aftur. 

Eftir þessu eiga allir blutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Amalíuborg, 11. apríl 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(1, 5.) 

Trvegvi Þórhallsson
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KONUNGLEG AUGLYSING . 11 
13. april 

um 

að konungur sé kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri 

til útlanda, kunngjörum Vér hérmeð Vorum kæru og trúu þegnum, að 

Vér höfum sjálfir í dag tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 11. þ. m., sam- 

kvæmt 1. gr. í lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-islenzkra sam- 

bandslaga, höfðum falið bróður Vorum elskulegum, hans konunglegu 

tien prinz Harald Christian Frederik, að hafa á hendi í fjarvist Vorri. 

Gjört á Amalíuborg, 13. april 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian ÁR. 
(L.S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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12 KONUNGSBRÉF 
15. apríl 

um 

frestun å fundum Alpingis. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinhoreg, 

Gjörum kunnugl: Áð Vér viljum hérmeð að tilskildu samþykki Al 

þingis, veita yður sem forsætisráðherra Vorum umboð til þess í Voru 

nafni að fresta fundum hins yfirstandandi reglulega Alþingis frá því er 
venjulegum störfum þess verður það langt komið, að ekki þykir ástæða 
til lengra þinghalds að sinni, þangað til í síðari hluta júnímánaðar næsl- 
komandi. 

Gjört á Amalinborg. 15. april 1980, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(£. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.



vidauka vid tilskipun nr. 56, 1. desember 1924, um lyf og læknisáhóld 

í íslenzkum skipum. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæml 31. gr. siglingalaganna frá 00. nóvember 

1914, viljum Vér skipa svo fyrir um lyf og læknisáhöld í íslenzkum 

skipum: 

Hvert skip. sem á að hafa lyfjakistu nr. 2, 5, Í eða 5, skal hafa áfengis- 

viðskiptabók, löggilta af lögreglustjóra. Þegar skipið fær áfengisskammt í lyfja- 

kistu sína. skal lyfsali skrá skammtinn og afhendingardag í þessa bók, en skip- 

wrir viðtökunni. Skip mega ekki fá 

  

stjóri eða stýrimaður fá lyfsala kvittun f; 

áfengisskamml oftar en svo, að 2 mánuðir líði á milli í minnsta lagi. og skulu 

lyfsalar gæta þess að afhenda ekki nýjan skammt ef styttri tími er liðinn, frá 

því síðasti skammtur er fenginn, samkvæmi viðskiptabókinni. 

Í byrjun hvers árs eða verliðar, skal lögreglustjóri votta í bókina, að 

skipið sé í gangi. 

Tilskipun þessi gengur í gildi þegar í stað 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 15. april 1950 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian Á. 
(lL. S.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

1930 

15, 

13 
apríl
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14 LOG 
19, mai 

um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán til útgerðar. 

Ver Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

I. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að ábyrgjast rekstrarlán, sem Landsbanki 
Íslands veitir á yfirstandandi vetrarvertíð, sem nemi allt að einni milljón 
króna, einstökum útgerðarmönnum eða félögum, sem viðskipti hafa haft við 
Íslandsbanka, gegn tryggingum í væntanlegum afla. Hámark lánveitinga má 
ekki fara fram úr því, sem Landsbanki Íslands hefir lánað undanfarið út á 
afla, miðað við skippund. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

Þeykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



35 
1930 

LOG 15 
19. maí 

um 

heimild fyrir rikisstjornina til nokkurra rådstafana 

vegna alþingishátíðarinnar 1930. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I, Um einkaréll á merki hátíðarinnar. 

Í. gr. 

Ríkisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarétt á merki alþingishátiðar- 

innar 1930, því sem hér er sýnt, og er engum heimilt, verzlunum né einstök- 

  

um mönnum, að nota merkið eða setja á muni til sölu, nema leyfi ríkis- 

stjórnarinnar komi til. Er ríkisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slíkt leyfi 

m undirbúningsnefndar hátíðarinnar. Þegar um verzlunar- 

muni er að ræða, sem inn eru fluttir, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði 

samkvæmt innkaupsreikningi, þó aldrei yfir 15%. Er tollstjóra i 

vik og lögreglustjórum annarsstaðar á landinu skylt að innheimta gjald 

þetta, og fer um innheimtuna og afhending munanna eftir sömu reglu og 

segir í lögum nr. 5, 3. apríl 1928. 

  samkvæmt tillög 

  

þeirra i   

 



1930 

15 

19, mai 
2. gi 

Gjaldi því, sem inn kemur fyrir söluleyfi á merkinu, skal varið upp í 
kostnað við alþingishátiðina. 

IL Um öryggi flutninga á Þingvallavegum. 

ð. gr. 
Ríkisstjórninni skal heimilt að ákveða, að undangenginni skoðun, 

hverjar bifreiðar megi vera í notkun á vegunum milli Reykjavíkur og Þing- 
valla dagana 25.—29. júní 1930, að báðum meðtöldum. 

i, gr. 

Nu telja eftirlitsmenn bifreiða varhugavert, ad einhver bilstjóri fari 
með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræðir um í 3. gr., sakir skorts 
á æfingu eða af öðrum líkum ástæðum, þótt bilstjórapróf hafi, og er ríkis- 
stjórninni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga. 

lll. Um lokunartíma sölubúða o. fl. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum bæjarstjórnanna í 

Reykjavík og Hafnarfirði og stéttafélaga þar, að kveða á um, að lokað skuli, 
að einhverju leyti eða öllu, sölubúðum, skrifstofum, afgreiðslustofum og 
vinnustofum og útivinna látin niður falla á báðum stöðum dagana 26.—28. 
júní 1930, og einnig að setja ákvæði um, að hafa megi sölubúðir þar opnar 
að einhverju leyti sunnudaginn 29. júni. 

IV. Um viðurlög o. fl. 

6. gr. 

Nú notar einhver merki alþingishátíðarinnar í heimildarleysi, eða flyt- 
ur það inn á verzlunarmunum án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi 
allt að tiföldu gjaldi því, er honum bar að greiða fyrir merkið. 

Brot gegn ráðstöfunum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 
ákvæðum 3. og 4. gr, varða sektum, allt að 2000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Sektarfé allt skal renna í ríkissjóð,
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7. gr. 15 
, , … . 9 al 

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð almennra 19. maí 

lögreglumála. 
8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlulaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. mai 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

LOG 16 
19, maí 

um 

breyting å 1. gr. laga nr. 16, 7. mai 1928 

{Laun embættismanna |. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Fyrir orðin ytil ársloka 1930 komi: til ársloka 1931, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. Ki z 5 

Christian ÁR. 
(L. S.) 

Einar Årnason.



1930 

17 
19, maí 

38 

LOG 

um 

stofnun flngmálasjóðs Íslands. 

Vér Ghristjan hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæti. Þéttmerski. 

Láenborg og Állinborp, 

fjörum kunnugt = Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest Þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Meðan flugvélar eru notaðar til síldarleifar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarmál og hverja tunnu saltaðrar síldar, og skal með aukagjöldum þessum 
stofnaður flugmálasjóður Íslands. 

2. gr. 

Tekjum sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast kostnað 
af notkun flugvéla til sildarleitar og til þess að koma skipulagi á samvinnu 
milli flugvéla og sildarskipa, enda sé þá haldið uppi stöðugri síldarleit með 
þar til hæfri flugvél frá 15. júní til 15. sept. ár hvert, meðan sjóðurinn starfar. 
Að öðru leyti skal tekjum sjóðsins varið til flugferða á Íslandi innan þeirra 
takmarka, sem segir í 5. gr. 

3. gr. 

Hvert skip, er veiðir síld með herpinót, skal gjalda í sjóð þennan 10 

aura af hverju máli bræðslusildar og af hverri tunnu saltaðrar síldar eða 
annarar verkaðrar sildar. Eitt mál bræðslusildar skal talið 135 lg. og skal 
jafngilda einni tunnu salfaðrar síldar. 

Á. gr. 

Alvinnumálaráðuneylið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 
heimta skuli gjöld þessi og um tilhögun á starfsemi sjóðsins. 

5, gr. 

Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og må verja allt ad ?/40 af tekjum



29 1930 

hvers árs í ofanneindu markmiði, en '/io skal lagður í sjóð til eflingar Hug- 17 

ferðum. 19, maí 

6. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

vaxta fé hans í Landsbankanum. Reikningur sjóðsins skal árlega birtur í 

Stjórnartiðindunum. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mat £990. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigl. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson 

LOG 18 

um 

sölu lands undan presissetrinu Borg å Myrum. 

Vér Christian hinn Tjundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Slórmæri, Þéttmerski, 

Láenbors og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Ver staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Borgarneshreppi í Mýrasýslu þann 
2 

hluta úr landi prestssetursins Borgar á Mýrum, sem er innan takmarka 

hreppsins.
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18 2. ør. í 

9 | Y , gs , » 17. mal Um mat á landi því, er selt kann að verða samkvæmt lögum þessum, 
og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 50 frá 16. nóvember 1907, 
um sölu kirkjujarða. 

7 2 3. gr. 

Hreppnum er ekki heimilt ad endurselja landid eda hluta bess. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

eftir þessu eiga allir hlútaðeisendur sér að hegða 

Gjörl a [maltuborg, 19. mat 1980 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R 
(L.S) 

Jonas Jonsson 

19 LOG 
19, mai 

um 

sölu jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs úr Jörðinni Nesi í Norðfirði. 

Ver Christian hinn Tíundi. af guðs náð konungur Íslands og Dannterkur. 

< 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórnræri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Í, gr. 

híkissljórninni er heimilt, að fengnu samþykki sóknarprests, að sí lja 
bæjarsjóði Neskaupstaðar þær 840 álnir ár jörðinni Nesi, sem eru eign N egn INCS- 

 



kirkju, að undanskilinni hæfilegri lóð undir íbúðarhus tl prestsseturs og 2'/2 
ylgi 

1 

hektara túnstæði, er fylgja skal prestssetrinu. 

2, gr . gr. 

Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar 

340 álnir úr Nesi, sem eru eign ríkissjóðs. 

3. gr. 

Jardarhluta bå, sem seldir verða samkvæmt lögum þessum, má aldrei 

selja úr eigu bæjarins, nema rikið sé kaupandi. 

  

Á 2 á. gr. 

Um mat á jarðarhlutum þessum og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæð- 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða, og laga nr. 31, 20. okt. lÍaca nr ABA nm . í,    
sigi lægra en 9500 krónur. 

  

CD
 

Cu
t 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

frjörl á Amalíuborg, 19. mat 1950 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(LS 

Jónas Jónsson 

um sölu þjóðjarða, þó þannig, að söluverð þeirra 340 álna, er rikissjóður 

1930 

19 
19, maí
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20 LÖG 
19. mai 

um 

loggilding verzlunarstada. 

Vér Christan hinn Tiundi, at guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

fjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

I, gr. 

Å Eyrum við Seyðisfjörð (Hánefsstaðaeyrum og Þórarinsstaðaeyrum) 

og í Gunnólfsvík við Finnafjörð, hvorttveggja í Norður-Múlasýslu, skuln vera 

löggiltir verzlunarstaðir. 

Takmörk verzlunarlóðarinnar á Hánefsstaðaeyrum skulu vera Sörla- 

staðaá að vestan og Gullsteinseyri að austan, 300 metrar á land upp frá 
flóðmáli 

3, gr. 

Löggilding verzlunarstaðarins í Gunnólfsvík kemur til framkvæmda 
þegar atvinnumálaráðuneylið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar, sam- 
i ege - i 

kvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

(jört á Amalíuborg, 19. maí 1930 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson



LOG 

um 

breyting á lögum nr. 75. 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara og laun þeirra. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Sfórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lóg þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Stafliður e. í 9. gr. nefndra laga orðist svo: 

Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimafræðslu hafa í árslaun 

500 kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, ljóss, hila og þjónustu þá 6 mánuði 

ársins, sem skólinn stendur. 
2. gr. 

Í stað síðari málsliðar fyrri málsgreinar lí. gr. kemur: 

Helmingur þeirra launa, sem {alin eru í d-lið sömu greinar, greiðist 

af ríkislé, en helmingur úr sveilarsjóði. Til farkennaralauna samkvæmt e-lið 

greiðast úr ríkissjóði 350 kr., en úr sveitarsjóði 150 kr. auk þeirra hlunninda, 

sem farkennarar njóta. 
3. gr. 

Stafliður d. í 12. gr. orðist svo: 

Farskólakennarar og eltirlitskennarar við heimafræðslu 60 kr. 3. hveri 

ár upp að 300 kr. 
á, gr. 

Laun farkennara greiðast í fyrsta sinn eftir þessum lögum fyrir skóla- 

árið 1929 til 1930. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

frjört á Anuilíuborg. 19. mal 1900. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jðnas Jónsson 

1930 

21 
19. maí
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22 
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44 

LÖG 

um 

viðauka við lög nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufélög. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinbors, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Á eftir fyrstu málsgr. 19. gr. laga nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnu- 
félög, komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þar, sem félag nær yfir tvær eða fleiri sýslur, má haga kosningum til 
félagsfunda eftir ákvæðunum um kosningar til fulltrúafunda í samvinnu- 
samböndum, þannig, að hver sýsla félagsins kemur í stað félags í samvinnu- 
sambandi og kýs sameiginlega fulltrúa til félagsfunda, eftir því sem samþykktir 
nánar ákveða. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1930, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(LL. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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LOG 23 
19. maí 

um 

rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavik. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Við vélstjóraskólann í Reykjavík skal vera sérstök rafmagnsdeild í 

tveim ársdeildum. 
Er próf tekið að loknu námi í hvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf. 

Stjórnarráðið ræður kennara í samráði við skólastjóra, og greiðast 
laun þeirra úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Við árspróf skal gera þessar kröfur: 
1. Í stærðfræði: Kunnátta í almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 

og rúmmálsfræði. 
2. Í eðlisfræði: Kunnátta í aflfræði, hljóðfræði, ljósfræði, hitafræði og raf- 

magns- og segulfræði. 

3. Í vélfræði: Að þekkja frumatriði vélfræðinnar, almenna vélahluti, eink- 

anlega með tilliti til rafmagnsvéla; svo og ýmsar algengar aflvélar. 

4. Í teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum eftir ákveðn- 
um mælikvarða. 

5. Í íslenzku: Að geta gert íslenzkan stíl um almennt efni skýrt og villulitið. 

6. Í dönsku: Að geta lesið og þýtt létt mál. 

3. gr. 

Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur: 
Í rafmagnsfræði: Þekking á undirstöðuatriðum rafmagnsfræðinnar og 

einföldum rafmagnsmælingum, á rafmagnshlöðum og allskonar rafmagnsvélum 

og rafmagnstækjum, gerð þeirra, uppsetning og gæzlu; ennfremur kunnátta í
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23 
maí 
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lagningu allskonar rafmagnstækja. Prófsveinar skulu geta fundið orsakir al- 

gengra bilana á tækjum þessum og lögnum; þeir skulu geta áttað sig á tengi- 
myndum. Auk þess skulu þeir kunna að deyfa úlvarpstruflanir rafmagnstækja 

og véla. Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um allt, er að þessu lýtur; 

ennfremur skulu þeir vita um lifshættn þá, er getur stafað frá rafmagni, og 
kunna að gera einfaldar lífgunartilraunir. 

Auk þess er krafizt í öðrum greinum þess, sem nauðsynlegt er til 

fulls skilnings á rafmagnsfræðinni. 

   

Árspróf er skriflegt og munnlegt, en burtfararpróf er auk þe 

legt. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vélstjóraskól- 

ans og tveim prófdómendum, er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir báðir 

hafa próf frá að minnsta kosti jafngildum skóla og þessi er. 
Prófdómendur velja prófverkefni, en kennari í hverri grein heldur 

hið munnlega og hið verklega próf. 
Kennarar dæma um kunnáttu nemenda, hver í sinni grein, ásamt 

prófdómendum, 

s verk-    

5. gr . gr. 

Så einn má ganga undir árspróf, sem: 

„ hefir ið við rafmagnslagnir og rafmagnsvélar í 5 ár eftir ð ára aldur í. hefir unnið við rafmagnslagnir og rafmagnsvélar í 3 ár eftir 15 á du 

hjá þeim rafmagnsmeisturum, sem stjórnarráðið tekur gil 
sýnir vottorð frá iðnmeistara sínum um kunnálin, dugnað | og reglusemi; 

3. hefir stundað nám í skólanum einn vetur. 

  

ns
 

6. gr. 

Sá einn má ganga undir burtfararpråf, sem hefir setid i bådum árs- 

deildum. 

7. gr. 

Undanþágu frá 3. lid 5. gr. og frå 6. gr. må bå veita peim, sem getui 
fært sönnur á, að hann hafi hlotið nægilega þekkingu og þroska til þess að 

geta gengið undir prófið, enda sendist umsókn hans um það til forstjóra vél- 

stjóraskólans mánuði áður en próf hefst. Skulu umsókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skirnarvottorð umsækjanda og vottorð frá þeim, er hata 

kennt honum. 

8, gr. 

Stjórnarráðið setur í reglugerð ákvæði um inntökuskilyrði, fyrirkomu- Stjórnarráðið setu eglugerð ákvæði ui ntökuskilyrði, fyrirl 

lag kennslunnar, próf o. Íl. 

9. gr. 

Sá einn má setjast í eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjóraprói
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10. gr. 23 

Peim, sem hefir nåd burtfararprófi, skal veitt skirteini um bad. Skir- 19. maí 

teini eru tvennskonar: annað fyrir þá, sem hafa unnið 3 ár hjá rafmagns- 

meistara og siðan stundað nám í báðum ársdeildum; hitt er fyrir þá, sem 

hafa tekið vélstjórapróf og aðeins setið í eldri deild. Í skírteininu skal telja 

þær kennslugreinar, sem nemandinn hefir verið reyndur í, og tilgreina einkunn 

hans, og jafnframt bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standast 
t prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skírteinið skal undirritað al forstjóra 

€ 

vélstjóraskólans og hinum skipuðu prófaóimendumn. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí (950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 
“ > é € 

Christian R 
(LL. S.) 

Jonas Jønsson. 

LOG 24 
19. maí 

um 

háskólakennara. 

Vér Christan hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gaula, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Þegar dócentar við Háskóla Íslands hafa starfað í embætti um 8 ár, 
verða þeir prófessorar með sömu réttindum og skyldum sem aðrir prófessorar
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24 háskólans. Þó skal ekki greiða þeim hærri launaviðbót en svo, að samanlögð 
19. maí laun og aukatekjur embættisins verði jafnt prófessorslaunum. 

2. gr. 

Nú hefir dócent starfað í embætti sínu lengur en 6 ár, þegar lög þessi 
öðlast gildi, og skulu þá laun hans vera þau sömu sem þau mundu verið 
hafa, ef lög þessi hefðu gilt frá því er hann tók við embætti við háskólann. 

2 
ð. fr. 

Íög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jønsson. 

25 LOG 
19. maí 

um 

veiting ríkisborgararéttar. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 
Láenborg og Aldinborg, 

Fan) 9 oo 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
Emanuel Reinfried Heinrich Cortes, prentari í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð. 

2. Oskar Tander Berg Ellefsen, vélamaður á Siglufirði, fæddur í Noregi. 
3. Friedrich Ludvig Detlev Fahning, járnsmiður í Reykjavík, fæddur í 

Þýzkalandi.
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t. Frantz Adolph Håkansson, fyrrv. veitingam. í Reykjavík, fæddur í Danmörku. 725 

5. Karl Oscar Hedlund, rennismiður í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð. 19. maí 

6. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. í Reykjavík, fæddur í Noregi. 

7. Jóhann Severin Sjursen, sjómaður í Hafnarfirði, fæddur í Noregi. 

8. Peter Jakob Andreassen Steffensen, verkam. í Reykjavík, fæddur í Noregi. 

Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri í Neskaupstað, fæddur í Noregi. 

10. Bror Westerlund, forstjóri í Hafnarfirði, fæddur í Svíþjóð. 

Ii. Ernst Josef Ossian Westlund, vélfræðingur í Reykjavík, fæddur í Svíþjóð. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 19. mai 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. gle! g i 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jønsson. 

LOG 26 
19. mai 

um 

breyting á lögum nr. 36, 7. mai 1928 [Gengisvidauki]. 

Vær Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
VA 

Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík. Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski, 

{Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í stað ytil ársloka 1930 í 1. gr. laganna komi: til ársloka 1932. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Årnason.
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LÖG 

um 

heimild handa ríkisstjórninni til að veita lögfræðikandídat Jóni Emil Ólafssyni 

embætti á Íslandi. 

Vér Christian hinn Fundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Störmæri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni skal heimilt að veita lögfræðikandidat Jóni Emil Ólafs- 
syni embætti á Íslandi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjöri á dmdlinborg, 19. maí £930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jønsson,
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LOG 
28 

19, maí 

greiðslu verkkaups. 

ár Á settan him mi 1; aA = , 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski, 

í áenborg og Aldinborg. 

Glörum kunnngl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

peningum starfsmönnum öllum 
>    Verkkaup skal grei 

laglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásettum og öðrum 

skipum, sem á fiskiveiðar ganga, síldveiðar eða hvalveiðar, 

9    

    

g 

eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti 

fsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á 

útgerð skipanna leiðir, og má eigi greiða 

kanpið með skuldajöfnuði, nema svo hafi áður verið sérstaklega um samið, 

Sama er og, ef er unnið í ákvæðisvinnu við einhverja þessa at- 

vinnugreln 
2. 

glaunavinnu í landi við verksmiðjur, verzl- 

ennfremur við (ermingt og 8 alfer mingu 

  

skal rm > öðrum að í 

  

num, er vinna hjá 

nnsta kosti, nema öðruvísi sé um samið. 

  

;ó ekki til venjulegrar sveitavinnn, þar sem 

verkafólkið fær húsnæði og fæði sem hluta verkkaupsins. 

sem um getur í 2. gr. fyrstu málsgr., 

erkkaupið greitt að minnsta kosti vikulega, ef 

kauptaxtinn eða umsamin upphæð verkkaups 

   

  

tíma. en ella, sé ekki öðruvísi um samið, þegar 

  

naðarmenn, er taka að sér verk og vinna það    
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28 fyrir ákveðið kaup eða taka að sér verk í ákvæðisvinnu, ef iðnaðarmaður 19. maí vinnur verkið einn eða með venzlamönnum sínum, með atvinnufélaga eða 
með nemendum, er hann hefir tekið til iðnnáms. 

4. gr. 

Heimilt er verkafólki og iðnaðarmönnum að krefjast þess, að mál 1 af greiðslu verkkaups samkvæmt lögum þessum sæti meðferð einkalögregln- 
mála. Má þá reka mál í þeirri þinghá, þar sem verkið hefir verið unnið, og skoðast atvinnurekandi eða umboðsmaður hans þar sem aðili, þótt þeir eigi heimilisvarnarþing annarsstaðar. 

Réttargjöld skulu eigi greidd í málum þessum. 

5. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4, 14. febr úar 1902, um 

greiðslu verkkaups, og lög um viðauka við þau lög, nr. 55, 31, mai 1927, 

6, gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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LOG 29 
19. mai 

um 

breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasamþykktir og lendingarsjóði. 

Ver Christian hinn Tíundi. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Fyrir „30 smálestirc í 1. og 6. gr. laganna kemur: 60 smálestir. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mai 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson.
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30 LOG 
19, mai 

um 

breyting á lögum nr. 73, frå 7. mai 1928, um slysatryggingar. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau SBS 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

a-liður 4. gr. laganna orðist svo: 
Ef meiðslin valda sjúkleika lengur en 10 daga, þá skal greiða þeim, 

er fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann tíma og þangað til hann verður 
vinnufær eða úrskurður er felldur um varanlega örorku eða maðurinn deyr, 
þó ekki lengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. á dag; þó mega þeir 
aldrei fara fram úr 34 af venjulegu dagkaupi eða tekjum mannsins við þá 
atvinnu, er hann hafði þegar slysið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt hans eftir 95. gr. laga nr. 56, 30. nóv. 1914, fyrstu 
4 eða 8 vikurnar, en siðan eftir lögum þessum. 

2, gr. 

Síðasti málsl. fyrri málsgr. 12. gr. laganna orðist svo: 
Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef 

ástæða er til að ætla, að slysið hafi orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum út- 
búnaði, eða slysatryggingin óskar þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglu- 
stjóri halda réttarpróf í málinu. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(1. S.) 

Tryggvi Porhalisson
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LOG 

um 

sveitabanka. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guds náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, herlogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugl: Mbþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I KAFLI 

Um sveilabanka 

1. gr. 

Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Íslands veitir tekstrarlán til bænda 

og annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir reglum þeim, sem låg 

þessi ákveða. 
2. gr. 

Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með því skilyrði, að féð sé eingöngu 

notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 

verða samkvæmt lögum þessum. Auk þess gelur sparisjóðsdeild bankans veitt 

sjálf lán beint til rekstrarlánafélaga. 

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Búnaðarbankans, að fengnu 

samþykki ráðherra. 
3. gr. 

Samvinnukaupfélög, er gerast millilidir um rekstrarlån samkv. 2, gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 

sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag. 

4. gr. 

Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnn- 

félög, með þeim afbrigðum, er hér segir: 
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a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir í sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 50. Þó mega félagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps. 

b. Kjörtími stjórnenda skal eigi lengri vera en 2 ár, og er löglegt, að meiri 
hluti stjórnar gangi úr á sama ári. 

Annar endurskoðandi félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum. 

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins. 

d. Árgjald í varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði skal ákveða 
í samþykktum, eigi minna samtals en svarar ”/2'/6 årsvoxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur í varasjóð. 

e. Sveitabanka er heimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar í tryggum peningastofnunum. 

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög. 

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið. 

5. gr. 
Stjórn sveitabanka ákveður hámark rekstrarlåns fyrir hvern félags- 

mann, Í samráði við endurskoðendur, fyrir eitt ár í senn. Lánsfjárhæð skal 
miða við búrekstur félagsmanns, lánsþörf og greiðslugetu. Rekstrarlán hvers 
einstaks félagsmanns má aldrei fara fram úr 4000 kr. 

Utanfélagsmönnum má ekki lána. 

6. gr. 

Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 
stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tíma. . 

{. gr. 

Lán sveitabanka má veita gegn víxlum, skuldabréfum eða í reiknings- 
lánsviðskiptum. 

Víxillán má eigi veita til lengri tíma en 6 mánaða og eigi framlengja 
lengur en svo, að allur lánstíminn verði eitt ár. Reikningslán má veita til 
eins árs í senn. 

8. gr. 

Heimili og varnarþing sveitabanka má vera í kanptúni, þar sem fé- 
lagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis,



SÅ
 

Þar getur og sveitabanki haft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningshald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 

lögum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 

veita, né takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 

fyrirmælum eða umboði bankastjórnar í hvert sinn. 

9. gr. 

Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita sveitabönkum lán, geta 

í þess stað keypt víxla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 

Slíka víxla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 

deildar Búnaðarbanka Íslands, enda séu víxlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 

yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls. 
Nú verður víxill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 

eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi víxil- 

rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum án afsagnar eða 

annari slikri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls. 
Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 

meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 

af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 

skulu allir slíkir víxlar tilfærðir í bókum sveitabanka. 

10. gr. 

Auk vidskipta sveitabanka vid Bunadarbanka Islands, med eda ån 

milligöngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta sveitabankar selt víxla 

sina eða tekið lán hvar sem vera skal. 

11. gr. 

Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

12. gr. 

Stjórn sveitabanka skal í byrjun hvers árs senda sýslumanni nafna- 

skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 

í skrifstofu sýslumanns. 
Samtímis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 

þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka Íslands. 

13, gr. 

Þegar eftir hvern aðalfund skal stjórn sveitabanka senda peningastofn- 

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 

skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 

kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá vfir stjórnendur 

þess og starfsmenn. 
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14, gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð, 4. nóv. 1887, er félagsmanni 
sveitabanka rétt að veðsetja honum einu nafni tillekna flokka búpenings 
síns, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á hverjum tíma eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann. 

Lausaljárveð sveitabanka víkur aðeins fyrir forgangskröfum samkv. 
82. og 83. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. apríl 1878, en gengur fyrir kröfum samkv. 
84, gr. sömu laga. 

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slík veðskjöl. 

Sveilabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum, 

IL KAFLI. 

Um bústofnslánafélög. 

19. gr. 

Bústofnslánadeild Búnaðarbankans og umboðsskrifstofur hans veita lán 
til bústofnslánafélaga í sveitum. 

16. gr. 

Bústofnslánafélögin skulu starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim skyldum og réttindum, sem ákveðin eru í þeim lögum. 

Ákvæði 4. gr. þessara laga, stafliðir a, b, e, d, f og g, gilda einnig 
lyrir bústofnslánafélögin. 

17, gr. 

Stjórn bústofnslánafélags skal þegar eftir aðalfund senda stjórn Búnað- 
arbankans afrit af endurskoðuðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með 
athugasemdum endurskoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar, 
ennfremur skrá yfir útlán félagsins og tryggingar, er félagsmenn hafa sett 
félaginu fyrir lánum sínum. Auk þess tilkynning um breytingar á samþykktum 
félagsins og nafnaskrá yfir félagsmenn, stjórnendur þess og starfsmenn. 

Bústofnslánafélög geta falið stjórn sveitabanka í sama hreppi að fara 
með sín mál. En ætíð skal halda aðgreindum fjárhag og reikningum sveita- 
banka og bústofnslánatélaga. Reikningsár bústofnslánafélaga er almanaksárið, 

18. gr. 

Bústofnslánafélög veita félögum sínum lán til þess að auka bústofn 
sinn, eða til að koma upp bústofni. Ennfremur má veita félagsmönnum lán 
til að kaupa verkfæri til jarðyrkju og heyvinnn. Aldrei má skuld félagsmanns 
við félagið nema meiru en 2000 kr. 

Utanfélagsmönnum má ekki lána,
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19. gr. 31 

Útlán bústofnslánafélaga til bústofnskaupa skulu veitast til eigi lengri 19, mat 

tíma en 10 ára og með jöfnum afborgunum. Lán til verkfærakaupa veitast eigi 

til lengri tíma en > ára. 
20. gr. 

Hver félagsmaður skal setja félaginu veð eða aðra tryggingu fyrir lán- 

um sínum. 

Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti í búfé lántakanda eða öðrum þeim 

tryggingum, er félagsstjórnin tekur gildar. Séu lánin veitt gegn veði í búfé 

eingöngu, mega þau ekki nema meiru en helmingi verðs hins veðsetta bú- 

fjár eftir verðlagsskrá. 
21. gr. 

Stjórn bústofnslánafélags ber ábyrgð á þvi gagnvart bústofnslánadeild 

ínaðarbankans, að lánsféð sé eingöngu notað til þess, sem ákveðið er í 47. 

gr. - laga um Búnaðarbanka Íslands. Verði félagsstjórn þess vör, að félagsmaður 

hafi notað lánið til annars en aukningar á bústofni sinum eða til verklæra- 

kaupa, eða hann hefir fargað aftur af bústofni eða verkfærum, þá er lánið 

þegar afturkræft. Brot gegn þessum ákvæðum skulu varða 20-200 kr. sekt, 

er renni Í sveitarsjóð, nema þyngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum. 

22. gr. 

Nú flytur félagsmaður bústofnslánafélags burtu af félagssvæðinu, og er 

þá skuld hans við félagið þegar fallin í gjalddaga. 

23. gr. 

Åkvædi 51. gr. laga um Bunadarbanka Íslands, 1. og 2. målsgr., gilda 

einnig fyrir bústofnslánafélög, að því leyti er við á. 

24. gr. 

Rådherra getur med reglugerd sett nånari åkvædi um sveitabanka og 

bústofnslánafélög og gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slíkra 

félaga. 
25. gr. 

Løg bessi &dlast begar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson
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Menntaskóla á Akureyri. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 
Menntaskólinn á Akureyri. Skal hann, þar til öðruvísi verður ákveðið með 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimilt, með 

samþykki kennslumálaráðuneytisins, að skipta einum þeirra. 

2. gr. 

Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalíf bæði í and- 
legum og verklegum efnum og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla 
og aðrar æðri menntastofnanir. 

3. gr. 

Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur. 

4. gr. 

Í Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Íslenzku og íslenzk 
fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, latínu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði,  bókfærslu, líkamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð. 

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni. 

5. gr. 

Íslenzk tunga og náttúruvísindi skulu vera höfuðnámsgreinar í skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé að halda nemendum til sjálí-
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ari ákvæðum kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn í að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
Í sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra manna og meginlímabil og atburði í 
sögu Íslands og almennri veraldarsögu. 7) Í náttúrufræði: Hafa numið líkams- 
fræði, almenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti í þróunarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) Í landafræði: Hafa numið almenna landafræði 
og vera leikinn í að nota landabréf, 

11. gr. 

Kennslustundir í hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 
dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis, 

12, gr. 

Skólaárið byrjar í. október og endar 30. september. Kennslu og pról- 
um ár hvert skal lokið 30. maí, nema í þriðja og fjórða bekk skólans enda 
prófin í júní. Um skólaleyfi skal ákveðið í reglugerð. 

13. gr. 

Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 
ari, Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsum skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. 
á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. 
og 400 kr. upp í 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis í skólahús- 
inu, ljóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- 
ans fær skólameistari 2000 kr. 

Kennarar skólans hafa að byrjanarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp í 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóla dýrtíðaruppbótar eftir launalögum. 

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til í fjárlögum, Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara. 

14. gr, 

Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 
stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf í þágu nemenda og skólans.
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15. gr. ' 22 

Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 19. mai 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla í kennslugreinum sínum, hafa 
kynnt sér allítarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag í nokkrum samskonar 

skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynslu við skólann, að 

hann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slíkri stöðu. 
Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að því er snertir 

kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 

í kennslu hafa sýnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann. 

16. gr. 

Skólameistari boðar til kennarafunda og styrir beim, Kennarafundi 
skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisrétt. 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 

kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt. 

17. gr. 

Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára í senn, og skal hann lita eflir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans. 

18. gr. 

Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans. 

19. gr. 

Í heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 

Menntaskólanum skulu hafa rétt fil */s hluta heimavistanna, en nemendur úr 

gagnfræðadeild til '/4 hluta, — Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón 

með heimavist og vinnu nemenda í bókasafni skólans, þegar skólameistari 

óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir. 

20. gr. 

Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir reglugerð, sem 

kennslumálaráðuneytið selur. 

21. gr. 

Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennarafunda,
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32 umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
19. maí skólaleyfi og annað, er þurfa þykir. 

22. gr. 

Með lögum Þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um 8 8 8 J 
gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara í bág við 

þessi lög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 49. maí (930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(LL. S.) 

Jonas Jønsson. 

19, mal 

um 

löggilding verzlunarstaðar í Selárvík í Árskóeshreppi. 

Vér Christian hinn Tiundi, at guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

. gt 

Í Selárvík í Árskógshreppi i Eyjafjardarsyslu skal vera låggiltur verzl- 
unarstadur. 

2, gr. 

Löggilding þessi kemur til framkvæmda, þegar alvinnumálaráðuneytið
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hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, 33 

og birt í B-deild Stjórnartiðindanna. 
19. maí 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

LOG 34 
19, mat 

um 

breyting á lögum nr. 73. 22. nóv. 1907, um útflutning hrossa. 

Ver Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi 1 Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

2. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo: 

Ennfremur er bannað að flytja til sölu á erlendum markaði yngri 

hross en 3 vetra og eldri en 10 vetra. Hross 2 velra má þó flytja út, ef þau 

eru falleg útlits og ekki lægri en 126 em. eða 48 þuml. (bandmál). 
„Á 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mat 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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35 
19, maí 

- 

LOG 

um 

fræðslumálastjórn. 

Ver Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtselalandi, Stórmæri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnngi: Alþingi hefir fallizt á lög bessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra kennslu- og skólamála. 

2. gr. 
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum í kennslu- og skólamálum. 

Hann sér um að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrslur um skólahald í landinu. 

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytið falla. Þó er Háskóli Íslands undanskilinn ákvæðum þessara 
laga. 

Kennslumálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fullnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein afskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðungslega skrá um þau mál, er Þannig hafa 
verið afgreidd. 

Nánar skal ákveða í reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra. 

3. gr. 
Fræðslumálastjóri hefir að byrjunarlaunum 6000 kr, er hækka eftir 3, 

6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 Er. og 400 kr. upp í 7000 kr, en 
skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi, samþykktum af ráðuneytinu. 

á. gr. 
Fyrir barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu vera skólaráð. 

Fræðslumálastjóri er formaður og framkvæmdarstjóri þeirra. Í skólaráði silja 
auk bans: 

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi héraðs-



67 

skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðaskóla í 

kaupstöðum. 

9. Um skólaráð barnaskóla fer eftir lögum nr. 19 1928, um fræðslumála- 

nefndir. 

Ráðuneytið setur reglugerð um kosningar, skyldur og störf skólaráða. 

5, gr. 

Skólaráð gera tillögur til kennslumálaráðuneytisins um námsskrár, 

kennslubækur, kennsluáhöld og tilhögun prófa, hvert á sínu sviði. 

Kostnaður við skólaráð telst til skrifstofukostnaðar fræðslumálastjóra. 

Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust. 

6. gr. 

Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir hæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fmm ára í 

senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 

má víkja frá því, þegar annað þykir hentara. 

Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma í hvert skólahérað 

í sínu umdæmi, á þeim tima, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 

fræðslumálastjóra árlega skýrsla um fræðsluástand síns héraðs. 

Eftirlitskennurum skal skylt að halda þau próf, sem fræðslumála- 

stjórnin fyrirskipar, og veita leiðbeiningar um kennslu og skólaskipun. Fræðslu- 

málastjórnin setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eflirlitskennara og 

störf þeirra. 
7. gr. 

Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr ríkis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakosta- 

aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 

niður launagreiðslur úr ríkissjóði til prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40 

1926, um frædslu barna. Kostnaður, sem af prófum leiðir, greiðist bér eftir úr 

sveitar- eða bæjarsjóðum, enda skulu skólanefndir skipa prófdómendar. 

8. gr. 

Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir menn um 

stundarsakir, eftir því sem fé er veitt til þess í fjárlögum. 

9. gr. 

Fræðslumálastjóri hefir yfirstjórn kennslueftirlitsins og lítur eftir skól- 

um sjálfur, eftir því sem ástæður leyfa. 

10. gr. 

Fræðslumálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al- 

1930 

35 
19. maí
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35  þýðubókasöfnum, námskeiðum     í 19. maí heimtar um allt þetta árlegar skýrslur. 

Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfir t ifsskýrslu um allt skóla 
hald í landinu 

12. ør, 

Lög þessi ar í stað. eru úr gildi numin     
ÞESSI a

g
a
 Mm 

ákvæði, er fara í bág við 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér 

Gjört á Amalíuborg. 19. maí 1980. 

Undir Vor konungs 

  

Christian R. € 

(I. Ss.) 

Jónas Jónsson. 

36 LÖG 
19. maí 

ré "hefa nn lund; 2.6 , ; ' ; Vér Christian hinn "1 lund, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir 

  

ju þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1 á ot 
a 

OL sild, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu, skal hér eftir 
' seljandi óskar þess. f 

á 

Við vigt á sild skul 
   

1 nolaðar þar til hæfar vogir, er taki í einu að 
minnsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki því, sem síldin er vegin í 

Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld, og 

  

st það verðeining.
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2, gr. 36 

Þar sem sild er vegin samkvæmt 1. gr., ber hlutaðeigandi yfirvaldi að 19. maí 

löggilda nægilega marga viglarmenn, sem annist vigt á síldinni jafnóðum og 

hún er afhent kaupanda. Vigtarmenn sjá um, að vogir þær, sem notaðar eru, 

séu löggiltar og skoðaðar árlega, áður en byrjað er að nota þær. 

3. gr. 

Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Brot gegn lögunum varða sektum fá 20—2000 kr. Sektir renna Í ríkissjóð. 

Á. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. marz 1925, að því leyti, er þau samrýmast 

ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma í 

bága við þessi lög. 
5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða, 

Gjört á Amalluborg. Í9. mat 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R, 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson.



1930 

19. maí 

FÁ 

1 

LÖG 

um 

skråning skipa. 

Ver Christan hinn Tiundi, af guds nåd konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

I áenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir falli á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru; 

Í. gr 

Eigi má skip skrá á landi hér og óheimilt er skipi að hafa íslenskan fána, 

nema fullnægt sé skilyrðum þeim, er hér segir: 
ff 1. Ef einstakur madur å skip, bå skal hann eiga ríkisfang á Íslandi og hafa átt 

heimilisfang á Íslandi að minnsta kosti samfleytt síðasta árið. eða hafa átt 

heimilisfang á Íslandi að minnsta kosti 5 síðustu árin. 

2
 Ef skip er eign félags, þar sem félagi hver ber fulla ábyrgð á skuldum þess, þá 

skulu %g félaga fullnægja skilyrðum 1. tölul. um heimilisfang og ríkisfang. 

ö. Ef skip er eign félags, þar sem sumir félagar bera fulla ábyrgð á skuldum 

félagsins, þá skulu þeir fullnægja skilvrðum 2. tölul., en þar að auki skal fe- 

lagið eiga heimilisfang og varnarþing hér á landi, enda eigi hver af stjórnend 

um félagsins hluti í félaginu og fullnægi einnig skilyrðum 1. tölul. um heim- 

ilisfang og ríkisfang. 

1. Ef skip er eign félags með takmarkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal félas 

eða stofnun eiga heimilisfang og varnarþing á Íslandi, enda fullnægi stjórn 

endur skilyrðum 1. tölul. um heimilisfang og ríkisfang, og ef félag er, þá 

skulu þeir einnig eiga hver hlut í því. 

Skip þau, er lögum samkvæmt hafa verið tekin á skrá yfir íslenzk skip 
áður en lög þessi koma til framkvæmdar, skulu þó hafa rétt til að standa á skrá 
og nota íslenzkan fána, þótt ekki sé fullnægt skilyrðum þessarar greinar un 

heimilisfang eigenda eða stjórnenda. 

3T. 9 
hi fy 

Bannað er íslenzkum skipum að hafa annan fána en þjóðfána Íslands, svo 
sem hann er ákveðinn í konungsúrskurði nr. 41, 30. nóv. 1918. sbr. konunssur 
skurð nr. 1, 12. febr. 1919.



3. gr. 

Fjármálaráðuneytið hefir yfirumsjón með mælingu skipa og skråse [ningu. 

Heimilt er råduneytinu ad fela skipaskodunarstjora rikisins að framkvæma öll 

þan daglegu störf, sem að endurskoðun, mælingu skipa og skrásetningu þeirra 

lýtur. Skal í því skyni sett á stofn sérstök deild við skipaskoðunarslofuna, sem 

nefnist skráningarstofa rikisins. 

Skipaskoðunarstjóra skal heimilt að taka nauðsynlega aðstoð í þessu skyni, 

og greiðist kostnaður við hana úr ríkissjóði af skrifstofufé skipaskoðunarinnar 

4. gr. 

Lögsagnarumdæmi hvert á landi hér er skipaskráningarumdæmi, en log. 

reglustjórar hafa skráningu á hendi. Fjármálaráðunevtið löggildir skipaskrár í 

umdæmi hverju. Skulu þær vera þrjár: 

1. Skrá yfir opna báta, sem eru skoðunarsk Ci Þó skal einnig færa á skrá þá 

vn i sem stunda fiskveiðar að staðaldri, þó minni séu en um getur i 5. gr. 

58 frá 14. júní 1929. 

2. Skr yfir öll skip og báta með þilfari allt að 30 rúmlestum brútto. 

3. Skrá yfir önnur skip yfir 30 rúmlestir brúttó. Halda skal skráningarstofa 

t 

ríkisins aðalskrá ásamt efnisskrá yfir öll skip, sem skráð eru hér á landi sam, 

kvæmt lögum þessum, en úrskurðarvald um mælingu skipa og skráningu er 

hjá fjármálaráðuneytinu. 

5. gr. 

Umdæmaskrár skulu greina um hvert skip í dálki ser: 

1. Skráningarstafi skips. nafn þess, heimilisfang þess og smiðaslöð. 

2. Hverskonar skip það sé, lögun þess og aðalmál (lengd, dýpt og breidd). 

3. Smálestatal skips og með hvaða aðferð það sé reiknað. 

1. Nafn. stöðu og heimildarbréf eiganda þess. Nú eru eigendur skráðir Meiri en 

einn, og skal þá greina, hversu hver þeirra eigi í skipi. Ef skip er eign hluta 

félags eða stofnunar, þá skal bóka nafn þess eða hennar og heimilisfang 

stjórnenda og nafn útgerðarsljóra. 

5. Skráningarár og skráningardag. 

6. gr. 

Lögreg ustjór. skráir hvert skip í sína skrá (sbr. 4. gr.) í áframhaldandi 

töluröð (1, s. frv.), eftir því hvenær skrásetningar er beiðzt. Þó skal skrán- 

ingarstofunni heimil að veita lögreglustjórum leyfi til að sefa nyskráðu skipi 

umdæmistölu skips, sem strikað hefir verið út. 

Skip yfir 30 smálestir skal skrá þar í lögsagnarumdæmi, er eigandi vill 

hafa heimilisfang þess, en smærri skip þar, er eigandi á heima. Nú eru þeir Meiri 

en einn (2. og 3. tölul. 1. gr.) og eiga ekki allir heima í sama lögsagnarumdæmi, 

og skal þá skrá skip á heimilisfangi þess, er þeir kjósa til þess. 

1930 
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19, maí
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mai 

7. gr. 

Nú vill aðili láta skrá skip sitt, og skal hann þá senda lögreglustjóra, þar 

sem skipi er ætlað heimilisfang, skriflega heiðni um það. Ef skip er þar ekki, þá 

skal senda beiðni til lögreglustjóra þar, sem skipið er. 

Þessi skilríki skulu fylgja skráningarbeiðni: 

1. Skipasmiðaskirteini, ásamt heimildarbréfi eiganda eða eigenda. ef eigenda 

skipti hafa orðið að skipi síðan það var smíðað. Vera skulu skjöl þess í frum 
riti og eftirriti, og skal geyma eftirrit í skjalasafni lögreglustjóra 

DO Skýrsla aðila um önnur þau atriði, er með þarf, svo að skip megi skrásetja 
(sbr. 5. gr.). 

ö. Yfirlýsing eiganda eða eigenda (2. og 3. tölul. 1. gr.), að viðlögðum dreng- 
skap. um það, að hann eða þeir sé í raun réttri eigandi eða eigendur skipsins. 
en ekki aðeins í orði kveðnu, og ef eigandi er félag eða stofnun (4. tölul. 1 
gr.), þá skal fylgja samskonar yfirlýsing stjórnenda allra um það, að full- 
nægt sé skilvrðum þeim, er í 4. tölulið 1. gr. segir. Ennfremur skal fylgja 
drengskaparheit um það, að þjóðernis- og skráningarskírteini skipsins skuli 
ekki verða notað til þess að útvega öðru skipi réttindi skipa, skrásettra hér á 
landi, né sama skipi, ef það kemst í eign þess eða þeirra, sem ekki mega láta 
skrá skip sin hér. Yfirlýsingar þessar skal annaðhvort undirrita í viðurvist 
lögreglustjóra þess, er skráningu annast. eða notarii public. 

Fjármálaráðuneytinu eða skráninsarstofunni í umboði þess er heimilt að 

undanþiggja menn framlagningu þeirra skirteina, er hör segir, ef öflun þeirra ei 
sérstökum örðugleikum bundin, enda sé réttur aðila til að láta skrá skip sitt vafa- 
laus og nauðsynlegar upplýsingar til þess að skráning megi fara fram með öðr- 
um hætti fengnar. 

Nú þykir lögreglustjóra grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun réttri 
ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá hér skip sitt, eða hann eigi í raun 
réttri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign. og ber lögreglustjóra þá 
að láta fram fara rannsókn að hætti opinberra mála um öll þau atriði, er máli 
kunna að skipta. 

8 
Nú telur lögreglustjóri eftir atvikum, að undangenginni rannsókn samkv. 

ýr 

g 

í. gv., aðila tvímælalaust fullnægja öllum lögmæltum skilyrðum, og skal hann þá 
skrásetja skipið. Annarskostar sendir lögreglustjóri skráningarstofunni skjöl þau, 
er 1 7. gr. segir, ásamt rannsókn sinni og greinargerð um málið. Skráningarslof- 
an skal þá gera tillögur um málið og senda þær síðan fjármálaráðunevtinu ásam | 
rannsókn lögreglustjóra, greinargerð og öðrum skjölum. Leggur síðan táðunevtið 
fyrir lögreglustjóra að skrá skipið, rannsaka málið betur eða neita skilmálalaust 
um skráningu. Nú býður ráðuneytið rækilegri rannsókn, og skal lögreglustjóri 
bá senda skráningarstofunni skjölin að nýju, þegar rannsókn er lokið. enda skal 
þá svo með fara sem fyrr segir.
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9, gr. 

Nú skrásetur lögreglustjóri skip, og skal hann þá jafnskjótt sem þess er 

koslur senda skráningarstofunni öll þau skilríki. sem honum hafa í hendur komið 

samkvæmt 7. og 8. gr., mælingu skips og aðra fræðslu um það, er hann má í te 

láta og máli skiptir. Skal skráningarstofan athuga mælinguna og rannsaka skil- 

ríki þau, sem send hafa verið. Ef þörf þykir, getur skráningarstofan látið nyja 

mælingu fara fram. Skráningarstolan getur og krafizt nýrra og frekari upplys- 

inga um atriði, sem óljós þykja. Ef skráningarstofan telur skip ranglega skráð, 

þá tilkynnir hún það ráðuneytinu skriflega, sem þá setur fyrirskipað rannsókn 

samkvæmt 7. gr. Að því búnu sker ráðuneytið úr því, svo sem í 8. gr. er mælt, 

hvort skráning skuli standa eða skip aftur strikað af skrá 

10. gr. 

Nú vill aðili ekki una við úrskurð fjármálaráðuneylisins samkvæmt 5. og 

9, gr., og getur hann þá lagt málið undir úrlausn dómstólanna. Fer það mál að 

hætti opinberra lögreglumála, bæði í héraði og í æðra dómi, en leysa skal með 
Cc 

dómi úr því, hvort skrá skuli skip aðila eða ekki. 

11. gr. 

Nú telur skráningarstofan skip réttilega skráð, og tekur hún þá skipið á 

aðalskipaskrá. Ef skipið er yfir 30 smálestir brúttó, þá gefur ráðuneytið út þjoð- 

ernis- og skráningarskirteini handa skipinu í því formi. er ráðuneytið ákveður. 

En ef skip er minna, þá gefur skráningarslofan ut mælingarbréf því tl handa. 

nema sigla eigi því til annara landa; fær það þá þjóðernisskirteini auk mælingar- 

bréfsins, sem ráðuneytið gefur út. 

Bita skal mælingaskirteini skips og allt það, er greina skal í skipaskrá sam- 

kvæmt 5. gr.. á þjóðernisskírteini. Skírteini skal síðan, ásamt fylgiskjölum, þegar 

senda lögreglustjóra, og bókar hann það. er með þarf, í skipaskrá, leiðréttir smá- 

lestatal skips. ef þess gerist þörf, og ritar nafn skipsljóra, ásamt greinargerð um 

heimild hans til þeirrar atvinnu, á þjóðernisskirteini og fær aðila það síðan í 

hendur. 

Nú er skip. þegar á að skrá það, ekki í umdæmi, þar sem því er ætlað 

heimilisfang (sbr. 1. málsgr. 7. gr.). og skal þá lögreglustjóri, er látið hefir af 

hendi þjóðernis- og skráningarskirteini. senda skjöl þau öll. er skráningu skipsins 

greglustjóra á heimilisfangi þess. og skal hann síðan skrásetja skipið. 
5 varða, til 16 

12. gr. 

Á hvert skrásett skip skal marka nettó smálestatal þess og skráningar. 

stafi þess á þiljubitann við aðallestaropið að aftan. ef það má verða, en ella 

annarsstaðar, þar sem því verður við komið og vel fer á þvi. Þegar merki 

þessi eru orðin ólæsileg eða með öllu máð af. þá verður skip ekki lengur við 

urkennt skrásett íslenzkt skip. 

Stöfum þeim, er skip fær á aðalskrá, má ekki breyta, meðan skráning 
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stendur óhögguð. Eru þeir skråningarstafir skips, enda skal marka þá á það. 
Selja skal nafn skips og heimili aftan á skip, þar sem vel ber á því, með 

greinilegu latnesku letri, ljósleitu með dökkum undirlit. eða dökku letri með 
ljósleitum undirlit. Ef nafn skips er tvö orð eða fleiri. þá skal ávallt vera að 
minnsta kosti eins bókstafs bil milli orðanna. 

Ef skip siglir til annara landa, þá skal setja nafn þess þar að auk með 
sama hætti á báðar skipshliðar, enda skal, svo fljótt sem unnt er. marka bæði að 
framan og aftan á skip, hversu djúpt það ristir, öðrumegin í desímetrum en 
hinumegin í enskum fetum. 

Bannað er að leyna nafni skips eða heimili eða nema brott. nema það sé 
gert til að forða því undan hættu í ófriði. Ekki má heldur nefna skip öðru nafni 
en það er skráð undir. Og eigi má breyta nafni á skrásettu skipi, nema eigenda- 
skipti verði, enda samþykki skráningarstofan breytinguna og óbreyttir haldist 
skráningarstafir skipsins. 

13. gr. 
Nú er skip byggt erlendis fyrir aðila, er hér má láta skrá skip sitt, eða 

hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki skrá það 
á Íslandi, fyrr en það er komið í íslenzkt skráningarumdæmi. 

Þó skal viðskiptafulltrúum Íslands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskirteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í bendur fengið skilríki þau, er 
i 7. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskirteini. þó ekki lengur 
en þar til skipið kemur í fyrsta sinn í íslenzka höfn. enda sé skirteini skilað lös- 
reglustjóra í því umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár. nema samþykki fjármála 
ráðuneytisins komi til. 

Nú þykir viðskiptafulltrúa grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun réttri 
ekki skilyrðum laga þessara tíl að láta skrá skip sitt á Íslandi. eða að hann eigi í 
raun réttri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, og ber honum þá 
að neita að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða. þar til fjármálaráðuneytið, 
eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu. 

Jafnskjótt sem viðskiptafulltrúi gefur út Þþjóðernisskirteini, sendir hann 
skráningarstofunni eftirrit af því, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunargögnum 
þeim, sem sá, er skráningarinnar Þbeiðist, á að afhenda honum samkv. 7. gr. 
Skråningarstofunni ber að rannsaka skjöl þessi og krefja útgerðarstjóra skipsins 
un að skila aftur bráðabirgðaþjóðernisskirteininu, ef það reynist að vera ólös 
lega útgefið. 

Í þjóðernisskirteini til bráðabirgða skal greina: 
Nafn skips og hverskonar skip það sé. 
Ívar og hvenær skip sé byggt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda sam- ÞJ

 
mm
 

kvæmt kaupbréfi eða öðru heimildarskjali. 
3. Nafn skipstjóra. 

LL Svo nákvæmar upplýsingar sem fá má um smálestatal skips, lögun þess og 
liein 
LVSInDg.



5. Hversu lengi skirteinid skuli gilda. 

Nú er skip, sem skrásett er á Íslandi, smíðað upp erlendis, og er skipstjóra 

þá rétt að krefjast þess af næsta viðskiptafulltrúa Íslands, að hann fái honum i 

hendur skirteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- og skráningarskir- 

(eini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur í íslenzka höfn, þar senn rannsaka 

má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi út nýtt þjóðernisskirteini. þo 

getur skírteini viðskiptafulltrúa ekki lengur gilt en tvö ár, nema sérstakt sani- 

þykki fjármálaráðuneytisins komi til. 

14. gr, 

Þjóðernis- og skráningarskírteini skal ávallt fylgja skipi, enda skal sýna 

það við tollgreiðslu skips samkvæmt kröfu yfirvalda og fyrirliða landvarnarskipa 

eða viðskiptafulltrúa landsins erlendis. Bannað er að rita nokkuð á skírteini eða 

breyta nokkru í því, nema lögreglustjóri, þar sem skip er skrásett, geri það, eða 

viðskiptafulltrúi landsins erlendis. 

15. gr. 

Nýtt þjóðernisskirteini skal gefa ut i stad eldra, ef bess er krafizt, enda 

sé þá eldra skírteini skilað aftur um leið: 

1. Ef nafni skips er breytt. 

2, Ef viðskiptafulltrúi hefir gefið út þjóðernisskirteini til bráðabirgða. Rann- 

saka skal þá eftir þörfum öll atriði, er skráningu varða, svo sem í 7. sbr. 8 

Er. segir 

3. Ef þjóðernisskirteini glatast. Nú glatast skírteini erlendis, og sefur þá við- 

skiptafulltrúi landsins þar út þjóðernisskirteini til bráðabirgða (sbr. 15. gr.). 
  

er biður    og skal þar frá því skýrt, hvers vegna skirteinið sé út gefið. Skal sá, 
i 

um skirteinid, gefa skyrslu um bad, hvernig bad hefir glatazt. 5 A Í “ 5 

Ef skrásettu skipi er breytt svo, að það svarar ekki lengur til þess, er í þjóð- 

ernisskirteini þess stendur um það, hverskonar skip það sé, smálestatal þess 

eða lýsing að öðru stendur ekki heima, þá skal skrá skip af nýju, nema hall- 

kvæmara þyki að skrá breytingarnar á skíirteinið. Ef breyting er skráð á 

skírteini, sendir lögreglustjóri skráningarstofunni þegar skýrslu um það. 

5, Ef aðili fer annars fram á að fá nýtt skirteini. 

Ef skrásett skip tekur heimilisfang í öðru skráningarumdæmi. Aðili skyrir 

þá 

| tann sendir lögreglustjóra á hinu nýja heimili skipsins skjölin, og verður 

1 lögreglustjóra, þar sem skip var skráð, frá ósk sinni um flutninginn, en 

skipið svo skrásett af nýju. 

16. gr. 

Kf eigendaskipti verða að skipi eða skipshluta, enda glati skip ekki fyrir 
það rétti til að sigla undir íslenzkum fána, eða skipstjóraskipti verða. eða ef 

i reyting verður á einhverjum þeirra atriða, sem skrásett eru samkvæmt 5. gr., 

þá ber eiganda eða eigendum, og ef eigendaskipti hafa orðið, bæði fyrrverandi 

og núverandi eiganda, að skýra lögreglustjóra, þar sem skip er skráð, frá þvi 
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innan 4 vikna, ásamt sönnunum fyrir heimild sinni og þeim öðrum skilrikjum, 
sem nauðsyn er á, svo að skráin verði leiðrétt samkvæmt því. 

Svo skal skrá breytingar á þjóðernis- og skráningarskírteini skipsins. nema 

út verði gefið nytt skírteini. 

Nú verða slíkar breytingar, sem hér segir, erlendis, og skal þá næsti við- 

skiptafullfrúi landsins rita þær á skirteinið og senda skráningarstofunni þegar 
skyrslu um þær. 

Bétt er. að rannsókn samkvæmt 7. sbr. 8. gr. fari fram um öll þau atriði, 

er eigendaskipti eftir þessari grein varða. 

17. gr. 
Strika skal skip af skrá og skila skal lösreglustjóra þegar þjóðernisskir- 

leini skips, ef þess er kostur, ásamt skriflegri skýrslu um atburði: 

1. Ef skip ferst, er höggið upp eða ónýtt með öðrum hætti. Nú fer svo um skip 

erlendis, og skal bá skila viðskiptafulltrúa Íslands þar þjóðernisskirteini 

þess, en hann sendir það síðan skráningarstofunni ásamt skýrslu um atburði. 

2. Ef skip eða skipshluti verður eign manns, félags eða stofnunar og fyrirgerir 

þess vegna rétti til að nota íslenskan fána. Er þá eiganda eða eigendum skylt, 

að sama hætti sem í 16. gr. segir, að skýra lögreglustjóra frá breytingunni 

innan 4 vikna frá því er hún varð. Ef eigendaskipti verða erlendis, ber skip- 

sljóra eða eiganda að skýra næsta viðskiptafulltrúa Íslands frá þeim og skila 

honum skírteininu og öðrúm skjölum skipsins, enda skal hann senda skrán- 

ingarstofunni þau svo fljótt sem þess er kostur. Þar, sem enginn viðskiptafull- 
trúi er fyrir hönd Íslands, skal skipstjóri eða eigandi skips útvega vottorð 

embættismanns, er löggildur sé að þarlandslögum Hl þess að láta slík vott- 
orð af hendi um breytinguna, og senda skjölin síðan skráningarstofunni. Nú 

verða eigendaskipti að skipi eða skipshluta vegna skipta á búi eða uppboðs- 
sölu, og skal þá skiptaráðandi eða uppboðshaldari, og ef breytingin varð er- 

lendis, viðskiptafulltrúi landsins þar, gera það, sem með þarf. 
5. Ef skip er dæmt óbætandi erlendis. þá skal enn svo með fara sem áður er sagt. 

Nú er þjóðernisskirteini ekki skilað og skip er enn til, og skal þá ógilda 
skírteini með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu. 

18. gr. 
Lögreglustjóri skýrir skráningarstofunni jafnskjótt sem unnt er frá hverri 

breytingu, sem í 16. og 17. gr. segir. 
Nú verður ágreiningur um rétt aðilja til að hafa skip áfram skráð á Íslandi. 

eða grunur kemur um það, að sá réttur sé glataður eða hafi aldrei verið til nema í 
orði kveðnu, og skal þá lögreglustjóri skýra skráninsarstofunni frá því svo fljótt 
sem auðið er, enda fer um rannsókn þessa máls og úrskurð eins og 7., 8. og 10. 
gr. segir. 

19, gr. 
Ef eigandi æskir þess og sérstök ástæða er til þess. þá getur fjármálaráðu-
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neytið veitt skipi, sem heima á hér á landi, leiðarbréf til þess að fara hér hafna á 

milli áður en það sé skrásett, enda hefir slíkt leiðarbréf sama gildi hér við land 

sem þjóðernis- og skrásetningarskírteini. 

Ennfremur er fjármálaráðuneytinu rétt, að fenginni umsögn skráningar- 

stofunnar, að veita skipi, ef nauðsyn ber til að það fari þegar öl útlanda, þjóð- 

ernisskirteini til bráðabirgða bl siglinga bansgað, enda hafi skráningarstofan feng- 

ið í hendur skráningarskjöl skips, en þó brestur eitthvað á til þess, að skráning 

megi þegar fram fara. Í bráðabirgðaskirteini skal greina öll þau atriði, sem 1 13. 

gr. 15. tölul. getur. Bráðabirgðaskírteinið gildir ekki lengur en í 2 ár, en po 

getur ráðuneytið lengt frestinn, ef sérstakar ástæður hamla skráningu skipsins. 

Um leið og skip fær bráðabirgðaskírteini, skal marka á það smálestatal og skrán- 

ingarstafi eftir 12. gr. 

20. gr. 
Lögreglustjóra er skylt að láta í té, gegn 5 króna endurgjaldi fyrir hvert 

skip, ágrip úr skipaskrá. Skráningarstofan lætur og í té, með sömu skilyrðum, 

staðfest eftirrit af þjóðernis- og skrásetningarskirteinum og mælingarbréfum. 

Greina skal á eftirriti, hvers vegna það var af hendi látið. 

21. gr. 
Það varðar sektum, 100 200 kr. á hverja brúttó smálest skips: 

1. Ef aðili, eða umboðsmaður hans, útvegar skráningu á skipi eða þjóðernis- og 

skráningarskirteini með vísvilandi röngum skýrslum, enda þótt hann bresti 

skilyrði 1. gr. laga þessara til þess að láta skrá skipið hér. 
2. Ef aðili, eða umbeðsmaður hans, leynir eða vanrækir að skýra frá breyting- 

um þeim á högum sínum eða sameisenda sinna, er valda missi þeirra skil- 

yrða, er í 1. gr. segir. 
3. Ef aðili, sem fengið hefir skip skráð með þeim hætti, sem í 1. tölul. segir, áður 

en lög þessi öðlast gildi, heldur áfram að hafa það á skrá hér eftir að lögin 

eru komin til framkvæmdar. 
Nú hefir aðili, eða umboðsmaður hans, framið annað refsivert athæfi til 

þess að koma fram brotum þeim, er í 1—3. tölul. greinar þessarar segir, svo 

sem skjalafals, og skal hann bá jafnframt sæta lögmæltri refsingu fyrir það 

athæfi. 
23. gr. 

Það varðar 50— 100 kr. sektum á hverja brúttó smálest skips, ef aðili, eða 
umboðsmaður hans, fremur nokkra þá athöfn, er miðar til að koma í framkvæmd 

þeim verknaði, er í 1. tölulið 21. gr. segir, en það tekst ekki. 
Ákvæði síðustu málsgr. 21. gr. eiga hér við. 

23. Er. 
Skip, ásamt veiðarfærum og afla, ef því er að skipta, er að veði til trygg- 

ingar sektum og málskostnaði vegna brota eftir 21. og 22. gr., enda má kyrrsetja 
veðið og selja síðan, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar hvorutveggja. 
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24. gr. 
Ef aðili útvegar sér annars eða lætur útvega sér ranglega skráningu á skipi 

sinu, þjóðernis- og skráningarskirteini eða leiðarbréf (19. gr.), vanrækir skyldur 

sínar samkvæmt 2., 12., 13., 14., 15., 16. eða 17. gr. laga þessara eða brýtur þær 

með öðrum hætti, eða brýtur fyrirmæli í reglugerð, er stjórnarvöld setja sam- 
kvæmt lögum þessum, þá varðar það sektum, allt að 2000 kr., enda liggi ekki 
þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum. 

25. gr. 
Taka má sektir eftir lögum þessum fjárnámi í búi hinna seku, enda ábyrg- 

ist eigandi skips eða eigendur, ef fleiri eiga skip en einn, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla greiðslu sekta. Sama er um stjórnendur félaga og stofnana. 

26. gr. 
Fjármálaráðuneytið setur reglur um framkvæmd laga þessara, að því 

leyti, sem þess verður þörf og innan þeirra takmarka, sem í þeim eru sett. 

27. gr. 

Mál vegna brota á lögum þessum og reglum, settum samkvæmt 26. gr., 
skulu sæta meðferð almennra lögreglumála. 

Sektir fyrir brot á lögum þessum og reglum þeim, er í 26. gr. segir, skulu 
renna í ríkissjóð. 

28. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög 

nr. 29, 27. júní 1925, um skráning skipa, og lög 14. júní 1929 um breytingu á 
þeim lögum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

frjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

  

Einar Árnason.



LOG 

um 

breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetukvennalögum. 

nr. 14, 22. okt. 1912. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Í stað 1. gr. laga nr. 76 28, nóv. 1919 komi: 

Laun yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en Í 

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr 

ríkissjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþingi, en mánaðar- 

lega í kaupstöðum. 

Launin skal miða við manntal umdæmisins við síðustu áramót, þannig: 

í. Í þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 

vera 300 krónur. 

9. Í umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 

krónur, að viðbæltum 10 kr. fyrir hverja fulla finnm fugi manna, sem fram 

yfir eru 300. 
3. Í kaupstöðum, þar sem eru tvær eða fleiri yfirsetukonur, skal deila íbúa- 

tölu jafnt milli þeirra, og því næst reikna þeim laun á sama háit og öðr- 

um yfirsetukonum, þó aldrei yfir 1000 kr. í byrjunarlaun. 

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka eftir 5 ár um 30 krónur, og 

eftir önnur 5 ár um 50 krónur. Þó mega launin án dýrtíðaruppbótar aldrei 

fara fram úr 1500 krónum. 
Á laun þessi greiðist dýrtiðarappbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem 

gilda um starfsmenn ríkisins. ÝYfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið áður en 

lög þessi öðluðust gildi, taka launabót ettir þjónustualdri. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan, 1931, 

1930 

38 
19, maí
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38 d. gr. 
19, mai að Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 76, 28. nóv. 1919, inn í meginmál laga nr. 14 22. okt. 1912, og gefa þau 
út svo breytt sem yfirsetukvennalög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Árnason. 

39 LÖG 
19. mal 

um 

framlenging å gildi laga um verdtoll. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum, svo og lög 

nr. 5, 3. apríl 1928, um breyting á þeim lögum, skulu gilda til ársloka 1981. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 5.) 

Einar Arnason.



831 1930 

LÖG 40 
19, maí 

um 
' 

breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóv. 1914. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

32. gr. laganna orðist þannig: 

Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsynleg skipsskjöl og eintak af lög- 

um þessum og sjómannalögunum og þeim reglugerðum og fyrirskipunum, 

sem gerðar hafa verið samkvæmt beim. 

Tilvitnanirnar til 52, 108. og 50. gr. í 4. málsgr. 42. gr. laganna 

falli niður. 
3, gr. 

176. grein laganna ordist bannig: 

Skyldir ern farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð 

eru um góða háttsemi og reglu á skipinu. 

Ákvæði 54. og 61. gr. sjómannalaganna taka og til þeirra. 

í. gr. 

Fyrri málsgrein 254. gr. laganna orðist þa nnig: 

Ef skipstjóri hefir ekki á skipinu eitt eintak af lögum þeim, reglugerð- 

um og fyrirskipunum, sem getur í 32. gr., sætir hann allt að 100 króna sektum. 

5. gr. 

255. gr. laganna orðist þannig: 

Vanræki ANN stýrimaður eða vélstjóri það, sem þeim er boðið 

i 41,—44, gr. og 48. laga bessara, sbr. 45.—48, gr. sjomannalaganna, um 

skråning í leiðarbók, dagbók eða vélarbók, geymslu þeirra og sýningu, varðar 

það 10-—-500 króna sektum. 

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vélstjóri með vilja ritað rangt leiðar- 

bók, dagbók eða vélarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið
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40 hana undan eða gert ólæsilega, varðar bad fangelsi við vatn og brauð eða 
19. maí betrunarhúsvinnu allt að tveimur árum, nema þyngri refsing liggi við sam- 

kvæmt öðrum lögum. 
6. gr. 

264. gr. laganna orðist þannig: 
Hafi skipstjóri orðið sekur um brot gegn síðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsák væði 259, gr, eða 1. málsgr. 280. gr. eða gegn 261. gr., þá má 
ákveða í refsidóminum, að dómfelldi ennfremur skuli sviptur rétti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tíma eða æfilangt. Skal þá jafnframt taka fram í dómin- 
um, hvort dómfeilldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviptur rétti 
til skipstjórnar. 

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal, svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum, svo og skipstjóra- 
skírteini dómfellda, Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum í té stýrimannsskirteini þar að lútandi. 

Þegar tvö ár að minnsta kosti ern liðin frá dómsuppsögn, og sérstakar 
ástæður mæla með því, getar konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá tími, sem lil er greindur í dóminum, sé eigi liðinn. 

7. gr. 

279. gr, laganna orðist þannig: 
Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 258. gr. og í upphafsákvæði 259. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn nema sá krefjist þess, er misgert var við. 
Mál út af brotum gegn niðurlagsákvæði 259. gr. eða gegn 260., 261. 

eða 262. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, 
áður en málshöfðun er ákveðin. Sé um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip 
steytt grunni og orðið að leita hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, 
er manntjón hlauzt af eða annað verulegt tjón, má eigi fella niður málssókn 
fyrr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1931. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 
Tryggvi Þórhallsson,
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SJÓMANNALÖG. 41 
19. maí 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi Í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnngl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. KAFLI. 

Um ráðningarsamning skipstjóra. 

1, gr. 

Útgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sé skriflegur samningur við 

skipstjóra um ráðningarkjör hans. 

2. gr. 

Sé eigi annað ákveðið í samningnum um lengd ráðningartimans, 

getur hvor aðili um sig sagt samningnum upp, með þriggja mánaða fyrirvara, 

og sé ráðningu þá slitið i íslenzkri höfn, er skipið kemur í til fermingar eða 

affermingar. Þó er skipstjóra rétt, eftir 18 mánaða starfstíma á skipinu, að 

segja ráðningarsamningi sínum Upp. með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningar- 

slita í fermingar- eða affermingarhöln erlendis. 

3. gr. 

Útgerðarmaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er. 

Sé honum vikið úr stöðu, áður en ráðningartími hans er úti, og án þess, 

að heimild sé til þess samkv. 4. og 5. gr. þá á hann rétt á bótum fyrir tjón 

það, er frávikningin bakar bonum. 

Sé annað eigi sannað um upphæð tjónsins, á hann rétt á þriggja mán- 

aða kaupi, og auk þess ferðakostnaði og fæðispeningum tl hafnar þeirrar, er 

ráðningu skyldi slitið í samkv. samningnum, eða til íslenzkrar hafnar, hafi 

honum verið vikið úr stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit 

í íslenzkri höfn, til greina. 
Á. gr. 

Sé skipstjóra vikið úr stóðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera 

hann óhæfan til skipstjórnar, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi frá 

ráðningarslitum,
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41 Eigi hann sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum. eða hafi hann 
19. maí leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann eigi rétt á kaupi lengur en hann 

gegnir starfi sínu. 

>. ET. 

  

Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða 
x £ sjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rétt 

  vegna stórkostlegra yfir 

á kaupi lengur en hann gegnir starfi sínu 

6. g ST 

Farist skip. eða verði það fyrir sjótjóni og 

  

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr Þjónustu ut: 

  

an tíma, er ráðningu skipstjóra þar með s í itið, sé eigi annað ákveðið í samningi. 
Skipstjóri er þó skyldur til að dvelja á staðnum. þar til skipverjum, sk 

á hann rétt á kaupi þann tíma oe dvalarkostnaði. 

ipi og 

  

farmi hefir verið ráðstafað, og     

    

Um rétt skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispen- 
inga á heimleið og bóta fyrir muni, er farizt hafa. fer eftir því, sem ákveðið 
er um skipverja í 4íÍ. gr. 

Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um umönnun hans og hermsend- 
ingu, er sjúkdóm ber að höndum, um greftrun hans og meðferð eftirlátinna 
muna hans fer eftir því, sem ákveðið er um skipverja í 24. og 28. 30. gr. 

Sé skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi eða afla skips eða af öðrum tekj- 
tm af ferðinni eða af ágóða útgerðarmanns af úfgerðinni, og ráðningu er slitið. 
áður en ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, þá á hann rétt á að fá 
svo mikinn hluta þessarar þóknunar. sem svar aflafengs hans, ef um hluta 

  

af afla er að ræða, ella til starfstíma hans. að tiltö u við ferðina alla eða reikn- 
ingsárið allt. 

Eigi skipstjóri samkv. 3., 4. eða 6. grein rétt Á kaupi fyrir lengri tíma 
en hann gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað eftir 7. sbr. 24. gr., skal 
þóknun sú, sem ræðir um í 1. málser. þessarar greinar, ef aðila greinir á um 
upphæð hennar, ákveðin með mati lögskráningarstjóra, þó svo, að hver aðili 

| um sig getur lagt það mat undir úrskurð sjódóms,



er 
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II. KAFLI. 

Um skiprúmssamning skipverja. 

1. Um samningsgerðina. 

9. gr. 

Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns stýrimann, vélstjóra og 

aðra skipverja og segir þeim upp. 

Skipstjóri skal, ef því verður við komið, ráðgast við vfirvélstjóra um 

ráðningu þeirra skipverja, er starfa við vélgæzluna. 

Skipstjóri má eigi ráða neinn mann á skip, er hann veit, að ráðinn er 

annarsstaðar. 

10. gr. 
Eigi má hafa börn yngri en 14 ára til vinnu á skipi. 

Yngri menn enn 18 ára mega eigi vera kyndarar eða kolamokarar, og 

eigi hjálpardrengir við vélgæzlu, þeir sem yngri eru en 16 ára. 

11. gr. 

Sérhver skipverji, sem ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal 

hafa sjóferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri geymir sjóferðabækur eða 

sjóferðavottorð skipverja, meðan skipverji er í skiprúminu. 

Sérhver samningur um ráðningu í skiprúm á skipi, sem stærra er en 

12 smálestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnar- 

skrá og báðir aðilar undirrita hann í skipshafnarskránni. Í samningnum skal 

meðal annars greina: 

1. fullt nafn skipverja, fæðingarár og dag, fæðingarstað og heimili, 

2. stöðu hans á skipinu, 

3. ferð þá eða tímabil, sem skipverji er ráðinn til, hvar ráðningu skuli slitið 

og uppsagnarfrest, sé um það samið, 

í. umsamið kaup, og sé það ákveðið í einu fyrir ferðina, þá hve lengi búizt 

er við að sú ferð standi yfir, 
5. umsamið kaup fyrir aukavinnu eða eftirvinnu, 

6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir. 

Þegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóri afhenda honun1 við- 

skiptabók, skipverja að kostnaðarlausu. Í viðskiptabók skal skiprúmssamn- 

ingurinn skráður, svo og það, hvenær skipverji kemur í skiprúm eða fer úr 

því, uppsögn á samningi, og hvenær hún fer fram, greiðslur allar á kaupi, 

aflahlut eða annari þóknun. Sé vísað til kaupgjaldsskrár í skiprúmssamninsi, 

skal skipstjóri sjá um að eftirrit af skránni sé á skipinu, til afnota fyrir 

skipverja. 

1930 

di 
19. maí
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41 Í viðskiptabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða. er mestu 
19, maí varða fyrir sjómannastéttina. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð 
viðskiptabóka, svo og sjóferðabóka og sjóferða vottorða. 

2. Um ráðningartímann. 

12. gr. 
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma, eða með tilteknum tippsagnar 

fresti, en eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartíminn með 
an skip er í ferð, þá skal samningurinn gilda þar til skipið kemur tl hafnar, 

þar sem ferma skal það eða afferma. 

13. gr. 

Sé eigi annað ákveðið um lengd ráðningartimans, gelur hvor aðili um 

sig sagt samningnum upp, þannig, að skipverji fari úr skiprúmi á ráðningar- 
stað eða í höfn, er ferma skal eða afferma skipið í. Sé skipverji íslenzkur og 
ráðinn á skipið í íslenzkri höfn, geta aðilar þó aðeins sagt samningi upp, þannig 
að skipverji fari úr skiprúmi í íslenzkri fermingar- eða affermingarhöfn. 

Uppsagnarfrestur á skiprúmssamningi stýrimanna og vélstjóra skal 
vera einn mánuður, ef öðruvísi er ekki um samið, en 7 dagar á öðrum skiprúms- 
samningum, nema á Íslenzkum fiskiskipum 1 dagur. 

14. gr. 
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma eða til ákveðinnar ferðar, og 

verði hann kyrr á skipinu. eftir að ráðningartíninn er liðinn eða ferðinni 
lokið, en eigi gerður nýr samningur, þá getur hvor aðila um sig sagt samningnum 

n upp samkvæmt 13, gr, 

15. gr. 
Skipverji, sem verið hefir í skiprúmi í 14 ár frá því ráðningarsamn 

ingur síðasl var gerður við hann, getur, enda þótt öðruvísi sé um samið. og 
þrátt fyrir ákvæði 13. gr. um brottför úr skiprúmi í íslenzkri höfn, farið úr 

  

skiprúmi í fermingar- eða affermingarhöfn skipsins, hafi hann áður sagt skip- 
rúmssamningnum upp með þeim fyrirvara, sem greinir í 2. málser. 13. ør 

16. gr. 
Skipverja, sem rétt hefir til að fara úr skiprúmi samkv. saniningi 

eða samkvæmt ákvæðum þessa kafla, skal þó skylt að vinna nauðsynleg 

  

störf á skipinu, sé þess krafizt, þó eigi lengur en í 2 daga, eða ef skipið 
seglskip, í 4 daga, frá því skipið kom til hafnar. 

Ef gefa skal sjóferðaskýrslu eða halda sjóferðapróf, er skipverji
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skyldur til að dvelja þar á staðnum þar til því er lokið, gegn katpi og 

dvalarkostnaði þann tíma. 
17. gr. 

Ef lög eða yfirvöld í erlendri höfn. þar sem skipverji skyldi fara úr 

skiprúmi, banna honum landsvist eða heimta þær tryggingar fyrir landsvist- 

arleyfi hans, er hann eigi getur sett, skal honum skylt að gegna áfram stöðu 

sinni á skipinu, þar til það kemur til hafnar, sem hann getur farið úr 

skiprúmi i, 

3 3. Um kaup skipverja. 

18. gr. 

Skipverji tekur kaup frå og med beim degi, sem hann kemur til vinnu 

á skipinu. Þurfi hann að ferðast frá ráðninsarstað til skips, tekur hann kaup 

frá og með þeim degi, er sú ferð hefst. 

Skipverji tekur kaup til þess dags, og að honum meðtöldum, er þjón- 

ustu hans á skipinu lýkur, eða sé hann skráður úr skiprúmi, þá til afskrán 

ingardags og að honum meðtöldum. enda hafi hann eigi áður misst rétt til 

kaups vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum. 

Skipverji á ekki rétt á kaupi um þann tíma, er hann hliðrar sér ólög 

lega hjá að inna störf sín af hendi. 

Þurfi að reikna kaup fyrir mánuð eða brot úr mánuði, telst mánuður- 

inn 30 dagar. 
19. gr. 

Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafizt, þegar skipið er í 

höfn, og aðeins einu sinni á viku. 

Kaupið greiðist í peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt 

með ávísun á útgerðina. Greiðslu má krefjast í mynt þeirri, sem gjaldgeng 

er á greiðslustaðnum, með því gengi, er bankar þar þá greiða fyrir mynt þá, 

sem kaupið er talið í í samningnum. 

Ef íslenzkur skipverji. sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup 

sitt heim til Íslands. eru íslenzkir ræðismenn skyldir tl að veita honum að- 

stoð til þess ókeypis. Ríkissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og 

samsönsumálaráðuneytið setur nánari reglur um peningasendingar skipverja. 

20. gr. 

Skipverji getur krafizt þess, að %s hlutar af ógreiddu kaupi hans séu 

greiddir nafngreindum manni eftir ávísun. 

Ávisanagreiðslur má eigi stöðva né lækka án samþykkis skipverjans 

fyrr en ráðningu hans er slitið, nema svo sé, að sá hluti kaupsins, er eigi var 

ávísað, hrökkvi eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefir lagt á hann 

samkv. lögum þessum, skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum og 

rísa af starfi hans á skipinu, og kröfum yfirvalda á hendur honum, sem út- 

1930 

41 
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19, maí 

gerðarmanni að lögum er skylt að tryggja með þvi að halda efti kaupi 
skipverjans. 

2. gr. 
Skipstjóra er heimilt að halda eftir þriðjungi af þeim hluta kaups, er 

skipverji sjálfur getur tekið á móti, þar til skipverji fer úr skiprúmi, þó 
aldrei hærri upphæð en hálfsmánaðarkaupi. 

22. gr. 
Sé samið um ákveðna upphæð í kaup fyrir ferðina, skal farið eftir á- 

ætlun þeirri um lengd ferðarinnar. sem gerð er í viðskiptabókinni, ef reikna 
Þarf kaup eftir tímalengd. 

Standi ferðin lengur yfir en áætlað var. er skipverji réðist á skipið, á 
hann rétt á tiltölulegri viðbót við kaupið. sé eigi öðruvísi um samið. Standi ferðin 
skemur yfir, á hann allt að einu rétt á hinu umsamda kaupi að fullu. 

23. or. 
Fækki skipverjum meðan ferð stendur yfir, skal kaup það, er við það 

sparast, meðan skipið er í hafi, skiptast milli þeirra, sem eftir ern, að tiltölu 
við aukna vinnu hvers þeirra um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda með 
borgun fyrir yfirvinnu. 

24. gr. 
Deyi skipverji, telst kaup hans til dánardags og að þeim degi 

töldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til kaups, vegna sjúkleika eða 
af öðrum ástæðum. 

med- 

Sé skipverji íslenzkur, og hafi hann verið í þjónustu útgerðarmanns- 
ins í síðustu sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju 
hans eða ólögráða börnum viðbótarkaup um einn mánuð. 

Hverfi skip og verði eigi upplýst, hvenær það fórst, skal kaupið reikn- 
ast eins og dauða skipverja hefði að höndum borið. er sá tími var liðinn, sem 
skip slíkt sem þetta þurfti á þeim tíma árs til ferðar sinnar til ákvörðun- 
arstaðar síns, þaðan sem síðast spurðist til þess. 

25. gr. 
Komi það í ljós, er reikningar eru gerðir upp, að skipverji hafi fengið 

meira greitt en honum bar, þá er það fé eigi afturkræft, ef svo er, að ráðn- 
ingu skipverja sé slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um í 94. gr., Í. 
málsgr. 32. gr., 34. eða 3841. gr. 

4. Um umönnun skipverja í veikindum og útför hans, 

26. gr. 
Skipverji er skyldur til að láta lækni rannsaka heilsufar sitt, ef skip- 

stjóri krefst þess, enda sé það gert skipverja að kostnaðarlausu
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Atvinnu- og samgångumålaråduneytid getur með reglugerð skipað 

  

r um læknisskoðun skipverja. 

27. gr. 

Veikist skipverji eftir að hann er kominn í skiprúm eða slasist, skal skip- 

stjóri sjá um, að hann fái nauðsynlega umönnun á skipinu eða í landi, þar með 

talið fæði, hjúkrun, læknishjálp og lyf, og húsnæði, sé hann utan heimilis sins. 

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sé haldinn sjúkdómi, sem hætta 

stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, 

láta lækni skoða sjúklinginn. Sé eigi öruggt, að verjast megi smithættu á 

skipinu, skal skipstjóri láta flytja sjúklinginn í land. 

Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri ann- 

ast um þá. 

Sé skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hann um. 

sjá islenzks ræðisinanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræð- 

ismaður er eigi á þeim stað, og tilkynna þetta þeim ræðismanni, sem næstur er. 

28. gr. 

Útgerðarmaður greiðir allan kostnað af umönnun sjúkra skipverja, 

meðan ráðningu þeirra er eigi slitið. 

Sé skipverji veikur eða slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann 

rétt á að útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum i allt ad sex 

vikur, eða í allt að tólf vikur, sé skipverji íslenzkur og njóti umönnunar er- 

lendis. Þetta timabil telst frá því að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða 

frá því skipið lét úr höfn, hafi hann eigi verið skráður úr skiprúmi. Sé ís- 
lenzkur skipverji skilinn eftir erlendis, á hann auk þess rétt á ferðakostnaði 

og fæðispeningum til heimilis síns hér á landi. Sé hægt að útvega honum stöðu, 

eigi lægri en þá, er hann áður hafði, og eigi ver launaða, á skipi, sem fara á 
hingað til lands, eða til hafnar, sem hægara er að senda hann frá heim til 

sín, þá er hann skyldur að taka þeirri stöðu, ef heilsa hans leyfir. 

Eigi skipverji sjálfur sök á veikindunum eða slysinu, eða hafi hann 

leynt þeim, er hann réðist á skipið, skal hann sjálfur bera kostnaðinn við 

umönnun sína vegna veikindanna, bæði áður en ráðningu var slitið og eftir, 

og ferð sína heim, og má þá draga kostnað þann, sem útgerðarmaður hefir 

haft af þessu, frá kaupi skipverjans. 

Sé ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi Þberklaveiki, slitið, 

greiðir ríkissjóður kostnað þann við umönnun hans og heimferð, sem út- 

gerðarmaður skyldi greiða samkv. annari málsgr. þessarar greinar. 

Sé ráðningu íslenzks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdóini, 

slitið erlendis, greiðir ríkissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veik- 
indanna, eftir að ráðningu hans var slitið. 

1930 

41 
19. maí
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41 29. ør. 
19. maí Deyi skipverji, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega og tilkynna 

vandamönnum hans látið. 

Skipstjóri skal í votta viðurvist láta gera skrá yfir muni hins látna, 
sem á skipinu eru. Dewi skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta 
ræðismanni íslenzkum skrá þessa. teynist vandkvæði á að geyma muni þessa 
á skipinu, skal skipstjóri annaðhvort afhenda ræðismanni þá eða selja þá 
með sem heppilegustum hætti. 

30. gr. 
Devi skipverji af sjúkdómi, slysum eða meiðslum og útgerðarmenn áttu 

að kosta umönnun hans, þá skulu þeir og kosta útförina. 
Deyi íslenzkur skipverji á þeim tíma, að ríkissjóði bar að greiða kostn- 

aðinn við umönnun hans, ber ríkissjóði einnig að greiða útfararkostnað hans. 

31. gr. 

Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis 
Í umsjá ræðismanns, er honum skylt að setja tryggingu fyrir kostnaði þeim 
við umönnun skipverjans og annað, sem útserðarmanni er skylt að greiða, 
samkv. 28. og 30. gr. 

Kaup það, er skipverji kann að eiga inni. skal greitt ræðismanni, og 
má skipverji eigi ráðstafa því, án leyfis ræðismanns, meðan hann er í um g 

sjå hans. 

Geti skipstjori eigi fengid adstod islenzks rædismanns og verdi því að 
greiða kostnað við umönnun íslenzks skipverja vegna veikinda, er útgerðar- 
manni eigi bar að greiða, getur hann krafizt þess, að það fé sé endurgreitt 
sér úr ríkissjóði. 

Ákvæði næstu málsgr. hér að framan gilda einnig um kostnað vegna 
erlends skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það með læknisvottorði, að 
nauðsynlegt hafi verið að flytja skipverjann í land, annaðhvort sjálfs hans 
vegna eða vegna annara manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi í engu 
verið áfátt, er hann réðist á skipið. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið setur nánari reglur um umönn- 
un, greftrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum. 5 

ö. Um rétt skipstjóra til að vikja skipverja úr skiprúmi 

32. gr. 

Sé skipverji eigi vinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slysa, 
eða sé hann haldinn sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, 
bå getur skipstjóri vikið honum úr skiprúmi. Á skipverji þá rétt á fullu 

kaupi sínu þar til ráðningu er slitið, og auk þess í einn mánuð frá ráðning



of 

arslitum, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, eða í 7 daga. sé hann í annari 

stöðu á skipinu. 

Sé skipverji sjálfur valdur að veikindunum eða slysinu, eða hafi hann 

leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann rétt á kaupi aðeins fyrir þann 

tíma, sem hann var vinnufær þeirra vegna, hvort sem honum er vikið úr 

skiprúmi eða eigi 
or . 
33. gr. 

Skipstjóri getur ennfremur vikið skipverja ur skiprumi: 

í. ef hann reynist óhæfur til þess starfa. sem hann var ráðinn til, 

3. ef hann kemur ekki til skips á ákveðnum tíma, og skipið á að láta úr 

höfn, eða ráða verður annan mann í hans stað, 

3. ef hann verður sekur um mikil afglöp í starfi sínu, svo sem það, að ó- 

hlýðnast hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi 

við yfirmenn sína, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað 

eftir annað drukkinn við störf sin, 

í, ef hann verður sekur um þjófnað eða annan meiri háttar glæp, ef haun 

leynir manni á skipsfjöl. eða tollskyldum varningi, eða þeim varningi, sem 

útflutningsbann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á á 

kvörðunarstað þess, 

5. ef hann ber ágreining, sem rís af starfi hans á skipinu, undir erlend 

stjórnarvöld 

Skipstjóri skal, ef þess er kostur, halda próf eftir fyrirmælum 64. gr., 

áður en hann víkur skipverja úr skiprúmi samkv. þessari grein. 

Skipverji, sem vikið er úr skiprúmi samkv. þessari grein, á ekki rétt á 

kaupi lengur en bann gegndi starfi sínu. 

34. gr. 

Ef skipverja er vikið úr skiprúmi, áður en ráðningartimi hans er lið- 

inn og án þess að heimild sé til þess í 32. eða 33. gr. þá á hann rétt á ferða- 

kostnaði til þeirrar hafnar, er ráðningu skyldi slitið í samkv. samningnum, 

eða til íslenzkrar hafnar, ef ákvæði 13. gr. um ráðningarslit í islenzkri höfn kr 

eiga við. Ennfremur á hann rétt á kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi 

skemmri tíma en uppsagnarfresti þeim nam, sem hann átti kröfu til 

6. Um rétt skipverja til að krefjast lausnar ur skiprúmu. 

35. g1 

Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimað 

ur eða vélstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vélstjórastöðu 

en hann þá er í, eða að ástæður hans hafi breytzt svo frá því hann réðist á 

skipið. að það sé velferðarmál fyrir hann að geta losnað úr skiprúminu, þá 

ál 

19. maí



á hann rétt á að krefjast lausnar, ef hann fær annan dugandi mann í sinn 
stað, og auki það ekki útgerðarmanni kostnað. 

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rétt á kaupi fyrir þann 
tíma, sem hann er í skiprúminu. 

36. gr. 
Ef illkynjuð farsótt geisar á áætlunarstað skipsins, og fái skipverji eigi 

vitneskju um það fyrr en eftir að hann réðist á skipið, þá er honum rétt 
að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella í 
fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk vitneskju um þessi atvik. 
Kaup tekur hann þá aðeins til þess tíma, er hann gengur úr skiprúminu. 

Sama gildir, ef það kemur í ljós eftir að skipverji réðist á skipið, að 
hætta er á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum. 
eða þess háttar hætta eykst til muna, frá því sem áður var. 

37. gr. 
Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar og ferðinni er breytt til 

muna, á hann rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef 
ferð er ekki hafin, en ella í fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk 
vitneskju um breytinguna. 

Skipverji, sem fer úr skiprúmi af því að ferð skipsins var breytt, á 
rétt á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins. fari hann 
úr skiprúmi áður en ferð var hafin, en ella til þess staðar, er ráðningu skvidi 
slitið á samkvæmt samningnum. 

38. gr. 

Ef skip er óhaffært eða íbúðir skipverja bersýnilega heilsuspillandi, 
og skipstjóri bætir eigi úr þessu, eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið 
samkvæmt 59. gr, þá á skipverji rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi. 
og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum svo sem 
segir i 34. gr, 

39. gr. 

Ef skipverji sannar, að skipstjóri hafi misþyrmt honum, eða aðrir menn 
hafi misþyrmt honum á skipinu og skipstjóri eigi veitt sér vernd. þó þess væri 
beiðst, eða hann sannar, að skipstjóri láti hann eigi fá sæmilegt fæði, þá á hann 
rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi. 
ferðakostnaði og fæðispeningum svo sem segir í 34. gr. 

40. gr. 

Ef skip missir rétt til að sigla undir íslenzkum fána, eiga skipverjar 
rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakosnaði 
og fæðispeningum svo sem segir í 34. gr.
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Eigi heimilar það skipverja að krefjast lausnar úr skiprúmi, þó skip- 

stjóraskipti verði á skipinu, eða skipli verði á útgerðarmanni. 

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni. 

41. gr. 

farist skip. eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af 

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanleg- 

an tíma, er skiprúmssamningi slitið, nema öðruvísi sé um samið. Skipverja er 

þó skylt að taka þátt í björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er 

tekin, og á bann rétt á kaupi og dvalarkostnaði þann tíma, er hann barf að 

bíða á staðnum þess vegna eða hann þarf að bíða eftir ferð heimleiðis. 

Ef skiprúmssamningi íslenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sök- 

um, er segir í fyrstu málsgrein þessarar greinar, á hann rétt á ferðakostnaði 

og fæðispeningum til heimilis síns bér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr 

ríkissjóði. Auk kaups þess, er skipverji á rétt á samkvæmt fyrstu málsgrein 

þessarar greinar, á hann og rétt á kaupi meðan hann er á heimleið, þó eigi 

fyrir lengri tíma en tvo mánuði, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, og eigi 

fyrir lengri tíma en einn mánuð, sé hann í lægri stöðu á skipinu. Skipverja 

er skylt að ganga í skiprúm á öðru skipi, samkvæmt ákvæðum 2. málsgrein- 

ar 28. gr., og á hann þá eigi rétt á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, er fórst, 

fyrir þann tíma, sem hann er í hinu skiprúminu. 

Bætur fyrir eignir íslenzkra skipverja, þær er farizt hafa við slysið, er 

útgerðarmanni skylt að greiða samkvæmt reglum, er atvinnu. og samgöngu- 

málaráðuneytið setur. 

Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 3741. gr. réit á kaupi fyrir lengri 

tíma en hann gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað samkv. 244. gr. og 

hafi honum verið heitið einhverri slíkri þóknun, sem ræðir um í fyrri málsgr. 

8. gr., skal sú þóknun ákveðin svo sem segir í síðari málsgr. 8. gr. Eigi skal 

st þóknun skerða kaupgjald annara skipverja. 

8. Um erlenda skipverja. 

42. ør. 

Konungur getur åkvedid, ad erlendir skipverjar å islenzkum skipum 

skuli njóta hlunninda þeirra, er islenzkum skipverjum eru veitt í 28. og ál. 

grein, enda njóti þá íslenzkir skipverjar sama réttar um þessi efni sem inn- 

lendir í heimalandi hinna erlendu skipverja. 

1930 

41 
19, maí
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41 9. Um misklidir tt af ráðningunni. 
19, maí 

43. ør. 

Ef skipverji er bånægdur med reikningsgerd skipstjora, bå å hann rétt 
á að lögskráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipverji er skráð- 
ur úr skiprúmi eða eigi. 

Ef skipið er statt erlendis og ágreiningur rís milli skipstjóra og skip- 
verja út af reikningsgerð skipstjóra eða starfi skipverja, skal leggja þann á- 
greining undir úrskurð þess ræðismanns íslenzks, er fyrst næst 

  

Báðum aðiljum er skylt að hlíta úrskurði ræðismannsins, þar til unnt 
er að leggja málið fyrir íslenzka dómstóla. 

III. KAFLI. 

Um skipsstörfin. 

Í. Um yfirmenn skipsins 

áð. gr. 

Skipstjóri hefir í öllum efnum hið æðsta vald á skipinu. 

Það er skylda stýrimanns einkanlega að vera skipstjóra til aðstoðar 

við síglinguna og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bók- 

un í leiðarbók eða dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverj- 
um, eftir skipinu sjálfu, áhöldum þess og útbúnaði, að svo miklu leyti, sem 

annað eigi leiðir af ákvæðum 47. greinar. Hann skal sjá um nauðsynlega skrá- 

setningu á farmi, sem fer í skip eða úr skipi, lita eftir fermingu og afferm- 

ingu og búikun farms og vista. 

Riti stýrimaður leiðarbók eða dasbók, ábyrgist hann, að rétt sé ritað. 

46. gr. 

Ef skipstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi, og beri eitthvað það 

að höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal stýrimaður, eða 

sá þeirra, sem æðstur er, ráða fram úr því, er eigi má fresta. 

Deyi skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipstjórnar eða víki hann 
úr stöðu sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, í hans stað, 

þar til nyr skipstjóri tekur við skipstjórn. 

47. gr. 

bad er skylda vélstjóra einkanlega að stjórna vélsæzlunni. Hann bei
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ábyrgð á rekstri, meðferð og viðhaldi vélarinnar og leiðslum þeim og útbún- 41 

aði, sem til hennar heyra, svo og þess hluta af bol skipsins. sem lykur um 9. maí 

katla og vélarúm, ásamt tilheyrandi kolabyrgjum. valnsgeymum og ásgöng- 

um. Hann litur eftir eldsneytisforða skipsins og öðrum vélarnauðsynjum, g 

veitir þeim móttöku og athugar magn þeirra og sæði. Hann litur ennfremur 

eftir vélsæzlumönnum skipsins og vistarverum þeirra. 

Vélstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við 

galla á þeim hlutum skips, eða á áhöldum þeim eða útbúnaði, er nefndur er 

hér að framan. 

Vélstjóri ritar í vélarbók og ábyrgist að rétt sé ritað. 

48. gr. 

Ef vélstjórar eru fleiri en einn á skipi. ber yfirvélstjóri ábyrgð á vél- 

sæzlunni í heild sinni. Hann skiptir verkum milli hinna vélstjóranna. 

Ef yfirvélstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi og beri eitthvað það 

að höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vélstjór- 

anna. sem æðstur er, ráða fram úr því, sem eigi má fresta. 

9. Almennar slarfsskyldur. 

19. gr. 

Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega tram við undir 

menn sína. Likamlegri refsingu má aldrei beita. 

Allir skulu skipsmenn hegða sér sómasamlega, kurteislega og friðsam- 

lega og gæta nákvæmlega þeirra fyrirmæla, sem sett verða um góða siðu og 

reglu á skipinu. Þegar skipverji fær skipun frá yfirboðara sinum, skal hann 

láta á sér skilja með skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina. 

50. gr. 

Skipverji skal hlýða skipunum yfirboðara sinna, er að starfinu lúta, 

vera umhyggjusamur um skip og farm og vfirleitt vinna störf sín með á- 

huga og trúmennsku. 

Tjón það, er skipverji veldur með vfirsjónum eða vanrækslu við störf 

sín, skal honum skylt að bæta. Dómstólarnir geta þó fært skaðabótaupphæð- 

ina niður, með hæfilegu tilliti til þess, hve mikil sökin var og tjónið, til efna 

hags skipverja og annara atvika. 

3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur 

51. gr. 

Skipverji er skyldur ad koma å åkvednum tima i skiprúmið. Eftir það 

má hann eigi fara frá skipi leyfislaust.
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41 Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi í frístundum hans, nema 
maí því aðeins, að nauðsynlegt sé, að hann fari eigi frá skipinu, vegna öryggis 

  

skips, farms eða manna, sem á skipinu eru, vegna nauðsynlegra skipstarfa 
eða vegna þess, að skipið er búið til brottferðar eða flytja á það til innan 
hafnar. 

Geti skipverji eigi komið á skip á réttum tíma, skal hann tafarlaust 

  

skýra skipstjóra þvi 

52. ør 

Ef skipverji kemur eigi til skiprúms sins á ákveðnum tíma. fer frá 
skipi í leyfisleysi eða kemur eigi á réttum tíma aftur til skips úr landsöngu- 

£ 
Å nn

 eyti, getur skipstjóri látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar. sé 

  

skipið eigi nægilega mannað án hans eða sé skipverji ölvaður. 

Sd. or. 

Ef skipverji strýkur, getur skipstjóri selt með hagsanlegum hætti muni 

þá, er hann lét eftir á skipinu. 
Nemi söluverð munanna og kaup það. er skipverji á inni, meiru en 

skaðabótakröfu útgserðarmanns. skal farið með afganginn samkv. ákvæðum 

69. gr. 

bod. gr. 

skipverja er heimilt að hafa með sér á skipinu hæfilega mikið af far- 
angri, er hann þarf til eigin nota, enda sé það eigi til basa fyrir skip eða 
farm og eigi hætt við, að af því stafi óregla á skipinu. Verzlunarvörur fyrir 
sig eða aðra má hann eigi hafa á skipinu, nema með leyfi skipstjóra. 

skipverja er skylt að greiða venjulegt farmgejald fyrir varning, sem 
hann hefir ólöglega með sér á skipinu, og bæta skaða þann, er af því hlyzt. 

skipstjóri hefir grun um, að ólöglegur varningur sé á skipinu, getur 

  

hann látið rannsaka hirzlur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, 
mega vera viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefir með sér ó- 
löglega, getur skipstjóri tekið í sínar vörzlur, látið flytja á land eða varpa 
útbyrðis, ef nauðsyn krefur. 

#. Um vinnu á skipi, viðurværi skipverja og aðbúð. 

55. ør. 

Þegar verkum er skipt, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skip- 
inu og þess sætt eftir föngum, að hann taki framförum í kunnáttu í starfi sínu. 

Þeim manni, er verkum stjórnar, er skylt að sæta þess, að fylgt sé 
nauðsynlegum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum.



AB. gr. 

Á sunnudögum eða öðrum helgidögum, sem lögteknir eru hér á landi, 

má eigi selja skipverja til vinnu við þau störf, sem fresta má. 

i til ad halda guds- 

  

Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið lækifa 

bjónustu á skipinu á helgidågum bessum 

ðí. ST 

Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan, og skal 

hann um það efni hlíta regluserð, er ráðherra setur um viðurværi skipverja 

á islenzkum skipum. 

Ef nauðsyn ber til að matur sé dreginn af skipverjum á ferð, skal 

greiða þeim sanngjarnar bætur þess. 

58. gr. 

Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðismálum og hreinlæti á skip 

irri, er af- inu. Hann skal sæta þess, að fylgt sé nákvæmlega reglugerð 

  

vinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur um vistarverur skipverja, viðhald 
Ss 

á þeim og hreinlæti í þeim 

%; Um haffærisskoðun. 
if 

59, gr. 
2 "4 

Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp vid skipstjora yfir þvi, að skipi 
í 

sé eigi haffært í ferð þá. sem því er ætluð, eða yfirvélstjóri, og umkvartan- 

irnar lúta að þeim hluta skips. áhalda þess eða útbúnaðar. er hann hefir um- 

sjón með, þá er skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, 

samkvæmt því. sem fyrir er mælt í lögum un eftirlit með örvggi skipa, og 

reglugerðum, er settar eru samkvæmt þeim lögum. Komi kvortunin fram i 

erlendri höfn, þar sem aukaskodun getui eigi farið fram samkvæmt áður- 

nefndum reglum, skal skipstjóri snúa sér til yfirvaldanna þar á staðnum og 

fara fram á, að skoðunarmenn séu útnefndir til að dæma um haffæri skipsins. 

Reynist það við skoðunina, að umkvartanirnar um óhaffæri skipsins 

höfðu eioi við skynsamleg rök að styðjast, skulu þeir, seim kærðu, greiða 

kostnaðinn við skoðunina og skaðabætur svo sem segir í annari málsgr. 5 
} 

0, gr. 

Ef skoðunarserð fer fram erlendis samkvæmt g 

ismaður sá, er málið hefir haft með höndum, en ella skipstjóri, tafarlaust psu 
Á, 

senda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina. 

6. Um agavald skipstjóra, 

SO. or 

Skipstjóri, eða sá, sein gengur 1 hans stað í fjarveru hans eða forföll- 

rein bessari, skal ræð- 
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um, getur þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðs synlegt til 
að halda góðri reglu á skipinu. 

Þá er skip er í háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur 
nauðsyn rekur til, er leyft að þrífa til hverskyns nauðsynjaúrræðis til að 
koma á hlýðni og góðri reglu. og er hver af skipverjum skyldur til að veita 
yfirmanni sínum aðstoð sína, jafnvel ótilkvaddur. 

Biði sá tjón við þetta, er mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á því, ef 
yfirmaður beitti eigi meira harðræði en atvik kröfðu. 

61. g 
Drygi skipverji meiri háttar glæp og sé skipið eigi statt í innlendri 

höfn, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðabirgðaskýrslu um 
málið, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 64. gr. Ef glæpurinn var unninn í 
landi eða landhelgi annars ríkis, skal rannsókn þessi því aðeins fara fram, 
að yfirvöld á þeim stað reki eigi málið. 

Þar til íslenzkur ræðismaður eða íslenzk yfirvöld geta tekið málið 1 
sínar hendur, skal skipstjóri gæta þess efir föngum, að sakborningur hverfi 
eigi á burt, og er heimilt að byrgja hann inni eða hefta á annan hátt. þörf 
krefur, og ábyrgist skipstjóri, að hann sé ekki harðara leikinn en vera þarf. 

LIV. KAFLI. 

Um refsivald skipstjóra. 

62. gr. 

Skipstjóri má refsa skipverja með kaupmissi í einn til sjö daga fyrir 
þessar yfirsjónir: 

1. Komi hann eigi í skiprúmið á ákveðnum tima, fari hann frá skipi í leyf- 
isleysi eða komi eigi á ákveðnum tíma til skips úr landsönguleyfi. 

2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda því, að hann kemur eigi til 
skips á ákveðnum líma. 

3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi í starfi sínu. 
4. Víki hann af verði, er hann hefir verið settur við stýri eða skipuð útsýn, 

eða komið er þar að honum sofandi eða ölvuðum, eða sé hann endranær 
ölvaður við störf sín. 

9. Sót hann matvælum eða fari hann ótilhlýðilega með þau á annan hátt. 
6. Leyni hann óviðkomandi manni á skipi eða hleypi manni á skip í leyfis- 

leysi. 

Flytji hann áfengi á skip eða annan varnins, sem honum er óheimilt að þa
ð 

hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 54. gr. 

8. Hegdi hann sér ósæmilega við yfirmenn sina eða óhlýðnist skipunum 
þeirra, er að starfi hans lúta,
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háttsemi og reglu á skipinu. 
19. maí 

63. gr. U Eg 

   Refsingu bessari må eigi beita á skipum, sem eru i innanlandssig Ing- 

um né á öðrum skipum, meðan þau eru stödd í íslenzkri höfn, og eigi fyrir 

vfirsjónir, sem drýgðar eru Í íslenzkri höfn og unnt var að kæra áður en 

skipið lét úr höfninni. 

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyrr en 12 klukkustundir eru liðn 

ar frá því að yfirsjónin var drýgð, og eigi siðar en vika er lðin, nema sér- 

stök nauðsyn sé til þess, að frá því sé vikið. 

64. gr. 

Skipstjóri skal 1 viðurvist tveggja prófvotta, er hann sjálfur kveður til 

meðal hinna reyndustu manna af skipshöfninni, balda próf, áður en hann 

beitir refsivaldi sínu. Annar próf volturinn skal vera stýrimaður eða vélstjóri, 

ef þess er kostur, en hinn úr flokki undirmanna skipsins. Þó skulu þeir báðir 

vera úr flokki yfirmanna, ef þess eru föng, þá er stýrimaður eða vélstjóri 

er hafður fyrir sök. 

Við prófið skal yfirheyra skipverja þann, er fyrir sök er hafður, svo og 

  

vitni þau, er með þarf til sönnunar í málinu. Prófvottarnir geta látið skip- 

stjóra leggja spurningar fyrir bå, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yf- 

o úrskurður skipstjóra skal ritaður í leiðarbók skipsins eða dag- 
irheyrðu o 

bók. eða í sérstaka prófbók, og skal lesa það. sem bókað var, upp fyrir þeim, 

sem hlut eiga að máli. Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift 

e 
sinni. að rétt sé bókað, og geta vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim 

þykir prófið gefa tilefni til. 

Hafi skipstjóri eigi farið að svo sem hér var lýst, er úrskurður hans 

um refsingu ógildur. 

65. gr. 

begar refsing er ákveðin. skal eigi eingöngu lekið tillit til þess, hve 

mikilvæg vfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin. heldur einnig 

til hegðunar hins seka að undanförnu. Befsingu skal eigi beitt, el firsjónin 

er smávægileg og ætla má, að áminning nægi. 

Skipstjóri getur eigi kæri skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yf 

  

sjónar, er hann hefir refsað honum fyrir, nema fyrirvari hafi verið gerður 

um það í refsiúrskurðinum. 
66. gr. 

Ef ástæða þykir til þess, getur skipstjóri gefið eftir, að nokkru eða 

öllu leyti, sekt sem hann hefir úrskurðað. Úrskurður um eftirgjöf sektar skal 

ritaður í leiðarbók eða dagbók skipsins, eða í prófbókina, og undirritaður 

af skipstjóra og lveim vollum, en er ógildur ella.



1930 

di 
19. maí 

100 

67, gr. 
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefir úrskurðað 

honum, og sé hann erlendis, getur hann borið fram kæru sína fyrir ræðis- 
mann, en Sera verður hann það í síðasta lagi þá er hann fer úr skiprúmi. 

Úrskurði ræðismanns skal hlíta fyrst um sinn við samningu lokareikn- 
ings skipverjans, en heimilt er hvorum aðila um sig, á ársfresti þaðan frá, 
að skjóta málinu til sjódóms á heimili úlgerðarinnar hér á landi. 

Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafizt þess að fá 
eftirrit af prófunum og úrskurðinum, staðfest af skipstjóra. 

68. gr. 
Hafi skipverji eigi kært úrskurð skipstjóra fyrir ræðismanni, selur 

hann lagt kæru sína undir úrskurð sjódóms á heimili útgerðar skipsins hér 
á landi, en gera skal hann það, áður en ár er liðið frá því hann fór úr skip- 
rúmi. Mál samkvæmt 67. og 68. gr. sæla meðferð einkalögreglumála. 

69. gr. 
Kaup það, sem haldið er eftir samkvæmt 62. st., skal skipstjóri greiða 

til lögskráningarsljóra eða ræðismanns, er skipverji er skráður úr skiprúmi, 
og láta fylgja staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent 
alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sé skipverji eigi 
skráður úr skiprúmi, skal skipstjóri sjálfur senda ráðuneytinu kaupið og 
eftirritið. 

Fé því, er þannig safnast, skal varið ti hagsmuna sjómönnum eða 
vandamönnum þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytisins. 

V KAFLI. 

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip. 

70. gr. 
Ákvæði laga Þessara gilda einnis, eftir þvi sem við á, um aðra menn, 

er ráðnir eru á skip af útgerðarmanni eða skipstjóra, en ekki teljast til 
venjulegra skipverja. Ákvæði 13. 32. 57. og Ál. gr, um stýrimenn og vél- 
stjóra, gilda og um bryta. 

71. gr. 
Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip, gilda 10., 26., 27. 4, og 5. máls- 

gr. 28. gr., 29., 31., 49. 50., 54., 57., 58., 60., 61, 85. og 87. grein þessara laga, 
eftir því sem við á. 

Menn þessir eru skyldir til að vinna þan verk eftir megni, sem skip- 
stjóra þykir nauðsyn til öryggis skipinu, 
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Åkvædi 71. greinar 1. målsgr. gilda og um sjomenn, sem sendir eru 19. maí 

heim að tilhlutun ræðismanns. 

Gegn hæfilegri þóknun er þeim skylt að aðstoða eftir megni við vinnu 

á skipinu, sé þess krafizt, þó svo. að jafnan skal tekið tillit bl fyrri stöðu 

þeirra. 

VI. KAFLI. 

Um refsingar. 

73. gr. 

Ef skipstjóri misbeitir valdi því, sem honum er veitt í 60. gr. og i 1. 

målsgr. 61. gr., eða refsivaldi sínu, eða beiti hann ónauðsynlegri harðneskju 

við skipverja, vanræki skyldur sínar við veika eða slasaða skipverja, eða 

láti hann skipverja eigi fá lögboðið viðurværi, varðar það sektum, 10—1000 

kr., eða fangelsi, ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við brotinu 

samkvæmt öðrum lögum. 
TÁ. gr. 

Í refsidómi samkvæmt 73. gr. má ennfremur, ef sérstaklega miklar 

sakir eru, ákveða, að dómfelldi skuli sviptur rétti tl skipstjórnar ákveðinn 

tíma eða æfilangt. Skal þá jafnframt tekið fram í dóminum, hvort dómfelldi 

megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviptur rétti til skipstjórnar. 

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal svo fljótt sem unnt er senda 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum svo og skipstjóra- 

skirteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 

stöðu. lætur ráðuneytið honum j té styrimannsskirteini þar að lútandi. 

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn og sérstakar 

ástæður mæla með því, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 

göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 

sá tími, sem tiler greindur í dóminum. sé eigi liðinn. 

75. gr. 

Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem 

honum eru lagðar á herðar í lögum þessum, þá varðar það 10—-1000 króna 

sektum. 
76. gr. 

skipstjóra í forföllum hans eða fjarveru. 

71. gr. 

Ef skipverji ræður sig í nýtt skiprúm þann tíma, er hann var skyldur
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til að vera í öðru skiprúmi eftir eldri ráðningarsamningi, þá varðar það 5 
500 króna sektum 

78. gr. 
Et skipverji, í þeim tilgangi að koma sér hjá vinnu á skipi, annað 

hvort vanrækir að koma til skips á ákveðnum tíma eða hverfur frá skipi. 
þá skal hann sæta sektum fyrir strok. 

Strjúki skipverji er svo er ástatt. að skipi eða mönnum er með því 
stefnt í voða, eða séu að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið fano- 
elsi eða betrunarhúsvinna allt að einu ári. 

Slrjúki skipverji með kaup, er hann hefir eigi unnið fyrir, skal hon 
um refsað fyrir svik, hvort sem hann er kominn í skiprúmið eða eigi, nema 
ætla megi, að tilgangur hans hafi eigi verið sá, að draga sér kaup það. sem 

gi unnið fyrir. hann hafði fengið greitt, en hafði enn ei 

79. gr. 

Hver, sem tælir skipverja til stroks eða hjálpar honum. með ráðum 
eða í verki, Hl að strjúka, sæti sektum eða fangelsi. 

80. gr. 
Ef skipverji rís upp móti skipstjóra eða þeim manni, sem er í skip 

stjóra stað, eða skorast undan hlýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða 
ógnar með því, þá sætir hann 5. 500 króna sektum, eða fangelsi, ef mikl- 
ar sakir eru 

81. gr. 

Et skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi 
eða hótunum um ofbeldi, varðar það fangelsi eða hegningarvinnu. allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru. Séu málsbætur, má beita sektum. 

82. gr. 

Ef skipverjar, eða nokkur hluti þeirra, gerir samblástur, þá varðar 
það fangelsi, eða sektum ef málsbætar eru. Þó getur refsing hvatamanna eða 
foringja samblástursins orðið hegningarvinna allt að 6 árum, svo og refsing 
annara samblástursmanna, ef þeir hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða mikið 
fjártjón hefir hlotizt af samblæstrinum. 

83. ør. 

Ef skipverjar krefjast skodunargerdar å skipi samkvæmi 59. grein, og 
það reynist við skoðunargerðina, að engin skynsamleg rök voru til að telja 
skipið óhaffært, þá varðar það 5 500 króna sektum, eða fangelsi, ef miklar 
sakir eru 

84. gr. 
Verði skipverji valdur að sjóslysi með hirðuleysi sínu, óvarkárni eða 

vanrækslu á skyldustörfum sínum, þá varðar það fangelsi eða sektum
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Sé hinn seki stýrimaður eða vélstjóri, má ennfremur ákveða í dómin- 

um, að hann skuli sviptur rétti til síýrimennsku eða vélstjórnar, um ákveð- 

inn tíma eða æfilangt. Í dóminum má þó heinula honum að gegna lægri 

stýrimanns- eða vélstjóraslöðu en þeigri, er hann áður hafði, þann tíma, 

sem tiltekinn er í dóminum. Um eftirrit af dónunum og um atvinnuskirteini 

dómfellda fari svo sem segir í 74. gr. 

Þegar eilt ár að minnsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur al- 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytið, el ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni 

eða vélstjóra. sem sviptur hefir verið rélti til stýrimennsku eða vélstjórnar. 

heimild til að gegna nánara tiltekinni lægri stýtmanus- eða vélstjórastöðu, 

eða jafnvel, ef sérstakar ástæður mæla með því, veitt honum aftur að fullu 

atvinnuréttindi þau, er hann var sviptur, hvorliveggja, enda þótt sá tími, 

sem til var greindur í dóminum, eigi sé Hðinn. 

85. gr. 

Hafi skipverji varning með sér á skipi an leyfis skipstjóra, og skipi 

eða farmi stendur háski eða áhætta af varningi þessum, þá varðar það 5— 

500 króna sektum eða fangelsi. 

86. gr. 

Ef skipverji fer frá skipi, og er skipið í háska statt og hann gætir eigi 

þess, sem góðum sjómanni er skylt að gæta, varðar bað hann sektum eða 

einföldu fangelsi. 
87. gr. 

Verði skipverji sekur um yfirsjón i skyldustörfum sínum með öðrum 

hætti en áður var sagt. eða raski hann góðri háttsemi eða reglu, varðar það 

5--500 króna sektum. 
88. gr. 

Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 77. gr, 1. málsgr. 78. gr., 79., 80., 85. 

og 87. gr., skulu eigi sæta opinberri málssókn, nema sá krefjist þess, er mis- 

sert var við, skipstjóri eða útgerðarmaður. Krafa um málssókn skal gerð 

svo fljótt sem unnt er, og Í síðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfir- 

sjónin var drýgð. 
Mál út af brotum gegn Sí. og 86. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið tl umsagnar. áður en málshöfðun er ákveðin. Sé 

um algerðan skiptapa að ræða, haf! skip steyti á grunni og orðið að leita 

hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, er manntjón hlauzt af eða ann- 

að verulegt tjón. má eigi fella niður málssókn fver en leitað hefir verið um- 

sagnar alvinnu- og samgönsumálaráðuneytsins. 

Mál út af brotum gegn 2. og 3. málser. 78. gr. SL. 82. og Sí. gr. skulu 

sæla almennri meðferð sakamála, en mál út af brotum gegn 73., 75., 77. gr. 

1. målsgr. 78. gr., 80., 83., 85., 86. og 87. gr. skulu rekin sem almenn lög- 

reglumål, 

1930 

41 
19, maf
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41 89, gr. 
' Hafi skipverji ordid sekur um yfirsjén og sætt refsingu fyrir hana eftir 

62. gr., og verdur mål håfdad um bad å hendur honum, bå skal domurinn 
kveða á um sekt hans með réttmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu hans, og má 
þá færa refsinguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir þá yfirsjón. eða fella 
refsinguna niður með öllu. 

90. gr. 
Mál þau, er ræðir um í þessum kafla, skulu rekin í sjódómi. 

91. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð. 

VII. KAFLI. 

Um gildi laga þessara og afnám eldri lagaákvæða 

92. gr. 
Með lögum þessum eru 30. gr., 2. málsgr. 39. gr., 49. 59. gr., upphafs- 

ákvæði 1. málsgr. 66. gr., 67 78.. 75. 118. gr., 255. gr, 2. málsgr. 254. 
gr, 257. og 265. 277. gr. siglingalaga nr. 56, 30. nóvember 1914. úr lögum 
numdar. 

EF ot 
> 

93. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisgendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson.



LOG 

um 

mat á kjóti til útflutnings. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. 

Allt kjöt, sem flutt er héðan af landi, skal metið og flokkad eftir teg- 

undum og gæðum af kjölmalsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna. Slátrun 

skal fara fram í þrifalegum húsakynnum og svo rúmgóðum, að kjölið geti 

kólnað nægilega Mjótt og skemmdalaust. Slátrunin skal vera þrifaleg og kjötið 

hreint og óskemmt. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur atvinnu- 

málaráðuneytið reglur um meðferð kjötsins, læknisskoðun, frystingu, söltun 

og umbúðir og allt það, sem viðkemur kjötverkuninni. 

gr. 

Læknisskoðun og stimplun skal fara fram á öllu kjöti, sem til útflutn- 

ings er ætlað, áður en söltun eða frysting fer fram, samkvæmt lögum um 

merking á kjöti, nr. 7, 13. sept. 1912. 

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stimplunar á einhverjum slátr- 

unarstað, og getur þá stjórnarráðið veitt undanþágu frá stimpluninni fyrir eitt 

ár í senn, en ætið skulu þær tunnur, sem óstimplað kjöt er saltað í, merktar 

sérstöku merki, og setur stjórnarráðið nánari reglur um það. 

Frosið kjöt má ekki flytja úr landi, nema það sé áður skoðað af lög- 

giltum lækni. Atvinnumálaráðuneytið getur þó veitt undanþágu frá þessu á- 

kvæði, ef sérstakar ástæður mæla með og vfirmatsmaður á frosnu kjöti mælir 

með undanþágunni. 

Læknir getur neitað að stimpla það kjöt, sem bann telur eigi hæft til 

útflutnings sökum megurðar, óhreininda og þess, að illa hefir verið flegið, eða 

annara skemmda. Skal læknir jafnframt tilkynna hlutaðeigandi yfirmatsmanni 

misfellurnar, ef mikil brögð eru að. 

1930 

42 
19. maí
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3. gr. 

Álvinnumálaráðuneytið getur, ef þess er óskað, og samkvæmt tillögum 

yfirmalsmanns, löggilt sláturhús og frystihús, þar sem fé er slátrað og kjötið 

fryst tl útflutnings, et húsin eru svo fullkomin að gerð og öllum útbúnaði, 

að Öruggt þyki, að hægt sé þess vegna að fullnægja ítarlegum heilbrigðis- og 

hreinlætiskröfum. Alvinnumálaráðuneytið heldur skrá yfir þessi löggiltu hús, 
þar sem hvert þeirra hefir sérstakt löggildingarmerki. 

Sérstaka reglugerð skal setja um allan útbúnað hinna löggiltu húsa. 

á. gr. 

Hverja saltkjölstunnu skal merkja á efra botn, eða báða botna, varan- 
legum og glöggum merkjum, bæði einkamerki hvers útflytjanda og tegundar- 

og flokksmerkjum kjölsins. Umbúðir um frosið kjöt skal merkja á sama hátt, 
og ennfremur sé festur merkimiði við hvert krof með greinilegu flokksmerki 

og einkamerki úlflyfjanda. Á aðra hlið merkimiðans sé prentað læknisvottorð, 

undirskrifað af lækni þeim, sem skoðað hefir kjötið. Alvinnumálaráðuneytið 
setur nánari reglur um merkingu kjölsins og umbúðir. 

5, gr. 

Atvinnumålaråduneylid skipar yfirmatsmenn á kjötinu. Skulu þeir 
sýna ábyggileg vottorð um það, að þeir hafi aflað sér þekkingar og æfingar á 
sláfrunarstörfum í reglulegu sláturhúsi, ennfremur í meðferð kjöts, niður- 

söltun og frystingu. Þeir mega enga þóknun þiggja, hverju nafni sem nefnist, 

hjá neinum þeim, sem kjöl er metið fyrir, heldur ekki hjá skipstjórum á út- 

fluiningsskipum né öðrum, sem við útflutning kjötsins eru riðnir. Ekki mega 
þeir heldur hafa með höndum sölu á kjöti til útlanda né neinskonar milligöngu 
í því efni, er þeir hafi hagnað al. 

Yfirmatsmenn þessir skulu alls vera 6, og ákveður atvinnumálaráðu- 

neylið umdæmi þeirra hvers um sig. Áð minnsta kosti einn þeirra skal 

hafa yfireftirlii með flokkun og meðferð á frosnu kjöti. Árleg laun yfirmats- 
manns á frosnu kjöti skulu vera 800 krónur, en annara vfirkjöfmatsmanna 
600 kr., auk ferðakostnaðar eltir sanngjörnum reikningi, er atvinnumálaráðu- 
neytið úrskurðar. Hvorttveggja þetta, svo og annar kostnaður, er fljóta kann 
af yfirmati kjölsins, greiðist úr ríkissjóði, 

6. gr. 

Lögreglustjóri skipar kjölmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað, 
þar sem fé er slátrað til útflutnings. Fer um tölu þeirra og val ettir tillögu 

hlutaðeigandi yfirmatsmanns kjötsins í því umdæmi, að fengnum tillögum 
forstöðumanna sláturhúsa eða sláturfélaga. 

Kjötmatsmenn annast hlutverk bað og starf, sem þeim er falið með 
lögum þessum, samkvæmt erindisbréfi. 

Kaup kjötmatsmanna á hverjum stað ákveða vfirmalsmenn í sam- 

 



107 

rudi við forstöðumenn sláturhúsa eða hlutadeigandi verzlanir, og greidir út- 

flytjandi kaupið. Eigi mega kjötmatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða 

hlunnindi af þeim, er þeir meta hjá eða riðnir eru við útflutning kjötsins, né 

vera þeim háðir á þann hátt, að ætla megi þá hlutdræga í matinu. 

Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt eða leysir það illa af hendi, að 

dómi yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötmatsmanni þá heimilt að vikja hon- 

um frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra 

samstundis þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega matsmanni endan- 

lega frá störfum og skipar annan matsmann í hans stað. 

í. gr. 

Þar, sem kjöt er bæði fryst og saltað til útflutnings frá sama slátur- 

húsi, getur matsmaður á frvstu kjöti einnig haft með höndum mat og eftirlit 

með söltun og annari meðferð á saltkjöti, enda sé þá þessa tvöfalda hlutverks 

getið í erindisbréfi hans. 
8. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið semur erindisbréf fyrir undirmatsmenn og selu1 

þar nánari fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, um frystingu kjölsins, söltun 

þess og pæklun, um merking þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, 

svo og um aðrar skyldur undirmatsmanna. 

ð. gr. 

Kjötmalsmenn og yfirmatsmenn á kjöti skulu, áður en þeir taka til 

starfa, undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð 

og samvizkusemi og fara eftir reglum þeim, er settar eru um það. Atvinnu- 

málaráðuneytið stílar þeim heitið. 

10. gr. 

Yfirmatsmenn á kjöti skulu ferðast um umdæmi sitt árlega, helzt á 

tímabilinu frá 1. sept. til 31. okt., og koma á hvern stað, þar sem fé er slátr- 

að til útflutnings. Þeir skulu líta eftir húsum þeim, sem höfð eru til slátrunar, 

kjölgeymslu og niðursöltunar, og finna að því við hlutaðeigendur, sem þeim 

þykir ábótavant í þessum efnum. Nú er á einhverjum stað eigi kleift að reka 

sláturfé til sláturhúss, og getur atvinnumálaráðuneytið þá veitt undanþágu 

fyrir 1 ár í senn til þess, að slátra megi fénu úti á góðum blóðvelli, með 

þeim skilyrðum, er yfirmatsmaður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrir 

neinum skemmdum, en sé hreint og vel verkað, en slíkt kjöt má þó ekki 

flytja úi öðruvísi en saltað. 

Yfirmatsmaður á frosnu kjöti skal, meðan slátrun stendur yfir að 

haustinu, koma svo oft á hvern slátrunarstað í umdæmi sínu, sem hann telur 

þörf og ástæður leyfa. 

Yfirmatsmenn skulu líta eftir því, að á hverjum stað séu hæfir menn 

til slátrunarstarfa, kjötmats og kjötverkunar, Þeir skulu hvarvetna leiðbeina 

1020 

19 
42 

Y maí



um slátrun og kjötmeðferð alla og leitast við að koma á sem beztri meðferð 
og Íyl í vörunnar. Yfirmatsmenn få 3 
krónur í dagpeninga fyrir þá daga, sem þei r eru á ferðalagi í framantöldum 
erindum, og telst það með ferðakostnaði. 

Álvinnu ] 

stu samræmi í meðferð og frágang 

  

  

álaráðuneytið 

  

á þeim tíma, er því kemur saman um við þá, til þess að bera sig saman um 
hlutverk sitt samkvæmt lögum þessi 

> 
| og koma sem beztu samræmi á kjöt- 

smaárnna, ennfremur til þess að vera landsstjørn. 
bær, er hún setur um mat og meðferð kjötsins, 

sem í gildi eru. 

firmatsmenn eyða til funda þessara frá 

samkomulagi við stjórnarráðið, en um 

matið og önnur störf | 

inni til ráðuneytis um 
eða um breytir 

Kaup fyrir þá 
heimili sínu, greiðist 

ferðakostnaðinn fer samkvæmt 5. gr. 

  

      

  

sá, sem flytur út eða lætur út kjöt til sölu á útlendum markaði 
án þess að gæta fyrirmæla 

  

um mat, fokkun og merking þess, 

rí kissjóðs. Með mál út af þessum brotum ska! 

kjötmalsmanna og yfirkjötmatsmanna gegn á- 
kvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum, 
   

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og falla þá jafnframt úr 

  

nr. 15, 10. sept. 1919, um mat á saltkjöti til útflutnings. 

Eftir þessu eiga allir hluiaðeigendur sér að hegða. 

íjörl á Amalíuborg, 19. maí 1980 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. = 

Christian R. 

(L.S) 

Fryggvi Þórhallsson
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LOG 

um 

greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Atvinnumálaráðherra er heimilt, með þeim skilyrðum og takmörk- 

unum, sem til er tekið í lögum þessum, að láta ríkissjóð taka að sér greiðslu 

lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og Eðli sem hvíla á eigendum 

jarða í Skeiðahreppi í Árnessýslu vegna Skeiðaáve 
   

  

funnar. 

ns
 

í gt. 

Jarðir þær, sem átt er við í 1. gr., eru þessar: Fjall (tvö býli), Fram- 

nes, Birnustaðir, Reykir, Húsatóftir (tvö býli), Hlemmiskeið (tvö býli), Brjáms- 

staðir, Votamýri, í Blesastaðir, Skeiðháholt, Kálfbóll, Kílhraun, Borgarkot, Langa- 

mýri, Arakot, Brúnavallakot, Syðri-Brúnavellir, Útverk, Miðbýli, Vorsabær, 

Efri-Brúnavellir og Árhraun. 

3 

3. gr. 

Atvinnumálaráðherra má því aðeins nota heimild bå, sem felst i 1. gr., 

að fullnægt sé eftirfarandi skilyrðum: 

í. Að allir eigendur jarðanna, sem nefndar eru í 2. gr., skuldbindi sig til 

þess að hlita lögum þessum. 

2. Að þeir eigendur jarðanna, sem að áliti þriggja manna nefndar, er at- 

vinnumálaráðherra skipar, þurfa þess, vegna skuldbindinga, er ekki koma 

áveitunni við, leiti nauðasamninga við lánardrottna sína og nái þeim 

fjárhag þeirra. 

3. Að hreppsnefnd Skeiðahrepps, með samþykki lögmæts hreppsfundar, 

ábyrgist gagnvart ríkissjóði, að eigendur jarða þeirra, sem Í 2. gr. gelur, 

greiði á árunum 1930—1980, í gjalddaga 20. október ár hvert, 20/o af 

höfuðstóli lánanna, sem tekin hafa verið til áveitunnar og hvíla á eigend- 

um jarðanna, eins og hann verður þegar lög þessi öðlast gildi 
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á, gr. 

Til þess að bæta tíkissjóði gjöld, sem hann hefir af lögum þessum, ef 
heimild í. gr. verður notuð, er lagður verðhækkunarskattur á jarðirnar, sem 
taldar eru í 2. gr., og er hann tvennskonar, verðhækkunarskattur eftir fast- 
eignamali og verðhækkunarskattur við sölu, 

5. gr. 

Til grundvallar verðhækkunarskatti eftir fasteignamati skal leggja land- 
verð jarðanna eins og það er talið í jarðamatsbókinni frá 1921, og kemur 
hann fyrst til framkvæmda við mat það, sem á fram að fara árið 1940. 
Skattur þessi nemur 10%/ af hækkun landverðsins og greiðist með jöfnum af- 
borgunum og 60/o ársvöxtum á næstu 10 árum eltir hvert almennt fasteigna- 
mat. Heimilt er þó jarðeiganda að greiða hann fyrr, ef hann óskar. 

Skattur þessi greiðist í síðasta sinni af verðhækkun, sem verða kann 
við fasteignamatið 1980, og skel því falla burtu í síðasta lagi 1990. 

Skatturinn telst aðeins af þeirri hækkun landverðsins, sem orðið hefir 
á síðustu 10 árum, nema í fyrsta skipti telst hann af hækkun þess á síðustu 
20 árum. 

Sýslumaður innheimtir skattinn á manntalsþingum og gerir ríkissjóði 
skil fyrir honum á sama hátt og öðrum tekjum hans, Fjármálaráðherra 
ákveður, hvernig reikningshaldi skuli háttað. 

6. gr. 

Söluskatturinn miðast við fasteignamat (landverð og húsaverð) eins og 

það er á þeim tíma, sem sala fer fram. Skatturinn nemur 20% af því, sem 

söluverðið er hærra en fasteignamatið, og greiðist hann sýslumanni áður en 2 

mánuðir eru liðnir frá því, er fullsamið var um söluna. Bæði kaupandi og 
seljandi eru ábyrgir fyrir greiðslu skattsins. 

Nú hefir seljandi gert húsabætur eða túnbætur síðan síðasta jarðamat 
fór fram, og skal þá sýslumaður, ef þess er óskað, láta fram fara mat á, hversu 
mikið jörðin muni hafa hækkað í verði við umbæturnar, eftir þeim reglum, 
sem fasteignamatsnefndir fylgja. Þegar svo stendur á sem hér segir, greiðist 
skatturinn af mismun söluverðs og samanlögðu fasteignamatsverði og verði 
umbólanna. 

Skattur samkvæmt þessari grein greiðist ekki, þegar jörð fellur í arf 
til maka, afkomenda eða fósturbarna. Annars greiðist hann jafnan, er sala fer 

Íram, frá því er lög þessi öðlast gildi og til ársloka 1980. 

Sýslumaður gerir árleg skil fyrir skattinum á sama hátt og segir í Ó. gr. 

7. gr. 

Nú greiðir jarðeigandi að fullu hluta jarðar sinnar af stofnkostnaði 
áveitunnar áður en 10 ár eru liðin frá því lög þessi öðlast gildi, og er þá jörð 
hans undanþegin öllum skatti samkvæmt lögum þessum.
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8. gr. 

Jardirnar, sem taldar eru i 2, gr., eru að lögveði fyrir greiðslum öll- 

um, er rædir um i 3.—6. gr. laga bessara, næst å eflir því, sem nú hvilir å 

þeim. Lögveð þetta hefir uppfærslurétt, þannig, að þegar það er greitt, sem 

nú hvílir á, kemur lögveðið næst á eftir almennum opinberum sköttum. 

9. gr. 

Lög þessi ná ekki til þeirra jarða á áveitusvæðinu, sem eru ufan 

Skeiðahrepps. 
10. gr. 

Ríkissjóður hefir lögtaksrétt fyrir greiðslum samkvæmt lögum þessum. 

11. gr. 

Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um viðhald og starfrækslu Skeiða- 

áveitunnar. Þar skal taka til, hvernig áveitumálum skuli stjórnað, skylda ábú- 

endur til að halda áveitunni við, kveða á um framlög til hennar og annað, 

sem með þarf, til þess að hún komi að sem fylistum notum. Reglugerð þessi 

gildir sem lög fyrir áveitufélagið og má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 

Þegar reglugerðin verður gefin út, fellur úr gildi samþykkt um félagsáveitn 

í Skeiðahreppi, 24. september 1917. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Tryggvi Þórhallsson. 

1930 

43 
19. maí
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LOG 

um 

refaveidar og refarækt. 

Vér Christian hinn Tíundi, at guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með sanþvkki Voru: 

Í. KAFLI. 

Um refaveiðar. 

1. gr. 

Skylt er sýslunefndum að sjá um, að bhreppsnefndir hafi umsjón og 
eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir. 

2. gr. 

Sérhver hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenjaleitir og 
grenjavinnslu í heima- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem lönd 
þessi liggja innan eða utan sýslufélagsins. 

Nú eiga tveir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, og annast þeir þá 
í sameiningu um grenjaleitir. 

Heimilt er sýslunefndum að veita þeim hreppum undanbágu frá 
grenjaleifum, er fullvíst þykir, að ekkert gren sé til í heima- eða afréttar- 
löndum, eða þar hafi ekki fundizt dýr siðustu árin. 

3. gr. 

Hreppsnefnd eda peir, er upprekstrarfélag velur eda sameiginlegur 
fjallskilafundur fleiri hreppa, skulu ráða einn eða fleiri skotmenn til grenja- 

vinnslu í þeim löndum, er þeim ber að annast um samkv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenjavinnslu hvenær sem gren finnst, ásamt með vöku- 
manni, sem ráðinn er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan, 

á, gr. 

Óheimilt er öðrum en beim, sem til þess eru ráðnir samkvæmi 3, gr,
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að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst 

í skotmann í tæka tið. 
5. gr. 

Pegar gren finnst, hvort heldur er í grenjaleit eða ekki, skal það 

ekki yfirgefið, ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 

vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 

hann sem mest för sinni og þegar í stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa 

það fyrr en skolmaður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á 

gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skolmann 

tafarlaust, Skal sá, er þannig varðveitir gren eða aðvarar skotmenn, fá hæfilega 

þóknun fyrir ómök sin. 
6. gr. 

Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á víðavangi, eru 

eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast um grenjavinnslu á því 

svæði samkv, 2. gr., enda greiði sveitarfélagið eða sveitarfélögin allan kostnað 

við grenjavinnsluna. 

Heimilt er þó ábúanda að taka þátt í grenjavinnslunni á þann hátt að 

bera helming kostnaðar af greni, er finnst í landi hans. Allur annar refa- 

veiðakostnaður greiðist þá af sveitarsjóði eða sveitarsjóðum (fjallskilasjóði), ef 

fleiri en einn hreppur eiga afrétt saman. 

Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast þá einnig eftir 

sömu hlutföllum og greiðsla kostnaðar. 

Tilkynning ábúanda um, að hann kjósi að taka þátt í grenjavinnsl- 

unni, skal vera skrifleg og afhent hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita, eða 

fjallskilastjóra þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt saman, fyrir fyrsta sumardag 

áður en grenjavinnsla fer fram. 

7. gr. 

Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir því, sem um semst við 

hreppsnefnd eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsvæðis. 

Nú er gren unnið að einhverju eða öllu leyti á þann hátt, er segir 

í niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, fá borgun, sem ekki 

má vera undir helmingi þess, sem hinn ráðni skotimaður hefði fengið, og 

aldrei meiri en hann hefði haft. 

8. gr. 

Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir hafa verið til þess að sjá um refa- 

eyðing samkvæmt ákvæðum annarar málsgreinar 2. gr., skulu fyrir Í. desem- 

ber ár hvert leggja fram sundurliðaðan reikning yfir tekjur og kostnað við 

refaeyðing í afréltar- eða heimalöndum þeirra, 

9. gr. 

Nú vinnast hlaupadýr á öðrum tíma en grenjaleit fer fram, og á þá 

44 
19, maí
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sannar, að hann hafi unnið.     19. maí 
gi betta, 

G gi: sýslusjóði. 

10. gi 

ema með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 
ipa á gren á grenjavinnslutímanum né hafa 

  

ll. gr. 

skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á 
m 1 

tbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 

I 
ður og ske 

og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 

    

er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
inari reglur um framkvær na laga þessara innan sýslunnar 

r islu og kaupgreiðslu til skotmanna og annað, 

  

neytið st: 
3 

svo 

  

er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refaeldi, 
i sy . Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru 
relaeldi bar, sem refir eru aldir skemmri tíma, hvort sem 

    

  

en í fulltryggum girðingum eða 
vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 

kosti 200 kr, sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur. 

   annari or 

    andi 

selur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 
2 

   

  

g refa og um lækniseftirlit með refaræktarbúum. 
lögreglustjórar í kaupstöðum skulu hafa sérstakt 

£ rela sé svo örugg sem reglugerð ákveður. 

   
Indi, nema þeir séu fallegir og vel aldir og 
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fylgi dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði 

dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr. 

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni bans. 

Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept. Atvinnumálaráðherra getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

17. gr. 

Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir í för með sér, eftir reikningi. 

Verði ágreiningur um reikning, sker sýslunefnd úr. 

18. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frå 20—5000 kr., er renna í hlutaðeigandi sýslusjóð 

þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 

lögreglumála. 
19, gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða hafa sett, að því 

leyti er þær koma í bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið setur um refagirðingar. 
Svo eru úr gildi numin Jög nr. 48, 28. nóv. 1919, að því er snertir 

eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 5) 

Tryggvi Porhallsson, 

1930 

44 
19. mai
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45 LOG 
19, maí 

um 

aukna landhelgisgæzlu. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg. fun) oOo > 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

I. gr. 

Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem verða má, láta kaupa eða byggja nýtt 
skip til landhelgisgæzlu. 

is 9 gr. 

til kaupa eða byggingar skipsins skal verja fé úr landhelgissjóði. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stad, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli, 

Christian R. 
(L.S) 

Jónas Jónsson
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LOG 

um 

Fiskveiðasjóð Íslands. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugi: Alþingi hefir fallizt á lóg þessi og Vér slaðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Tilgangur Fiskveiðasjóðs Íslands er að styðja bátaútveg landsmanna 

með hagkvæmum lánum. 

2, gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er: 

I. Eignir hins gamla Fiskiveiðasjóðs, í peningum og skuldabréfum, eins og 

þær verða, er lög þessi öðlast gildi. 

Í, Tillag úr ríkissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjórnar 

sjóðsins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari 

fram, en lokið skal henni eigi síðar en Í. júní Í94Í. 

III. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt því, sem ákveðið 

verður í sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljón- 

um króna. 
3. gr. 

Fiskveiðasjóði er heimilt að gefa út bandhafavaxtabréf, allt ad 1/2 

milljón kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. 

Fjármálaráðherra setur nánari reglur um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og 

aðra meðferð þeirra, Í reglugerð sjóðsins. Ríkisstjórninni er heimilt að taka 

lán til kaupa á slíkum bréfum, allt að 1'/% milljón kr, enda skal svo til haga 

um vexti bréfanna, verð þeirra og tímalengd útlána, að ríkissjóður verði 

skaðlaus af. 
á, gr. 

Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til: 

a. Skipakaupa, allt að 50 rúmlesta. Þó má veita lán til kaupa á stærri skip- 

um, ef fé er fyrir hendi, 

1930 

46 
19. maí
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b. Stofnsetningar iðjufyrirtækja í sambandi við fiskveiðar, svo sem til hag- 
nýtingar fiskiúrgangi, íshúsa og kælihúsa. 

5. gr. 

Lán til kaupa á nýjum skipum má veita til 12 ára, en beim mun 
skemur, sem nemur fyrningu, til kaupa á eldri skipum. 

Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 
30000 kr. til eins lánþega. Veita má þó samvinnufélögum fiskimanna lán til 
skipakaupa allt að 30000 kr. á skip. 

Lán til iðjufyrirtækja má veita til 15 ára, og mega þau nema */ 
stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán í einn stað eigi fara fram úr 35000 
kr. Vextir lána samkvæmt grein þessari skulu ekki að jafnaði fara fram úr 
51/2"/06, og greiðast þeir fyrirfram. Hver lántakandi Fiskveiðasjóðs greiðir 19/0 
af lánsupphæð í varasjóð deildarinnar um leið og hann tekur lánið, 

6. gr. 

Lán úr Fiskveiðasjóði má veita gegn þessum tryggingum: 
a. Gegn fasleignarveði, allt að %s af virðingarverði þess, ef ekki hvila neinar 

skuldbindingar á veðinu á undan veðrétti sjóðsins. 
b. Gegn fyrsta veðrétti í skipum, allt að helmingi virðingarverðs, enda gangi 

þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum öðrum tryggingum í skipunum, öðrum 
en lögveði. 

7. gr. 

Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að leggja árlegt aukagjald, sem nemi 
allt að '//, á lán með veði í skipunum. Gjald þetta skal lagt í sérstakan 
sjóð, sem ávaxtast eins og varasjóður, og skal því varið til að bæta Fisk- 
veiðasjóði þann halla, sem hann kann að bíða vegna sjóveða í veðsettum 
skipum. Nánari fyrirmæli um þetta skulu sett í reglugerð Fiskveiðasjóðs. 

8. gr. 

Leggja skal í varasjóð, auk stofngjalds lánþega eftir 5. gr, 50% af 
árlegum tekjuafgangi Fiskveiðasjóðs, þar til varasjóður nemur 209/0 af út- 
lánum sjóðsins, en þaðan af svo mikið, sem þarf íil að halda því hlutfalli 
tryggingar. Varasjóð skal ávaxta á öruggum stað, og má eigi festa hann í 
áhættulánum. 

. 9. gr. 

Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 
virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð sjóðsins. Í reglugerð- 
inni má meðal annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá 
menn, er skuli framkvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem 
er heimtað skilríki fyrir þvi, að veðseltum eignum sé vel við haldið og að 
veðið hafi ekki rýrnað,



  

"iskveiðasjóði, þá er stjórn 

að nokkru leyti, ef t 
kaupanda skylt að tilkynna 

    

    

  

end askiptin begar ] stad 

   

  

     

   

   
   

          

   

      

Verð húsa á fasteignum, ei kveiðasi jóður lekur að veði, skal bvi 

ðs fas     aðeins teljast til virðingarver 

ygging? 

Ea lin 

i eigi greitt å réttum gi eða veðið 

nar að veðgildi, að bad eigi er svo tryggt sem vera 

að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins 

ar lánsins komnar í gjalddaga þegar, án uppsagnar. 

    
gengur SVO 

skal, eða 

heimilt að 

      

1 
Fiskveiðasjóðurinn heimild til 

dóms, sátta eða fjár- 

1847, 10. gr. 
ad I 

nåms, 

eða láta leggja 

    
[7 

er á. 

fyrir sína hönd Y 

  

upobo J1ð il greina, nema þau 

séu aulsláaslega á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta 
4 : 

  

bvi, ad skuldin sé rétt og 

sål til endurgjalds å öllu 

bvi er skostnadi ad skadlausu. 

ad upp- Idunauta sina, 

á fstof u uppbodshaldara. 

    
      
   

  

or 

fasteign in ruppboði eða við gjaldþrota- 

;boðshaldar eignin er veðsett Fisk- 

svo reynist, skal stjórn 

látið fulltrúa sinn vera við     gart að ger L aðvart 

uppboðið. 
sjóðsins 

Fiskveiðasjóðurinn er undanþeginn lekjuskatti og öðrum opinberum 
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gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast. Bækur sjó 
bindingar, sem gefnar eru út af sjóðnum og í nafni 
ingar, er veifa sjóðnum handvedsrétt, eru undanþegnar stimpilgjal. i, 

  

16. gr. 

Alvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn Fiskveiðasjóðs, þar til 
samningar takast við Útvegsbanka Íslands um rekstur sjóðsins, eftir fyrir 
mælum 10, gr. laga nr. 2 1930, Útlánsfé Fiskveiðasjóðs skal 
eftir bátaútgerð í hverjum hluta landsins, 

  

skint sem jafnast 

17. gr. 

Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð. 
herra skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið í reglugerð 
sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt 
yfirlit yfir hag sjóðsins, er birta skal í B-deild Stjórnartíðinda þess get-      
ur ráðherra, hvenær sem er, krafizt allra upplý singa um hag sjóðsin 

Eftir hver áramót gefur sjóðstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu, Ráðher 
skurðar ársreikninginn, og skal síðan birta hann í B-deild St tjórnartíðinda 

  

    

18, gr 
Í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má selja þan ákvæði 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstak sjóðsins og 

fyrir þeim í þessum lögum, enda fari þan ekki 
í lögunum. 

    báo við 

52
 19, 

þessi ganga í gildi 1. jan. Í 931, 0 og eru þá jafnframt úr 
lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskive iðasjóðs Íslands, < g 9, 
16. nóv. 1907, um lánsdeild við Fiskiveiðasjc óð Íslands, svo og önnur fyrir- 
mæli í lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara í bág við lög 

     
    

  bessi, 

  

eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hesða 

Gjörl á Amalíuborg, 19. maí 1930 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 

(LL, SS) 

Tryggvi Dør hallsson
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LÖG 

um 

fiskveidasjådsgjald. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinbore, 

Giörum kunnugl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru 

i. gr. 

állum islenzkum fiskiafurdum, bar å medal sild og sildarafurdum, 

nefnast, sem fluttar eru til útlanda, skal umfram lögmælt 

íkissjóðs greiða í Fiskveiðasjóð Íslands 's?%o gjald af    
2. gr. 

Gjald bad, er rædir um i 1. gr., skal mida vid söluverð afurðanna 

íbúðum, futtra í skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, að 

Íregnu út tu tningsgjaldi, eða sölnverð erlendis (cif), að frádregnu útflutn- 

jaldi og flutnings- og ábyrgðargjaldi til útlanda og miðilsgjaldi, Ef fiski- 

Sir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs 

ákveða gjaldið eftir því, sem ætla má að verðar séu með umbúðum, fluttar á 

skip. Sendandi eða umboðsmaður hans er skyldur til að gefa lögreglustjóra 

eða innheimtumanni rikissjóðs vottorð, að viðlögðum drengskap, um hvort 

hið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð og söluskilmála. 

  

   

  

3. gr. 

Nú sannar sendandi það, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi 

skirfeinis, að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkiss óðs 

        sett á hinar útfluttu óseldu fiskiafarðir, sé hærra en hann hefir selt þær, 

; fjárm: uneytinn bå heimilt að endurgreiða mismuninn, 

  

Til fiskiafurða þeirra, er getur í Í, gr, telst allskonar fiskur, þar á 

meðal síld og hverskonar fiskiali urðir eða sildarafurðir, sem verkaðar eru eða 

1930



    

veiðin hafi farið fram Huttar milli skipa í landhelgi eða á höfnum inni, þó 
utan landhelgi. 

ur en lagt er af 
lögreglustjóra, þar sem varan er 
þar, sem skip leggur frá i 
   

   
   

   

  

Hver, sem sendir 

er skyldur að fá hluta 

hendur samrit eða staði. est 
mx 

eda öðrum  hleðslu- 
skirteinum, er út hafa verið það gert áður en skiy 
er afgreitt eða leggur frá landi. E Ís hafa verið gefin út, 
kemur í þeirra stað yfirlýsing sendand: /örumagnið, gefin að viðlögðum 
drengskap. 

“ft sendandi er Tan eða gælir eigi skyldu sinnar, taka 
þessi einnig til ku 

Gjaldið skal talið 

fm
en
 

    

i þessari greii 

  

7. gr. 
og farmur er að veði fyrir fiskveiðasjóðsgjaldinu 

8, gr 

Logreglustjorar eda tollstjåri skulu gera reikningssk il fyrir fiskveida- 
sjóðsgjaldinu, eftir þvi sem fjármálaráður teytið og reglur um opinber reikn- 

t ingsskil mæla fyrir. 

Brot gegn iðgum þessum varða sektum. frá 50— 5000 kr,, nema þyngri a Í s 5 
refsing liggi við eftir öðrum lögum.    

íuk þess skal s sendandi, skipstj 
afgreiðslumaður, sem sannur verður að sök um að hafa skýrt 

  

greiða þrefalt það fiskveiðasjóðsgjald, sem reynt var að draga 
Sektir allar renna í ríkissjóð. 
Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefir grun um, að 

skil þau, er í 6. gr. getur, séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins 
áður en það er af frá landi, eða á annan veg útvega 

  

Kostnað, er af þess 

  

greiða, ef ski lríkin reynast 
röng, en ella rikissjóður. 

  

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal 
reglumál,
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ii. gr. 47 

Låg þessi öðlast gildi 1. janúar 1981 og gilda þar til er höfuðstóll 9. mé 

Fiskveiðasjóðs Íslands nemur 8 milljónum króna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(1. 5) 

Tryggvi Þórhallsson. 

LÖG 48 
19. mai 

um 

gagnfræðaskóla. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

il. gr. 

Í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Reykjavík, Ísafirði og Ákureyri skulu 

vera gagnfræðaskólar. Heimili er ennfremur landsstjórninni að láta efna 

til gagnfræðaskóla á Siglufirði og Norðfirði, þegar kaupstaðir þessir óska þess 

og uppfylla skilyrði þessara laga. 

2, gr. 

Markmið gagnfræðaskólanna er að veita ungmennum, sem lokið hafa 

fullnaðarprófi barnafræðslunnar, kost á að afla sér frekari hagnýtrar fræðslu, 

bóklegrar og verklegrar, gera þá nýtari þegna þjóðfélagsins og hæfa til að 

stunda nám í ýmsum sérskólum.
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3. gr. 

stofnkostnaður gagnfræðaskólanna greiðist að þrem fimmtu hlutum 
af hlutaðeigandi bæjarfélagi, en að tveim fimmtu hlutum úr ríkissjóði, enda 
samþykki kennslumálastjórnin skólastað, uppdrætti og lýsingu af skólahúsinu. 
Bæjarfélög þau, sem nefnd eru í 1. gr., skulu leggja til hæfilega skólalóð og 
leikvöll endurgjaldslaust, en kennslumálastjórnin teikningu, ef þess er óskað. 

á, gr. 

Gagnfræðaskólar skulu vera samskólar fyrir pilta og stúlkur. Árs- 
deildir mega ekki vera færri en tvær. Áuk þess má gagnfræðaskóli, með leyfi 
kennslumálastjórnar, hafa framhaldsnám hinn þriðja vetur í hagnýtum fræð- 
um, eftir því sem ákveðið er í reglugerð. Kennsla í hverri ársdeild má ekki 
standa skemur en sex mánuði (sbr. þó 16. gr.), og ekki lengur en sjö og 
hálfan mánuð. 

5. gr. 

Inntökuskilyrði í í, bekk gagnfræðaskólanna eru þessi: 1, Að hafa 
lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2. Að vera ekki haldinn af næmum 
sjúkdómi. 3. Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu 
frá síðast talda skilyrðinu, ef honum virðist ástæða til, enda sé umsækjandi 
fullra 13 ára. Heimilt er og að ákveða í reglugerð próf í einstökum náms- 
greinum sem inntökuskilyrði. Ef fleiri sækja um inntöku í einhvern bekk 
gagnfræðaskóla en húsrúm leyfir, ræður prófeinkunn skólavist, samkvæmt 
nánari fyrirmælum í reglugerð. 

6, gr. 

Kennslan skal miða að því að glæða námfýsi nemenda og koma þeim 
lil að starfa á eigin hönd, og skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af því, 
hvað ætla má að komi nemendum að gagni í lífinu. Sérstakt tillit skal taka 
til atvinnuhátta landsins og skólahéraðsins, einkum að loknu fyrsta árs námi. 

Þessar námsgreinar skal kenna í gagnfræðaskólum: Íslenzku og ís- 
lenzkar bókmenntir, sögu, eitt norðurlandamálanna eða ensku, landafræði, nátt- 
úrufræði, almennan teikning, ásamt undirstöðu í flatarmáli og rúmmálsfræði. 
Þau atriði félags- og lögfræði, sem mest koma við daglegu lífi, Ennfremur 
dráttlist, söng, íþróttir og hagnýt vinnubrögð. 

Heimilt er skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá einstökum 
námsgreinum, einkum erlendum tungumálum, enda leggi þeir þá því meiri 

stund á önnur námsefni skólans, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til. 

7. gr. 

Eftir nám í fyrsta bekk skal ljúka ársprófi; eftir nám í öðrum bekk 

gagnfræðaprófi. Eftir nám í framhaldsbekk prófi því, sem reglugerð ákveður. 
Skólastjóri ræður skyndiprófum. Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.
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8. gr. 48 

Kennarar gagnfræðaskólanna prófa hver í sinni kennslugrein og eru Í. mí 
prófdómendur hver hjá öðrum við árspróf. Kennslumálaráðuneytið skipar 

prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin. 

9. gr. 

Fimm manna skólanefnd hefir yfirumsjón hvers gagnfræðaskóla. 

Kýs bæjarstjórn með hlutfallskosningu fjóra menn til þriggja ára, en kennslu- 
málaráðuneytið skipar hinn fimmta, sem jafnframt er formaður, til jafnlangs 

tíma. Þó getur kennslumálaráðuneytið falið skólanefnd barnaskólanna umsjón 

gagnfræðaskóla, þegar bæjarstjórn óskar þess. 

10. gr. 

Hver skólanefnd semur reglugerð fyrir sinn skóla um kennslu, próf og 

annað, er lýtur að starfi skólans, en kennslumálastjórnin staðfestir, Skólanefnd 

skal vera í ráðum með skólastjóra um bóka- og áhaldakaup, annast fjárstjórn 

skólans og gera til kennslumálastjórnarinnar tillögur um skipun skólastjóra 

og ráðningu kennara. 
11. gr. 

Skólastjórar við gagnfræðaskólana skulu skipaðir af kennslumálaráðu- 

neytinu, að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólanefndar. Fasta kennara 

ræður kennslumálaráðuneytið, að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 

stjóra. Heimilt er skólanefnd að segja kennara upp starfi með eins árs fyrir- 
vara. Auk skólastjóra er heimilt að ráða einn fastan kennara fyrir fyrstu 30 

nemendurna og úr því einn kennara fyrir hverja 30 nemendur eftir meðaltali 

síðustu 3 ára. Í nýjum gagnfræðaskóla skal tala fastráðinna kennara ákveðin 

þrjú fyrstu árin af skólanefnd í samráði við kennslumálastjórnina. 
Kennarar, sem ráðnir eru með föstum samningi, skulu kenna 27 stundir 

á viku, en skólanefnd ákveður kennsluskyldu skólastjóra, með samþykki 

kennslumálastjórnarinnar. 
Skólastjóri setur stundakennara fyrir hvert skólaár, með samþykki 

skólanefndar. 
12. gr. 

Fyrir mánaðardvöl hvers reglulegs nemanda í gagnfræðaskóla skal 
greiða úr ríkissjóði í skólasjóð 16 krónur, gegn 24 króna lágmarksframlagi 

úr hlutaðeigandi bæjarsjóði. 
13. gr. 

Innanbæjarnemendur skulu ganga fyrir öðrum um skólavist og að 

jafnaði njóta ókeypis kennslu. Þó má skólanefnd, þegar sérstök ástæða þykir 
til, með samþykki kennslumálastjórnarinnar ákveða skólagjöld, sem nemi 20 

kr. um skólaárið fyrir stúlku, en 40 kr. fyrir pilt. Aldrei má þó leggja skóla- 
gjald á meira en helming innanbæjarnemenda. Utanbæjarstúlkur greiði 40 kr. 

í skólagjald, en utanbæjarpiltar 80 kr. yfir skólaárið.
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14, gr. 

Nú eru haldin námsskeið við gagnfræðaskóla í bóklegum eða verk- 

legum fræðum, eigi skemur en 2 mánuði og kennsla hvers nemanda 12 stundir 

á viku eða meira, og skal þá greiða úr ríkissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkennslu 

hvers nemanda, gegn 9 kr. lágmarksframlagi úr bæjarsjóði. Nemendur greiði 

kennslugjald í hlutfalli við námstímann eftir ákvörðun skólanefndar. Nánari 

fyrirmæli um námsskeið þessi skulu sett í reglugerð hvers gagnfræðaskóla. 

15. gr. 

kissjóðstillög og hið lögmælta framlag bæjarsjóðs, svo og kennslu- 
gjöld renna í slasjóð, og stendur hann straum af rekstri skólans. Nú nægja 
ekki þessar tekjur til rekstrar gagnfræðaskóla, og greiðist þá úr hlutaðeigandi 

    

á 

jað, sem á vantar rekstrarkostnaðinn. 

  

16. gr. 

Hi
ns
 

   
   

  

fyrii gagnfræðaskóla í Vestmannaeyjum má ákveða, að 
námstíminn sé skemmri en 6 mánuðir árlega, en þó skulu próf þaðan vera 

aðra gagnfræðaskóla, enda sé samanlagður kennslutími til 
og í öðrum hliðstæðum skólum. 

  

hin sömu 

pro fs 

17. gr. 

gagnfrædaskålann i Reykjavik skipar kennslumålastjørnin tvo fasta 

skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu launa- 
forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launakjara og 
'arar við þann skóla. Laun þeirra greiðast úr ríkissjóði, enda 

rikissjóðsstyrkur fyrir hina fyrstu 30 nemendur þessa skóla. 
hlunnindi gagnfræðaskólans í Reykjavík falla niður um leið 

þar af störfum, sem nú gegna þessum embættum. 

     

    

18. gr. 

Hikissjóður lætur á árunum 1930, 1931 og 1932 reisa hús handa gagn- 

leykjavík. Leggur bærinn til ókeypis lóð, sem kennslumála- 

Jar sem séð er fyrir eðlilegri vaxtarþörf skólans og 

Ira stofnana, sem síðar yrði ákveðið að reka í sam- 

. temur skal Reykjavikurbær leggja til vatn með Kostnadar” 
itu bæjarins til ad hita skålabygginguna. Rikissjådur leggur fram 

tnaðar, allt að 90 þús. kr, en Reykjavíkurbær %/s hluta. 

i ” komin til afnota fyrir gagnfræðaskóla Reykjavíkur (nú- 

  

verandi ungmennaskóla) bygging sú, er hér um ræðir, skal Reykjavíkurbæ 

skylt að sjá skólanum fyrir húsrúmi, sem kennslumálastjórnin tekur gilt, en 
  

landsstjórnin greiðir */4 húsaleigunnar.
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19. gr. 48 

Heimilt skal ríkisstjórninni að taka lán til stofnfjárgreiðslu að sínum 19. maí 

hluta, samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 37 1929, um héraðsskóla, að 

því leyti sem þörf krefur og árlegar fjárveilingar ekki hrökkva til. 

20. gr. 

Ungmennafræðsla í kauptúnum og sveitum, sem hvorki þessi lög né 

lög nr. 37 1929, um héraðsskóla, taka til, skal styrkt samkvæmt reglum, er 

kennslumálastjórnin setur, af því fé, sem árlega er til þess veitt í fjárlögum. 

21. gr. 

Lög þessi öðlast gildi að því er snertir ákvæði 18. gr. þegar í stað, 

en að öðru leyti 1. okt. 1930. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 68 1928, 

um bráðabirgða-ungmennafræðslu í Reykjavík. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða, 

Gjörl á Amalíuborg, 19. mai 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jønsson.
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49 LÖG 
19. maí 

um 

breyting á lögum nr. 37, 14. júní 1929, um héraðsskóla. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Á eftir orðunum nað Núpi í Dýrafirðic í fyrri málsgr. Í. greinar lag- 
anna komi: Reykjum í Hrútafirði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Ámalinborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jónas Jónsson



LOG 50 
19, maí 

um 

viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heimild handa ríkis- 

stjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi. 

sr 

ér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér slaðfest þau 

með samþykki Voru: 

l. gr. 

{ undan 1. gr. komi fyrirsögn: I. kafli. Um skipulag og rekstur útvarps. 

2. gr. 

2. gr. laganna falli nidur, 3. gr, verði 2. gr. 

3. gr. 

I. gr. verði 3. gr. og orðist svo: 

Atvinnumálaráðherra skipar fimm manna útvarpsráð til tveggj: 

  

Ráðherra velur formann þess, cinn skal tilnefndur af Háskóla Ísla 

  

1 af prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumála refnd (sbr. lög 

nr. 19 1928, 1. gr). en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er 

{félag útvarpsnotenda tilnefnir, enda séu þá í því félagi fjórði hver þeirra 

manna, sem útvarpsnotendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld eftir 

ögum þessum; ella velur ráðherra einnis hinn fimmta mann i út- 

trpsráðið. 

Skipun útvarpsráðs skal miða við 1. júlí 

Í. gr. 

Fyrri liður 5, gr. verði 4. gr. og orðist svo: 

Útvarpsráðið hefir yfirstjórn hinnar menningarlegu starfsemi út- 

varpsins og ræður útvarpsefni, í samráði við úlvarpsstjóra. 

Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og að gætt 

verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í almenn- 

um málum.
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50 Ráðherra ákveður nánar um störf útvarpsráðs í reglugerð, svo og um 
19. maí þóknun fyrir störfin. 

5. gr. 
Seinni liður 5. gr. verði 5. gr. og orðist svo: Atvinnumálaráðherra 

skipar úlvarpsstjóra með fullum árslaunum. að fengnum tillögum útvarps- 
ráðs. Skal honum falið að annast allt, er lýtur að umsjón og rekstri út- 
varpsins (sbr. þó 3. gr.), og hafa á hendi allar fjárreiður þess og reikningshald. 

Alvinnumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við útvarps- 
stöðina, eftir því sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra, að fengnum 
tillögum útvarpsstjóra. 

6. gr. 
6. gr. orðist svo: Til þess að standa straum af rekstri úlvarpsins skal 

greiða til þess árlegt afnolagjald af hverju útvarpstæki í landinu. Atvinnumála- 
ráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt ár í senn, að fengnum tillögum útvarps- 
ráðs og úlvarpssljóra. Heimilt er atvinnumálaráðherra að fela pósthúsum og 
póslafgreiðslum landsins að annast innheimtu á ársgjöldum útvarpsnotenda sam- 
kvæmt nánari fyrinmælum í reglugerð, 

Útvarpsstjóri semur í tæka tíð ár hvert fjárhagsáætlun um rekstur út- 
varpsins, og skal hún send atvinnumálaráðuneytinu bl samþykkis, 

7. gr, 
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og útvarpið er tekið til 

starfa, má enginn nota viðtæki fyrir útvarp, nema tilkynnt sé útvarpsstjórninni 
og lögboðið gjald greitt af tækinu. Hvert það úlvarpstæki, sem ekki hefir verið 
tilkynnt útlvarpsstjórn, skal upptækt vera, og rennur andvirðið til útvarpsins. 

8. gr. 
8. gr. sem er ný grein, orðist svo: Útvarpið skal hafa sama rétt 

cg landssíminn um nauðsynlegar lagnir vegna starfsemi sinnar um lönd 
manna og lóðir og bygsinsar. Óheimilt er öllum að leggja svo nýjar lagnir, 
hvers kyns sem eru, að þær seti valdið basa eða óreglu á lögnum útvarps- 
ins, sem fyrir eru, eða tækjum, sem standa í sambandi við þær. 

Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði. 

9. gr. 
9. gr. (ný grein) orðist svo: —— Nú hafa einstakir menn, sveitarfé- 

lög eða bæjarfélög raflagnir, vélar eða tæki, hverskonar sem eru, sem 
seta bagað eða valdið óreglu á notkun útvarpstækja, og er útvarpinu þá heimilt 
að gera, á kostnað eigenda, nauðsynlegar ráðstafanir um þau tæki eða lagnir, til 
þess að hindra truflanir, sem af þeim seta hlotizt. 

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu útvarpsins til þess að hindra slíkar 
truflanir, skal heimilt að fara tálmunarlaust um lönd manna og hús, ef nauðsyn
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er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki um híbýli fyrir kl. 8 að morgni né 

eftir kl. 10 að kvöldi. 
10. gr. 

10. gr. (ný grein) orðist svo: — Í kirkjum, leikhúsum og samkonu- 

húsum, skólum, veitingasölum og hvarvetna þar, sem almennar skemmtanir 

eru haldnar eða mannfundir, þar sem umræður fara fram, skal útvarpinu heimilt, 

án endurgjalds eða nokkurra kvaða, að leggja um húsið nauðsynlegar leiðslu 

fyrir útvarp og koma þar fyrir útvarpstækjum. En skylt skal útvarpinu að gera 

með lögnum þessum svo lítið rask og missmíði á húsakynnum sen verða má. 

Béttur til að útvarpa því, sem um hönd er haft í húsakynnunum, er 

óviðkomandi þessum ákvæðum. 

11. gr. 

11. gr. (ný grein) orðist svo: Heimilt skal útvarpinu að útvarpa án 

endurgjalds: 
a) messugerðum, 

b) hljómleikum og samsöngum, SEM haldnir eru úti fyrir almenning, 

enda njóti flokkurinn styrks af almannafé, 

d) umræðum á opinberum samkomum, stjórmnálafundum og öðrum al- 

mennum mannfundum. 

12. gr. 

Á undan 12. gr., sem er ný grein, komi: —— H. kafli. Um einkasölu á 

tvarpstækjum. En greinin orðist svo: Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða 

einkasölu á útvarpstækjum. Skal þá engum öðrum en ríkisstjórninni eða 

þeim, sem hún felur það. heimilt að flytja inn í landið útvarpstæki né 

verzla með þau. 
18. gr. 

13. gr. (ný grein) orðist svo! 

Útvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem 

hægt er að nota úl þess að taka við útvarpi, einnig tækjallula og varar 

bhluti í útvarpstæki, og rafhlöð, sem notuð eru við útvarpstæki. 

14. gr. 

14. gr. (ný grein) orðisl svo: 

Bikissjóður leggur fram nauðsyniegl vekstrarfé Ul einkasölunnar. 

Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsins. 

15. gr. 

15. gr. (ný grein) orðist svo: 

Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomu- 

lag einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, 

sem óseld kunna að vera bjá tækjasölum, þegar einkasalan hefst, 

1930 

50 
19, maí
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50 16. gr. 
19. maí Á undan 16, gr. (sem er ný) kemur fyrirsögn: — TI kafli. Ýms ákvæði, En greinin orðist svo: Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 50—-500 kr., nema þyngri hegning ligsi við. Þó skulu brot gegn 12. gr, varða sektum frá 200 20000 kr. 

Hvert það útvarpstæki, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einka- sölunnar., 
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, 

17. gr. 
8. gr. verður 17. gr. 

18. gr. 
Bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo: Um starfstíma núverandi út- varpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og skal hann samkvæmt þeim falinn frá 1. júlí næstkomandi, 

19. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa þau inn í meginmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt. 

Eftir bessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalínborg. 19. maí 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli, 

Christian RBR. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórkallsson, 
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LOG 51 
19, maí 

un 

bændaskóla. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í, gr. 

Þar til öðruvísi verður ákveðið, skulu vera tveir skólar á landi hér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til undir- 

búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum í Hjaltadal, en hinn á 

Hvanneyri í Borgarfirði. Skólarnir nefnasi bændaskólar. 

2. gr. 

Á skólajörðunum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað ríkissjóðs, ef hentara þykir, og veila skólastjórar þeim forstöðu. 

Þar skulu færðir búreikningar um allar greinir þúrekstrarins. 

Á skólabúunum skal ríkisstjórnin láta fara fram hagnýtar tilraunir á 

ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem í jarðrækt, garðrækt, kynbótum 

búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur. 

Í landi skólajarðanna má stofna nýbýli til ábúðar fyrir kennara skólans. 

3. gr. 

Við hvorn skóla skulu vera á fastir kennarar, og er einn þeirra skóla- 

Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum hans og 

um. Kennarar hafa allir leigulausa ibúð í skólanum. Fái kennarar ábúð 

nýbýlum í landi skólajarðanna samkv. 2. gr, skulu þeir gjalda leigu fyrir 

landsnytjar og þau hús, er þeir fá til afnota umfram hæfilega kennarail búð. 

  

ö 

Áð öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum. 

4. gr. 

Í hvorum skóla eru 2 deildir, búfræðideild með tveimur bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
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Skólaárið er frá 15. október til 30. april í búfræðideild, en í bænda- 
deild frá 15. október til 15. mai. 

5. gr. 
Þessi eru skilyrði fyrir inntöku í hvora deild: 

a. Að umsækjandi í búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en í bænda- 
deild 18 ára. 

b. Að hann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi. 
c. Að HA fullnægi um þekking þeim skilyrðum fyrir inntöku, sem sett 

verða í reglugerð, ' 

6. gr. 

Í búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrum, að því leyti sem betur 
þykir henta, 

Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: Íslenzku, stærðfræði (talna- 
fræði, flatar- og rúmmálsfræði) og reikningshald, þjóðfélagsfræði, búnaðar. 
hagfræði, búnaðarsögu og land búnaðarlöggjöf Íslands og nágrannalandanna, 
landafræði, einkum viðskiptalandafræði, grasafræði, eðlisfræði, efnafræði, jarð- 
fræði, liffæra- og lífeðlisfræði búfjár, jarðræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, 
arfgengisfræði og verkfærafræði og land- og hallamælingar. 

Í bændadeild skal leggja höfuðáherzlu á kennslu í jarðræktarfræði og 
húsdýrafræði, Kenna skal og aðrar námsgreinir, eftir því sem skólastjóri telur 
fært, og sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstíminn er styttri en 
í búfræðidsild, enda skal í öllum undirbúningsnámsgreinum leggja aðaláherzlu 
á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og í sérgreinum búfræð- 
innar á það, sem að mestu gagni má koma bændum í daglegu starfi þeirra. 

Í báðum deildum skal ennfremur kenna: Handavinnu (smiðar), land 
mælingar, steinsteypugerð, söng, leikfimi og íþróttir, og auk þess í búfræði- 
deild dráttlist og kortagerð. 

Heimilt er atvinnumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum 
í hvorri deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með. 

Í reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar 

7. gr. 

íuk kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennslu : 
Fyrir nemendur búfræðideildar í öllum venjulegum jarðabótastörfum 

með nýtísku aðferðum, einkanlega með hestum og hestaverkfærum, svo og 
notkun dráttarvéla og annara jarðyrkjuverkfæra. Mega nemendur velja um, 
hvort þeir stunda verklega námið allt sumarið milli námsvetranna, eða 8—8 
vikna tíma að vorinu hvort árið eftir að skóla er lokið. Nemendur, er stunda 
verklegt nám allt sumarið, skulu einnig taka þátt í heyskaparvinnu og öðrun 
heimilisstörfum, allt eftir nánari ákvæðum reglugerðar. 

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir í 68 vikur 
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fyrir eða eftir slátt sumarið eftir námsveturinn, og skulu nemendur á þeim 51 

tíma vinna eingöngu að jarðabótum, eltir nánari ákvæðum reglugerðar. 19, maí 

Allir nemendur skólans skulu eig: og hafa skyldu til að kynna 

sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tíma, er þeir dvelja við 

skólann, og gelur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðir, er sýni, 

að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins. 

  

Gjalda skal nemendum, sem ta íka þátt í verklegu námi, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir því sem reglugerð kve ður nánar á um. 

9. gr. 

   Verklega námið skal fara fram ajörðunum, eftir því sem hægt 

er að koma við, en verði verkefni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 

stjóra skylt, í samráði við alvinnumálará ytið, að útvega nemendum verk- 

lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 

beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 

veita nemendum kennslu í jarðyrkju 

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum Í til verklegs 

náms, skulu beir fá greiddan af 

    

Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana í lok skólaárs í þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru í ársdeildunum. Heimilt er, að utanskólanem- 

endur gangi undir ársprófin. 

Að loknu verklegu námi hvorrar deildar skal og fara fram verk- 

legt próf. 

Enginn getur fengið burtfararprófsst kirteini frá skólun 

hefir staðizt burtfararpról í jarðyrkju. 

Þeir einir. sem lokið hafa fullnaðarprófi frá búfræðideild, eða hliðstæð- 

um skólum erlendum, hafa rétt til að bera naf 

Í reglugerð skal kveða nánar á um pro! við skólana. 

um, fyrr en hann 

  

  nið búfræðingur. 
   

í aðaldeildir skól 
Heimilt er, ef þörf krefur til bess að fá nemendur 

anna nægilega vel undirbúna, að hafa við skólana undirbúningsdeild, ef því 

í 

verður við komið án aukins húsakosts, og fer þá um fyrirkomulag hennar 

og starf eftir reglugerð, er atvinnumála 

  

áðherra selur. 

  

Búnaðarráðunautar og A ækni 

úð aðstoða við kennslu í bæn 

í opinberri þjónustu eru skyldir til 
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51 13. gi 
i sr í ekaT gi 5 ha a rn æn da gl Ál nc Á 19. maí Skólastjóri skal sjá um það, að neme bændaskólanna á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti, sem hon- 
um ber þó að hafa með eftirlit. 

Heimavist skal vera í skólanum fyrir alla nemendur. 

Ey ið hefir á hendi yfirslja 

   

  

er meðal annars kveðu 

  

ur ut regl ugerð fyrir þá 
námsskeið í sambandi við skólana, fyrirkc omulag 

Kostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 
greiðist úr ríkissjóði. Svo greiðir hann og 

  

   Ut af breytingum þeim á sem Í i 
för með sér, skal atvinnumálaráðunes við núvt skóla - 
stjóra. Ef viðunandi sami ningar nåst 2, ør, il framk vemda 
þegar næst verða skólastjó as kIpti 

  

Að öðru leyti ko yma lög þessi til framkvæmda 15, 

17. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr, 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7, maí 1998, um viðauka við þau lög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða 

Gjört d Amalíuborg. 19. maí 1950 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

> Christian R. 
(ES) 

£ryggvi Þórhallsson
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19, maí 

um 

breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktarlögum. 

nr. 43. 20. juni 1923, 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gaula, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lóg þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðisi svo: 

Nú gerir maður þurrheysblöðu, og skal þá veita honum styrk ur 

ríkissjóði, allt ad kr, 0,50 å hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 

upphæð en 500 kr. 
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að veggir hlöðunnar séu gerðir úr 

steinsteypu eða steinlímdir, og þak úr bárnjárni (og timbri) eða steinsteypu. 

Eigi veitist styrkur á hlöður, sem taka minna en 100 hesta heys. 

Búnaðarfélag Íslands setur nánari reglur um gerð á umræddum hlöðum og 

ákveður, hvernig þær skuli lagðar í dagsverk. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi í. júlí 1930. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalinborg, 19. mai 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson.
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53 LOG 
19, maf 

um 

lögskráning sjómanna. 

rr 4 . . . á A . = « En f Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugl: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 
Lögskráning sjómanna er tvennskonar, lögskráning í skiprúm og lög- 

skráning úr skiprúmi. 

2. gr. 
Skylt er að lógskrá sjómenn á öllun: íslenzkum skipum, sem eru 19 

smálestir brúttó eða stærri. 

3. gr. 
Lögreglustjórar eru lögskráningarstjórar hver í sínu umdæmi. Utan 

heimilisþinghár sinnar er þeim heimilt að fela hreppstjórum að framkvæma 
lögskráningar. 

Alvinnu- og samgösgumálaráðuneytið getur skipað sérstaka lögskrán- 
ingarstjóra á þeim stöðum, bar sem ástæða þykir til að létta því starfi af lög- 
reglustjóra. Einnig er lögreglustjóra heimilt að skipa fulltrúa innan heimilisþins- 
hár sinnar. til að framkvæma lögskráningar á hans ábyrgð, ef þess gerist þörf. 

Þar sem eigi er öðruvísi ákveðið í lögum þessum fer lögskráning fram 
í því umdæmi, sem skipið þá er statt í. 

  

Á. gr. 
Lögskrá skal í skiprúm: 

1. Í hvert sinn, er nýr maður er ráðinn á skipið hér á landi. 
2. Í hvert sinn, er nýr maður er ráðinn erlendis á íslenzkt skip. Íslenzkur 

ræðismaður lögskráir þá á skipið, ef til hans næst, en ella skal lögskrán- 
ing fara fram í fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt í eða fermir í 
eða affermir.



f Í hvert sinn, er sjómenn eru ráðnir hér á landi í skiprúm á íslenzku skipi, 

sem statt er erlendis, skulu þeir lögskráðir áður en þeir fara af landi 

huri, og fer lögskráning þá fram þar, sem ráðninsarsamningur er gerð 

ur við þá. 

i. I hvert sinn er íslenzkur sjómaður er ráðinn á erlent skip her á landi. 

5. Í fyrsta sinn á hverju almanaksári, er skip er afgreitt eða byrjar ferð 

frá hérlendri höfn, enda þótt engin breyting verði á skipshöfn eða ráðn- 

ingarkjörum hennar. 

Nú er ráðningarkjörum sjómanna, sem fyrir eru á skipinu, breytt með 

nýjum samningum, og fer bá um lögskráningu sem beir séu ráðnir að nýju 

á skipið. 

5. gr 

Lösskrá skal år skiprúmi í hvert sinn, er vist manns lvkur á skipi, 

hvort sem hann er leystur úr skiprúmi, strýkur af skipi. andast í vistinni eða 

fer með öðrum hætti af skipi. Fari hann af skipi í hérlendri höfn, fer lög 

skråning fram þar, en ella í fyrstu höfn hérlendis. er skipið er afgreitt í eða 

fermt í eða affermt. 

6. gr. 

Logskrå skal alla bå menn, sem rådnir eru til vinnu å skipi og fara 

ga með því. hver sem starfi þeirra er. Þó þarf eigi að lögskrá leiðsögumenn, 

  

eftirlitsmenn með farmi eða verkamenn, er vinna eiga að fermingu eða al 

á höfnum innanlands. þó þeir fari með skipinu, enda seu þeim eigi 
    

etluð önnur slört. 

Á. gr 

Fiei má skipstjóri leggja skipi úr höfn nema atlir þeir skipsmenn, et 
    

skylt er að lögskrá samkv. 6. gr. hafi áður verið lögskráðir í skiprúm 

  

Nú ber svo til. að leggja þarf skipi úr höfn, tl fiskivei við land 

eða annara ferða innanlands, á þeim tima, er skrifstofa löoskráningarstjóra 

er lokuð oe lögskrá þarf einn mann eða fleiri í skiprúm, og er þá rétt, að þen 

fari með skipinu ólögskráðir, enda hafi skipstjóra eisi verið kunnugt um, að 

skrá þyrfti þá, áður en skrifstofu lögskráningarstjóra var lokað. Skip- 

  

stjóri skal þó, áður en hann lætur úr höfn, tilkynna lögskráningarstjóra bréf. 

lega nöfn og heimili hinna ólögskráðu manna, svo skal hann og rita 

    

þeirra og ráðningarkjör á það samrit skipshafnarskrar, er hann hefir á 

nu. Þegar skipið næst kemur til hérlendrar hafnar, skal skipstjóri lö 

menn þessa í skiprúm. Nú er sú ákvörðun tekin, eftir að skipið lætur úr hól, 

að það fari til útlanda, og má þá enginn skipsmanna vera ólögskráður, þeirra 
5 

er skvlt var að lögskrá samkv. 6. gr. 

G
a
 

Skipstjóra er skylt að sjá um, að skipsmenn séu lögskraðir í skiprum 

og úr skiprúmi. Nú er svo ástatt sem segir 1 5. lið Á. er., og er skipstjóri eigi 
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staddur par sem lågskråning å ad fara fram. og skal þá útgerðarmaður sjá 
um, að lögskráð sé. 

9. gr. 

Þegar lögskráð er í skiprúm, skulu menn þeir, er lögskráðir skulu, 
mæla sjálfir hjá lögskráninsarstjóra ásamt skipstjóra, eða úlgerðarmanni 
eða umboðsmanni hans, er svo stendur á semi segir í niðurlagi 8. gr. Nú er s 

sá maður, er lögskráður skal, ráðinn á skipið af öðrum en skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, og skal þá sá maður, er réði hann. mæta við lögskráningu hans 
og undirrita ráðningarsamninginn í skipshafnarskrá og viðskiptabók. 

Þegar lögskráð er úr skiprúmi, skulu þeir menn, er skrá á úr skiprúmi, 
mæla með sama hætti, ef þeir óska þess og eigi tálma veikindi eða önnur fortöll. 

Lögskráningarstjóra ber að sýna alla lipurð um lögskráningu utan venju- 
legs starfstíma, þegar nauðsyn krefur. Í Reykjavík skal lögskráningarstjóri sinna 
lögskráningu alla virka daga frá kl. 9 árd. til kl. 9 síðd. og á helgum dögum, öðr- 
um en föstudeginum langa og fyrra helgidegi stórhátíða, frá kl. 4 fil kl. 6 síðd. 

10. gr. 

Við lögskráningu í skiprúm skal skipstjóri sýna: 

I. Skipstjóraskírteini sitt. 

Í N
Ø Mælingarbréf skipsins og haffærisskirteini. 

SÅ
R Atvinnuskirteini þeirra manna. er lögskráðir eru og skírteini hurfa að g g 

lögum til bess ad mega gegna stådu þeirri á skipinu, sem þeir eru 
ráðnir til. 

Skipshafnarskrá og aukaskrá, ef hún hefir verið serð. L
S
 

Viðskiptabækur þeirra manna, er lögskráðir skulu. 
Við lögskráningu úr skiprúmi skal hann syna skipshafnarskrá og sjó- 

ferðabækur 

  

Þegar lögskráð er í ski ikai lögskráningarstjóri rannsaka. hvort 
nokkuð í framlögðum skjölum sé því til fyrirstöðu, að menn þeir, sem skráðir 
skulu, megi vera á skipinu eða í þeirri stöðu. sem þeir eru ráðnir til. Beynist ein- 
hverju áfátt í þessu efni, skal hann neita að lösskrá þá menn, sem svo er ástatt um 

19 or 
í 

Þegar skipsmenn allir eru skráðir í skiprúm í senn, samkv. 5. lið 4. gt 
eða endranær. skal skipstjóri láta sera skipshafnarskrá í tveimur sam 
hljóða eintökum. Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið setur reglur um gerð 

  

ipshafnarskrár. Nú eru nýir menn lögskráðir í skiprúm eftir að skipshafn- 
arskrá er gerð, og skal þeim þá bætt við á skrána meðan hún endist. en á 
aukaskrá, sé hún fullrituð, og skal þess þá setið á aðalskránni. að aukaskrá 
hafi gerð verið. 

13. gr, 
Um viðskiptabækur og sjóferðabækur skipsmanna fer eftir ákvæðum



ø sjómannalasanna og reglugerða þeirra, er settar verða sam 

og um sjóferðabækur lög nr. 40, 19. Júní 1922, 20. or 

  

Lösskráningarsljóri skal sæta þess, að skilríki þau öll, sem nelnd eru 

titlað se 

  

i 10. gr., séu fyrir hendi, er lögskráð er. Hann skal og gæla þess. 

skipshafnarskrá og í viðskiptabók allt það. er þar skal rilað lögum san 

gi sé ósamræmi mill þeirra. Komist hann ac 
>» kvæmt, og að ei 

   

misbrestur sé á þessu, skal eigi lögskráð fyrr en úr því er bætt, en ella mí 

hann vottorð sitt um lögskráninguna á skjöl þessi 

15. 

Þegar lögskráð er í skiprúm, skal lögskráninsarstjóri lesa upp ráð 

ingarsamninginn í viðskiptabókinni eða skipshafnarskránni fyrir þeim, sen 

    låg: 
1 

um. Nú eru einhver þau ákvæði í samningnum, er lógskráningars 

ist vera óvenjuleg, eða frábrugðin því, sem almennt tíðkast, og skal ha 

  

aðila á þau. Takist það eigi og vilji báðir aðiljar hlíta samningnum eins í 

hann er, skal lögskránins fara fram, ef saniningurinn brýtur eigi í bág 

lög, en lögskráningarstjóri skal þá rita athugasemd í viðskiptabókina 

  

skipshafnarskrána um það, hvað honum þótti athug { við samningi 

  

16. gr. 

Skipstjóra á öðru skipi en íslenzku fiskiskipi er skylt 

reikning þess manns, er úr skiprúmi skal skráður, áður en 

erða 

  

o skiprúmi fer fram. Nú er maður ráðinn á skip i bjonustu 

skráður skal, og spyrja hann að því. hvort hann sé samþykkur samningu 

  

mm þá benda 

0 

  

manns, 08 skal þá sá, er hann vann hjá, hafa gert upp reikning hans, áður en bann   

  

er lögskráður úr skiprúmi. Hvor aðili um sig getur krafi in 

ingarstjóri geri reikninginn upp eða rannsaki hann. i 

reikningsgerdina, og skal lögskránnsarstjóri þá leita ii 

Vakist eigi sættir, getur hvor aðili um sig krafizt bess, að lögskránn 
} ti 

  

leggi úrskurð á málið. Úrskurði hans setur hvor aðili um sig skotið {il sjó 
x 1 . 

ss logskranmng     dóms, og skal þá fé pad, er adila greinir å um, fali 

geymslu, þar til fullnaðardómur hefir gengid um málið 

17. gr 

Nú er sjómanni heitið hluta af afla skips, farmgjaldi eða öðrum te! 

um af ferðinni, eða af ágóða úlgerðarmanns af úlgerðiuni, og þelta kaup ha 

verður eigi ákveðið áður en hann er skráður úr skiprúmi, og þarf þá 

    

lr aninsin tekur. ni FDR 
d KANPSINS LEkKlr., HM 1€1id 

  

sera reiknings bans upp, að því er til þess hiu Í 

ða hann er skráður úr skiprúminu. Utgerðarmaður skal, er þannig st 

  

' 
hafa gert sjómanninum reikningsskil. áður en 3 mánuðir eru Lðnir frá þvi 

  

sjómaðurinn var skráður úr skiprúmi. Vilji sjómaðurinn ekki bl
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ingsskilunum, getur hann lagt málið undir lögskráningerstjóra samkvæmt því, 
sem segir í 16. gr. 

18. gr. 
Geti sjómaður eigi tekið á móti sjóferðabók og viðskiptabók sinni er hann 

er lögskráður úr skiprúmi, skal afhenda þær lögreglustjóra Hl varðveizlu og ráð- 
stöfunar. 

19. gr. 

Um skil skipstjóra á kaupi, sem haldið er eftir samkv. 62. gr. sjó- 
imannalaganna, fer eftir 69. gr. sömu laga. 

20. gr. 

Þegar lögskráningarstjóri hefir rilað vollorð sitt um lögskráninguna á 
skipshafnarskrána, afhendir hann skipstjóra annað samrit hennar, en heldur 

hinu eftir sjálfur. 
Nú fer lögskráning síðar fram í öðru umdæmi en þar, sem bað samrit 

skipshafnarskrár, er lögskráningarstjóri hélt eftir, er geymt, og skal þá lög- 
skráningarstjóri sá, er síðar lögskráir, halda eftir samriti af því, sem ritað 

er á samrit skipstjóra, eða á aukaskrá, hafi hún verið serð, við hina síðari 

lögskráningu. 
Nú skýrir skipstjóri írá því við lögskráningu, að skipshafnarskrá sín 

sé glötuð, og lögskráningarstjóri hefir eigi samrit hennar, og skal þá lög- 

skráningarstjóri leggja fyrir skipstjóra að láta sera nyja skipshafnarskrá. 
Skal lögskráningarstjóri þá rannsaka, hvort hin nýja skrá sé rétt, með sam- 

anburði á henni við viðskiptabækur skipsmanna og önnur skilríki þeirra og 
með því að láta þá sjálfa skýra frá ráðningarkjörum sínum. Kisi að skrá alin 

skipsmenn úr skiprúmi, þarf að gera nýja skrá, en lósskráningarstjóri 

skal þá rannsaka þau atriði, er lógskráningin sefur tilefni til, með þeim 

hætti, er áður var sagt. 

21. gr. 
Nú verða skipstjóraskipti á Íslenzku skipi, og skal lógskráningarstjór: 

þá kveðja báða skipstjórana Hl sín, ef þess er kostur. Skal þá afhenda hin. 
um nýja skipstjóra öll skjöl þau, er skipinu eiga að fylgja og fyrirrennari 

hans hafði undir höndum, jafnframt því að hann er lögskráður á skipið. 

22. gr. 
Lögskráninsarstjóri skal jafnan, er lågskråning fer fram, rannsaka, 

hvort farið hefir verið eftir fyrirmæluni laga um lögskráningu. Ef ætla má, 
að lögbrot hafi verið framið, skal hann sera þær ráðstafanir, sem með þarf 
til þess að ábyrgð verði komið fram fyrir brotið. Nú er lögskráningarstjóri 

eigi jafnframt lögreglustjóri, og skal henn þá tafarlaust tilkynna hlutaðeig- 

andi lögreglustjóra þessa málavexti. 

 



==
: 

té 

23. gr. 

Lögskráningarstjóra er skylt að hafa jafnan nægar birgðir af við- 

skiptabókum sjómanna, sjóferðabókum og skipshafnarskrám. Ef skipstjóri 

óskar þess, er lögskráningarstjóra skylt að fylla skjöl þessi út fyrir hann. 

Fyrir störf þau, er lögskráningarstjóri innir af höndum samkvæmt lög- 

um þessum, svo og fyrir viðskiptabækur, sjóferðabækur og skipshafnarskrar, 

skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá, er alvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytið setur. Lögskráningarstjóri innheimtir gjöld þessi, og renna þau í ríkis- 

sjóð. Gjald fyrir sjóferðabók greiðir hlutaðeigandi sjómaður sjálfur. 

Gjald fyrir aðstoð við reikningsgerð greiðir sá, er hennar óskar, en önnur 

gjöld greiðir skipstjóri fyrir hönd úlgerðarmanns. 

2Å. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða 50 

þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum lögum. Sektirnar renna í ríkis 

sjóð. 
25. gr. 

Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lög 

reglumála. 
26. gr. 

58. gr. laga nr. 27, 27. júní 1921, er úr lögum numin. 

27. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mai 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 

Tryggvi Þórhallsson 

500 króna sektum, ef ekki liggur
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1928, 

Vér Christian hinn Tíundi, at guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, 

Gjörum kunnugt: 

með samþykki Voru: 

hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. stórmæri, Þéttmerski. 

Láenbors og Aldinborg, 

Alþingi hefir fallist 

1. gr, 

2. gr. 

á lög þessi og Vér staðfest þau 

Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru Í fjárlögum 1928, eru veittar 
kr. 1252946,49 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.— 11. gr. hér á eftir. 

Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt: 

Í. Ráðuneytið o. fl 

Við 1. b. Til risnu 

— 2. 

t | = 

| Så
 

e
 

I
 

Til utanferða ráðherra 

Ánnar kostnaður … 

Fyrir ad gegna ríkisféhirðisstörfum. 
Til pappírs og prentunar... 

Til kostnaðar við sendingar ... 

Til viðhalds og umbóta á stjórnar- 

ráðshúsinu og ráðherrabústaðnum .. 

lí, Hagstofan. 

Pappir, prentun og … hefting bag- 

skýrslna 4 0. me. eee 00 

Húsaleiga, hiti, ljós 1 m., m. . 

Adstodar- og skrifstofukostnadur AR 
Til að gefa út manntalið 1703. 

kr. kr, 

4000,00 

4290,51 

21485,08 

1386,70 

3808,90 

1910,48 

8786,50 
45668,17 

5833,89 

325,85 

3431,72 

199,48 

9790,94 
  

Flyt  55459,11 

 



þ
m
 

sn
 1 

kr. 

Flutt ...  55459,11 

III, Utanríkismál o. Í. 

Við 1. d. Til skrifstofuhalds ... ... =. s..  1796,54 

— 4, Kostnaður við sambandslaganefnd..  1163,78 
———— 2960,32 

3. gr. 

Til vidbåtar vid gjoldin i 11. gr. er veitt: 

A. Démgæzla og lågreglustjorn: 

— 4, a. Laun .. … . BN 1133,88 

— 5. a. Laun fulltrúa og skrifara. „ee... 11437,00 

— hb. Laun tollvarða ... 200 204 04 1, 2671,67 

— d. Hiti og ljós... a. mer ser ner nes 985,76 

— e. Innheimtukostnaður... ... .… 5. 9343,00 

— 6. Skrifstofukostnadur syslumanna og 

bæjarfågeta 00 0. re ser er res 4050,00 

— 8. Landhelgisgæzla… ... 24 44 1, 38786,55 

— 10. Til hegningarhúsa ... 2. 2. re 299,28 

— 11. Annar sakamálakostnaður og lög- 

reglumála ... a. see ere eee er 65087,22 

— 133794,36 

B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur: 

— ta, Burðareyrir . 4 0... 8679,31 

— b. Embættisskeyti ... .. 004,0 19978,82 

— 2. Brunaábyrgðargjöld o. a. „er ee 11548,65 

— 3. Til embættiseltirlitsferða .. … …… 4312,57 

— Á. Til skattanefndakostnaðar.. 4. 8343,98 

— 5, Eyðublöð o. fl. 00 00 ser er eee 24387,94 

——— 171251,17 

á. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veill: 

Til læknaskipunar og heilbrigðismála: 

— 8. Til geislalækningastofu ríkisins .… — 1347,65 

— 11 Til nuddlækningastofu Jóns Kristj- 

ÁNSSODAF 0 see se ven use vor 1000,00 

Flyt ... 2347,65 

1930 
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58419,43 

211045,53 

269464, 96
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54 kr. kr. kr. 
19. maí Flutt... 2347,65 269464,96 

Við 17. Geðveikrahælið á Kleppi... 14000,20 
— 18. Heilsuhælið á Vífilsstöðum 5321,10 
— 20. a. Landsspítalinn see 45000,00 
— b. Viðbótarbygging á Kleppi 40000,00 

sn J- Heilbrigðiseftirlit alþýðuskóla... 945,10 

———- 107614,05 

5. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt: 

Til samgöngumála. 

Á, Póstmál. 
— 2. Póstflutningur. 15048,34 

- 3. a. Skrifstofukostnaður 2135,03 

——…… 17183,37 

B. Vegabætur. 
— Í. 3. Ferðakostnaður o. fl... 5611,91 
- 4. Aðstoðarmenn og mælingar 9444,09 
— 5. Skrifstofukostnaður 1335,59 
— ll. a. 1. Kjalarnesvegur 6969,98 

4. Norðurárdalsvegur 7145,11 
6. Húnavatnssýsluvegur … 2925,86 

- 7. Vallhólmsvegur „. 12953,01 
- 8. Þelamerkurvegur ... 5669,58 
- 10. Vopnafjarðarvegur 1739,54 
— 13. Biskupstungnabraut ... …… 6881,42 
— b. Vidhald og umbætur … … 99691,82 
— II. Bruargerdir 129784,35 
— TV. Slitlag akvega... - 20000,00 

v. Fjallvegir 5978,39 
— VI. 1. Til áhalda . 3077,10 
— VII. 1. Til akfærra sýsluvega... 9294,60 
— XI. Gistingarstyrkur 175,68 

— 329278,03 

Flyt ... 346461,40 377079,01
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kr. 

Flutt „.. 346461,40 

C, Samgöngur á sjó. 

1. a. Til strandferða (... oo... rer nes 9254,28 

2. Til bátaferða oe 0800,00 

rr 18054,28 

D. Hraðskeyta- og talsímasamband. 

1. Til viðauka símakerfa o. fl.... ... 3261,30 

li, Til nýrra símalagninga .. 2. 20983,71 

III, 2. Kostnaður af aðalskrifslofu ... ... 596,34 

3. Ritsímastöðin í Reykjavík ... ... 12945,53 

4, Þráðlausa stöðin Í Reykjavík ...  3601,89 

5. Bæjarsíminn í Reykjavík —.. 11363,70 

6, Áhaldaþúsið „.. su mu 4 230,92 

7, Ritsímastöðin á Akureyri …… ….  2063,51 

8. Bitsímastöðin á Seyðisfirði … .. 2752,58 

9. — - Ísafirði |... ... 2893,94 

10. — - Bordeyri …… .…….… 2046,03 

11, — - Hafnarfirði …  1610,09 

13. — - Siglufirði ... .…  3881,49 

15, Til annara símastöðva og eftirlits- 

stöðva nn. 200,12 

IV. Eyðublöð o.fl. ... er 8, 5174,31 

V. Viðbót og viðhald stöðvanna ee ..  18595,93 

VII, Viðhald landssímanna ... 20 0... 35395,60 

Slysatrygging 2. a. ser een rer rer 871,20 

———— 133468,19 

EF, Vitamál, 

1, 3. Til skrifstofuhalds ... 22. a 100 1471,11 

4, Ferðakostnaður m.m. 2... 763,60 

IL Laun vitavarða... 00 000 rs 494 667,83 

IL, Rekstrarkostnaður vitanna .… ….…  6519,30 

V. a. Til vitabygginga 2. ere 15820,90 

b, Til leiðarljósa ... 2... 5850,63 

————— #1093,37 
  

Flyt … 

1930 

kr. 54 

377079,01 19. maí 

527077 24 
  

904156, 25



sl 
2 tí 

IV, b 

V i h 

  

b 

WII 9 II, 2 

VI 

rir 
di 

XIV, 1 

kr. kr. 

Flutt... …. 2. 904156,25 

øn
, 

>. gr. 

viðbótar við gjöldin í 14, gr, er veitt: 

Til kirkju- og kennslumála. 

á. Ándlega stéttin, 

til húsabóta á prestssetrum .. .…  …. … 1805,11 

       

    

B. Kennslumál. 

og ; kennsluálhöla 

Eldiviður og ljós. 

  

   

    

a. og b. Dyravarzla ... ... 

gl nám ... ... 

Eldiviður og ljós. 
W 7 % H 

' 

  

e 
á Farkennsla og eftirlit með heima- 

fræðslu... see ves ser see 782,50 
Til prófdómara við barnapróf . 9392,58 
Áðstoðarkennsla... |, 4 700,00 
Til búnaðarnáms. .. .. … 50,00 

Bið see er eee eee 1190,45 
réraðaskóla ene 45. 5000,00 

  

Flyt … 124493, 29 1805,11 904150 6,25
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kr. kr. kr, 5á 

Flutt .„.. 124423,29 1805, 11 904156,25 19. maí 

Við XV, 1, Til húsmæðraskóla á Staðarfelli —3300,00 

— XVI. Til kennslu heyrnar- og mál- 

leysingja |... ... ... .  . 11891,19 
—— 139114,48 

——— 140919,59 

7. gr. 

Til viðbótar vid gjåldin i 15, gr, er veitt; 

Til vísinda, bókmennta og lista. 

— í. e. Til aðstoðar re rer rer er re 200,00 

— 2. c. Ýms gjöld .. 0 20 0 0 501,80 

— 8, b. Til aðstoðar AÐ mr 1. 230,00 

— d. Til åhalda og adgerda 0. 500,00 

— 5. b, Viðhald og áhöld …… … .. .  300,00 

— 6. Til kaupstaðarbókasafna... ... 80,00 

— 32. Til landskjálftarannsókna — ... ... 23,75 

-— 42. Ferðastyrkur til útlanda... 7134,00 

a 9569,55 

8. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veill: 

Til verklegra fyrirtækja. 

— 11. Fjárkláðalækningar —... 2... 475,95 

— 14. c, Til veðurathugana utan Reykjavikur 1652,74 

— d. Til vedurskeyta o. fl, ee. ne... 300,00 

— f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna … …. 5028,20 

— 18. Til eftirlits med skipum og båtum og 

öryggi þeirra ... ... ee... 5504,75 

— 23. Til markaðsleitar erlendis 4 0, + 2735,00 

en 15696,64 

9. gr. 

Til viðbótar við gjöldin Í 17. gr. er veill: 

Til almennrar styrktarstarísemi. 

— 3. Styrkur til sjúkrasamlaga... FREE 2004,45 

— 1. Til slysatryggingar … FA 3070,24 

— 8, Til að hjálpa nauðstöddum Íslending- 

um erlendis ... ... a... 682,21 
5756,90 
    

Flyt... 1076098,98
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54 
kr. 

19. mai Flutt .….  1076098,93 
10. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt: 

Óviss útgjöld 0 148501, 46 

il. gr. 

Til viðbótar við gjóldin í 25. gr. er veitt: 

Væntanleg fjáraukalög … ... .. ... ... 1800,00 
Þingsályktanir... eee ne 31546,10 

33346,10 

Samtals  .……  1252946,49 
A 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalinborg, 19. maí 1930, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Årnason. 
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LOG 

uni 

samþykkt á landsreikningnum 1928. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmer kur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Gjörum 

o
o
 

Em 

Láenborg og Aldinborg, 

kunnugl- 

með samþykki Voru: 

I, Tekjur: 

Fasteignaskattur … 

Tekju- og eignarskattur … 

Lestagjöld af skipum 

Aukatekjur... . 

Erfðafjárskattur 

Vitagjöld . 

Leyfisbréfagjöld 

Stimpilgjald 

Skólagjöld ... 
Bifreiðaskattur ... 

„ Útflutningsgjald 
„ Áfengistollur 

. Tóbakstollur 

Kaffi- og svkurtollur 
Ánnað aðflutningsgjald . 

.„ Vörutollur ... 

Verðtollur ... 

. Gjald af brjóstsykur- og konlektgerð 

Pósttekjur ... 

Símatekjur... 

Flyt 

Áætlun 
  

kr. 

240000.00 

950000.00 

40000.00 
350000.00 

40000.00 

300000.00 
10000.00 

300000.00 

15000.00 

30000.00 

850000.00 

650000.00 
800000.08 

1000000.00 
150000.00 

1000000.00 
850000.00 

20000.00 
475000.00 

1500008.00   9570000,00 

Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Ver staðfest þau 

Reikningur 

kr. 

259744,52 

1107172,44 

44215.70 

574230.92 

38022.76 

449340.18 

15336.35 

419454,61 

29281,62 

58117.09 

1338387.68 

441312.74 

1083429.24 

1218585,34 

255373.00 

1650769.26 

1667140.22 

106207.47 

561093.16 

1656259.21   12973473,31 

1930 

55 
19. maí



1930 

55 
19. mai 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

28. 

dø
 

9. 

152 

  

Flutt 
Víneinkasalan 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs 0. ER 

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur 
Óvissar tekjur, $mislegar NANI og endurgjöld 
Tekjur samkv. sérstökum lögum .. 
Eyti af innstæðu 

Samtals 

Áætlun, 

kr. 

9570000.00 

450000,00 

34600.00 

315000.00 

82000.00 

» 

» 

  

10451600.00     

Reikningur 

kr. 

12973473.31 

629553.11 

50662.90 

166006.13 

517763.14 

66211.61 

116053.25 

14409723.45 

  

  

IL Gjöld: 

Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til 
Landsbankans .. ... 
Borðfé Hans Hátignar konungsins 
Kostnaður við Álþingi og yfirskoðun landsreikn- 
inganna re nen A FE 
Til ríkisstjórnarinnar: 

Á. Ráðuneytið, ríkisféhirðir o. fl, 
B. Hagstofan 8 

C. Utanrikismål 0, fi ER 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn 

B. Sameiginlegur kosinaður við embættisrekstur 
Læknaskipun og heilbrigðismál 
Til samgöngumála: 

Á, Póstmál 

BR. Vegabætur 

C. Samgöngur á sjó … 

D. Hraðskeyta- og talsímasamband 
E. Vitamál … 

Til kirkju- og kennslumåla: 

Á, Ándlega sléttin 

HB. Kennslumál.. … … 
Til visinda, bókmennta og lista … 

Flyt 

Fjårveiting | 

kr, 

1385676.00 

60000.00 

219350.00 

185780.00 | 
47500.00 í 

80500.00 

696026.00 

144000.00 | 
876905.00 | 

471960.00 

834450,00 

340000.00 

1350900.00 

228620.00 

324181.00 

1079895.00 

198030.00   8523753.00   

Reikningur. 

kr, 

1536632.13 

60000.00 

226787.57 

237934.83 

57106.17 

83460.31 

825388 95 

221251.17 

960996.65 

477506.88 

1191133.96 

356054,28 

1489469.67 

246649.39 

297090.80 

1205505. ” 

204826.8 

9677794.71 

 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Flutt 

Til verklegra fyrirtækja ... 
Til almennrar styrktarstarfsemi 

Eftirlaun og styrktarfé 

Óviss útgjöld . 
Lögboðnar fyrirframgreiðslur 
Eimskipafélag Íslands o. fl. … … 
Greiðslur samkv. lögum, fjáraukalögum og Þings- 

ályktunum .. . 

Lækkun lausra skuld da 

Aukinn sjóður ... 

Sjóðmismunur . 

Samlals ... 

kr. 

665800.00 

189269.97 

100000.00 

10000.00 

» 

= 

» 

» 

10453877.97   

Fjárveiting | 

8523753.00 | 

965055.00 í 

Reikningur 

kr. 

9677794.71 

1036323.74 

1086816.92 

181812 55 

243501.46 

43633 42 

98500.00 

955827.33 

14831.22 

1070777.90 

á, 20 

14409723. 45 5 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalinborg. 19. mat 1930 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(1. 8.) 

Einar Árnason. 

1930 

55 
19, maí
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56 
19. maí FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1929. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

i. gr. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir 1929, eru 
veiltar samkv. 2.—9. gr, hér á eftir kr. 606118,28. 

  

2. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt: kr. kr. 
Til undirbúnings ríkisprentsmiðju... ... 0 0 " 3374 34 

3. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt: 
í. Til radio-móttökutækja handa Laugarnesspítala.. 1079,00 

2. Húsaleiga dr. Helga Tómassonar frá september 

1928 til maí 1929... 00. see ser een nen når 1753,63 
3. Til viðgerðar á húsinu nr. 12 í Kirkjustræti —... 7000,00 
á. Kostnaður vegna mænnsóttar... 2. 00 se 40 3000,00 

—.—— 12832,63 

á, gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt: 

i. Til umbóta og breytinga á pósthúsinu á Ísafirði 25592,08 
a. Til póst- og símahúss í Neskaupstað ... ... ... 17041,20 

3. Til aðgerðar á akbraut að Kristnesbælinu ... ... 300,00 
—-—— 42933,28 

5, gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 14, gr, er veitt: 
i. Til aðgerðar á húsum á Bergþórshvoli... ... ... 441,86 
2. Til aðgerða á prestssetrinu í Vallanesi... ... ... 3000,00 

Flyt … 3441,86 — 59140,25
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kr. kr. 56 

Flutt ... 3441,86 59140,25 19. maí 

Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði í Rvík 11801,90 

Álag á Presthólakirkju —... 1500,00 

Styrkur til húsmæðraskóla í Þingeyjarsýslu … 7000,00 

Aðgerð og breytingar á Menntaskólanum … … 26000,00 

Aðgerð skólahússins á Eiðum... a. 00 en es 10000,00 

Til bændaskólans á Hvanneyri … 2280,43 

Styrkur handa Hallgrími Þorbergssyni, til ad 

rannsaka nokkur skólamál í Noregi og Danmörku 1000,00 

Til aðgerðar á Kennaraskólanum ... 2. 2... 2000,00 

Styrkur til rekstrar Laugarvatnsskóla BER rer 80 3000,00 

Til Laugaskóla: Byggingarstyrkur... 2... 5000,00 

Til sama skóla fyrir gólfdúka... 2. sr er 0 2722,21 

. Til Knatispyrnufélags Reykjavíkur, styrkur til 

umbóta á nýkeyptu húsi félagsins... 2. 2. 2000,00 
— 77746,40 

6. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt: 

Styrkur til Guðm. Kambans .. oo... 2400,00 

Til listasafnshúss Einars Jónssonar, fyrir girð- 

ingarefni 2. 2... kr. 1248,90 

Til eirsteypu af ýmsum myndum í listasafni 

Einars Jónssonar ... er. kr. 2800,00 

Styrkur handa söngkór til Danmerkurferðar … 7500,00 

Styrkur handa glímumönnum til Þýzkalandsfarar 2000,00 
— 15948,90 

7. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

Til sjómælinga á Húnaflóa —.. BA 51537,30 

Til húsaleigu, ljósa og hita Í teiknistofu húsa- 

meislara ríkisins,. ra ken see une ken es 4278,97 

Til Skeiðaáveitunnar le eee ere sne une non ves 6000,00 

Til flugferda …… 0 FEE 32000,00 

Til trjáplöntunar við ýmsar opinberar byggingar 1982,31 

—— 95798, 58 

Flyt 248634, 13
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Flutt 
8, gr, 

Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt: 
Til frú Dómhildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn- 
úsar Kristjánssonar ráðherra .. . 
Til frú Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju Þorleifs 
Jónssonar póstmeistara, frá Í, maí 
Til frá Sigríðar Blöndal, ekkju Björns Blöndals, 
fyrrv. héraðsl. . 
Til Jakobs Björnssonar, fyrry. síldarmatsmanns. 
frá 1. marz til 31. des. en eee sen rer 00 
Til Sigurðar Péturssonar, fyrrv. fangavarðar, frá 
Í júlí... . 
Til frú Halldóru Þórðardóttur, ekkju Gísla Guð- 
mundssonar gerlafræðings, frá 7/40 1928 
Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. júní... 
Til frú Kristbjargar Marteinsdóttur, ekkju Sig- 
urðar Jónssonar ráðherra, frá Í. júní ... 
Til frú Guðríðar Helgadóttur, ekkju síra Johs. 
L. L. Jóhannssonar, frá 1. april 
Til ungfrú Sigríðar Magnúsdóttur, hjúkrunarkonu, 
frá 1. okt. 

9, gr. 

Til vidbdtar vid gjöldin i 19, ør, er veitt: 
Kostnaður við för 5. bekkinga Menntaskólans til 
Hornafjarðar.. 
Greiðsla til hátíðarnefndar Alþingis til undirbún- 
ings hátíðarinnar... . BERA 45 
Til Magnúsar Torfasonar sýslumanns, til útan- 
farar.. 

Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátíðar 
innar, til flutnings og þyggingar húsa á Þingvöli- 
um o. Í. . … FA 
Ýmislegur kostnaður í á Þingvöllum … 
Greiðsla til vegamálastjóra, til ýmsra aðgerða á 
Þingvöllum vegna alþingishátíðarinnar ... 
Kostnaður við vegagerð á Þingvöllum ... 

kr. 

1680,00 

933,32 

420,00 

1866,66 

700,00 

1030,00 

330,71 

490,00 

453,60 

2500,00 

128126,00 

3000,00 

65690,24 
23546,00 

39576,47 
10950,00 

kr. 

248634,13 

8079,29 

  

Flyt ... 273388,71 256713,42 
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kr. kr. 56 

Flutt ……  273388,71  256713,42 19. mai 

8. Til undirbúnings lögskipaðrar réltritunar ... .. 1000,00 

9. Til útgáfu rfkisgjaldaskýrslna árin 1925 og 1997 6756,00 

10. Til kostnaðar við kirkjumálanefnd. .. 7100,00 
if. Til greiðslu á tunnutolli 1919... 00. 000 ku 61160,15 

————  349404,86 

Samtals ... 606118,28 
  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. DIK? g 

Christian R. 
(L.S) 

Einar Árnason, 

LOG 57 
19. maf . 

um 

breyting á vegalögum, nr. 41, 4. juni 1924. 

Vér Christian hinn Tiundi. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Álþingi hefir fallit á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Á 2. gr. vegalaga, nr. 41 1924, eru gerðar þessar breytingar: 

í. Við A. 
Í. Fyrir pLandeyjar, Eyjafjölld í tölulið í kemur: Hvolbrepp inn Fljótshlíð 

að Teigi yfir Þverá.



1930 158 

57 2. Aftan við tölulið 4 koma 2 nýir liðir: 
19. maí a. Skeiðabraui, frá vegamótum Suðurlandsvegar, norðan Flatholts upp 

Skeið og Hrunamannahrepp að Brúarhlöðum. 

b. Landbraut, frá þjóðveginum hjá Meiri-Tungu í Holtum upp Land 
að Múla. 

3. Á eftir tölulið 6 kemur nýr liður: 
Hafnarbraut, frá Höfn í Hornafirði á þjóðveginn. 

II, Við B. 

1. Við tölul. í. bætist: 

Frá Hnífsdal að Gemlufalli við Dýrafjörð. 
2. Við tölul. 2 bætist: 

og frá vegamótum norðan Gljúfurár að Kláffossbrú. 
3. Á eftir tölul. 2 kemur nýr liður: 

Laxárdalsvegur, frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsheiði að vega- 
mótum þjóðvegar utan Borðeyrar. 

IL. Við C. 

1. Í stað orðanna í tölul. í „Um Tunguheiði .... að Þórshöfnd kemur: 
Kringum Tjörnes, um Kelduhverfi, Öxarfjörð, Þistilfjörð að Þórshöfn. 

2. Áftan við tölul. 2 koma 2 nýir liðir: 

a. Vesturhópsvegur, frá Múlavegi við Neðra-Vatnshorn að Hvolsbraut við 
suðurenda Vesturhópsvatns. 

b. Skagastrandarvegur, frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar. 

3. Áftan við tölul. 3 koma 3 nvir liðir: 

a. Hofsósbraut, frá Hofsósi til Hjaltadalsárbrúar. 

b. Eyjafjarðarbraut, frá Ákureyri að Saurbæ. 

c. Kópaskersbraut, frá Kópaskersvogi að vegamótum við Brunnárbrú. 
ÍV. Við D. 

Á eftir tölulið 4 kemur nýr liður: 

Úthéraðsvegur, frá Eyvindarárbrú um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþing- 

há að Óshöfn. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 19. mai 1980. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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LOG 58 
19. mai 

um 

viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60. 10. nóv. 1913. 

Vér Christian hinn Tiundi. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík, Hollseialandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugis Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Til dýpkunar innsiglingar, fullnaðarviðgerðar hafnargarða og nauðsyn- 
legustu mannvirkja innan hafnar í Veslmannaeyjum veilast úr ríkissjóði allt 

að 110 þús. krónur, gegn tvölöldu framlagi úr hafnarsjóði Veslmannaeyja- 

kaupstaðar. 
Tillagið úr ríkissjóði er bundið því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu 

og reikningshaldinu sé falin manni, sem ríkisstjórnin samþykkir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eisa allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, £9. maí 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigl. 

Christian R. 
(L.S) 

Tryggvi Þórhallsson.



1930 

59 
19. maí 

160 

LÖG 

um 

skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Siórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinbors, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau 
með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt, í samráði við Búnaðarfélag Íslands, að 
kaupa 1 skurðgröfu á ári fyrst um sinn, af þeirri gerð, er henta þykir hér á 
landi. Heimild þessi nær einnig til þess að láta gera tilraunir um smíði og 
notkun á skurðgröfum. 

2. gr. 

Umsjón og starfræksla skurðgrafna þeirra, er ríkið á nú og keyptar 
verða, skal falin Búnaðarfélagi Íslands, en það skal hafa í sinni þjónustu 
mann, er hefir sérþekkingu í þeim efnum. 

3. gr. 

Búnaðarfélagi Íslands skal falið að láta gera mælingar, uppdrætti og 
áætlanir á þeim svæðum, þar sem áhugi er fyrir slíkum framkvæmdum og 
telja verður líklegt, að skurðgröfu verði við komið. 

d. gr. 

Nú hafa uppdrætiir og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði, og geta 
þá bændur þar myndað með sér áveitufélög samkv. 42.—44., 46. og 47. gr. 
vatnalaganna frá 1023, eða landþurkunarfélög samkv. 82. gr, sömu laga, og 
skal um stofnun þess félagsskapar og starfrækslu að öllu farið eftir fyrir- 
mælum vatnalaganna. 

5, gr. 

Nú er landþurkunar- eða áveitufélag myndað samkv. 4, gr. Ber því 
þá réttur til, svo fljótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgröfum 
ríkisins lánaðar, enda hagi svo til, að hentugt sé að nota þar skurðgröfu. Rik- 

ið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutningi
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þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra, en umsjónarmaður skurð- 59 

grafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag Íslands setur reglur um 19. maí 

rekstur skurðgralnanna. 
6. gr. 

Af kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með 

talið nauðsynlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, þar sem þess er 

þörf, greiðir ríkissjóður *s, '/s heimilast landþurkunar- eða áveitufélögunum 

að útvega sér að láni, en */* skulu landeigendur leggja fram sjálfir, um leið 

og verkið er framkvæmt. 
7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mai 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

  

(L. 5.) 

Tryggvi Þórhallsson. 

LÖG 60 
19. maí 

um 

breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. maí 1928, 

Vér Christian hinn Tíundi, af suðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinbors, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Ver staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1, gr. 

Aftan við 7. gr. laganna bætist: 

Heimilt er að ákveða í reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 100 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lögum þessum,



1530 

60 
19, maf 

162 

2. gr. 
Upphaf 8. gr. laganna orðisi svo: 
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld o. s. frv. 

3. gr. 
Aftan við 14. gr. laganna bætist þriðja málsgr., svo hljóðandi; 
Hver, sem aflar sér áfengis undir því yfirskini, að hann þurfi á því 

að halda í lögleyíðum tilgangi, en notar Það til nautnar, skal sæta sektum. 

á, gr. 
a. Fyrsta málsgr. 21. gr. laganna orðist svo: 

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengið sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfi sínu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar því, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. bessara laga. 

b. Síðasta málsgr, 21, gr. falli burt, 

5. gr, 
Fyrir ordin i 27, gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 kronur å 

hvern litra bess áfengis, er innflutt er« komi: Åuk bess greidist i sekt 40 kr, 
å hvern litra bess åfengis, er innflutt er, 

6. gr. 
Fyrir ordin i 30. gr, laganna »Brot gegn 6. gr. varða sektum samkv. 

27. gr. 1, og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsic, komi: 
Brot gegn 6. gr. varða sektum, 500—5000 krónum, og skal sökunautur 

ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga 
fyrir borgun. 

7. gr. 
Fyrri málsgr. 32. gr. laganna ordist svo: 
Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr, eða gegn þeim reglum, er settar ern 

eða settar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar, eða gegn þeim öðrum 
ákvæðum þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af hendi á- 
fengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið 
ítrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum. 

8. gr. 
Síðasta málsgr. 38, gr. laganna falli burt. 
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Fjorda målsgr. 45. gr. laganna ordist svo: 

Brot å beim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 

vínanna, varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má í reglunum kveða 

svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild í brotum á reglugerðarákvæðunum. 

10, gr. 

Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra 

inn í meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. mai 1928, og gefa þau út þannig breytt. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða 

Gjört á Amalíuborg, 19. mat 1950 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. gle! V 

Christian R. 
(L. S.) 

Jonas Jonsson.
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61 FJÅRLOG 19, maí 

fyrir árið 1981, 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, herlogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest Þau 
með samþykki Voru: 

I. KAFLI. 

Tekjur, 

Í. gr. 

Árið 1931 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.—5. gr., og ad beirra verði aflað með tekjugreinum, sem bar eru taldar, 

  

  

  
    

2. gr. 

Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi- 

kr, kr. 

1. Fasteignaskattur 0 0 me … 260000 | 
2, Tekjuskattur og eignarskattur „ .. 0 FR 1200000 | 
3. Lestagjald af skipum... 0 0 0 … 40000 

—————— 1500000 
á. Akatekjar 

FA 475000 
5. Erfdafjårskaltur 0 0 … 30000 
6. Vitagjald. 0 sem 350000 
7. Leyfisbréfagjöld ... 0 sm mm … 10000 
8. Stimpilgjald... 0 sm es 360000 
9. Skólagjöld 00 see 20000 

10. Bifreiðaskattur 2. EA 76000 

;… 1315000 11. Ulflutningsgjald … rn en er re er "1100000 
12. Áfengistollur (bar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín, | 

ávaxlasafi og Bgosdrykkir) se me en, 425000 | 
EEN KENN 

Flyt... | 425000 | 3915000



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

R
A
D
 E

T 

1. 

2. 
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kr. || kr. 

Flutt ... 425000 | 3915000 

Tóbakstollur .. .- 1025000 | 

Kaffi- og sykurtollur.. 850000 

Annað aðflutningsgjald 200000 | 

Vörutollur ... 1500000 | 

Verðtollur 1760000 | 

—— -—… 5760000 

Gjald af sætinda- «konfekt ) og '& briøstsykurger? | 50000 

Pósttekjur a 500000 | 

Simatekjur … 1600000 | 
— —| 2100000 

Utvarpstekjur 1000006 

Vineinkasala … 575000 
———|— 

Samtals ... | 12500000 

Í 

. 3. gr. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar; 

kr. kr. 

Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs.. 30000 

Tekjur af kirkjum BN 100 

Tekjur af silfurbergi. . 1000 

Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar. 3500 

Samtals … 34600 

4. gr. 

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar: 

kr, kr. 

Tekjur af bönkum - „en. en een ses | 10000 

Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt | 

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 … 20000 

Flyt … 20000 10000 

1930 

61 
19, maí
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61 
19, maf kr. kr. 

Flutt .. 20000 10000 
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfum .. … … … 24000 

44000 
4. Vextir af innstæðum í bönkum .. .. ... 0 8000 
5. Áðrir vextir... ... ... ... RA 50000 

Samtals … ARA 112000 

5. gr. 

Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar: 

kr kr. 

50000 1. Óvissar tekjur .. 2. 0 me me 

2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur „. .. …… 10000 
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .. | 20000 
á. Tekjur Menningarsjóðs | 15000 
5. Skemmtanaskattur | 75000 

Samtals … | 170000 

  

IL KAFLI. 

Gjöld, 

6. gr. 

Árið 1931 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í 
1.— 20. gr. 

1, ge. 

Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið: 

  

| kr kr. 

I. Vextir: | 7 7 i 
1. Innlend lån … NR | 140622 
2. Dönsk lån, danskar kr, 162164,82 å 121.70. | 197354 

Flyt... | | 337976
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; 61 
kr. kr. 19. maí 

Flutt ... 337976 

3. Enska lánið frå 1921, hluti rikissjéds £ 8046-3-6 

å 22.00 
177015 

514991 

[I. Afborganir: 

1. Innlend lån BAÐ AR us 167127 

9. Dönsk lán, danskar kr. 357319 „14 á 121,70 rr vas 434857 

3. Enska lánið 1921, £ 2552-17 - 11 á 22,00 00 20 56163 

658147 

UL. Framlag til Landsbankans, 18. greiðsla . 100000 

Samtals ... 1273138 

8. gr. 

| kr. kr. 

lsordfé Hans Håtignar konungsins… | 60000 

9. gr. 

Til albingiskostnadar og yfirskodunar landsreikninga er veitt: 

for kr. 

1 alþingiskostnaðar .. | 25000 

2. Til yfirskoðunar landsreikninga | 4200 

| 
Samtals .. | 229200 
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61 
19. maí 10. gr. 

Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

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

a, Laun... 5400 
b. Til tisnu 00 see me me 8000 

2, Til utanferåa rådherra… … sen ves ses 
3, Laun starfsmanna stjórnarráðsins … 
4. Ánnar kostnaður .. 
5. Fyrir að gegna ríkisféhirðisstörfum . 

Þar af 1000 kr. persónuleg launa viðbót til nú- 
verandi ríkisbókara. 

6. Til þess að gefa út stjórnartíðindi: 
a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl, 900 
b. Til pappírs og prentunar … ... >. 12000 
e. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000 

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðberrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans 

II, Hagstofan: 

Þ
M
 

fa
 
bo
 
på
 Laun . 

Pappir, prentun og hefling hagskýrslna 
Prentun eyðublaða. en vue 
Húsaleiga, hiti og ljós m. m. ... 
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður 
Til að gefa út manntalið 1703... 

III, Utanríkismál o. fl. 
1. Til sendiráðs Í Kaupmannahöfn: 

a. Lann sendiherra >... .. … .. …— 20000 
b. Húsaleiga... ... … FR 5000 
c. Kostnaður við embættið rr re 0, 20000 
d. Til skrifstofuhalds … ……… …… 17000 

Flyt 

43400 | 
6000 | 

75000 | 
44000 
27000 

13900 

10000 

13000 

13000 

2000 
5000 

25000 

1000     62000 

219300 

59000 

278300
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i Bí 
kr. kr. 19. maí 

Flutt ... 62000 278300 

2. Fyrir meðferð utanríkismála 22000 mme 00 rer eee 12000 

3, Rikisrådskostnadur  ……… ... ae rue tre et 4000 

4, Kostnaður við sambandslaganefnd .. … . 6000 

5. Gengismunur af upphædunum i 8, gr. 10. gr. ir 1—3 25000 
—— 109000 

Samtals … | 387300 

|     
  

  

li. gr. 

Til démgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veill: 

kr. kr. 

Á. 
Dómgæzla og lögreglustjórn. 

. Hæstiréttur: 

a. Laun... . an. ken ven une ves 31400 

b. Ánnar kostnaður, alt að ae en... 5000 

Þar af 3000 kr. til ritara. 
—— 36400 

Laun bæjarfógeta, sýslurnanna og lögreglusijóra.. ... 150000 

Laun hreppstjóra... BE 25000 

. Skrifstofukosinaður lögmannsins í Reykjavik: 

a. Laun 2 fulltråa og 3 skrifara 20200000 00 0r er 25000 

b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsling NE 4200 

c. Ýms gjöld, allt að... ... 2 5000 

d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð- 

málabækur .. 00 see eu ken nen rn eee us 3000 
37200 

. Skrifstofukostnaður tollstjórans i Reykjavik: 
a, Laun 4 skrifara ... 000 se en nen nen ken es 15120 

b. Laun 6 tollvarða... (a. sen en vre ken nn ne 30380 

ce. Húsaleiga.. see seven nen en ken re een nen 4500 
d. Hiti og ljós 2200 2. mee ene ken nen nen nen es 2000 

e, Innheimtukostnadur 2020 00000 en run een es 16000 
f. Yms gjåld, allt að 00 see mee en en ker ke 18000 | 

— 86000 

Flyt >. BER ne. 331600    
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9. 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

em
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Flutt … 

Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík: 
a. Laun fulltrúa og 3 skrifara 

b. Húsaleiga. 

c. Hiti og ljós 
d. Ýms gjöld 

Fastir starfsmenn í skrifstofum lögmannsins, toll- 

stjórans og lögreglustjórans Í Reykjavík njóta dýrtíðar- 
uppbólar eftir reglum launalaganna. 

Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta... 

Styrkur til lögreglustjóra, til utanferða . 

Til landhelgisgæzlu, gegn alit að 300000 kr. 
úr landhelgissjóði . 

Framlag til landhelgissjóðs . 

Til hegningarhússins í Reykjavík og viði haldskostn- 

aður fangelsa 

Til vinnuhælisins í Litla- Hrauni a ke. 

Annar sakamálakostnaður og lögreglumála 1 m. Im. 

Borgun til sjódómsmanna.. 

Borgun til setu- og varadómara 

framlagi 

Samtals Á. 

Sameiginlegur kostnaður við embætiisrekstur. 
Burðareyrir og embættisskeyti: 

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- 
eyri undir embættisbréf 

b. Fyrir embættisskeyti 

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fasteignir ... eee eee 

Til embættiseftirlitsferða ... 00 se vue ver ser use 
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Neykjavikar og 
fyrir skattvirðingar 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar 0. 4. 

Samials B....   

kr. 

23700 

4000 

2400 

2900 

35000 

45000 

kr. 

334600 

33000 

100000 

2000 

300000 

20000 

12000 

10000 

15000 

2000 

5000 

833600 

80000 

25000 

6000 

60000 

15000 
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12. gr. 

fil læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt: 

1930 

61 
19. maí 

  

Laun … . . . 

Til skrifstofukostnadar I and llæknis, eftir reikningi, allt að 

Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

sérstaklega erfiða læknissókn ... see nen een ves 

Styrkurinn skiptist þannig: Í. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 

hreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr. 

3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 

300 kr. — 5. Til Óræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 

hrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 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 260 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Ping- 

eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. — 

15. Til Vestur- og Áustur- Eyjafjallabreppa 200 kr. — 

16. "Til Sléttu-, Grunnavíkur- og Snæfjallahreppa, 

   

  

300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps Í 

Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og 

Barðasírai reppa, 150 kr. til hvors, og til Múla- 

hrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps í Norður- 
1 

Þingeyjarsýslu og Jökuldalshrepps Í Norður-Múlasýslu, 

vegna byggðar í Möðrudalsheiði og Jökuidalsheiði, 200 

kr. til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps í Síranda- 

sýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Loðmund- 

arfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 

fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 

1600 kr., ef þeir ráða til sín sérstakan lækni, 2000 kr. 

Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra- 

vitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 

eftir taxta héraðslækna ... „0. a. re mee nen ett 

Til augnlækninga: 

a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavík... 

b. Styrkur til augalæknis á Akureyri... 000 200 4040 

Styrkur til lækningaferða kringum landið 

Flyt   

kr. kr. 

255000 

2000 

9450 

1500 

1000 

1000 

1000 

3000 267950
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Flutt … 
Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis 

í Reykjavík, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 

"og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlutann, frá 
Hólmavík til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu. 

Styrkur til tannlæknis Vilbelms Bernhöfts í Reykjavík 
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins- 
sonar í Reykjavík … 

Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavík og ; læknanna 
Vilhelms Bernhåfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn því skilyrði, að þeir, hvor um sig, segi stúdentum 
í læknadeild háskólans til í sinni sérfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og ge skýrslu um það. 
Til geislalækningastofu ríkisins.. 

Til tadíumsjóðs Íslands, styrkur til að reka radíum- 
lækningar . 
Styrkur til héradslækna til utanferda, 
afla sér nýrrar læknisþekkingar … 

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis. 
Holdsveikraspítalinn .. ER 
Sá kostnaður sundurliðast þannig: 
Á. Laun læknis.. 
B. Ánnar kostnaður: 

1 því skyni að 

1. Laun starfsmanna., 12000 
2. Viðurværi 40 manna a (ca. 130 a. å dag) 18740 
3. Klæðnaður … 1500 
4. Lyf og sáraumhúðir 1400 
5. Eldsneyti. 7600 
6. Ljósmeti.. 2000 

7. Húsbúnaður og áhöld. 1800 
8. Viðhald á húsum.. 2500 
9. Þvottur og ræsting.. 1500 

Flyt … … 49040 

3000 

7800 

    7800 | 

kr, 
  

267950 

3000 

1000 

1000 

12000 

2500 

3000 

62940 

353390
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Flutt…… 49040 

10. Greftrunarkostnadur 500 

11. Skemmtanir 600 

12. Skattar o. Íl.. 3500 

13. Ýmisleg gjöld 1500 

12. Geðveikrahælið á Kleppi: 

I. Gamli spítalinn . 

Sá kosinaður sundurliðast Þannig: 

A. Laun læknis ... 

B. Önnur gjöld: 
1. Kaup starfsmanna ... 13500 

2. Búrekstur... 16000 

3. Matvæli … . 32000 

4. Klædnadur 70 sjúklinga á 50 kr. 

handa hverjum . 3500 

5. Lyf og sáraumbúðir 500 

6. Ljós og hiti 10000 

7. Viðhald og áhöld 10000 

8. Þvottur og ræsting... 3000 

9. Skemmtanir 750 

10. Skattar m. m.... 2500 

11. Óviss gjöld 1400 

Þar frá dragast þessar tekjur: 
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,0 

á dag 38325 

Tekjur af búinu 2000 

Mismunur 

Flyt ... 

7800 353390 

55140 | 

62940 | 

59625 

6800 | 

93150 | 
  

99950 | 

413015   

1930 

61 
19. maí



1930 

61 
19, maf 

IL Nyi spitalinn …… … . 
Så kostnadur sundurli 

A. Laun læknis 

B. Önnur gjöld: 
1, Kaup starfsmanna .., 

2. Matvæli BA 

3. Fatnaður sjúklinga... 
4, Fatnaður starfsfólks . 

ö. Lyf og sáraumbúðir, 
6. Ljós og hiti 

7, Viðhald og áhöld 

8. Þvottur og ræsting ... 
9. Skattar og tryggingar 

10. Skemmtanir . 

11. Oviss utgjåld 

Par frå dregst: 
Innborgað frá sjúklingum 

13. Heilsuhælið á Vífilsstöðum 
Sá kostnaður sundurliðast þannig : 
A. Laun yfirlæknis .. 

B. Laun aðstoðarlæknis ... 
C. Önnur gjöld: 

þan
di a
 

DN 
mm
 Kaup starfsmanna .. 

Viðurværi.. en 

Lyf og hjúkrunargögn... 

Ljós og hiti . 

Þvottur og ræsting.. 
Viðhald húsa... 

Viðhald véla …… … 

Húsbúnaður og áhöld... 
Flutningskostnaður.. 
Óviss gjöld 

174 

dast bannig: 

  

Flat … 

32000 

36000 

1000 
1000 

5000 
10000 
5000 

4000 
3000 

1000 

1500 

Mismunur 

28000 

126000 

11500 

25000 

5500 

4800 

4700 

11000 

4000 

2640 

Flyt … 

  

  

kr. | kr. 

413015 
43000 

6500 

99500 

106000 
63000 

43000 

2800 

6800 
6000 | 

| 

223140 

235940 

235940 458815     
 



14. 

15. 

1930 

  

Flutt.. 

Þar frá dragast þessar tekjur: 

Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 

Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 

Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag .. 

Tekjur af búinu ... FE 

173375 

23725 

35040 

1000 

Mismunur 

Heilsuhælið í Kristnesi: 

Rekstrarkostnaður 

Önnur gjöld: 
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt 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 sömu kjara sem innanbéraðssjúklingar. 

b. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði .. 

ce. Til Hróarstungulæknishéraðs, sérstakur styrkur 

upp í kostnað við að reisa læknisbústað með 

sjúkrastofu . 
d. Bólusetningarkostnaður 

e. Gjöld samkv. 13. gr. Í lögum 16. nóv. 1907, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma … 

f. Gjöld samkv. 25. gr. Í lögum 6. nóv. 1902, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til Íslands 

g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn 

kynsjúkdómum 

h. Kostnaður við 

þýðuskólum ... BE 

i. Til hjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Líknar, gegn 

a. m, k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur 

j. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar 

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 

Akureyrar 

heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

Flyt ...   

235940 

233140 

2800 

18000 

18000 

5000 

3500 

18000 

  
2000 

7000 

2000 

4000 | 

500 | 

78000 | 

— 61 
kr. 19. maí 

458815 

3000 

| 

—— Ken 
| 461815



1930 

61 
19. maí 

16. 

176 

  

    

kr. 

  

  

kr. 

Flutt... 78000 461815 
k. Til félags Íslenzkra hjúkrunarkvenna … 700 | 
I. Til saa inga, gegn að minnsta kosti ?/s ann- 

arsslaðar að .. - … 500 
m. Til styrktar månnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 4000 
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn- 

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá 300 
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs 2200 

— 85700 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra ... 38000 

Samtals .,. 585515 

13. gr. 

Til samgöngumála er veitt; 

kr. kr. 

Á. 

Póstmál. 
i. Laun: 

a, Eftir launalögum .. 109800 
b. Þóstafgreiðslumenn utan Reykjavikur 80000 
c. Bréfhirdingamenn… 22000 

—— 211800 
2. Póstflutningur 200000 
3. Annar kostnaður: 

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík hjá aðalpóstmeist- 
ara Og póstmeistara, eftir reikningi., . 15000 

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá 
póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum ... 24000 

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póststofum 
og póstafgreiðslum 16500 

d. Önnur gjöld ... 60000 

— 115500 

Samtals á, ...     527300 

 



177 

  

B. 

Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða; 

Wi 

ll. 
IV. 
V. 

VI 

1. Laun vegamálastjóra 

9, Laun aðstoðarverkfræðings BA 

3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir 

reikningi, allt að 

4, Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að 

5. Skrifstofukostnaður, allt að 

Þjóð vegir: 
a. Til nýrra akvega: 

1. Kjósarvegur, gegn því að blutadelg” 

endur greiði !/< kostnaðar.. … 20000 

2. Stykkishólmsvegur ee... 20000 

3. Holtavörðuheiðarvegur .. ... >...  60000 

4, Vesturlandsvegur 0000 

5. Húnavatossýsluvegur... =... 15000 

6. Langadalsvegur 2... 20. mv eee 240 10000 

7. Blönduhlíðarvegur ... ... ... 25000 

8. Öxnadalsvegur -.. =. =... ee 10000 

9. Vaðlaheiðarvegur er... 60000 

10. Þistilfjarðarvegur .. ... ... ... ..  15000 

11. Jökulsárhlíðarvegur ... ... ... -.. 10000 

12. Biskupstungnabraut 2. su mu re 20000 

13. Skaftártunguvegur „a... re 10000 

14. Vopnafjarðarvegur a. su er 10000 

b. Viðhald og umbætur 

Til brúargerða samkvæmt brúalögum 

Til slitlags á aye (bifreidaskattur) … 

Fjallvegir ... FAR 

1. Til áhalda, allt að 

2, Til bókasafns verkamanna 

Flyt   
  

kr. kr. 

7800 
6780 

6000 
24000 
8000 

Hee 52580 

325000 
200000 

—————| 525000 

150000 
70000 
25000 

20000 
300 | 

—— 20300 
| 

842880 

1930 

61 
19, maí



1930 

61 
19. mai 

VIL 

VIII, 

IX. 

XI. 

XI, 

XTi. 

XIV. 

XV. 

178 

  

Flutt. 
Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að . 

gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur. 

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1928. 

Til dragferjuhalds: 

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

Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá 

Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum 
yfir Hellisheiði . BN . 

Styrkur til Sigurðar Daníelssonar, til byggingar á 
Kolviðarhóli, síðari greiðsla 

enda hvíli sú kvöð framvegis á húseiganda að halda 
þar uppi gistingu og greiðasölu fyrir ferðamenn, undir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellur niður árlegt ríkissjóðs- 
tillag til gistihússins. 

Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir 
ferðamenn . 
Atvinnumálaráðuneytið. veitir styrkinn ábúendum 

á afskekktum bæjum við þjóðbraut. 

Til byggingar í Bakkaseli 

Til byggingar útihúsa í Fornahvammi 

Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög- 
um nr, 44, 27, júní 1925 

Samtals B...   

kr. 

40000 

80000 

300 

300 

300 

842880 

120000 

900 

250 

5000 

6000   
3000 

25000 

4000 

5000 

1012030 

 



  

C. 
Samgöngur á sjó. 

1. Til strandferða: 

a. . 
b. Eimskipafélags Íslands 

c. 

Ríkissjóðs 

H/f Skaftfellings 

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

I. 

IL 

ll. 
IV. 
V. 

VI 
VIL 

VIIL 

Samtals C.... 

D. 
Vitamál og hafnargerðir. 

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 

1. Laun vitamálastjóra . 

Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn- 

argerða og Ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 

hjeraðsstjórna og bæja í öllu því, er varðar 

vitamál og hafna. 

2. Laun aðstoðarverkfræðings ... 

3, Til verkfróðrar aðstoðar 

4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi FR 

5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn- 

ingi 

Laun vitavarða.. … 

Par af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans. 

Rekstrarkostnaður vitanna .. … 

Sjémerki, bar med talid vidhald sæluhúsa 

Til að reisa nýja vita ... 

Til áhalda apa | 

Ýmislegt. 

Til bryggjugerða og , lendingarbóta, allt að ta kostn- 

aðar, gegn */s annarsstaðar að, enda sé það fé 

fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 

Af upphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggju- 

Flyt   

  

    

  

kr. kr. 

200000 

60000 

24000 

— 284000 

91200 

375200 

— —— 

7800 

6500 

7000 

6200 

2500 

—— mr 30000 

| 28000 
| 

| 115000 

| 10000 

| 80000 

| 10000 
| 30090 
| 
| 
| 97000 
{ 

| 

400000 

1930 

19. maí
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Flutt … 
gerdar i Grindavik, gegn tvåfåldu framlagi annars- 
stadar ad, enda séu almenningi tryggð afnot af 
bryggjunni. 
Til viðgerðar öldubrjótnum í Bolungavík, helming- 
ur kostnaðar (þar af endarveiting kr. 3742 52) 
allt aå … ER 

Verkið sé unnið undir eftirliti vitamálastjórnarinnar. 

IX, 

Samtals D, … 

E. 
Til Flugfélags fslands h/f, 

1. Styrkur til flugferða 
2. Til flugvélakaupa... . 

Framlagi þessu (í tölul. 9) e er - stjórninni heimilt að 
verja til hlutakaupa í flugfélaginu. 

Samtals E. ,., 

F. 
Hraðskeyta- og talsímasamband. 

I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa, afborg- 
ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl.. 
Til einkasíma í sveitum . . . 
Til nýrra símalagninga, með því skilyrði, að sam- 
komulag náist við hlutaðeigandi héruð. 
Til kaupa fjölsímatækja, Reykjavík— - Akureyr, fyrri 
greiðsla . een mee nen see ves 
Til starfrækslu landssimanna m. m. 

1. Laun samkvæmt launalögum … 
Kostnadur vid adalskrifstofu landssimanna 
Ritsímastöðin í Reykjavík 
Loftskeytastöðin í Reykjavík. 
Bæjarsíminn í Reykjavík 
Áhaldahúsið 

I, 
TIL, 

IV. 

>
>
 co
 

0 

Flyt 

kr. 

20000 

50000 

kr. 

400000 

7500 

407500 

45000 

30000 

100000 

75000     
360000 
20000 | 
40000 | 
11000 

250000 
3000   684000 TT | 250000  



VI 
VIL 

VIII, 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

g
o
 M

W 

il, 

12, 

13. 

14. 

15, 

16. 

17. 

18. 

19. 

181 

  

Flutt... 

Ritsímastöðin á Akureyri 
Ritsímastöðin á Seyðisfirði. 

Ritsímastöðin á Ísafirði... 
Símastöðin á Borðeyri ... 

Símastöðin í Hafnarfirði. 
Símastöðin í Vestmannaeyjum ... 

Símastöðin á Siglufirði ... 
Til aukaritsímaþjónustu . . 

Til annara símastöðva og eftirlitsstöð va |” 

Afborgun og vextir af láni frá L. M. Ericsson o. f. 

Til uppbótar á launum: 
a. Talsímakvenna við bæjarsímann Í 

Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna- 

eyjum og Siglufirði, allt að … ...  14100 

b. Símritara o. fl. eftir sömu reglum 

Og 1927... 00 me mee men ker 14000 

c. Til kvenvarðstjóra, kvensímritara 

o. fle ss see eee ner rer ken er 3600 

Til Steindórs Björnssonar . . 

Til Jonasar Eyvindssonar og Gróu Dalh off, per- 

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors 

Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m 

Viðbót og viðhald stöðvanna … 

Til að reisa lofttalstöðvar á Ísafirði og Horni 

Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 

reikningi, allt að 

Viðhald landssímanna ... 

Áframhaldsgjald 
Til kennslu fyrir símamenn... =. 

Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern 

Ýms gjöld 

Samtals F....   

kr. | 

684000 

15000 

16000 

11000 

6000 

7500 

7000 

7500 

3000 

115000 

141000 

31700 

1200 

  

kr. 

250000 

1046500 

40000 

55000 

10000 

10000 

180000 

25000 

3000 

1500 

7000 

1628000 

1930 

61 
19. mai



1930 

61 
19. maí 

IL 

1. 

2. 
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b. Önnur gjöld: 
1. 

2. 

  

Er. 

G. 
Útvarp. 

Stofnkostnaður, 
Afborgun og vextir af láni frá Marconifélaginu í 
London 178000 
Starfrækslan. 
1. Laun útvarpsstjóra .. 9300 
2. Útvarpsráð og útvarpsefni … 33700 
3, Vidhald, sg, ljós, hiti, rafmagnsgærzla 40000 
4. Yms gjöld. … 20000 

— - 103000 

Samtals G. 281000 

14. gr. 

Fil kirkju- og kennslumála er veitt: 

kr. kr. 

Á. 
Andlega stéttin, 

a, Biskupsdæmið: 
Laun biskups... en en ure een use 8800 
Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að 2000 

A 10800 

Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr. 300 
Hluti ríkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt 
lögum nr. 49 1907 350 
Viðbót við eftirlaun þan, er fátækir uppgjafaprestar 
og prestsekkjur njóta samkvæmt ósum FAR 7000 
Framlag til prestlaunasjóðs... - . 260000 
Til dómkirkjupreslsins í Reykjavík, fyrir skýrslu- 
gerðir 000 re eee re nen re oss 1000 

Flyt... 268650 10800   
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Flutt... 

6. Styrkur til þjónandi presta til utanferða ... 

7. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem 

greinir í fjárlögum 1924. 

Samtals A.... 

B. 

Kennslumál. 

1, Háskólinn: 

a. 

b. 

p 

Laun … . 

Til héraðslæknisins i Reykjavík fyrir kennslu 

við háskólann.. 

Til kennara í lagalæknisfræði 

Til kennslu í söng 

Til kennslu í bókhaldi . … 

Til bess ad greida kostnad vid heimsóknir er- 

lendra vísindamanna, er hér halda fyrirlestra 

í háskólanum, alit að ... 

Námsstyrkur .. 
Húsaleigustyrkur ne. PPEEEEEEPEERDES 

Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 

Til kennsluáhalda læknadeildar.. . 

Fyrir starf við gerlarannsókn og kennslu í efnafræði 

Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla 

Önnur gjöld: 
1. Til ritara og dyravarðar 4000 

auk hlunninda, er dyravörður hefir 

áður notið. 

2. Ýms gjöld 5000 

Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta . 
Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta- 

garði í París, þriðja greiðsla af fjórum 

Til studentagards (endurveiting) 

Flyt 

kr. 

268650 

2000 

20000 

93000 

1500 

500 

1000 

400 

2000 

15000 

9000 

6000 

1000 

2800 

4000 

9000 

750 

2500 

25000   

  

  

kr. 

10800 

290650 

301450 

173450 

173450 

1930 

61 
19. mai



1930 

61 
19, mai 
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1, 
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Flatt … 

Nåmsstyrkur erlendis: 

a. 

b. 

d. 

Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum ... 
Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta- 
málaráðs ,. nn . 

Styrkinn má veita konum sem körlum til 
hvers þess náms, er menntamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja. 
Til Jens Jóhannessonar læknis, til sérfræðináms 
í háls-, nef. og eyrnalækningum … . 
Til Gunnars Bjarnasonar, til þess að ljúka námi 
í vélaverkfræði í Mittweida í Þýzkalandi... 
Til Kristins Björnssonar læknis, til þess að 
Húka skurðlækninganámi í París 

Menntaskólinn almenni: 

a. 

b. 
Laun … 

Önnur gjöld: 
1. Til bókasafns skólans … ... ... 1000 
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 7000 
3. Til skólahússins utan og innan ... 3009 
4. Til stundakennslu og til Proton 

enda, allt að … 27000 
Af upphæð þessari má verja allt 

að 2000 kr. til stundakennara í 
námsgreinum þeim, er Guðm. 
Bárðarson kennir. 

5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri- 
sveinum, 75 kr. handa hverjum ... 1125 

6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð- 
stuðulsuppbót 2... see mer ne 2800 

7, Læknisþóknun... 00 0 se 500 
8. Til kennslutækja 00 0 2000 
9. Ýmisleg gjöld 0 00 0 se 3500 

10. Til verålaunabdbka … … . … 200 
ii. Vegna kostnaðar við skólastjórn … 2000 

Flyt ...   

24000 

12000 

1200 

900 

50125   

39600 

124325 
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Flutt 

Husaleigustyrk og nåmsstyrk má aðeins veita 

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 

Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utan- 

bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi nlanbæjar- 

menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu. 

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 

a. Laun . =... =. 

b. Önnur gjöld: 
1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

Til aukakennara og stundakennslu — 12000 

Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2900 

Til bóka og kennsluáhalda ... ... 2000 

Til eldiviðar og ljósa  ... =... 6500 

Námsstyrkur 200 200 . 1200 

Utanbæjarnemendur gangi að 

styrk fyrir innanbæjarnemendum, 

að öðru jöfnu. 

Til dyravörzlu ... 2. 000 ser 900 2000 

Til viðhalds  ... see eee ner nes 2000 

Til ymislegra gjalda sr EEREEE 3000 

V. Kennaraskólinn: 

a. Laun .. 05 

b. Önnur gjöld: 

1. 

2. 

3. 

4 

Stundakennsla 200 a. 20. ser 997 3000 

Eldividur og ljós 200 mee ver 100 2500 

Bókakaup og áhöld BR en 400 500 

Nåmsstyrkur 0 4 2500 

Utanbæjarnemendur gangi að 

styrk fyrir innanbæjarnemendum, 

að öðru jöfnu. 

Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn- 

ATA a... 1500 

Til viðhalds a. see mee er er 3000 

Ýmisleg gjöld see see mee mee mer 2500 

Flyt   

: = gi 
kr. | kr. 19. maf 

337375 

29000 

30700 
KEN 59700 

19000 

15500 
men 34500 

431575  
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kr. | kr. 

Flutt... | 481575 
Stýrimannaskólinn: | 
a. Laun . … 13500 | 
b. Önnur gjöld: | 

í. Til stundakennslu .……. …… … 1500 | 
2. Til eldiviðar og ljósa „1500 | 
3. TilSveinbjarnar Egilssonar, til fyrir- 

lestra ... mn ar en er 300 | 
á, Til áhaldakaupa 10000 | 
5. Ýmisleg gjöld 2500 | 

—— 15800 | 
—— 29300 

. Me stjóraskólinni | 
a. Laun. 8800 
b. Önnur gjöld: 

1. Til stundakennslu 1000 
2. Húsnæði 5400 
3. Ljås og hiti en ken se 1300 
4. Ræsting sus see eee mee eee 700 
5. Til prófhalda .. 00 0 see 800 
6. Ýms gjöld... 2. 0 me me re 500 

———.— 9700 

—— 18500 
Vid skålana undir lidunum III.— VIL skal vera 

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

VIN, Bændakennsla: 

1. Til bændaskólans á Hólum: 

a. Laun... . . 9650 

b. Til smida-, leikfimi- og ráttlistar- 

kennslu 1450 

c. Önnur gjöld: 
1. Til verklegs náms, allt að 2500 

2. Til kennsluáhalda =... 800 

Flyt ... 3300 11100 479375  
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Flutt ... 3300 11100 

3, Til eldividar og ljósa... 3500 

4. Ymisleg gjåld 3000 
- 9800 

Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a. Laun ... … … 38550 

b. Til smida- og Teikfimikennslu … 1300 

c. Önnur gjöld: 
1. Til verklegs náms, allt að — 2400 

2. Til kennsluáhalda... 500 

3. Til eldiviðar og ljósa 3000 

4. Ýmisleg gjöld 3000 
mm 8900 

Styrkurinn til verklegs náms við bænda- 

skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 

um, sem stunda verknám samkvæmt samningi, 

eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 

um dagbókum um vinnubrögðin yfir námstím- 

ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 

fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri 

upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 

viku námstímans. 

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 

skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 

háan vikustyrk hver nemandi skal fá. 

3. Til steinsteypukennslu ... 

IX. Iðnfræðsla: 
a, Til Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 

sjón landsstjórnarinnar - 

Þar af til framhaldskennslu 1500 kr. 

b. Til (ðnaðarmannaflagsins á Akureyri, til 

kvöldskólahalds … 

c. Til Idnadarmannafélagsins å , Ísafirði, til skóla- 

halds 

Flyt ... 

18750 

4000 

7500 

2000 

1200 

20900 

    10700 I 

kr. 

479375 

43650 

523025 
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Flutt ... 
d. Til Iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til 

kvöldskólahalds een en une nen see 
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 

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

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

til verklegs framhaldsnáms erlendis ... … 
Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðssonar, til 

þess að nema nýjustu aðferðir við byggingar 
úr járnbentri steinsteypu. 

Verzlunarskólar: 
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna- 

félagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir  verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir 34 kostnaðar... 

b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir %/4 kostnaðar .. 

Ljósmæðraskólinn: 

1. Laun forstöðumanns 

2. Til verklegrar kennslu: 

a. Laun þriggja ljósmæðra í Rvík ... 900 

b. Annar kostnaður, allt að FR 500 

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls- 
uppbót, allt að 

Kvennaskólar: 

1. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Húsaleigustyrkur #. .. .. ... 5000 
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta 

kosti 1800 kr. framlögum annars- 

staðar að en úr ríkissjóði ... ... 21000 

Flyt ... C 26000   

  

kr. kr. 

10700 523025 

800 

| 

5000 | 

FA 16500 

6000 

6000 
A 12000 

1000 

1400 

6700 
A 9100 

560625   
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Flutt 26000 FER 560625 

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem 

er allt skólaárið, allt að FA 4000 

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna —... 1000 
—— 31000 

2. "Til kvennaskólans á Blönduósi: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta 

kosti 1000 kr. framlögum annars- 

staðar að en úr ríkissjóði … -..  14000 

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem 

er allt skólaárið, allt að... ... ... 2000 

c. Til endurbóta á skólahúsinu ... 6000 
—-———— 22000 

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar. 
—— 53000 

XIII. Almenn barnafræðsla: 
1. Umsjón fræðslumála: 

a. Laun fræðslumálastjóra ... 2... 5600 

b. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, 

allt að... 2 4. FE 2000 

c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt 

Að . a mee ner nen nen nen nes 1000 
—-- 8600 

9. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót 300000 

3. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót... ... - 30000 | 

4. Til farkennslu og eftirlits med heimafrædslu, med | 

sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að... … 7000 

5. Til prófdómara við barnapróf .. …. … … 10000 | 

6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, allt að 40000 | 

7, Til frædslumålarits.… 00 00 re ere ker ke 800, 

8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum . … 3000 
—— 399400 

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar: 

1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ... a. mee mer mur mr 10500 

Flyt… 10500 4. | 1013025
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Flutt …… 10500 
b, Til hannyråa, leikfimi og smida- 

kennslu. … eee ren ses 2000 
1. Til kennsluáhalda … 800 
2. Til eldiviðar og ljósa... 4000 
3. Ymisleg gjöld .. ... 3000 

4. Til viðhalds skólahúss 

og húsgagna... ... . 2000 

5. Til smidastofu og smíða- 

tólakaupa ... 0 1000 

—- 10800 
c. Til vatnsveitu í skólann 9000 

Til gagnfræðaskóla í Reykjavík... 
Til héraðsskóla samkv. |. nr. 32 1929 
Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur 
og Ákureyrar, allt að . … 

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kennslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum. 
Til þess að reisa héraðsskóla í sveitum, 
allt að helmingi kostnaðar.. 

Þar af 10000 kr. til leikfimihúss - á , Laugum. 
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn héraðseign. 

Til Þess að reisa unglingaskåla í kaupstöðum, 
/s kostnaðar, allt að 0 … 

Styrknrinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 

Flyt 

  

kr. 

32300 

3000 

55000 | 

35000 

40000 | 

20000 | 

185300 | 

  

kr. 

1013025 

1013025 
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Flutt … 

inu og trygging sé fyrir nægu fjårframlagi å 

móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 

fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 

staðarins. 

7. Til bókasafna við unglingaskóla - … 

8. Til bess ad gefa ut kennsiubækur handa skólum 

Húsmæðrafræðsla: 

1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla tg 

eyinga BE 

Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað. 

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2 eru bundnir því 

skilyrði hvor um sig, að atvinnumálaráðherra 

samþykki reglugerðir skólanna. 

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, alit að helm- 

ingi byggingarkostnaðar … 

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurinn sé ákveðinn, áæilun og teikning 

samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé fyrir 

nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 

skólans staðfest af fræðslumálastjórninni. 

Til kvenfélagsins Óskar Í Ísafjarðarkaupstað, til 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrum á Ísafirði eða Ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 

um skilyrðum. 

5. Til húsmæðrafræðslu í Vík í Mýrdal. 

No
 

> þm
 

Til kennslu 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. 

Blindrakennsla: 

1. Til kennslu blindra barna, sem send eru utan 

til náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 

2. "Til Sigurbjargar Sveinsdóttur, til fra mhaldsnáms 

á blindraskóla í Kaupmannahöfn 

Flyt 

185300 

5000 

5000 | 

20000 

6000 | 

1500 | 

1000 | 

1200   

10130235 

190300 

37500 

26000 
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Flutt... 
ð. Til blindra manna, til þess að nema körfngerð 

og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari 
fyrirmælum atvinnumálaráðuneytis 

Sundkennsla o. fi: 
Í. Til sundkennslu í Reykjavík rr rr eee 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og Í mánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé, 
njåti kennslunnar ókeypis. 

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ... 

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvík ... 
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur. 

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að 

Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennsla í teikningu og tréskurði í þjóðlegum stíl 
Til Soffín Stefánsdóttur, til þess að halda uppi 
námsskeiðum fyrir konar og karla í teikningu og 
tréskurði allt árið. 
Til íþróttakennslu 
Til Íþróttasambands Íslands . 
Til Unnar Jónsdóttur, utanfararstyrkur til þess að 
fullnuma sig í íþróttakennslu. 
Til Helga Tryggvasonar, atanfararstyrkur til þess 
að kynna sér hraðritunarkennslu og skólamál 
Til Skáksambands Íslands 

Samtals B..., 

3600 

3000 

20000 

  

kr. 

| 
1266825 

4600 

  

26300 

1800 

1200 

4000 

6000 

1200   1500 

| 1314925 
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Landsbókasafnið: 

a. Laun enn ae... 

b. Launauppbót til í. bókavarðar, 500 kr, og til 

2. bókavarðar 1000 kr. er ner ren er 

c. Til aðstoðar. . … 

d. Til ad kaupa bækur og handrit og til bókbands … 

e. Til ad semja spjaldskrå … 

£. Til að semja og gefa út skrá sir handrit 

g. Til ritaukaskrár … 

h. Brunaábyrgðargjald er safnið 

i. Húsaleiga BA 

i. Ýmisleg gjöld 

Þjóðskjalasafnið: 
a. Laun 0. mee ere ner er tav 

b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar 

skjala og aðstoðarmanns rer 280 

c. Ýms gjöld. 

Þjóðminjasafnið og verndun fornminja: 

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) 

Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að ... 

Til að útvega forngripi, allt að... 

Til áhalda og aðgerða 

Til rannsókna og ferðakostnaðar . 

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. 

f, Til Hóladómkirkju, til endurbóta 

o
n
.
 

Náttúrufræðifélagið: 
a. Tillag 045 

b. Til aðstoðarmanns BN 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé 

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki 

sjaldnar en einu sinni á viku. 

Flyt ...   

kr. 

18300 

1508 

4500 

15000 

1000 

3000 

800 

360 

2000 

1000 

6600 

5500 

1000 

7300 

2550 

1500 

1500 

1000 

kr. 

47460 

13100 

14850  
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Flutt... 
Landsbókasafnshúsið: 

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

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og sýslusjóði 

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

að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu 
með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðuls- 
uppbótar.. - ENA 

b. Til bókasafnsins á Ísafirði, að því tilskildu, að 
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi þar 
bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar ER 

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði we … 
enda skal starfrækja safnid i samrådi vid søslunefnd 

Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar. 

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn 
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði.. 
Til bókasafnsins Íþöku, til bókakaupa 
Til Hins íslenzka bókmenntafélags . FA 

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu. 
Til Þjóðvinafélagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar 
Til Fornleifafélagsins eee en er sus 
Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, 
landsyfirdóma o. fl. …. 
Til Porkels Jóhannessonar, til að safna drögum að at 
vinnusögu Íslands, gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að 
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá 
yfir skjöl, er Ísland varða og geymd eru í skjalasöfn- 
um í Kaupmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afrit 
af skránni 

Flyt ...   

kr | kr 
—-—|— — 

| 78810 

| 
6500 | 
2000 | 

| 8500 

| 2000 

3000 | 

3000 
1000 

—— 7000 

1000 
200 

3400 

6800 

800 

2700 

1200 

1500 

113910  
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18. 

19. 

20. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
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Flutt … 

Til útgáfu allt ad 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar 
Sigfússonar, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá 

Til Ríkarðs Jónssonar, styrkur til St myndahókar 

með verkum hans 

Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk, 

allt að. . . … res 

Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti 

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur 

Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500 

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað. … 

Til Leikfélags fsafjardar, gegn ad minnsta kosti 300 

kr. framlagi frá Ísafjarðarkaupstað en er er 

Til Arndísar Björnsdóttur, til leiklistarnáms erlendis. 

Til Sigrúnar Magnúsdóttur, til leiklistarnáms við leik- 

skóla konunglega leikhússins í Kaupmannahöfn. 

Til Páls Ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 

kennslu í orgelleik, hljómfræði og þonesjónn í kirkjum 

og barnaskólum.. 

Til Maríu Markan, til lokanáms i  söngleiklist … 

Til Årna Kristjånssonar, til bes ad fullnuma sig Í 

píanóleik … 

Til Karlakórs Reykjavíkur, til söngnáms 

Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en 

500 kr. til hvers . 

Til Halldórs Kiljans Laxness, til ritstarfa … 

Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum 

úr alþýðumáli, enda sé safnið eiga ríkisins . 

Til Finns Sigmundssonar, til þess að semja skrá yfir 

íslenzkar rímur og kanna sögu þeirra.. BN 

Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess ads semja æfisågur 

lærðra manna islenzkra å síðari öldum, enda sé 

handritið eign ríkisins að honum látnum .. … 

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

stuðulsuppbót . . . 

Til Magnusar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga 

Flyt   

kr. kr. 
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Flutt … 
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna: 
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót . 
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ið 

Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna 
að bók um eðliseinkenni Íslendinga, lokagreiðsla 
Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 
og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt 
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni 
sínu 6 
Til Guðbrands Jónssonar, m þess að semja íslenzka 
miðaldamenningarsögu 
Til Stúdentaráðs Háskóla Íslands, 
rækja upplýsingaskrifstofu 
Til listasafnshúss Einars Jónssonar 
a. Til Einars Jónssonar nóg 5000 kr. með 

verðstuðulsuppbót ... . . 
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 
stundir á viku. 

b. Til sama, til aðstoðar ... 

il Þess að starf- 

Til fréttastofu blaðamannafélagsins. . 
Til þess að kaupa Grænlands-bókasafn Einars Bene- 
diktssonar handa Landsbókasafni ... 
Ferðastyrkur til útlanda .. . 
Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. á). 
Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 5.).. … 
Þóknun fyrir störf menntamálaráðs Íslands (br. 1. gr. 
laga nr, 7, 12. apríl 1928) 

Samtals   
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16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 
  

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki atvinnu- 

málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins... 

Til tilraunastarfsemi um gn og hafrasáningu, 

allt að. . . … BR 

Styrkur veilist af þessum tid eftir ákvörðun at- 

vinnumálaráðuneytisins í samráði við Búnaðarfélag 

Íslands. 
Til sandgræðslu.. . 

Þar af 5000 kr. til áveitu og sandgr æðslu Í Me eðallandi. 

Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum 

Til búfjártryggingarsjóðs Íslands 

Tillag til Búnaðarbankans: 

a. Til byggingar- og landnámssjóðs 

b. Til bústofnslánadeildar . 

c. NI ræktunarsjóðs: 

1. Afgjöld þjóðjarða ... ... me re 80000 

2. Kostnaðartillag .. ... RN 7000 

3. Hluti af útflatningsgjaldi .. ee... 3000 

d. Til lánadeildar smábýla 

Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna, 

samkv. lögum um verkamannabústaði... 

Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð 

Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til 

almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fimmtungs fram- 

lagi frá hlutaðeigandi héruðum, allt að. 

Til Garðyrkjufélags Íslands: 
Laun garðyrkjustjóra 

Til skógræktar: 

a. Laun 

Þar af 600 kr, "húsaleigauppbót fil Einars Sæ- 

mundsens. 

b. Til skóggræðslu 

Flyt 

kr. 
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Flutt... 
c. Til Hákonar Á, Bjarnasonar, til skógræktar. og 

sandgræðslunáms... 

Til dýralækninga: 
a. Laun handa 4 dýralæknum 
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga 

Til rannsóknastofu í þarfir atvinnuveganna 
Til fjárkláðalækninga a 
Til eftirlits með útflutningi á hrossum 
Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 
a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum 

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót 
Til aðstoðar ... 

c. Húsaleiga … . 
d. Til ljósa, eldsneytis og ; ræstingar 
e. Til áhaldakaupa ... 

Til veðurstofu Íslands: 
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa 
b. Til aðstoðar. . 
c, Til vedurathugana utan a Reykjavíkur áhalda 0. f. 
d. Til veðurskeyta o. fl. 
e. Til loftskeytatækja 
f, Húsaleiga, ljós, hiti og ræsling 
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl. 
h. Til ad varpa ut vedurskeytum å erlendum målum 

Til landmælinga … … 

Til Fiskiveiðasjóðs Íslands … . 
Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnamálaráðu. 
neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins … 

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks. 
Laun yfirmatsmanna o. fl.: 
á, ó fiskiyfirmatsmanna .. FR 
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna 

Flyt   
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Fiutt ... 

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir Í 

Reykjavík, Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 

kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn Í Vestmannaeyjum 

1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn Í Reykjavík 

1000 kr. í ritfé. 

c. Laun 4 ullarmatsmanna 

d.  — 6 kjötmatsmanna 

eg, Ferðakostnaður yfirmatsmanna 

Til eftirlits með skipum og bátum og örygg 

a. Laun skipaskoðunarstjóra ... . 

b. Til skrifstofukostnadar, allt ad … 

i beirra: 

Til markadsleitar erlendis . HAR 

Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 

földu fjárframlagi annarsstaðar að . 

Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga 

Þar af 800 kr, til Geirs Þormars, til að halda uppi 

kennslu og námsskeiðum í tréskurði á Norður- og 

Austurlandi. 

Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 

kennslu og námsskeiðum Í tréskurði og heimilisiðnaði 

Til Guðmundar Einarssonar myndhöggvara, til þess 

að setja upp leirbrennsluverksmiðju 

Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess 

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar BA 

Til Ingu L. Lárusdóttur, til þess að safna fyrirmynd- 

um forns listiðnaðar í söfnum erlendis. BE r08 

Til Kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 

þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna ... 

Til Kvenfélagasambands Íslands, til undirbúnings starf- 

semi sinni BES 

Til sambands norðlenzkra kvenna . 

Til sambands austfirzkra kvenna. 

Til sambands sunnlenzkra kvenna. 

Til Bandalags kvenna … 

Til kvenréttindafélags Íslands .. 

að vinna að út- 

Flyt ..   
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Flutt... 
Til vöramerkjaskrásetjara en ner eee ner 
Handa Ungmennafélagi Íslands, til eflingar íþrótta 
og skóggræðslu enn eee nen nen eee een ner 

Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 
fénu er varið, 
Til Bandalags skáta ... en ren mener ken mee 
Til Dyraverndunarfélags Íslands, til dyraverndunar- 
starfsemi KOOKS SEERE EEEEROEEEERESEEEEEEEEEEEEERER 
Til Fiskiræktarfélagsins Blåndu, !/s rekstrarkostnað- 
ar, allt að BEAR 
Laun húsagerðarmeistara .., SARA ves 
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg- 
ingar- og landnámssjóði ... en er er aen 

enda greidist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar. 
Til Hjálpræðishersins í Reykjavík, byggingarstyrkur 
til gistihúss, síðari greiðsla en eee een are mee 
Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár og 
Markarfljóts... erne an renee ere en eee 
Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Hornafjarðar- 
fljóts og Hólmsár (fyrri greiðsla) ... ou 
Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjum, sidari greidsla 
Til bess ad gera laxastiga i Lagarfoss, ”/s kostnadar, 
allt að ... en er renen ne een ure er eee 
Til ad rannsaka til fullnustu og gera laxgengan far- 
veg Blöndu undan Enni, 3/s kostnaðar, allt að... 
Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa- 
og silungaklak SONUR en een ver 
Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 
Til valnsrennslismælinga ... 

Samtals ,., 
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17. gr. 

Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt: 
  

Styrkur til berklasjúklinga . BR 

Þar af til greiðslu legukostnaðar Eiðs Kvarans er- 

lendis, 5 kr. fyrir legudag, þó ekki yfir 1500 kr. 

Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, um breyting á 

fátækralögum, 77. og 78. gr. ... 

Styrkur til sjúkrasamlaga … 

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins ísl. 

prentarafélags styrk Í samræmi við styrk il annara 

sjúkrasamlaga. 

Til sty rktarsj0ds verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík.. … 

Til sjukra- og styrktarsjóðs vitavarða . 

Til slysatryggingar 

Til slysavarna, allt að RA 

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla ú um starfsemina. 

Til að hjálpa nauðstöddum Íslendingum erlendis 

Til bjargráðasjóðs 

Tillag til ellistyrktarsjóða... 

Til Stórstúku Íslands, til bindindisstarfsemi 

Til Rauðakrossfélags Íslands ... 

Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar 

Til sjúkrasjóðs Fellshrepps . 

Til sjúkrasjóðs Hofshrepps 

Til styrktar- og sjúkrasjóðs 

Framsóknar í Reykjavík .. we 

Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema í Reykjavík . 

Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . 

Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins D:ífanda í Vest- 

mannaeyjum . … 

Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar si. 

Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingar á Akureyri 

Fjárveitingarnar undir 13.—21. tölul. eru bundnar 

því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 

annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 

um starfsemina. 

verkakvennafélagsins 

Flyt ..   
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Flutt... FER 979350 
22. Til Elliheimilisins Grundar Rvík, byggingarstyrkur ... | 10000 
23. Til gamalmennahælis á Ísafirði .. …… ……… å… 1000 
24. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði. ... ... . 1000 
25. Tillag til á Söðað nasa bandsins (International | 

Relief Union) … . NN ne | 1000 
26, Til Sesselju Sigmundardóttur, til þess að koma upp 

heimili fyrir veikluð eða vanrækt börn í samvinnu 
við Barnaheimilisnefnd kirkjunnar. .. .. ... … 5000 

Samtals ... BA 997350 

18. gi 

Til eftirlauna og styrktarfjår er veitt: 

kr | kr 

| 
I. Samkvæmt eflirlaunalögum: | 

a. Embættismenn .. „.. 36439,64 

b. Embættismannaekkjur og börn | 17457,65 | 
c. Prestsekkjur … FR BAA 5977,44 
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 HA 2500,00 
e — — —  — 51 1921 Fee 1000,00 

—- 63374,78 
Il. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 

a. Embættismenn: 
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00 

2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00 
3. — Þorvalds Pálssonar læknis... ... 300,00 

— 1305,00 
b. Embættismannaekkjur og börn: 

1. Til Magneu Ásgeirsson ... ... ... ... 200 
2. — Ólivu Guðmundsson 175 
3. — Theodóru Thoroddsen #... ... ... 800 
4. — Sigríðar Hjaltadóttur 400 
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur .. .. 400 

Flyt... 1975 1305,00 | 63374,73  



203 

  

Flutt 

6. Til Sigridar Fjeldsted læknisekkju 

7. — Sigríðar Finnbogadóttur... 

8. — Rannveigar Tómasdóttur .. 

9. — Önnu Gunnlaugsson. 
10. — Kristbjargar Marteinsdóttur 

11. — Kristínar Jacobson 
12. — Guðnýjar Jónsdóttur 

13. — Kirstínar Þ. Blöndal 

14. — Guðlaugar Magnúsdóttur... 

15. — 2 barna hennar 
16. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 

7. — Jenny Forberg .., 

18. — Ástu Hallgrímsson 
19. — Ástu Einarson ... . 
20. — Aðalbjargar Sigurðardóttur 
21. — Dómhildar Jóhannsdóttur . 

22. —- Önnu Þorgrímsdóttur læknisekkja, 

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni hennar Í ómegð … 

23. — Soffíu Johnsen læknisekkju 
24. — Kristínar Þórarinsdóttur læknisekkju 

25. — Sigríðar Blöndal læknisekkju... 

96. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju, 

600 kr., auk 100 kr. með einu barni 

í ómegð 

Uppgjafaprestar: 
1. Til Stefáns M. Jónssonar... 
2. — Guðlaugs Guðmundssonar... 

3. — Bjarna prófasts Einarssonar 
4. — Sigurðar prófasts Gunnarssonar . 

5. — Guttorms Vigfússonar... 

6. — Björns Þorlákssonar 
7. — Stefáns Jónssonar 

8. — Jóns Þorsteinssonar 
9. — Jóns Árnasonar 

10. — Þórðar Ólafssonar 

1975 

450 

800 

600 

900 

1200 

600 

400 

300 

2000 

200 

600 

600 

600 

600 

1200 

1200 

1300 

500 

400 

300 

700 

325,00 
500,00 
780,00 
662,25 
600,00 
208,00 
370,00 
390,00 
445,00 
370,00 

Flyt... 4650,25   
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Flutt... 

Til Páls Stephensens ... 

12. — Helga P. Hjálmarssonar 
13. — Einars Jónssonar, sjá fjárl. 1930  3000,00 

d. Prestsekkjur: 

Til Auðar Gísladóttur 

10. 

11, 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

27. 

Bjargar Einarsdóttur ... 

Guðrúnar Björnsdóttur 

Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 

Guðrúnar Ólafsdóttur ... 

Guðrúnar Pétursdóttur 

Guðrúnar Torfadóttur 

Ingunnar Leftsdóttur ... … 

Hlífar Bogadóttur, 300 kr. auk 

100 kr. með hverju barni hennar, 
sem er Í ómegð 

Jóhönnu S. Jónsdóttur 

Kirstínar Pétursdóttur 

Sigrúnar Kjartansdóttur 

Steinunnar Pétursdóttur … 

Ragnhildar Gísladóttur frá Eyvind- 

arhólum ... sn 

Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 

Guðlaugar Vigfúsdóttur 

Ingibjargar Magnúsdóttur .. 
Guðfinnu Jensdóttur 

Guðrúnar Sigurðardóttur 

Guðbjargar Hermannsdóttur 

Þórunnar Bjarnadóttur 
Guðrúnar S. Jónsdóttur 

Önnu Stefánsdóttur 
Helgu Skúladóttur 

Guðríðar Ólafsdóttur ... FR 

Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jóh. 
L.L.Jóhannssonar,132 kr., auk100 

kr. með hverju barni hennar í ómegð 
Árndísar Pétursdóttur ... 

Flyt... „ 7479,69 
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137,90   

kr. 

18730,00 

8480,25 

  

  

kr. 

63374,73 

63374,73



205 

  

  

Flutt ... 7479,69 

28. Til Guðnýjar Þorsteinsdóttur 173,56 

29. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá 

Grenivík . 135,37 

30, — Jakobinu Sigurgeirsdóttur frá Borg 157,44 

31. -— Kamillu Briem 170,57 

32. — Kristinar Jonsdottur prófastsekkju 

á Brjánslæk ,. 300,00 

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn: 

1. Til Önnu Ásmundsdóttur 300,00 

2. — Guðlaugar Zakariasdåttur 360,00 

3, — Magnusar Einarssonar 500,00 

4. — Elínar Briem Jónsson 300,00 

5. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00 

6. — Þórunnar Stefánsdóttur 400,00 

7. — Guðmundar Björnssonar ... 150,00 

8. — Jóns Strandfelds... 150,00 

9. —- Einars Hávarðssonar 150,00 

10. — Elísabetar Jónsdóttur 300,00 

ii. — Ragnheiðar Torfadóttur 400,00 

12. — Páls J. Árdals 0. 800,00 

13. — Jóhannesar Sigfússonar ... .. 1800,00 

iá, — Ásdísar Þorgrímsdóttur 300 kr, 

auk 100 kr. með hverju barni 

hennar Í ómegð... . 700,00 

15. — Sigurjóns Rögnvaldssonar 200,00 

16. — Åstu Magnusdéttur kennaraekkju — 200,00 

£. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra: 

í. Til Guðm. Kristjánssonar 300 

2. — Böðvars Jónssonar... 300 

3. — Þóru Matthíasdóttur 300 

4. — Vigdísar Sleingrímsdóllur 900 

5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Halldórs Bjarnasonar pósts... 200 

6. — Jens Þórðarsonar 300 

7. — Friðriks Möllers 1200 

Flutt ... 2900 

kr. 

27210,25 

8416,63 

  
7160,00 

kr. 

63374,73 

    42786,88 63374,73 

1930 

6i 
19, maí
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Flutt 

Åninu Árinbjarnardóttur a. 

Eliesers Eiríkssonar AA . 

Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum  .. .. FR 

Jóhannesar Þórðarsonar ER 

Guðm. Kristjánssonar RAÐAR 

Stefáns Stefánssonar, Eskifirði 

Friðriks Klemenzsonar ... 0 ... 

Óla P. 
jáns Blöndals... ... 04 

Blöndals ... . see 

Krist; 

Böðvars Sigurðssonar pósts 

Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 

Steindórs Hinrikssonar pósts 

Ólafs Ólafssonar pósts ... 
Halldórs Benediktssonar pósts 

Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju 

Þorleifs Jónssonar... .. 44 

Friðriks Jónssonar pósts 

Einars Ólasonar fyrrum pósts 
Þórodds Bjarnasonar pósts ... 
Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju 

Böðvars Þorlákssonar 

Rithöfundar: 

þr
 i. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 

Valdimars Briems ... ... 00040 

Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 

Einars Hjörleifssonar Kvarans 

Þorsteins Gíslasonar —.. Fe 

Guðmundar Friðjónssonar .. … 

dr. Helga Péturss ... .., a. 

Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu. … 

Einars Benedikissonar „.. „>. ... 

Stefáns frá Hvítadal 

Jakobs Thorarensens 

Sigurjóns Friðjónssonar 

2900 

200 

200 

300 

300 

300 

500 

2000 

300 

200 

200 

  

1500 

4000 

1000 

4000 

1200   

kr, 

  

13450,00 
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Flutt 

13. Til Guðmundar Kambans 

— Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000 id. 

… 24100 

2000 

h. Ekkjur og bårn skålda og ritbåfunda: 

1. 

2. 

3. 

#
0
 

Til Jakobínu Pétursdóttur . 200,00 

— Guðrúnar Jónsdóttur ... 300,00 

— Årnbjargar Einarsdóttur 300,00 

— Guðrúnar Sigurðardóttur 300,00 

— Ólínu Þorsteinsdóitur .. 300,00 

— Í barns hennar . 100,00 

— Valgerðar Arnljótsdóttur „ 600,00 

— Eleanor Sveinbjörnsson... ... 1200,00 
  

i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur: 
Til Petreu Jónsdótiur 300 kr, og að 1. 

auki 100 kr. með barni hennar, 

sem er Í ómegð FA 

Kristínar Sigurðardóttur júbil- 

ljósmóður ... … en 

Matthildar Þorkelsdóttur júbil- 
ljósmóður .. . … 

Þórdísar Símonardóttur júbilljós- 
móður FRA 

Jakobínu Sveinsdóttur hubs. 

móður 

Oddnýjar Guðmundsdóttur, jábi- 

ljósmóður ., . . 

Þórunnar Gísladóttur ljósmóður .. 

Önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður... 

Kristínar Jónasdóttur ljósmóður... 

Nikólinu Björnsdóttur ljósmóður ... 

Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður 

Jórunnar Guðmundsdóttur  ljós- 

móður . 

Margrjetar Grímsdóttur ljósmóður 

Kristínar Guðmundsdóttur fjósm. 

400 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
400 

300 
300 

300 

300 
200 

200 

Flyt ... 5400 

kr. 

56236,88 

27100,00 

3300,00 

  86636,88 

  

kr. 

63374,73 

63374,73 

1930 

bi 
19. maí
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Flutt 
Håolmfridar  Fridfinnsdåttur ljós- 

móður a ere re 

Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 
li jósmóður Ingibjargar Jónsdótlur 

Jakobínu Jensdóitur . 

Hildar Jónsdóttur ljósmóður 

Sigurveigar  Jónatansdóttur ljós- 
móður . BARNA 

Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós- 
móður FNF res 0 

Halidóru  Metúsalemsdóttur ljós- 

móður a 

Jensínu Pálsdóttur ljósmóður ... 

Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ... 

Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður 

Guðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður 
Gróu Jónsdóttur ljósmóður ... 

Þuríðar Jónsdóttur ljósmóður 

Sigríðar Narfadóttur | . ... 
Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar... ... .. ... 
Páls Erlingssonar ... ... 

Erlends Zakaríassonar É…… 

Kristins Jónssonar, vega vinnustjóra 

á Ákureyri es re vre ås 

Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vega vinnustjóra en 
Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju 

síldarmatsm. Stefánssonar AR 

Jakobs Björnssonar fyrrv. síldar- 
malsmanns a. 00 00 oe + 

Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 
varðar BR sen 40, 
Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum vita- 
varðar . 2200 60. …« 

Sigfúsar Sigfússonar 

. 

Jóns 

frá Eyvindará 

5400 

200 

300 

300 

300 

300 

300 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

300 

300 

1200 

300 

300 

300 

200 

1600   

86636,88 

86636, 88 

9974 #6 
63374,73 

63374,73
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Flutt 

Steinunnar Sigurdardåttar, ekkju 
Magnúsar Vigfússon .… 

Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar 

Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar 

Halldóru Pétursdóttur Briem 

Kristjönu Benediktsdóttur 

Bjargar Guðmundsdóttur … 

Guðbjargar á, Þorleifsdóttur í 
Múlakoti ... see eee een mee ves 

Henriette Kjær …… . 

Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za- 
karíassonar 00 nen ner 0 

Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk 100 

kr. með hverju barni hennar Í ómegð 

Guðjóns Guðlaugssonar... . 

Onnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars 
Lárussonar Free 

Johannesar Jörundssonar hafnsögu- 
manns Hrísey. 

Halldóru Þórðardó ót 

Vigdísar Bergsteinsdó 

{UP ses 

  

fyrrv. spít- 

alaráðskonu .. 44 
Sigríðar Magnúsdóttur hjúkrunar- 
konu 

Jónínu Marteinsdóttur hjúkrunar- 

konu... . … eee 0 

Guðleifa: Erlendsdóitur fyrrv. 

hjúkrunarkonu 

Sigurðar Péturssonar 

Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns 

Susie Briem, ekkju H 

Gunnlaugs ladriðasonar r veðurfræð- 

fanga varðar 

  

  

G
G
 

dórs Briems 

  

ings 

14500 

600 

300 

300 

600 

400 

400 

400 

600 

100 

600 

300 

500 

300 

1000 

300 

800 

Flyt   

86636,88 
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kr. 

Flutt … | 86636,88 
Á styrkveitingar í IL a,—i. greidist dýrtíðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna. 
j- Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar 1000,00 
k. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli, 3000,00 

HI. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í 1. og IL a.-i. 

Til 

Til 

Til 

Samkvæmt 

  

Samtals   
  

kr. 
  

63374,73 

118636,88 

71204,64 

253216,25     

19. gr, 

óvíssra útgjalda eru veittar 100000 kr. 

20. gr. 

lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 10000 kr. 

21. gr. 

gjalda árið 1931 er veitt: 
7. gr. 1273138,00 
8. — 60000,00 
9, — 229200,00 

10. — ... BAÐ 387300,00 
11. — ÁA. 833600,00 
11. — BR. 186000,00 

———-—  1019600,00 
12. — FO ev. see 585515,00 
13. — Á. 527300,00 
13. — B. 10120380,00 
13. — C. 375200,00 
13. — D. 407500,00 
13. — E, 70000,00 
13. — F, 1628000,00 
13. — G. 281000,00 

——————  4£301030,00 
id, — Á, 301450,00 
14, — R, 1314925,00 

——————— 1616375,00 

Flyt... 9472158,00
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Flutt 61 

Samkvæmt 15. gr … 
19. maf 

- 16. „. . 
í 

19. re er ren nye see ke age 00 00 

20. mm er re nes ere ar kue agt 10000,00 

  

En tekjur eru áætlaðar: 

Samkvæmt 2. gr. see mer er en ker nen ret 12500000,00 

By mm see er eet enes uke ves 34600,00 

ås, su... 112000,00 

  

70000,00 

  

- — 12816600,00 

Tekjuhalli kr. 5144,25 

92, gr 
Stjorninni er heimilt: 

1. A8 greiða Eimskipafélagi Íslands allt ad 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur. 

greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl, samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað hanstið 1930, 

miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöl. Tilraunin sé fram- 

kvæmd Í samráði við landsstjórnina 

styrk í eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og jörð 

im, sem nemi allt að ' stofako ostnaðar. Styrkurian sé því aðein 

greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið t starfrækslu. 

IV, Að greiða séra Kjartani Helgasyni fyrru. prófasti í Hruna full presislaun. 

V Ad fenginni reynslu, ad kaupa 2 snjóbifreiðar, til flutninga á Holtavörðu- 

    

    

      og Fagradal. 
) kr. skuld hans við ríkissjóð. 

  

Vi. áð gefa Árneshrey eftir helming af Í 

sefa Grunnavíkurhrep ' eflir af skuld hans við ríkissjóð kr. 262, 50 og 

  

i 
alla ógreidda vexti, gegn því að hreppurinn greiði eftirstöðvarnar, 3000 kr., 

  

ts
 Ex
 

fs 5
 

þeg
 8 2 með jöfnum afborgun . 

VIII. áð gefa Gerðahreppi upp skuld hans við viðlagasjóð, að upphæð 
ON 
     
   
    

um endurbyggingu sjåvarnargards å Sig lu- 

óði helming kostnaðar við framkvæmd verks- 
IX. áð láta athuga og gera 

firði og greiða síðan 
c Er sva ti ge fnmiklu 

VW vei „dár 
Å €1 GOT    

lagasjóðsláni 5500 kr, 

XI. Að láta reisa vinnu- og hressingarhæli fyrir 30 herklaveika menn að 

  

Reykjum í Ölfusi, og taka



1930 
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212 

XII. Að veita eftirgjöf á eftirstöðvum af viðlagasjóðsláni Ostagerðarfélags Ön- 
firðinga, kr. 9141,67. 

XIII. Að lána Finni Jónssyni málara allt að 10000 kr. til þess að byggja sér 
vinnustofu, gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 

XIV. Að ábyrgjast allt að 48000 kr, húsakaupalán fyrir kvennaskóla Reykjavíkur, 
gegn þeirri tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 

XV. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 90000 kr. láni fyrir samvinnufélag Eskfirð- 
inga, til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi meira en */4 af kaup- 
verði skipanna fullbúinna til fiskveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsmanna os ábyrgð Eskifjarðarhrepps og Suður-Múlasýslu. For- 
stöðumaður félagsins og annar endurskoðandi skula samþykktir af ríkis- 
stjórninni. Taka verður lánið í innlendri lánsstofnun eða innanlands. 

XVI. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 150 bús. kr. láni fyrir samvinnufélag sjó- 
manna á Ákureyri til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi meiru en 
*/s af kanpverði skipanna fullbúinna til fiskveiða, og greiðist að fullu á 
10 árum. Lánið skal tryggt með gagnábyrgð Akureyrarkaupstaðar, fyrsta 
veðrétti í skipunum og sjálfskuldarábyrgð félagsmanna. Forstöðumaður fé- 
lagsins og annar endurskoðandi skulu samþykktir af ríkisstjórninni. Taka 
verður lánið í innlendri lánsstofnun eða innanlands. 

XVI. Að ábyrgjast lán til Síldareinkasölu Íslands. Skulu þau lán endurgreiðast 
að fullu áður en nokkrum síldareiganda verður greitt meira en 18 kr. á 
tunnu af saltsíld, að meðtöldu andvirði umbúða og verkunarkostnaði, eða 
tilsvarandi upphæð fyrir öðruvísi verkaða sild, Ábyrgð ríkissjóðs gildir 
til ársloka 1931 og skal aldrei nema hærri upphæð en svo, að hún og 
varasjóður einkasölunnar á hverjum tíma nemi samtals 500 þús. kr. 

23. gr. 

Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 
dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1981, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu. 

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag Íslands greiðir ekkjum skipstjóra 
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju. 

Stjórninni er heimilt að endurgreiða Steinþóri Guðmundssyni fyrrv, skóla- 
stjóra iðgjöld þan, er hann hefir greilt í lífeyrissjóð barnakennara. 

24, gr. 

Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1930 og 
hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum, 
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Å 
Allar bær fjårveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en Íjár- 61 

lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 19. mai 

aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Eftir bessu eisa allir hlutaðeigendur sér að hegða. 8 

Gjörl á Amalíuborg. 19. mai 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(1. 5.) 

Einar Arnason. 

LOG 62 
19, mai 

um 

am heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda oe Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

jörum kunnugl: Að Vér samkvæmt 19. gr. laga, dags. í dag. um viðauka 

og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heimild handa riíkisstjórn- 

inni til ríkisrekstrar á útvarpi. höfum látið færa fyrgreind lög inn 1 meg- 

9 
inmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefum bau út svo brevtt: 

I. KAFLI. 

Um skipulag og rekstur utvarps. 

Í. or. 

Ríkisstjórninni er heimilt að láta reisa og starfrækja nyja loftskeytastöð 

  

í Reykjavík og taka nauðsynleg lán í því skyni, og má stöðin vera þannig gerð,
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að nota megi hana jöfnum höndum til að útvarpa tali og söng senn til vanalegra 
firðskeylasendinga. 

sendtorka stöðvarinnar í loftneti skal að meðaltali cigi vera minni en 

  

0 kw. til talsendinga. en titorka 10 kw. eða meira. Stöðin heilir Utvarp 
Íslands í Reykjavík. 

2. gr. 

£ Fjårhagsåætlun um tekjur og gjöld útvarpsstöðvarinnar skal tekin sem 
sérstakur liður í fjárlög ríkisins á ári hverju. Halli. sem verða kann á rekstrinum. 
greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Alvinnumålarådherra skipar fimm manna tåtvarpsråd til tveggjåa ára. 
Ráðherra velur formann þess, einn skal tilnefndur af Háskóla Íslands, Í    prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumálanefnd (sbr. 
I. gr.). en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er félag útvarpsnot- 

  enda tilnefnir, enda séu þá í því félagi fjórði hver þeirra manna. sen úfvarps 
notendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld ettir lögum þessum; ella velur 
ráðherra einnig hinn finmta mann í útvarpsráðið. 

Skipun útvarpsráðs skal miða við 1. júlí. 

Í. gr. 

Utvarpsráðið hefir yfirstjórn hinna menningarlegu starfsemi útvarpsins 
og ræður útvarpsefni. í samráði við útvarpsstjóra. 

  

Þess skal stranglega gætt. að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og ai 
y 

5 

agnvart Öllum flokkum oe stefnum í almennum oo 

verði fyllstu óhlutdrægni ga: 

málum. 

Ráðherra ákveður nánar um störf úlvarpsráðs 1 reglugerð. svo og um 
þóknun fyrir störfin 

5. gr. 

  

   
    

  

Atvinnumålarådherra skipar útvarps 

ráðs. Skal honum falið : 

  

fengnum tillögum útvar 
a ; sjón og rekstri útvarpsins (sbr. bo 5. gr.), og hafa á hendi 

og reikningshald. 

  

Alvinnumålarådherra skipar ennfremur adra starfsn 

  

ina. eftir því sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra. að 
varpssljóra 

6. gr 

Til þess að standa straum af rekstri úlvari 
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notagjaldid um eitt år i senn, að fengnum tillögum útvarpsráðs og útvarpsstjóra. 

1930 

62 

Heimilt er atvinnumálaráðherra að fela pósthúsum og póstafgreiðslum landsins 19. maí 

að annast innheimtu á ársgjöldum útvarpsnotenda samkvæmt nánari fyrirmæl- 

um í reglugerð. 

Útvarpsstjóri semur í tæka tíð ar hvert fjárhagsáætlun um rekstur ut- 

varpsins, og skal hun send atvinnumálaráðuneytinu Hl samþykkis. 

7. gr. 

Eftir að lög þessi öðlast gildi og útvarpið er tekið til starfa, má enginn 

nota viðlæki fyrir útvarp, nema tilkynnt sé útvarpsstjórninni og lögboðið gjald 

greitt af tækinu. Hvert það útvarpstæki, sem ekki hefir verið tilkynnt úfvarps- 

stjórn, skal upptækt vera. og rennur andvirðið til útvarpsins, 

8, gr. 

Útvarpið skal hafa sama rétt og landssíminn um nauðsynlegar lagnir 

vegna slarfseimi sinnar um lönd manna og lóðir og byggingar. Óheimilt er öll 

um að leggja svo nýjar lagnir, hvers kyns sen eru, að þær seti valdið baga eða 

óreglu á lögnum útvarpsins, sem fyrir eru, eða tækjum, sen standa í sambandi 

við þær. 
Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði. 

9. Er. 

Nú hafa einstakir menn. sveitarfélög eða bæjarfélög raflagnir, vélar eða 

tæki. hverskonar sem eru. sem gela bagað eða valdið óreglu á notkun úlvarps- 

tækja, og er útvarpinu þá heimili að sera. á kostnað eigenda, nauðsynlegar táð- 

stafanir um þau tæki eða lagnir. til þess að hindra íruflanir, sem af þeim sela 

hlotizt. 

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu úlvarpsins til þess að hindra slíkar 

íruflanir, skal heimilt að fara tábmunarlaust um lónd manna og hús. ef nauð- 

syn er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki um híbýli fyrir kl. 8 að morgni 

nc eftir kl. 10 að kvöldi. 

10. or. 

Í kirkjum, leikhúsum og samkomuhúsum, skólum, veitingasölum og hvar- 

velna þar, sem almennar skemmtanir eru haldnar eða mannfundir, þar sem 

umræður fara fram, skal útvarpinu heimilt, án endurgjalds eða nokkurra kvaða. 

að leggja um húsið nauðsynlegar leiðslur fyrir útvarp og koma þar fyrir út- 

varpstækjum. En skylt skal útvarpinu að gera með lögnum þessum svo litið rask 

og missmiði á húsakynnum sem verða má.



1930 216 

62 iettur til ad útvarpa því. sem um hönd er haft í húsakvnnunum, er óvið- 
19. maí komandi þessum ákvæðum. 

í 

ll. gr. 

Heimilt skal útvarpinu að útvarpa án endurgjalds: 

a) messugerðum, 

hb) hljómleikum og samsöngum, sem haldnir eru úti fyrir almenning, enda njóti 
flokkurinn styrks af almannafé, 

d) umræðum á opinberum samkomum, stjórnnálafundum Og Öðrum almenn- 
um mannfundum. 

IL KAFLI. 

Um einkasölu á útvarpstækjum. 

12. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða einkasölu á últvarpstækjum. Skal þá 

engum Öðrum en ríkisstjórninni eða þeim, sem hún felur bað, heimilt að flytja 
inn í landið útvarpstæki né verzla með þau. 

13. gr. 

Útvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem hægt 
er að nota til þess að taka við útvarpi, einnig tækjahluta og varahluta í útvarps- 
tæki, og rafhlöð, sen notuð eru við útvarpstæki. 

ld. gr. 

Ríkissjóður leggur fram nauðsynlegt rekstrarté til einkasölunnar. 
Mlur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsins. 

15. gr. 
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomulag 

einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, sem óseld 
kunna að vera hjá tækjasölum, Þegar einkasalan hefst.
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HE KAFLI. 62 
19. maí 

Yms ákvæði. 

16. er. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum trá 50— 500 kr., í nema þyngri hegn- 

ing liggi við. Þó skulu brot gegn 12. gr. varða sektum frá 2000 20000 kr. 

ivert það útvarpstæki, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað til sölu 

á Óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einkasölunnar. 

Með brot gegnum lögun þessum skal farið sem almenn lögreglumál. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal stöðin vera reist svo fljótt sem unnt er. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Um starfstíma núverandi útvarpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og 

skal hann samkvæmt þeim talinn frá 1. júlí næstkomandi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða. 

Grjörl á Amalíuborg, 19. maí 1990. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson
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63 YFIRSETUKVENNALOG. 
19. mal 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Slósmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vér samkvæmt 3. gr. laga, dagsettra i dag, um 
breyting á löguni nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetukvennalös- 
um nr. 14, 22. október 1912, höfum látið innfæra í meginmál laga nr. 14, 
22. október 1912, breytingar þær, sem sjörðar ern á þessum lögum sam 

kvæmt fyrstnefndum lögum og lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, og gefum 

þau hérmeð út í einu lagi sem yfirselukvennalögs. 

Í. gr. 
Engin getur orðið yfirseiukona hér á landi, nema hún hafi staðizt prof í 

vfirsetukvennaskólanum i Reykjavík, eða konunglegu fæðingarstofnuninni í 
Kaupmannahöfn. eða öðrum erlendum yfirsetukvennaskóla. sem landlæknir 
tekur gildan. 

Yfirsetukonur í Reykjavík skulu hafa notið kennslu í fæðingarstofnuninni 
i Kaupmannahöfn eða annari erlendri fæðingarslofnun, sem að dómi landlæknis 
veitir Jafngóða fræðslu. 

2. gr. 
Hverri sýslu landsins skal skipta í vfirsetukvennaumdæmi, og ræður syslu- 

nefnd heirri skiptingu, tålu umdæmanna og lakmårkum þeirra og velur þeim 
heiti. Ein skal vera vfirsetukona í hverju umdæmi og hafa þar aðsetur, er sýslu- 
nefnd þykir hæfa. 

Í hverjum kaupstað skal vera vfirsetukona. ein eða fleiri; því ræður bæj- 
arstjórn, hversu margar þær eru. 

3. gr. 
Syslumadur skipar yfirsetukonur eftir tilöguni svslunefndar og fær 

þeim veitingarbréf; en í kaupstöðum bæjarfógeti eftir tillögum bæjarstjórnar. 
Þó skal jafnan leita álils héraðslæknis, áður vfirsetukona er skipuð; ef 

héraðslæknir telur hana óhæfa til starfsins. skal fresta skipuninni og skjóta því 
máli undir fullbaðarúrskurð landlæknis. 

1. gr. 
Laun yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en í sveit- 

um að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr rikis- 

 



  

Utan kaupstaða skulu 

pstodum. 

  

Launin skal miða við manntal umdæmisins við siðustu áramót, þannig 

I. í þeim ndæmum. bar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 

  

vera 500 krónur. 

ulu árslaunin vera 500 kronur. 

  

90 Í umdæmum. sen hafa fleiri en 300 manna, S 

að viðbættum 10 kr; fyrir hverja fulla fimm tugi nanna. sent fram vfir 

ar sem eru tvær eða fleiri yfirsetukonur, skal deila íbúa- 
Í kaupstöðum. 

TI UPS ; 
á sama hall og OÖFUÐI 

  

ðaruppbótar aldrei íara 

  

krónum. 

bessi greiðist dýrtíðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sent 

  

   paðar hafa verið áður en starfsmenn tikisins. Yfirsetukonur, seni sk 

  

lög þessi öðluðust gildi, taka launabót eftir þjónustualdri. 

>. Er 

bæjarstjórnir mega veita þeim vfirsetukonum hæfileg 

efti sínum fvrir elli sakir eða vanheilsu. 

ún er að na löomæltu starfi sinu, svo      
ær um að vinna fyrir sér á annan báll. 

  

|, Min sk gf 
H VNCTOUT 40 id 

  

i ; HE i rt i: ir ; 1 ; ac fra Na ex , 2 Ai > 

iea krölu Í ftirlauna. en bæjarstjórn eða sýslunefnd ákveður 

  

aun greiða sömu aðiljar og launin greiða, í sama hlutfalii 

Hver yfirsetukona er skyldug að láta aðstoð sina lafarlaust í te hverri 

þeirri sængurkonu 1 umdæminu, er Gerir böð eftir henni 

  

vfirsetukonu veikindi et    
ut umdæmum skyldar að gegna, ef þær mega því vid koma an 

kja sín umdæmi. 

1. EP 

Yfirsetukonum ber sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og hjúkrun sængur- 

ar leiðir. Þessi bóknun skal vera e1g1         kvenna, og að auki ókeypisl arbeini háð | 2 

minni en 7 kr. fyrir að sitja yfir og kr. 2.50 fyrir hvern dag, sem y firsetukona 

dvelur hjå sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur å moti barnimu, en 

kaupstad cda kauptåni bar sem yfirsetukona byr 

r af sveil, eða er svo fátæk, að hún getur ekki borg- 

ingu á að sveitarsjóður greiði henni þóknunina fyri 

ega aðhjúkrun, og skal ekki telia þau gjöld sem veitt 
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ð. gr. 

Landlæknir skal semja og stjórnarráðið staðfesta vfirsetukvennaregluserð 
um skyldur yfirsetukvenna og gjöld fyrir aukaverk þau, er þær inna af hendi. 

9. ør, 

Brjóti nokkur yfirsetukona gegn því. sem henni er gert að skyldu með þvi 
lögum þessum og vfirsetukvennareglugerðinni. skal hún sæla sektum, sem renna 
í landssjóð, nema þyngri hegning liggi við afbroti hennar að lögum. Verði hún 
sek ai nyju, og eru miklar sakir til, einkum ef hún hefir oftar en einu sinni 
skorazt undan að vitja sængurkonu tafarlaust og að forfallalausu. bå skal henni 
vikið frá. Ef yfirsetukona ljóstar upp því, sem einhver kona hefir trúað henni 
fyrir sem yfirsetukonu um hagi sína, skal henni þegar vikið frá starfi sínu. 

10. er. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1981, og frá sama tíma eru vfirselukvenna- -J 
lög 17. des. 1875 og lög nr. 9, 18. apríl 1804, um breyting á 3. 08 5. gr. vfirsetu- 

187 kvennalaga 17. des. 1875, úr gildi felld. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amaltuborg, 19. maí 1930 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

finar Árnason.
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ÅFENGISLOG. 64 
19. ma 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Ver samkvæmt 10. gr. laga. dagsettra í dag, um 

breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928, höfum látið fella texta þeirra 

inn í meginmál áfengislaga. nr. 61, 7. mai 1928, og gefum þau hér með 

út þannig breyti. 

I. KAFLI. 

Innflutningur áfengis. 

I. gr. 

Engan áfengan drykk eða áfengisvökva má flytja til Íslands til annara 

nota en þeirra, sem getið er um í 2. gr. En áfengur drykkur eftir lögum þessum 

telst hver sá vökvi. sem meira er í en 274 % af vínanda að rúmmáli. Duft, kökur 

og annað, er þau efni eru í, sem sundur má leysa í vökva og hafa nefndan áfeng- 

isstyrkleika, skal fara með sem áfengan drykk. 

Brot gegn þessari grein er fullframið, þegar áfengi er flutt inn í land- 

helgi, nema sannað sé, að það sé ekki ætlað til sölu eða neyzlu hér í landi eða 

landhelgi. En landhelgi telst 4 sjómilur á haf út frá stórstraumsfjöruborði, og 

sé talið frá vætu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda teljast firðir og 

víkur í landhelgi allt það. sem landmegin verður innan við beina línu, er dregin 

sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og 4 sjómílur bl 

hafs frá þeirri línu. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni einni skal heimilt að annast innflutning og sölu áfengis, 

sem nauðsynlegt er: 

a. tiliðnþarfa, efnarannsókna, náttúrugripasafna eða annara verklegra nota. 

bh. til eldsneytis, og skal sá vínandi gerður óhæfur til drykkjar. 

c. handa lyfsölum, eins og lyfjaskrá heimilar, einnig smáskammtalvf með 

vinanda í, og skal smáskammtalæknum heimilt að fá þau í innlendum 

lyfjabúðum, ef pöntun þeirra fylgja nteðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra 

og sóknarprests. 

d. handa próföstum þjóðkirkjunnar og forstöðumönnum annara kirkjudeilda
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64 messuvin, sem naudsynlegt er vid altarisgångur (þótt í því sé meira af vin- 

19. maí anda en 24 að rúmmáli). 

Jafnskjótt og lög þessi öðlast gildi, skal stjórnarráðið lögeilda nvja lxfja- 

skrá. 

Handa sendiræðismönnum framandi ríkja er heimilt að flytja frá útlönd- 

um hæfilegan áfengisforða til heimilisþarfa þeirra, þó ekki yfir 800 Ltra á ári 

handa hverjum þeirra. 

3. gr. 

Ekkert skip má flytja nokkurt áfengi til landsins, nema það,, er fara á 

til áfengisverzlunar ríkisins eða farið er með samkvæmt fyrirmælum þessara 

laga. 

Hvenær sem skip tekur íslenzka höfn, er skipstjóra skylt að tilkynna lög- 

sææzlumanni tafarlaust, eða um leið og hann synir skipsskjölin, hvort nokkurt 

áfengi sé í skipinu og hve mikið. Hafi skipið meðferðis áfengi, sem ekki á að 

fara til áfengisverzlunar ríkisins, skal löggæzlumaður á fyrstu höfn, er skipið 

kemur til, innsigla áfengisbirgðirnar. Skipstjóri ábyrgist, að engu áfengi sé skotið 

undan innsiglun og að innsiglin séu ekki brolin eða af áfenginu tekið, fyrr en 

skipið er alfarið frá landinu. Löggæzlumaður skal rannsaka á hverjum við- 

komustað skipsins, hvort innsigli eru heil og hvort nokkuð hefir tekið verið af 

áfenginu, og hefir hann vald til að brjóta innsiglin, til þess að framkvæma þá 

rannsókn. Skrá yfir það áfengi, sem innsiglað var, skal fylgja skipinu. og sam- 

rit af henni liggja hjá þeim, er innsiglaði. 

Lögsæzlumaður hefir vald tl að opna hirzlur skipverja og farþega og 

rannsaka aðra staði á skipinu, til þess að ganga úr skugga um, hvort áfengi 

sé þar. 

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar 

á farangri sínum. 

Fyrirmæli þessarar greinar nå ekki til herskipa eða til skemmtiferðaskipa, 

enda flytji þau ekki farþega hingað aðra en þá, sem búa í skipinu meðan það 

stendur við hér við land og fara með því aftur, og ekki aðra farþega héðan. 

i. gr. 

Strandi skip her við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvilikt vog- 

rek á land, skal hreppstjóri, í forföllum lögreglustjóra, þá þegar taka áfengis- 

látin til varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust til 

áfengisins, og kemur lögreglustjóri því til geymslu á óhultum stað. Áfengi þetta 

má lögreglustjóri ekki selja eða láta af hendi til annara en réttra eigenda. Skal 

hann með fyrstu ferð skyra þeim frá björgun áfengisins. Kjósi eigandi innan 192 

mánaða frá auglýsingu, að það sé sent á sinn kostnað eða flutt úr landi, skal 

það gert; ella sé það eign ríkissjóðs. 

Sé ókunnugt um eiganda strandgóss eða vogreks, skal áfengið eign rikis- 

sjóðs, ef eigandi hefir ekki sagt til sín áður en hinn lögskipaði auglýsingafrestur 

er úlrunninn.



Rå
 

”). jm IT. ga 

Enginn má taka við nokkurskonar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi hér 

við land. eða í íslenzkri landhelgi, né heldur taka við áfengi á floti, hvort sem 

hann gerir það endurgjaldlaust eða gegn endurgjald. 

IL KAFLI. 

Tilbúningur áfengis. 

6. gr. 

Bannað er að brugga á Íslandi eða búa til áfenga drykki eða áfengisvökva 

g að gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefir verið óhæft til drykkjar. og 

{. ST. 

Dómsmálaráðuneytið selur reglur um sölu áfengis þess, sem ætlað er tl 

verklegra afnota, sbr. 2. gr. a. og b., hvort sem það hefir verið gert óhæft til 

drykkjar eða ekki. Skulu reglur þessar tryggja það, að áfengið verði ekki haft 

til nevzlu. 

Heimilt er að ákveða í reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum 

frá 100 til 500 krónum, nema þyngri hegning lggi við eftir lögum þessum. 

8. gr. 

Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld. sem nota á eða hafa verið notuð við 

bruggun eða tilbúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkhæft það áfengi. 

sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefir verið til eða aftur gert drykk- 

hæft. skal og upptækt ásamt ílátunum. Andvirðið rennur í ríkissjóð. 

III. KAFLI. 

Meðferð áfengis í landinu. 

9. ør, 

Áfengi það, sem ríkisstjórnin flytur inn samkv. 2. gr., selur hún aðeins 

lyfsölum og læknum, er hafa rétt til lyfjasölu, og öðrum þeim, er þessi lög 

  

heimila. Ríkisstjórnin setur nánari reglur um áfengisöluna. Skal það tekið fram 

í reglum þeim, hve mikið áfengi megi láta af hendi við héraðslækna, embættis- 

lausa lækna, dýralækna og lyfsala á hverju ári eða um ákveðið tímabil. Enn- 

fremur skal það ákveðið í reglugerð, að suðuvökvi og áfengi til iðnaðar skuli 

í kaupstöðum og kauptúnum landsins selt undir yfirumsjón og eftirliti for- 

stöðumanns áfengisverzlunarinnar.



1930 

19 

64 
maí 

224 

10. gr. 

Engan áfengan drykk má flytja um landið, annan en þann, sem um ræðir 

i 2. gr. þessara laga og merktur er innsigli áfengisverzlunarinnar, eða þann 

drykk, sem um getur í 1. gr. og farið er með eftir fyrirmælum þeirrar greinar. 

nema læknislyf sé úr lyfjabúð eða frá lækni, mengað áfengi og messuvín. 

11. ør. 

Öllum er óheimilt að veita, gefa, selja eða láta af hendi áfengi til annara 

manna, nema það sé áður gert óhæft bl drykkjar eða heimilað í lyfjaskrá, og 

ennfremur messuvín við altarisgöngu. 

Um sölu lyfja þeirra, sem áfengi er í, setur dómsmálaráðherra, með ráði 

landlæknis, reglur til tryggingar því, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautna. 

heldur aðeins til lækninga. 

12. gr. 

Låti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða 
geymslu þess í húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkvæmt 33. gr. 
Sama refsing liggur við, ef skip, bátar eða flutningatæki eru með eigandans vit- 
und og vilja notuð til geymslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis. 

15. gr. J 

Sé maður sterklega grunaður um ólöglegan aðflutning eða óleyfilega 
sölu eða veitingu áfengis í hagnaðarskyni. eða sakborningur hafi áður verið 
dæmdur fyrir brot gegn áfengislöggjöfinni, má lögreglustjóri gera heimilisrann- 
sókn hjá honum án dómsúrskurðar, ef hann telur það nauðsynlegt til þess að 
komast fyrir málið. 

Komi það í ljós við heimilisrannsóknina, að áfengi sé í vörzlum þess 
manns, er rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur til að sanna, hvernig áfeng- 
ið sé komið í vörzlur hans. Geri hann það ekki, skal hann teljast sekur um 
brot gegn 1. gr. 

14. gr. 

Hvern þann, sem hitæt hefir ölvaður, er heimilt að leiða fyrir dómara, og 
er honum skylt að færa sönnur á, hvernig hann hefir fengið áfengi það, er hann 
hefir ölvaður af orðið. Náist ekki til dómara, skal hlutaðeigandi hreppstjóri 
hafa vald til að rannsaka málið til bráðabirgða, og skal hann senda dómaranum 
staðfest afrit af prófunum til frekari meðferðar. 

Færi yfirheyrður ekki sönnur á, hvernig hann hefir fengið áfengið, skal 
hann sæta sektum samkvæmt lögum þessum. 

Hver, sem aflar sér áfengis undir því yfirskini, að hann þurfi á því að 
halda í lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar. skal sæta sektum. 

15. gr. 

Afengisauglysingar eru bannaðar.
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IV. KAFLI. 
19. maí 

Ölvun. 

16. gr. 

sá. sem er Ölvaður á almannafæri. opinberun samkomum eða skipum 

hér við land, skal sæta ábyrgð samkvæmt lögum þessum. 

17. gr. 

Hver så cmbættismadur eða starfsmaður rikisins, sem er ölvaður, þegar 

hann er að gegna embætti sínu eða starfi. skal sæta refsingu. Þriðja brot varðar 

embættismissi eða frávikning úr stöðunni um stundarsakir, eigi skemur en 3 

mánuði. eða að fullu og öllu. ef miklar sakir eru. Sé um lækni að ræða, missir 

hann lækningaleyfi sitt ásamt embættinu. 

Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismað- 

ur, sem er ölvaður. þegar hann er að gegna læknisstörfum sinum, og kemur 

þá missi lækningaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt í stað embættis- 

eða sýslunarmissis. 
18. gr. 

Séu lyfsalar cda þjónar þeirra ölvaðir við störf sín, sæti þeir sömu 

refsingu og læknar. 
19. gr. 

Séu skipstjórar, stýrimenn, bátaformenn eða vélstjórar ölvaðir við störf 

sín á skipi. sem þeir eiga að stjórna. sæta þeir sömu refsingu og embættismenn 

samkvæmt 17. gr. Kemur þá missir réttar til skipstjórnar, stýrimennsku eða 

vélgæglu, eftir því sem við á. í stað embættismissis eða syslunarmissis. 

20. gr. 

Bifreiðastjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera með áhrifum þeirra 

við bifreiðaakstur. 

Brot gegn þessu ákvæði varðar missi ökuskirteinis um stundarsakir, þó 

eigi skemur en 3 mánuði. eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot 

er itrekað, 

V. KAFLI. 

Önnur brot lækna og löggæzlumanna. 

21. gr 

læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
Lat áli 

heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa sengið úr skugga um bað
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með rannsókn, að áfengið sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann misbeitir á ann- 
an veg lækningaleyfi sínu, til að útvega mönnum áfengi ll neyzlu, eða hann 
brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til tryggingar því, að áfeng 
lvf verði ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til lækninga, skal hann sæta refs- 
ingu samkvæmt 38. gr. þessara laga. 

sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir nota aðstöðu sína til þess 
að útvega eða afhenda mönnum áfengi tl neyzlu. 

22. gr. 
Hver sá, sem skyldur er að sjá um, að lögum þessum sé fylgt og að brot- 

um gegn þeim sé haldið til laga, skal sæta tefsingu samkvæmt 39. gr., hafi 
hann sjálfur gerzt brotlegur við þessi lög. 

VI. KAFLI. 

Veitingasala og gistihúsrekstur. 

23. gr. 

Hverjum þeim. sem fengið hefir leyfi til veitingasölu eða gistihúshalds 
samkvæmt lögum nr. 21, frá 15. júní 1926. er bannað að selja, gefa eða láta at 
hendi áfengi á þeim stöðum, sem um ræðir í greindum lögum, og varðar brot 
refsingu samkvæmt 40. gr. þessara laga. 

Sektir liggja og við því, ef þjónustumenn gerast brotlegir gegn Þessari 
grein. Neytendur skulu einnig sæta sektum samkvæmt 40. gr. 

21. ør. 

Jannað er að neyta áfengis í veitingastofum. veitingatjöldum eða öðrum 
stöðum, þar sem veitingar fara fram. 

Ekkert félag manna má hafa um hönd í félagsskap áfengisveitingar, né 
heldur má áfengisnautn fara fram í félagsherbergjum, hvort sem er í húsi fé- 
lagsins eða annara, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

Brot gegn þessari grein varðar refsingu samkvæmt 11. er. þessara laga. 

VIL. KAFLI. 

Um löggæzlumenn. 

25. Er. 

Löggæzlumenn samkvæmt lögum þessum eru lögreglustjórar, hrepp- 
sljórar og sérstakir löggæzlumenn.
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að lögum þessum sé 

sínum hreppi. 

sem þörf þykir. 

Lögreglustjórum er sérstaklega skvlt að sjá um, 

hlýtt, hverjum í sinu umdæmi. en hreppstjórum hverjum Í 

Dómsmálaráðherra skipar sérstaka löggæzlumenn þar, 

í því ákveða, að þeir hafi á hendi tollgæzlu 
Hann fær þeim erindisbréf, og má 

Mólgerðir gegn þeim, þegar þeir 
og fleiri eftirlitsstörf, auk gæclu þessara laga. 

samkvæmt ákvæðum almennra hegningar- 
eru að starfi sínu, varða refsingu 

laga um brot á móti valdstjórninni og allsherjarreglu. 

26. gr. 

Hreppstjórar og sérstakir löggægzltumenn hafa vald úl að hefja lögreglu- 

rannsókn, hver í sínu wndæmi, gegn þeim mönnum, sem staðnir eru að Þrot- 

í þessum lögum eða grunaðir um brot. Bannsaki þeir málin 

er dómsmálaráðuneytið setur. og sendi síðan viðkomandi 

en hann tekur málin til frekari meðferðar. 

um í 
ítarlega sam- 

kvæmt leiðbeiningu, 

dómara staðfest afrit af prófunum, 

VIIL KAFLI. 

Refsiákvæði. 

27. er. 

Fyrir brot gegn 1. gr. skal refsa þannig: 

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá 

varðar það sektum: 
1000 5000 kr. 

2000 --10000 

Þriðja sinni 2... 1000 20000 

Auk þess greiðist í sekt 10 kr. á hvern litra þess áfengis. er innflutt er. 

Ennfremur skal sökunautur sæta fangelsi, eða ef brot er margilrek- 

Fyrsta sinni <..occc 

Öðru sinni 2... ne 

að eða miklar sakir eru að öðru leyti, hegningarvinnu allt að tveim árum. 

Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan 

hluta af farmi þess. skal það gert upptækt með dómi handa ríkissjóði. 

Skip skal ávallt vera að veði til try sgingar greiðslu á sektum og máls- 

kostnaði, og má kyrsetja það og selja að undangengnu fjárnámi fil lúkn- 

ingar hvorutveggja. 

9. Sannist. að áfengið sé ekki flutt inn til sölu eða veitinga Í rir borgun, svo 

og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það riðinn 

að öðru leyti, varðar það sektum, frá 2000 3000 kr. 

Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign vikissjóðs. 

28. gr. 

Skýri skipstjóri lögreglustjóra. hreppstjóra eða sérstökum löggæzlu- 

manni rangt frá um áfengi það, er hann hefir meðferðis, eða dragi að skyra frá 
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> 64 åfengisbirgdum samkv. 3. gr., skal hann sekur um 5000 5000 kronur, liggi ekki 
Ís mí þyngri refsing við broti hans samkvæmt öðrum lögum. Skip er að veði fyrir 

sektum og málskostnaði. eins og segir í 27. gr. Í, síðustu málsgr. 
Áfengi það skal gert upptækt, sem skotið var undan innsiglun eða van- 

rækt að skýra frá. 

20. er. 

Brot gegn 5. gr. varða seklum eins Og segir Í 27. ør, 

30. gr. 

Brol gegn 6. gr. varða sektum, 500 5000 krónum. og skal sökunautur 
ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað tl sölu eða veitinga fyrir 
borgun, eða, ef brot er margitrekað eða miklar sakir eru að öðru leyti, hegning- 
arvinnu allt að 2 árum. 

öl. gr. 
Brot gegn 10. gr. varða sektum. 2000 2000 krónum. og skal áfengið ásamt 

ílátunum verða eign ríkissjóðs. 

52. gr. 

Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr. eða segn þeim reglum, er seltar eru eða 
seltar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar, eða gegn þeini öðrum ákvæð- 
um þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af hendi áfe ngi ll ann- 
ara manna, Varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið ítrekað. varðar það 
sektum frá 1000 til 10000 krónum. 

Brjóti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar, eða geri sér að atvinnu sölu 
eða veitingar áfengra drykkja, varðar það fangelsi. ekki skemur en 3 mánuði, 
auk sekta samkv. 1. málser., eða hegningarvinnu allt að 1 ári, ef miklar sakir eru. 

In , 
2). ST. 

Brot gegn 12. gr. varda sektum, 100-—2000 kr. og itrekad brot 200—4000 
kr. Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal sera í bátum og flutningatækjum., 
sem notuð eru til ólöglegs áfengisflutninss. 

ad. gr. 

Verði maður sekur um brot gegn Í4. gr., skal hann sektir greiða. 100 
1000 krónur. 

Brot gegn 15. gr. varða 100 kr. sektum fyrir hverja birtingu auglýsingar. 

36. gr. 
Brot gegn 16. gr. varða sektum, frá 50 00 kr. Auk þess skal skipstjóri 

láta flytja hinn brollega á land á fyrstu höfn. cf brotið er framið á farþegaskipi, 

sy 
eð Í or gr. 

Brot gegn 17.--19, gr. varða sektum: Fyrsta sinni 100 500 kr. Öðru sinni
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200—-1000 kr. Pridja sinni stodu- eða starfsmissi samkv. åkvædum áðurnefndra 64 

greina. 

38. gr. 

Brot gegn 1. málsgr. 21. gr. varða fyrsta sinni 500. 5000 kr. sekt, og tvo- 

faldri sekt. ef brot er itrekað, og skal þá auk þess svipta lækninn heimild tl að 

sefa út áfengisseðla og láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur. Sé læknirinn 

ekki héraðslæknir, missir hann þessa heimild við fyrsta brot. 

Verði lyfsali brotlegur við 2. mí ilsgr. 21. greinar, greiði hann sektir samkv. 

1. málsgr. þessarar greinar, og missi auk þess lyfsöluleyfi við annað brot. 

Afgreiðslumenn lyfsala eða lækna greiði sektir eins og segir í þessari grein og 

missi við þriðja brot rétt bl að afhenda lyf eða selja. 

Læknir eða lyfsali ábyrgist greiðslu sektar og málskostnaðar. er af- 

greiðslumaður hans, sem ekki hefir lyfsalapróf, er dæmdur til að greiða sam- 

kvænit framanskráðu, og má gera aðför i eignum þeirra til lúkningar sektum. 

39. gr. 

Brot gegn 22. gr. varðar | fyrsla sinni sektum. 500 5000 krónum, og tvö- 

faldast sekt, ef brot er itrekað, og auk þess embættis- eða stöðumissi, ef miklar 

sakir eru. 

Sé um að ræða brot gegn 16. gr., skulu sektir vera tvöfalt hærri en segir 1 

36. gr. 
10. gr. 

Verdi veitingasali sekur um brot gegn 23. gr., varðar það sektum samkv 

32. gr. Auk fésektarinnar missir hann veitingaleyfi. í fyrsta sinni ekki skemur 

en 1 mánuð. í annað sinni ekki skemur en þrjá mánuði og í þriðja sinni að fullu 

og öllu. 

Þjónustumenn og neytendur sæti sektum, 200—-2000 kr. 

il. gr. 

Brjóti nokkur ákvæði 21. greinar 1. málsgr., varðar það veitingasala 100 

1000 kr. sekt og neytanda 200 2000 kr. sekt. Þriðja brot varðar veitingasala 

missi veitingaleyfis. 

Brot gegn 2. málsgr. 24. greinar varða neytendur, þjónustumenn og félags- 

stjórn 200--2000 kr. sektum. 

12. gr. 

Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum, 

hótunum eða ráðum sínum, að lög þessi verði brotin. veitir til þess aðstoð í orði 

eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða aðstoðar aðra til að halda 

þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn aðalmaður í verknaðinum, sæta 

sektum, 400—-4000 kr. 

Sé brotið ítrekað. skal dæma sökunaut í fangelsi auk sekta, eða 1 hegning- 

arvinnu, allt að einu ári.
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64 43. gr. 
19. maí Sektir allar renna í ríkissjóð. 

Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkv. lögum 
þessum, og því aðeins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fé þeirra hrökkvi 
ekki fyrir þeim. 

44. gr. 
Vinnuskylda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessum. 

IX. KAFLI. 

Undanþága. 

15. gr. 
Vin þau, sem um ræðir í lögum nr. 3. frá 4. april 1923, eru undanþegin 

ákvæðum þessara laga um innflutning, veitingu, sölu, heimilisnotkun og flutn- 
ing um landið. Svo skal og haldast óbreytt að því er þessi vín snertir það ákvæði. 
að skip má hafa hæfilegan skipsforða af áfengi óinnsiglaðan, en aldrei má gefa 
eða selja af þeim forða öðrum en skipverjum, sbr. 3. gr. nefndra laga og tilvisun 
hennar til ákvæða um þetta í þágildandi bannlögum. 

Áfengi má ekki afhenda neinum, sem yngri er en 21 árs. og varðar refs- 
ingu samkv. 37. gr., ef út af er brotið. 

Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur 
skipsforði af vínum þessum, svo og um varnir gegn misbrúkun við sölu þeirra 
og veitingu. Ákveðið skal meðal annars í reglugerðinni. að áfengissölubúðir skuli 
lokaðar frá hádegi á laugardögum til kl. 9 á mánudagsmorgnum og að veitinga- 
hús, sem leyfi hefir til áfengisveitinga, megi aðeins veita áfengi með mat í borð- 
sal veitingahússins og einungis á vissum tímum, sem tilteknir eru Í reglugerðinni. 

Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð vinanna, 
varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má Í reglunum kveða svo á. að refsa 
skuli fyrir hlutdeild í brotum á reglugerðarákvæðunum. 

A. KAFLI. 

Ýms ákvæði. 

16. gr. 
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem almenn 

lögreglumál. 

17. gr. 
Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þvæku, ensku og frönsku, og svo 

mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum ríkisins í öðrum löndum.
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ÍS. gr. 64 

r. 25. 3. nóv. 1915, um bann 19. maí 
Numin eru úr gildi með þessum lögum lög n 

gegn tilbúningi áfengra drykkja o. fl.. lög nr. 15, 8. júni 1925, um aðflutnings- 

bann á áfengi, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bága við þessi lög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. mai 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jónas Jónsson.
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ALMENN FYRIRMÆLI 65 
30. apríl 

um 

Búnaðarbanka Íslands. 

1. gr. 

Búnaðarbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins undir 

sérstakri stjórn, og ber ríkissjóður ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. 

2. gr. 

Bankinn starfar, jafnskjótt sem við verður komið, í sex deildum með 

aðgreindum fjárhag, og nefnast þær sparisjóðs- og rekstrarlánadeild, veðdeild., 

hústofnslánadeild, ræktunarsjóður, lánadeild smábyla við kaupstaði og kaup- 

tún og byggingar- og landnámssjóður. Skal halda algerlega aðgreindum vara- 

sjóðum og öðrum eignum, ttlánum, innlögum, bókhaldi og reikningshaldi 

hverrar deildar um sig. 

Fyrirmæli verða sett og birt sérstaklega um hverja deild fyrir sig. 

3. gr. 

Yfirumsjá bankans er í höndum ráðherra þess, er fer með landbúnaðar- 

mál. Stjórn bankans og ettirlit að öðru leyti annast framkvæmdarstjórn, aðal- 

bankastjóri og tveir meðstjórnendur. 

i. gr. 

Bókhaldi og reikningum deildanna skal hagað svo, að kostað sé kapps 

um, að ætið sé auðvelt að kynnast hag bankans. 

5. gr. 

Þegar störfum er lokið hvern dag, skal allt fé bankans, mikilsvarðandi 

skjöl og bækur látið í eldtrvgga trausta skápa. 

6. gr. 

Bankastjórarnir skulu að jafnaði allir. og hið fæsta tveir, vera viðstadd- 

ir í bankanum til viðtals á hverjum degi, eigi skemur en tvær stundir. Þó er 

bankastjórn heimilt að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess 

að rita undir skuldbindingar ásamt aðalbankastjóra, þegar sérstaklega stendur á. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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7. gr. 

Bankastjorn åkvedur, hvenær bankinn skuli vera opinn til afgreidslu 

fyrir almenning. 

8. gr. 

Bankastjórn ákveður í samráði við ráðherra, er fer með landbúnaðarmál, 
vöxtu af innlögum og útlánum. 

Vaxtabreytingar skulu auglýstar í Lögbirtinsablaði. 

9. gr. 
Bankastjórnin segir starfsmönnum bankans fyrir um störf þau og 

skyldur, sem á þeim hvíla, og hefir eftirlit með því, að framkvæmt sé það, er 
fyrir þá er lagt. 

10. gr. 
Allir embættismenn og starfsmenn bankans skulu undirskrifa dreng- 

skaparheit um það, að þeir skuli gegna störfum þeim, sem þeim eru á hendur 
falin, með árvekni og samvizkusemi og eigi gera nokkurum manni út í frá kunn- 
ugt um málefni bankans né segja frá um viðskipti einstakra manna við hann. 

11. gr. 
Tveir bókhaldsfróðir menn skulu vera endurskoðunarmenn bankans. 

skipaðir af ráðherra til tveggja ára í senn. eftir tillögu sameinaðra landbúnaðar- 
nefnda beggja deilda alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu; skulu þeir hafa 
stöðugt eftirlit með rekstri bankans, rannsaka reikninga hans í hverju einstöku 
atriði og bera þá saman við bækur bankans, verðbréfaeign og heimafé. Þeir 
skulu að minnsta kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafé bankans og eignir 
eru fyrir hendi. 

Endurskoðendur gera skýrslu til stjórnarráðs með ársreikningum bank- 
ans og ella, er þeim þykir þörf á. 

12. gr. 

Laun hvors endurskoðanda skulu vera 1200 kr. á ári (fyrsta árið þó 600 
kr.), auk harðærisbóta. 

13. gr. 
Allar leiðréttingar, eða breytingar í bókum bankans, skulu svo gerðar. að 

glögglega sjáist, hvað þar hefir staðið upphaflega. 

14. gr. 
Bankastjórn skal á hverju miðju reikningsári senda ráðherra stutt yfir- 

lit um hag bankans, og skal það birt í B-deild Stjórnartíðinda. En við árslok 
skal sendur fullkominn endurskoðaður ársreikningur og skýrsla um hag og starf.



semi bankans á árinu. Ráðherra úrskurðar ársreikninginn, og skal því næsl 

birta útdrátt úr honum í B-deild Stjórnartiðinda. 

15. gr. 

Deildir bankans taka hver um sig þátt í sameiginlegum kostnaði, eftir 

því sem bankastjórn ákveður með samþykki ráðherra. 

16. gr. 

Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að féhirðir hafi ritað 

undir þær og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföllum 

þeirra er þó jafngild kvittun þess eða þeirra, er þeir fela starf sitt í samráði 

við bankastjórn. 

17. gr. 

Féhirðir bankans skal setja trygging fyrir fé því. sem honum er trúað 

fyrir, sem nemi að minnsta kosti einum fjórða af því, sem hann má hafa mest 

í sjóði í eiginvörzlum. 

Féhirðir ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans eða af öðrum ástæðum 

annast störfin, ef eigi er séð fyrir því, að varamennirnir eða aðstoðarmennirnir 

setji trygging, meðan þeir gegna störfum féhirðis. 

18. gr. 

Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan 

starfstíma bankans, þegar þess er þört. 

19. gr. 

Starfsmennirnir mega ekki án leyfis bankastjórnar taka að sér annað 

launað starf eða reka atvinnu. 

20. gr. 

Embættismönnum og starfsmönnum bankans er bannað að gerast um- 

boðsmenu annarra við bankann. 

21. gr. 

Þeir. sem vilja fá lán úr bankanum, skulu beiðast þess skriflega, og geta 

þeir fengið prentuð eyðublöð undir slíka beiðni í bankanum. Skriflegs svars 

við slíkri beiðni verður ekki krafizt, og getur enginn, sem synjað er um lán, 

heimtað, að honum sé gerð grein fyrir, hverjar ástæður séu til synjunarinnar. 

22. gr. 

Sérhver skuldunautur bankans má greiða lán það, er hann hefir fengið, 

allt eða nokkurn hluta þess, áður en komið er að gjalddaga þeim, sem ákveð- 

inn er í skuldabréfinu og fær hann þá endurgoldinn tiltölulegan hluta þeirra 
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65 vaxta, er hann hefir greitt fyrir fram af fjárhæð þeirri, sem hann greiðir fyrir 

30. apríl réttan gjalddaga, en eigi hærri vöxtu en bankinn á þeim tíma greiðir fyrir 

sparisjóðsinnlög; þó getur bankastjórn breytt til um vaxtagreiðsluna, ef ástæða 

þykir til. Vaxtahæðin skal nema meira en 3 kr. til þess að endurgreiðsla á 
vöxtum geti komið til greina. 

Fyrirmæli þessi eru hér með sett samkvæmt lögum um Búnaðarbanka 

Íslands nr. 31, 14. júní 1929, til þess að öðlast þegar gildi, og birtast til eftir- 

breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1930. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

66 FYRIRMÆLI 
30. apríl 

um 

sparisjóðs og rekstrarlánadeild Búnaðarbanka Íslands. 

Samkvæmt lögum 14. þúní 1929, um Búnaðarbanka Íslands, eru spari- 

sjóðs- og rekstrarlánadeild bankans sett þau ákvæði, er hér fara á eftir. 

1. gr. 

Ríkissjóður ber ábyrgð á sparisjóðs- og rekstrarlánadeild sem öðrum 

skuldbindingum Búnaðarbankans. 

2. gr. 

Deildin skal eiga að minnsta kosti 15% af innlánsfé með sparisjóðskjör- 

um Í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, jarðrækt- 

arbréfum, veðdeildarbréfum Búnaðarbankans eða Landsbankans eða öðrum 

verðbréfum, er bankastjórn og ráðherra telja jafntrveg. Í stað verðbréfa má 

koma innieign í sparisjóðsdeild Landsbankans.



3. gr. 

Allur tekjuafgangur rennur i varasjóð deildarinnar, enda ber hann 

þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum hennar. 

1. 

Sparisjóðs- og rekstrarlánadeild bankans tekur við fé tl ávöxtunar með 

sparisjóðskjörum, minnst Í kr. í senn. Þó er deildin eigi skvld að taka við stór- 

T. gå
 

fé, þegar stjórn bankans telur honum það óhentugt. 

5. gr. 

Þegar innstæðan nemur minnst ð kr.. skal reikna vöxtu af heilum kron- 

um frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn, þó eigi í minni hlutum en 

heilum aurum. 

Vextir skulu reiknaðir til 31. desember ár hvert og lagðir þá við höfuð- 

stól. Af fjárhæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er bankinn eigi skyldur 

að greiða vöxtu, þegar slíkar fjárhæðir standa skemur en tvo mánuði í bankanum. 

6. ør. 

Af fé, sem bankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, er 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn bankans telur sér fært, en krafizt 

getur hún þess, að fjárhæðum frá 1000—-3000 kr. sé sagt upp með viku fyrirvara. 

fjárhæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. 

Figi er bankinn skyldur að greiða meira en 5000 kr. á mánuði hverjum 

úr sömu viðskiptabók. nema uppsögn lHggi fyrir, og er þá uppsagnarfrestur tveir 

mánuðir að minnsta kosti. 

7. gr. 

Þeim. sem í fyrsta sinn leggur inn fé með sparisjóðskjörum, er þá fengin 

viðskiptabók, og greiðir hann 50 aura fyrir. Stjórn bankans ákveður, hvort sjald 

þetta skuli tekið fyrir fram eða þegar bókin er útskrifuð eða ónýtt. 

Hvenær sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það um leið 

ritað í viðskiptabókina. Þó má taka við fé, án þess að sýna bókina, gegn kvitt- 

un bókara og féhirðis. þegar sérstök atvik eru fyrir hendi. 

Heimilt er að setja upp sérstaka deild í sparisjóðnum, þar er taka megi 

við innlögum og ávísa á innstæðu. án þess að viðskiptabókin sé sýnd. Skulu slík 

innlög og útgreiðslur færðar inn í viðskiptabókina. þegar hún er næst sýnd í 

bankanum. Viðskiptabækur þeirrar deildar skulu greinilega ber: með sér, að 

rita megi ávísanir á innstæðuna. 

Innlög og útgreiðslur kvitta bókari og féhirðir í viðskiptabók, og er það 

full sönnun. 

Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til þess að fá greitt fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um. eða eitthvað af því. Slíkt hið sama ber sá skaða, er féð á, ef fyrir 
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kemur, að fölsuð ávísun er greidd af bankanum, nema um sé að kenna augljósu 
gáleysi bankans. 

Vextir skulu tilfærðir í viðskiptabækur eftir áramót. fyrst þegar hreyft 
er við innstæðu. Stjórn bankans löggildir viðskiptabækur eða þeir starfsmenn 
bankans, sem stjórn hans veitir umboð til þess. 

8. gr. 

Ef viðskiptabók glatast, leitar eigandinn til stjórnar bankans. og annast 
hun þá um, að handhafa sé stefnt, að þeim hætti, er greinir í lögum um spari- 
sjóðu, 3. nov. 1915. Kostnað greiðir eigandi. 

9. gr. 

Stjórn bankans er heimilt að segja upp fé. sem á vöxtum er í bankanum 
með sparisjóðskjörum, með þriggja mánaða fyrirvara. Skal uppsögnin annað- 
hvort færð inn í viðskiptabókina eða birt í því blaði, er flytur auglýsingar stjórn- 
arvalda, og að minnsta kosti í tveim blöðum öðrum. 

Fftir gjalddaga eru ekki greiddir vextir af fé því, sem upp er sagt. 

10. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 15 ár samfleytt, 
verða eigi vextir reiknaðir af framar, og verður þá skorað á eiganda að hirða 
féð; skal það gert með auglýsingu. er birt sé með misseris fyrirvara, að þeim 
hætti, er segir í 8. gr. Ef hann gefur sig ekki fram, áður en frestur er liðinn, er 
viðskiptabók hans ógild, en féð, ásamt vöxtum, rennur í bankann; þó má stjórn 
bankans greiða féð að meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram 
innan fimm ára. 

11. gr. 
Mönnum verður eigi veitt vitneskja um eignir annarra í bankanum. nema 

skylt sé að lögum. 

12. gr. 

Sá, er tekið hefir allt út úr viðskiptabók sinni, skal skila henni í bankann. 
Ef bók er útskrifuð. fær eigandi aðra ókeypis, ef hann vill halda viðskiptunum 
áfram. 

13. gr. 

Heimilt er sparisjóðs- og rekstrarlánadeild að taka fé til ávöxtunar eftir 
serstökum samningi í hvert skipti og láta í té viðtökuskírteini fyrir fénu. 

14. gr. 

Heimilt er deild þessari að kaupa og selja vixla. tékka og ávísanir, Í sam- 
ræmi við tilgangs bankans.
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15. gr. 66 

Heimilt er og deild pessari ad veita lån rekstrarlánafélögum eða kaupa 30. apríl 

vixla sparisjóða, samvinnukaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með því skilyrði, 

að féð sé eingöngu notað til þess að lána það aftur út til rekstrarlánafélaga. sem 

stofnuð kunna að verða samkvæmt sérstökum lögum um slík félög. 

16. gr. 

Deildinni er enn fremur heimilt að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- 

eða sveitarfélaga, þegar þessi skilyrði eru fyrir hendi: 

a) Útskrift úr fundarbók lánbeiðanda, sem sýni, að löglega hafi verið san- 

þykkt að taka lánið, og sé titskriftin staðfest af yfirvaldi því, er hlut á að 

máli. 

b) Yfirlýsing stjórnarvalds þess, er hlut á að máli, um ábyrgðina. 

c) Fjárhagsreikningur bæjar, sýslu eða sveitar næsta ár á undan lánbeiðninni. 

d) Samþykki æðra stjórnarvalds (sýslunefndar eða stjórnarráðs). 

c) Vottorð þeirra yfirvalda, er hlut ciga að máli, um það, að þeir menn, er 

annast um lántökuna, eða veita umboð til að taka lánið. séu réttir aðiljar. 

17. gr. 

Heimilt er og deildinni að veita lán gegn tryggingu í Í. eða 2. veðrétti 1 

jarðeignum, þar á meðal ræktuðum erfðafestulöndum með húsum. 

Um slík lán skulu lánbeiðendur fullnægja þessum skilmálum: 

a) Leggja fram virðingargerð, er sett sé og samin svo sem nú skal greina. 

Eignir þær, er setja skal að veði. skulu virtar af trúnaðarmönnum 

deildarinnar á kostnað lánbeiðanda. Bankinn leggur til eyðublöð að virð- 

ingargerðum. 

Eignirnar skal meta til þess verðs. sem þær hafa í kaupum og söl- 

um eftir beztu vitund virðingarmanna, og skal virða þær með kvöðum 

þeim. er á þeim hvíla. 

Í virðingargerð skal eign lýst rækilega og greinilega; skulu þar tjáð 

öll þau atriði, kostir og gallar, sem áhrif geta haft á verðmæti hennar. Skal 

þar tilgreint verð eignarinnar að fasteignamati, kúgildatala, afgjaldshæð, 

hlunnindi og kvaðir, allt það, er lvtur að högum hennar og ræktun, við- 

haldi húsa, og enn greind sérstök atvik, sem áhrif hljóta að hafa á verð- 

mæti hennar, svo sem það, hvort hún lHggur undir skemmdum af vatna- 

sangi, skriðum, sandfoki, snjóflóðum o. s. frv. Þess skal getið, hver hús 

séu á jörðinni og hvers virði hvert um sig, en eins fyrir því tekið fram virð- 

ingarverð jarðarinnar sjálfrar, án húsa. 

Í virðingu húseigna skal nákvæmlega lýst hverju einstöku húsi, til- 

greind stærð þess, tala herbergja, telja til allt múr- og naglfast, sem henni 

fylgir, svo sem ofna, járneldstæði o. fl., efni það, er húsin eru gerð af, og 

gæði þess, að svo miklu leyti sem unnt er, enn fremur aldur húsa og við- 

hald og kvaðir, ef nokkurar eru.
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66 Ef eignin hefir gengid kaupum og sölum, svo að kunnugt sé, skal 
30. apríl skýrt frá, hvað gefið hafi verið fyrir hana síðast. Á húsum er tilskilin vá- 

trygging í félagi, sem stjórn bankans tekur gilt. Vátrvgging í brunabóta- 
félagi Íslands skal Jafnan tekin gild. 

Hús, sem landi fylgja, hvort heldur er jörð eða erfðafestuland, verða 
eigi tekin að veði sérstaklega, jafnvel Þótt vátrvggð séu, nema sérstakar 
ástæður séu fyrir hendi. 

b) Útvega veðbókarvottorð. 
c) Utvega vottorð sama embættismanns, sem hlut á að máli, um þinglesna 

heimild lánbeiðanda að eigninni, eða, ef ekki er unnt. þá vottorð hans um. 
að eignin sé vitanleg eign hans. 

d) Afhenda bankanum vátryggingarskirteini, ef um válrvggðar eignir er að 
ræða, og 

e) kvittun fyrir síðustu iðgjaldsgreiðslu. 

18. gr. 
Deildin lánar fé gegn sjálfskuldarábyrgð. sem stjórn bankans telur full- 

nægjandi. 

19. gr. 
Deildin veitir einnig reikningslán Segn þeim tryggingum., sem stjórn 

bankans ákveður, um það tímabil, sem henni og lántakanda semur um. 

20. gr. 
Lán gegn fasteign og handveði eru veitt til þess tíma, er stjórn bankans 

ákveður, og með þeim árgreiðslukjörum slíkt hið sama. Lán gegn sjálfskuldar- 
ábyrgð eru eigi veitt til lengra tíma en eins árs í senn. 

21. gr. 
Stjórn bankans ákveður vöxtu af innlögum og útlánsfé í samráði við at- 

vinnumálaráðherra. Vaxtabreytingar allar skulu Jafnan auglýstar í Lögbirtinga- 
blaði. 

22. gr. 
Um samning og birting ársreikning sparisjóðs- og rekstrarlánadeildar 

fer eftir ákvæðum 72. gr. í lögum um Búnaðarbanka Íslands, 14. júni 1929. 

Fyrirmæli þessi eru hér með sett samkvæmt lögum um Búnaðarbanka 
Íslands nr. 81, 14. júní 1999, til þess að öðlast þegar gildi, og birtast til eftir- 
brevtni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1930, 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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FYRIRMÆLI 

um 

veðdeild Búnaðarbanka Íslands og fyrsta flokk bankavaxtabréfa hennar. 

Samkvæmt lögum 14. júní 1929, um Búnaðarbanka Íslands. eru um veð- 

deild bankans sett þau ákvæði. er hér fara á eftir. 

1. gr. 

Í samræmi við tilgang bankans er það hlutverk veðdeildar að veita lán 

um langt árabil gegn veði í fasteignum og gegn tryggingu Í eignum og tekjum 

bæjar-, sýslu- og sveitarfélaga. 

2. gr. 

Veðdeildin hefir á boðstólum skuldabréf, sem hljóða á handhafa (banka- 

vaxtabréf), en nafnskrá má í bókum hennar, og verða þau kölluð 1. flokkur 

bankavaxtabréfa hennar. Öll fjárhæð þeirra má ekki fara fram úr áttfaldri 

fjárhæð stofnsjóðsins. Fjárhæð bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldgengum 

peningum, og skulu bréfin samin eftir fyrirmynd, sem stjórn bankans tekur til. 

Atvinnumálaráðherra og stjórn bankans rita undir þau. Í bankavaxtabréfunum 

skal vera útdráttur úr fyrirmælum þessum, að minnsta kosti á Íslenzku og 

ensku. Fjárhæðir bréfanna skulu vera 10000. 5000. 1000, 500 og 100 kr., og skal 

hver deild hafa sérstakt bókstafseinkenni, en hvert bréf tölusett. Telja má fjár- 

hæðir bankavaxtabréfanna einnig í útlendri mynt samhliða íslenzku krónu- 

myntinni. Ásamt bankavaxtabréfunum skal afhenda stofna (talons) með vaxta- 

miðum til 20 ára að minnsta kosti, og þegar hinn síðasti liður þeirra er fallinn 

í gjalddaga og innleystur, skal afhenda nvýjan stofn með vaxtamiðum og hinum 

eldra stofni skilað. 

Aldrei má selja meira af bankavaxtabréfum en nemur fjárhæð þeirri. 

sem veðdeildarflokkurinn á í veðskuldabréfum. 

Ef meira er gefið út um stundarsakir af bankavaxtabréfum en nemut 

þeirri fjárhæð, sem deildin á í veðskuldabréfum, er bera jafnháa vóxtu sem 

vaxtabréfin, skal geyma andvirði mismunarins Í Landsbanka Íslands, unz því 

verður varið til útlána samkvæmt tilgangi veðdeildarflokksins. 

3. gr. 

Auk veðskuldabréfa þeirra, sem veðdeildarflokkurinn fær frá lántak- 

öndum og fé það, sem hann kann að eiga í Landsbanka Íslands samkvæmt nið- 

urlagi 2. greinar. skal trygging fyrir honum vera: 

1930
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67 a) Varasjóður veðdeildarflokksins. 
30. apríl }þ) Sameiginleg ábyrgð lántakanda flokksins, er nemi allt að 10% (sbr. 9. gr.). 

c) Stofnsjóður veðdeildar. 

d) Ábyrgð rikissjóðs. 

Ef taka þarf til trvgginganna. skal það gert í þeirri röð, sem að ofan er 
greint 

Á. gr. 
Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæm 

árlegum reikningsskilum veðdeildarflokksins. En stofnsjóður veðdeildar er 
1250000 króna í skuldabréfum viðlagasjóðs. Vextir af stofnsjóði leggjast við 
hann eftir fyrirmælum 14. og 15. gr. Búnaðarbankalaganna. Að öðru leyti renna 
vextirnir í varasjóð. 

5. er. 
Af bankavaxtabréfunum skal á ári hverju svara í vöxtu 5%, er greiðist 

tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí, að helmingi í hvort skipti, gegn afhendingu 
vaxtamiðans. Vaxtamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga, skulu innleystir í bank- 
anum sjálfum og í þeim bönkum erlendis. sem bankastjórnin ákveður og aug- 
lýsir með þriggja mánaða fyrirvara í Lögbirtingablaði og í öðrum samsvarandi 
blöðum erlendis, þar sem ætla má, að bréfin séu í umferð. Sömuleiðis skulu 
vaxtamiðarnir gjaldsengir til lúkningar sköttum og öðrum gjöldum ríkissjóðs, 
og skulu gjaldheimtumenn ríkissjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fé fyrir hendi. 
sem greiðast á í ríkissjóð. 

Fé veðdeildarflokksins má lána: 
a) Gegn veði í jörðum og allskonar fasleignum, sem ætlaðar eru til afrakst- 

urs landbúnaðar eða til almenningsnota í sveitum landsins. 
b) Til bæjar-, sýslu- eða sveitarfélaga eða gegn tryggingu í ábyrgð þeirra, að 

áskildu samþykki æðri stjórnarvalda. enda sé lánið ætlað til jarðræktar, bú- 
rekstrar eða til einhvers fyrirtækis til almennings heilla í sveitum. 

c) Gegn afgjaldskvöð af fasteign, með forgöngurétti fyrir samningsveði, enda 
hafi lög verið sett, er heimili að leggja slíkar afgjaldskvaðir á fasteignir. 
Lan þessi veitast löggiltum félögum fasteignaeiganda, sem með höndum 
hafa félagsmannvirki til umbóta á fasteignum, svo sem raforkuveitur eða 
önnur slík mannvirki. 

Hús og önnur mannvirki, er eldur Selur grandað, skulu eigi tekin gild 
að veði, nema válryggð séu í válrveeingarstofnun, sem stjórn bankans tekur 
gilda. Heimilt er veðdeildinni að annast sjálf vátrveginguna og innheimta jð- 
gjöldin með árgjöldum af láninu. 

7. gr. 

Lánsfjárhæð má ekki fara fram úr 34 af virðingarverði fasteignar. Að 
jöfnaði má eigi lána, nema gegn 1. veðrétti. Þó er heimilt að taka gildan 2. eða
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síðara veðrétt, ef almannasjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð eru 

innan 34 virðingarverðs. Heimilt er þó stjórn bankans að taka sérstakt áhættu- 

gjald af slíku láni, og rennur það í varasjóð. 

8. gr. 

Fignir þær, er veðdeildarflokkurinn tekur að veði, skulu metnar á kostn- 

að lánþega af tveim mönnum, sem stjórn bankans nefnir til. svo framarlega sem 

ckki er unnt að hlita löggiltu fasteignamati. Eignirnar skal meta til þess verðs. 

sem þær eftir beztu vitund virðingarmanna hafa í kaupum og sölum, og skal 

virða þær með kvöðum þeim, er á þeim hvíla, hvort heldur eru skattar eða at- 

gjöld. Í virðingargerðunum skal eignunum yst rækilega og greinilega. Um jarð- 

eign skal tilgreina dýrleika hennar, kúeildatölu, afgjaldshæð, hlunnindi hennar 

og kvaðir þær, er á henni kunna að hvíla, allt það, er lýtur að högum hennar 

og ræktun, viðhaldi húsa, og enn greina sérstök atvik, sem áhrif hljóta að hafa 

á verðmæti hennar, svo sem það, hvort hún liggur undir skemmdum af vatna- 

gangi, sjávargangi, skriðum. sandfoki. snjóflóðum o. s. frv. 

Um húseignir skal þess getið. hver hús séu á jörðinni og hvers virði hvert 

um sig, en eins fyrir því tekið fram virðingarverð jarðarinnar sjálfrar, án húsa. 

Í virðingu húseigna skal nákvæmlega lýst hverju einstöku húsi. tilgreint stærð 

þess. tala herbergja, telja til allt múr- og naglfast, sem húseign fylgir, svo 

sem ofna, járneldstæði o. fl., efni það, sem húsin eru gerð af, og gæði þess, 

að svo miklu leyti sem unnt er, enn fremur aldur húsa og viðhald. 

Ef eignin hefir gengið kaupum og sölum. skal getið síðasta kaupverðs 

hennar. 

Lántakandi skal að minnsta kosti á hverjum fimm ára fresti, meðan lánið 

stendur, sýna skirteini, sem bankastjórnin tekur gilt. fyrir því. að veðið hafi 

ekki rýrnað í verði. svo að veðdeildarflokkinum geti verið nokkur hætta af 

húin. Ef lántakandi lætur farast fyrir að senda stjórn bankans slíkt skirteini, 

má hún láta skoðun og nýja virðing fara fram á kostnað lántakanda. 

9. gr. 

Auk ábyrgðar eiginna skulda. ábyrgjast lántakendur sameiginlega skuld- 

bindingar veðdeildarflokks þessa, þó eigi framar en 10% af því. sem lán þeirra 

voru á síðasta gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar, en til hennar má 

taka, hvenær sem tryggingar þær, er getur í 3. gr. a. nægja eigi til að standast 

áfallið tap. Áður en gripið er til stofnsjóðs veðdeildar. skal þá jafna niður á alla 

lántakendur veðdeildarflokksins aukagjaldi til varasjóðs, svo sem þörf er á, til 

þess að bæta skaðann. Niðurjöfnun á aukagjaldi þessu skal vera í hlutfalli við 

fjárhæð lánanna. Eftir ákvörðun stjórnar bankans má skipta greiðslu þessari 

niður á fleiri en eitt ár. 

Ef þörf er á að gripa til ábyrgðarinnar til að fullnægja skuldbindingum 

veðdeildarflokksins. skal endurgreiða það án vaxta, þegar hagur flokksins leyfir 

það. 

1930 
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67 Ef eigi hrökkva til tryggingar þær, sem getur í 3. gr. ab, skal greiða 
30. apríl tapið úr stofnsjóði. Ef stofnsjóður á þann hátt lækkar um 154, má veðdeildin 

eigi halda áfram að láta af hendi bankavaxtabréf né veita lán, nema alþingi 
ákveði á ný, að hún skuli halda áfram störfum og með hvaða skilyrðum. 

10. gr. 
Minnsta lán, sem veðdeildarflokkurinn veitir, skal vera 300 kr., og jafnan 

skulu lán standa á hundraði króna. Lánstíminn má vera allt að 40 árum. ef veðið 
er jarðeign, vandað steinstevpuhús eða steinhús, og allt að 30 árum, ef veðið er 
vandað timburhús. Ef lánið er bæjar-, svslu- eða sveitarlán, skal því lokið á eigi 
lengra tíma en 20 árum. 

11. ør. 
Lån pau, sem veddeildarflokkurinn veitir. má hann greiða í bankavaxta- 

bréfum sínum, eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri fjárhæð. 
sem deildin getur fengið fyrir bréfin, að frádregnum sölukostnaði. og jafnan 
hefir veðdeildarflokkurinn rétt til þess að greiða lánin í peningum með þeirri 
fjárhæð, sem hann getur fengið fyrir bankavaxtabréfin eða á von á að fá fyrir 
þau. að frádregnum öllum beinum kostnaði. Semja má um sölu bankavaxta- 
bréfa flokksins fyrir fram í einu lagi eða fleiri, enda samþykki atvinnumála- 
ráðherra söluverðið. 

12. gr. 
Til þess að menn geti fengið lán úr veðdeildarflokknurm, verða þeir að 

fullnægja þeim skilmálum, er nú skal greina: 
a) Utvega virðingargerð, samkvæmt því. sem segir í 8. gr. 
b) Útvega veðbókarvottorð. 

c) Útvega vottorð sama embættismanns, er hlut á að máli, um þinglesna heim- 
ild lánbeiðanda að eigninni, eða ef ekki er unnt þá vottorð hans um. að 
eignin sé vitanleg eign hans. 

d Afhenda bankanum válryggingarskirteini, ef um válrvggðar eignir er að 
ræða, og 

e) kvittun fyrir síðustu iðgjaldsgreiðslu. 
Ef um er að ræða lán bæjar-. sýslu- eða sveitarfélaga, skulu þessi skilríki 

vera fyrir hendi: 

I) Samþykki æðra stjórnarvalds. 
2) Fjárhagsreikningur lánbeiðanda næsta ár á undan lánbeiðninni. 
ö) Vottorð þeirra yfirvalda, er hlut eiga að máli. um það. að þeir menn, sem 

annast um lántökuna eða veita umboð til að (aka lánið. séu réttir aðiljar. 
Í) Vottorð úr fundarbók lánbeiðanda. sem syni, að löglega hafi verið sam þvkkt 

að taka lánið. og sé útskriftin staðfest af vfirvaldi því, er hlut á að máli.
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13. gr. 
na: 
i 

1930 

67 

Hver låntakandi skal grejda 1% af lánsfénu í varasjóð flokksins. Ef um 30. april ; 

semst við stjórn bankans, er þó lántakanda heimilt að greiða betta lántökugjald 

í tvennu lagi. Ef lánið er endurgreitt að öllu leyti, áður en lántökugjaldið er að 

fullu greitt. ber að greiða eftirstöðvar lántökugjaldsins, um leið og lánið er 

endurgreitt. 

Ef eigandaskipti verða að fasteign, sem veðsett er veðdeildarflokkinum, 

skal kaupandi hafa tilkynnt það veðdeildinni eigi síðar en á næsta gjalddaga 

lánsins. 

Heimilt er veðdeildinni við hver eigandaskipti að krefjast endurgreiðslu 

lánsins að öllu eða nokkuru leyti. 

Ef markverðar breytingar eru gerðar á veðsettri eign, svo að hún ryrni 

við það í verði, en skuldunautur vanrækir að birta bankastjórninni þetta þegar 

í stað. má krefjast allt að 1% aukagjalds af veðskuldinni, er rennur í varasjóð. 

14. gr. 

Ef einhver, sem keypt hefir veð, vill taka að sér skuld við veðdeildar- 

flokkinn. skal hann þegar í stað leita samþykkis bankastjórnar um það. Ef hún 

samþykkir, að hinn nýi eigandi taki lánið að sér, skal hann innan 6 mánaða frá 

kaupdegi sanna eignarrétt sinn fyrir bankastjórn og taka lánið að sér. 

15. gr. 

Lánum þeim. sem veðdeildarflokkurinn veitir, má hann eigi segja upp. 

meðan lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim. sem hann hefir undirgengizt. 

En þá er bankastjórn beimilt að telja eftirstöðvar láns fallnar í gjald- 

daga undir eins, án uppsagnar, ef eigi er fullnægt einhverju atriði lánsskil- 

málanna, t. d.: 

a) Ef ákvæðisgjöld eru eigi greidd í réttan gjalddaga. 

hb) Ef veðið gengur svo úr sér, að það er eigi lengur svo tryggilegt sem vera 

skal. 

c) Ef skuldunautur heldur eigi vátrvggðum húsum, sem að veði eru, eða van- 

rækir að senda veðdeildinni kvittun vátrvggingarfélags þess, er hlut á að. 

fyrir iðgjaldi í tæka tíð. 

d) Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða gjöldum, er ganga fyrir kröfu 

veðdeildar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka að sér lán. 

16. gr. 

Skuldunautar veðdeildarflokksins skulu 15. október ár hvert greiða vöxtu, 

afborganir og tillög til veðdeildarkostnaðar og varasjóðs í einu lagi með jafnri 

fjárhæð á hverjum gjalddaga. Sérhvert lán. sem veitt er á öðrum tima árs en 

nefndum gjalddaga, skal talið veitt á næst undanförnum gjalddaga, en á næsta 

gjalddaga á eftir skulu vextir og gjald til veðdeildarkostnaðar og varasjóðs þó 

aðeins takast frá 1. degi þess mánaðar, sem lánið er tekið í til næsta gjalddaga
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67 (15. okt.). Tillag til veddeildarkostnadar og varasjóðs er 17% å åri af lånsfjår- 
30. apríl hæðinni, eins og hún er fyrir hvern gjalddaga. En vextir eru 5 af hundraði á ári 

af höfuðstól þeim, sem í láni er á hverjum tíma. 

17. gr. 
Á hinum ákveðna gjalddaga má hver lántakandi, án undanfarinnar upp- 

sagnar, greiða aukaafborganir, sem þó standi á hundraði króna. eða endurgreiða 
lánið að öllu leyti. Greiðslur þessar má hann lúka með bankavaxtabréfum veð- 
deildarflokksins eftir ákvæðisverði þeirra. Lögmætar skal telja greiðslur 
þessar, ef þær eru komnar til veðdeildarinnar fyrir 15. nóvember. Á öðrum 
limum árs má greiða upp lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó þvi 
aðeins, að það sé veðdeildinni að skaðlausu. 

18. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem eigi hefir innan 15. nóvember greitt árleg 

gjöld sín, er hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga. skal í drátt- 
arvöxtu af nefndum gjöldum greiða 1% fyrir hvern mánuð frá sjalddaga til 
greiðsludags, og skal sá mánuður, sem komið er fram í, talinn sem heill. 

19. gr. 
Afborgunum þeim og endurgreiðslum, sem luktar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa bankavaxtabréf þau, er veðdeild- 
arflokkurinn hefir af hendi látið. eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir um- 
sjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna; kveður atvinnumálaráðherrann 
annan til þess, hinn bankastjórnin. Þegar hlutkesti hefir farið fram, skal aug- 
lýsa með 6 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabréfum þeim, er upp hafa 
komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga Þau verði greidd. Auglýsing þessi 
skal birt í blöðum þeim, er 5. gr. ræðir um. Veðdeildin má og á þann hátt og 
með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabréf flokksins framar en 
hér segir. 

20. gr. 
Handhafar eða eigendur bankavaxtabréfa þeirra, er innleysa skal, geta 

gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim fylgja, fengið greidd- 
an höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða neina 
vöxtu af höfuðstólnum upp frá því. Greiðsla fer fram á þeim stöðum, sen 
nefndir eru í 5. gr. 

21. gr. 
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útgreiðslu, rennur í 

varasjóð veðdeildarflokksins, vextir, ef eigi er vitjað innan 5 ára, höfuðstóll. ef 
eigi er vitjað innan 20 ára, hvort tveggja talið frá gjalddaga.
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22. gr. 
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Nú glatast bankavaxtabréf, sem nafnskráð er i bókum veddeildarinnar, 30. april 

og getur þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins, með 9 mánaða fyrir- 

vara, Í auglýsingu, er birt sé þrisvar samfleytt í Lögbirtingablaði og í samsvar- 

andi blöðum erlendis, þar er ætla má, að bréfin séu í umferð. Ef enginn gefur 

sig fram með bréfið í tæka tið, getur bankastjórnin afhent hinum skráða eig- 

anda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu fjárhæð sem það, er glataðist, án 
seti 

þess að nokkur annar, er bankavaxtabréfið kann að hafa verið afsalað g 

þar fyrir búið kröfu á hendur veðdeildarflokkinum. 

Um ógilding annarra glataðra bankavaxtabréfa og vaxtamiða fer eftir g 

almennum lögum. 

23. gr. 

Bankavaxtabréf hau, sem innleyst hafa verid eda notud til ad greiða eða 

afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau undir eins á 

þann hátt, að þau með því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirzlu 

veðdeildarinnar. Skal síðan við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist 

endurskoðanda, ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það teikn 

ingsár. 
24. gr. 

begar lån er komid i gjalddaga, hefir veddeildin heimild til ad låta selja 

veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sátta eða fjárnáms, sam: 

kvæmt ákvæðum í tilskipan um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr, 

eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. 

Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið. og 

skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau séu auðsjáanlega 

á rökum bvegð, og eigi er heldur unnt að stöðva eða ónýta uppboðið með 

nokkurs konar málskoti. 

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og komin 

í gjalddaga, og skuldunautur hefir rétt til þess að höfða mál til endurgjalds 

á öllu því, er hann hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að 

skaðlausu. 
Veðdeildin setur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð 

á veðsettum fasteignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara. 

25. gr. 

Nú hefir veðdeildin orðið að láta leggja sér út veðselta eign (sbr. 24. gr.) 

og eignin hefir eigi selt innan árs, frá því er veðdeildin tók við henni, og skal 

þá greiða veðskuldina úr varasjóði, eða að minnsta kosti svo mikinn hluta henn- 

ar, að eftirstöðvar veðskuldar á eigninni séu eigi hærri en þriðjungur virðingar- 

verðs hennar til lántöku, né heldur hærri en boðið var hæst í eignina á upp- 

boði. Skal eignin síðan seld svo fljótt sem unnt er og sýnt þykir, að eigi sé ávinn- 

ingur að bíða lengur með söluna, og getur kaupandi þá tekið að sér eftirstöð- 

var lánsins.
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67 Å medan veddeildin hefir slika eign með höndum, skal eigi ad sidur år- 
30. apríl lega greiða tilskildar afborganir og vöxtu af láninu, og skal það gert úr vara- 

sjóði, ef tekjur af eigninni sjálfri hrökkva eigi til þess. 
Í ársreikningum veðdeildar skal sera sérstaklega grein fyrir eignum 

þeim, sem þannig er ástatt um. 

26. gr. 

Fé varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxta í bankavaxtabréfum veðdeildar. 
svo sem við verður komið. 

Fé ófullráðra manna og almannastofnana og sjóða má verja til að kaupa 
bankavaxtabréf veðdeildar, en þó eigi hærra verði en skráðu eða almennu gang- 
verði og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. Allt það geymslufé, sem sam- 
kvæmt lögum. skipulagsskrám sjóða eða öðrum gildum ákvæðum má verja til 
útlána gegn fasteignaveði, má í stað þess geyma í bankavaxtabréfum veðdeildar. 

27. gr. 

Skyldir skulu embættis- og syslunarmenn rikisins eda bæjar-, syslu- eda 
sveitarfélaga endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun, er veðdeildin greiðir, 
ef um nokkurt meiri háttar starf er að ræða, að gefa bankastjórn skyrslur og 
veita aðstoð, svo sem að láta í té álit sitt um verð fasteigna, hafa eftirlit með við- 
haldi veðsettra eigna, annast innheimtu árgjalda af lánum eða sölu bankavaxta- 
bréfa eða inna af hendi önnur svipuð störf fyrir veðdeildina. 

28. gr. 

Veðdeildarflokkinum stýrir stjórn Búnaðarbankans. 

29. er. 

Endurskoðunarmenn Búnaðarbankans skulu hafa vakandi augu á því, að 
veðdeildinni sé stjórnað samkvæmt ákvæðum þeim, sem um hana gilda. Eink- 
um skulu þeir hafa gætur á, að aldrei sé í veltu bankavaxtabréf, er nemi stærri 
fjárhæð samtals en heimilað er í 2. og 19. gr. Þeim ber að athuga skjöl hvers 
láns, sem veitt er, til þess að ganga úr skugga um, að haldin séu ákvæði þau. 
sem sett eru fyrir útláni; þeir skulu hafa stöðugt eftirlit með því, að banka- 
vaxtabréf þau, sem ræðir um í 23. gr., séu þannig ónýtt, að ekki sé framar unnt 
að setja bankavaxtabréfið eða vaxtamiða þess í veltu; þeir skulu að lokum. að 
minnsta kosti einu sinni á ári, sannreyna að heimafé veðdeildarinnar og veð- 
skuldabréf o. s. frv. sé fyrir hendi. 

30. gr. 

sérstakan reikning skal halda um 1. flokk bankavaxtabréfanna, enda sé 
þeim til tryggingar sérstakur varasjóður, og skal í hann renna tekjuafgangur 
veðdeildarflokksins.



249 1930 

31. gr. 67 

Þegar lokið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofn- 30. apríl 

aðir verða samkvæmt lögum veðdeildar Búnaðarbankans, rennur varasjóður 

til næsta flokks og svo koll af kolli. Þegar lokið er skuldbindingum siðasta 

flokksins. rennur varasjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflokka eða veð- 

lánastofnana, sem settar verða til þess að halda áfram veðlánastarfseminni, eftir 

að lokið er síðasta flokki samkvæmt lögunum. Ef slíkum nýjum flokkum eða 

veðlánastofnunum verða fengin aðgreind starfsvið, skiptist varasjóður í milli 

þeirra, svo að hvert starfsvið njóti réttrar ítölu, þeirrar er varasjóðinum hefir 

þaðan aflazt. 

Fyrirmæli þessi eru hérmeð sett samkvæmt lögum um Búnaðarbanka 

Íslands nr. 31, 14. júní 1929, til þess að öðlast þegar gildi, og birtast til eftir- 

breytni öllum, sem hlut eiga að mál. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. april 1930. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

FYRIRMÆLI 68 
30. apríl 

um 

bústofnslánadeild Búnaðarbanka Íslands og fyrsta flokk bankavaxtabréfa hennar. 

Samkvæmt lögum 14. júní 1929, um Búnaðarbanka Íslands. eru um bú- 

stofnslánadeild bankans sett þau ákvæði, er hér fara á eftir. 

I. gr. 

Það er hlutverk bústofnslánadeildar að veita bændum og öðrum þeim, 

er kvikfjárrækt stunda, þar með bústofnslánafélögum, er sett kunna að verða 

upp samkvæmt sérstökum lögum, lán til þess að auka bústofn sinn eða koma 

upp bústofni; veita má og sömu lánþegum lán til kaupa á verkfærum til jarð- 

yrkju og heyvinnu.
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68 2. gr. 
30. apríl Bústofnslánadeildin hefir á boðstólum skuldabréf. sem hljóða á handhafa 

(bankavaxtabréf), en nafnskrá má í bókum hennar, og verða þau kölluð fyrsti 
flokkur bankavaxtabréfa hennar. Öl fjárhæð þeirra má ekki fara fram úr sex- 
faldri fjárhæð tryggingarfjár þess og stofnsjóðs, sem rikissjóður leggur deild- 
inni. Fjárhæð bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldsengum peningum, og 
skulu bréfin samin eftir fyrirmynd, sem stjórn bankans tekur til. Atvinnumála- 
ráðherra og stjórn bankans rita undir þau. Í bankavaxtabréfunum skal vera út- 
dráttur úr fyrirmælum þessum, að minnsta kosti á íslenzku og, ef Þörf þykir, 
á einhverju öðru tungumáli. Fjárhæðir bréfanna skulu vera 5000. 1000. 500 og 
100 kr., og skal hver deild þeirra hafa sérstakt bókstafseinkenni, en hvert bréf 
tölusett. Telja má fjárhæðir bankavaxtabréfanna einnig í útlendri mynt sam- 
hliða íslenzku krónumyntinni. Ásamt bankavaxtabréfunum skal afhenda stofn 
(talons) með vaxtamiðum til 15 ára. 

Aldrei má selja meira af bankavaxtabréfum en nemur fjárhæð þeirri, 
sem bústofnslánaflokkurinn á í veðskuldabréfum. 

Ef meira er gefið út um stundarsakir af bankavaxtabréfum en nemur 
þeirri fjárhæð, sem deildin á í veðskuldabréfum, er bera jafnháa vöxtu sem 
vaxtabréfin, skal geyma andvirði mismunarins í Landsbanka Íslands. unz þvi 
verður varið til útlána samkvæmt tilgangi bústofnslánadeildar. 

Auk veðskuldabréfa þeirra, sem Þbústofnslánadeildarflokkurinn fær frá 
lántaköndum, og fé það, sem hann kann að eiga í Landsbanka Íslands samkv. 
niðurlagi 2. gr., skal trygging fyrir honum vera: 

a) Varasjóður bústofnslánadeildar. 
b) Sameiginleg ábyrgð lántakanda flokksins, er nemi allt að 10% (sbr. 9. gr.). 
ce) Tryggingarfé og stofnsjóður bústofnslánadeildar. 

d) Ábyrgð ríkissjóðs. 

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem að ofan er 
greint. 

Á. gr. 

Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt 
árlegum reikningsskilum bústofnslánaflokksins. En tryggingarfé bústofnslána- 
deildar er 700000 kr. í skuldabréfum viðlagasjóðs. Stofnsjóður deildarinnar er 
300000 kr., sem ríkissjóður leggur til með 50000 kr. tillagi á ári í 6 ár. 

5. gr. 
Af bankavaxtabréfunum skal á ári hverju greiða í vöxtu 6%, er greiðist 

tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí, að helmingi í hvort skipti, gegn afhendingu 
vaxtamiðans. Vaxtamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga, skulu innleystir í bank- 
anum sjálfum (og í þeim bönkum erlendis, sem bankastjórnin ákveður og aug-
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lýsir með þriggja mánaða fyrirvara í Lögbirtingablaðinu og í öðrum samsvar- 68 

andi blöðum erlendis, þar sem ætla má, að bréfin séu í umferð). Sömuleiðis 30. apríl 

skulu vaxtamiðarnir gjaldgengir til lúkningar sköttum og öðrum gjöldum rikis- 

sjóðs, og skulu gjaldheimtumenn ríkissjóðs innleysa bå, ef þeir hafa fé fyrir 

hendi, sem greiðast á í ríkissjóð. 

6. gr. 

Fé bústofnslánadeildar má lána: 

a) Gegn veði í kúm lánþega. 

b) Gegn veði í öðru búfé, ef eigandi fjárins setur auk þess hreppsábyrgð sem 

viðbótartrygging eða aðra trygging. sem bankastjórn tekur gilda. 

Nú tekur deildin veð í búfé, sem tryggja má gegn sjúkdóma- og slysa- 

hættu í vátrvggingarsjóðum sveitarfélaga eða á annan hátt, og skal þá jafnan 

krefjast slíkrar tryggingar. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga um veð, 4. nóv. 1887, er lántakanda heimilt 

að veðsetja bústofnslánadeild einu nafni tiltekna flokka búfjár sins, er hann á 

eða eignast kann, og gengur veð deildarinnar fyrir öllum síðari veðsetningum 

búfjár eða einstakra gripa innan sama flokks. Sama gildir um veðsetning fóður- 

birgða, sem veðsali kann að eiga á hverjum tíma handa veðsettu búfé. 

Eigi gildir 8. gr. sömu laga um veðsetning búfjár og fóðurbirgða til bú- 

stofnslánadeildar, og eigi tapar deildin heldur veði sínu, þótt veðbréf sé ekki 

þinglesið af nýju á fyrsta manntalsþiugi eftir flutning veðsala í aðra þingha, 

nema bankastjórn hafi í tæka tíð verið kunnugt um flutninginn. 

7. gr. 

Lánsfjárhæð má ekki fara fram úr helmingi verðs hins veðsetta búfjár 

eftir verðlagsskrá. Aldrei má lána fé deildarinnar gegn búfjárveði, nema tryggt 

sé með Í. veðrétti í búfénu. 

8. gr. 

Eigi verða í veð teknir eldri gripir en hér segir: Kýr 12 vetra, naut 6 vetra, 

ær og sauðir 6 vetra, hrútar 4 vetra, hestar 15 vetra, stóðhestar 6 vetra, geitfé 

6 vetra, gyltur 5 vetra. 

Um virðing búfjár skal gilda verðlagsskrá hvers héraðs, svo langt sem 

þær ná, ella gildir gangverð innan héraðs, eftir vottorði hreppstjóra. 

Jafnskjótt sem búfjártrygging er komin á í hreppi, skal lánþega skylt að 

tryggja þar hið veðsetta búfé sitt. 

Lánþegi skal árlega, meðan lánið stendur, sýna vottorð hreppstjóra fyrir 

því, að veðið hafi ekki rýrnað svo í verði, að bústofnslánaflokkinum geti verið 

nokkur hætta búin; hér til telst skilríki fyrir því, að í stað búfjár þess, er fargað 

kann að hafa verið eftir leyfi, eða farizt hefir af veiki eða slysum, eða úr hefir 

gengið vegna aldurs, hafi veðið verið aukið að gripum, svo að fullnægja sé í
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68 9. gr. 
30. apríl Auk ábyrgða eiginna skulda, ábyrgjast lántakendur sameiginlega skuld- 

bindingar bústofnslánaflokks þessa, þó eigi framar en 10% af því, sem lán þeirra 
voru á síðasta gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar, en til hennar má 
taka, hvenær sem tryggingar þær, er getur í a-lið 3. gr., nægja eigi til að stand- 
ast áfallið tap. Áður en gripið er til stofnsjóðs veðdeildar, skal þá jafna niður 
á alla lántakendur bústofnslánaflokksins aukagjaldi til varasjóðs, svo sem þörf 
er á, til þess að bæta skaðann. Niðurjöfnun á aukagjaldi þessu skal vera í hlut- 
falli við fjárhæð lánanna. Eftir ákvörðun stjórnar bankans má skipta greiðslu 
þessari niður á fleiri en eitt ár. 

Ef þörf er á að grípa til ábyrgðarinnar til að fullnægja skuldbindingum 
bústofnslánaflokksins, skal endurgreiða það án vaxta, þegar hagur flokksins 
leyfir það. 

Ef eigi hrökkva til tryggingar þær, er getur i 3. gr. a—b, skal greiða tapið 
úr stofnsjóði. Ef stofnsjóður á þann hátt lækkar um 15%, má Þbústofnslána- 
deildin eigi halda áfram að láta af hendi bankavaxtabréf né veita lán, nema al- 
þingi ákveði af nýju, að hún skuli halda áfram störfum og með hvaða skil- 
yrðum. 

10. gr. 
Minnsta lán, sem bústofnslánaflokkurinn veitir, skal vera 300 kr., og jafn- 

an skulu lán standa á hundraði króna. Hæsta lán, sem deildin veitir, er 4000 kr. 
Lánstíminn má eigi vera lengri en 10 ár. Þegar sérstaklega stendur á, er banka- 
stjórn heimilt að láta lánin standa afborgunarlaus tvö fyrstu árin, en vextir 
skulu jafnan luktir árlega. 

11. gr. 

Lán þau, sem bústofnslánaflokkurinn veitir, má hann greiða í bankavaxta- 
bréfum sinum, eftir ákvæðisverði þeirra, eða í peningum með þeirri fjárhæð, 
sem deildin getur fengið fyrir bréfin, að frádregnum sölukostnaði, og jafnan 
hefir bústofnslánaflokkurinn rétt til þess að greiða lánin í peningum með þeirri 
fjárhæð, sem hann getur fengið fyrir bankavaxtabréfin eða á von á að fá fyrir 
þau, að frádregnum öllum beinum kostnaði. Semja má um sölu bankavaxta- 
bréfa flokksins fyrir fram í einu lagi eða fleiri, enda samþykki atvinnumálaráð- 
herra söluverðið. 

12. gr. 
Til þess að menn geti fengið lán úr bústofnslánadeild, verða þeir að senda 

Þessi skilríki með hverri lánbeiðni: 

a) Vottorð hreppstjóra um það, að lánbeiðandi eigi búfé það, sem boðið er að 
veði, og að það sé ekki veðsett öðrum. 

b) Vottorð hreppsfundar um það, að lánbeiðandi hafi ekki lent í fóðurþröng 
siðustu 5 ár eða þann tíma, sem hann hefir búið, ef skemmri er. 

e) Vottorð forðagæzlumanns eða eftirlitsmanns um ástand búfjárins og aldur 
og fóðurbirgðir eigandans.
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d) Skýrsla hreppstjórans samkvæmt framtalsbókum hreppsins um búpenings- 68 

eign lánbeiðanda síðustu 5 ár eða þann tíma. sem hann hefir búið, ef 20. apríl 

skemmri er. 

Þau skilríki, sem greind eru í 1. og 3. lið, skal lánbeiðandi senda banka- 

stjórn árlega, meðan lánið stendur. Ef lán hefir verið fengið til verkfærakaupa, 

skal lántakandi senda bankastjórn árlega innan 12 mánaða vottorð hreppstjór: 

um. að verkfærin hafi verið keypt og séu Í eigu lántakanda. 

Ef um hreppsábyrgð er að ræða, skulu þessi skilríki fylgja ábyrgðaryfir- 

lýsingu: 

1) Samþykki sýslunefndar. 

2) Fjárhagsreikningur hreppsins. 

3) Vottorð yfirvalds, að þeir menn skipi hreppsnefnd, sem ábyrgðina takast á 

hendur. 

4) Staðfest útskrift úr fundarbók hreppsnefndar, um að ábyrgðin hafi verið 

löglega samþykkt. 

13. gr. 

Hver lántakandi skal greiða 17% af lánsfénu í va rasjóð flokksins. Ef um 

semst við stjórn bankans, er þó lántakanda heimilt að greiða þetta lántökugjald 

í tvennu lagi. Ef lánið er endurgreitt að öllu leyti, áður en lántökugjaldið er að 

fullu greitt, ber að greiða eftirstöðvar lántökugjaldsins, um leið og lánið er end- 

urgreitt. 

Ef eigendaskipti verða að veðinu, er bústofnslánadeild heimilt að krefjast 

endurgreiðslu lánsins að öllu eða nokkuru leyti. 

Ef markverðar breytingar verða á veði, svo að það rýrni við það í verði, 

en skuldunautur vanrækir að Þirta bankastjórninni þetta þegar í stað, má 

krefjast allt ad 1% aukagjalds af vedskuldinni, er rennur Í varasjóð. 

14, gr. 

Ef einhver. sem keypt hefir veð. vill taka að sér skuld við bústofnslána- 

flokkinn, skal hann þegar í stað leita samþykkis bankastjórnar um það. Ef hún 

samþykkir, að hinn nýi eigandi taki lánið að sér, skal hann innan 6 mánaða frá 

kaupdegi sanna eignarrétt sinn fyrir bankastjórn og taka lánið að sér. 

15. gr. 

Lánum þeim, sem Þbústofnslánadeildin veitir, má hún eigi segja upp, 

meðan lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, sem hann hefir undirgengizt. 

En þá er bankastjórn heimilt að telja eftirstöðvar láns fallnar í gjald- 

daga undir eins, án uppsagnar, ef eigi er fullnægt einhverju atriði lánsskilmál- 

anna, Í. d.: 

a) Ef ákvæðisgjöld eru eigi greidd í réttan gjalddaga. 

b) Ef veðið gengur svo úr sér, að það er ekki lengur svo tryggilegt sem vera 

skal.
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c) Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða gjöldum, er ganga fyrir kröfu 
bústofnslánadeildar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka að sér lán. 

Nú kemur það í ljós, að lántakandi hefir notað fengið lán til annars en 
aukningar á bústofni sínum eða hann hefir fargað aftur af bústofninum, og er 
lånid på begar afturkræft. Auk bess skal låntakandi sæta sektum, frå 20—200 
kr. nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Sama gildir um 
lán, sem fengin eru til verkfærakaupa. 

Nú flytur skuldunautur bústofnslánadeildar búferlum, og skal hann þá 
þegar tilkynna það bankastjórninni. Ef skuldunautur, sem fengið hefir bú- 
stofnslán gegn hreppsábyrgð, flytur úr þeim hreppi, án þess að hafa fengið á- 
byrgð hreppnefndar framlengda, skal lánið Þegar fallið í gjalddaga, enda hafi 
hann ekki sett aðra trygging í hennar stað, er bankastjórn tekur gilda. 

16. gr. 
Skuldunautar bústofnslánaflokksins skulu 1. nóvember ár hvert greiða 

vöxtu, afborganir og tillög til kostnaðar við bústofnslánadeild og til varasjóðs 
hennar í einu lagi með jafnri fjárhæð á hverjum gjalddaga. Sérhvert lán, sem 
veitt er á öðrum tíma árs en nefndum gjalddaga, skal talið veitt á næstundan- 
förnum gjalddaga, en á næsta gjalddaga á eftir skulu vextir og gjald til deildar- 
kostnaðar og varasjóðs þó aðeins takast frá 1. degi þess mánaðar, sem lánið er 
tekið í, til næsta gjalddaga (1. nóvember). Tillag til deildarkostnaðar og vara- 
sjóðs er 54 % á ári af lánsfjárhæðinni. eins og hún er fyrir hvern gjalddaga. En 
vextir eru 6 af hundraði á ári af höfuðstól þeim, sem í láni er á hverjum tíma. 

17. gr. 
A hinum ákveðna gjalddaga má hver lántakandi. án undanfarinnar upp- 

sagnar, greiða aukaafborganir, sem þó standi á hundraði króna. eða endurgreiða 
lánið að öllu leyti. Greiðslur þessar má hann lúka með bankavaxtabréfum bú- 
stofnslánaflokksins eftir ákvæðisverði þeirra. Lögmætar skal telja greiðslur 
þessar, ef þær eru komnar til deildarinnar fyrir 15. desember. Á öðrum tímum 
árs má greiða upp lán að fullu. ef bankastjórnin samþykkir, þó því aðeins, að 
bað sé deildinni að skaðlausu. 

18. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem eigi hefir innan 15. desember greitt árleg sjöld 

sín, er hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga, skal í dráttarvöxtu 
af nefndum gjöldum greiða 1 “% fyrir hvern mánuð frá Sjalddaga til greiðslu- 
dags, og skal sá mánuður, sem komið er fram í. talinn sem heill. 

19. gr. 
Afborgunum þeim og endurgreiðslum., sem luktar eru Í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa bankavaxtabréf þau, er bústofns- 
lánaflokkurinn hefir af hendi látið. eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir
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umsjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna; kveður alvinnumálaráðherr- 68 

ann annan til þess. hinn bankastjórnin. Þegar hlutkesti hefir farið fram, skal 30. apríl 

auölýsa með 6 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabréfum þeim, er upp 

hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði greidd. Bústofns- 

lánadeildin má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa 

hankavaxtabréf flokksins framar en hér segir. 

20. gr. 

Handhafar eða eigendur bankavastabréfa þeirra, er innleysa skal, geta 

gegn því að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim fylgja, fengið greiddan 

höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða neina vöxtu af 

höfuðstólnum upp frá því. Greiðslan fer fram á þeim stöðum, sem nefndir eru 

i 5. ør. 

21. gr. 

Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga il útgreiðslu, rennur Í 

varasjóð bústofnslánaflokksins, vextir, ef eigi er vitjað innan ð ára, höfuðstóll, 

ef eigi er vitjað innan 20 ára, hvort tveggja talið frá gjalddaga. 

22. gr. 

Nú glatast bankavaxtabref, sen nefnskráð er í bókum bústofnslánadeild- 

ar, og setur þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins. með 9 mánaða fyrir- 

vara, í auglýsingu, er birt sé þrisvar samfleytt í Lögbirtingablaði, og í samsvar- 

andi blöðum erlendis. þar er æða má. að bréfin séu í umferð. Ef enginn sefur 

sig fram með bréfið í tæka tið. getur bankastjórnin afhent hinum skráða cig- 

anda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu fjárhæð sem það, er glataðist, án þess 

að nokkur annar, er bankavaxtabréfið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir 

búið kröfu á hendur bústofnslánaflokkinum. 

Um ógilding annarra glataðra hankavaxtabréfa og vaxtamiða fer eftir 

almennum lögum. 
23. gr. 

Bankavaxtabréf þau, sem innlevst hafa verið eða notuð til að greiða eða 

afborga lán, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau undir eins á 

þann hátt, að þau með því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirzlu 

deildarinnar. Skal síðan við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist end- 

urskoðanda, ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár. 

24. gr. 

Fé varasjóðs og stofnsjóðs skal ávaxla í bankavaxtabréfum Þbústofns- 

lánadeildar. svo sem við verður komið. 

Fé ófullráða manna og almannastofnana og sjóða má verja til að kaupa 

bankavaxtabréf bústofnslánadeildar, en þó eigi hærra verði en skráðu eða al- 

mennu gangverði og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er,
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68 25. gr. 
30. april Skyldir skulu embættis- og syslunarmenn rikisins eda bæjar-, syslu- eda 

sveitarfélaga endurgjaldslaust eða gegn hæfilegri þóknun er bústofnslánadeild 
greiðir, ef um nokkurt meira háttar starf er að ræða, að gefa bankastjórn skýrsl- 
ur og veita aðstoð, ef hún fer fram á Það, svo sem að láta í té álit sitt um verð 
veðs, hafa eftirlit með viðhaldi veðs, annast innheimtu árgjalda af lánum eða 
sölu bankavaxtabréfa eða inna af hendi önnur svipuð störf. Svo er og hrepp- 
stjóri hver skyldur til að senda bankastjóra árlega nákvæma skýrslu um búfjár- 
eign allra eða tiltekinna búanda í hreppnum, ef bankastjórn krefst. 

26. gr. 
Bústofnslánaflokkinum stýrir stjórn Búnaðarbankans. 

27. gr. 
Endurskoðunarmenn Búnaðarbankans hafa á hendi endurskoðun bústofns- 

lánadeildar eftir svipuðum reglum sem gilda um veðdeild bankans. 

28. gr. 
Sérstakan reikning skal halda um 1. flokk Þbankavaxtabréfanna, enda sé 

þeim til tryggingar sérstakur varasjóður, og skal í hann renna tekjuafgangur 
bústofnslánaflokksins. 

29. gr. 
Þegar lokið er skuldbindingum hvers Þeirra bústofnslánaflokka, er stofn- 

aðir verða samkvæmt lögum bústofnslánadeildar Búnaðarbankans, rennur vara- 
sjóður til næsta flokks og svo koll af koll. Þegar lokið er skuldbindingum sið- 
asta flokksins, rennur varasjóðurinn til þess eða þeirra bústofnslánaflokka eða 
stofnana, sem settar verða til þess að halda lánstarfseminni, eftir að lokið er sið- 
asta flokki samkvæmt lögunum. Ef slíkum nýjum flokkum eða lánsstofnunum 
verða fengin aðgreind starfsvið, skiptist varasjóður í milli þeirra, svo að hvert 
starfsvið njóti réttrar itölu, þeirrar er varasjóðinum hefir þaðan aflagt. 

Fyrirmæli þessi eru hér með sett samkvæmt lögum um Búnaðarbanka 
Íslands nr. 31, 14. júni 1929, til Þess að öðlast þegar gildi, og birtast til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1930. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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FYRIRMÆLI 

um 

lánadeild Búnaðarbanka Íslands handa smábýlum við kaupstaði og kauptún. 

Samkvæmt lögum 14. júní 1929, um Búnaðarbanka Íslands, eru um lána- 

deild smábýla við kaupstaði og kauptún sett þau ákvæði, er hér fara á eftir. 

Í. gr. 

Í samræmi við tilgang bankans er það hlutverk smábyladeildar að veita 

lán til smábýla í grennd við kaupstaði og kauptún, og skal það að jafnaði þeim 

takmörkum bundið, að land það, er býli fylgir, skuli fullræktað eða fullnotað 

seta veitt meðalfjölskyldu að minnsta kosti þriðjung þess, er þarf til framfærslu 

henni, eða sé um 3 hektarar. 

2. gr. 

Starfsfé deildarinnar, er framlag ríkissjóðs og lánsfé það, er ríkissjóður 

útvegar, samkvæmt 54. og 55. gr. laga um Búnaðarbanka Íslands, 14. júní 1929. 

3. gr. 

Af lánum úr deildinni skal greida i våxtu 6% á ári, þangað til öðru vísi 

verður ákveðið. 

Á. gr. 

"Fé smábýladeildar má lána: 

a) Gegn hverju því fasteignaveði, er bankastjórnin tekur gilt. 

b) Gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- eða hreppsfélaga. 

c) Gegn afgjaldakvöð á býlið, enda sé það ekki veðsett með 1. veðrétti. 

Hús og önnur mannvirki, er eldur getur grandað, skulu eigi tekin gild að 

veði, nema vátryggð séu Í vátryggingarstofnun, sem stjórn bankans tekur gilda. 

Heimilt er deildinni að annast sjálf vátrygginguna og innheimta iðgjöldin með 

árgjöldum af láninu. 

5. gr. 

Lánsfjárhæð má ekki fara fram úr % af virðingarverði húseigna, mann- 

virkja og lands eða afnotaréttar lands. Að jafnaði má eigi lána, nema gegn Í. 

veðrétti. Þó er (nema þegar um afgjaldskvöð er að ræða) heimilt að taka gildan 

9. eða síðara veðrétt, ef almannasjóðir einir eiga forgangsveð og lánin samanlögð 

eru innan 3 virðingarverðs. 

69 
30. apríl
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6. gr. 

Eignir þær, sem smábýladeildin tekur að veði, skulu metnar á kostnað 
lánþega af tveim mönnum, sem stjórn bankans nefnir til. svo framarlega sem 
ekki er unnt að hlíta löggiltu fasteienamati. Eignirnar skal meta til þess verðs, 
sem þær eftir beztu vitund virðinsarmanna hafa í kaupum og sölum, og skal 
virða þær með kvöðum þeim, sem á þeim hvila. hvort heldur eru skattar eða 
afgjöld. Í virðingargerðunum skal eignunum lýst rækilega og greinilega. Um 
Jarðeign skal tilgreina landstærð. hlunnindi og kvaðir þær, er á henni kunna að 
hvíla, allt það. er lýtur að högum hennar og ræktun, viðhaldi húsa. og enn til- 
færð sérstök atvik, sem áhrif hljóta að hafa á verðmæti býlisins, svo sem það, 
hvort hún Hggur undir skemmdum af vatnagangi, sjávargangi, skriðum. sand- 
foki. snjóflóðum o. s. frv. 

Um húseignir skal þess getið, hver hús séu á landinu og hvers virði hver! 
um sig, en eins fyrir því tekið fram virðingarverð landsins sjálfs, án húsa. Í virð- 
ingu húseigna skal nákvæmlega lýst hverju einstöku húsi, tilgreind stærð þess, 
tala herbergja, telja til allt múr- og naglast, sem húseign fylgir, svo sem ofna, 
Járneldstæði o. fl., efni það, er húsin eru gerð af. og gæði þess, að svo miklu 
leyti sem unnt er, enn fremur aldur húsa og viðhald. 

Ef eignin hefir gengið kaupum og sölum, skal setið síðasta kaupverðs 
hennar. 

Lántakandi skal að minnsta kosti á hverjum fimm ára fresti, meðan lán- 
ið stendur, sýna skírteini, sem bankastjórnin tekur gilt, fyrir því, að veðið hafi 
ekki rýrnað í verði, svo að lánadeildinni geti verið nokkur hætta af búin. Ef 
lántakandi lætur farast fyrir að senda stjórn bankans slíkt skírteini. má hún 
láta skoðun og nýja virðing fara fram á kostnað lántakanda. 

7. gr. 
Minnsta lán, sem smábýladeildin veitir, er 200 kr. og jafnan skulu lån 

standa á hundraði króna. Hámark lánsfjárhæðar er 15000 kr. Lánstíminn má 
vera allt að 40 árum, ef veðið er jarðeign, vandað steinstevpuhús eða steinhús. 
og allt að 30 árum. ef veðið er vandað timburhús. 

8. gr. 

Til þess að menn geti fengið lán úr smábyladeild, verða þeir að fullnægja 
þeim skilyrðum, er nú skal greina: 
a) Útvega virðingargerð, samkvæmt því sem segir í 6 gr. 
h) Utvega vedbåkarvottord. 

c) Útvega vottorð sama embættismanns. er hlut á að máli, um þinglesna heim- 
ild lánbeiðanda að eigninni, eða ef ekki er unnt. bå vottorð hans um, að 
eignin sé vitanleg eign hans. 

d) Afhenda bankanum vátryggingarskirteini. ef um vátrvggðar eignir er að 
að ræða, og 

e) kvittun fyrir síðustu iðgjaldsgreiðslu.
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Ef um er ad ræda åbyrgd bæjar-, syslu- eda sveitarfélaga, skulu bessi skil- 69 

ríki fylgja ábyrgðaryfirlýsingu: 
30. apríl 

1) Samþykki æðra stjórnarvalds. 

2) Fjárhagsreikningur þess bæjar-. sýslu eða sveitarfélags, sem í hlut á. 

3) Vottorð þeirra yfirvalda, er hlut eig: að máli, að þeir menn skipi bæjar- 

stjórn þá, sýslumenn eða hreppsnefnd, sem ábyrgðina takast á hendur, 

{) Staðfest útskrift úr fundarbók þess. er tekur að sér ábyrgðina, um að á- 

byrgðin hafi verið löglega samþykkt. 

Ef um er að ræða afgjaldskvöð: 

a) Eignarvottorð frá yfirvaldi því. sem hlut á að máli. 

b) Eftirrit af byggingarbréfi. 

9. gr. 

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsfénu í va rasjóð. 

Figandaskipti að veðsettu býli skal kaupandi hafa tilkynnt eigi síðar en 

á næsta gjalddaga lánsins. 

Heimilt er smábyýladeild við hver eigandaskipti að krefjast endurgreiðslu 

lánsins að öllu eða nokkuru leyti. 

Ef einhver. sem keypt hefir veð, vill taka að sér skuld við smábyladeild, 

skal hann þegar í stað leita samþykkis bankastjórnar um það. Ef hún sam- 

þykkir, að hinn nýi eigandi taki lánið að sér. skal hann innan 6 mánaða frá kaup- 

degi sanna eignarrétt sinn fyrir bankastjórn, og taka lánið að sér. 

10. gr. 

Lánum þeim, sem smábýladeildin veitir. má hún eigi segja upp. meðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, sem hann hefir undirgengizt. 

En þá er bankastjórn heimilt að telja eftirstöðvar láns fallnar í gjald- 

daga undir eins, ån uppsagnar, ef eigi er fullnægt einhverju atriði lánsskilmál- 

anna, t.d. 

a) Ef ákvæðisgjöld eru eigi greidd í réttan gjalddaga. 

b) Ef veðið gengur svo úr sér, að það er eigi lengur svo tryggilegt sem vera skal. 

c) Ef skuldunautur heldur eigi vátrvggðum húsum, sem að veði eru, eða van- 

tækir að senda smábýladeildinni kvittun vátryggingarfélags þess, er í hlut 

á, fyrir iðgjaldi í tæka tið. 

d) Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða gjöldum, er ganga fyrir kröfu 

smábýladeildar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka að sér lán. 

11. gr. 

Skuldunautar smábyladeildar skulu 1. nóvember ár hvert greiða vöxtu, 

afborganir og tillög til kostnaðar við smábýladeild og til varasjóðs hennar í 

einu lagi með jafnri fjárhæð á hverjum gjalddaga. Sérhvert lán, sem veitt er á 

öðrum tíma árs en nefndum gjalddaga, skal talið veitt á næst undanförnum 

gjalddaga, en á næsta gjalddaga á eftir skulu vextir og gjald til deildar-kostn-
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aðar og varasjóðs þó að eins reiknast frá 1. degi þess mánaðar, sem lánið er 
tekið í, til næsta gjalddaga (1. nóvember). Tillag til deildarkostnaðar og vara- 
sjóðs er %7% á ári af lánsfjárhæðinni, eins og hún er fyrir hvern gjalddaga. 

12. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem ekki hefir innan 15. desember greitt árleg 

gjöld sín, er hann átti að lúka á næsta undangengnum gjalddaga, skal í dráttar- 
vöxtu af nefndum gjöldum greiða 1 fyrir hvern mánuð frá gjalddaga til 
greiðsludags, og skal hver partur úr mánuði teljast heill. 

13. gr. 
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir deildin heimild til þess að ganga 

að veðinu, eftir þeim reglum, er gilda um eignir, sem veðsettar eru bankanum. 

14. gr. 
Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæm 

árlegum reikningum deildarinnar. 

15. gr. 
Skyldir skulu allir embættismenn og sýslunarmenn til að aðstoða banka- 

stjórnina á svipaðan hátt sem fyrir er mælt um veðdeild bankans. 

16. gr. 

Endurskoðunarmenn Búnaðarbankans hafa á hendi endurskoðun smá- 
býladeildar eftir svipuðum reglum sem gilda um veðdeild bankans. 

17. gr. 
Sérstakan reikning skal halda um smábýladeild, jafnframt því sem hún 

skal talin í aðalreikningi bankans. 

Fyrirmæli þessi eru hér með sett samkvæmt lögum um Búnaðarbanka 
Íslands, nr. 31, 14. júní 1929. til að öðlast Þegar gildi, og birtast til eftirbreytni 
öllum. sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumdlaráðuneytið, 30. apríl 1930. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLYSING 70 
14. mai 

um 

breyting á prófreglugerð fyrir gagnfræðadeild hins almenna 

Menntaskóla í Reykjavík frá 18. apríl 1907. 

1. gr. 

Síðari málsgrein 5. gr. í breytingu þeirri, er gerð hefir verið á reglugerð- 

inni 5. april 1923 orðist svo: Fyrir skriflegar úrlausnir skal eigi gefa sérstakar 

einkunnir nema í íslenzku. Í öðrum greinum skal aðeins gefa eina einkunn 

fyrir munnlega og skriflega frammistöðu. 

2. gr. 

Reglur bær, er settar eru med reglugerdarbreytingu pessari koma 

strax til framkvæmda. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. maí 1930. 
g . ! 

Jónas Jónsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

AUGLÝSING 71 
14. maí 

um 

breyting á prófreglugerð fyrir lærdómsdeild hins almenna 

Menntaskóla í Revkjavík frá 20. maí 1910. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum dóms- og kirkjumálaráðnuneytisins hefir 

Hans hátien konungurinn í dag allramildilegast þóknast að staðfesta eftirfar- í 

andi reglugerð um breyting á prófreglugerð fyrir lærdómsdeild hins almenna 

Menntaskóla í Reykjavík.
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71 REGLUGERÐ 
14. maí 

um 

breyting á prófreglugerð fyrir lærdómsdeild hins almenna Menntaskóla í Reykjavík 

frá 20. maí 1910. 

Í. gr. 
2. liður 2. gr. fellur niður og töluröð breytist samkvæmt þvi. 
9. liður 3. gr. orðist svo: > 

« 

9. Bókfærsla. 
Prótið er skriflegt. Nemendur skulu reyndir í aðaloreinum bókfærslunn- 

ár, einfaldri bókfærslu og tvöfaldri, eftir amerísku og ítölsku kerfi. 

9 or 2. gr. 
Reglugerð þessi gengur þegar í gildi. 

Þetta birtist hérmeð til leiðbeiningar öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kikjumálaráðuneytinu, 14. maí 1930. 

Jónas Jónsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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KONUNGSBRÉF 72 
25. juni 

um 

að Alþingi skuli koma saman á Þingvöllum. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Að Vér samkvæmt stjórnarskrá konungsríkisins Ís- 

lands. 18. maí 1920, allramildilegast skipum fyrir um, að Alþingi skuli 

koma saman á Þingvöllum þann 26. júní 1930. 

Ritað í Reykjavík 25. júní 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S:) 

Tryggvi Þórhallsson.
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73 KONUNGSBRÉF 
25. juni 

um 

þingsuppsögn. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vér viljum hérmeð veita yður, sem Vorum forsætis- 
ráðherra Íslands umboð til þess í Voru nafni að segja Alþingi slitið, 
þá er þingið hefir lokið störfum sínum nú bráðlega. 

Ritað í Reykjavík 25. júní 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli, 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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KONUNGSBRÉF 74 
26. júní 

um 

heiðursmerki alþingishátíðarinnar 1930. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danimerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtset talandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vér höfum fallizt á þá tillögu forsætisráðherra að 

láta gera heiðursmerki alþingshátíðarinnar 1930 úr gulli, til þess að 

halda á lofti minningunni um þúsund ára afmæli Alþingis. þúsund ár 

fæðingarár ríkisins. 

Á heiðursmer kinu að framan er merki alþingishátíðarinnar, en 

aftaná áletrað „Ísland 930— 1930“. og skal bera það í litbandi Íslands, 

vinstra megin á brjóstinu. 

Heiðursmerkið má aldrei veita nema nú á þessu hátíðarsumri, og 

skal sæma því alla alþingismenn Íslands, þá fulltrúa erlendra þjóðþinga, 

er Alþingi hefir boðið til hátíðarinnar og eru hér staddir svo og sam- 

kvæmt tillögu forsætisráðherra. einstaka aðra, einkum þá, er hafa staðið 

eða standa í náinni samvinnu við Alþingi og stjórn landsins um undir- 

búning og umsjá hátíðarinnar. Aðra má ekki sæma heiðursmerkinu 

Merkið er eign þeirra. sem því hafa verið sæmdir, og ber ekki að skila 

þvi aftur. 

Frá þessum reglum má aldrei víkja. 

Gjört á Þingvöllum, 26. júnímánaðar 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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75 BRÁÐABIRGÐALÖG 
21. sept. 

um 

breyting á lögum nr. 18, 19. júní 1922 um fiskimat. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. 

Láenborg og Áldinborg, 

Gjörum kunnugl: Með því atvinnu- og samgöngumálaráðuneyti Vort 
hefir þegnlega borið upp fyrir Oss, að nvlega sé aftur farið að flytja salt- 
fisk lausan í skipum til Spánar, sem hætt hafi verið við um nokkurt skeið 
vegna þess að talin var hætta á skemmdum á fiskinum í Þeim flutningum, 
og með því að Spánarmarkaðinum er talin stafa hætta af Þessari flutnings- 
aðferð, ef hún yrði nú aftur tekin upp að nokkru ráði, teljum Vér það 
brýna nauðsyn ad gefa ut bráðabirgðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. 

stjornarskrårinnar 18. mai 1920, 

Því bjóðum Vér og skipum þannig: 

Í. gr, 

ö. málsgrein 1. gr. laganna orðist svo: 

Allur fiskur, seim fluttur er til Spánar, skal vera bundinn í bagga 
og vera í hæfilegum umbúðum að dómi matsmanna. Sama gildir um fisk, 
sem fluttur er til hinna annara Miðjarðarhafslanda, ef hann er fluttur til 
þessara landa um önnur lönd, 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Skaganum, 21. september 1930. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Tryggvi Þórhallsson.
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TILSKIPUN 

un 

manntal á Íslandi. 

af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, i Slesvik, 

; Låenborg og Aldinborg, 

  

með því að 1. desember er nú almennt skoðaður 

ir óheppilegt að láta allsherjar- 

  

   í 101 um i 

sem há á Íslandi og því þyk 

þá bjóðum Vér hérmeð og fyrirskipum, 

nai 1920, um manntal á Íslandi, svo sem 

manntal fap: 
manntål iara 

  

1 ! samkvæmt 

hér segir: 

l. or. 3 

alit land 2. desember 1930. Almennt manntal skal taka um 

2. gr. 

ildi Tilskipun þessi öðlast þegar 

Eftir þessu eigi allir hlutaðeigendur sc 

SD
 

2. október 1930. Gjört á Amdlínborg, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Årnason. 

Rikisprentsmidjan Gutenberg Reykjavik
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REGLUGERÐ 

fyrir 

útibú Landsbanka Íslands. 

I. KAFLI. 

Skipulag og stjórn úlibúsins. 

1. gr. 
samkvæmt lögum um Landsbanka Íslands 15. april 1928, 2. og 43. gr., 

rekur sparisjóðsdeild bankans útibú. sem annast venjulega bankastarfsemi, 
svo sem nánar verður ákveðið í reglugerð þessari, nema sérstök ákvæði verði 
selt um tiltekin útibú. 

2. gr. 

Stjórn Landsbanka Íslands er vfirstjórn útibúsins, ákveður hún um- 
dæmi þess og verksvið og sefur starfsmönnum þess starfsreglur, sem þeim 
skal skylt að fara eftir í öllum greinum. 

  

Stjórn útibúsins hefir útibússtjóri á hendi. Hann er skipaður af banka- 
'áðinu með 6 mánaða uppsagnarfresti að fengnum tillögum framkvæmdar- 
stjórnarinnar. Bankaráðið setur útibússtjóranum erindisbréf. Til að skuld- 
binda útibúið þarf undirskrift útibússtjóra og einhvers starfsmanns útibús- 
ins, sem bankaráðið sefur umboð til þess. Bankaráðið skipar og endurskoð- 
anda við útibúið með 6 mánaða uppsagnarfresti og setur honum erindis- 
bréf að fengnum tillögum framkvæmdarstjórnar bankans. 

I. gr. 

Utibúið er að öllu leyti rekið á kostnað og ábyrgð bankans, enda fær 
hann allar tekjur þess. 

5. gr. g 
Årsreikningur utibusins skal saminn og sendur bankanum endurskod- 

aður fyrir janúarlok ár hvert. 

6. er. 

Útibússtjórinn ákveður. með samþykki framkvæmdarstjórnar bank- 
ans, hvenær útibúið er opið til afgreiðslu og birtir það almenningi. Allir
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starfsmenn útbúsins, nema endurskoðandi, skulu jafnan vera viðstaddir í 

afgreiðslutimanum. 

(. ST. 

Starfsmönnum útibúsins er skylt að vinna framyfir venjulegan starfs- 

tíma, þegar þess er þört. 

8. ør. 

Starfsmennirnir mega ekki án leyfis framkvæmdarstjórnarinnar taka 

að sér annað launað starf eða reka atvinnu. 

9. or. 

Starfsmönnum útibúsins er bannað að gerast umboðsmenn gagnvart 

útibúinu. 
10. gr. 

Allir starfsmenn útibúsins skulu undirskrifa drengskaparheit um það. 

að þeir með árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, sem þeim 

eru á hendur falin, og eigi gera neinum úti í frá kunnugt um málefni úl- 

búsins, né segja frá um viðskipti einstakra manna við það. 

11. gr. 

Útibússtjóri skiptir verkum milli starfsmanna útibúsins, þar sem ekki 

er öðruvísi ákveðið í reglur rð þessari, og hefir eftirlit með að þeir mæti 

reglulega í útibúinu og gæti skyldu sinnar í hvívetna. Hann hefir eftirlit með 

bókhaldinu og sjóðnum og ber að öllu leyti ábyrgð á rekstri útibúsins gagn- 

vart stjórn bankans. Hann ákveður um öll útlán útibúsins innan þeirra tak- 

marka, sem sett verða sérstaklega fyrir hvert útibú. Fyrir 15. nóvember år 

hvert skal útibússtjóri hafa gert tillögu til bankastjernarinnar um bad, hve 

mikid starfsfé útibúið þurfi á næsta ári og skiptingu þess milli atvinnugreina. 

12. er. 

Kvittanir frå útibúinu eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi rilað 

undir þær, og þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföll- 

um þeirra er þó jafngild kvittun þess eða þeirra, er þeir fela starf sitt með 

samþykki útibússtjóra. 

15. gr. 

Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum útibússins skulu þannig 

serðar að slöggt sjáist, hvað þar hefir staðið upphaflega. 

l4. er. > 

Féhirðir útibúsins skal setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað 

fyrir, sem nemi að minnsta kosti einum fjórða af því, sem hann má hafa mest 

í sjóði í eigin vörælu, eftir ákvörðun framkvæmdarstjórnar. 

1. 
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Féhirðir ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans eða af öðrum ástæð- 
um annast störfin, ef eigi er séð fyrir að varamennirnir eða aðsloðarmenn- 
irnir setji tryggingu, meðan þeir gegna störfum féhirðis. 

Í5. gr. 
Á aðalpeningahirzlu útibúsins skal læsingin vera þannig gerð, að ekki 

verði henni lokið upp nema með tveimur lyklum. sem ekki eru eins. Hefir 
útibússtjórinn annan lykilinn, en féhirðir hinn. og verða þeir því ávallt tveir 
að vera við þegar hún er opnuð. 

Þegar eitthvað er tekið úr sjóði eða í hann látið. skal það ritað í bók, 
sem til þess er ætluð. 

Skal féhirðir rita nafn sitt undir. ef úr sjóði er tekið, en útibússtjóri, 
ef í hann er látið. 

16. gr. 
Féhirði skal fengin önnur fjárhirzla. er hann skal geyma í fé það, sem 

honum er fengið til daglegra þarfa, og hefir hann einn lykil eða lykta að 
henni. 

17. gr. 
Allir varalyklar skulu geymdir í hirzlum, sem tveir mismunandi 

lyklar ganga að, svo að aldrei seti einn maður haft aðgang að þeim. 

11. KAFLI. 

Dálk- eða hlaupareikningsviðskipti. 

18. gr. 
Hver sá, sem vill byrja dálk- eða hlaupareikningsviðskipti við útibúið, 

skal semja um það við útibússtjóra. 

19. or. 

Sá, sem leggur inn á dálk eða hlaupareikning, fær lausa kvittun fyrir 
fénu, tvíritaða, ef hann óskar þess. 

20. or. 
Menn geta fengið fé, sem þeir eiga inni á dálki eða í hlaupareikningi, 

útborgað eftir skriflegri beiðni, samkvæmt tékkávísun eða eftir símskeyti, 
sem svo tryggilega sé gengið frá, að sú útborgun sé hættulaus fyrir útibúið. t. 
d. þegar undirskrift hins rétta hlutaðeiganda hefir verið staðfest af símanum 
á venjulegan hátt.
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21, gr. 77 

Enginn må gefa åvisun å meira fé en hann å inni å dålki eda i hlaupa- 1. nov, 

reikningi, nema öðruvísi sé um samið. 

22. gr. 

Útibúið selur innstæðueisendum tékkávísanabækur til afnota við ávís- 

anir á innstæðu og fær samtímis sýnishorn af undirskrift hlutaðeiganda til 

samanburðar. Komi það fyrir, að fölsk ávísun sé greidd af útibúinu, ber sá 

skaðann sem féð á, nema um sé að kenna augljósu gáleysi útibúsins. 

23. gr. 

i tékkåvisun, sem gefin er út á innstæðu á dálki eða hlaupareikningi, 

verður fjárhæðin að vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þessa 

ekki sætt, þá er útibúinu ekki skylt að útborga ávísunarupphæðina. Sé fjár- 

hæðin tilgreind öðruvísi með tölustöfum en bókstöfum, þá gildir lægri talan. 

24. gr. 

Leitað skal samþykkis framkvæmdarstjórnarinnar Gl viðtöku á inn- 

lögum á dálk eða í hlaupareikning. sem útibússtjóri telur óvenjuleg eða 

varhugaverð. 

25. gr. 

Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í bókum útibúsins, og 

einnig umboðsmanni hans, en varast verður, að hann sjái reikning annara 

manna. 

111. KAFLI. 

Sparísjóðsviðskipti. 

26. gr. 

Útibúið tekur við fé tl ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minnst 1 kr. 

í senn. Þó er eigi skylt að taka við stórfé, þegar útibússtjórn álítur það óhag- 

anlegt fyrir útibúið. 

27. gr. 

Þegar innstæða nemur minnst 5 krónum, reiknast vextir af heilum 

krónum frá og með næsta degi eftir að féð var lagt inn, þó eigi í minni hlut- 

um en heilun aurum. 

Vextir reiknast til31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höf- 

uðstólinn. Af fjárhæðum. er nema 1000 krónum eða þar yfir, er útibúinu eigi
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skylt ad greida vexti, begar fjårhædir bessar standa skemur en 2 månudi i 
útibúinu. 

28. ur. 8 
Af fé, sem útibúið ávaxtar með sparisjóðskjörum. verður greitt það. 

er menn Óska, án uppsagnarfrests, þesar útibússtjórinn sér það fært, en 
heimta má, að upphæðum frá 5000 1500 kr. sé sagt upp með viku fyrirvara 
og upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fyrirvara. 

Án tveggja mánaða uppsagnarfrests er útibúinu eigi skylt að borga 3 5 
meira en 2500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

29. ør. 

Þegar viðskiptamaður leggur inn fé með sparisjóðskjörum í fyrsta 
sinn, fær hann viðskiptabók og greiðir 50 aura fyrir. Framkvæmdarstjórnin 
ákveður hvenær gjald þetta er greitt. 

Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það 
um leið vera ritað í viðskiptabókina. Þó má í sérstökum tilfellum taka vid fé 
an þess bókin sé sýnd, gegn kvittun bókara og féhirðis. 

Heimilt er að stofna sérstaka deild við sparisjóðinn, þar sem taka má 
við innlögum og ávísa á innstæðuna, án þess viðskiptabókin sé sýnd. Skulu 
slík innlög og útborganir færast í viðskiptabókina þegar hún er næst sýnd í 
útibúinu. Viðskiptabækur við þá deild skulu greinilega bera með sér. að gefa 
megi út ávísanir á innstæðuna. 

Fyrir innlögum og útborgunum kvittar bókari og féhirðir í viðskipta. 1 g 
> 

bókina, og er það full sönnun fyrir øreidslunni. 
Það er eigi á ábyrgð útibúsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 

haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er við- 
skiptabókin hljóðar um. eða eitthvað af þvi. Um falskar ávísanir á spari- 
sjóðsinnstæður gilda ákvæði 22. or. 

Vexti skal innfæra í viðskiptabækurnar Þegar þær eru sýndar í úti- 
búinu í fyrsta skipti eftir 14. jan. ár hvert. Útibússtjóri og gjaldkeri lögeilda 
viðskiptabækur. eða þeir starfsmenn útibúsins, sem bankaráðið gefur um- 
bod til bess. 

30. 

Glatist viðskiptabók, ber eiganda að snúa sér til útibúsins. er annast 

gr. 

um, að handhafa hennar verði stefnt samkvæmt 50. gr. laga mm Lands- 
banka Íslands nr. 10, 15. apríl 1928. Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

% s sr öl. Er 

Útibússtjóra er heimilt að segja lausu fé, sem er á vöxtum í útibúinu 
    med sparisj 

sögnina í viðskiptabókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé Þirt í því 

óðskjörtum, með 3 mánaða fyrirvara. Skal annaðhvort rita upp-
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blaði, er stjórnarvalda auglýsingar skulu birtar i, og að minnsta kosti í tveim 

öðrum blöðum. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem upp er sagt. 

32. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn, né tekur út, i 15 år sam- 

fleytt, verður hætt að greiða vexti af því. og verður þá með auglýsingu, er 

skal birt með missiris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 31. gr., skorað á eig- 

anda að hirða féð. Gefi hann sig ekki fram áður en fresturinn er liðinn, er við- 

skiptabók hans ógild, en féð, ásamt vöxtum, rennur í útibúið, þó má úti- 

bússtjóri greiða féð, að meira eða minna leyti. ef réttur eigandi gefur sig fram 

innan 5 ára, og bankaráðið leyfir. 

35. gr. 

Engum verða gefnar upplýsingar um eignir annara í útibúinu, nema 

skylt sé að lögum. 
34. gr. 

Sá. er tekið hefir allt út úr viðskiptabók sinni, skal skila henni í úli- 

búið; sé bók útskrifuð. fær hann aðra bók ókeypis. ef hann vill halda við- 

skiptunum áfram. 
35. gr. 

Utibuinu er heimilt að taka fé til ávöxtunar eftir sérstökum samningi í 

hvert skipti og gefa viðtökuskirteini fyrir fénu, 

IV. KAFLI. 

Um kaup á víælum o. fl. 

36. 

Utibdinu er heimilt ad kaupa og selja vixla, tékka og åvisanir, hvor! 

yr“ 
er. 

sem greiðsla á að fara fram innan lands eða utan. 

37. gr. 

Víxlar, tékkar, ávísanir og önnur verðbréf, r útibúið kaupir, skulu 

vera greinilega samin, og skulu hlutaðeisendur kosta kapps um, að þau séu 

óblettuð, eða óflekkuð, og án leiðréttinga. 

Þegar útibúið kaupir eða selur verðbréf, er hljóða um erlenda peninga, 

skal verð bréfanna jafnan reiknað í íslenzkum peningum. 

Hvert það verðbréf, er útibúið kaupir. á að vera framselt því skrifleg: 

um leið og kaupin eru afgreidd. 

1. 
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58, gr. 

begar vixill hefir verið afsagður, skal útibúið venjulega taka út stefnu 
í víxilmáli innan 10 daga, þegar samþvkkjandi og allir ábyrgðarmenn eru 
búsettir í þeim kaupstað eða hreppi, er útibúið hefir aðselur í, en ella í síð- 
asta lagi innan 40 daga. 

V. KAFLI. 

Um lánveilingar. 

39. gr. 
Utibúinu er heimilt að veita lán segn tryggingu með 1. og 2. veðrétti í 

jarðeignum, þar á meðal ræktuðum erfðafestulöndunm með húsum, oe hús- 
eignum með lóð í kaupstöðum, eða verzlunarstöðum. 

40. gr. 
Til þess að menn geti fengið lán úr útibúinu segn fasteignaveði, verða 

Þeir að fullnægja þeim skilyrðum er nú skal greina: 
a. Útveg: virðingargerð samkvæmt eftirfylgjandi: 

Eignir þær, er setja skal að veði, skulu 2 óvilhallir menn, er hlatað- 
eigandi lögreglustjóri skipar til þriggja ára í senn fyrir hvern hrepp eða 
kaupstað — og 1 til vara —, virða á kostnað lánbeið: 

  

til eyðublöð fyrir virðingargerðir. 
Fignirnar skal meta til þess verðs, sem þær, eftir beztu vitund virð- 

ingarmanna, hafa í kaupum og sölum. og skal þær virða með kvöðum 
þeim, er á þeim hvíla, sköttum eða afsjöldum. 

Í virðingargerðinni skal eignunum ítarlega og greinilega lýst, og 
fram tekin öll þau atriði, kostir og < allar, er áhrif geta haft á verðmætið. 

Sé það jarðeign, skal tilgreina fasteignamat hennar. hve mörg kú- 
gildi fylgi henni, upphæð afsjaldsins. hlunnindi hennar og kvaðir þær 
er á henni kunna að hvíla. Ennfremur skal taka fram alit það, er lyt- 
ur að ásigkomulagi jarðarinnar í heild sinni. og væktunarástandi hennar, 

    

hvernig viðhaldi bygginga á jörðinni sé varið. og önnur sérstök atvik, er 
   x hljóta að hafa áhrif á verðmæti jarðarinnar, svo hvort hún leour 

  

undir skemmdum af valnagansi, skriðum. sandfoki. snjóflóði o. fl. 

   
Þess skal setið, hver hús eru á jörði og veri 

um sig, og eins skal tekið fram virðinsarverð an 
husa. 

  

Þegar virtar eru húseignir, skal nákvæm 
byggingu, tilgreina stærð hennar, hve mörg herbergi í henni eru, telja til 
allt múr- og naglfast, er henni fylgir. svo sem ofna, járneldstór o. fl. efni
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pad, er byggingarnar eru byggðar úr, og að svo miklu leyti sem unnt er, 

sæði þess. og ennfremur aldur bygginganna og viðhald, og ef kvaðir 

nokkrar eru á þeim. 

AÐ lokum skal í virðingargerðinni tekið fram, hve stór lóð sú sé, er 

húseigninni fylgir. og hvernig ásigkomulag hennar sé. 

Hafi eignin gengið kaupum og sölum svo kunnugt sé, skal skýrt frá 

hvað gefið hefir verið fyrir hana síðast. 

Til þess að hús í kaupstöðum og verglunarstöðum séu tekin að veði, 

útheimtist. að þau séu tryggð Í vátrvgeinsarfélagi, er framkvæmdarstjórn- 

in tekur gilt. Válrygging í Brunabótafélagi Íslands skal jafnan tekin gild. 

Hús. sem fylgja jörðinni. verða eigi sérstaklega tekin að veði, enda 

þótt válryggð séu, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi. Sama er um 

hús utan kaupstaða og verzlunarslaða. sem eigi eru notuð við ábúð á 

jörðu, eða rækltuðum erfðafestulöndum. 

b. Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veð- 

málabókum, hvort nokkur veðskuld eða önnur eignarbönd ligei á eign- 

inni og hver þau séu, svo að það sjáist, að þau séu eigi bvi til fyrirstöðu, 

að eignin geti orðið veðsett útibúinu. 

c. Útvega vottorð hlutaðeigandi embætlismanns samkvæmt embættisbókum 

hans um, að hlutaðeigandi hafi þinglesna eignarheimild fyrir eigninni, eða 

sé það eigi hægt, þá vottorð hans um, að eignin sé vitanleg eign hans. 

d. Ef um vátrvegðar eignir er að ræða. afhendist útibúinu vátryggingar- 

skirteini og 

e. kvittun fyrir síðustu iðgjaldsgreiðslu. 

f. Sé um leigulóð að ræða, verður lóðarsamningur að fylsja lánsskjölunum 

með áritun um, að samrit eða eftirrit sé afhent til þinglýsingar. 

41. gr. 

Útibúið lánar fé gegn sjálfskuldarábyrgð. er útibússtjóri álítur fnil- 

nægjandi. 

42. gr. 

Útibúið lánar fé gegn handveði, svo sent arðberandi áreiðanlegum verð- 

bréfum eða öðrum þeim munum, er úlibússljóri tekur gilda og sér útibúinu 

fært að geyma. 

Eanfremur má útibúið veita lán um stuttan tima gegn tryggingu Í vá- 

trvggðum verzlunarvörum, sen útibúinu eða trúnaðarmönnum þess eru af- 

hentar sem handveðstrygging. eða vörum samkvæmt farmskirteini eða 

seymsluskirteini, sem útibúinu er afhent og framselt. 

Um sölu á handveðum sjá 57. gr. laga um Landsbanka Íslands, nr. 10, 

15. april 1928. 

1930
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13. ør. 
Útibúið veitir einnig reikningslán með samþykki framkvæmdarstjórn- 

arinnar og gegn þeim tryggingum, sem hún ákveður. 

14. ør. 
Utibuid må veita lán gegn vedi i eignum og tekjum bæjar-, syslu- og sveitarfélaga, og gegn ábyrgð þeirra sem slíkra. þegar eftirfylgjandi skilyrði 

eru fyrir hendi: 

a. Leyfi hlutaðeigandi sljórnarvalds (sýslunefndar og stjórnarráðs) til lán- 
tökunnar. 

b. Fjárhagsreikningur sýslunnar, sveitar- og bæjarfélagsins næsta ár á und- an lánbeiðninni. 

c. Vottorð hlutaðeisandi yfirvalda um það, að þeir menn. er annast um lán- tökuna, eða veita umboð til að taka lánið. séu réttir hlutaðeisendur. 
d. Útskrift úr fundarbók lánbeiðanda, sem sýni, að löglega hafi verið sam- þykkt að taka lánið. og sé Útskriftin staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi. 

Lán gegn fasteign og handveði veitist eigi til lengri tíma en 10 ára, nema samþykki framkvæmdarstjórnarinnar komi til. Hún kveður og á um, hvernig afborgun lánsins sé greidd. Lán gegn sjálfskuldarábyrgð og vá- trvggðum vörum veitist eigi til lengri tíma en 1 árs í senn, 

16. er. 
Utibúið getur tekizt á hendur ábyrgðir um stuttan tíma samkvæmt nán- ari ákvæðum í erindisbréfi útibússtjóra. 

17. er. 
Þeir, sem vilja fá lán úr útibúinu. skulu beiðast þess skriflega og geta þeir fengið prentuð eyðublöð undir slíkar lánbeiðnir í útibúinu. Skriflegs svars við slíkri beiðni verður ekki krafizt, og getur enginn, sem synjað er um lán, heimtað, að honum sé gerð grein fyrir, hverjar ástæður séu til synjun- 

arinnar. 

18. gr. 
Sérhver skuldunautur útibúsins má greiða lán það, er hann hefir feng- ið, allt eða nokkurn hluta þess, áður en gjalddagi sá, sem ákveðinn er í skulda- bréfinu er kominn, og fær hann þá endurgoldinn tiltölulegan hluta þeirra 

vaxta, er hann hefir fyrirfram greitt, af upphæð þeirri, sem hann greiðir fyrir réttan gjalddaga, en ekki hærri vexti en útibúið á þeim tíma gefur fyrir spari- 
sjóðsinnlög. Þó getur útibússtjórinn breytt til um vaxtagreiðsluna, ef ástæða 
Þykir til. Vaxtaupphæðin skal nema meiru en 3 kr. til þess að endurgreiðsla 
á vöxtum geti komið til sreina.
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VI. KAFLI. 

Um kaup á verðbréfum og innheimtu. 

49. gr. 

Útibúið kaupir skuldabréf rikja og bæjar- og sveitarfélaga og önnur 

trygg og auðseljanleg verðbréf og selur aftur, þegar ástæða er til. 

50. gr. 

Halda skal skrá yfir hin keyptu verðbréf með auðkennum, fjárhæðum 

og gjalddögum, og skal dagurinn tilgreindur, þegar þau eru keypt eða seld. 

51. gr. 

Pbess skal nåkvæmlega gætt, ad utdregin skuldabréf eda bréf, sem sagt 

hefir verid upp, og åfallnir vextir séu innheimtir á réttum gjalddaga. 

52. gr. 

Hlutabréf má útibúið eigi kaupa nema í umboði annara. 

Útibúið má annast allskonar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 

Bankaráð Landsbanka Íslands. 

Jón Árnason. Metúsalem Stefánsson. Héðinn Valdimarsson. 

Jóh. Jóhannesson. Magnús Jónsson. 
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4. ágúst 

AUGLÝSING 

um 

samning um sátt, dóms og sgerðaskipun milli Íslands og Spánar. 

Stjórnir Íslands og Spánar hafa þann 26. águst 1929 sert með sér samn- ing um friðsamlega lausn deilumála er kynnu að rísa milli landanna. Full- gildingarskjölin af samningi þessum voru afhení í Kaupmannahöfn þann 9. júlí 1930 og er 
Samningurinn, sem var saminn 

lenzkri þýðingu á samningnum: 

Traité de concilation, de reglement 
judieiaire et darbitrage entre 

Plslande et VEspange. 

Sa Majesté le Roi d'Tslande et de 
Danemark et Sa Majesté le 
dEspagne animés du désir de resser- 
rer les liens d'amitié qui existent entre 
Pislande et VEspagne et de ræsoudre, 
selon les principes les plus élevés du 
droit international public, les différen- 
ds qui viendraient å s'élever entre 
les deux Pays, ont ræsolu de conclure 
å cet effet un Traité et ont désignó 
leurs Plénipotentiaires, á savoir: 

Sa Majesté le Roi dTslande et de 
Danemark: 
Monsieur Peter Rochegune Munch, 

Doeteur és lettres, Ministre des 
Affaires  Etrangöres de Dane- 
mark, 

Sa Majesté le Roi d&Espagne: 
Monsieur Vicente  Gulierrez de 

Agiiera, Son Envové Extraordi- 
naire et Ministre Plénipotentiaire 
en Danemark, 

lesquels, aprés séétre fail connaltre 

201 

leurs pleins pouvoirs, reconnus en 

samningurinn þar með senginn í gildi frá sama degi að telja. 
á frönsku, birtist hér á eftir, ásamt ís- 

Samningur 

skipun 

um sátt, dóms- og gerðar- 
milli Íslands og Spánar. 

Með því að Hans hátign. konungi 
Íslands og Danmerkur, og Hans há- 
gn konungi Spánar, Teikur hugur á 
að tryggja vináttuböndin milli Íslands 
og Spánar, og á að leysa, í samræmi 
við háleitustu meginreglur hins opin- 
bera — þjóða-réttar, ágreininga er 
Kunna að rísa milli landanna, hafa 
þeir ákvarðað að sera með sér samn- 
ing héraðlútandi, og hafa útnefnt sem 
umboðsmenn sína: ” 
Hans hátign konungur Íslands og 

Danmerkur: 
Herra Peter Rochegune Munch, 

doktor í heimspeki, utanrikis- 
málaráðherra Danmerkur, 

Hans hátign konungur Spánar: 
Herra Vicente Gutierrez de Agtiera, 
sérlegan sendiherra sinn og råd- 
herra med umbodi i Danmörku, 

senn eftir að hafa tjáð hvor öðrum 
umboð sín, sem reyndust sóð og gild,  
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bonne et due forme, sont convenus des 

dispositions suivantes: 

Article 1. 

Parties contractanles 

réciproquement á régler 

par voie paeifique et d'apres les mé- 

thodes prévues par le présent Traité, 

tous les Htises ou conflils, de quelgue 

nalure qt'ils soient, qui viendralent 

á sélever entre Plslande et PEspagne 

et qui n'auraient pu élre résolus par 

les procédés diplomatiques ordinaires. 

Les Hautes 

s'engagent 

PARTIE 1. 

Article IL 

Tous les litiges entre les 

”arties contractantes, de quelque na- 

au sujet desquels 

Parties se conlesteraienl réeipro- 

quement un droit et qui wauraient pu 

étre réglés å Pamiable par les procé- 

dés diplomatiques ordinaires, seront 

soumis pour jugement, soit á un Tri- 

bunal arbitral, soit á la Cour Per- 

manente de Justice Internationale. 

Les contestations pour Ía solution des- 

Hautes 

ture qwils soient,, 

les 

quelles une procédure spéciale est pré- 

vue par dautres Conventions en vis 

gueur entre les Hautes Parties con- 

tractantes, seront réglées conformé- 

ment aux dispositions de ces Con- 

ventions. 

Article HL. 

S'il sagit dune contestalion dont 

Vobjet, daprés la légistlation intérieu- 

re de Vune des Parties, releve de la 

compélence  Tribunaux nationaux, 

cette Partie pourra sjopposer á 

qtelle soit soumise á la procédure 

prévue par le præsent Traté, avant. 

ce 
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hafa orðið 

ákvæði: 

ásállir um eftirfylsjandi 

1. grein. 
Hinir samningsaðilar skuld- 

binda sig gaenkvæmt bl að leysa á 
háu 

friðsamlegan hátt. og með þeim að- 
ferðum sem fyrir er mæll í samningi 

þessum, allar þrætur eða deilur, hvers 

eðlis sem þær eru, sem kynnu að rísa 

milli Íslands og Spánar, og ekki hei- 
ir tekizt að jafna milli stjórnarfullírúa 

ríkjanna. 

I. ÞÁTTUR. 

2. grein. 

Allar þrætur milli hinna háu samn- 

ingsaðilja, hvers eðlis sem þær eru, 

en þess efnis, að aðiljarnir eru ósált- 

ir um rétlaratriði, og ekki hefir tekizt 

að jafna milli stjórnarfulltrúa rikj- 

anna, skal leita dómsákvörðunar um, 

annaðhvort fyrir gerðardómi, eða hin- 

um fasta albjóðadómstóli. Þrætuefni 

sent samkvæmt öðrum samningum, 

sem eru Í gildi milli hinna háu sanin- 

ingsaðila, eiga að sæta sérstakri með- 

ferð tl úrlausnar, skulu sæta þeirri 

meðferð er samningar þessir mæla 

fyrir um. 

3. grein. 

Ef þrætuefnið er málsatriði, sem 

samkvæmt heimalöggjöf annars aðila, 

heyrir undir dómstóla sama lands. þá 

getur þessi sami aðili mótmælt þvi, 

að þrætuefnið skuli sæta þeirri með- 

ferð, sem gert er ráð fyrir í þessum 

samningi, áður en endanlegur dóms-



  

Avant d'étre soumis å la procédure 

  

judiciaire preserite 

le 

nun accord entre les 

  

soumis å fin de concilati     
nm Internationale 

  

   

  

i la Commission de Cc 

u sur les modalités de la 

    

une des Parties 

   . Fo 
"0  Inter- 

ne ; , les stinnlatanas Á national sutvant 1es stipulaflons de 
article HH du présent Traité 

    

    
COMPro- 

Cour Per “ Ta 
d id A, 

tternatlionale ou 

  

dåsionant døc Te comnromis desionant des Le compromis 

    

úrskurður hefir verið uppkvedinn, 
innan hæfilegs tíma, af réttu dóms- 
valdi. 

Í. grein 

Verði það að 

anna, gelur 

samkomulagi aðil- 

deiluefni, áður en það 
sætir þeirri dómsmeðferð er 2. grein 

Wrir um, orðið látið sæta sátta- 

  

ferð fyrir milliríkjanefnd, sérstak- 

skýra deiluefnin, safna í 
þeim tilsangi öllum upplýsingum. er Å % > i w oo 

    
ið seta komið, með vitna- 
vfir eða á annan hátt, og leit- 
asi ætta aðilana. 

Ef að lLHðið hafa 6 mánuðir frá 
þeim degi að annar aðilinn stakk upp 
á sáltameðferð, og ekki hefir náðst 
samkomulag um slíka málsmeðferð. 

um, hvernig sáttanefndin skuli € 

hvernig málaflutn- 

  

um 

hvor að- nhgnum skuli hagað, þá setur 

  

þess, að þrætuefnið sé bor- 
ið undir gerðardóm, eða fasta alþjóða- 

  

dómstólinn, samkvæmt ákvæðum 2.   

greinar þessa samninos. 

o. grein. 

ekki hefir verið farið fram á Ef 

såttanefndarmedferd, ceda ef såttaum- 

leitunin fyrir þar til settri såttanefnd 
hefir ekki borid årangur, svo og i til- 

i bvi er um ræðir í síðari hluta 4. 
eru samninesaðilarnir ásáttir 

un 40 þrætunni skuli vísa til fasta 

  

Sadómstólsins eða þá að útnefna 
erðardómara. Í samkomulagi hér um 

skal nákvæmlega tilgreint efni þræt-



9 
Fa 

déterminera  nettement Pobjel du 

différend, les compétences particu- 

Jieres que pourraient étre dévolues a 

la Cour Permanente de Justice Inter- 

Tribunal 

autres 

nationale ou au arbitral, 

ainsi que toutes conditions 

arrétées entre les Parties. Il sera établi 

par 

Gouvernements. 

La 

Internationale chargée de statuer sur 

le différend 

échange de notes entre les deux 

Cour Permanente de Justice 

ou le Tribunal arbitral 

désigné aux mémes fins, auront, 

respectivement, compétence pour in- 

terpréter les termes du compromis. 

Si pas 

dans les trois mois å compter du jour 

Je compromis n'est arrété 

ou une des Parties aura été saisie de 

la 

judiciaire, chaque partie pourra, aprés 

demande aux fins de réglement 

préavis d'un mois, porter directement, 

par voie de requéte, la contestation 

devant la Cour Permanente de Justice 

Internationale. 

Au surplus, la procédure applicable 

sera celle prévue par le statut de la 

Cour Justice Inter- Permanente de 

nationale ou, en cas de recours á un 

Tribunal arbitral, celle prévue par la 

Convention de la Have du 18 Octobre 

1907, le 

des conflits internationaux. 

pour léglement paecifique 

PARTIE IL 

Article VI. 

Toutes questions sur lesquelles les 

Gouvernements des deux Hautes Par- 

ties contractantes seraient divisés, sans 

pouvoir les résoudre á Tamiable par 

les procédés diplomatiques ordinaires. 

dont la solution ne pourrait étre 

récherchée par un jugemenl, ainsi 
qu'l est prévu par Particle HH du pré- 

81 

unnar, hid sérstaka umbod, sem fasta 

alþjóðadómstólnum eða gerðardómin- 

um er veitt, svo og sérhver önnur at- 

orðið 

Til samkomulagsins skal stofn- 

riði, sem aðilarnir hafa ásálfir 

um. 

að með nótum, sem stjórnirnar senda 

hvor annari. 

Fasti alþjóðadómstóllinn, eða gerð- 

ardómur, hefir sem ágreiningsalriðið 

til meðferðar, hafa hvor um sig um- 

boð tl þess að gera út um, hvernig 

skilja beri ákvæði samkomulagsins. 

Ef ekki 

innan þriggja mánaða frá því að ann- 

ar aðilinn hef 

þá 

um sig, með eins mánaðar fyrirvara. 

flutt þrætuefnið beina leið til fasta al- 

þjóðadómstólsins, sem þá er beðinn að 

hefir náðst samkomulag 

ir móttekið ósk um 

dómsúrlausn, setur hvor aðilinn 

taka þrætuefnið til meðferðar. 

Málsmeðferðin að Öðru le 

vera sú, sem fyrir er mælt í reglugerð 

skal yli 

fasta alþjóðadómstólsins, eða, sé mál- 

inu vísað til gerðardóms, í samræmi 

við Haagsamþykktina frá 18. október 
Te 1907, um friðsamlega úrlausn á milli- 

ríkjadeilum. 

II. ÞÁTTUR. 

6. grein. 

Öll málefni, sem hina háu samninss- 

aðila greinir á um, og ekki hefir tek- 

it að jafna milli stjórnarfulltrúa rikj- 

anna, og málefnin eru auk þess þess 

efnis, að ekki er hægt að leita dóms- 

úrlausnar samkvæmt 
<y - : 1 0 . 

2. grein þessa 

samnings, og ekki hefir þesar verið 

mælt fyrir um málsmeðferð í öðrum 
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4. ågust 
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sent Traité, et pour lesquelles une 

procðdure de réglement ne serait pas 

dójá prévue par un Traité ou Conven- 
tion en vigueur entre les Parties, pour- 
ront, dun commun accord entre les 

Parties, étre soumises en vue de con- 

ciliation å une Commission spéciale- 

ment instifuée å cet effet, 

Article VIL 

Si, dans les six mois á compter du 
jour on Tune des Parties a, en vertu 

de article VI. proposé la procédure 

de conciliation, il nv a pas accord sur 

le renvoi du conflit á ce moven de rö- 
glement, sur Ía composition de la 

Commission de Conciliation ou sur les 

modalités de procédure, ainsi que lors- 

que le renvoi å la procédure de Con- 

ciliaton n'a pas été demandé ou lors- 

duune coneiliation par une Gommis- 

sion instiluðe á cet effet, na pas 

abouti, le conflit sera, á la requéte 

d'une seule des Parties, soumis pour 

déeision å un Tribunal arbitral, qui, 

å défaut dautre accord entre les Par- 

lies, sera composé de cinq membres 

désignés pour chaque cas particulier. 

Les Parties contractantes nomment 

chacune librement un arbite et dési- 

gnent d'un commun accord les trois 

aulres, parmi lesquels sera choisi le 

Præsident de la Commission. Ce Tri- 

bunal arbitral aura, en pareil cas, les 

pouvoirs d'amiable compositeur, et 

dictera un ræglement obligatoire pour 
les Parties. 

Article VII, 

Si la nominalon des membres du 

Tribunal arbitral á désigner en com- 

mun nintervenait pas dans un délai 

de trois mois å compter du jour oú 

samningi eða samþykki, sem er í 
gildi milli aðilanna, má, með sam- 
komulagi aðilanna, flytja fyrir sér- 
staklega setta nefnd, er skal leitast við 
að sælta aðilana. 

7. grein, 
Nú líða 6 mánuðir frá þeim degi er 

annar aðili hefir farið fram á sátta- 
meðferð samkvæmt 6. grein, og ekki 
hefir náðst samkomulag um að leita 
Urlausnar á ágreininesefninu með 
slíkri aðferð, eða þá um hversu sátta- 
refndin skuli skipuð, eða um hversu 
málaflutningnum skuli hagað, svo og í 

bví tilfelli, að ekki hefir verið farið 

fram á að vísa ásreiningnum til sátta- 
meðferðar, eða ef sáttaumleifunin 

fyrir þar tl settri nefnd hefir ekki 
borið árangur, þá skal deilunni, þótt 

aðeins annar aðilinn óski þess, visað 
til úrlausnar serðardóms sem. sé ekki 

öðruvísi umsamið milli aðilanna, skal 

vera setinn af finnum dómurum, er 

skulu tilnefndir í hverju einstöku til- 

felli. 

Hvor aðili um sig velur eftir eigin 

seðþótta einn gerðardómara, en hina 

Þrjá skulu þeir útnefna í sameiningu. 
og einn Þbessara þriggja skal kosinn 

forseti nefndarinnar. Þessi gerdar- 

dómur hefir. þegar svona hagar. um- 

boð sem sáttasemjari, og kveður upp 

skuldbindandi úrskurð fyrir aðilana. 

8. grein. 
Ef að útnefnins þeirra gerðardóm- 

ara, er úlnefnast eisa í sameiningu, 

hefir ekki orðið innan þriggja mán- 

aða frá þeim degi er annar aðilinn 
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Pexéæcution 

ou partiellement 

le droit 

en opposition avec 

el si le droit constitu- 

Partie 

ou ne permettait 

d'effac« 

les 

gens, 

tionnel de cette ne permettait 
pas qwimparfaite- 
ment par voie administra- 
tive conséquences de la décision 
dont il síagit, la sentence judiciaire ou 
arbitrale déterminera la 

Vétendue de la réparation Á accorder 

nalure et 

á la Partie lés6e. 

Article XI. 

Durant la procédure de concilation. 
la procédure judiciaire ou la proc6- 
dure arbitrale, les Parties contractan- 

tes s'abstiendront de toutes mesures 

pouvant avoir une répereussion sur 
Vacception des propositions de la 

Concilation 

Varrét 

Justice 

Commission de ou sur 

de de la Cour 

Internationale 

la sentence du Tribunal arbitral. 

permanente de 

ou de 

A cet effet la Commission de Concila- 
tion, la Cour de Justice ou le Tribunal 

arbitral le 

provisoires 

ordonneront. cas €chéant, 
quelles mesures doivent 
étre prises. 

Article NI. 

Les contestations qui surgiraient au 
sujet de Vinterprétation ou de Pexécu- 

tion du présent Traité 

soumises 

seront, sauf 

accord  contraire, directe- 

ment å la Cour Permanente de Justice 

Internationale par voie de simple 
requéte, 

Article XIII. 
Le présent Traité cera ratifié. Les 

instruments de ratification en seronl 
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torité relevant de Pune des Parties einhver ju leyti, í bága við alþjóðarét 
ágúst contractantes, se trouve entiðremenl og ef að sljórnlög þessa aðila leyf: 

ekki, eða ekki svo að fullnægjandi 
þyki. að ógilda, með ráðstöfun fram- 

| kvæmdarvaldsins, afleiðingar ákvörð- 
unarinnar er um greinir, þá skal í 

eða í 
ákvæði um bætur, hvers eðlis 

miklar, 

dómsniðurstöðunni. gerðinni, 
sell 00 og 
hversu handa þeim aðila, er 
órélti hefir verið beittur. 

11. grein. 

Meðan 

dóms- 

á sáttaumleitun. 

serðardómsneðferð. 

leiða 

ráðstafanir, 

að stendur 
AX eda skulu 

adilarnir hjá sér hverskonar 
er kynnu að hafa verkan- 

ir gegn því að tilmælum sáttanefndar 
tekið, 

dómsúrskurðar 

eða 

ins. Í þessum tilgangi skulu, ef svo ber 

verði eða gegn framkvæmd 

fasta  alþjóðadóm- 
stólsins. úrskurðar serðardóms- 

undir. sáttanefnd, dómstóllinn, eða 
serðardómurinn, setja fyrirmæli um. 
hvaða Þráðabirgðaráðstafanir skulu 
gerðar. 

Í2. grein. 

Þrætum er upp kunna að koma við- 

víkjandi skyringu, eða framkvæmd. á 
samningi ekki 

sað beint til alþjóða- 

Þessum, skal, sé öðru- 
visL umsamið. 

dómstólsins, með venjulegri beiðni. 

13. grein. 

Samning þennan skal fullgilda. 
Fullgildingarskjölum skal skipæt á í
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cchangés å Copenhague dans le plus 

bref délai possible. 

Le présent Traité entrera en vigueur 

A la date de Péchange des ratifications 

et remplacera dans les relations entre 

FIslande et TEspagne, la Convention 

d'Arbitrage conclue á Madrid le ter 

Dóécembre 1905. IL aura une durée de 

dix ans A partir de cette date. Sl n'est 

pas dénoncé six mois avanl Vexpira- 

tion de ce délai, il sera consider 

comme renouvelé pour une période de 

dix anncées, et ainsi de suite. 

Si lors de Vexpiration du préæsent 

Traité, une procédure de Concilation, 

de réglement ou d'arbitrage se trouve 

pendante, elle suivra son cours jusqu'a 

son achevement, conformément aux 

stipulations du présent Traité. 

En foi de quoi. les Plénipotentiaires 

susnonimés ont signé le présent Traite 

ct v ont apposé leur „achet. 

Fait á Copenhague, en double exem- 
> 

plaire, le 26 aoút 1929. 

Pour Plslande: 

P. Munch 

(L. S.) 

Pour PEspagne: 

Vicente Gutierrez de Agiere 

(L. S.) 

Kaupmannahöfn, eins fljótt og auðið 

er. 

Samningur þessi gengur í gildi þann 

dag er fullgildingarskjölum er skipt 

á, og kemur, að því er snertir af- 

stöðu Íslands og Spánar, í stað gerð- 

ardómssamþykktarinnar. samdri | 

Madrid 1. desember 1905. Hann gildir 

í 10 ár frá þeim degi. 

Ef honum hefir ekki verið sagt upp 

sex mánuðum fyrir lok þessa tíma- 

þils. skal hann álítast endurnýjaður 

til tíu ára, og þannig áfram. 

Ef að sáttaumleitun, dóms- eða gerð- 

armeðferð, er ekki lokið á þeim tíma 

er samningur þessi gengur úr gildi, 

skal til lykta leidd. 

samkvæmt ákvæðum þessa samnings. 
sú málsmeðferð 

Þessu til staðfestu hafa fyrrgreindir 

umbodsmenn undirritad samning 

bennan, og sett vid hann innsigli sin. 

Saminn i tveimur eintökum í Kaup- 

26. ágúst 1929. mannahöfn 

Í umboði Íslands 

P. Munch 

(L. S.) 

Í umboði Spánar 

Vicente Gulierrez de Agilere 

(L. SJ 

Þetta er hérmeð sert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðherran, 

Tr    

h. águst 1930. 

evi Þórhallsson. 

1930
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AUGL Á YSING 

um 

samkomulag sem konungsrikid Island og konungsrikid Sviariki hafa gert með sér 
til að tryggja ríkisborgurunum rétt til bóta fyrir slys við vinnu. 

Með því að hinni konunglegu ís- sedan kungl. svenska regeringen 
lenzku stjórn og hinni konunglegu och kungl. islá <a regeringen funnit 
sænsku stjórn hefir virzt hagkvæmt 

o 
> 

ad tryggja rikisborgurum i hinu oa 
9 

    inu rétt til bóta fyrir slys við 

hafa undirritaðir, er bartil hafa øilt 
umboð, gert með sér eftirfs i 

  

samkomulag: 

I. Við 

frá 7. 

framkvæmd íslenzkra 

1928 

skulu sænskir ríkisborgarar 

laga 

4 ysatrygging 

  

mai um sl ar 
if 

     

og eftir- 
  látnir vandamenn þei án tillits 

  

heimilisfangs, njóta sama réttar til   
bóta, sem íslenzkir ríkisborgarar 

2 Ákvæðið í 

grein, öðru 

  

grein, fyrstu máls- 

atriði, í sænskum lögum 
frá 17. júni 1916 um tryggingu gegn 
slysi við vinnu, skal ekki koma til 
framkvæmda við íslenzka rikisborg- 
ára, sem ekki eru búsettir í Svíþjóð, 
heldur skulu íslenzkir ríkisborgarar 
án tillits t 

rætt til 

il hvar þeir eru búsettir eiga 

ta samkvæmt ákvörðunum 

27 

bó 

greinar og greinar, fyrstu 

    málsgrein, fyrsta atriði, nefndra laoa: 

málsorei ákvæðið í 27. grein, ai 

sömu skal ei heldur koma til laga 

framkvæmda gagnvart íslenskum rik- Ss 

isborgurum. 

5. Bætur tildæmast ákveðasí og 

annars samkvæmt reglum, sem á 
hverjum tíma gilda þarum í landi því, 

  

er greiðir bæturnar, og eins skal bóta- 
rétthafinn, í öllum málefnum. er 
snerta rétt hans og skyldur vegna 

    

alt Ullförsákra medborgare í 

  

arbete, hava under- A 

tceknade, dártill vederbörlisen befull- 
máktigade, ingátt följande överens- 
kommelse: 

I. Vid den is- 

1928 
forsåkring får olycksfall skola svenska 

tilåmpningen av 

  

den 7 maj om 

medbor: och deras efterlevande. 

  

hánsyn Gl hemvist, tillerkánnas 
samma rått till ersáttnins som islånd- 
ska medborgare. 

<) )- . 

2% S <.. Beståmmelsen i första 
stveket, andra punkten í den svenska 
lagen den 17 juni 1916 om försákring 
for olveksfal í arbete skall icke ása 

e 
il tillimpning í frága om islándsk med- 
icke år bosatt i Sverige, 

  

'Oljaktligen islåndska med- 
jorgare, oavsetlt de åro bosatta, 

till 

var 
ersátlning efter de í 

9 lasens och 7 SS samt 27 S första 
stvekel, första punkten angivna grun- 
derna; bestámmelsen i 27 8 andra 

  

slvekal av samma lag skall ej heller 

islandsk 

  

tillámpning í frása om 

medborgare. 

3. Ersáttningar  tillerkánnas och 
faststállas för övrist enligt regler, som 
vid varje tidpunkt åro gållande i av- 

att seende håra 1 

  

det land, varifrån er 

lgar, hkasom den ersáttninss- Li 

  

be VAR åttigade í alla árenden, som ansá
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fryggingarinnar, vera hådur fyrirmæl- 

um laga um slysatryggingar i bvi 
landi. sem hann biggur bæturnar frå. 

4. Stjørn hinnar islenzku stofnun- 

ar ,Slysatrygging Bikisins" og sænska 

»Biksførsåkringsanstallen"  skulu i 

málum þeim, sem samkomulag þella 

nær til, gegn greiðslu áfallandi kostn- 

Baar, aðstoða hvor aðra, og auk þess. 

ef óskað er, aðstoða aðra válrvosins- 

arstofnun, sem samkvæmt öðrum 

hvorum fyvrrnefndra laga yfirtekur 

iryggingu segn slysi við vinnu, við úl- 

vegun á upplýsingum og greiðslu bóta. 

5. Hvor aðili um sig setur fellt 

samkomulag þetta úr gildi við upp- 

sögn með minnst eins árs fyrirvara, 

enda gangi samkomulagið úr gildi við 

lok almanaksárs. 

6. Samkomulag þetta skal koma til 

framkvæmda við slys, sem eiga sér 

stað frá og með næsta degi eftir undir- 

<kriftardag samkomulagsins; þó skulu 

ákvæðin í Í. þætti einnig ná Hl slysa. 

er áður hafa orðið. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir 

skrifað undir samkomulag þetta og 

sett fyrir innsigli sín. 

Gert í Stokkhólmi í fveim eintökuin 

31. október 1938. 

Erik Scavenius. 

L. 5. 

hans ráttigbeter och förpliktelser pá 

grund skall vara 

underkastad olveksfallförsákrinsslag- 

sliffningen i det land, varifrån han 

mollager ersåttningen, 

av försákringen, 

ft. Svenska Biksförsákrinssanstalten 

och Styrelsen får den islåndska statens 

olveksfallsförsákring skola i de fall, 
som i denna Gverenskommelse avses, 

mot vederlag for uppkommande om- 

kostnader bistå varandra åvensom nå 

begåran annan försákringsinráttning, 
som enligt någon av ovannåmnda lagar 

meddelar førsåkring for olveksfall í 

arbete, med verkstållande av utred- 

ningar och utgivande av ersåttningar. 

5. Overenskommelsen kan genom 

uppsigning av var och en av partnerna 

efter en uppsågningstid av minst ett 

år upphåra att gålla med utgången 

av ett kaldenderår. 

6. Förevarande  överenskommelse 

iilámpas pá olveksfall. som intráffa 

från och med dagen efter den, dá 

denna &verenskommelse undertecknas, 

dock att beståmmelserna i punkt 4 

skola gålla åven i fråga om olycks- 

fall, sem dessförinnan intráffat. 

TIN beskráftelse hárav hava under- 

tecknadc underskrivit denna Överens- 

konnnelse och försett densamma med 

sina sigill. 
“ 
Som skedde i Stockholm i två exen- 

plar den 31 oktober 1930. 

Fredrik Ramel. 

L.S. 

Þetta er hérmeð gert almenningi kunnugl. 

Forsælisráðherrann, 8. desember 1839. 

Tryggvi Þórhallsson. 

1930 

19 
8. des.




