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TI. Landsbankareikningar. 

119 Efnahagsreikningur Landsbanka Íslands með útibúum 

hans ......20.00.0ð ne ennen kenne . 408— 419 

119 Efnahagsreikningur Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrar- 

bakka 22.22.0000. reen rere 119—420 

119 Efnahagsreikningur veddeildar Landsbanka Íslands 420—-429 

IV. Reikningur Búnaðarbanka Íslands. 

24 ur kningur Bunadarbanka Íslands ......0.. 77—85 

86 firlit um hag Búnaðarbanka Íslands .......... 284—-285 

V. Ýmsir reikningar. 

15 Snorrasjóður 1930, reikningur fyrir árið 1931 ...... 128 

46 Reikningur Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands | 29 

47 Reikningur Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis | 130 

120 Reikningur Brunabótalfélags Íslands .............. | 129-—432 

121 Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands | 433 

122 Efnahagsreikningur Söfnunarsjóðs Íslands .......... | 434 

129 Reikningur yfir tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embætlis- | 

MANNA 2... 140—441 

130 Reikningur sjóðsins Dýrleifarminning árin 1929, 1930 

og 1931 20... nkrre 441 
131 Reiknin gur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verka- 

manna- og sjómannafélaganna í Reykjavík ........ 449—-113 

132 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur- 

Skaftafellsprófastsdæmis 22.00.0000. 444—445 

133 Reikningur Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted 445 

141 Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjal- 

arnesbings ........000 00 152 

158 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins sameiginlega 
brunabótasjóðs fyrir sveilahíbý li 467—468 

159 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sjómannatrvggingar- 

ÍNDAP suser ennen en eees 469 

160 Reikningur yfir tekjur gjöld Iöntryggingarinnar 470 

161 Efnahagsreikningur Slysatryggingar ríkisins ........ 471 

162 Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jóns- 

SONAT 2... 172 

168 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands ....000... 24—526



      

  

NT Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

166 Firmatilkynningar ...........0.0.0.00...... 0. 476—509 

167 Vörumerkjaauglýsingar ...............0.000.00000. 510-——-524 

164 Skrá yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lög- 
birtingablaðinu ...........0.00.00000.0.0 0. 475 

165 Skrá yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtinga- 
blaðinu ...........0.......0 00. 475—476 

Auglýsingar um utkomin låg m. m. ...........…... …. 1, 131—134, 

407 
Embætti, sýslanir m. m. ............. 0... 5o26—530 

Heiðursmerki „...........0.00.0. 0. FR 530 —-534 

Konsúlar .........0.....0 0220 534 

Styrkveitingar ..............0.0. 00. evnen 534 

Einukaleyfi 2... rveee 534—3535



Registur 
nafna og orda. 

A. Á. 
A., heiðursmerki, 532. 

Akranes, lögreglustjóri, reglugerð, 70; 

hafnarreglugerð, 399—-406. 

Akureyri, rafveita, reglugerð, 

304; gjaldskrá, 305—-306. 

Aldaminning Jóns Sigurðssonar, skipu- 

lagsskrá, 47—49. 

Alþingismaður fyrir 

ing, 283. 

Andersen, Ludvig, heiðursmerki, 933. 

Andersen, Poul, heiðursmerki, 631. 

Árgjaldasjóður, reikningur. 438— 439. 

Afzelius, N. 

breyting, 

  

Reykjavík, aug 

Árni Magnússon, stvrkveiting. 534. 

Ásgeir Ásgeirsson, ráðherra, lausn, 527; 

skipaður, heiðursmerki, 532; er- 

lent heiðursmerki, 3838. 

Auglýsingar um útkomin lög m. m. Í, 

131— 134, 407. 

Aukaverk sóknarpresta, 

12. 

527; 

gjaldskrå, 11 

Austur-Evjafjallahreppur, sundnåm við 

barnaskóla, reglugerð, 157. 

Austur-Húnavatnssýsla, sýsluvegasjóður, 

  

samþykkt, 156;  fjallskilareglugerð, 

breyting, 156—-157. 

Austur-Landeyjar. áveitusamþykkt, breyt- 

ing, 139—-140. 
B. 

Bach, Jón, styrkveiting, 534. 

Banamein, rannsókn, reglugerð, 192--193. 

Barnapróf, reglugerð, 136— 137. 

Barnaskóli í  Austur-Eyjafjallahreppi, 

sundnám, reglugerð, 157. 

Benedictsen, Herdís og Ingileif, minning- 

arsjóður, reikningur, 447--448. 

Benjamín Kristjánsson, sóknarprestur, 

530. 

Berdal, Elias, heiðursmerki, 532. 

Bergström, Einar Fors, heiðursmerki, 

532. 
Bifreiðastjórapróf, reglugerð, 86. -89. 

Bifreiðatrvggingar, reglugerð, breyting, 

170. 

Biargrådasjådur, reikningur, 524—526. 

Bjarnarson, Dagmar, París, heiðurs- 

merki, óð. 

Bjarni Benediktsson, 

    

prófessor, settur, 

Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur, skip- 

aður prófessor, 528; heiðursmerki, 533. 

amtmaður Þorsteinsson og frú 

Þórunn Hannesdóttir, gullbrúðkaups- 

sjóður, reikningur, 463. 

Björgvin Vigfússon, sýslumaður, 

ursmerki, oðð. 

Björn Bjarnarson sýslumaður og Guðný 

Bjarnarson, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 54— óð. 

Björn Magnússon, vicikonsúll, 534. 

Björn Sigfússon og Ingunn Jónsdóttir 

frá Kornsá, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 367 — 369. 

Blöndal, Sigríður og Jón, minningarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, 19—-20. 
reglugerð, 287 

Bjarni 

heið- 

Tal iði 

  

Blöndóshérað, héraðslæknir, 526. 

Bogi Brynjólfsson, sýslumaður, lausn, 

529. 

Borgarness-kirkjusjóður, skipulagskrá, 

364— 365.
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Bredstrup-Holm, Valdemar,  heidurs- 
merki, 531. 

Briem, Egsert, forseti Hæstaréttar, 599. 

Briein, Porsteinn, ráðherra, 521, 528, 530. 

Bruhn, Lauritz, heiðursmerki, 581. 

Bru nabótafólag Íslands, reglugerð, 306 
530; flokkunarreglur og iðgjaldaskrá. 
dð1—348; reikningur, 429--432: bruna- 
hø eikning- 

  

ótasjóður fyrir sveitahíbýli, 

ur, 46/—-468. 

Brunamál og slökkvilið, reglugerðir: Á 
Stokkseyri, 55—-65; Patreksfirði. 143 
193; Þingeyri 171—-181; Sauðarkróki. 
182— 192. 

Búðahreppur,  forkaupsréttur  hafnar- 
mannvirkja o. fl, samþykkt, 356. 

Búnaðarbanki Íslands, reikningur, 77- 
85; yfirlit, 284-—-285; aðalbankastjóri, 597. 

Bv sgingarsamþykktir: Fyrir Eyrarbakka, 
2047; Ólafsfjörð, 200— 225; Keflavík, 
226— 251; Þingeyri, 373 398. 

Bændaskólarnir, reglugerð, 1600 167. 
Bændur, gjaldfrestur, reglugerð, 358—-369. 
Böðvar Jónsson, styrkveitins, 534. 

C. 
Collijn, 1. 6, A. Stokkhólmi, heiðurs- 

merki, 531. 

Christian konungur IX. 

reikningur, 453. 

Christian konungur X. og 
drottning, styrktarsjóður, 
458. 

styrktarsjóður, 

Alexandrine 

reikningur, 

D. 

Dalahérað, héraðslæknir, 5929. 

Þalhoffslegat, reikningur, 438. 

Dragnótaveiði í landhelgi, í 

sýslum, reglugerð, 13; um 

stærð, almennt, 349 0. 

Duckwitz, heiðursmerki, 581 

Dungal. Níels P., prófessor, 5929. 
Dýrleifarminning, reikningur, 441. 

Þinsevjar- 

möskva-     

   

E. 
Eftirlit með verksmiðjum og 

gjaldskrá, 473—-474. 

Eggerz, Sigurður, sýslumaður og 
fógeti, 530. 

vélum, 

  

bæjar- 

Eigtved, V., heiðursmerki, 531. 

Einar Arnórsson, hæstaréttardómari, 528. 

heiðursmerki, 533. 

stýrimannaskólakennari, 

Einar G. Einarsson, 

Einar Jónsson, 

529. 

Einar Jónsson og Úlfhildur Guðmunds- 
dóttir frá Flekkudal, minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 363—-364. 

Einkaleyfi, 534—635. 

Einkasími, Hofsós- Bær, samþykkt, 193 
194 

Ekknasjóður Vestur-Skafíafellsprófasts- 

dæmis, reikningur. 444—445. 

Embætti, syslanir, m. m., 526— 530. 
Embættismenn, reikning- 

ur, 440 —441. 
Engihlíðarsjóður, samþykkt, 159—160. 
Eyrarbakki, byggingarsamþykkt, 2047 

lífeyrissjóður, 

F. 

Ferreira Pinto Basto, Guilherme, 

Lissabon, heiðursmerki, 531. 

Firmatilkynningar, 476—509. 
Fischer, W., gjafasjóður, reikningur, 458 

459. 

Fiske, W., gj: 

15 

Fiskimannasjóður Kjalarnesbings, 
ingur, 452 

Fiskimat, reglugerd, 7—9. 

Fiskútflytjendur, auglýsing, 365. 
Fjallskilareglugerðir: Fyrir Austur-Húna- 

tfasjóður, reikningur, 457 

  

reikn- 

vatnssýslu, breyting, 156--157; Snæ- 
fellsness- og Hnappadalssýslu, breyt- 
ing, 290; Strandasýslu, 355—-356. 

ye 
dá. Flatevjarhérað, héraðslæknir, 

Flensborgarskóli, nýjar reglur um gjafa- 
sjóð Þórarins prófast: 

frú Þórunnar Jónsdóttur, S., 13. 

Forsell, John, heiðursmerki, 532. 

Frederik konungur VMI., 

reikningur, 454. 

Friðfinnur Guðjónsson, 

  

  

JVArSSONAT 

  

styrktarsjóður, 

heiðursmerki, 
5383. 

Friðrik Hallgrímsson dómkirkjuprestur. 
heiðursmerki, 533. 

Fræðslusjóður Nauteyrarhrepps skipu- 
lagsskrá, 366—367. 

Fuglaveiðar í Ve 

þykkt, 
"stmannaeyjum, 

breyting, 171 
sam- 

G. 
Gamalmennasjóður Glæsibæjarhrepps, 

skipulagsskrá, 264—-265.



XIII 

Garðaprestakall, sóknarprestur, 527. 
Garðar Þorsteinsson, sóknarprestur, 527. 

   
Georg Olafsson, heiðursmerki, 533. 

Gerðahreppur, lögreglusamþvkkt, 279 

s. V. styrktarsjóður, reikningur, 407. 

Gísli Ísleifsson skrifstofustjóri. 

verulevfi. 529. 

Gisli Nikulåsson, 

reikningur, 462. 

brott- 

  

Jón styrktarsjóður, 

Gjaldeyrisverzlun, reglugerð, viðbót, 

1 
Gjaldfrestur bænda, reglugerð, 358— 362. 

Grape W. dr, Uppsölum, heiðurs- 

me 531. 

  

Grenjaðarstaðarprestakall, 

ur, 026. 

Grevillius, Nils, heiði 

Grímsneshérað, héi 

Grundarþing, sóknarprestur 

Guðjón Jónsson, styrkveiting, 534. 

Guðrún Gísladóttir Björns, minningar- 

kipulagsskrá, 167—168. 

Reykjavík, heiðurs- 

sóknarprest- 

    

527—528. 

  

530. 

  

    
sjóður. 

uðrún 

merki, 533. 

Guðrún Pétursdóttir, 

ursmerki, 533. 

Gutlormur prófastur Þorsteinsson, 

sjóð reikningur, 436. 

Gödel, V., dr, Stokkhólmi, 

531, 

tursdót     

Víðivöllum, heið- 

  

     
gjafa- 

  

heidursmerki, 

H. 

lokunartimi 

breyting, 158—159. 

Hafnarfjörður, sölubúða, 

samþykkt, 

Hafnarmannvirki í Búðahreppi, for- 

kaupsréttur og forleiguréttur, sam- 

byl kk. 356. 

Hallgrimur Nielsson, heiðursmerki. 533. 

Hannes Árnason, styrktarsióður, reikn- 

ingur, 446— 447. 

Hannes Þorsteinsson, heiðursmerki, 532. 

Haraldur Jónsson, héraðslæknir, 528. 

Haraldur Leósson, gagnfræðaskólakenn- 

art, 530, 

Heidursmerki, 530—534, 
Heilbrigdismålefni, skyrslugerdir o. fl, 

reglugerð, 295- 297. 

Heilbrigðissamþykkt fyrir Ytri-Akranes- 

hrepp, viðauki 158; Kaldrananeshrepn, 

256—-262. 
Ííelsi Konráðsson, sóknarprestur, 527. 

Hóskuldsstaðaprestakall, 

Jarðeldasjóður, 

Jensen, 

Jensen, 

Jóhann 

Jóhann P. 

Jóhannes Ólafsson, 

Johansson, 

Jón Eiríksson, 

Jón Jónsson, 

heiðursmerki, 532. 

s og Íngileif Bencdictsen, minning- 

arsjóður, reikningur, 447— 448. 

Hildebr: ind, dr. Stokkhólmi, heiðurs- 

merki, 591. 

Hjálmar kaupmaður Jónsson 

reikningur, 472. 

Theodor, 
24 

Henning, 

  

styrktar- 

sjóður, 

Hjúkrunarkvennaskóli, 

278. 
Hlíðdal, 

526. 
Hlutafél6g, skrå, 475—476. 

Hofsós, raforkufélag, samþykkt, 298 

300: reglugerð, 300—-302, gjaldskrá, 

302—303. 

reglugerd, 272 

Guðmundur,  landssimastjåri, 

Hofsås Bær, einkasímasamþykkt, 193 

194. 
Hólaskóli. reglugerð, 160—167. 
Hi reglur, 292 294, 

sýslumaður, 529. 

Húsavíkurpr estakall, sóknarprestur, 599. 
Hvanneyrarskóli, reglugerð, 160—-167. 

Hyleen, Gustav, heiðursmerki, 533. 

Hæstiréttur, starfstími auglýsing, 304; 

dómari skipaður, 328. 

Högni Björnsson, héraðslæknir, 530. 

Hrossasýningar, 

Húnavatnssýsla, 

    

sóknarprestur, 
527. 

I. Í. 
Kaupmannahöfn, 

T 
Ingholt, Poul, 

merki, 531. 

Ingibjörg Brynjólfsdóttir, minningarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, Í64—-156. 

Ísafjörður, hafnarreglugerð, 

287; bæjarfógeti, 528, 530. 

„erg, Guðbrandur, sýslumaður, 529. 
reikningur, 465—-466. 

Thor, heiðursmerki, 532. 

Wilhelm Joachim Detlef, 

ursmerki, 5831, 

Jóhannesson og Sigurbjörg 

Guðnadóttir, minningarsjóður, teikn- 

ingur, 466-—-467 

Jónsson, 

heiðurs- 

brewting, 

  

Í: 

heið- 

erlent heiðursmerki, 
534, 

heiðursmerki, 533. 

Jacob Hemming, heiðurs- 

merki, 532. 

kollektusjóður, reikning- 

ur, 435. 

Firði, vicikonsúll,



XIV 

Jón Sigurðsson, aldaminning, skipulagss- 

skrá, 47—48. 

Jón Sigurðsson, erlent heiðursmerki, 533. 

Jón Hj. Sigurðsson, prófessor, 529. 
Jónas Jónsson, ráðherra, lausn, 527. 

Jónas Sveinsson, héraðslæknir, 526. 

Kk. 
Kaldrananeshreppur, 

Þykkt, 256—262. 

Keflavík, byggingarsamþvykkt, 226—-251. 

Kellgren, Gurli, frú, heiðursmerki, 532. 

Kirkjujarðasjóður, reikningur, 450—-451. 

Kirkjuráðskosning, reglugerð, )—7. 

Kirkjusjóður Borgarness, skipulagsskrá, 

364—-365. 
Kirkjusjóður, hinn almenni, teikningur 

71; skýrsla, 7276. 

Kjalarnesprófastsdæmi, prófastur, 528. 

Kjölsen, Frits Hammer, heiðursmerki, 

532. 
Klausturhólakirkja, flutningur, S., 135. 

Knútur Arngrímsson, sóknarprestur, 

lausn, 529. 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikn- 

ingur, 435. 

Konsúlar, 584. 

Krabbe, Th. H., heiðursmerki, 533. 

Kraft, Ole Björn, heiðursmerki, 532. 

Kristinn Andrésson, 1. bókavörður, 526. 

Kristján læknir Jónsson, styrktarsjóður, 

reikningur, 448;  minningarsjóður; 

reikningur, 130. 

Kristján Sveinsson, héraðslæknir. lausn, 

529. 
Kristrún 

534, 
Kvaal, Albert S., heidursmerki, 532. 

heilbrigdissam- 

Kristjánsdóttir,  styrkveiting, 

L. 

Landhelgis-dragnótaveiði, reglugerd, 13. 

Landmannahreppur, Iýðfræðslusjóður, 

skipulagsskrá, 271—-272. 
Landsbankareikningar, 408—429. 

Landspitalsjóður Geirs kaupmanns 

trú Helgu Zoðga, reikningur, 450. 

Landwehr, Dr., Berlín, heiðursmerki, 

5831. 

Lapommeray, Pierre de, Paris, heidurs- 

merki, 431. 

og 

  

Larsen, Reyn, Axel Lauritz, heidurs- 

merki, 530. 

Lárus Bjarnason, skólastjóri, 529; heið- 

ursmerki, öðð 

Leifur Sigfússon, konsúll, 534. 

Liebes, C., gjafasjóður, reikningur, 465. 

Lífeyrissjóður embættismanna, reikning- 

  

ur, 440 441. 

Liffærafræði, kennsla, reglugerð, 192 

193. 

Þingvalla- 

358. 

Líknar- og menningarsjóður 

hrepps, skipulagsskrá, 357 

Ljósmæðraskóli, reglugerð, 272—-278. 

Lónsmanna málfundasjóður, skipulags- 

skrá, 197— 138. 

Lúðvík Guðmundsson, gagnfræðaskóla- 

kennari, 530. 

Lyöfræðslusjóður 
skipulagsskrá, 271 

Lýður Jónsson, heiðursmerki, 533. 
Læknar, reglugerð um skyrslugerðir, 

295--297. 
téækningalevfi, reglugerð, 371—372. 
Lög, útkomin, auglýsingar, 1, 131 

407. 
Lögreglusamþykkt fyrir 

19—52; GerSahrepp, 279 

Landmannahrepps, 

272. 

134, 

Mosfellshrepp, 

283. 

M. 
Magni, málfundafélag, styrkveiting, 534. 

Magnús prófastur Bjarnarson, minning- 

arsjóður, skipulagsskrá, 154— 156. 
Magnús Guðmundsson, ráðherra, 

028, 580. 
Magnús Pétursson, héraðslæknir, 529. 

Málfundasjóður Lónsmanna, skipulags- 

skrá, 137—-138. 

Meina- og líffærafræði, kennsla, reglu- 

gerð, 192—-193. 
Melsted, Sigríður, líknarsjóður, reikning- 

ur, 446, æfinleg erfingjarenta, reikning- 

ur, 445. 

Melsted, Thora, gjafasjóður, reikningur, 

439. 
Mesquita, Joao Ribeiro de Færia, Oporto, 

heiðursmerki, 581. 
Miðfjarðarhérað, héraðslæknir, 527. 

Minningarsjóðir, skipulagsskrár: Oktavíu 

Þórðardóttur frá Móbergi, 5253: 
Björns Bjarnarsonar sýslumanns og 

Guðnýjar Bjarnarson, 54—-55; Guðrún- 

527,
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ar Pálsdóttur frá Borg, 66—-67; Jórunn- 

ar Einarsdóttur og Hannesar Sigurðs- 

sonar, Iðavelli, 68—-69; Ingibjargar 

Brynjólfsdóttur og Magnúsar prófasts 

Bjarnarsonar, 154— 156; Guðrúnar 

Gísladóttur Björns, 167—168; Val- 

serðar Jónsdóttur frá Múla, 262--263; 

Gamalmennasjóð Glæsibæjarhrepps, 

264— 265; Pál V. Bjarnasonar sýslu- 

manns, 291—-292; Einars Jónssonar og 

Úlfhildar Guðmundsdóttur frá Flekku- 
dal, 363--364; Björns Sigfússonar og 

Ingunnar Jónsdóttur frá Kornsá, 367- 
369. 

Mortensen, F. V., 

Mosfellshreppur, 

52. 

heidursmerki, 533. 

lögreglusamþykkt, 49- 

Mouritzen, Charles, heiðursmerki, 533. 

Myýrdalsþingaprestakall, prestssetrið, S.,3 

Möller, Sverre, heiðursmerki, 531. 

N. 
Nauteyrarhreppur, fræðslusjóður, 

lagsskrá, 366—367. 

Nautgriparækt, reglugerð, 265—-270. 
Nordin, John, Wilhelm, heiðursmerki, 

532. 
Norðurárdalshreppur, 

staðar, S., 139. 

Nörving, Hans Valdemar, 

skipu- 

flutningur þing- 

heiðursmerki, 
531. 

0, O. 

Oktavía Þórðardóttir frá Móbergi, minn- 

ingarsjóður, skipulagsskrá, 52—53. 

Ólafsfjörður, byggingarsamþykkt, 200— 

225 

Ólafur Einarsson, héraðslæknir, settur, 
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1932. 

Opið bréf, er slefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 15. febrúar 1952, 

undirskrifað af konungi 11. janúar 1932 (nr. 1). 

Konungsbréf um setning Alþingis, undirskrifað af konungi sama dag 

(nr. 2). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Brasilíu um gagnkvæm 

beztu kjör að því er snertir inn- og útflutningstolla, undirskrifuð af forsætis- 

ráðherra 18. janúar 1932 (nr. 3). 

Lög um ríkisábyrgð á innslæðufé Útvegsbanka Íslands h/f, undirskrifuð 

af konungi 25. febrúar 1952 (nr. 4). 

Auglýsing um samning milli Íslands og Finnlands um lausn deilumála 

með friðsamlegum hætti, gerður á Þingvöllum þann 27. júní 1930, undirskrifuð 

af forsætisráðherra 10. marz 1932.(nr. 5). 

Auglýsing um samning milli Íslands og Noregs um lausn deilumála með 

friðsamlegum hætti, gerður á Þingvöllum þann 27. júní 1930, undirskrifuð af 

forsætiráðherra sama dag (nr. 6). 

Auglýsing um samning milli Íslands og Svíþjóðar um lausn deilumála 

með friðsamlegum hætti, gerður á Þingvöllum þann 27. júní 1980, undirskrifuð 

af forsætisráðherra sama dag (nr. 7). 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku 

um gagnkvæma viðurkenningu á hleðslumerkjaskírteinum skipa, undirskrifuð 

af forsætisráðherra 16. marz 1932 (nr. 8). 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til fræðslumálastjóra, um nýjar 1 
reglur fyrir Gjafasjóð síra Þórarins prófasts Bóðvarssonar og eigin- 23. marz 
konu hans, frú Þórunnar Jónsdóttur, til skólahalds í Flensborg. 

Með lögum nr. 48 frá 1930, um gagnfræðaskóla, er ákveðið, að slíkur 

skóli skuli vera í Hafnarfirði, og það með, að stofnkostnaður gagnfræðaskóla 

og rekstrarkostnaður skuli greiddur sumpart úr ríkissjóði og sumpart úr hlut- 

aðeigandi bæjarsjóði. Þar sem nú svo er komið, að halda ber gagnfræðaskóla í 

Hafnarfirði á opinberan kostnað, verður að setja nýjar reglur um það, hvernig 

varið skuli gjöf síra Þórarins prófasts Böðvarssonar og eiginkonu hans, frú 

Þórunnar Jónsdóttur, til skólahalds í Flensborg í Hafnarfirði. Það er auðvitað 

sjálfsagt, að hina góðu sjöf nefndra hjóna verður ævinlega, hvernig sem kring- 

umstæður breytast, að nota eftir því sem unnt er í samræmi við vilja gefend- 

anna, og, eins og nú stendur á, þá að því er virðist til eflingar starfsemi gagn- 

11. dag maímánaðar 1932. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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1 fræðaskólans í Hafnarfirði, án þess notuð sé að nokkru til þeirra hluta, sem 
23. marz kosta skal af opinberu fé lögum samkvæmt. Ráðuneytið gerir og ráð fyrir því, 

að gagnfræðaskólinn í Hafnarfirði verði kenndur við Flensborg og nefndur 

Flensborgarskólinn eins og gamli skólinn þar, til þess að menn muni gjöf þessa. 

Samkvæmt gjafabréfinu, sem er dagsett 10. ágúst 1877, voru meðal ann- 

ars gefnar tvær fasteignir, sem sé heimajörðin Hvaleyri og Flensborgareign- 

in, nú báðar innan Hafnarfjarðarkaupstaðar. Stofnunarskrá fyrir alþýðuskól- 

ann í Flensborg var sett af stiptsyfirvöldunum 18. febrúar 1878 (Stj.tíð. 1878, 
B, nr. 29) og síðan setti landshöfðinginn reglugerð fyrir alþýðuskólann og 

sagnfræðaskólann í Flensborg 21. júli 1882 (Stj.tíð. 1882, B, nr. 137). 

Eignir sjafasjóðsins eru nú þessar: 

1. Heimajörðin Hvaleyri, húsalaus, leigð 15. júní 1916 um 50 ár, fyrir 150 kr. 

ársleigu. 

Flensborg með skólahúsi og 3 útihúsum, ásamt lóð og túni, ca. 3 dagsláttur. 

ö. Innstæða í sparisjóði Hafnarfjarðar, kr. 8340,00, og óinnheimt afgjöld, 

kr. 400,00. 

Með skirskotun til þess er að ofan greinir, skal yður, herra fræðslu- 

málastjóri, til vitundar gefið til leiðbeiningar, að ráðuneytið hefir í dag sett 

> 

eftirfarandi nyjar 

REGLUR 

um 

Gjafasjóð sira Þórarins prófasts Böðvarssonar og eiginkonu hans, 

frú Þórunnar Jónsdóttur, til skólahalds í Flensborg. 

1. gr. 

Höfuðstól gjafasjóðins má aldrei skerða. Tekjum sjóðsins má aðeins 

verja til eflingar skólastarfsemi gagnfræðaskólans í Hafnarfirði, á þann hátt, 

er siðar greinir. 

2. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, sem sé formaður, skipaður af ráðuneytinu, 

bæjarfógetinn í Hafnarfirði og bæjarstjórinn í Hafnarfirði. 

Sjóðstjórnin hefir umráð eignanna að öllu leyti og ávaxtar fé sjóðsins, 

á tryggilegan hátt. Hún má þó eigi selja af fasteignum sjóðsins, nema að fengnu 

samþykki ráðuneytisins. Hún semur árlega reikning sjóðsins og sendir hann 

ráðuneytinu. 

Stjórn sjóðsins starfar kauplaust. 

3. gr. 

Fimmtungur teknanna skal jafnan lagdur vid håfudstolinn, en % hlut- 

um þeirra ráðstafar sjóðstjórnin til eflingar skólahaldinu í gagnfræðaskól-
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anum í Hafnarfirði, svo sem til íþrótta, bóka- og áhaldakaupa og til ferðalaga 

nemenda með kennurum innanlands í menntunarskyni, og ennfremur má 

styrkja fátæka nemendur úr Gullbringusýslu og úr Kjósarsýslu. 

Aldei má verja fé sjóðsins til útgjalda, sem greiða skal lögum samkvæmt 

af opinberu fé. 

Á. gr. 

Meðan ekki er reist hús handa gagnfræðaskólanum í Hafnarfirði sam- 

kvæmt gagnfræðaskólalögunum, skal skólinn hafa ókeypis til afnota kennslu- 

stofur Flensborgareignarinnar eins og þær eru nú. 

5. gr. 

Stofnunarskrá fyrir alþýðuskóla í Flensborg, 18. febrúar 1878, og reglu- 

gerð fyrir alþýðuskólann og sagnfræðaskólann í Flensborg, 21. júlí 1882, eru 

felldar úr gildi. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um að prests- 
setur Mýrdalsþingaprestakalls í Vestur-Skaftafellsprófastdæmi skuli 
framvegis vera í Vík í Mýrdal. 

Eftir móttöku bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 16. f. m., er fylgdi 

bréf sóknarprestsins í Myrdalsþingaprestakalli, sira Þorvarðar Þorvarðarson- 

ar, dags. 21. jan. s. l., með 12 fylgiskjölum, þar sem farið er fram á, að ráðu- 

neytið heimili að sóknarpresturinn sitji framvegis í Víkurkauptúni, skal yður 

hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birtingar, að ráðu- 

neytið hefir samkvæmt ósk allra sókna prestakallsins og tillögum yðar, ákveðið 

að prestsetur Mýrdalsþingaprestakalls í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi verði 

framvegis í Vík í Mýrdal. 

1932 

23. marz 

2 
30. marz
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8. jan. 
REGLUGERÐ 

um 

innheimtu afnotagjalds fyrir útvarp 8. janúar 1932. 

1. gr. 

Gjalddagi afnotagjalds fyrir útvarp skal vera 1. april. 

2. gr. 

Í Reykjavík annast skrifstofa útvarpsins innheimtu afnotagjaldsins. 

Utan Reykjavíkur er pósthúsum og póstafgreiðslum landsins falið, að veita við- 

töku afnotagjaldi útvarpsnotenda til útvarpsins, notendum að kostnaðarlausu, 

samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð þessari. 

Fyrir lok janúarmánuðar ár hvert sendir skrifstofa útvarpsins pósthús- 

um og póstafgreiðslum eyðublöð fyrir kvittunum til útvarpsnotenda fyrir af- 

notagjaldinu. Eyðublöð þessi skulu vera í þrem tölumerktum reitum. Á eyðu- 

blöðin skal prentað: 

1) Nafn og heimilisfang gjaldanda. 

2) Upphæð gjaldsins og gjaldár. 

3) Reglur um hagnýtingu og almenn not útvarpsins. 

1) Aðrar helstu leiðbeiningar fyrir útvarpsnotendur. 

Á. gr. 

Útvarpsnotandi, sem greiðir afnotagjald sitt til pósthúss eða póstaf- 

greiðslu, fær afhentan, gegn greiðslunni, eyðublaðshluta nr. TILL, með áritaðri 

kvittun pósthússins eða póstafgreiðslunnar. 

5. gr. 
Pósthús og póstafgreiðslur senda við lok hvers mánaðar til póststjórnar- 

innar í Reykjavik skrá í tveim eintökum yfir þá gjaldendur, sem greitt hafa 

afnotagjald sitt til pósthússins á mánuðinum. Skránni skal fylgja eyðublaðs- 

hluti nr. HH. Eyðublaðshluta nr. I. heldur pósthús eða póstafgreiðsla eftir í 
skjalasafni sínu. 

6. gr. 
Póststjórnin greiðir mánaðarlega til skrifstofu útvarpsins innheimtar 

upphæðir, samkvæmt innheimtuskrá pósthúsanna, að frádreginni innheimtu- 

þóknun, er ákveðst 15 aurar fyrir hvern gjaldanda. Greiðslunni fylgi eyðu- 

blaðshluti nr. II. og eintak af innheimtuskrá pósthúsanna.
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7. gr. 3 

Eftir midjan september år hvert sendir skrifstofa utvarpsins sýslumönn- 8. jan. 

um og bæjarfógetum skrá yfir ógreidd afnotagjöld í lögsagnarumdæmi þeirra. 

Skulu þá gjöldin tekin lögtaki samkvæmt lögum nr. 29, 16. des. 1885, eftir að 

innheimtumaður hefir kynnt sér, að gjaldandi hafi ekki greitt gjald sitt síðan 

lögtakskrafan var send frá skrifstofu útvarpsins Í Reykjavik. 

8. gr. 

Með reglugerð þessari eru úr gildi numin reglugerð um innheimtu af- 

notagjalds fyrir útvarp frá 14. marz 1931. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 62, 10. maí 1930 til þess að 

öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. janúar 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 4 
8. febr. 

um 

kosningu til kirkjuråds. 

1. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar, í fyrsta sinn nú þegar, sendir biskup hverj- 

um sóknarpresti landsins, svo og kennurum guðfræðideildar háskólans, þar 

til gerða kjörseðla og leggur fyrir þá að tilnefna tvo guðfræðinga til að taka 

sæti í kirkjuráði fyrir hina íslenzku þjóðkirkju. 

2. gr. 

Kjörgengir eru þeir einir guðfræðingar, sem kosningarrétt hafa. 

3. gr. 

Kjorsedlar endursendast biskupi i påståbyrgd svo timanlega, ad komnir 

séu i hendur biskups fyrir lok marzmånadar. Aftan å hvert bréf sé ritad 

„Kosning til kirkjuráðs“ og nafn kjósanda.
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8. febr. 
Á. gr. 

Áður en liðin er vika af aprilmánuði kveður biskup til fundar kjörstjórn 
til þess að telja hin greiddu atkvæði. En kjörstjórn skipar yfirkjörstjórn við 
prestskosningar. 

5. gr. 
Þeir tveir guðfræðingar, sem flest hafa fengið atkvæði, eru rétt kjörnir 

i kirkjuráð. Hafi tveir eða fleiri fengið jöfn atkvæði, ræður hlutkesti 
úrslitum. 

6. gr. 
Að loknum kjörfundi tilkynnir kjörstjórn kosninguna þeim, er kosningu 

hafa hlotið, og gefur þeim kjörbréf. Jafnframt skýrir biskup kirkjumálaráðu- 
neytinu og próföstum landsins frá því, hverjir kosnir hafa verið. 

7. gr. 
Á héraðsfundum, sem haldnir skulu í júnímánuði, fer ennfremur fram 

kosning tveggja fulltrúa í kirkjuráðið. 

8. gr. 
Prófastur, sem forseti héraðsfundar, stýrir kosningu og hefir hver við- 

staddur héraðsfundarmaður atkvæðisrétt. 

9. gr. 

Kosning fer fram skriflega. 

10. gr. 
Þegar allir viðstaddir héraðsfundarmenn hafa greitt atkvæði, eru at- 

kvæðin talin á fundinum og færð til bókar. Síðan eru úrslit kosningar send 
biskupi með fyrstu póstferð eftir héraðsfund í ábyrgðarbréfi undirskrifuðu af 
öllum fundarmönnum. En aftan á umslagið sé skrifað „Kosning fulltrúa til 
kirkjuráðs“ og nafn prófastsdæmisins. 

11. gr. 
Þegar biskupi hafa borizt tilnefningar fulltrúa frá héraðsfundum allra 

prófastsdæma, kveður hann kjörstjórn til fundar til að telja hin greiddu at- 
kvæði. Eru þeir tveir, sem fengið hafa flest atkvæði réttkjörnir fulltrúar til 
kirkjuráðs. Hafi tveir eða fleiri fengið jafnmörg atkvæði, ræður hlutkesti 
úrslitum. 

12. gr. 
Að loknum kjörfundi tilkynnir kjörstjórn úrslit kosningar þeim tveim 

fulltrúum, sem kosnir hafa verið, og gefur þeim kjörbréf. Jafnframt skýrir 
biskup kirkjumálaráðuneytinu og próföstum frá því, hverjir hafi verið kosnir.
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13. gr. 4 

Kjortimi kirkjurådsmanna telst frá 1. ágústmánaðar. 8. febr. 

14. gr. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 21 frá 1931, birtist til 

leiðbeiningar öllum, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. febrúar 1952. 

Jónas Jónsson. 

G. Sveinbjörnsson. 

REGLUGERÐ 5 
17. febr. 

um 

fiskimat. 

1. gr. 

Þegar verkaður fiskur er fluttur til Spánar, Ítalíu, Portúgals eða annara 

Suðurlanda, skal hann vera bæði bundinn, saumaður í strigaumbúðir, eða um 

hann búið á annan eigi ótryggari hátt. 

2. gr. 
Allur fiskur, sem út er fluttur, hvort heldur í pökkum eða kössum, skal 

merktur merki, er sýni hver hefir verkað hann, eða selt til útflutnings. Skal 

merki þetta sett á fiskpakkana eða kassana svo skýrt að eigi verði um villzt. 

Skulu yfirfiskimatsmennirnir halda slíka skrá yfir alla fiskfarma, er fara frá 

þeirra umdæmi, að þeir geti ávallt vitað frá hverjum sú fisksending er, er síðar 

kann að verða lofuð eða löstuð. 

3. gr. 
Sama þurkstigsheiti skal gilda á öllu landinu og skulu þau vera þessi þar 

til öðruvísi verður ákveðið. 
1. Óverkaður fiskur. 

2. Þveginn og pressaður fiskur. 

3. Hálfþur fiskur. 

4. 34 verkaður fiskur. 

5. % verkaður fiskur. 

6. Fullþur fiskur.
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7. Harðþurkaður fiskur (Svarar til fullþurk. fyrir Portúgal). 
8. Labrador-þurkaður fiskur (Svarar til % þurkunar). 

Heimilt er þó að votta „lint 7% verkað“ og „hart 74 verkað“. 
Yfirmatsmenn gefa nánari fyrirmæli til undirmatsmanna sinna, um hvað 

eigi að skilja við hin ofangreindu þurkstig og hvernig matið skuli framkvæmt. 
Er áríðandi að yfirfiskimatsmennirnir í hinum ýmsu landsfjórðungum sam- 
ræmi þessi fyrirmæli sín, svo að fiskimatið geti orðið sem líkast í öllum lands- 
fjórðungum. Til þess að tryggja þetta og yfirleitt til þess að tryggja fiskimatið 
sem bezt, er svo ákveðið fyrst um sinn, og þar til önnur skipun verður serð, 
að fiskifulltrúi Íslands fyrir Suður- Evrópu veiti yfirfiskimatsmönnum aðstoð 
sína og haldi fundi með þeim árlega, á þeim tíma, er hagkvæmt þykir. 

Verði ágreiningur um einhver atriði, er máli skipta, milli Þeirra, sker 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið úr þeim ágreiningi, að fengnum tillög- 
um forseta Fiskifélags Íslands, formanns Fél lags íslenzkra botnvörpuskipa- 
eigenda og fulltrúa sjávarútvegsnefnda Alþingis, sem þær kjósa á þingi hverju 
til eins árs í senn. 

4. gr. 
Um flokkun á fiski eftir gæðum skal þetta tekið fram: Í fyrsta flokki 

skal aðeins vera blæfallegur og gallalaus fiskur. Í öðrum flokki lítið gallaður 
fiskur, en að neyæzlugildi jafn 1. fl. fiski. Í þriðja flokk fer rýrari fiskur með 
stærri göllum en 2. fl. fiskur, en sé þó nokkurn veginn jafn að neyzlugildi. 
Fjórði flokkur er úrgangsfiskur, þ. e. a. s. stórgallaður fiskur og rýrari að 
neyæzlugildi. Þó má ekki vera í honum fiskur, sem talizt getur óhæfur til mann- 
eldis. Þessi flokkun gildir um allar fisktegundir, nema vægara má taka á mat- 
inu á ýsu, ufsa og keilu. 

- 
5. gr. 

Mål å fiski telst frå fostum hnakka til aftasta lids å spordi. I sålum inn- 
anlands og til Spánar og Ítalíu telst stórfískur aðeins sá fiskur, sem er 20 þuml. 
og þar yfir. Á matsvottorðum yfir fisk til Portúgals má telja til stórfiskjar fisk 
allt ofan í 18 þuml. Millifisk má á matsvottorðum ekki kalla smærri fisk en 18 
þuml., ef fiskurinn fer til Spánar, og ekki smærri en 16 Þuml., fari hann til ann- 
ara landa Suður-Evrópu. Smáfisk má ekki kalla smærri fisk en 12 þuml.. 
Handfiskur kallast fiskur frá 8—12 þuml., og ekki má flytja út smærri salt- 
fisk en 8 þuml. 

6. gr. 
Sem jöfnust fiskstærð sé pökkuð í hvern pakka. Þegar um smáfisk og 

millifisk er að ræða, hvort heldur fullverkaðan, labraverkaðan Ni þveginn og 
pressaðan, skal seta stærðarinnar á matsvottorðunum þannig, t. d. 12--18--20 
þuml., 18—20--22 þuml., 18 þuml. og yfir o. s. frv. Sé áberandi mikið af 12-14 
Þþuml. fiski í fiski, sem seldur er sem 1220 þuml. fiskur, skal pakka 1214 
þuml. fiskinum sér.
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7. gr. 

1932 

5 

Åvallt skal adgreina alflattan fisk frå uturflåttum (34 flåttum), og på !”. febr. 

pakka sér, hvert heldur fiskurinn er labra-verkadur, bveginn og pressaður eða 

óverkaður. 

8.gr. 

Skilgreiningin „libro“ sem áður hefir tíðkazt á matsvottorðum, leggst 

niður. 

9. gr. 

Ef til Barcelona er sendur fiskur, sem að dómi matsmanna er óhæfur 

fyrir þann markað, skal bæta við á matsvottorðið þessari setningu: „Ekki met- 

inn fyrir Barcelona“ (Not selected for Barcelona). 

10. gr. 

Þegar beðið er um mat á fiski til útflutnings, eiga yfirmatsmenn heimt- 

ingu á að fá að vita um leið, til hvaða markaðsstaðar fiskurinn á að fara. 

Xeglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 46, 8. september 1931 og 

öðlast þegar gildi. Undanskilin nýmælum hennar er þó sá verkaði fiskur, sem 

veiddur var árið 1931. 

Þetta birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. febrúar 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason 

VIÐBÓTARREGLUGERÐ 

um 

gjaldeyrisverzlun. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 48, 4. júní 1924, sbr. og lög nr. 9, 27. mai 

1925, er hér með sett eftirfarandi reglugerð um gjaldeyrisverzlun til viðbótar 

reglugerð um gjaldeyrisveræzlun 2. okt. 1931. 

1. gr. 

a) Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h/f taka ekki á móti inn- 

heimtum í erlendum gjaldeyri, nema þeir, sem innheimturnar eiga að 

greiða, hafi áður tryggt sér hjá bönkunum erlendan gjaldeyri til greiðslu á 

6 

17. febr.
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þeim, eða hið innheimta fé verði, með samþykki eigenda innheimtanna, 
lagt inn í lokaðan reikning í íslenzkum krónum og sé það á valdi bankanna, 

hvenær þeir peningar verði greiddir erlendis. 

Fé, sem geymt er í lokuðum reikningi, má ekki nota til greiðslna 

innanlands nema sérstaklega standi á og bankarnir veiti samþykki til þess. 

Sömu reglur og um innheimtur gilda og um innborganir í reikninga 

útlendinga í bönkunum. 

b) Íslenzkir seðlar sendir frá útlöndum verða ekki innleystir né færðir 

mönnum til tekna í reikning hjá bönkunum, sbr. bann gegn útflutningi 

seðla í 2. gr. reglugerðar um gjaldeyrisverzlun 2. okt. 1931. 

c) Ávísanir á íslenzkan gjaldeyri sendar frá útlöndum, hvort heldur 

tékkar eða aðrar, verða ekki innleystar eða færðar mönnum til tekna, nema 

þær hafi áður verið stimplaðar af bönkunum með sérstökum stimpli, sem 

gefi til kynna, að þær verði innleystar. 

d) Allar kaupbeiðnir á erlendum gjaldeyri, hvort heldur ávísunum og 

þá sérstaklega símaávisunum, eða til greiðslu á innheimtum, skulu sendast 

bönkunum skriflega með nægum fyrirvara og ítarlegri greinargerð um það. 

til hvers hinn erlendi gjaldeyrir skuli notaður. 

e) Þeim erlenda gjaldeyri, sem bankarnir hafa til umráða, skal fyrst og 

fremst varið til greiðslu á óhjákvæmilegum nauðsynjum til framleiðslu og 

lifsviðurværis. 

f) Bankarnir ákveða sameiginlega hvaða gjaldeyrisbeiðnum skuli 

sinnt og hvenær þær skuli afgreiddar. 

9 2. gr. = 

Útflytjendur íslenzkra afurða skulu gefa skrifstofu gengisnefndar 
skýrslu um allar vörur, sem þeir flytja út, í síðasta lagi um leið og skip þau, 

sem vörurnar eru fluttar með, leggja af stað til útlanda, eða þegar um ísfisk 

er að ræða, þegar hann er seldur. Í skýrslunum sé tilgreint söluverð varanna 

erlendis og hvernig og hvenær það greiðist, sé um fasta sölu eða umboðssölu 

með fyrirframgreiðslu að ræða. 

Ef vörurnar eru fluttar út óseldar, skal verðið áætlað. Jafnóðum og þær 

vörur eru seldar og greiddar, skulu útflytjendur varanna tilkynna skrifstofu 

sengisnefndar söluverð þeirra. 

Allt andvirði útfluttra vara skal afhenda bönkunum í erlendri mynt með 

skráðu kaupgengi, sbr. þó 4. gr. reglugerðar um gjaldeyrisverzlun 2. okt. 1981. 

3. gr. 

Það af andvirði hinna seldu afurða, sem útflytjendur þurfa að nota til 

eigin þarfa, samkvæmt 4. gr. reglugerðar um gjaldeyrisverzlun 2. okt. 1931, 

skal tilkynnt skrifstofu gengisnefndar hvar sé geymt, til hvers skuli notað og 

hvenær.
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4. gr. 
Skrifstofa gengisnefndar skal vera bånkunum til adstodar vid allt, sem 17. febr 

vidkemur framkvæmd gjaldeyrisverzlunarinnar. 

5. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari skal fara með samkvæmt 6. gr. reglugerðar 

um gjaldeyrisverzlun, 2. okt. 1981. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 17. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 

GJALDSKRÁ 

um 

borgun fyrir aukaverk sóknarpresta. 

1. gr. 

Aukaverk presta eru hin sömu, er tíðkast hafa samkvæmt fyrirmælum 
laga og venjum kirkjunnar. 

2. gr. 
Fyrir aukaverk ber prestum borgun eins og hér segir: 

. oOo 5 fæ) 

a. Fyrir skirn ............002 0000 kr. 5,00 

b. Fyrir fermingu með undirbúningi ..........0..0.0000 0... — 18,00 

c. Fyrir hjónavígslu ..........00...0.00.. 0. — 12,00 

d. Fyrir greftrun framlidinna (Likséngseyrir) ..................…. —… 8,00 

e. Fyrir endurskodun kirkjureiknings ..........0....0.0.00000.... — 2,00 
f. Fyrir vottorð sem prestur gefur í embættisnafni. ...,.......... — 1,00 

bo skulu lifsvottord, er prestur gefur vegna medlagsgreidslu barna, fjár- 

hagsvottorð fátækra manna, svo og vottorð samkvæmt beiðni sveitarstjórna, eða 
annara stjórnarvalda, veitt ókeypis. 

3. gr. 

Nú flytur prestur ræðu við jarðarför eða hjónavígslu, og ber honum þá 

sómasamleg borgun fyrir það, eftir ástæðum hlutaðeiganda, eins og tíðkast 
hefir.
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7 Å. gr. 
19. febr. Sá skal greiða, er verk er fyrir unnið. Sveitarstjórn greiðir fyrir 

þurfalinga. 

ð. ST. 

Skylt er að veita presti ókeypis fylgd er hans er vitjað til aukaverka. 
vw - vw 5 . 

6. gr. 

Um fararbeina handa presti, er á yfir sjó að sækja til aukaverka, svo 

og þegar hans er vitjað til sjúkra, fer eftir tilskipun 27. janúar 1847. 

7. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 30 frå 1931, og gildir 
til 31. des. 1941, birtist til leiðbeiningar öllum, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 19. febrúar 1932. 

Jónas Jónsson. 

r. Sveinbjörnsson. =
!
 

8 REGLUGERÐ 
26. febr. 

um 

viðauka við reglugerð um hafnargjöld í Reykjavík frá 30. maí 1921. 

1. gr. 

Frá Í. marz 1932 til 1. marz 1933 skal veita öllum íslenzkum fiskiskipum 

50% afslátt á öllum lestagjöldum, vita- og sæmerkjagjöldum, bryggjugjöldum 

og hafnargjöldum til Reykjavíkurhafnar. 

Á sama tímabili skal veita 50% afslátt af vörugjaldi af útfluttum þurr- 

um saltfiski. 

2. gr. 

d-liður 17. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sein 

fluttar eru úr landi og ennfremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk fiski- 

skip til eigin afnota. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og sam- 

þykkt staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. marz þ. á. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. febrúar 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

um 

bann við dragnótaveiði í landhelgi í Þingevjarsýslum. 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiði 5 005 

í landhelgi, eru hérmeð sett eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 

Enginn má nota neina tegund dragnóta, þar á meðal kolanætur (Snur- 

revaad) til fiskiveiða í landhelgi fyrir framan strandlengju Flatevjarhrepps, 
Ljósavatnshrepps, Aðaldælahrepps, Húsavíkurhrepps, Tjörneshrepps, Keldu- 
neshrepps, Öxarfjarðarhrepps, Presthólahrepps, Svalbarðshrepps og Sauðanes- 
hrepps á tímabilinu frá 1. september til 30. nóvember. Bann þetta nær jafnt 
til allra skipa og báta, sem slík veiðarfæri nota. Þó skal eigendum og nothöfum 

jarða þeirra, er að sjó liggja á bannsvæðinu heimilt að nota ádráttarnætur og 

draga þær á land. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim, er hafa á hendi landhelgissæglu, ber 

að annast um að bannákvæðum reglugerðar þessarar sé hlýtt. Kostnaður við 

eftirlitið greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða þeim sektum og viðurlögum sem á- 
kveðin eru í framangreindum lögum. 

ieglugerð þessi gengur í gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 

um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. febrúar 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

1932 

9 
26. febr.
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GJALDSKRÁ 

fyrir 

rafveitu Reyðarfjarðarhrepps. 

1. gr. 

Rafveitan selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

Raforkan verður aðeins seld um hemil. 

Verðið er 10 aurar fyrir hvert vatt um árið. 

2. gr. 

Rafmagnsgjöld skulu greidd ársfjórðungslega að fjórðaparti í senn, og 

eru gjalddagar þessir: 1. febrúar, 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember ár hvert. 

3. gr. 

Rafveitan leggur notendum til hemla (og mæla). Leiga fyrir hemil er 

2 krónur fyrir hvern ársfjórðung. 

1. gr. 

Hreppsnefndinni er heimilt að hækka eða lækka gjöld fyrir notkun raf-- 

magns um allt að 10% frá því sem ákveðið er í gjaldskrá þessari. 

5. gr. 

Sé gjald fyrir raforku ekki greitt innan 14 daga frá gjalddaga má slita 

sambandi við hlutaðeigandi notanda, þó ekki fyrr en þrem dögum eftir að 
skrifleg tilkynning þess efnis hefir verið afhent honum, eða afhent í húsnæði 

það, sem lögnin er í. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi sem hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps hefir samið og 

samþykkt staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumndlaráðuneytið, 1. marz 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 
  

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir 

rafveitu Reyðarfjarðarhrepps. 

Í. gr. 

Rafveita Reyðarfjarðar er fyrirtæki, sem stofnað er til á kostnað hrepps- 

ins, í þeim tilgangi, að veita íbúum Búðareyrarkauptúns, Teigagerðis og Kolla- 

leyru raforku til heimilisnotkunar og annara þarfa, að svo miklu leyti sem afl 
stöðvarinnar nægir. 

2 2. gr . gr. 

Yfirstjórn rafveitunnar er í höndum hreppsnefndarinnar. — Fram- 

kvæmdarstjórnin skal falin rafveitunefnd, er hreppsnefndin kýs til þriggja ára 

í senn. 

3. gr. 

Rafveitunefnd skipa 3 menn, og kys hun sér formann og féhirdi. Hun 

sér um umbætur og allt, er að starfrækslu rafveitunnar lýtur, sölu á raforku, 

fjárhald og reikningsskil. 

1. gr. 

Rafveitunefnd skal hafa nákvæmt eftirlit með rekstri stöðvarinnar, sjá 

um að ætið sé fyrirliggjandi nægilegt efni til reksturs og viðhalds á búnaði öll- 

um. Skal hún halda glögga bók yfir tekjur og gjöld rafveitunnar svo og eignir 

og skuldir, semja ársreikning fyrir 1. febrúar ár hvert og senda hreppsnefnd- 

inni. Hreppsnefndin kýs tvo menn til að endurskoða reikninginn, og úrskurðar 

hann síðan. 

5. gr. 

Rafveitunefnd leggur fyrir hreppsnefndina tillögur um allar framkvæmd- 

ir og eru þær háðar samþykki hreppsnefndar. Fasta starfsmenn rafveitunnar 

skipar hreppsnefndin og víkur þeim frá hvorttveggja eftir tillögum rafveitu- 

nefndar, en rafveitunefnd setur þeim erindisbréf, er hreppsnefnd samþykkir. 

6. gr. 

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar þessarar skipar hreppsnefndin stöðvar- 

stjóra. Skal hann annast daglega starfrækslu rafstöðvarinnar, eftirlit, viðhald 

á vélum og taugum og annast allar verklegar framkvæmdir, er rafveituna 

snertir. Skyldur skal hann að mæta á fundum raf veitunefndar og hreppsnefnd- 

ar, ef þess er óskað, og hefir þar tillögurétt um mál er varðar rafveituna, en 

ekki atkvæðisrétt. 

1. 

1932 

11 
marz



1. 

1932 

11 
marz 

16 

í. gr. 

Stöðvarstjóri getur lokað fyrir strauminn, þegar um aðgerðir á útileiðsl- 

um eða eftirlit á vélum er að ræða, en velja skal hann til þess þann tíma, sem 

almenn notkun er minnst, enda sé reglulegum rekstri komið á eins fljótt og 

unnt er. Slíkar truflanir á rekstri stöðvarinnar skal auglýsa fyrir fram, ef auð- 

ið er, en þurfi skjótra aðgerða við, er stöðvarstjóra heimilt að loka fyrir straum- 

inn fyrirvaralaust. 

Hvorki stöðvun né truflun á rekstri rafstöðvarinnar hefir neina skaða- 
bótaskyldu á hendur rafveitunni í för með sér. Bafmagnskaupendum, er kaupa 

raforku við föstu árgjaldi, ber ekki að greiða fyrir þann tíma er straumlaust 

er hjá þeim vegna truflana á rekstri stöðvarinnar eða veitukerfis rafveitunn- 

ar, sé það lengur en Í0 sólarhringar í senn. 

8. gr. 

Rafveitan leggur húsálmur að húsvegg. Að öðru leyti kostar húseigandi 

algerlega innlagningu raftauganna, þar mað talið gegntak, stofnleiðsla og 

greinisgjald með öllum tilheyrandi tækjum að undanskyldum hemlum (og 

mælum) sem rafveitan leggur notendum til gegn sérstöku gjaldi. Um leiðslur 

á brvggjum gildir hið sama. 

Húseisandi skal senda rafveitunefnd skriflega beiðni um samband við 

rafveituna, og taka fram, hve mikla orku hann býst við að kaupa. Skal raf- 

veitunefnd tilkynna umsækjanda úrskurð nefndarinnar eigi síðar en tveim vik- 

um eftir að hún veitti beiðninni móttöku. 

9 

Innanhúslagnir, og breytingar og aðgerðir á þeim, skulu einungis og að 

. gr. 

öllu leyti framkvæmdar af stöðvarstjóra eða öðrum mönnum, er hrepps- 

nefndin löggildir til þess. Engir aðrir mega fást við slík störf, enda ber rafveitu- 

nefnd að neita að láta setja lagnir þær í samband sem ekki eru framkvæmdar 

af löggiltum rafvirkja, eða stöðvarstjóra. 95 

10. gr. 
Þegar rafvirki hefir lokið við innanhúss- eða utanhússlögn, skal hann 

tilkynna það stöðvarstjóra, er prófar og skoðar lögnina, og úrskurðar hvort 

hún sé gerð samkvæmt reglum og hæf til sambands við rafveituna. Skal raf- 
virki bera ábyrgð á lögninni í eitt ár, og bæta að fullu og endurgjaldslaust galla 

þá er fram kunna að koma á því timabili, og sýnt er að stafi af slæmu efni eða 

illum frágangi. Rafvirki skal einnig tilkynna stöðvarstjóra allar meiri háttar 

breytingar og aðgerðir, er hann framkvæmir á eldri lögnum og ber stöðvar- 

stjóra að skoða þær og prófa, áður en þær eru settar aftur í samband. 

11. gr. 

Starfsmenn rafveitunnar cg meðlimir rafveitunefndar skulu ætið hafa 

frjálsan aðgang til þess að skoða innlagnir og tæki þau, er notuð eru, og séu
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gallar á, skulu þeir tafarlaust bættir á kostnað húseiganda eða rafvirkja, eftir 

því hvort ábyrgðartimi rafvirkja er útrunninn eða ekki. 

Séu gallar ekki bættir, getur stóðvarstjóri rofið sambandið við húsið þar 

til aðgerð hefir farið fram, og ber húseiganda enginn afsláttur af rafmagns- 

sjaldinu þess vegna, þótt hann kaupi raforku við föstu árgjaldi. 

12. gr. 

Sé rafmagn notað á annan hátt en um var samið, eða mælitæki raskað 

skal notandi greiða þrefalt gjald eftir gjaldskránni fyrir straum þann er eftir 

mali rafveitunefndar hefir verið notaður óleyfilega. Við endurtekning skal 

>» 
sambandið rofið við notanda, og ábyrgð komið fram á hendur honum. 

15, gr. 

Enginn må taka raforku ur leidslum raforkunnar, nema leyfi rafveitu- 

nefndar komi til né aðhafast nokkuð það, er valdið getur skemmdum á leiðs- 

um, tækjum, eða öðrum mannvirkjum hennar. 

14. gr. 

Reksturstími stöðvarinnar er dag og nótt allt árið, að undanskildum 

tima til aðgerða samkv. 7. gr. sem framkvæma skal að nóttu til þegar unnt er. 

15. gr. 

Löggiltir rafvirkjar skulu skyldir til þess að tilkynna stöðvarstjóra sér- 

hverja bilun eða galla, er þeir kunna að verða varir við á útileiðslum eða inn- 

anhúslögnum. Sömuleiðis ber þeim tafarlaust að hlyða kalli sérhvers rafmagns- 

notanda þegar aðgerða þarf við á rafmagnslögn eða tækjum. 

16. gr. 

Notendur skulu sjá um, að tæki þeirra og lagnir séu ætið í góðu lagi og 

skýra stöðvarstjóra frá sérhverri bilun, sem þeir verða varir við. 

17. gr. 

Bafveitunefnd getur bannað notkun þeirra áhalda, er að hennar áliti 

eru ótrygg eða hætt við að verði til tálmunar góðum rekstri. 

18. gr. 

Hreppsnefnd sker úr ágreiningi, er risa kann út af einstökum ákvæð- 

um reglugerðar þessarar, en úrskurði hennar má áfrýja tl atvinnumálaráðu- 

neytisins. 

19. gr. 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur þær, sem á honum hvíla, samkvæmt 

reglugerð þessari, eða virði að vettugi fyrirskipanir raf veitustjóra, er rafveitu- 

stjóra heimilt að slíta sambandi við hann til bráðabirgða og að fullu með sam- 

bykki rafveitunefndar. 
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20. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða setktum allt að 500,00 krónum nema 
Þyngri refsing liggi við að lögum. 

21. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps hefir samið og 

samþykkt, staðfestist hérmeð, samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, til 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 1. marz 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

um 

gjalddaga útsvara í Reykjavík. 

Gjalddagar útsvara til bæjarsjóðs Reykjavíkur eftir aðalniðurjöfnun 

skulu vera fimm á ári 1. júní, Í. júlí, 1. ágúst, 1. september og 1. október og 

skal greiða fimmtung útsvars í hvert skipti. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt 

staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 59, 8. september 1931 um breyting á 

lögum nr. 46, 15. júní 1926 um útsvör, til þess að öðlast þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. marz 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá um Minningarsjóð hjónanna Sigríðar 13 

og Jóns Blöndal héraðslæknis, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 3. marz 

og kirkjumálaráðherra 3. marz 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

minningarsjóð hjónanna Sigríðar og Jóns Blöndal héraðslæknis. 

1. gr. 

Sjóðurinn nefnist: Minningarsjóður hjónanna Sigriðar og Jóns Blöndal 

héraðslæknis. 

2. gr. 

Sjóður þessi, sem stofnaður er með samskotum einstakra manna, fyrir 

forgöngu frú Ragnheiðar Torfadóttur í Arnarholti, var að upphæð 31. des. Í. á. 

rúmar 4000 kr. og skal leggjast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands með þeim 

skilyrðum að helmingur ársvaxtanna leggist við höfuðstólinn, en hinn helm- 

ingurinn falli árlega til útborgunar úr aðaldeildinni. Höfuðstól sjóðsins má 

aldrei skerða. 

3. gr. 
Sjóðurinn tekur við gjöfum til minningar um látna menn og lætur minn- 

insarspjöld fyrir. Fjórði hluti minningargjafanna skal lagður við höfuðstól 

sjóðsins í aðaldeild Söfnunarsjóðsins, en þrem fjórðu hlutum þeirra skal varið, 

svo sen segir Í Á. gr. 

Á. í 
Þeim helming ársvaxtanna, sem falla til útborgunar skv. 2. gr. og % 

hlutum minningargjafanna skv. 3. gr., skal varið til þess að styrkja fátæka sjúk- 

linga, sem ekki eru á sveitarframfæri, í þeim 5 hreppum Borgarfjarðarsýslu, 

sem liggja ofan Skarðsheiðar og 4 efstu hreppum Mýrasýslu, en það er Borg- 

arfjarðarlæknishérað svo og Borgarhreppi og Borgarneshreppi, til að leita sér 

læknishjálpar. Skal styrkur sá, sem hverjum sjúklingi er veittur, ekki vera 

minni en 50 kr., en annars eftir því sem efni sjóðsins leyfa. Verði enginn styrk- 

ur veittur úr sjóðnum eitthvert ár, leggjast allar tekjur sjóðsins það ár við 

höfuðstólinn. 

or. Ss 

= 
>). ST . gr. 

Stjórn sjóðsins sé skipuð þrem mönnum: héraðslækninum i Borgar- 

fjarðarhéraði, prestinum í Hestþingaprestakalli og prestinum í Stafholts-
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prestakalli. Verði breyting á embættaskipun héraðsins, sem áhrif hefir á um- 
rædda stjórnarskipun sjóðsins, skulu hreppstjórar í hreppum þeim, sem taldir 
eru í 4. gr., kjósa stjórn sjóðsins, eða þann hluta hennar, sem úr kann að falla 
í tilefni af áminnstum breytingum. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal stjórn sjóðsins hafa lokið 
reikningum hans fyrir umliðið ár fyrir lok janúarmánaðar ár hvert og sent þá 
endurskoðendum sjóðsins. Endurskoðendur skulu vera presturinn í Reyk- 
holtsprestakalli og frú Ragnheiður Torfadóttir í Arnarholti á meðan hennar 
nýtur við, en eftir það hreppsstjórinn í Stafholtstungnahreppi. 

Reikningur sjóðsins skal lagður fram almenningi til sýnis hjá formanni 
sjóðstjórnarinnar allan aprílmánuð ár hvert. 

7. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Gert í Stafholti, 17. nóv. 1931. 

Gísli Einarsson. Magnús Ágústsson. Eiríkur Albertsson. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir 

Eyrarbakkakauptún. 

I KAFLI. 

Verksvið samþykktar og stjórn byggingarmála. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir Evrarbakkakauptún, innan þess svæðis, er 
skipulagsuppdráttur nær yfir. Þó getur ráðuneytið veitt undanþágu frá ákvæð- 
um hennar, þegar byggingarnefnd og hreppsnefnd mæla með þvi. 

2. gr. 
Samþykktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar, þegar 

hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafizt breytinga á því, sem þegar hefir verið 
gert. Ennfremur nær samþykktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, svo og 
til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða röskunar.



21 

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skipti, hverjar aðgerðir skulu teljast 

höfuðbreytingar. 

3. gr. 

Stjórn byggingarmála er í höndum hreppsnefndar. Hún getur synjað um 

byggingarleyfi, sem byggingarnefnd hefir samþykkt, enda sé það gert áður en 

mánuður er liðinn frá því, er byggingarnefnd gerði tillögu sína (sbr. 48. gr. 5). 

Hreppsnefnd getur ekki veitt byggingarleyfi án samþykkis byggingarnefndar. 

Byggingarnefnd gerir tillögu um öll byggingarleyfi og hefir umsjón þess, 

að byggingarsamþykktinni sé fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseiganda þykir rétti sínum hallað 

með úrskurði hreppsnefndar, eða byggingarnefndar, getur hann skotið honum til 

ráðuneytisins. 
4. gr. 

1. Í byggingarnefnd eiga sæti: Hreppsnefndaroddviti, er sé formaður, og fjórir 

atkvæðisbærir hreppsbúar, er hreppsnefnd kýs. Tveir nefndarmenn ganga úr 

nefndinni á hverjum þriggja ára fresti, fyrsta sinn eftir hlutkesti. 

2. Nefndin velur sér ritara og heldur sérstaka serðabók yfir athafnir sínar og 

ályktanir; undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn hana í hver fundarlok. 

3. Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn, og ræður þá at- 

kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er 

samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt. 

4. Gerðabók skal fylgja glögg skrá eða registur svo gert, að greiðlega megi 

finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til henn- 

ar tekur. 

5. Ennfremur skal nefndin halda lóðabók, dagbók yfir öll bréf og bréfabók. 

6. Byggingarnefndarfundur er lögmætur, ef minnst þrir nefndarmenn sitja 

hann. 

Hreppsnefnd skal skipa byggingarfulltrúa og setja honum erindisbréf með 

ráði byggingarnefndar. Haun skal vera vanur húsasmiður eða á annan hátt 

1
 

fengin vissa fyrir, að hann sé starfinu vaxinn. Í erindisbréfinu má ákveða 

hæfilega þóknun fyrir þau störf, sem hann leysir af hendi, sem eftirlitsmað- 

ur með byggingarmálum í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Þessi 

gjöld, svo og gjöld fyrir byggingarleyfi, skulu hafa lögtaksrétt og renna Í 

sveitarsjóð, en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr sveit- 

arsjóði. Bygginsarfulltrúi skal hafa á hendi framkvæmd byvggingarmála og 

eftirlit samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 

8. Nefndin getur gefið byggingarfulltrúa umboð til að veita upp á sitt 

eindæmi ýmis smávægileg byggingarleyfi, eftir því, sem nefndin kveður nán- 

ara á um. Skal byggingarfulltrúi rita úrskurð sinn á umsóknarskjalið og 

leggja málið svo fyrir byggingarnefnd á næsta fundi hennar. 

9. Skylt er byggingarfulltrúa að sækja fundi byggingarnefndar, þótt eigi sé 

hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrétt á fundum hennar, en hins- 

vegar á hann þar tillögurétt. 

1932
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10. Byggingarnefnd getur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að gæta, að koma 
á fund nefndarinnar og skýra ástæður sínar. 

11. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sérfræðinga í þeim málum er hana varðar, 
en brestur sérþekkingu á. 

ð. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júni 1921, ásamt viðaukalögum nr. 27, 15. 

júni 1926, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, verður gerður skipulagsupp- 
dráttur af kauptúninu, og fer um skipulag þess samkvæmt ákvæðum þeirra 
laga og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt beim. 5 5 5 

bar til fullkominn skipulagsuppdråttur verdur lagdur fram. skal bygg- 5 á Joð 
ingarnefnd, eftir reglum er hún sjálf setur og hreppsnefnd samþykkir, ákveða 
hvernig byggingu skuli hagað, hvar auð svæði og götur skuli vera, breidd milli 
húsaraða, hvar staði skuli ætla opinberum byggingum, hvar hús skuli vera sam- kk oOo 

byggð o. s. frv. 

IL KAFLI. 

Ákvæði um húsagerð. 

Húsalínur. 

6. gr. 
Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minnsta kosti ein hæð af framhlið 

hússins fylgja henni. 

Framskot og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna 
húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

== 
7. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að komið sé upp og haldið við sæmi- 
legri girðingu um lóðir og óbvggð lönd þeim megin, er að götu veit, eða vegi 
innan þess svæðis, sem lög þessi ná til. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skulu vera. 
Gaddavírsgirðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 

nema Í burtu þær gaddavirsgirðingar, er nú eru, og setja aðrar í staðinn, er bygg- 
ingarnefnd samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, er samþykkt þessi gengur 
í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, ef henni þykir nauðsynlegt vegna um- 
ferðar, að hús. sem reist eru á götuhornum og mynda hvassara horn en 135? við
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götu, veg eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið sé eigi minna en 2,00 metrar, og 14 

myndi jafnstórt horn við báðar hliðar, er að liggja. Horn má og gera bungu- í. marz 

myndað, ef bungan á miðju nær ekki lengra fram úr fyrrgreindum sniðfleti en 

0,50 metra. 

Byggingarnefnd getur einnig veitt leyfi til, að hornsneiðing sé með öðru 

sniði en fyrr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún („Sökkulband“) má ekki ná lengra en 0,15 metra út í götu. 

Framskot, bæði opin og lokuð, má sera út úr framhlið húss, ef æskilegt er 

talið vegna sniðsins. 

Ef húsalína og götulína fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, sem 

byggð eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mega þau eigi án leyfis 

byggingarnefndar ná lengra en 0,50 metra út frá vegg. Ef hús stendur innan 

götulínu, má framskotið vera stærra, en þó má það eigi ná lengra fram frá hús- 

hlið en nemi helming bilsins milli húshliðar og götulinu. Byggingarnefnd getur 

veitt undanþágu frá ákvæði þessu, ef sérstakar ástæður mæla með. 

Veggsvalir og framskotsglugsar mega ekki ná lengra út frá húshlið en 

0,80 metra, og eigi má skemmra vera frá stétt eða stig upp undir slík framskot 

en 3,00 metrar. Standi hús innan húsalinu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd 

húshliðar þeirrar, sem þau eru á. 

Framskot mega eigi vera úr eldfimara efni en húsið, sem þau eru á. Þó 

getur byggingarnefnd leyft, með sérstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna hús- 

sniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þétt og vatni veitt frá þeim í rennu 

sem frá þökum. 
Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti þeirra 

hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófir, 

10. gr. 

Inngöngurið mega ná allt að 0,50 metra út í götu. Ef gangstétt er mjó, get- 

ur byggingarnefnd leyft eitt þrep, allt að 0,30 metra breitt. Nema skal hornin af 

neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 

Byggingarnefnd getur heimilað fleiri þrep, ef sérstakar ástæður mæla með 

því, t. d. ef ný inngöngurið eru sett við gömul hús.
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Inngöngurið í kjallara má ekki setja nema með leyfi byggingarnefndar, 
4. marz og mega þau ekki ná lengra út í götu en fyrr er sagt um inngönguriðið. Um 

þau skal svo búið, að umferð stafi ekki hætta af. 

5 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná lengra út á 
gangstétt en 0,60 metra. Yfir þær skal setja málmgrind jafnháa gangstéttinni 
og nægilega sterka og sk al op milli teina eigi stærra en 0,03 metra. Að öðrum 
kosti skal setja málmhandrið kringum Þirtugrófina ekki lægra en 0,75 metra. og 
svo gert, að börn geti ekki dottið í hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

11. gr. 

Handrið, stólpa o. þ. h. má ekki setja í götu eða gangstétt, nema með 
leyfi byggingarnefndar. 

Um hæða húsa. 

Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdrætti, skal vegghæð húsa 
hvergi meiri vera en hál götubreidd milli húsalína. Þó mó hæðin aldrei 
fara fram úr 10,00 metrum á steinhúsum, en 8,00 metrum á timburhúsum, 
nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa á 

gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna, 
einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra frá horni 
(skurðpunkti húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari gölunni. 

Vegghæð húsa mælist frá gangstétt eða götu upp í skurðlinu þaks og vegg- 

flatar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina 

línu milli jaðra þeirra gatna, sem næst liggja húsinu á báðar hliðar, svo 

fremi ekki eru miklar mishæðir á jarðvegi. Séu mishæðir miklar, skal 

vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða stað 

vegghæðin skuli miðuð. 

Ef byggingarnefnd álítur æskilegt vegna útlits. að veggbrún haldi 

áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar 

um vegghæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því 

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að byggja turna, kvisti, gafla og þess 

konar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbygginga nema 

meiru en % hlutum af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd þeirra 

nemur eða hæð, þó ekki nær en 1,50 metrar. Að öðrum kosti sé eldvarnar- 

veggur á kvistunum á þann veg, er veit að nágrannalóð. Stórir kvistir
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mega ekki vera nær lóðarmörkum en 3,15 metrar, nema eldvarnarveggur sé á 

þeirri hlið kvistsins, er veit að nágrannahúsi. 

Þakhalli. 

13. gr. 

Rishalli á þökum þeirra húsa, sem byggð eru með þeirri vegghæð, sem 

frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki meiri vera en nemi 45“ horni við lá- 

réttan flöt. 

Á húsum þeim, sem eru vegglægri en fyrr er nefnt, má þakhalli og lögun 

vera á hvern hátt sem er, ef útlit að öðru leyti óprýðir hvorki húsið eða ná- 

grannahúsin. Þó má enginn hluti þaksins ná lengra út frá vegg en 0,80 metra. 

Byggingarnefnd getur þá ákveðið þakhalla eftir því, sem bezt þykir fara 

við svip götunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum. 

Íbúðarhæðir. 

14. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og 

auk þess í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla aðrar ástæður á 

móti. Gólf í þakhæð má ekki Hggja fyrir ofan skurðlinu þaks og veggflatar og 

ekki meir en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í kjallara 

(sbr. 33. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gólf í þakhæð og í steinhúsuim. 

Óbyggð lóð og aðgangur að bakhúsum. 

15. gr. 

Ef ekki er sýnt á skipulagsuppdrætti hlutfallid milli lóða og bygginga, 

er á þeim eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbyggð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

Jafnframt skal þess sætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjarlægð 

mili húshliða sé fullnægt. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götubreikkun. 

b. Ef um lóð er að ræða, sem áður er byggt á og lggur að tveimur göt- 

um eða nær ekki lengra inn frá húslínu en 15,00 metra. 

c. Í bæjarhverfum, sem byggð eru að mestu eða öllu, ef brýnar ástæður 

mæla með því, þó því aðeins, að ibúðarherbergi fái nægilega birtu. 

2. Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. um götu- 
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hlidar, på getur byggingarnefnd leyft, ef husstædid hallast, ad veggbrun 
götuhliðar haldi láréttri stefnu fyrir gafla og bakhlið, ef hæðarmunur götu- 
hliðar og bakhliðar fer ekki fram úr 2,50 metrum. 

3. Óþrifalega, óregluleg: og þrönga stiga yfir lóðir getur byggingarnefnd 
bannað. 

4. Hreppsnefnd getur ákveðið, að óbyggða lóðin skuli vera minni en fyrr er 
sagt, í þeim Þbæjarhlutum, þar sem eingöngu ery reist verzlunarhús, 
geymsluhús eða verksmiðjur. 

5. Ekki má gera þak yfir óbyggða lóð nema með leyfi byggingarnefndar. 
Að bakhúsum og hliðarhúsum skal vera greiður gangur frá götu, eigi 
mjórri en 2,00 metrar. Séu fleiri bakgarðar á sömu lóð, skal að hverjum 
vera aðgangur sem fyrr segir, nema þeir að öðru leyti séu í jafngreiðu 
sambandi hver við annan. 

c
 

Fjarlægð frá slugga að næsta húsi. 

16. gr. 

1. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergjum, skrif- 

stofum, vinnustofum eða eldhúsi að næsta húsi andspænis nema að jafnaði 

að minnsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan gólfhæð herbergis- 

ins, er um ræðir (sbr. 11. gr. c. skipulagslaganna). Ef næsta hús andspænis 

sólarhlið snýr gafli að, skal vegghæð þess talin upp í 1mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3,15 metra. 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu 

í 1. lið. 

Sameiginleg óbyggð lóð. 

17. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli 

nágrannahúsa séu jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega heilleg lóð. 

Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi 

nýja lóðaskipting kann að hafa í för með sér. Ef samkomulag næst ekki, skera 

dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1923), er öllum 

þeim, er við götuna búa, skvit að leggja fullnægjandi skólpveitu frá húsi 

sínu Í götuveituna — á sinn kostnað.
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Undanþágu frá ákvæði þessu getur hreppsnefnd veitt, ef byggingarnefnd cz oOo OT 5 

1932 
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álítur kostnaðinn við veituna óhæfilega háan, eða skólpinu er veitt í lagar- 4. marz 

helda þró. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 

má leggja skólpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð, ef byggingarnefnd 

telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af lagningu veitunnar, er 

húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þétt og þannig gerð, að ekki stafi óheil- 

næmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar og annað, sem með þarf, svo 

ekki komi óloft frá holræsinu. 

Sambvygging. 

Í sambyggðum húsaröðum skulu öll hús byggð að lóðamörkum, nema 

skipulagsuppdráttur sýni annað. 

Byggingarnefnd setur bannað, að hús séu sambyggð með lágum milli- 

byggingum. 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á fast- 

an jarðveg og ekki grynnra en 1,000-1,50 metra í jörð niður, eftir ákvörðun 

byggingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnar- 

veggs og Í metra af hliðarveggjum, er frá honum Lsgja, niður fyrir væntan- 

lega kjallaradypt nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa 

og allra húsa, sem tvilyft eru, skal hlaða úr grjóti og leggja í steinlím eða gera 

þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa skal gera þannig frá föstum jarð- 

vegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr lausagrjóti, bó ekki hærra upp en 

svo, að ekki sé grynnra á lausagrjótið en 0,70 metra. 

Undirstöður úr lausagrjóti einu getur byggingarnefnd leyft undir litlum 

og lásum timburhúsum, eða þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi og næg 

trygging fyrir að óhult sé. 

Varnarlög. 

21. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema lHitilla geymslu- 

húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal hið neðra lagt í
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alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan yfirborð kjallaragólfs, en hið efra 

í alla útveggi 10--20 sentimetra fyrir ofan jarðflöt eða fyrirhugaða hæð hans. 

Skulu útveggir jarðbikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Þar sem ekki er kjallari nægir eitt rakavarnarlag, og má það koma ofan 

á undirstöður, en ávallt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf er úr timbri og ekki 

nægilega varið jarðraka, skal vera minnst 0,40 metra autt bil frá jarðlagi upp 

að gólfi, og á múrnum vera loftop, minnst eitt á tveimur andstæðum veggjum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sé að 

þykkt 1—2 sentimetrar eftir staðháttum, og jarðbikað að olan, þegar steypan er 

orðin þur. Í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar í sement, eða annað vatns- 

helt efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 

um „skúta“ eða lítil útihús er að ræða. 

Eldvarnarveggir. 

22. gr. 
1. Eldvarnarvegg má ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa 

samby vagt ;ð hús, þannig að byggt verði að honum siðar. 

2. Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3,15 metrar, skal gera sem eld- 

varnarveggi. 

3. Vid hus, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3,15 metrar, skal gera eld- 

varnarvegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á þvi. 

4. Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu eða grjóti lögðu í sementsblöndn. 

Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að yæta lagi á þaki 

(bárujárni, hellum o. þ. h. sjá 11. lið þessarar gr.), og mega hvergi þynnri 

vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þykkt þeirra 

í hvert skipti. Á þeim mega hvorki vera gluggar né önnur op. 

5. Eldvarnarveggur setur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfast- 

ur við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra hússins. 

6. Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sérstöku leyfi byggingar- 

nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 

AT
 

Timburveggur eða innri brún reykhåfs må ekki koma nær uthlid eldvarn- 

arveggs en 0,25 metrar séu fyrir utan. Langbönd til að festa þakið með 

má þó steypa í vegginn. 

8. Sementsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður byggt upp að um langan 

tima að dómi bygginganefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 

standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tíma, ber að sanga svo frá hon- 

um, að útlit hans verði ekki lakara en útveggja út steini. 

9. Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuldbinding 

um, að hvorugur eigenda geti rifið vegginn meðan annað hvort húsið stendur.
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Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhus er ad ræda, bundnir vid grind 14 

og bakvidi, å bann hått er byggingarnefnd tekur giit. 4. marz 

Í sambyggðum húsaröðum, skal eldvarnarveggur vera i báða enda á hverju 

húsi, og skulu þeir allsstaðar ná fast upp að vætu húð þaksins (bárujárni, 

hellum o. þ. h.), en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þéttara en á 20,00 

metra millibili. 

Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini, nema með sérstöku leyfi bygg- 

ingarnefndar, og má samanlögð þykkt steypunnar aldrei minni vera en 

0,18 metrar. 

Þök. 

23. gr. 

Sperrur og skammbitar mega ekki grennri vera en 10X10 sentimetrar 

(4747), þegar hafið er allt að 3.15 metrum. Hafið skal mælt á loftbita. 

beint niður undan sperrum og skammbitum. Við hverja 0,32 metra sem 

hafið vex, skulu þessir viðir vera 1,3 sentimetrum gildari á hvern veg. 

Nota má viði af öðrum gildleik en hér er tiltekið, ef samur er styrkleikinn. 

Bilið á milli sperra, talið af miðju og á miðju, má vera allt að 1,25 

metrar, undir málm- og pappaþök á timbursúð, en allt að 0,95 metra undir 

torf, hellu og steinþök. 

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki séu þynnri en 2% senti- 

metrar (1) og þar yfri bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. G., eða annað 

ócldfimt efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. Sé súðin óplægð eða íbúð á 

þakhæð, skal setja þakpappa utan á hana undir járnið. 

Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og 

studdir af þeim. 

Byggingarnefnd setur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 

ívilnanir, þegar um útihús er að ræða. 

Trébitar, trégólf og milligólf. 

24. gr. 

Trébitar í gólfum og loftum ibúðarherbergja skulu ekki strjålli en svo, ad 

bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sé að meðaltali ekki yfir 0,95 

melra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem millisólf er, skulu trébitar ekki srennri vera en 0,16 metrar 

(67) á hæð og 0,13 metrar (57) á Þreidd, þegar bitahafið er allt 3,15 
metrar, og skal hæð þeirra vaxa um ekki minna en 2,5 sentimetra, og 

breidd um 1,3 sentimetra, fyrir hverja 0,63 metra, sem hafið fer fram úr 

3,15 metrum.
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Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum grennri en 

hér er ákveðið. 

Nota må bita með öðrum gildleik en hér er ákveðið, ef styrkleikinn 

er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra, 

nema því aðeins að bitarnir séu skorðaðir hver gegn öðrum með kross- 

böndum milli efri og neðri brúnar á vixl. Bilið milli skorðanna ákveður 

byggingarnefnd í hvert sinn. 

Séu húsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minnsta kosti þriðji 

hver biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gafl- 
veggir úr steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á 3 metra 
bili inn í bitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 senti- 

metrar (1%"). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 

fyrir þiljur. 

Í gólfi og lofti ibúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, ekki 

þynnri en 2 sentimetra (34"), er fest sé annaðhvort á sterka lista, sem 
negldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda séu þeir þá að dómi 

byggingarnefndar þeim mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess 

þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þykkt lag af deigulmó, móhellu, 

þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara né veldur óheil- 

næmi eða fúa, og sé það þurt áður en sólfborð eru lögðu yfir. Sé gólf- 

tróðið úr efni, sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja pappa undir tróð- 

ið. Í loftum milli íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki bygg- 

ingarnefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd veitt 

ívilnanir um milligólf, þegar gild ástæða þykir til. Þar sem milligólf er 

undanfellt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á Þita eða á 

milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem byggingarnefnd 

tekur gilt. 

Þar sem bitar ganga út í steypu- eða steinveggi, skal bera á þá rakaverj- 

andi efni. 

Stigar. 

25. gr. 

Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina hæð, 

skal vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum (aðalstisa og bakstiga), ef 

fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5,00 metrar. 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem að hon- 

um liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðallega 

notuð til verzlunarbúða, má hafa einn stiga, þó hærri séu en 2 hæðir. Ekki má 

hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sé gert eldtraust.
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Frá herbergjum, sem notuð eru til íbúðar og hafa aðgang að einum stiga, DJ > So 0 € 

má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar að 

sliga, eða báðum, ef tveir eru, án þess að þurfa að fara um nokkurt herbergi 

eða hluta annarar íbúðar. Frá lögskipuðum stiga sé greiður útgangur ekki € € € 5 oO 

þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um getur 

í 34. gr., ef byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 

Í. 

6. 

MI
 

Stigar skulu vera í sérstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega 

birtu og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu 

eða yfir ganghurð eða í hurðinni. Byggingarnefnd getur leyft glugga á 

veggjum aðliggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrgreypta 

jJárnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu ibúð, þarf ekki að vera í 

sérstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin 

með eldtraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr tré eða þiljur 

á veggjum, nema með sérstöku leyfi byggingarnefndar. 

Allir tréstigar skulu hafa steinlimshúð aftan á baki og neðan á pöllum, 

eða eldvarðir á annan tryggilegan hátt. 

Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á milli 

þeirra, ekki þynnri en 0,32 metra og ekki minna en eir hurð skrálæst á leið- 

inni frá öðrum stiganum til hins í hverri íbúð. Veggir, sem stigar úr steini 

eða steypu eru hlaðnir eða steyptir í, þannig að veggurinn ber stigann, skulu 

svo þykkir sem sagt er í 35. gr., 3. c. 

Aðalstigi má ekki mjórri vera en 0,80 metra og bakstigi ekki mjórri en 

0,66 metra; þó getur byggingarnefnd leyft, að í minni húsum sé aðalstigi 

0,75 metrar á breidd, ef ibúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæðum (ekki 

þakhæð). 

Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,70-—-0,80 metra há, með svo þétt- 

um spölum, að ekki sé hætta á, að barn falli niður milli þeirra. 

Breidd stiga, sem um ræðir í samþykkt þessari, er gangbreidd milli veggjar 

og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli 

Þeirra en 0,80 metrar í smáum húsum og 1,00 metri í stærri húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

skal hafa vídd stigagata eftir þvi. Þó getur byggingarnefnd leyft minni 

ganghæd i litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

Stigar skulu vera svo gerðir, að hvert skref í þeim sé 0,60—0,65 metrar. 

Skref í stiga skal talið eitt framstig og tvö uppstig samanlögð. Framstig er 

þrepsbreidd lárétt milli brúna, mælt á ganglinu, er liggur í miðjum stiga 

og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, en þó ekki fjær ytri brún hans en 
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0,50 metra, þótt stiginn sé breiðari en 1,00 metri. Uppstig er hæðin af þrepi 

á þrep. Framstig í aðalstiga má eigi mjórra vera en 0,21 metrar nema með 

sérstöku leyfi byggingarnefndar, og bakstigum ekki mjórri en 0,17 metrar. 

8. Ef sérstakir örðugleikar eru á því að fullnægja ákvæðum þessarar greinar, 

getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá einstökum ákvæðum, ef íbúun- 

um stafar engin hætta af. 

9. Ákvæði þessarar greinar ná ekki til herbergja þeirra, sem eigi eru notuð til 

íbúðar og ekki mikill umsgangur um, t.d. vörugeymsluhús og skemmur, 

og ákveður þá Þvggingarnefnd í hvert sinn, hvernig stigum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

26. gr. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 

a. Að allir veggir, loft og sólf séu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, er ráðu- 

neytið telur eldtraust. 

Hurðir, veggþiljur, iistar og gluggaumgerðir mesa vera úr tré. 

b. Að allir stigar og stigagöng, og göng sem tengja íbúðir við stiga, götu, bak- 

garða eða bakdyr, séu úr steini, steinsteypu eða öðru eldtraustu efni. Hand- 
rið og fóður á framstiga má vera úr tré. 

ce. Að stigagöng og göng að þeim séu ekki í beinu sambandi við búð, vöru- 

seymslu eða verkstæði. 

Gluggaop, hurðaop og önnur op í útveggjum. 

27. gr. 
Öll op í útveggjum skulu vera lokuð með hlera, grind. hurð eða glugga, 

nema byggingarnefnd veiti undanþágu frá því. 

Hurðir eða gluggar, sem opnast út á opið svæði eða sölu, mega eigi ná 

lengra fram en 0,30 metra út íyrir götulinu þegar opnað er. Þó nær þetta ekki 

til glugga, sem eru hærra frá gólfi en 2,10 meirar 

Á samkomuhúsum skuln vera nægilega margar og góðar útidyr. Allar 

hurðir í umferðadyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð stafi enginn 
háski eða hindrun af. 

3vggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar, ef 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þakgluegar. 

28. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt bess, að á stórum húsum, tveggja hæða 

eða hærri, sé að minnsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að stærð ekki minni
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Þakrennur. 

29. gr. 

Á öllum húsum, sem framvegis eru reist innan þess svæðis. sem samþykkt 

þessi nær til, skal setja þakrennur með veggrennum svo löngum, að op þeirra 

sé í mesta lagi 0,16 metra fyrir ofan gangstétt eða götu. Sé holræsi frá húsinu, 

skal þakvatni veitt í það neðanjarðar, nema byggingarnefnd geri aðra skipun. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur bvggingar- 

nefnd krafizt þess, að settar séu þak- og veggrennur á hús, sem reist eru áður en 

samþykkt þessi gengur í gildi. 

Reykháfar og sóphurðir. 

30. gr. 

1. Allir reykhåfar frá eldstæðum skulu vera úr eldtraustu efni og standa á 

eldtraustri undirstöðu á föstum jarðvegi, eða að öðrum kosti hvila á eld- 

traustri múrhvelfingu eða palli milli tveggja steinveggja, en aldrei mega 

þeir standa á trébitum. 

9. Loftrás má aldrei setja í reykháf, nema sérstakar ástæður komi til greina 

og leyfi byggingarnefndar sé fengið í hvert sinn. 

3. Hliðar reykháfsins skulu að minnsta kosti vera 0.12 metra á þykkt, og vidd 

hans að innanmáli eigi minni en 0,28 metrar á hvern veg eða að þvermáli. 

Þó má leyfa 0.18 metra vídd, ef eldstæði eru ekki fleiri en 3. 

4. Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir bita, 

skal hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins þar sem hann gengur 

í gegnum þak, og skal vera að minnsta kosti 0,17 metra bil milli þeirra hliða 

hans, sem inn snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og viða, 

ekki minna en 0,23 metrar, og skal þá múrað eða steypt milli reykháfs og 

viða. Ekki má þilja reykháf utan né klæða hann borðum eða láta um hann 

veggfóður, sem límt er á lista. Byggingarnefnd getur aðeins leyft að láta 

einfalda fótlista og loftlista líggja utan um reykháfinn. 

5. Reykháfur má hvergi hallast meira en 45“ frá lóðréttri línu; skal hann þá 

hvíla á múr eða tréskorðu. og vera múrað milli skorðu og reykháfs, svo 

innanmál hans sé ekk nær skorðunni en 0,23 metrar. Beyvkháfur má ekki 

hallast fram yfir stiga. Hornin, sem myndast við beygjuna, skulu kringd. 

6. Beykháfur skal ná að minnsta kosti 0,65 metra upp fyrir húsmæni, en komi 

hann upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd í hvert sinn hæðina, en sé þó 

ekki minni en 1,00 metri upp frá þaki.
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Inn i 0,23 metra vidan reykhåf må ekki setja reykpipur frå fleiri eldfærum 
en 8, og jafnan skal hafa jårnkraga i reykhåfum utan um hverja pipu, 
bannig gerdan, ad pipan geti ekki ytzt inn i reykháfinn. Reykháfur sé þeim 
mun víðari, sem honum er ætlað að leiða reyk frá fleiri eldstæðum en hér 
er talið. 
Innanhúss má sérstæður reykháfur standa óstuddur á allt að 8 sinnum meiri 
hæð en breidd hans nemur minnst að utanmáli. 
Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að byggingarnefnd telji líklegt 
að óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri bús, skal gera reykháfinn 
svo háan, sem byggingarnefnd ákveður. Ef byggingarnefnd álítur að hæð 
sú, er ákveðin hefir verið, nægi eigi framvegis, getur hún krafizt þess, að 
reykháfurinn sé svo gerður, að unnt sé að hækka hann síðar. 

Ef reykháfurinn veldur óþægindum þeim, er nærri búa, er elgand- 
inn skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipun bvggingarnefndar, án tillits 
til þess, hvenær reykháfurinn var gerður. 
Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópop, jafnvíð reykháfnum, 
og traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Undanþágu frá ákvæðum þessarar 
greinar getur byggingarnefnd leyft, ef sérstakar ástæður koma til greina 
og engin eldhætta stafar af. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

31. gr. 
Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir séu þéttir (t. d. ekki 
rimlaveggir). Ef herbergið er lægra en 2,00 metrar, skal loft, gólf og veggir 
vera úr eldtraustu efni. 

Ofna og eldavélar má ekki setja nær timburvegg en svo, að 021 metri sé 
á mill. 

Pípur frá ofnum og eldavélum mega ekki koma nær tré en svo, að 0,21 
metrar sé á milli. Þær skulu liggja í reykháf, og mega ekki liggja um her- 
bergi, sem eldfim efni eru geymd í. 

Ef eldstæði eru nær trévegg en 0,21 metrar, skal setja minnst 0,12 metra 
þvkkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trévegginn, á ekki minna 
svæði en svo, að hvergi sé skemmra en 0.21 metrar frá eldstæði að timbri. 
Eldavélar má setja á trégólf, ef að minnsta kosti 0,11 metrar eru frá gólfi 
upp að botni á eldavél og á milli séu tvö lög af tígulsteini, hlöðnum í bind- 
ing og steinlím eða steypugólf, jafnþykkt, eða að sólfið sé þakið járn- 
þvnnum eða öðru eldtraustu efni. 
Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, sem 
annaðhvort er opinn eða fylltur múr eða steypu. Sé rist í botni ofnsins. 
skal öskuskúffa vera í fætinum, og skal þá undir skúffunni vera járnþynna, 
er fyllir út í holið minnst 5 millimetra frá gólfi.
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Þar sem ofnar eða eldavélar standa å trégålfi, skal sólfið fram undan eld- 

stæðum þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járn- 

Þþynnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná að minnsta kosti 0,32 metra 

fram á gólfið fram fyrir ofninn eða eldavélina, til hliðar og aftur fyrir, 

nema veggir séu nær. 
Í herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitunar, skulu gólf, 

loft og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa tréloft með stein- 

límshúð að neðan. Ketillinn skal standa á grunnmúr eða járnbentu stein- 

gólfi, sem hvílir á traustum steinveggjum. Ef um mjög Ltla miðstöðvar- 

katla er að ræða, getur byggingarnefnd leyft, að þeir séu í herbergi með 

sólfi, veggjum og lofti úr tré, en ætíð skal svo um búið, að byggingarnefnd 

telji öruggt fyrir eldshættu frá miðstöðvarkatlinun. 

*eykpipur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga í reyk- 

háfinn. Eigi má reykpípan, á leið út í reykháf, liggja gegnum annað her- 

bergi á lengra svæði en 4,00 metrum, og er þá Þilið talið frá ofni að reyk- 

háfi. Skal pípan þá ætíð vera úr steypujárni. Reykpípa má eigi vera nær tré 

en 0,21 metrar. Ef hún liggur gegnum trévegg eða þak, skal múrað kring- 

um hana, svo að ytri hlið hennar verði eigi nær tré en 0,21 metra. 

Ef hné er á reykpipu, skal það vera með spjaldi, sem hægt er að taka 

af tilað hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

32. gr. 
Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dagsins, skulu 

fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. 

. 
Na
 

Útveggir á herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega vernd gegn 

kulda og raka. 

Lofthæð skal vera minnst 2,50 metrar; þó getur byggingarnefnd leyft, 

ef sérstakar ástæður koma tl greina, allt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef 

loftbitar eru sýnilegir, skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í þakherbergjum; 

þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

Ef herbergi er undir súð, verður að minnsta kosti helmingur af gólffleti 

þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 2,50 metra; bygging- 

arnefnd getur þó veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lið. 

Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metrar, og sólfflöturinn minnst 6 

fermetrar. 

Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu eða opnum garði. 

Ljósmál glugga má minnst vera “%. af gólffletinum, og skal vera hægt að 

opna hann. 

Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er hægt að 
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koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugginn þá vera svo 

gerður, að hæglega megi opna hann. 

Kjallaraíbúð. 

33. gr. 

1. Kjallara má ekki nota til ibúðar nema byggingarnefnd leyfi og gluggar 

viti út að gölu eða opnum garði. Ekki má nota herbergi til íbúðar, sem 

aðeins hefir glugga á móti norðri, nema það sé hluti af íbúð, sem hefir 

glugga móti öðrum áttum og nýtur nokkurrar sólar. 

2. Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2,30 metrar og í minnsta lagi 

helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. Þó má bygg- 

ingarnefnd leyfa, að einstök ibúðarherbergi í kjallara hafi aðeins 2,20 metra 

lofthæð, ef þau fylgja íbúð á öðrum hæðum í húsinu, ná ekki lengra en 1,00 

metra niður í jörðu, og eru ekki minna en 9 fermetrar að flatarmáli. 

3. Glerflötur glugga ofanjarðar sé eigi minni en nemi Ms, af gólffleti her- 

bergis. 

4. Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sé trégólf 

þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

5. Gólfið sé að minnsta kosti 0,30 metra fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, og 

skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrirmælum byggingar- 

nefndar, svo að jarðvatn nái aldrei upp að gólfi. 

6. Veggi skal verja raka á þann hátt, er byggingarnefnd mælir fyrir um. 

Hvert ibúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

Herbergi, sem notuð eru um stundarsakir. 

34. gr. 

bvottahus, forstofur, bur, badherbergi og snyrtiklefar skulu hafa nægi- 

legt ljós og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugga 
að götu, nema byggingarnefnd telji, að ekki stafi mikil óþægindi af vatnsgufu 

frá því fyrir þá, sem um götuna fara. Í þvottahúsum skal vera þétt steypugólf; 

þó getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

Hæfilega mörg salerni skulu fylgja hverju húsi, og skal gólfflötur þeirra 

eigi minni en 0,80X0,70 metrar. 

Veggir steinhúsa. 

35. gr. 
1. Veggir steinhusa séu hladnir úr settu og höggnu grjóti, lögðu í steinlím, 

eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara
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og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gerðir úr vand- 

aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1 : 4 ; 7 (þ. e. 1 hluti sements 

móti 4 hlutum sands og 7 hlutum grjótmulnings eða malar eða hvors- 

tveggja). Aðra veggi og undirstöður má gera úr steypu 1 :4 :8. 

Ef notuð er önnur gerð steypu en fyrr er sagt, t. d. holsteinar, skal 

byggingarnefnd leita sér upplýsinga hjá húsameistara ríkisins um serð 

þeirra og notagildi áður en hún samþykkir að hús séu byggð úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki 

eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinu, sterku grjóti, hrjúfu eða 

brotnu (hraungrjót má því aðeins nota, að það sé sæmilega sterkt). Þó 

má enginn steinn vera stærri en nemi allt að helmingi veggþykktar. Ekki 

skulu steinar þéttari en svo, að auðvelt sé að þiippa steypunni á milli 

þeirra svo holulaus verði. Allsstaðar skal vera smágerð steypa á milli stein- 

anna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyrr segir. 

Öll stevpuefni séu sterk, hrein, ófúin og að öllu óskemmd, laus við 

mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sé ekki stórgerðari en 

svo. að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentimetra víðan hring. 

Þykkt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 1 : 4 : 7, 

skal vera sem hér segir: 

a. Þykkt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem eru burðarveggir í vana- 

legum íbúðarhúsum með lofti og gólfi úr járnbentri steinsteypu, skulu 

í einlyftum húsum eða á efstu hæð vera 0.22 melra á þykkt, á næstu 

hæð fyrir neðan 0,25 meira og næstu hæð þar fyrir neðan (Í kjallara) 0,32 

metra á þykkt. Ef gólf eru úr timbri, skulu veggpykktir vera 0,24, 0,30 

og 0,34 metra. 

Ef húsið er porthyggt, skal portið hafa sömu þykkt og veggurinn 

á næstu hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0,70 metrum. Sé 

portið hærra, skal það sert með veggþykkt sem full hæð væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sé milli burðarveggja eða 

þverveggja úr sama efni, að ekki fáist nægur bindingur í húsið, getur 

hún krafizt þess. að burðarveggir séu gerðir svo traustir, sem hún álit- 

ur með þurfa 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða sölum, 

t. d. samkomuhús. verztunarhús o. þ. h., eða ef vegghæð fer fram úr 

3.00 metrum af gólfi á gólf, getur byggingarnefnd krafizt, að styrkleiki 

allra burðarveggja sé ákveðinn af sérfróðum manni. 

b. Gaflveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á eru glugga- eða dyra- 

op. skulu hafa sömu þykkt og burðarveggir, og reiknast þá allur vegg- 

urinn fyrir ofan efsta gólf (hér með talið risið) með sömu þykkt og 

efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera sinn eigin þunga (ef loft eru úr 

tré), mega vera 0,21 metra þykkir á öllum hæðum, nema í kjallara. 

Þar skulu þeir ekki þynnri vera en 0,32 metra. 

c. Byggingarnefnd getur leyft aðra þykkt útveggja en hér segir, t. d. cf 
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járn er í steypunni eða veggir tvöfaldir. Einnig getur byggingarnefnd 
krafizt, að veggþykktin sé önnur en fyrr er sagt, ef um holsteina er að 
ræða. 

Byggingarnefnd getur leyft þynnri útveggi en fyrr er sagt, ef um 
mjög stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera aðeins 
sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsluhúsum má nota þynnri veggi 
en fyrr er sagt; þó verður byggingarnefnd að ganga úr skugga um, að 
engin hætta geti stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0,19 metra þykkir, 
þó þeir séu þykkri milli glugga. Í kjallara skal þrep undir gluggum 
aldrei þynnra vera en 0,26 metrar. 

Burðarveggir innanhúss séu á þykkt í efstu hæð 0,16 metrar, og þar fyrir 
neðan aukist þykkt veggjarins við hverja hæð um 3 sentimetra. Bygg- 
ingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa þynnri burðarveggi, ef um mjög 
lítil hús er að ræða, eða ef tveir burðarveggir eru samhliða og bilið á 
milli þeirra er mjög stutt, t. d. göng. Þó má enginn burðarveggur þynnri 
vera en 0,14 metra. 

Ef burðarveggir hafa, að dómi byggingarnefndar, ónógan stuðn- 
ing af þverveggjum, eða á þeim eru stórar dyr með mjóum millibilum, 
getur byggingarnefnd krafizt, að veggþykktin sé aukin eða styrkleiki 
veggjarins aukinn á annan hátt, sem henni þykir nauðsyn til. 
Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir né stig- 
ar hvíla á, skulu vera ekki minna en 0,12 metra þykkir. Sé hafið stutt, 
má þykktin þó vera allt að 0,08 metrar. 

Veggir þeir, sem stein- eða steypustigar eru festir í, þannig að vegg- 
irnir bera stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera en 0,18 metrar, 
og við hverja hæð þar fyrir neðan aukist þykkt veggjarins um 3 senti- 
metra. Stigahúsveggir, sem liggja að tréstiga, skulu eigi þynnri vera en 
sagt er í þessum lið. 

Ekki má skerða þykkt veggja, sem um getur í a.-, b.- og d.-lið, á þann 
hátt að leggja í þá áframhaldandi vegglægjur; þó er leyfilegt að setja 
þaklægjur („múrlektur“) undir þverbita í þaki. 
Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki verg meiri en helming- 
ur af allri lengd veggjarins. Byggingarnefnd getur þó veitt undanþágu 
frá þessu, ef veggir eru járnbentir. Enginn veggstöpull má mjórri vera 
en 3 af samanlagðri breidd beggja tóftanna báðumegin við hann, né 
á neinn veg þynnri en samsvari 74 af hæð hans, nema í honum sé járn- 
bendingur, eða á annan hátt gerður með þeim styrkleika, sem bygging- 
arnefnd er kunnugt um ad sé naudsynlegur. 

4. Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþykkt en fyrr er ákveðið, þar 
sem gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það, sem eykur áreynslu á 
veggina eða rýrir styrkleika þeirra. Ef þykkt veggjar er aukin á einhverri hæð,
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skal hún einnig aukin þar fyrir neðan, eftir því er byggingarnefnd telur 

þurfa. Byggingarnefnd getur ákveðið, að veggir úr járnbentri steinsteypu 

eða steypu, sem er sterkari og þéttari en hér hefir verið miðað við, megi 

vera þynnri en ákveðið er í þessari grein, ef járngrindin og gerð vegsgjar- 

ins að öðru leyti er eftir fyrirsögn sérfróðs manns og byggingarnefnd tel- 

ur vegginn fulltraustan. 

Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tigulsteini eða öðrum steini, skulu 

gerðir með sama styrkleik og hér er sagt um steypuveggi. Byggingarnefnd 

dæmir um, hvort þeirri kröfu sé fullnægt. 

Útveggi úr steini eða steypu skal slétta utan með sementshúð ofan jarðar. 

Þó nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, ef byggingarnefnd sam- 

þykkir. 

Innan við alla einfalda útveggi íbúðarherbergja, sem steyptir eru eða 

hlaðnir úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja innri skjól- 

vegg úr steini eða steypu með tróði á milli, eða úr timbri, korki eða öðru 

ekki lakara efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. 

Ekki má múra eða steypa húsveggi, undirstöður eða sólf, ef frost er 2? C. 

eða meira. 

Steypuloft og steypustigar. 

36. gr. 
Bvgeingsarnefnd setur því aðeins leyft að gera loft og stiga úr steypu, að „5 Ð < w c c ö vw 

sérfróður maður hafi gert áætlun um styrkleika þeirra; þó getur byggingar- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu, ef um mjög litið gólf er að ræða. Maður sá, 

er vinnur að verkinu, skal að dómi byggingarnefndar vera hæfur til þess. 

Veggir timburhúsa. 

37. gr. 

Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykkt vera ekki undir 

0,24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 0,20 metra; ef um stærri 

hús er að ræða, getur byggingarnefnd aukið þykkt veggjanna frá því, sem 

fyrr um getur, ef henni þykir nauðsyn til. 

Timbur, sem notað er til húsabygginga, skal vera vandað og óskemmt. 

a. Í timburhúsum, þar sem lofthæð er allt að 3,00 metrum og herbergis- 

dýpt allt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og efri 

hæð eigi vera grennri en 1010 sentimetrar (4X<4'"), á neðri hæð 10x13 

sentimetrar (4X5") og hornstafir 1313 sentimetrar (5X5"). Sé hæðin 

meiri, eða allt að 4,00 metrum, og herbergjadýpt allt að 5,50 metrum, 
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skal þykkt stafanna út og inn aukin að minnsta kosti um 2/5 sentimetra 

(17). Í stærri húsum ákveður byggingarnefnd gildleika stafanna. 

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gildleik á stöf- 

um en fyrr er sagt, ef hún álítur, að styrkleikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minnsta lagi komi einn 

stafur á hverja 1,25 melra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi 

má vera lengra á milli þeirra en 1,60 metrar, nema byggingarnefnd 

leyfi sérstaklega. 

Milli allra stafa skulu verða skorður („lausholt“) og í hverjum 
oOo 

SV vegg eigi minni en tvær spyrnur („skáskifur“). Spyrnur skulu ekki 

mynda minna horn en 30 við lóðrétta linu. Skorður skulu ekki vera 

grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim, sem bita bera, skal undir Þitaendum liggja 

aurstokkur á grunni, ekki grennri en stafir eru í veggjum. Byggingar- 

nefnd setur þó leyft, að aurstokkur sé ekki gildari en 18x<13 

metrar (5x5”), på að stafir í veggnum séu gildari. 

Ofan á bitaenda komi staflægjur („undirstokkar“), jafnbreiðar 

stöfum og eigi þynnri en 6 sentímetri (257). Niður undan stöfum 

skal fella tré á milli aurstokks og undirstokks. 

Ofan á stafi skal fella syllur, á hvorugan veg grennri en stafir eru 

út og inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við aurstokk, 

með sterkum járnklóm og reknagla í staflægjur og aurstokk. 

Aurstokkur skal festur með járnum í undirstöður, eða að öðr- 

um kosti vera vel múrað upp með honum. 

Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þil úr borðum 215 sentimetra (1) 

þykkum, og skal negla þau vandlega í alla viði grindarinnar. 

Utan á þil skal settur pappi og siðan bárujárn eða annað efni 

ekki lakara, er byggingarnefnd samþykkir. Milli járns og pappa komi 2 ns 

is sentimetra (127) þykkir listar. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra 

vera en 26 B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, ef hús- 

in standa sérstæð og að dómi byggingarnefndar engin cldhætta stafar af 

þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og þil, ekki þynnra en 2 senti- 

metrar (947), eða annað lag ekki lakara. 

Grind burðarveggja innanhúss skal gera úr viðum eigi grennri en 

1010 sentimetra (4xX4') á neðri hæð, og 8x10 sentimetra ($x<4'") 

þar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef byggingar- 

nefnd álítur að styrkleikinn sé nógur. Byggingarnefnd getur krafizt gild- 

ari viða, ef um stór hús er að ræða og henni þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að því er snertir 

staflægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarherbergja,
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vera lakari að gerð en svo, að þil úr borðum 2 sentimetra (%4") þykk- 14 

um, eða annað lag ekki lakara, sé hvoru megin, og 3,2 neta (174) 4. marz 

þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigar liggja 

upp að, nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleik. Veggi, sem 

tveir stigar liggja að, skal gera jafnvæna burðarveggjum (sbr. lið c.). 

e. Í útihúísum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind úr plönk- 

um („battingum“). 

f. Í timburveggjum sé samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld á milli 

stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingarnefnd veiti sér- 

stakt leyfi til. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, 

ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38. gr. 
Ekkert steinhús má vera nær nágrannalóð en 5,15 metrar, nema eld- 

/arnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. gr.). Timburhús án eldvarnarveggs má 

eigi vera nær nágrannalóð en helmingur af hæsta vegg, er að nágranna veit, 

þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd getur veitt ívilnanir niður i 4,00 

metra, ef sérstakar ástæður mæla með þvi. 

Stærð timburhúsa. 

39. gr. 

Ekkert timburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli, að 

meðtöldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri tiinburhús vera sam- 

byggð en svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fermetrum. Þó getur 

hreppsnefnd fært bæði þessi hámörk niður. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

40. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús er engum ákvæðum bundin um tölu 

hæða, og þurfa ekki hærri að vera en 2,00 metra þó má vegghæð, mæld upp 

að skurðarlínu þaks og veggjar ekki vera yfir 8,00 metra. Ef geymd eru eldfim 

efni Í skemmu eða vörugeymsluhúsi úr tré, skulu þau vera í sérstöku herbergi 

með eldtraustum veggjum, gólfi og lofti.
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Torfbæir. 

41. gr. 

Torfbæir teljast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir, eru 
að öllu eða miklu leyti þakið torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur sýnir; en 
þar til skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur byggingarnefnd leyft að þeir 
séu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, að reist verði stærri 
hús í náinni framtíð. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim skil- 
yrðum, er byggingarnefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

42. gr. e 
Glugga- og dyraumgerð skal að jafnaði vera gerð úr plönkum, ekki 

þynnri en 5 sentimetra (27). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbólíni, eða 
öðru efni ekki lakara, á þá hlið, er veit að steini eða steypu. Með þeim skal, í 
útveggjum, sérstaklega í steinhúsum, troða vandlega hampi, eða öðru ekki lak- 
ara efni, bæði utan og innan. 

Viðhald húsa. 

43. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að húsum sé haldið sæmilega við, svo 

eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 

Um byggingaraðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþykkt þessari. 

44. gr. 
Ef nota skal byggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er tilgreint í 

samþykkt þessari, ber umsækjanda að geta þess, er hann sækir um byggingar- 

leyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar þessu viðvíkjandi, 

sem byggingarnefnd álítur nauðsynlegar. 

Byggingarnefnd getur á kostnað umsækjanda látið gera þá rannsókn á 

byggingarefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að að- 

ferð og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru Í samþykkt þessari.
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Hús, þar sem farið er með eldfim efni. 4. marz 

45. gr. 

Öll hús, þar sem unnið er að einhverju, sem sérstök eldshætta stafar af, 

skulu serð úr steini eða steypu, nema þau séu svo langt frá öðrum húsium, að 

engin eldshætta stafi frá þeim fyrir nágranna; þá getur byggingarnefnd leyft, 

að þau séu úr timbri. 
Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minnsta kosti 

1,00 metra frá gólfi; ennfremur skal sólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smíðahúsum trésmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau skal 

setja járnkassa, sem nær minnst 0,20 metra til allra hliða út fyrir eldstæðið og 

er á hæð 0,30 metra frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal vera úr eldtraustu 

efni, eða ef það er úr timbri, þá klætt innan með járnþynnun á listum eða 

öðru efni jafn-eldtraustu. 

Flatarmál byggðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

46. gr. 

Þegar mældur er flötur byggðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur fram- 

skot talin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarlægð frá 

lóðarmörkum mælist ætið frá þeim hluta hússins, sem nær lengst út. 

Verkpallar o. fl. 

47. gr. 

Verkpallar, utbunadur allur og tæki vid husasmidi og mannvirki skal 

traust og í góðu lagi, svo ekki valdi slysum eða tjóni. Byggingarfulltrúa er 

heimilt að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á kostnað eiganda, ef 

nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti, þar til bót er á ráðin. 

III. KAFLI. 

Byggingarefni. Framkvæmd verksins. Eftirlit. 

48. gr. 

1. Áður en byrjað er á húsi eða öðru mannvirki, sem samþykkt þess 

skal senda skriflega beiðni um það til byggingarnefndar og fá s 

nær til, 

amþykki 
> hennar og hreppsnefndar (sbr. 3. gr.) til ad framkvæma verkid.
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Ekki má rífa hús, nema skrifleg tilkynning um það sé send til bygg- 
ingarnefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyrr en hann hefir fengið til- 
kynningu frá byggingarnefnd að leyfið sé veitt. 

Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt er til 
sönnunar því, að verkið sé samkvæmt byggingarsamþykkt. Þar að auki 
skal fylgja í tveim eintökum: 

a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minnsta kosti 1 : 500, með árituð- 
um stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þau, er reisa skal, 
ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, ennfremur afstöðu gagn- 
vart götum, er að liggja, og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mann- 
virkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minnsta kosti 1 : 100, með árituðum 
stærðarmálum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim 
sjá alla gerð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og til hvers 
herbergi eru notuð, þegar um hús er að ræða. 

Við Þreytingu á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing glögglega 
sýna hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsuppdráttum þykkt allra burðarveggja og gildleik 
máltarviða. 

c. Áður en leyft er að byggja hús í sambyggðri húsaröð, getur byggingar- 
nefnd krafizt, að gerður sé lauslegur uppdráttur af hliðum allra sam- 
byggðu húsanna, á kostnað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin almennri 
venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal 

sýna á uppdráttum, ef byggingarnefnd óskar, og eftir mælikvarða að 

minnsta kosti 1 : 20. Skal glögg lýsing fylgja og styrkleikaútreikningur 
látinn í té, ef þess er krafizt. 

e. Lýsing á lóðinni og ásigkomulag grundvallar. Ef um nýtt hús er að 
ræða eða gagngerða breytingu á eldra húsi, skal sýna hvernig ætlast er 

til, að séð verði fyrir afrennsli frá húsi og lóð og vegi að húsinu, ef 

það stendur ekki við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal snertir hagsmuni 

hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram, hverja 

nágrannaeign sé átt við. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í metramáli. Allir 
uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, sem verkið er 

unnið fyrir, ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmt byggingarsamþykkt 
og eins og uppdrættir sýna. 

Eftir að bvggingarfulltrúinn hefir kynnt sér umsóknina, leggur hann mál- 

ið fyrir byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að 

fjalla um málið, skal bvggingarfulltrúi fyrst leggja málið fyrir þær nefndir.
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begar byggingarnefnd hefir gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir hrepps- 14 

nefnd, sem veitir byggingarleyfið, sbr. þó 3. gr. 4. marz 

Byggingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskialanna til geymslu 

í skjalasafn sitt, en endursendir umsækjanda hitt eintakið með árituðum 

úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi bvggingar- 

nefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sé synjað um leyfið eða breyt- 

ingar gerðar að samþykktarskilyrði, skal greina ástæður þess. 

Öll byggingarleyfi skulu veitt með því skilyrði, að umsjón verksins 

og ábyrgð sé í höndum manns, sem byggingarnefnd telur til þess hæfan 

fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika. 

6. Ekki má í neinu víkja frá samþykktum uppdráttum nema fengið sé leyfi 

byggingarnefndar til þess. 

MI
 

Hið endursenda eintak af uppdråttum og lysingu byggingar skal jafnan 

vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á smíðinni stendur. 

Byggingarfulltrúa, svo og einstökum mönnum úr byggingarnefnd, sé jafn- 

an heimill aðgangur að uppdráttunum og byggingunni meðan hún er í 

smiðum. 

8. Húseigandi skal tilkynna byggingarfulltrúa með tveggja daga fyrirvara: 

a. hvenær byrjað verður á undirstöðum, 

b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi, 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða gvind í tinnburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á Þita eða járn í steypuloft. 
9. Hreppsnefnd ákveður gjöld fyrir byggingarleyfi. Gjaldið rennur í sveitar- 

sjóð. 

10. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Um byggingarleyfi, sem fer í bág við samþykkt þessa. 

49. gr. 

Nú veitir hreppsnefnd byggingarleyfi, en síðar kemur í ljós að mann- 

virkið fer í bága við samþykktina, þá getur byggjandi krafizt sanngjarnra 

skaðabóta úr sveitarsjóði, svo framarlega sem það, er fer í bága við samþykkt- 

ina, hafi sézt ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sé, að hann 

hafi farið eftir beztu vitund, enda skal hann skyldur að breyta verkinu, svo 

það verði samþykkt og reglum samkvæmt. 

Um leyfi til þess að flytja í ný hús. 

50. gr. 

Eigi má taka hús til afnota fyrr en fengið er vottorð byggingarfulltrúa 

að húsið fullnægi byggingarsamþykktinni.
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Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

51. gr. 

Byggingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girdingar, auglysinga- 
spjöld (,skilti“) og annað það, er henni ber að líta eftir, geti eigi valdið hættu 
og sé ekki til óprýði. Byggingarfulltrúi hefir eftirlit þetta á hendi, en ef eig- 
andi vanrækir að fullnægja kröfum hans, getur hreppsnefnd látið lagfæra það, 
sem byggingarnefnd telur með þurfa, á kostnað eiganda. 

Nú er íbúð eða einstök herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, svo illa á sig 
komin, að þau, að áliti byggingarnefndar, séu óheilnæm eða eigi örugg til íbúð- 

, þá skal hún leita umsagnar héraðslæknis. Sé hann á sama máli og nefndin, 
getur hún krafizt þess, að eigandinn lagi gallana innar ákveðins tíma. Verði 

hann eigi við þessu, getur hreppsnefnd eftir tillögum byggingarnefndar úr- 

skurðað, að ekki megi búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unnt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt 
að ná Í aðra fyrir sæmilegt verð, ber hreppsnefnd að sjá um, að útvega ibúð 
jafnskjótt og hægt er. 

IV. KAFLI. 

Sektarákvæði og breyting á samþykkt. 

52. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 10--50 krónur, og skal 

sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar renna í sveitarsjóð. 

Auk þess skal eigandi á sinn kostnað rífa niður það, er fer í bág við ákvæði 

samþykktarinnar eða reglur þær, sem byggingarnefnd setur samkvæmt sam- 

þykktinni. Ella sé það rifið á hans kostnað. Sé um brot á 50. gr. að ræða eða 

verk, sem til þarf sérstakt leyfi byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sé 

fengið, skal lögreglustjóri, undir eins og brotið kemst til vitundar hans, banna 

að verkinu sé haldið áfram, fyrr en fengið er leyfi byggingarnefndar. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumaál. 

53. gr. 

Til þess að breyting á samþykkt þessari geti öðlazt gildi, þarf umræður 

hreppsnefndar á tveim fundum hennar, samþykki hreppsnefndar á breyting- 

unni, og staðfestingu ráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Evrarbakkahrepps hefir samið og 

samþykkt, er hér með staðfest samkvæmt lögum nr. 19, 20. okt. 1905 sbr. lög
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nr. 55, 27. juni 1921, til bess ad 6dlast gildi 15. marz 19832, og birtist til eftir- 14 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 4. marz 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytiði 4. marz 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Aldaminning Jóns Sigurðs- 15 

sonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 19. marz 

19. marz 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

sjóðinn „Aldaminning Jóns Sigurðssonar forseta“. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Aldaminning Jóns Sigurðssonar forseta. 

2. gr . gr. 

Stofnfé sjóðsins er 160 krónur. Stofnféð má auka með gjöfum til sjóðs- 

ins hvenær sem vera skal. 

3. gr. 

Fé sjóðsins skal øevma og ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands, eða öðrum | SJ 5 . 

jafntryggum sjóði. Vextir skulu lagðir við höfuðstólinn árlega. 

1. gr. 

Sjóðurinn stendur undir umsjón og stjórn hreppsnefndarinnar í Auð- 

kúluhreppi í Vestur-Ísafjarðarsýslu, eða þess stjórnarvalds, er koma kann í 

hennar stað, með breyttri þjóðfélagsskipun. Hreppsnefndin annast reiknings- 

hald sjóðsins og lætur birta reikninginn árlega. 

5. gr. 

Á hverju aldarafmæli Jóns Sigurðssonar forseta skal hreppsnefndin 

ráðstafa %, af vöxtum þeim og vaxtavöxtum, sem sjóðnum hafa hlotnazt, á 

liðinni afmælisöld, minningu forsetans til heiðurs á einhvern hátt. Skal hrepps-



1932 48 

15 nefndin hafa frjálsar hendur að því er ráðstöfun fjárins snertir, að því til 
19. marz skildu, að íbúar Auðkúluhrepps, eða náskyldir niðjar þeirra, gangi fyrir að 

njóta fjárveitinga úr sjóðnum, að öðru jöfnu. 

6. gr. 

Stofnendur sjóðsins vilja benda á, að verja mætti fénu til verðlauna 
fyrir framúrskarandi dugnað í búnaði, eða til þess að styrkja fátæka, efnilega 
pilta og stúlkur til náms o. s. frv. Verði nokkru af fénu varið til hátíðahalda, er 
það til skilið, að þau fari þá fram á fæðingarstað forsetans, Hrafnseyri. 

7. gr. 

sjóð þenna stofnuðu nokkrir af meðlimum Búnaðarfélags Auðkúlu- 

hrepps. 

8. gr. 

Um leið og stofnendur sjóðs þessa fela hreppsnefndinni sjóðinn til um- 

ráða, vænta þeir þess, að hún annist um viðhald á bautasteini Jóns Sigurðs- 

sonar forseta, er honum var reistur að Hrafnseyri á fyrsta aldarafmæli hans, 

17. júní 1911. 

9. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Skipulagsskrá þessa höfum við undirritaðir samið samkvæmt ályktun 
safnaðarfundarins. 

Hrafnseyri, 26. ágúst 1928. 

Böðvar Bjarnason. Gísli G. Ásgeirsson.
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AUGLYSING 16 
29. marz 

um 

staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusambþykkt fyrir 

Mosfellshrepp í Kjósarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 26, 8. september 1931, um breyting á lögum nr. 18 

frá 20. október 1905, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, er hérmeð stað- 

fest eftirrituð 

Lögreglusamþykkt fyrir Mosfellshrepp í Kjósarsýslu. 

I. KAFLI. 

Friðun eigna o. fl. 

Í. gr. 
Bönnuð er öll umferð óviðkomandi manna að nauðsynjalausu um lönd 

í sveitinni annars staðar en þar, sem vegir liggja, nema með leyfi landráðanda. 

Án leyfis landráðanda má og eigi tjalda né setjast að til verzlunar í sveitinni. 

Girðingum má eigi spilla né skilja eftir opin hlið, sem lokað verður. 

2. gr. 

Enginn óviðkomandi maður má hagnýta eða tileinka sér neinar nytjar 

í löndum né í landhelgi í sveitinni, svo sem beit, berjatöku, eggs. veiðifugla eða 

fiska né annað, án leyfis landráðanda. 

Uin rekstra gegnum sveitina, á leið til útflutnings eða slátrunar, gilda 

ákvæði 4445. greinar fjallskilamálareglugerðar Kjósarsýslu, 22. ág. 1921. 

3. gr. 

Eigi má að nauðsynjalausu raska næturró manna með háreysti, hvell- 

um, vélagauli, höggum á bæjarhús né öðru slíku, milli kl. 23 og 6. 

II. KAFLI. 

Veitingastaðir, gistihús, samkomur. 

A. gr. 
Sérstöku lögregluettirliti skulu þeir staðir háðir, þar sem sala veitinga, 

matar eða drykkjar, eða hýsing gesta er rekin sem atvinna. Skal löggæzlumönn-
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16 um heimill gangur um húsakynni þau öll, sem notuð eru í sambandi við slíka 
29. marz starfsemi. 

5. gr. 
Veitingasölu og hýsing gesta (gisting) má aðeins reka í húsum, sem eru 

vel til þess hæf að áliti héraðslæknis, svo sem að loftræsting og önnur heilbrigð- 
isskilyrði séu í góðu lagi, að til séu nægileg salerni, er gestum sé heimill gangur að 

til nota og þau auðveld til þrifnaðarviðhalds o. s. frv., enda komi samþykki 

sveitarstjórnarinnar til. Þetta gildir einnig um veitingastaði og gistihús, sem 

eldri eru en samþykkt þessi. 

6. gr. 
Sá, sem stundar veitingasölu eða gistihúshald, skal skyldur að viðhafa 

hreinlæti og þrifnað í húsum sínum og að gera allt, sem í hans valdi stendur, til 
að afstýra því, að neitt það fari fram í húsum hans eða landi, sem stríðir móti 
góðri reglu og velsæmi. Verði misbrestur á þessu, eða skilyrðum 5. gr. eigi 
fullnægt innan ákveðins tíma frá aðvörun, setur lögreglustjóri bannað starf- 
'ækslu á staðnum um stundarsakir, eða að fullu, ef miklar sakir eru. 

7. gr. 
Veitingastöðum, gistihúsum og almennum samkomustöðum, skal loka 

frá kl. 23 til kl. 6. Allir gestir, sem eigi hafa náttað sig á staðnum, skulu vera 
farnir úr húsum þar áður en hálf stund er liðin frá lokun (kl. 2814). Á þeim 
tíma, sem lokað er (kl. 23—6) má engar veitingar selja né úti láta, nema greiða 
langferðamönnum, er síðar koma til næturgistingar á staðnum, eða aðhlynning 
þeim, er vegna slysa eða annara atvika þurfa hjálpar við, sbr. þó 9. gr. 

Biðji maður um gistingu eða hjálp af yfirskyni, til að komast inn á stað- 
inn eða dvelja þar eftir að lokað er, að nauðsynjalausu og án þess að gista 
eðlilegri næturgistingu, telst hann hafa brotið þessa grein, og ber húsráðanda 
að kæra það fyrir lögreglustjóra; geri húsráðandi það ekki, ber hann ábyrgð á 
brotinu. 

8. gr. 
Á veitingastöðum, gistihúsum, almennum samkomum og í réttum má 

enginn hafa í frammi óróa, háreysti, áflog eða annað ofsafengið atferli, er 
valdið geti ónæði heimamönnum eða nágrönnum þeirra, spillt ánægju og skemmt- 
un á samkomum eða tafið störf. Eigi má sýna af sér neinskonar ósæmilega eða 
hneykslanlega hegðun, né hafa hættuspil um hönd. Ölvuðum manni má eigi 
veita neitt það, er örvað geti eða viðhaldið ölæði hans. —- Í veitingastofum, 
tjöldum eða öðrum híbýlum, þar sem veitingasala fer fram, má eigi neyta á- 
fengis, nema áfengissala sé heimil (sbr. lög nr. 21, 1926, 11. gr.). 

9. gr. 

Vilji einstaklingur eða félag hafa almenna samkomu, svo sem dans- 

skemmtun, sjónleik, söngskemmtun, iþróttasýning, myndasýning o. s. frv. er
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almenningi sé boðið til eða hafi gang að, og eigi að selja aðgang eða hafa veit- 16 

ingar á staðnum, skal leita leyfis til þess hjá hreppstjóra sveitarinnar. Sé sam- 29. marz 

komunni ætlað að standa fram á nótt (milli kl. 23 og 6), skal hreppstjóri því 

aðeins veila leyfið, að hann treysti umsækjanda til að gæta í öllu góðrar reglu 

og velsæmis á samkomunni, og að umsækjandi hafi á sinn kostnað tryggt sér 

nægilegt lið manna, er hreppstjóri geti valið úr menn til aðstoðar við eftirlit í 

þessu efni allan samkomutímann. Þeir skulu vera einkennisbúnir eða bera utan 

á sér merki stöðu sinnar á samkomunni. 

Lokið skal aðsangssölu og samkomuhúsinu lokað kl. 23, en hreppstjóri 

getur leyft að veitingasala til samkomugesta fari fram meðan samkoman stend- 

ur. Fyrir leyfi til tækifærisveitinga ákveður hreppstjóri gjald, er renni Í sveit- 

arsjóð (sbr. og lög nr. 21, 1926, 13. gr.). 

Fari nokkuð það fram er brýtur í bág við reglu eða velsæmi, er hrepp- 

stjóra heimilt að láta slíta samkomunni. 

Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti sem 

því verður við komið. 

TI. KAFLI. 

Hundahald. 

10. gr. 

Hundar allir í sveitinni skulu bera merki eða mark, er glögglega sýni 

heimilisfang þeirra, annaðhvort á hálsbandi eða á eyrum (fjármark, ef lítið er). 

Allir hvatir hundar skulu vera geltir > árs eða eldri, nema leyfi til undanþágu 

sé fengið hjá hreppsnefnd. 
Ógeltir hundar skulu bera sérstakt auðsætt merki þess leyfis. Eftir lok 

maímánaðar 1932 skulu aðrir ógeltir og allir ómerktir hundar vera réttlausir 

í sveitinni. 

IV. KAFLI. 

Sektir og málsmeðferð. 

11. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, nema 

þyngri refsing liggi við að lögum. 

Sektir renna í sveitarsjóð Mosfellshrepps.
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16 12. gr. 
29. marz Mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 15. apríl 1932. 

Þetta birtist hérmeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 29. marz 1932. 

F. hr. 

G. Sveinbjörnsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá um Minningarsjóð Oktavíu Þórðar- 
dóttur frá Móbergi, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dóms- og kirkju- 
málaráðherra 30. marz 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

17 SKIPULAGSSKRÁ 
30. marz ; 

fyrir 

Minningarsjóð Oktavíu Þórðardóttur frá Móbergi. 

Í. gr. 
Sjóðurinn skal heita „Minningarsjóður Oktavíu Þórðardóttur frá Mó- 

bergi“ og er stofnaður til minningar um Oktavíu Þórðardóttur frá Móbergi í 
Langadal, er andaðist 28. ágúst 1911, 19 ára gömul. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 7606,73 — sjö þúsund sex hundruð og sex krón- 
ur 73 aurar — af eignum foreldra Oktavíu Þórðardóttur, hjónanna Þórðar 
Guðmundssonar og Önnu Magnúsdóttur, en stofnandi sjóðsins er móður henn- 
ar, ekkjan Anna Magnúsdóttir. 

2. gr 
Sjóðurinn er gefinn í bankavaxtabréfum veðdeildar Landsbankans í 

Reykjavík, að nafnverði kr. 7600,00 og innstæðu í sparisjóðsbók við útbú 
Landsbankans á Akureyri, kr. 6,73. 

Jafnskjótt sem bankavaxtabréfin kunna að verða dregin út fil innlausn- 
ar, skal kaupa fyrir andvirðið ný veðdeildarbréf Landsbanka Íslands eða önn-
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ur vedvaxtabréf jafn trygg, er koma kunna i þeirra stað, ef veðdeild Lands- 

bankans yrði lögð niður. Skal sjóðurinn jafnan geymdur i vedvaxtabréfum 

sem tryggð eru með 1. veðrétti í fasteignum. Þó skulu smáupphæðir, sem kunna 

að vera umfram vaxtabréfafúlgu sjóðsins á hverjum tíma, geymast í sparisjóði 

Landsbankans eða öðrum jafntrvggum sparisjóði. 

Öll verðbréf sjóðsins skulu jafnan bera það með sér, fyrir áritun á bréf- 

in sjálf, að þau tilheyri sjóðnum. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er ad vera til styrktar fåtækum sjuklingum å Akur- 

eyrarspítala, án tillits til þess hvaðan sjúklingar þessir eru. Til styrkveitinga 

má verja allt að % af ársvöxtum sjóðsins, en 4 vaxtanna skal jafnan lagður 

við höfuðstólinn, þar til sjóðurinn er orðinn 100 þúsund krónur. Úr því má 

verja %, hlutum af vöxtum hans til styrkveitinga, en Mo leggist jafnan við 

höfuðstólinn. 

A. gr. 

Sjóðurinn tekur til starfa eftir lát stofnandans, Önnu Magnúsdóttur. En 

meðan hún lifir skal hún njóta allra vaxta af sjóðnum eða svo mikils hluta 

þeirra, sem hún óskar. Það af vöxtunum, sem hún kynni að vilja ekki nota í 

sína þágu fellur til sjóðsins. Það skoðast þó ekki sem afsal vaxtanna, þótt hún 

taki þá ekki út árlega og á hún hvenær sem er rétt á að fá útborgaða alla óút- 

borgaða vexti af sjóðnum frá byrjun. 

Ennfremur skal hún hafa rétt til að skerða höfuðstól sjóðsins samkv. 1. 

gr., ef vextir og aðrar eignir hennar hrökkva henni ekki til framfærslu. 

Reikningshaldari og vörzlumaður sjóðsins er bæjarfógetinn á Akureyri, 

eða sá, er í hans stað kemur, ef því embætti kynni að verða breytt. Ársreikn- 

ingar sjóðsins skulu birtir í Lögbirtingablaðinu, endurskoðaðir af endurskoð- 

unarmönnum bæjarreikninga Akureyrar. 

RBeikningshaldari sjóðsins, læknir Akureyrarspitala og sóknarpresturinn 

á Akureyri hafa á hendi úthlutun styrktarfjár úr sjóðnum. 

5. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Akureyri 14. september 1931. 

F. h. Önnu Magnúsdóttur 
samkv. umboði. 

Böðvar Bjarkan. 

1932 
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18 Stadfesting konungs å skipulagsskrå um Minningarsjóð Björns Bjarnar- 30. marz son, sýslumanns í Dalasýslu, og frú Guðnýjar Bjarnarson konu hans, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 30. marz 1932. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð Björns Bjarnarson sýslumanns í Dalasýslu og frú 
Guðnýjar Bjarnarson konu hans. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Björns sýslumanns Bjarnarson og 

frú Guðnyjar Bjarnarson“, 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af nokkrum Dalasýslubúum til minningar um 

fyrrverandi sýslumann Björn Bjarnarson og konu hans frú Guðnýju Bjarnar- 
son á Sauðafelli. 

Sjóðurinn er stofnaður með kr. 454.00 - fjögur hundruð fimmtíu og 
fjórum krónum — og er gert ráð fyrir að honum geti, auk árlegra vaxta, hlotn- 
azt tekjur af tillögum eða gjöfum einstakra manna eða félaga, er kynnu að 
vilja taka þátt í honum. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla með styrkveitingum andlega eða verklega 

menning í Dalasýslu, sérstaklega að því er landbúnað snertir. 

4. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtast í Sparisjóði Dalasýslu eða öðrum tryggum 

sjóði, unz hann er orðinn kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund krónur, —; úr því 
má verja % vaxtanna til styrkveitinga, en 14 þeirra skal leggja við höfuðstól- 
inn, er ekki má skerða á meðan sjóðurinn er að vaxa upp í kr. 100000,00 — 
eitt hundrað þúsund krónur —. Þegar sjóðurinn hefir náð þeirri upphæð, má 
verja helming hans til styrkveitinga í stórum stíl, og skal ávallt svo með hann 
farið upp frá því, að kr. 50000.00 -— fimmtíu þúsund krónur — séu aldrei 
skertar. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal ávallt vera í höndum sýslunefndar Dalasýslu; ræður 

hún hvar hann er ávaxtaður og annast reikningsskil hans, er birta skal opin- 
berlega, eins og annara opinberra sjóða. Þegar til styrkveitingar kemur úr 
sjóðnum, skal hún falin nefnd þriggja manna, er hafi hana síðan á hendi;
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skal nefnd su skipud einum manni kosnum af syslunefndinni, einum kosnum 

1932 

18 

af búnaðarfélögunum og einum kosnum af skólanefndum í Dalasýslu eða á 30. marz 

því svæði, sem sýslan tekur nú yfir. Þegar styrkveitingarnefnd ber að kjósa 

í fyrsta sinni, skal sýslunefnd tilkynna það hlutaðeigendum. Kosning gildir til 

3 ára og gengur Í úr nefndinni árlega, í fyrsta skipti eftir hlutkesti, sem syslu- 

nefndin lætur fram fara. 

6. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Ketilsstöðum, 14. des. 1929. 

Ásgeir Asgeirsson, Helgi Guðmundsson, 

prófastur í Hvammi. hreppstjóri á Ketilsstöðum. 

REGLUGERÐ 

um 

skipun slökkviliðs og brunamála í Stokkseyrarkauptúni. 

I KAFLI. 

Um skipun brunamdlanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 

Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin 3 manna nefnd og eiga 

sæti í henni oddviti hreppsnefndar, sem er formaður nefndarinnar, slökkviliðs- 

stjóri og einn maður sem hreppsnefndin kýs til 3 ára í senn. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar eftirlit 

með, að fyrirmælum laga um brunamál og reglugerðar þessarar sé í einu og 

öllu framfylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið hreppsstjóra 

eða slökkviliðsstjóra. 

II. KAFLI. 

Hver slökkvitæki kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirra. 

2. gr. 

Stokkseyrarkauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti 

þessi slökkvitæki og áhöld: 
Véldælu með slöngum og tenglum, brunalúður, áhaldakerru, brunasegl 

og björgunarsegl auk annara minni áhalda. 

Áhöldum öllum skal á kostnað sveitarsjóðs haldið vel við. Skal smyrja 

vélar og vagna svo oft sem þess er þörf og reyna dælur ekki sjaldnar en einu 

19
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sinni í mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða 
endurnýja þau, skal hún senda hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en 
hreppsnefnd tekur ákvörðun um tillöguna skal leitað umsagnar Brunabótafé- 
lags Íslands. 

3. gr. 

Öll tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim hagan- 

lega fyrir komið, svo greiður verði gangur að þeim, er á þarf að halda. Lykill 

gt 

að slökkvistöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra, og svo margra úr 

slökkviliðinu, sem þurfa þykir. Slökkvistöðinni skal haldið vel við á kostnað 

sveitarsjóðs. Brunamálanefnd getur ákveðið að sevma 1 lykil í smáskáp með 
glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvistöðinni skal haldið vel 
við á kostnað sveitarsjóðs. 

Á. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjón brunamálanefndar eftirlit með 

slökkvitækjunum, og ber hann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim 

sé vel við haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá 

yfir slökkvitæki þau, sem til eru, og skal þess jafnframt getið hver slökkvitæki 

hafi verið keypt á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

lll. KAFLI. 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli úlvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 

Slökkviliðsstjóri skal tryggja slökkviliðinu afnot lausastiga á hæfile 
mörgum stöðum víðsvegar í kauptúninu, er eldsvoða ber að höndum. 

Hverju timburhúsi, þar sem íbúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum ofan 
kjallara, skal fylgja nægilega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo lang- 
ur, að hann nái upp í glugga á efsta íbúðarhebergi hússins. Skal stiginn og 
krókstjakinn geymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

ga 

6. gr. 
Brunamálanefnd getur að fengnu samþykki hreppsnefndar látið setja í 

sérhverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús, 
smíðastofur þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu 
hússins. Húseigandi er skyldur til að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endur- 
nýja þau, og má ekki nota þau til neins annars en þess að verja eldsvoða eða 
slökkva eld.
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Brunamålanefnd getur skyldað húseigendur, þar sem óvenjuleg bruna- 19 

hætta er, til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, Í apríl 

slökkviáhöld af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

IV. KAFLI. 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

7. gr. 
Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans vara-slökkviliðsstjórinn, er yfir- 

maður og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal tvisvar árlega (í marz og 

september) á stað, þar sem festar eru upp aðrar sveitarstjórnarauglýsingar, 

hver sé slökkviliðsstjóri, hvar hann byr, og hverjir séu honum næstir yfirmenn 

í slökkviliðinu. Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri mega aldrei vera báð- 

ir burtu úr kaupstaðnum í senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því að- 

eins, að þeir tilkynni brottför sína tímanlega, og settur sé slökkviliðsstjóri í 

þeirra stað á meðan, í samráði við brunamálanefnd. 

8. gr. 

Allir verkfærir karlmenn 20--60 ára ad aldri, sem heimilisfastir eru i 

kaupstaðnum, að undanskildum presti, læknum, lvfsala og simastjóra, og þeim 

mönnum, sem með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun sé ekki færir 

til vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar 

eða eldsvoða, að eigi sé þörf fyrir alla, skulu þeir elztu ganga fyrir með hvild. 

9. gr . gr. 
Í slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir 

menn: Slökkviliðsstjóri, vara-slökkviliðsstjóri, 16 Hösmenn og 2 brunaboðar. 

10. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og vara-slökkviliðsstjóra eftir til- 

lögum brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkvi- 

liðsins eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðs- 

mönnum slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og 

'áðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en þó skal hann gera brunamálanefnd 

grein fyrir brottrekstrinum, og ræður hún siðan menn í stað þeirra, sem vikið 

hefir verið úr liðinu. Allir liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna 

slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt 

starfi sínu í slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr kaupstaðnum daglangt, og liggur sekt við, ef út af er brugðið. 55
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11. gr. 

Þeir sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá 

skemmdirnar endurgoldnar úr sveitarsjóði, eftir mati, nema öðru vísi semj- 

ist um. 

12. gr. 

Hreppsnefnd ákveður eftir tillögum Þbrunamálanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu. 

15. ør. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins, og ber ábyrgð á, að á- 

/allt séu nógu margir í slökkviliðinu, og það sé vel æft. Þegar eldsvoða ber 

að höndum ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli fyrir komið, og allt hvað 

gera skuli til þess að slökkva eldinn, og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki 

rífa niður hús til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögreglustjóra komi 

til, eða þess, er fer með umboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er 

forfallaður, gengur vara-slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki 

viðstaddur, þá hefir yfirstjórn á hendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðs- 

stjóri, í samráði við brunamálanefnd, hefir fyrirfram ákveðið til þess. 

14. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til 

æfinga og til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er 

innan lögsagnarumdæmis kauptúnsins, og hlýða þá í öllum atriðum, öllu því, 

er yfirmaður hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanna, yfir- 

gefa eldsvoða áður en slökkt er, né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

15. gr. 

Hreppstjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal góðri 

reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd kveður í flokk þenna 

eftir tillögum hreppsstjóra, hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru 

til þess að vera í slökkviliðinu. Hreppsstjóri ákveður í samráði við slökkviliðs- 

stjóra skipulag lögreglusveitarinnar og starfssvið hvers einstaks í henni. Skylt er 

lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æfingar, sjá slökkvi- 

lðsmönnunum fyrir greiðum gangi að eldinum, og annast um að engir óvið- 

komandi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða flytji þaðan neitt hurtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning 

og aðhjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá, er 

sekir verða um brot og kærir þá. 
Umferð má banna um götur, þar sem þess þarf með.
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V. KAFLI. 

Um vatnstöku, valnsburð o. fl. 

16. gr. 

Heimilt er að taka vatn til þess áð slökkva eld og til æfinga úr brunnum 

og vatnsbólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn 

sé tekið úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva eld, og má enginn, sem í hús- 

inu er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðsang að vatnshönum 

í húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum húseiganda skylt að leyfa 

slökkviliðinu tálmunarlausan aðgang um lóð sína, en fullt endurgjald komi fyrir 

skemmdir ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur, er sérhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefir, til 

þess að flytja vatn og tæki slökkviliðsins. Ef tæki, sem hefir verið lánað, skemm- 

ist eða týnist, skal fullt endurgjald koma fyrir úr sveitarsjóði. 

Meðan verið er að slökkva eld eru bæjarbúar, er vatn taka úr sömu 

vatnsveitu eða brunnum, skyldir að takmarka vatnsnotkun sína sem mest má 

verða. 

17. gr. 

Það er skylda allra, sem viðstaddir eru eldsvoða, hvort sem þeir eru Í 

slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem þeir geta, ef slökkviliðs- 

stjórinn krefst þess og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. KAFLI. 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

18. gr. 

Xeykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári, þó getur hreppsnefnd eftir tillög- 

um brunamálanefndar ákveðið að hreinsun skuli fara fram oftar. ef sérstakar 

ástæður eru til. Brunamálanefnd skal eftir fyrirmælum hreppsnefndar, einu 

sinni á ári hverju, láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum kauptúnsins, 

og líta eftir að þau séu útbúin lögum samkvæmt, og að reykháfar hafi verið 

nægilega hreinsaðir, svo og að aðsæta hvort púðurbirgðir, sprengiefni og önnur 

eldfim og hættuleg efni séu geymd, sem vera ber samkvæmt lögum um Þbruna- 

mál og samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Skoðunarmenn skulu og Hta 

eftir, hvort stígar og krókstjakar eru nothæfir og geymdir þar sem þeir elg: 

að vera. Á sama hátt skal líta eftir sérstökum slökkvitækjum, ef þau eiga að vera 

í húsinu. Skoðunarmenn skulu gera skýrslu um skoðunina, er afhendist bruna- 

málanefnd og sendist til Brunabótafélags Íslands, ef óskað er. 
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Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, 

skal það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita húseiganda stuttan frest til 

þess að lagfæra gallana; skal þá að frestinum liðnum ný skoðun fara fram. 

Komi þá í ljós, við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem 

að var fundið, skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur 

fram ábyrgð á hendur hinum Þrotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, 

er lagfæra þarf. 

VII. KAFLI. 

Um brunaboðun. 

19. gr. 

Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það 

slökkviliðinu þegar í stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á göngum sinum 

um kauptúnið hafa sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í hús- 

um og tilkynna það þegar í stað slökkviliðsstjóra, brunaboðum og öðrum úr 

slökkviliðinu, hreppstjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun 

verður gerð, slökkviliðið kallað saman með því að hefja brunakall um kaupstað- 

inn, með brunalúðrum. 

VINI. KAFLI. 

Ymsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 

Á götum, stakkstæðum, torgum eða almannafæri, eða milli húsa, eða í 

2 r g 

görðum, má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af 

slökkviliðsstjóra og ákveður hann þá, hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra 

varúðarreglna skuli sætt. Þegar slíkt er leyft, skulu menn alltaf vera við eldinn, 

meðan logandi er í hlóðunum. Hið sama er og um lýsisbræðslu, tjörugerð og 

bikgerð og bikun á veiðarfærum. Milli húsa eða úti við, má ekki bera elds- 

glæður nema í lokuðum málmkössum. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál 

eða halda brennur, nema leyfi hreppsstjóra komi til. 

21. gr. 

Eldivið, steinkol, mó og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús, 

nema með samþykki brunamálanefndar, og veitir brunamálanefnd aðeins sam- 

Þykki til þess, að ekki geti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og 

borðvið má því aðeins hafa fyrir utan hús, að brunamálanefnd leyfi. Ákveður 

hún um leið og hún veitir leyfið, hversu stór trjástafli megi vera, hve langt bil
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skuli vera á milli þeirra, og minnstu fjarlæg frá næsta húsi, sem þó má aldrei 

vera minni en 6 metrar. 

Það skal yfirleitt ekki leyft, að hafa viðarstafla hærri en 1 metra og ekki 

stærri að flatarmáli en 40 fermetra, enda standi þá staflarnir ekki nær hver 

öðrum en svo, að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 

metra. Birgðir af steinolíu, benzíni, terpentinu eða öðrum eldfimum vökvum, 

skulu ætíð geymdar í húsum inni, eða í mannheldum girðingum og hvergi nema 

þar sem hreppsnefnd samþykkir. Þó má ekki geyma birgðir af vökvum þess- 

um, nema í steinhúsum með steinsteypuloftum eða steinsteyptum kjöllurum 

með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lös- 

um um brunamál. Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum vökvum á Þber- 

svæði eða annars staðar, í óleyfi bæjarstjórnar, má hreppsstjóri láta flytja þær 

burtu á kostnað eiganda. 

22. gr. 

bar sem geymdar eru birgåir af steinoliu, terpentinu, benzini eda åbekk- 

um eldfimum vökvum, skal eftirfarandi varúðarreglum fylgt: 

a. Séu birgðirnar meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benzíni eða 

álíka eldfimum vökvum, má hvorki bera um geymslustaðinn eld eða ljós, 

enda þótt það sé birgt í ljóskeri. ekki kveikja á eldspýtum né reykja þar 

tóbak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, reykháfar eða hitaleiðslur, sem 

eldhætta getur stafað af. 

b. Séu birgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benz- 

íni eða álíka eldfimum vökvum, og þær geymdar utan húss í görðum eða 

portum, þar sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar 

um ljós, að það sé í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja þar né bera. 

Ekki má heldur taka þar ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema 

ljósið sé í lokuðu ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. 

Séu slíkar birgðir geymdar innan húss skal gæta sömu varúðar og 

undir a-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzíni eða álíka 

eldfimum vökvum má geyma í sölu- eða smiíðahúsum, en þá skulu þær 

geymdar á afviknum stað í málmiláti eða lokuðum flöskum. Skal þá gætt 

sömu varúðar og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki ' 

taka úr íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 40 stiga hita, hundr- 

aðsmælis (Gelsíus) (t. d. bensin). 

ce. Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum eða 

smíðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, 

skal hann þerraður upp þegar í stað, svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki 

geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða, 

sem ekki er eldfim. Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinolíu 

eða 40 lítrar af benzini eða álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara 
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fram, nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt staddur. Ella 

skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkomandi komist þar ekki inn. 

f. Benzíngeyma má hvergi selja upp meðfram götum kauptúnsins nema 

samkvæmt fyrirlagi hreppstjórnar, að fengnum tillögum brunamálanefnd- 

ar. Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhús- 

um en 25 metra, og skal frásangur allur vera svo rammbyggilegur, að sem 

minnst eldhætta stafi af. Tóbaksreykingar mega ekki fara fram í nánd við 

seymana. — Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja burtu. 

g Landflutningur á benzini og oliu í stærri stíl, svo og fylling benzin- og olíu- 

geyma, má ekki fara fram, nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir 

fyrirmælum brunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farms- 

móttakanda. 

h. Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg, 

þar sem það er auðvelt til aflestrar. 

23. gr. 

Í smíðahúsum handiðnarmanna, sem fást við trésmíði, skal gæta þessara 

varúðarreglna: 

a. Eld má ekki fara með, nema í eldstæðinu eða ofninum og tóbaksreykingar 

skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi úr málmi, er 

sé að minnsta kosti 50 cm. á hæð, og sé hann þannig áfastur ofninum, að 

allar slæður og eldur úr honum detti í kassann. 

b. Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, 

er nái a.m.k. 8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal 

beygð upp á við. 

c. Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða 

lokað ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

d. Ekki má fleygja eldspitu á gólfið, þegar kveikt hefir verið á henni, heldur 

skal fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað, 

þar sem vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 

e. Tréspænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir, mega ekki liggja dreifðir 

um smíðahúsgólfið, dag frá degi. Á hverjum degi, að endaðri vinnu, skal 

þeim sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á 

sérstökum stað í smiðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af 

tréspónum skal gevma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta 

getur stafað af. 

f. Miklar birgðir af trésmíðaefni megi ekki liggja í göngum eða stigum, og 

heldur ekki utan við smiðahúsið, nema sérstakt leyfi brunamálanefndar 

komi til. Handiðnarmenn, sem fást við trésmíði og járnsmiði mega ekki 

seyma meira viðarsmíðaefni í járn- eða trésmiðju sinni, en þarf til þess 

að vinnan verði innt af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

Þegar vinunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smíða- y
a
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húsinu. skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi 

menn komist ekki í það. 

h. Í sérhverju smíðahúsi, þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatns- 

krani með viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvi- 

vökva, af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. Brunamála- 

nefnd getur veitt undanþágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar 

sem vinna að jafnaði aðeins 1—2 menn. 

i. Í sérhverju smiðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á 

vegg, þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá 

um, að reglum þessum sé hlýtt, og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti 

gætt, í meðferð á eldi og ljósi. 

IX. KAFLI. 

Um slökkviliðið. 

21. gr. 

Fastir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

1. Björgunarflokkur ......00000. 0. í liðsmenn. 

2. Húsrifsflokkur .......000000 0... 2 

3. Vatnsslönguflokkur .....000.0.0. 1 

4. Dæluflokkur .......0.00 00. i 

5. Vatnsburdarflokkur .......... AIR 2 

6. Brunaboðar #.......00000 00 2 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. Hann skal og ár- 

lega semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt 8. gr., og skal 

hverjum einum tilkynnt í hvaða flokki hann skuli vera. 

Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal merkja i skránni, við alla þá, sem 

hafa mætt. 

25. gr. 

a. Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er 

eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum, svo fljótt sem unnt er. Hínir 

sjá um flutning stiga og annara björgunartækja á Þbrunastaðinn. Fyrsta 

verk björgunarflokksins skal vera, að bjarga fólki, þá lifandi skepnum, og 

síðan öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast undantekningar- 

laust. Allt, sem hann bjargar, skal fara vel með og koma því á svo óhultan 

stað sem unnt er. Enga björgun má hann framkvæma, að undanskildu 

fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkviliðstjóra eða annars, sem 

gengur í hans stað. Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem 

flokksstjóra, sem hann getur sérstaklega snúið sér til með skipanir sinar, 

sem og til hinna annara flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða.
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b. Husrifsflokkur skal hafa å hendi ad rifa pad, sem purfa bykir, eftir skipun 

slåkkvilidsstjora. Skal hann åvaillt vera med sin ákveðnu verkfæri á bruna- 

staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 

c. Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og vatnsgeymar komi á 

brunastaðinn jafnframt dælunum, og skal hann koma slöngunum svo fyrir, 

að þægilegt sé að drepa eldinn. Síðan skal flokkurinn starfa sem bunu- 

stjórar eftir fyrirskipunum yfirmanna. 

d. Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unnt er, þegar 

eldsvoða ber að höndum, og hafa dælurnar í góðu standi, flytja þær þang- 

að sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja véldælurnar í gang og láta þær 

dæla, og knýja handdælu verði hún notuð. Einnig skulu þeir aðstoða 

vatnsslönguflokkinn við samsetningu slanganna. 

e. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 

með því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem fyrirskipað er af bruna- 

málanenfnd. Sé það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers 

liðsmanns, þar til hann verður var við þá, og skal lHðsmaður þegar gefa 

þeim merki um, að hann hafi orðið þeirra var. Ekki mega þeir tala við 

nokkurn mann, nema segja götu- og hústölu, þar sem eldurinn er. Skulu 
þeir að afloknu brunakalli, skyldir til að mæta á brunastaðnum, og vinna 

þar það, sem slökkviliðsstjóri leggur fyrir þá. Loks skulu þeir skyldir til 

að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 

f. Vatnsburðar flokkur skal ákveðinn af slökkviliðsstjóra í samráði við 

brunamálanefnd. Fyrirliðar flokksins geta skipað hverjum sem er, úr 

flokknum, að aðstoða sig eftir þörfum, með flutning á vatnsfötum til og 

frá slökkvistöðinni, að viðlögðum sektum, sbr. 28. gr. 

26. gr. 

Árlega skal halda minnst 3 æfingar og er liðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) 

skylt að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr 

skylduliðinu, sbr. 8. gr., er slökkviliðsstjóri serir aðvart. Slökkviliðsstjóri á- 

kveður hvenær æfingar skuli haldnar, en gæta skal um það hagræðis liðsmanna 

og skylduliðs. Skal halda skyrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs 

til Brunabótafélags Íslands til athugunar. 

27. gr. 

Allir liðsmenn skulu, þesar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa há- 

/aða eða tal, og sera sér far um að taka öllu með sætni og stillingu, og vera 

skjótir og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

28. gr. 

Allir liðsmenn skulu ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld, 

eða á annan hátt brotið á móti brunareglugerð kaupstaðarins, vanda um við
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bå, sem gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkvi- 19 

liðsstjóra aðvart svo fljótt sem unnt er. 4. apríl 

29. gr. 

Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á slökkvistöðinni, að undan- 

skildum nokkrum hluta björgunarliðsins (sbr. 25. gr), nema þeir séu þess 

fullvissir, að öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til 

að sjá um, að þau komist á brunastaðinn í nothæfu ástandi. Enginn má far 

af brunastaðnum, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Enginn forföll eru tekin 

gild önnur en veikindi, eða fjarvera úr lögsagnarumdæminu. 

X. KAFLI. 

Sekltarákvæði o. fl. 

30. gr. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og 

greiði hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í sveitarsjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 83, 22. nóv- 

ember 1907, til þess að öðlast gildi 1. maí 1932 og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgönumálaráðuneytið, 4.apríl 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.
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20 Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningarsjóð (ruðrúnar Påls- 
14. apríl dóttur frá Borg í Borgarfirði, síðast prestsekkju að Stað í Aðalvík, fæddrar 8. 

maí 1822, dáinnar 12. febrúar 1884, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dóms- og kirkjumálaráðherra 14. apríl 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Guðrúnar Pálsdóttur frá Borg í Borgarfirði síðast prestsekkju 
að Stað í Aðalvík, fæddrar 8. maí 1822, dáinnar 12. febr. 1884. 

1 gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Guðrúnar Pálsdóttur frá Borg. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 500 kr. framlagi frá dóttursyni Guðrúnar 
Pálsdóttur, Guðmundi Hannessyni bæjarfógeta, Siglufirði, og eru tekjur sjóðs- 
ins vextir, vaxtavextir stofnfjárins og annað, er sjóðnum kann að áskotnast. 

3. gr. 

Peningar sjóðsins skulu geymdir í útbúi Landsbankans, Ísafirði, með- 
an ríkið ber ábyrgð á innlögum í bankann, en stjórn sjóðsins skal annast um. 
að inneign sjóðsins sé þegar látin í Söfnunarsjóð Íslands, ef ríkisábyrgð á inn- 
lögum Landsbankans yrði skert eða numin úr gildi, og skal sjóðinn þá síðan 
ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. 

1. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Oddviti Sléttuhrepps, sóknarpresturinn í Aðal- 

víkursókn og barnaskólastjórinn að Látrum í Aðalvík. Nú vill einhver þessar: 
manna ekki taka að sér að vera í stjórn sjóðsins eða þeirra er eigi lengur kost- 
ur og mælast þá aðrir stjórnarformenn til við dómsmálaráðherra, að hann til- 
nefni þá, er vantar í sjóðsstjórnina, 

5. gr. 
Árið 1984, Þegar öld er liðin frá andláti Guðrúnar Pálsdóttur, skal 

verja hálfum ársvöxtum sjóðsins til styrktar fátækum og munaðarlausum 
börnum innan núverandi takmarks Sléttuhrepps, til uppeldis þeirra og menn- 
ingar til 16 ára aldurs, ef stjórn sjóðsins telur börnin styrkþurfa. Síðan skal ár- 
lega, að svo miklu leyti sem stjórnin telur börn í hreppnum styrkþurfa — 
hálfum vöxtum sjóðsins varið í sama skyni, unz sjóðurinn er orðinn kr. 
250000,00, úr því % vaxtanna, en aldrei meir. Þá vexti, eða þann hluta vaxt-



67 

anna, sem eigi er úthlutað sem styrk, skal leggja við sjóðinn til æfinlegrar å- 

vöxtunar. Nú er peningaeign sjóðsins orðin hálf miljón króna og getur stjórn 

sjóðsins þá ákveðið, að allt að 34 ársvaxtanna skuli varið til stofnunar og 

reksturs barnahælis á Látrum í Aðalvík, og skal slíkt barnahæli ávallt vera und- 

ir stjórn sjóðstjórnarinnar. Forstaða slíks barnahælis skal aðeins fengin þeim, 

er tilheyrir hinni evangelisk-lútersku kirkju, og leggja skal hina mestu áherzlu 

á að efla andlegan siðferðisþroska barnanna og andlega siðfágun þeirra og 

líkamsmennt, einkum útiíþróttir. Nú hefir sjóðstjórnin samkv. ofangreindu 

ákveðið að reisa barnahælið og skal hún þá um alla verkfræðilega framkvæmd 

verksins hlíta tillögum húsameistara ríkisins eða, ef hans er eigi kostur þá 

byggingarsérfræðings þess, er dómsmálaráðherra tilvísar að fenginni beiðni 

um það frá sjóðstjórninni. Leggja skal þá áherzlu á, að barnahælið verði, að 

minnsta kosti að öllum veggjum ytri og innri, gólfi og loftum, reist úr mjög 

vandaðri og sterkri járnbentri steinsteypu eða öðru jafnvaranlegu og jafn óecld- 

fimu efni. Forstöðu og umsjón á byggingarstaðnum með framkvæmd verksins 

má aðeins hafa sá maður, er fyrrgreindur sérfræðingur í byggingum, telur til 

þess hæfan. Með byggingarkostnaði má telja rafvirkjun til afnota fyrir barna- 
hælið, ef rafvirkjunin fer fram undir eftirliti sérfræðings, er dómsmálaráð- 

herra telur til þess hæfan, að fengnum tillögum sjóðstjörnarinnar um virkj- 

unina. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningar sjóðsins skulu ár- 

lega endurskoðaðir á sama hátt og reikningar sveitarsjóðs Sléttuhrepps. 

7. gr. 

Á inneignarbók sjóðsins, sem í gildi er á hverjum tíma, skal ritað: 

„Minningarsjóður Guðrúnar Pálsdóttur frá Borg, er eigi má skerða nema sam- 

kvæmt skipulagsskrá sjóðsins“. Sér stjórn sjóðsins um, að jafnan verði slík 

áritun á innlagabók sjóðsins á hverjum tíma. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari og má henni 

aldrei breyta. 

1932 
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21 Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningarsjóð hjónanna Jór- 
14. apríl unnar Einarsdóttur og Hannesar Sigurðssonar, Iðavelli á Látrum í Aðalvík, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 14. 
april 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs hjónanna Jórunnar Einarsdóttur og Hannesar Sigurðssonar 
Iðavelli á Látrum í Aðalvík. 

Í. gr 

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Jórunnar Einarsdóttur og Hannesar 

Sigurðssonar frá Iðavelli í Aðalvík. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 23. sept. 1931 með 500 kr. frá börnum hjónanna 

og gjöfum nokkurra vina og gullbrúðkaupsgesta í minningu þess að þá voru 
liðin 50 ár, er hjónin höfðu verið í hjúskap saman. Tekjur sjóðsins eru vextir 
og vaxtavextir stofnfjárins og annað, er sjóðnum kann að áskotnast. 

3. gr. 

Peningar sjóðsins skulu geymdir í útbúi Landsbankans Ísafirði meðan 
ríkið ber ábyrgð á innlögum í bankann, en stjórn sjóðsins skal annast um, að 
inneign sjóðsins sé þegar látin í Söfnunarsjóð Íslands, ef ríkisábyrgð á innlög- 
um Landsbankans yrði skert eða numin úr gildi, og skal sjóðinn þá ávaxta í 
Söfnunarsjóði Íslands. 

i. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa: Oddviti Sléttuhrepps, sóknarpresturinn í Aðal- 
víkursókn og barnaskólastjórinn að Látrum í Aðalvík. Nú vill einhver þessara 
manna ekki taka að sér að vera í stjórn sjóðsins eða þeirra er eigi lengur kost- 
ur og mælast þá aðrir stjórnarnefndarmenn til við dómsmálaráðherra að hann 
tilnefni þá er vantar í sjóðstjórnina. 

5. gr. 
Árið 1981, er öld er liðin síðan gullbrúðkaupshjónin stofnuðu með sér 

hjúskap, skal verja hálfum ársvöxtum sjóðsins til styrktar fátækum og mun- 
aðarlausum börnum innan núverandi takmarka Sléttuhrepps, til uppeldis 
Þeirra og menningar til 16 ára aldurs, ef stjórn sjóðsins telur börnin styrk- 
þurfa. Síðan skal árlega, — að svo miklu leyti sem stjórnin telur börn í hreppn-
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um styrksþurfa hálfum vöxtum, sjóðsins varið í sama skyni, unz sjóðurinn 

er orðinn kr. 250000,00, úr því %% vaxtanna, en aldrei meir. Þá vexti eða þann 

hluta vaxtanna, sem eigi er úthlutað sem styrk, skal leggja við sjóðinn til æfin- 

legrar ávöxtunar. Nú er peningaeign sjóðsins orðin hálf miljón króna og getur 
stjórn sjóðsins þá ákveðið, að allt að 3% ársvaxtanna skuli varið til stofnunar 

og reksturs barnhælis á Látrum í Aðalvík, og skal slíkt barnahæli ávallt vera 

undir stjórn sjóðssljórnarinnar. Forstaða slíks barnahælis skal aðeins fengin 

þeim, er tilheyrir hinni evangelisk-lútersku kirkju og leggja skal hina mestu 

áherzlu á að efla andlegan siðferðisþroska barnanna og andlega siðfágun þeirra 

og líkamsmennt, einkum útiíþróttir. Nú hefir sjóðstjórnin samkv. ofangreindu 

ákveðið að reisa barnahælið og skal hún þá um alla verkfræðilega framkvæmd 

verksins hlíta tillögum húsameistara ríkisins eða ef hans er eigi kostur þá bygg- 

ingarsérfræðings þess, er dómsmálaráðherra tilvísar, að fenginni beiðni um 

það frá sjóðstjórninni. Leggja skal þá áherzlu á, að barnahælið verði, að 

minnsta kosti að öllum veggjum ytri og innri, gólfi og loftum, reist úr mjög 
vandaðri og sterkri járnbentri steinsteypu eða öðru jafn varanlegu og jafn ó- 

eldfimu efni. Forstöðu og umsjón á byggingarstaðnum með framkvæmd verks- 

ins má aðeins hafa sá maður, er fyrrgreindur sérfræðingur í byggingum telur 

til þess hæfan. Með byggingarkostnaði má telja rafvirkjun til afnota fyrir 

barnahælið, ef rafvirkjunin fer fram undir eftirliti þess sérfræðings, er dóms- 

málaráðherra telur til þess hæfan að fengnum tillögum sjóðstjórnarinnar um 

virkjunina. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningar sjóðsins skulu ár- 

lega endurskoðaðir á sama hátt og reikningar sveitarsjóðs Sléttuhrepps. 

rm 7. gr g 

Á inneignarbók sjóðsins, sem í gildi er á hverjum tíma, skal ritað: 

„Minningarsjóður hjónanna Jórunnar Einarsdóttur og Hannesar Sigurðssonar 

frá Iðavelli í Aðalvík, er eigi má skerða nema samkv. skipulagsskrá sjóðsins“. 

Sér stjórn sjóðsins um, að jafnan verði slík áritun á innlagabók sjóðsins á 

hverjum tima. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari og má henni 

aldrei breyta. 

1932 

21 
14. apríl
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22 REGLUGERÐ 
15. apríl 

til 

til bráðabirgða fyrir lögreglustjórann á Akranesi. 

1. gr 

Lögreglustjórinn á Akranesi hefir á hendi hreppsstjórastörf í Ytri- 
Akraneshreppi, innheimtu tolla og gjalda til ríkissjóðs, lögreglustjórn og dóms- 
vald í lögreglumálum. 

2. gr. 
Lögreglustjórinn gegnir og, samkvæmt ósk hreppsnefndarinnar, störf- 

um hreppsnefndaroddvita, enda er hann sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður með 
atkvæðisrétti um öll nefndarmál. 

3. gr. 

Tolla og gjöld til ríkissjóðs innheimtir hann samkvæmt greinargerð 
sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og gerir honum skil fyrir. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 22 frá 1929. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15 „april 1932. 

Jónas Jónsson. 

  

G. Sveinbjörnsson.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1931. 

Tekjur. 

1. Sjóður frá f. á. (sbr. Stjórnartíð. 1931 B. bls 152—157) .... kr. 333.783,58 

2. Innborgað á árinu .............2.. 0000. 0 nr —  16.724,69 

ð. Vextir á árinu: 

a. Af lánum ..........02.20 0... kr. 6.527,49 

b. Af inneign í Landsbanka ................ —… 5.199,67 

c. Af veðdeildarbréfum ...................… 2.293,00 

Kr. 14.020,16 

d. Vangoldnir vextir ...........00. 0. — 571,50 

oo —… 14.591,66 

4. Endurgreitt af lánum ..........200000 000 rem 9.420,59 

5. Til jafnaðar við gjaldalið 2 .............0.02 000 —  55.550,00 

6. Til jafnaðar við gjaldalið 5 ........2...0.00. 0000. — 8.271,02 

7. Gróði á bréfakaupum ............220 000. ennee — 360,00 

Kr. 438.701,54 

Gjöld 
1. Tekið út af inneign ..........000 0000 kr. 24.832,21 

2. Ný lán tekin á árinu ........00000000. 000 nn 55.550,00 

3. Oftalin inneign í hlaupar. f. á. ....0..020. 020. — 1.150,00 

4. Kostnaður .............0.2000 0000 eereernne —- 270,00 

5. Vaxtaafgangur ......200eeeeeeeeeeeeeeneeener enn ennrrnnne - 8.271,02 

6. Til jafnaðar við tekjulið 3 d. .......200000 0 571,50 

7. Til jafnadar vid tekjulid 4 .......0......0000 0 — 9.420,59 

8. Eign í árslok: 
a. Í lánum ........0000000 00 kr. 200.827,74 
b. Í hlaupareikningi .................0..... -— 36.968,07 

c. Í innlánsskirteinum .................... - 50.000,00 

d. Í veðdeildarbréfum .................... -— 50.000,00 
e. Hjá reikningshaldara ................... — 840,41 

338.636,22 

Kr. 438.701,54 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 7. janúar 1932. 

Jón Helgason. 

1932 

23
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23 SKYRSLA 

um 

eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1931. 

  

(Eign í árs- | í i ekið | — 

Kirkjur lok 1930 sagt mn Tekið út Vextir 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. an. 

mi
 

gn Í árs- 

lok 1931 

Kr. au. 
  

N.-Mulaprofastsdæmi. | | 

1. Skeggjastadakirkja .. | 3018.71 „ | ” 120.75 
2. Hofteigskirkja ...... | 3429,72 „ | 952.40 108.14 
3. Kirkjubæjarkirkja ... | 6958.19 „ | „ 278.32 
4. Hjaltastaðarkirkja ... || 2189.53 ” | ” 87.58 
5. Eiðakirkja .......... I 627.12 „ | | 25.08 
6. Åsskirkja i Fellum .. | 4280.72 ”» | ”» | 171.23 
7. Valbjofsstadarkirkja . | 2079.76 ” 83.19 
8. Hofskirkja í Vopnaf. | C1842.77 ” | 500.00 70.37 

S.-Múlaprófastsdæmi. | | 

9. Vallanesskirkja ..…. | 601.66 118.94 601.66 | 2.38 | 
10. Þingmúlakirkja ..... ||  1559.34 ” | 200.00 í 60.03 
11. Klippstaðarkirkja .... | 199.66 „1 „ | 7.99 
12. Vestdalseyrarkirkja .. | 21.04 | 0.84 | ” | „ 

13. Mjóafjarðarkirkja ... | 2.09 | „1 0.08 | 
„. ” | 1.75 | 

14. Neskirkja í Norðfirði | 43.73 
15. Kolfrevjustaðarkirkja 2) 
16. Stöðvarkirkja ....... „ 
17. Eydalakirkja ........ | 6962.48 | „ | 20.60 | 278.83 
18. Hofskirkja í Álftafirði | 361.65 | | | 14.46 „ „ 

  ”» | 2,19 | 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi. | 

19. Sandfellskirkja ...... || 1706.50 , | | 68.26 
20. Stafafeliskirkja ...... | 1761.81 ” |, | 70.47 
21. Einholtskirkja ...... | 1.10 |” , | 0.04 
22. Kålfafellsstadarkirkja | 44,16 | | 1.77 
23. Hofskirkja i Oræfum 3596.76 100.00 | ” | 145.52 | 

V.-Skaftafellspréfastsdæmi. 

  

10.91 É 0.44 | 

24. Prestsbakkakirkja . 5722.88 „| » | 228.91 | 
25. Reyniskirkja ........ 306.73 „| ” 12,27 | 
26. Grafarkirkja .....…. 8212.19 „ | 5485,29 | 199.18 | 
27. Kálfafellskirkja ..... 822.85 „ | „0 32.91 | 
28. Skeiðflatarkirkja .... 423.07 „ | „1 16.92 | 
29, Langholiskirkja ..... | 5356.00 |” | „1 214.24     

Flutt .... 62145.32 | 218.94 1162.14 2301.95 ! 

3139.46 
2585.46 
1236.51 
2277 11 
652.20 

4451.95 
2162.95 
1413.14 

121.32 
1419.37 
207.65 
21.88 
2,17 

45.48 

11.35 
7220.71 
376.11 

1774.76 
1832.28 

4.14 
45.93 

3842.28 

5951.79 
319.00 

2926.08 
855.76 
439.99 

5570.24 

56904.07 
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Kirkjur 

Eign i års- 

lok 1930 

Kr. au. 

Lagt inn 

Kr. au. | 

Tekið út Vextir 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1931 

Kr. au. 
  

Flutt .... 

Rangárvallaprófastsdæmi. 

00. Stórólfshvolskirkja 

31. Oddakirkja ......... 

#2. Kálfholtskirkja ...... 

33. Krosskirkja ......... 
34. Ásólfsskálakirkja 
35. Eyvindarhólakirkja 

36. Breiðabólstaðarkirkja 
37. Skardskirkja ........ 

38. Landakirkja í V-eyj. 

Árnesprófastsdæmi. 

39. Mostellskirkja í Gr. 

40. Þingvallakirkja ..... 
41. Strandarkirkja ...... 

42. Gaulverjabæjarkirkja . 

43, Haukadalskirkja ..... 

44. Hraungerðiskirkja 

45. Stokkseyrarkirkja 

46. Ólafsvallakirkja ..... 

47. Miðdalskirkja ....... 

A8. Eyrarbakkakirkja 

Kjalarnesprófastsdæmi. 

49. Grindavikurkirkja 

50. Brautarholtskirkja ... 

öl. Reynivallakirkja 
52. Lágafellskirkja ...... 

53. Njarðvíkurkirkja 

Borgarfjarðarprófastsd. 

54. Saurbæjarkirkja 

55. Hallgrímskirkja 
56. Stóra-Áskirkja ...... 

57. Reykholtskirkja ..... 

58. Lundarkirkja ....... 

59. Bæjarkirkja ......... 

Mýraprófastsdæmi. 

60. Stafholtskirkja ...... 

G1. Síðumúlakirkja ..... 

Flyt .... 

62145.32 

340.36 
64.97 

7150.05 | 
138.08 | 

3174.55 | 
18.10 

7764.21 
4407.07 

1215.55 
541.65 | 

7438341 | 
49,25 | 
97.69 | 

635.36 | 
3384.90 | 

42,49 | 
34.20 

1421.56 

387.34 
266.48 

4959.72 
4462.18 | 

35.20 | 

1295.15 | 
15342.51 | 

1.75 
2516.42 
134.95 | 

148.23 

7108.39 
45.45 

204312.54 

218.94 

200.00 
12819.20 

100.00 

200.00 

300.00 

317.50 | 

„ 

14613.46 

Kr. au. 

7762.94 

66.67 

33 

9 

39 

7764.21 

39 

382.40 
12.00 

” 

120.00 | 

4460.28 

37 

” 

1.75 | 

130.00 

,, 

2.25 

20701.70 | 

2301.95 | 

2,31 | 
12.28 | 

2.60 | 
310.00 | 

1.52 
132.98 

0.72 
179.13 
176.28 | 

48.62 
23.66 

3132.45 
4.36 
3.91 | 

28.61 
138.40 

1.70 
1.37 

56.86 

18.82 
10.66 

198.39 
115.29 

1.41 

51.81 

  
| 
| i 

617.69. | 

100.65 | 
2,70 | 
5.93 | 

284,33 | 
1.74 

| 

i i 
{ 

56904.07 

60.13 
285.97 
67.57 

8060.05 
143.60 

33507.5: 
18.82 

179.13 
4583.35 

1264.17 
765.31 

89952.66 
141.61 
101.60 
863.97 

3823.30 
44.19 
35.57 

1478.42 

606.16 
157.14 

5158.11 
117.19 
36.61 

1346.96 
16277.70 

2617.07 

7.65 

154.16 

7392.72 
44.94 

7973.13 | 206197.43 

1932 

23
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23 Í A 
Eign í árs- í . mm, , Eign í árs- 

| Ag | "ekið ú oxtir « Kirkjur | lok 1990 | Fast inn | Tekið út | Vextir lok 1931 
I I 

| | 
Kr. au. Kr. au. Kr. au. | Kr. an. Kr. au. 

| i | 
  

Flutt .... | 204312.54 14613.46 | 20701.70 7973.13 206197.43 

62. Hvammskirkja í N.dal | 1651.20 135.00 | 250.00 59.20 | 1595.40 
63. Borgarkirkja ........ | 1966.32 „ | 400.00 70.64 1636.96 

Snæfellsnesspråfastsdæmi. 

1060.29 ”» | „ 42.41 1102.70 64. Breiðabólstaðarkirkja 

65. Miklaholtskirkja .... | 65831,31 | ” ” 261.25 6792.56 
66. Narfeyrarkirkja ..... | 506.71 ” | ” 20.97 | 527.68 
67. Ytra-Raudamelskirkja | 347.97 ” | ” 33.92 | 881.89 
68. Kolbeinsstaðakirkja .. 3342. 45 100.00 | ” 133.70 | 3576.15 

Dalaprófastsdæmi. | | | 

69. Stóra-Vatnshornsk. .. | 14.61 „ | ” 0.58 | 15.19 
10. Snóksdalskirkja .... | 3045.78 ” | 16.00 * 121.83 3151.61 
71. Garpsdalskirkja . ... || 5254,17 125.00 | ” 213.50 5592.67 
72. Hvammskirkja i Hvsv. 21.13 ” | |» | 0.84 21.97 

Barðastrandarprófastsd. | | | | 

Selårdalskirkja ...... | 706.11 | 53.42 146.11 í 19.64 33.06 

    

73. 

74. Sauðlauksdalskirkja .. | 2547.19 | ” ” | 101.89 2649.08 
75. Flateyjarkirkja ...... | 22.03 ! „ ” | 0.88 | 22.91 
76. Gufudalskirkja ...... | 110.69 | 60.00 ” 5.23 | 175.92 
77. Brjåmslækjarkirkja.. | ” | 12.06 ” | 0.04 | 12.10 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi. | | 

78. Holtskirkja í Önf. ... 1 7500.35 | ” ”» | 300.01 7800.36 
79. Myrakirkja .......... | 1109.03 | ” ” | 44,36 1153.39 
80. Sæbólskirkja ........ 71.52 | „ „ 3.10 ; 80.62 
61. Staðarkirkja í Súg. ... 1771.16 | „ ” 70.84 | 1842.00 
82. Hraunskirkja ........ 1030.70 | » ” | 41.22 | 1071.92 

N. Ísafjarðarprófastsdæmi. | | 

83. Stadarkirkja i Grv. .. | 805.88 | ” ” 32.23 | 838.11 

Strandaprófastsdæmi. | | 

84. StaSarkirkja i Stgrf. .  2485.14 | ” ” 99.40 2584.54 
85. Prestsbakkakirkja ... 1826.35 | ” „ 73.05 | 1899.40 
86. Stadarkirkja i Hrf. .. 1085.23 | ” | „ 4341 1128.64 
87. Árneskirkja ......... 3402.20 | 224.00 „ 137.58 3763.78 

1996.97 88. Ospakseyrarkirkja … 1920.16 Er |” | 76.81 | 

Flyt .... " 254954,22 15322.94  22113.81!  9981.66  258145.01
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| 

Eign i árs- | i rel Eign i års- 

Kirkjur lok 1930 'gt inn | tekið út Vextir lok 1981 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 
  

Flutt .... | 254954.22 | 15322.94 | 22113.81 9981.66 | 258145.01 

Húnavatnsprófastsdæmi. | 

89. Staðarbakkakirkja .. 43.67 | ” „1 1.75 | 45.42 
90. Melstaðarkirkja ..... | 8298.73 | „ | ” | 131.95 | 3430.68 
91. Hofskirkja å Sk.str . | 719.27 | ”»— | ” 28.77 748.04 
92. Bergstadakirkja .... 3.09 í ”» ” 0.12 | 3.21 

93. Håskuldsstadakirkja 1209.54 | 275.00 ” 48.38 | 1532.92 
94. Efranupskirkja .... 17.64 „ ” | 0.71 18 35 

95. Spåkonutellskirkja . 1.46 ” ” | 0.06 | 1.52 
96. Blönduóskirkja ..... 235.52 ” ” 9.42 244,94 
97. Tjarnarkirkja å Vn. 217.85 ” 200.00 | 6.71 | 24.56 

98. Auðkúlukirkja ...... | 765.92 ” ” 30.63 796.55 

Skagafjarðarpófastsdæmi. 

99. Sauðárkrókskirkja .. 1830.05 300.00 , | 79.20 2209 25 
100. Ripurkirkja ........ 7.50 „ „ | 0.30 | 7.80 

101. Glaumbæjarkirkja .. 9.71 „ |, 0.39 10.10 

102. Mælifellskirkja ..... 10.70 ” ” 0.43 11.13 

103. Bardskirkja ........ 2398.73 130.00 18.00 | 98.55 2609.28 
104. Fellskirkja i SIhl. .. 218.12 50.00 ” | 10.55 278.67 
105. Goðdalakirkja ...... 725.26 29.01 754.27 
106. Miklabæjarkirkja .. "… 1127,63 ” ” 45.13 1172.76 
107. Flugumyrarkirkja .. 17.98 ” ” | 0.72 18.70 

108. Ketukirkja ......... 686.93 

109. Viðvíkurkirkja ..... | 904.83 

110. Hofskirkja á Hstr. .. 89.19 ” | ” | 3. 
111. Hvammskirkja i L. . 208.08 150.00 | ”» | 10. 
112. Knappstaðakirkja ... | 47.74 | 100.00 | ,» | 1. 

” ” 27.48 714.41 
” ” 36.19 941.02 

92.76 
í 368.43 
1 149.65 

I 
0
1
 

=
 

e 

€ o
 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

113. Grímseyjarkirkja ... | 2992.48 119.70 | 9112.18 
114. Glæsibæjarkirkja ... | 134.29 ” ” 5.37 139.66 

115. Kaupangskirkja .... 6.47 „ „ | 0.26 6.73 

116. Saurbæjarkirkja .... | 4970.12 ” „ | 198.80 5168.92 

117. Munkaþverárkirkja . 11691.52 ” ” | 467.66 12159.18 

118. Lögmannshlíðark. .. 114.84 „ ” | 4.59 119.43 

119. Akureyrarkirkja .... | 14729.26 ” ” | 589.17 15318.43 

120. Bægisårkirkja ...... 2389.55 | „ ” | 95.58 | 2485.13 
121. Vallakirkja ........ 29.71 „ „ | 1.19 30.90 
122. Tjarnarkirkja Svfd... 63.20 60.00 „ 4.93 128.13 
123. Stærra-Árskógskirkja | 0.59 | ” | ” | 0.02 0.61 

Flyt .... " 306871.39 16387.94 22331.81 12071.21 | 312998.73
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Kirkjur 

  

Eign í árs- 

lok 1930 

Kr. au. 

Lagt inn 

Kr. au. 

Tekið út 

Kr. au. 

Vextir 

Kr. au. 

Eign i års- 

lok 1931 

Kr. au. 
  

  

  

Flyt .... " 306871.39  16387.94 | 29331,81 12071.21 | 312998.73 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi. | 

124. Laufáskirkja ....... 2488.14 | „ 1723.90 í 81.60 845.84 
125. Hálskirkja ......... 934.27 | ” 232.00 , 32.73 735.00 
126. Þóroddsstaðarkirkja 181.91 ” ” 7.28 | 189.19 
127. Skutustadakirkja 47.33 ” ” | 1.89 | 49.22 

128. Brettingsstadakirkja 629.50 ” ” | 25.18 | 654.68 

129. Illugastadakirkja 543.13 | ” 540.00 | 7.24 | 10.37 

130. Grenjaðarstaðark. 3806.43 | „ 2.25 152.20 | 3956.38 

131. Grenivíkurkirkja 1472.42 | 150.00 ” | 61.90 | 1684.32 
132. Draflastaðakirkja 3.15 | „ „ | 0.13 | 3.28 
133. Þönglabakkakirkja 1983.32 11.75 | ” | 79.57 2074.64 

134. Nesskirkja i Adald. . 351.87 ” 2.25 | 14.07 | 363.69 
| | 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi. | | 

135. Skinnastadarkirkja 2298.70 | ” ” 91.95 | 2390.65 

136. Presthólakirkja 68.66 í ” ” 2.75 | 71.41 

137. Ásmundarstaðark. 1.06 | ” | ” 0.04 | 1.10 

138. Svalbarðskirkja 3909.37 | 175.00 „ 156.95 | 49241.32 
139. Víðihólskirkja ...... 1.21 | „ ” 0.05 | 1.26 

140. Saudanesskirkja .... 90501 00» 5 … 362) 94.112 

Samtals .... | 325682.36 | 16724.69 | 24832.21 | 12790.36 | 330365.20 

ATHS. 

Sé vaxtaafgangsupphædinni kr. 8271.02 bætt við ofangreinda upphæð kr. 

330365.20, verður eign sjóðsins í árslok, eins og segir í aðalreikningnum, kr. 338636.22 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 7. janúar 1932. 

Jón Helgason.
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 24 

árið 1931. 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlánadeildar Búnaðarbanka Íslands 

með útibúi 31. desember 1931. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .........0.000..00000.. kr. 1000.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 118500.00 

c. Reikningslán .........00..00 000... 3244,02 

d. Lán segn ábyrgð sveitarfélaga ........ 5500.00 

———— kr. 781244.02 

2. Víxlar seernes eneret — 1480654.50 

3. Verðbréf ........02.0.0002 0 - 230778.57 
4. Byggingar og landnámssjóður .........00020 00... —  548879.32 

5. Ýmsir viðskiptamenn .........00..00 000 6076.85 

6. Innanstokksmumir ........00002%.0 002 11737.00 

7. Tryggingar fyrir ábyrgðum .......00..00.2 000... 366000.00 

8. Innstæða í Landsbanka Íslands ..........00.%0.00.0..00... —  397220.82 

9. Peningar Í sjóði ........2.000 0000. . 54051.46 

Kr. 3886648.54 

Skuldir: 
1. Skuld við rikissjóð ........00002 000. kr. 1600000.00 

2. Innstæðufé í sparisjóði .......2000200 00. — 1266466.35 

3. gegn viðtökuskirteinum .......0............ —  261646.80 

4. — í hlaupareikningi .........200.00 200. — 88202.07 

5. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands ...........00000..00... 48281.79 

6. veddeildar .........0000 000 enee 32035.28 

7. — viðlagasjóðs .......0%2000 2 49951.81 

. Ýmsir viðskiptamenn ..........00.00 000. - 68988.96 

9. Ábyrgðir ..........2.20000 0000 366000.00 
10. Varasjodur seernes ener ensenes 21542.02 

11. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 20.02.0002... 83533.46 

Kr. 3886648.54
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1. Vextir f. f. å. 

2. Innheimtir vextir ..........000.02 000. 

3 

4 
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Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlåna deildar Búnaðarbanka Íslands 

„ Forvextir af vixlum ........0200 00 

„ Ymislegar tekjur ............00... 20. 

Fyrir fram greiddir vextir 

með útibúi 1931. 

Tekjur: 

kr. 102511.43 

150343.43 

111692.74 

6667.01 

Kr. 371214.61 

1. Vextir ............. 0... kr. 225555.12 

2. Rekstrarkostnaður .........0..0%200 0200 11595.03 

3. Til vVarasjóðs .............0.0 ere ev nsnee - 20531.00 

4. Flyzt til næsta árs: 

83533.46 

Kr. 371214.61 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 31. desember 1931. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

Eignir: 

a. Fasteignaveðslán ...........0.......... 1000.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 718500.00 

c. Reikningslán ..........0.......... 3244.02 

d. Lån gegn åbyrgå sveitarfélaga .......... 5500.00 

———— kr. 791244.02 
2. Vixlar ....00.000002. 000 rveree 1145341.50 

3. Verðbréf ..........20.020 020 een nseveree 230778.57 

1. Útibú á Akureyri ..........2.00. 316121.94 

5. Byggingar og landnámssjóður ...........0..0. 0000. 548879.32 

6. Ýmsir viðskiptamenn ............000 nn. 5906.35 

7. Innanstokksmumir ..........000 2200 11000.00 

8. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..........0000.00 0. 366000.00 

9. Innstæða í Landsbanka Íslands .........0.00000.0.000. 394494.15 

10. Peningar Í SjÓði .........20000020 0 16550.07 

Kr. 3856315.90
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Skuldir: 

1. Skuld vid rikissjod .......22.000. 00 kr. 1600000.00 

2. Innstæðufé í sparisjóði .......2.2%000. 0 1258863.76 

3. gegn innlánsskirteinum 20.00.0000... 248035.80 

1. í hlaupareikningi ......2000000 00. . 87241.46 

5. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands ..........0.00.00..0..... 48281.79 

6. — veðdeildar ........00..00 000 92035.28 

7. viðlagasjóðs .........2000. 0 - 49951.81 

8. Ýmsir viðskiptamenn .......00..00 0000 68988.96 
9. Ábyrgðir ............2.0.2 00 366000.00 

10. Varasjóður .......0..000022 000 — 21542.02 

11. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ......0.002000 0. 15315.02 
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Kr. 3856515.90 

Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 1931. 

Tekjur: 

Vextir f. f. á. 2.......0.200 0 kr... 94693.47 

Innheimtir vextir ........222.000 00 — 150343.43 

Forvextir af vixlum ........0.0 0... — 86765.66 

Ýmislegar tekjur .........0.0200.00.2 00 — 5796.40 

Kr. 337598.96 

Gjöld: 

Vextir .........0000 000 kr. 204797.75 

Rekstrarkostnaður ..........202200 200. -- 26098.48 

Tap á rekstri útibús .......2000.000 0. - 10796.71 
Til varasjóðs ........2.0022000 ener — 20531.00 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .......02.00 00 75375.02 

Kr. 337598.96 

1932 

24
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24 Efnahagsreikningur utibis Bunadarbanka Islands å Akureyri 31. desember 1931. 

Eignir: 

1. Vixlar sees reed kr. 335313.00 
2. Ýmsir viðskiptamenn ........2.0..00. 00. — 170.50 
ö. Innanstokksmunir „..........0.00.00 00 — 737.00 
4. Innstæða í útibúi Landsbanka Islands .................... —- 2732.69 
ð. Peningar Í sjóði ............0002000 00 — 7501.39 

Kr. 346454,58 

Skuldir: 
1. Skuld við Bunadarbanka Islands 2... kr. 316121.94 
2. Innstæðufé í sparisjóði ..........0...00. 02. —- 7602.59 

3. gegn viðtökuskirteinum ............0........ — - 13611.00 

1. í hlaupareikningi ...........0..00.00 0000. — 960.61 
5. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ........,..00.000 00. — 8158.44 

Kr. 346454.58 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1931. 

Tekjur: 

1. Vextir f. f. á. 2........0. 0 renne kr. 7817.96 
2. Forvextir af vixlum ......... RIF — 24927.08 
3. Ýmsar tekjur ...........%.20 202 venee 870.61 
4. Tap 2002... enege … 10796.71 

I
N
 

må
 

Kr.  44412,36 

„ Vextir .......00202020 0 kr.  20757.37 
Kostnaður ..........2.2000000 esserne eerekeree —- 15496.55 

. Flyæt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ..............20. — 8158.41 

Kr. 44412.36
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Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desember 1931. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum ........0002 0000 kr. 

2. Ógreiddir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Fallið í gjalddaga ........0.....00... kr. 24553.3Á 
b. Ekki fallið í gjalddaga ................ 19338.96 

3. Innstæða í Búnaðarbanka Ísland .............00..0..00.... 

Kr. 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð ..........200000 0 kr. 

2. Óinnleystir vaxtamiðar ..........0.000 0200 

3. Eign varasjóðs .......020.000 0 

Kr 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1931. 

1. Frá fyrra ári .........02000 0000 kr. 

2. Úr ríkissjóði .........0.000.0 0... kr. 50000.00 

3. Viðlagðir 3%% % vextir .....00.00 83864.49 

Kr. 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1931. 

1. Frá fyrra ári ..........2200200 rrrknee kr. 
2. Lántökugjald ......0....000 0. kr... 3056.50 

3. Vextir seen nessnnnne 5120.42 

4. Tekjuafgangur ........0.200 000. - 35227.51 

Kr. 

1485856.41 

1561783.99 

1500000.00 

15000.00 

16783.99 

„ 1561783.99 

2390128.39 

133864.49 

2529992.88 

101402.48 

13404.43 

144806.91 
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. Ogreiddur ríkissjóðsstyrkur 

„ Höfuðstóll ld. 

. Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa 

82 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1981. 

Eignir: 

„ Skuldabréf fyrir lánum: 

1% þjóðjarðasölulán .......0.0..... kr. 395354.77 
1% jarðabótalán .......0. 243182.64 
4% jarðabótalán prestakalla ............. - 920.00 
4% jarðakaupalán ......000. - 6833.04 

3 4 MÝlán 1541261.51 

Ógreiddir áfallnir vextir 

Ogreitt kostnaðartillag 

Ymsir viðskiptamenn ............000 00. 

Jarðræktarbréf í umferð .........0 

Ymsir viðskiptamenn 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1931. 

Tekjur: 

„ Vextir 20.00.2000... 

Kostnaðartillag nýrra lána ........0.000. 000... 
Ríkissjóðsstyrkur ........0.0.0..0. 0 

Kostnaður ......0.0.. 00 

Vaxtamiðar jarðræktarbréfa ............0 0... 

„Lagt við höfuðstól 324 % vextir ........0 

„ Lagt við varasjóð ..........00200 00. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

1987551.06 

153074.93 

11829.84 

2500.00 

600.36 

18281.79 

5203838.88 

2529992.88 

2602400.00 

71196.00 

250.00 

5203838.88 

255969.36 

20561.84 

7000.00 

283531.20 

25734.70 

83864.49 

35227,5 

283531.20
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Efnahagsreikningur Byggingar og landnámssjóðs 31. desember 1931. 

. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Endurhysingarlán .................... cr. 1436914.96 

hb. Nybýlalán á ræktuðu landi ............ 138476.00 

c. á óræktuðu landi ........... 62500.00 

—— kr. 1637890.96 

2. Skuldir ýmsra viðskiptamanna ......0.0.0%0.0 0... 2795.91 

Kr. 1640686.87 

Skuldir: 

1. Skuld vid rikissjod .......222000 00 rneee kr. 600000.00 

2. Búnaðarbanka Íslands .........00000. 00. 0... 548879.32 

3. Eign .......2.0000. 0 senrsen 191807.55 

Kr. 1640686.87 

Rekstrarreikningur Byggingar- og landnámssjóðs 1931. 

Tekjur: 

1. Lántökugjald ........02%0200. sr kr. 5061.00 

2. Vextir ..........20. 0. 16391.67 

3. Ríkissjóðsstyrkur ......00..0000 0. 200000.00 

Kr. 251455.67 

Gjöld: 

1. Nefndarstörf .........2000 ns kr. 1350.00 

2. Kostnaður við teiknistofu að frádregnum rikissjóðsstyrk 15924.17 

3. Vextir 2... nns 60374.27 

4. Bekstrarkostnaður .......000000 00. rsnne 22633,55 

5. Aukin eign ......0000 00 rnene 151175.68 

Kr. 251455.67 

1932 

24



1932 

24 

. Skuldabréf fyrir lånum 

- Bankavaxtabréf 2... eee — 38900.00 

84 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1931. 

Eignir: 

ess essere ves see kr. 2025165.30 

3. Oinnheimtir vextir af ríkisskuldabréfum ................. — 948.60 
1. Innstæda i Kåbenhavns Handelsbank 2... — 280994.37 

5. í Búnaðarbanka Íslands 2... ses. - 19951.81 

Kr. 2395960.08 

Skuldir: 
1. Skuld við ríkissjóð ss eee kr. 154000.00 
2. Skuld við bjargráðasjóð ...........0..0..0. 0. —-  200000.00 
ð. Höfuðstóll ...........0. — 2041960.08 

Kr. 2395960.08 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1931. 

Gjöld: 
1. Vextir af skuld við ríkissjóð og bjargráðasjóð ............ kr. 20558.60 
2. Kostnaður ..........0...0.0.. 020 - 8026.95 
3. Gengismunur á dönskum ríkisskuldabréfum .............. - 37095.39 
d. Lagt við höfuðstól ............0...0 nerve - 12048.80 

Kr. 107729.74 

1. Innheimtir vextir af lánum ......0.....0.... 00 kr. 23909.70 
2. Vextir af verðbréfum og bankainnstæðu ................. 13820.04 

Kr. 107729.74
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Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1931. 24 

1. Frá fyrra ári .............02. 00 ener enesee kr. 2014297.29 

2. Frá dregst samkvæmt bréfi fjármálaráðherra 28. ág. 1931: 

a. Halldóri Arnórssyni gefið eftir .......... kr. 5500.60 

b. Stokkseyringum gefið eftir .............. —— 10000.00 

—— 15500.00 

Eftir kr. 1998797.29 

3. Viðlagðir vextir erlendis .............0..0.0 0. 1113.99 

4. Tekjuafgangur samkvæmt framangreindum reikningi ...... 12048.80 

Kr. 2041960.08 

Reykjavík, 10. febrúar 1932. 

Búnaðarbanki Íslands. 

Páll Eggert Ólason. Pétur Magnússon. Bjarni Ásgeirsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir 1931 höfum við yfir- 

farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Ragnar Ásgeirsson. Magnús Guðmundsson.
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REGLUGERÐ 

um 

próf fyrir bifreiðarstjóra. 

Samkvæmt lögum nr. 70, 8. september 1931, um notkun bifreiða, eru hér 
með settar eftirfarandi reglur um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

1. gr. 

Sérhver sá, sem vill fá ökuskírteini, sem heimilar honum að stýra bifreið, 
skal senda lögreglustjóra skriflega umsókn um það. Eyðublöð undir umsóknir 
fást hjá lögreglustjóra. 

d. 

b. 

d. 

€. 

Með umsókninni skal umsækjandi senda: 

Fæðingarvottorð. 

Vottorð tveggja valinkunnra manna um, að hann sé áreiðanlegur og sam- 
vizkusamur. 

Vottorð læknis um: 

Að hann hafi, með eða án gleraugna, minnst sjónskerpuna %, á 
betra auga, en %, á hinu, og að útsýnið, prófað með hendinni, sé eðlilegt. 

Að hann hafi heyrn svo góða, að hann að minnsta kosti heyri orð, 
töluð vanalegum rómi í 16 metra fjarlægð, og ekki minni heyrn á verra 
eyra, en að hann heyri þau í 2 metra fjarlægð. 

Að hann sé svo límaliðugur, að honum sé fært að nota hendur og fæt- 
ur við aksturinn (sbr. 3. gr. c.). 
Vottorð um að hann hafi notið kennslu í notkun bifreiða hjá bifreiðar- 

stjóra, er rétt hefir til kennslu samkvæmt 9. gr. reglugerðar þessarar, að 

hann hafi stjórnað bifreið minnst 25 klukkustundir samtals, sem skiptist 

á minnst 14 kennsludaga, og hafi öðlazt hæfilega handleikni í stjórn bif- 

reiðarinnar. Skal fylgja vottorðinu útdráttur úr dagbók kennarans, er sýni 

á hvaða tíma hann hafi styrt bifreiðinni. Til þess að sækja um ökuskirteini 

fyrir bifhjól, þarf þó aðeins vottorð kennarans um, að umsækjandi hafi 

öðlazt hæfilega leikni í stjórn bifhjólsins. 

Ljósmynd af sér óupplímda. 

Vottorð þau, sem talin eru í b, c og d, mega ekki vera meira en mánaðar- 

sömul, þegar umsókn er send. 

Veita má manni ökuskírteini enda þótt hann sé blindur á öðru auga eða 

sjónskerpan sé minni en %,, ef hitt augað er óskemmt og með fullri sjónskerpu 

(% án gleraugna), þegar hlutaðeigandi hefir verið sjónlaus á öðru auga eða með 

lamaða sjónskerpu á því meira en hálft ár. Ökuskírteini fyrir mann með 

Þannig lamaða sjón, er heimili honum að stýra tvíhjóla bifreið eða einmenn- 

ings þríhjóla bifreið, má aðeins veita með því skilyrði, að hann noti jafnan,
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er hann styrir bifreiðinni, hlifðargleraugu (þ. e. venjuleg stór gleraugu, ekki 

bifreiðargleraugu). Skirteini þau, sem um ræðir í þessari málsgrein, veita ekki 

heimild til þess að stýra bifreið, sem notuð er til almennra mannflutninga. 

2. gr. 

Telji lögreglustjóri skilríki þau, sem umsókninni fylgja, fullnægjandi, 

sendir hann þau til fasts prófdómara, sem stjórnarráðið löggildir til þess að 

halda próf það, sem ákveðið er í 5. gr. laganna, og prófar hann umsækjanda 

svo fljótt, sem ástæður leyfa. 

3. gr. 

Profid er bædi munnlegt og verklegt, en adalåherzlu ber ad leggja å 

verklega prófið. 

Munnlega prófið nær yfir: 

a. Gerð og hirðing vélarinnar og umbúnað í vagninum. 

b. Lög og reglur, er snerta ökumenn bifreiða. 

c. Hvaða ráð skuli höfð, er einhver vandkvæði bera að höndum. 

Verklega prófið nær yfir: 

a. Prófun á hemlum, stýri, kveikingu vélarinnar m.m., og að hleypa vél- 

inni, stöðva hana, snúa við og fara aftur á bak. 

b. Prófakstur. Prófdómari skal sitja í vagninum, en umsækjandi stjórna 

vagninum hjálparlaust, og skal haga akstrinum þannig, að bæði sé ekið 

þar sem talsverð umferð er, og einnig á auðum vegi eftir bugðum og brekk- 

um, og skal aksturinn vera svo langur, að prófdómarinn fái fulla vitneskju 

um, hvort óhætt sé að veita umsækjanda ökuskirteini. 

c. Jafnframt skal prófdómari fullvissa sig um, að umsækjandi sé ekki fatl- 

aður á neinn hátt, er geri hann óhæfan til að styra bifreið. 

d. Prófið skal fara fram í bifreið með handskiptingu gangskiptihjóla. 

d. gr. 

Að loknu prófi skal prófdómarinn tafarlaust endursenda lögreglustjóra 

skilríki umsækjandans. Hafi hann staðizt prófið, fær lögreglustjóri honum öku- 

skirteini, og skal í því vera: 

a. Númer skirteinisins. 

b. Nafn, fæðingardagur, fæðingarstaður og heimili ökumanns. 

c. Mynd af ökumanni, með stimpli lögreglustjóra og númeri skirteinisins. 

Hafi umsækjandi ekki staðizt prófið, getur hann ekki fengið að gang: 

undir próf á ny, fyrr en að tveim vikum liðnum, og skal hann þá færa sönnur 

á það, að hann hafi notið rækilegrar kennslu á þeim tíma. 

Læknisvottorð það, sem ræðir um í Í. gr. c, skal endurnýja fimmta hvert 

ár og leggja fyrir lögreglustjóra, sem ritar vottorð um það á ökuskirteinið eða 

sefur út nýtt ökuskírteini; að öðrum kosti er ökuskírteinið úr gildi fallið. 

1932 

25 
10. maí
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25 Glatist 6kuskirteini, må endurnyjun å bvi adeins fara fram vid embætti 
10. maí þess lögreglustjóra, sem upphaflega gaf það út. Endurnýjað ökuskírteini, vegna 

slits eða skemmda, skal halda áfram að bera hið upphaflega umdæmis tölu- 
merki, en einkennt skal það með orðinu „eftirrit“, svo og hvar og hvenær end- 
urnýjunin var gerð. Fyrir endurnýjun ökuskírteinis greiðist til lögreglustjóra 
sama gjald og fyrir nýtt skírteini. 

5. gr. 
Óski einhver að prófast í bifreið þar sem gangskipting er gerð með fót- 

stigum, er það heimilt, en þá skal ritað á prófskirteini, að það veiti eingöngu 
rétt tíl aksturs bifreiða með slíkri gangskiptingu. 

6. gr. 
Óski einhver að fá ökuskirteini, er heimili honum að stýra tvíhjólabif- 

reið og einmennings þríhjólabifreið, en ekki öðrum bifreiðum, þá getur próf- 
dómari veitt þær tilslakanir, að því er prófkröfurnar snertir, sem hann telur 
hæfilegar. 

7. gr. 
Fyrir prófið greiði umsækjandi 15 kr. og leggi auk þess til á sinn kostn- 

að vagn, er prófdómari tekur gildan. Fyrir prófun á meðferð tvihjólabifreiða 
greiðist hálft gjald. 

8. gr. 
Sá sem hefir ökuskírteini frá erlendum stjórnarvöldum, setur fengið 

ökuskírteini hjá lögreglustjóra, án þess að taka próf, ef lögreglustjóra er ekki 
kunnugt um neitt það, er ætla má að geri umsækjanda miður hæfan til að stýra 
bifreið. Krafizt getur lögreglustjóri skilríkja þeirra, er greinir í Í. gr. a—c. og 
e., ef honum þykir ástæða til. 

9. gr. 
Hver sá, sem hefir leyst af hendi hið meira próf (sbr. 11. gr.), hefir rétt 

til þess að hafa á hendi kennslu í notkun bifreiða. Ráðuneytið getur svipt hvern 
þann kennsluleyfi, sem ekki rækir starf sitt samvizkusamlega eða af einhverj- 
um ástæðum telst til þess óhæfur. 

Engum er heimilt að veita nokkra tilsögn í akstri öðrum en þeim, sem 
hafa aldur til að geta fengið ökuskirteini. 

Bifreið þar sem kennsla fer fram, skal einkennd með tveim spjöldum, 
framan og aftan á Þifreiðinni, með greinilegri áletrun „kennslubifreið“. 

Enga bifreið má nota til kennslu nema eigandi bifreiðarinnar hafi feng- 
ið vottorð skoðunarmanns bifreiða í umdæmi þvi, er bifreiðin er skrásett, um 
að hún sé í góðu lagi og styris- og hemlaumbúnaður vélarinnar með venjulegri 
gerð, og að hún sé tryggð gagnvart þriðja manni sem kennslubifreið.
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Kennari ber ábyrgð á akstri bifreiða, einnig þegar aksturnemi er við 
stýrið. 

10. gr. 
Löggildingu sem prófdómara veitir ráðuneytið hæfilega mörgum mönn- 

um, sem til þess álitast hæfir, og eru ekki á neinn hátt riðnir við verzlun með 
bifreiðar. Löggildingin getur verið tímabundin, og 

kallað hana, ef því virðist ástæða til. 

Þar sem eru löggiltir skoðunarmenn bifreiða, skulu þeir og vera lög- 
giltir prófdómarar. 

stjórnarráðið getur aftur- 

11. gr. 
Til þess að stýra leigubifreið til mannflutninga, þarf sérstakt viðbótar- 

skírteini. Skal umsókn um það sendast lögreglustjóra, en hann sendir um- 

sóknina til hins skipaða prófdómara, sem prófar umsækjanda svo fljótt sem 

ástæður leyfa, mjög ítarlega í sömu atriðum og við hið venjulega próf. Skal 

við prófið komast að raun um, að umsækjandi sé svo vel að sér í gerð vélarinn- 

ar og öllum útbúnaði í vagninum, að hann geti gert við algengustu smábilanir, 

er fyrir koma á vél og hringum. 

Svo skal umsækjandi og færa sönnur á, að hann hafi að jafnaði undan- 

farna þrjá mánuði verið bifreiðarstjóri og sé fullra 20 ára að aldri. 

Við próf það, sem nefnt er í þessari grein, skal auk prófdómara vera 

meðdómari, sem ráðuneytið skipar. 

Standist umsækjandi prófið tilkynnir prófdómari það lögreglustjóra, 

sem siðan lætur bæta við á ökuskirteini hlutaðeiganda, heimild til þess að 

stýra leigubifreið til mannflutninga. 

Fyrir þetta próf greiði umsækjandi 20 kr. sem skiptist jafnt milli próf- 

dómenda. 

12. gr. 

Þar sem skipaðir eru skoðunarmenn Þifreiða, skal greiða prófgjöld til 

lögreglustjóra jafnframt afhendingu umsóknar um prófun samkvæmt 1. gr. 

Með reglugerð þessari, sem gengur í gildi þegar í stað, er úr gildi numin 

reglugerð um próf fyrir bifreiðarstjóra frá 1. febrúar 1928, og reglugerð um 

viðauka við reglugerð frá 19. október 1929. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. maí 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

1932 

25 
10. maí
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26 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

  

  

í peningum| Hundrað á { Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.f kr. |aur aur, 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 253|75| 253 |75| 211 

2. — Gær,2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 39100| 234 /00| 195 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver á 30100; 180100) 150 
4, — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti „..... hver á 21'71; 197 |68| 165 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver á 20/22| 242(64| 202 
6. — 8 ær geldar á hausti. .......... hver á 24/17) 193136) 161 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 161501 165100) 137 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á { 162/50| 162/50| 135 

9. — 1!/s hryssu, á sama aldri ........ hver å | 150191) 2011211 168 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni. . pd. á 0/60! 72100f 60 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. . pd. á 01444 52180f 44 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 1/40| 168 /00| 140 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á 0/52) 62140) 52 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... pundið á „| > „| „ „ 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á „i„ »| » » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á „| > „| > „ 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 1| » »| » » 
18. — 20 eingirnispeysur ............ hver á „| > „| > » 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á „| »| » » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „| „ » 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á „| > „| » „ 

D. Fiskur. 
22. {| 1 bhndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vætlin á 221001 132100f 110 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á „| „Í „| > » 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á »| » »| » » 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri......... vættin á »| » „| > „ 

26. — 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á »| » »| » »            



  

  

  

  

    

    

Í peningum| Hundrað å | Alin 

. . kr. aur.) kr. |aur| aur. 
E. Lýsi. 

27. hndr., í tunna (120 pt.) hvalslysis . . . 8 pottar á »| » »| » » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar á »| dd ÞIÐ » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar å »| » „Im » 
30. — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á 3/02! 45/30) 38 

F. Skinnavara. 
31. hndr., 4 fjordungar nautsskions .... 10 pund á 9158) 38132) 32 
32. — 6 fjordungar kyrskinns ....... 10 pund å 81171 49102t 41 
33. — 6 fjordungar hrossskinns ...... 10 pund å 51831 341981 29 
34, — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ „iy „ 
35. — 12 fjórð.sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 3(00| 36/00| 30 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á »| » »| » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 0135) 84/00| 70 

G. Ymislegt. | 
38. hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid å »| » „| > » 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .. pundið á »| » „I > » 

40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á »| » »| » » 
41. — 240 pd. af fjallagrösum....... 10 pund á „I »| » » 
42. álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 8 62 »| ») 172 
43. — 1 lambsfédur ....220000eeeee eee å 10/50 „| „1 210 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu. ....... eee 2031351 169 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ........ 0... 88(80| 74 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........ 0 „| oo » 
Eftir D. eða í fiski ....... 000... 1321001 110 
Eftir E, eda i lysi. . 800 nn eee eee eee nerve 45130) 38 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.0. 0. " 48/46) 40 

En meðalverð allra landaura samantalið . 0... 00... ee en eee öl7(91| 431 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða........0.. 00. 103|58| 86   
  

Ari Arnalds. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. marz 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 17. febrúar 1932. 

Gísli Ísleifsson. 

1932 

26
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27 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

hd
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A
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10. 
11. 

13. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

  

A. Fríður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
— Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti „.., . hver á 

-- 8 ær geldar á hausti. .......... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1!/s hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri uliu, vel þveginni . pd. á 
— 120 pd. af misiitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. Sr

 
Dr
 

C. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði. ... 2... FR pund á 

— 60 pör eingirnissokka ...... „ parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
— 20 eingirnispeysur ............ hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar í al. á 

D. Fiskur. 

hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ........ . vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin Sv

 
Þ
r
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Så
v 

Alin 

  

        

Í peningum Hundrað á 

kr. aur, kr. aur aur. 

232 00! 23200) 193 
30 87) 185 22 154 

2730) 163 | 80) 136 

21,764 174/084 145 

16/82| 201/84| 168 
20/65) 165,20) 137 
14(04| 14040| 117 

146 67 | 146 67 | 122 

128 {00} 170/67 | 142 

0 | 69 721004 60 

0143 51/60| 43 

38| 16560! 138 

0 | 54 64 | 80 54 

| 
! i 

| | 
»| » »| » » 
»| » »| /» » 

ÞIÐ ÞIÐ » 

»/ » »| » » 
BIÐ „I » 

BIÐ DR) » 

»| » ÞIÐ » 

ÞIÐ MIÐ » 

1646 98/76) 82 

» | » » » » 

BN „13 » 
» | » ÞIÐ » 
»| » »| » »



  

  

Hundrad å Alin 

  

  
  

[ peningum 

, ER kr. aur. kr. aur. aur. 

É. Lýsi. 
27. { 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ” | » ÞIÐ » 
28. — Í tunna (120 pt.) hákarlslýsis ...., 8 pottar á „| > »| » » 
29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis sees 8 pottar å »| » »| » » 
30. —- 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis „.. 8 pottar á ÞIÐ »| » » 

F. Skinnavara. | | 
öl. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á 12156) 501244 42 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 11'50| 69/00| 57 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 8150) 51100f 42 
34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á 7/56| 60/48| 50 
35. — LÓÐ. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund á 5/86| 70.32| 59 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... i0 pund á ÞIÐ „| 5 » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á 01381 91120f 76 

G. Ymislegt. | 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum pundid å 20 43 1221584 102 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| > I » » 
40. — 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund å 18/921 227(04| 189 
41. — 480 pd. af fjallagrðsum....... 10 pund á ÞIÐ »| » » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ...... . „á 8/63 »| »| 173 
43. — 1 lambsfóður ..... sn á 9,25 „| o{ 185 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir Á. eða í fríðu .. 0... ere 175/54| 146 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ....0.0... 8850} 74 
Eftir C. eða í ullartóvöru ....... FAS »| » » 
Eftir D. eða í fiski. ....... ne 98176) 82 
Eftir E. eða Í lýst 200... »| » » 
Eftir F, eda i skinnavéru . . 20000 ne „| 65137) 54 

En medalverd allra landaura samantalid . 2... .0..0.. 428 17| 356 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......0.0......0... 0. .| 107|04| 89       
  

y 
í 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu 5. febrúar 1932. 

Magnú s fríslason. 

"ramanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. febrúar 1932. 

Asgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1932 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

  

11. 
12. 
13. 

22. 
23. 

25. 
26. 

a
 

  

Á. Fríður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3ttil 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 
— GSær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver 

— 8 ær geldar á hausti. ..... 0... + hver 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
— 1!/s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .. pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. 

C. Tóvara af ullu. 

2.
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hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka.......... parið á 
—- 30 pör tvíbandsgjaldsokka....... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
— 20 eingirnispeysur.......0..... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, herttri......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum ..... . vættiu SSE

- 
S
E
S
 

þr
 

S 

  

      

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Er. MN aut. kr. 1 aur. aur. 

| 

216100) 216100) 180 
21{40| 128/40| 107 
2060 | 123(60| 103 
16|00| 128|00| 107 
1220{ 146/40| 122 
14180| 118/40| 99 
7|so| 78|00| 65 

138 '00| 138 |00| 115 
96 |00| 128|00| 107 

| 

048 Ð7 160 48 

0132 38140 32 

1/14| 136/80| 114 
0|46| 55|20| 46 

„iw „| > » 
»| » „iw „ 
»| » »| » » 
»| » „| „ » 
»| » ÞIÐ » 
„| » „I „ » 
»| » „ID » 
„| > »| » » 

»| » „1 > » 
„I „ »| » » 
„| „Im » 
»| » „I „ 
„| > »| » »    
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27. 
28. 
29. 

31. 
32. 

34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42.   

E. Lýsi. 
hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis.. 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis.. 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .... 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 

- 8 pottar 
.„ 8 pottar 
- 8 pottar 
„ 8 pottar 

F. Skinnavara. 

hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund 
— 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund 
— 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund 

— 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund 
— 6 fjordungar selskinns........ 10 pund 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert 

G. Ymislegt. 
hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið 
— 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund 
— 480 pd. af fjallagrösum... .... 10 pund 
álnir, 1 dagsverk um heyannir........... 
— 1 lambsfóður... 0... 
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Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Meðalverð allra meðalverða 

Eftir A. eða 
Eftir B. eða 
Eftir C. eða 

Eftir E. eða 
Eftir F. eða 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 3 sýnir: 

Í fríðu... eee 
í ullu, smjöri og tólg. 0... 0... te 
i ullartåvåru „0... e eee eee eee et 

Eftir D. eða í fiski ....... 0. 
i lys 20. ne 
í skinnavåru . . 2000 e eee eee eee. 

…… 8 00eee8eeeeeeeee eee. 

Í peningum) Hundrað á| Alin 

kr. Taur. kr. aur. aur. 

„Im »| » » 

»| » vi » 

»| » „15 » 
ÞIÐ RN) „ 

6l54| 26/16| 22 

41601 27160) 23 

2196 17 76 15 

2'85| 22/80 19 

2110 25120| 21 

2112 12 72 11 

0/47; 112 80) 94 

mi »| » » 

»| » „Ð » 

„I »| /» » 

„iy „iy » 

6:40 »; »| 128 

6120 »| »j 124 

133/87| 112 

72100| 60 

»| » » 

DM » » 

»| » » 

35 01 29 

2401881 201 

801291 67 00...       
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 15. janúar 1932. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyslu 

  
  

  

  
  

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

— í peningum| Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr, auf kr. jaur| aur. 
1. hndr., 1 kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

oktåber til novembermånadarloka, i fard.. . å | 21957 219 ö7| 183 
2. — Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 191171 115102f 96 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . ... hver å 211174 1271024 106 

4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 16150; 132/00f 110 
5. — 12 saudir, veturgamlir, å hausti . ... hver å 12175 153100 127 
6. — 8 ær geldar å hausti........... hver å 17150) 140100) 117 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 81331 83/30| 69 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 veira, í fard. á | 129!291 129 | 29| 108 
9. — 1'/3 hryssu, á sama aldri ........ hver á 85/00 113133 94 

| 

B. Ull, smjör og lólg. | 
10. hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni. . pd. á 0146) 55/20! 46 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. . pd. å 0.31{ 37120| 31 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 1/66| 127 |20}| 106 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á 0/40) 4800} 40 

GC. Tóvara af ullu. 
14. hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði ............... . pundið á »| » »| » „ 

15. — 60 pör eingirnissokka .......... parið á „|„ „iy » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á »| » »| » » 
17. — 180 pör sjóvetlinga ....... .… … + parid å »| » „| > » 
18. — 20 eingirnispeysur ............ hver á „I » »| » » 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ......... hver á »| » »| » » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å »| » »| » » 
21. — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á ÞIÐ DR y » 

D. Fiskur. | 
22. hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á „| 5 »| » » 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á »| » »| » „ 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á DR »| » » 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri........ „ vættin á ÞIÐ »| » » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á „| „| »        



  

  

  

  

97 

MN í peningumj Hundrað á { Alin 

i „. kr. aur. kr. aur aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| » »| » » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ... 8 pottar á |» »| » » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . ... 8 pottar å „13 »| (» » 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar å »| » »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 9160) 38/40) 32 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 6. 901 41/40{ 34 
33. — 6 fjordungar hrossskinns ...... 10 pund å 4170) 28120f 23 
34. — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 7/32| 58|561 49 
35 — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 3132) 39184 33 
36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á „|, „| „ 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit.. . hvert á 0 30| 72100! 60 

G. Ymislegt. 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á »| 9 „I » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „1, »| » „ 
40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á „| „ »| » » 
41. — 480 pd. af fjallagrosum ..... . . 10 pund å »| » »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ........ 2... á 8/93 »| »f 179 
43. — 1 lambsfodur..... FI á 9/43 »| »| 189 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður; 

Eftir A. eða í fríðu ..... FR FAR 134{73| 112 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 0... 00 ee es 66190 56 
Eftir C. eða í ullartóvöru 2... ee eee eee sst 0 »| » » 
Eftir D. eða í fiski . 2200 eee een eee ee 00 ÞIÐ » 
Eftir E. eða í lýsi. 2... si ... AÐ ÞIÐ „ 
Eftir F. eða í skinnavöru „..0...0 0... 46140| 38 

En meðalverð allra landaura samantalið. „0... . 0... 0... 248 03} 206 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða......0.0.. ene 0 82/68! 69       
  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 15. januar 1932, 

Gisli Sveinsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjårmålaråduneytid, 18. februar 1932, 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

1 Í peningum| Hundrað á | alin 

A. Fríður peningur. sr. aur| kr. jaur| aur 
1. hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 280/00| 280 00| 233 
2. — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á ÞIÐ „I, » 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver á 40 001 240 00} 200 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .„..... hver á 26 00( 208 /00| 173 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .... hver á „I ÞIÐ » 
6. — 8 ær geldar å hausti........... hver å 2600) 208'00f 173 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á »| » »| » » 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á ÞIÐ | dd» » 

9. — 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver á „0 »| » » 

B. Ull, smjåér og tålg. 
10. hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni . pd. å 0175f 90 00f 75 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. á „ið »| » » 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkudu ..... pd. á 1 70| 204/00| 170 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á 0/68| 81/60| 68 

C. Tóvara af ullu. 
14. hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði „0... pundið á „1. „iy „ 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á »| dd» „0 » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á „0 „| > „ 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 2 00! 36000) 300 
18. — 20 eingirnispeysur ............ hver á ÞIÐ »| » » 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á „0 „> » 
20. — 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á D| »| » » 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „|, »| » » 

D. Fiskur. 
22. hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 12150| 75/00| 62 
23. -— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á „| „ »| » » 
24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum vættin å »| » ÞIÐ » 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri......... vættin å ”»| » ÞIÐ » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin á »| d» ÞIÐ »        
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Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. aur kr aur j dur, 

E. Lýsi. NN 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á „3 „yi » 
28. 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis .. . 8 pottar á Þ DD] 5 
29. 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar á DD miði 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á 6 40| 961007 80 

F. Skinnavara. 
öl. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á ÞIÐ |» 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns . ...... 10 pund å »| » »| » ” 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... 10 pund á ”»| 9 ”| » » 
34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „ið „|. ) 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. ogám 10 pund á »| » »| » 
36. — 6 fjordungar selskinns ....... 10 pund å ÞIÐ „| > „ 
37, —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit. . . hvert á Þið ÞIÐ » 

G. Ymislegl. 
38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á »| » „iy 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . .. pundið á DU) ÞIÐ » 
40. — 120 pd. af fuglafidri.........10 pund á „im „im 
41. — 240 pd. af fjallagrösum... .... 10 pund á ML » »| » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir...........å 12,00 „| ot 240 
43. — 1 lambsfóður 0... e 0 „á „ly „13 » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu. ......... 234001 195 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tólg. 125120) 104 
Eftir C. eða í ullartóvöru HR 364 001 300 
Eftir D. eða í fiski .. . 1500! 62 
Eftir E. eða í lýsi. ..... 96100) 80 
Eftir F. eða í skinnavöru „'„ ” 

En meðalverð allra landaura samantalid . . .. 890 20} 741 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða................ 178 104} 148 

Skrifstofu Vestmannaeyjasýslu, 14. apríl 1932. 

Kr. Linnet 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. april 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gisli Ísleifsson.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Rangårvallasyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

10. 
11. 
12 á. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

  

A. Fríður peningur. 
hndr,, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— Gær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .. .. hver 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .. .. hver 

— 8 ær geldar á hausti. .......... hver 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. 

C. Tóvara af ullu. 

á 
á 
á 
á 
á 
á 
á 
á 
á 

gs
 

go
 

Ds
 

på
 

hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2. pundið 

— 60 pör eingirnissokka.......... parið 
—- 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið 
— 20 eingirnispeysur............ hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin 
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Í peningum| Hundrað á { Alin 

kr. aur.| kr. aur. aur. 

236 |00| 236 ,00| 197 
24 | 00} 144 | 00{ 120 

2510} 150/60{ 125 

19150{ 156|00| 130 
14/80) 177 60| 148 

18 | 954 151160 126 

8195| 89150 715 

116/50| 116/50| 97 
87150) 116167 97 

0'44| 52 80| 44 
0127| 321404 27 

1/30| 156/00| 130 
0/53| 63/60| >ð 

» | > DO » 

»| » ÞIÐ » 

»| !» »| /» » 

»| » »| !» » 
»| » ÞIÐ „ 
„Im VN) » 

»| » »| » » 
„0, „ið » 

»| » „im » 
»| » „ly » 
»| » »| dd » 
»| » DM » 

»| » »| » »    
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Í peningum| Hundrað á | Alin 

, „. kr. aur. kr. aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. . . 8 pottar á „im Þ„ » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| »| » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 potlar á „ „0 „ 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á »| » „0 „ 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 5}94| 23 76| 20 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 4/56| 27 36 3 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 3/28) 19 681 16 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 3.25| 26 00} 22 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 21101 251201 21 

36. — 6 fjordungar selskinns........ 10 pund å ÞIÐ ”»| d» „ 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . .. hvert á 0/21{ 50 40| 42 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á „im » 0) » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| » » ) » 

40. 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund á „iy »| » » 

41. — 480 pd. af fjallagrosum ....... 10 pund á »| )» „ „ 

42. | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir........... á 923 »| »| 185 

43. — 1 lambsfóður.... 0... eee á 7190 „| o| 158 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fridu. . 22 eee eee ener reen en 1481721 124 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0... 0... 76120) 63 

Eftir C. eða í ullartóvöru „0... en „| » 

Eftir D. eða i fiski . 2 22 ae eee en eee een een ene ne »| » „ 

Eftir E. eða Í lýsi 2... DR » » 

Eftir F, eda i skinnavåru . 2 220 eee ennen erne ee 28/73f 24 

En medalverd allra landaura samantalid. „oo... 253|65| 211 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ........0.0 0. 84155) 70     
  

Skrifstofu Rangårvallasyslu 27. jandarmånadar 1932, 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson, 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 193 
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A. Fridur peningur. 
hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard... á 

— GSær,2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti , . .... hver 
4 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .. .. hver Br
 

ADS
 
ð
u
r
 

8 ær geldar á hausti. ........... hver á 
— Í0 ær mylkar á hausti ......... hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1'/3 hryssu, á sama aldri ...... . … hver å 

B. UI, smjør og tólg. 
hndr,, 120 pd. af hvi tri ullu, vel þveginni. . pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. . pd. á 

- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ..... .… pd. å 

C. Tovara af ullu. 
bndr,, 30 pd. bespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ....... . . - parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ... . . .. parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
— 20 eingirnispeysur ............ hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur RIÐ . . hver å 
— 1820 álnir Ejaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

indr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vætlin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri....,.... vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á 

kr. 
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95 
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I peningum 

aur. 

19 

69 

25 

(06 
62 
81 

(94 

56 

00 

Hundrað á 

kr aur 

67 120 
39 60 
178 | 80 
66 | 00 

| | 
| 

ÞE 

„1 

»| 

» » 

» » 

I 

Ð | 

» » 

) » 

» Ð 

» „ 

» » 

» »     

Alin 

231 

148 

151 

169 

186 

145 

91 

114 

106
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E. Lysi. 
27.1 1 hndr.,, í tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 

28, —… 1 tunna (120 båkarlslysis 8 poltar å 

  

pl) 

29. — Í tunna (120 pt.) selslýsis .……. 8 poltar å 
30. — Í tunna (120 pt.) borskalysis . . . 8 pottar å 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr.,, 4 fjórðungar nautsskinns 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ... . 
33. - 6 fjórðungar hrossskinns 10 
34. — ljórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pan | 

35. — í 2 jörð ð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á | 
36. — 6 fjórðungar selskinns . .…….…. 10 pund å 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 

    

op
 

G. Ymislegt | 
3s. | 1 bndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á | 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið 

    

         i i 

10. — 120 pd. af fuglafiðri 107 | 
41. — 480 pd. af fjallagrösum „107 | 

(2. | 5 álnir, í dagsverk um heyannmii ...,.. å | 

13 — 1 lambsfóður á Í 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum v 

Eftir A. eða í fríðu .. eee 
Eftir B. eða Í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í 
Eftir F. eða í 

En meðalverð allra landaura samantalið 

  

og skipt með 3 sýnir 

Meðalverð allra meðalverða 
  

Skrifstofu Árnessýslu í. febrúar 1932 

Magn Í 7 

Framanriluð verð 
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33 Verdlagsskrå 

ce 
sem gildir fyrir 

  

  

  

        

Gullbringu- og Kjåsarsyslu, Hafnarfjardarkaupstad og Reykjavik 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

| i HE —— ij i peningumt Hundrad åf Alin 

| Å. Fríður peningur. kr. (aur kr. |aurf aur 

1 hndr, í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 286 921 286 92| 2839 

2 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 31'77| 190 62| 159 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . ..., hver á 35 38| 212 281 177 

4. —- 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . … hver å 27 85) 222 80| 186 
5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . . . hver å 21 31| 255 72| 213 
6. — 8 ær geldar å hausti.......... , hver å 26 62| 212 96| 177 
7. 10 ær mylkar á hausti .,........ hver á 14 83| 148 30| 124 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 150 00f 150 00! 125 

9. — 1'/3 hryssu, á sama aldri ........ hver á | 104 62| 139 49| 116 

B. Ull, smjör og tólg 
10. {1 bndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni „ pd. á 0 49 58 80 49 

ii. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. á 0 38) 45 601 38 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkudu ..... pd. å 1 80) 216 00| 180 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri . pd. á 0 701 84 00| 70 

C. Tovara af ullu 
id. { í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 1í skreppur, en hver skreppa 
14 þræði AR „ pundið á » dd » 9 » 

15, 60 pör eingirnissokka . AR . parið á » od » 0) » 
16. - 30 pår tvibandsgjaldsokka SR parið á „ „.— » 
17. — 180 pår sjåvetlinga . parid å 1 7514 315 00) 263 
18 40 eingirnispeysur hver á „0 DNN) „ 
19. 15 !vibandsgjaldpeysur hver å DU. ÞIÐ » 
20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, Í ai. á , 0)» „19 » 
21. 20 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í ai. á ,» 0) ÞIÐ » 

D. Fiskur. 
29 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 14 90| 89. 40{ 75 

2: 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á 49 25| 295 50| 246 
21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vætitin á 34 40| 206 40} 172 
25, 6 vættir af ýsu, hertri ..,... . . Vættin á 42 55f 255 301 213 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ...... vættin á | > „ »| » |
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i peningumf Hundrad å| Alin 

s „ . kr. aur, kr. aur aur 

E. Lýsi. NN EEEE 

27. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ÞIÐ „| > 

28. — 1 tunna (120 pi.) hákarlslýsis ... 8 pottar á »| dd ÞIÐ » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... í 8 pottar á » | ÞIÐ )) 

30. 1 tunna (120 pi.) þorskalýsis ... 8 pottar á 3199| 59/85| 50 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 111721 461881 39 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 9,82| 58/92{ 49 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns 10 pund á 9153) 57118 48 

34 — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á 1000} 80100; 67 

35 — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. og ám 10 pund á 81394 100168| 84 

36. — 6 fjórðungar selskinns „10 pund á »| »| | 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á »| » ÞIÐ ) 

G. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðam pundið á 21 71{ 130)261 10% 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum „ . pundið á ÞIÐ »| » 

40. — 120 pd. af fuglafiðri.... 10 pund á » ÞIÐ 

41. — 480 pd. af fjallagrösum. 10 pund á DR DR d» 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . Å 1100 WE 

43. — 1 lambsfóður á 12 25 0. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ......... 202 121 168 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 101/10| 84 

Eftir C. eða í ullartóvöru. 315/00{ 263 

Eftir D. eða í fiski .... 211 /65| 176 

Eftir E. eða í lýsi 59|85| 50 

Eftir F. eða í skinnavöru . 68 (73 7 

En meðalverð allra landaura samantalið . 958 45} 798 

og skipt með 6 sýnir 

Meðalverð allra meðalverða .......... . 15974) 133 

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar, 31. marz 1932 

Magnús Jónsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. apríl 1932 

Ásgeir Ásgeirsson 

Gísli Ísleifsson.
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frå 16, maimånadar 1932 til jafnlengdar 193: 

  

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

  

Í peningum Hundrað á 

Á. Fríðu þenungur. Kr au kr 

Endr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
er til nóv 'embermánaðarloka, í fard. . å | 252 00} 25 

6 ær, 2il6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 33 801 202 
t sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti .. .. hver å ÞU » 

- 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .. . hver á BE » 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .. hver á „ið » 

-- 8 ær geldar á hausti., . hver á (20{ 185 
10 ær mylkar á hausti ......... hver á 130 
Í áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 130 

i hryssu, á sama aldri „ hver á 110 

    

    

    

      

  
  

  
hndr, 120 pd. pd. á 0 | 49 

120 pd. af pd. å 0135 
- 120 pd. af pd. á 1136 

120 pd. af pd. á 0153 

. 

hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 
hespa 11 ski eppur, en hver skreppa 

i. RA pundið á »| » 
eingirnissokka ..... . parid å ÞIÐ 

sjaldsokka . parið á „I > 

- . parid å ÞIÐ 
| s.s... . 5 . hver å ÞIÐ 

Í gjaldpeys ur... . hver á I 

1 aldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á „> 
nskeftu, Í al. til 5 kv, breiðrar 1 al. á „13 

D. Fiskur 
hndr. væliir af saltfiski, vel verkuðum vættin á „I 

- 6 harðfiski, vel verkuðum . vættin á » | » 
6 af byrsklingi, vel verkudum vættin å ÞIÐ 

— 6 væltir af ýsu, hertri ......... vættin á »| » 
— 6 vættir af hákarli, hertum . væltin å „19 
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i peningum| Hundrað á | Alin 

, , kr. aur kr aur | aur 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| dd »| » » 
28, — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar á ÞIÐ „| » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 poltar á „0 »| » » 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á „0 „| „ 

F. Skinnavara. 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund á 8,12| 32/48| 27 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 7 00} 42100| 35 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 5 75| 341501 29 
34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv, og eldri 10 pund å ÞU ÞIÐ » 
35. — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pund å „| dd »| » » 
36. — 6 fjordungar selskinns ....... 10 pund å »| »| » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á »| » »| » » 

G. Ymislegt. 
38. { 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á » I dd »| » » 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .. pundið á Þ. »| » » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á »| » »| » » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum....... 10 pund á »| » »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir........ .…… å 10/25 „| „{ 205 

43. — 1 lambsfóður......... eee á 12,80 „| „| 256 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A, eda i fridu............… Keene une n ne 16859) 140 
Eftir B. eða i ullu, smjåri og tbolg.............2...Åå 81190f 68 
Eftir C. eða í ullartóvöru .......... ee »| » » 
Eftir D. eða í fiski ........... nes eee ÞIÐ „ 
Eftir E. eða í lýsi... ......... eee »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru „.......... 36/33| 30 

En meðalverð allra landaura samantalið. .....0... ere ne 286 |821 238 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða.............. 0... 0... | 95|61| 79       
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 13. febrúar 1932. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 

1932 

34
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

í peningum| ttundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. |aur.| aur. 

1. hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á | 212 50t 21250 177 

2. 6 ær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 35 251 211150f 176 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . ... hver å „im »| » » 

4. —. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ..... . hver á I »| » » 

5. — 12 saudir, veturgamlir, å hausti .... hver å »| » »| » » 

6. -- 8 ær geldar á hausti. .......... hver á 21125) 170004 142 

7. — 10 ær mylkar å hausti ......... hver å 11175) 117750 98 

8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard, å | 1301621 130,62 109 

9. — … 1'/s hryssu, å sama aldri ...... . … hver å 84/37| 1121494 94 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. á 01491) 58/80| 49 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. å 0/32) 38140)| 32 

12, — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 1127) 152/40f 127 

13. — 120 pd. af tólg, vel bræddrii ....... pd. á 0/45| 54|00} 45 

GC. Tóvara af ullu. 
14. hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði... pundið á „I »| » » 

15. — 60 pör eingirnissokka.........-. parið á »| » »| » » 

16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á „| ÞIÐ » 

17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á »| » ÞIÐ » 

18. — 20 eingirnispeysur ........ .……… hver á »| )» » | > » 

19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á ÞIÐ ÞIÐ » 

20. —- 1920 álnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »| » »| » » 

21. — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å »| 9 „iy » 

D. Fiskur. 
22. hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á „| 5 DR) » 

23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum . vættin å „I »| » 

24, - 6 væltir af byrsklingi, vel verkudum vættin å ÞIÐ DAN) » 

25. — 6 vættir af ýsu, hertri......... vættin á »| » ÞIÐ » 

26. — 6 vættir af håkarli, hertum . . .... vættin å »| » „im »      
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Í peningum| Hundrað á | Alin 

. , kr. aurfå kr. aur aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á ÞIÐ »| » » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . å pottar å „I 3 ÞIÐ » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . . . . 8 pottar å 2117| 321551 27 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á »| » ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 8S(19| 32/76| 27 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 61291 371744 31 
33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund å 4 431 26 58| 2 
34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ „|y » 

35 — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. ogám 10 pund á » |» »| » » 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á „1, »| » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 0381 91120f 76 

G. Ymislegl. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 16751 100 50f 84 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . , pundið á „im ÞIÐ » 
40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á 20 1001 240/00| 200 
t1. — 480 pd. af fjallagrösum ....... 10 pund á ÞIÐ »| » » 

12. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..........å 962 »| »| 192 

43. — 1 lambsfóður 0... 10175 »| »f 215 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu ...... nn ne 159 10| 133 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ...... 0. 75/90| 63 

Eftir C. eða í ullartóvöru „2... e eee rer een „im » 

Eftir D, eda i fiski . , 2 22 eee eee renen eee ns ÞIÐ » 

Eftir E. eða í lýsi ...... SEE. HR 32155| 27 
Eftir F. eða í skinnavöru ....... MR 7107} 39 

En meðalverð allra landaura samantalið . . .. . . | 914/62| 262 

og skipt með 4 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda .........0000 0... | 78165) 66 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 13. febrúar 1932. 

(í Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 
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A. Fríður peningur. 

hndr., 1 kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard... á 

— Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ..... . hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ... ., hver á 
— 8 ær geldar á hausti. ...,... .…… . hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1'/3 hryssu, á sama aldri ........ hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ..,.... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 2... -. . . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka.......... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga „.......... parið á 
— 20 eingirnispeysur ............ hver á 
— 16 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

— 6 væltir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin 

>.
 

Dv
 

s.
 

Þr
 

20
 

Alin 

  

  

Í peningum| Hundrað á 

kr. aur. kr, aur. au 

237 50 | 237 50| 198 

34 '08| 204 48| 170 
» » » » » 

29 40| 235 20| 196 
22 50| 270 00/| 225 
21 17} 169 36| 141 

13. 25| 132 50| 110 

129 17| 129 17{ 108 

85 83f 114 441 95 

0 öl 61 20| 51 

0,33 38 60 33 

1 23| 147 60| 123 

0157) 68 40f 57 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» Ð » » » 

» » » » » 

D » ») » » 

» » » ») » 

DR) »| » » 

16 17 97 02f 81 

» » » » » 

28 00| 168 00f 140 

3543) 212 58) 177   » »  



  

  

  

  
    

Í peningum| Hundrað á | Alin 

. . kr aur. kr aur} at 

E. Lýst. 

27. | í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á „0 ÞIÐ p 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis. .. 8 pottar á ,» 0) ÞIÐ » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å DAN »| d» » 

30. — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ... 8 pottar á DR ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 8/33| 33 32} 28 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns .... .. . 10 pund á 9/00{ 54 00| 45 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... í0 pund á 7100) 42100f 35 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „0 „. » 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á ÞIÐ DN » 

36. — 6 fjordungar selskinns.......… 10 pund å 31/67| 190 02| 158 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert á 0 31j 74 40| 62 

G. Ymislegt 

38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsuðum pundið á 1850! 1117/00 93 

39. — 40 pd. af ædardun, óhreinsuðum . . pundið á „0 ”» 9 » 

40. — 120 pd. af fuglafidri........… 10 pund å ÞIÐ ÞIÐ | 

41. — 480 pd. af fjallagrösum. „ 10 pund á „5 „0 » 

42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir... A 718 „1 »å 144 

43. — 1 lambsfodur .....22200 00904782 åd 9 44 >] »| 189 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu... 0... 0000 a 186/58| 155 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ....0.... 0... 19120} 66 

Eftir C. eða í ullartóvöru ....... IR »| 3 » 

Eftir D. eða í fiski 2... sn 159/20| 133 

Eftir E. eða í lýsi .. . HR »| (» p 

Eftir F. eða í skinnavöru .....- . 78175| 66 

En meðalverð allra landaura samantalið 0... 503 731 426 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 125 1931 105 

  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 18. febrúar 

Jón Steingrímsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 5. marz 1982 

Asgeir Asgeirsson. 

1932. 

Gísli Ísleifsson. 
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 

  

  

1 

i 

hndr., 

hndr., 

Endr., 
haldi hver hespa 11 skrepi ur, en hver skreppa 

Fríður peningur 
Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. . á 
G ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „ hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti „...,.. hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...., hver á 
8 ær geldar á hausti. ......,..., hver á 
10 ær mylkar á hausti .,...,., hver á 
áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

s hryssu, á sama aldri ., „... hver á 

B. Ull smjör og lólg 
120 pd. af hvítri ullu, vei þveginni pd. á 

120 pi d, af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. å 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri „þá. á 

C. Tovara af ullu 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

  

  

44 prædi ...... . pundid å 
60 pör eingirnissokka . … parid å 
30 por tvibandsgjaldsokka . parid å 
180 pör sjovetlinga . .………, parid å 
20 eingirnispeysur............ hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur hver å 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, Í al. á 
120 álnir einskeftu, í al. til5 kv. breiðrar 1 al. á 

hndr., 

6 

6 

vættir 

vættir af þyrsklingi, 

vættir 

6 vættir 

D. Fiskur 
6 vættir af saltfiski, 

af harðfiski, 
vel verkuðum vættin 

vel verkuðum , vættin 

vel verkuðum vættin 

28.20 + 2 Væltin 

hertum ...... vættin 

na
» 

ms
 

29
- 

af ysu, hertri 
af håkarli, $ø

- 
99
. 

1933. 

Í peningum| Hundrað á | Ali 

kr. aur. kr. aur aur 

194441 194441 162 

371444 224 641 187 

»| » »| » „ 

„Ð »| » 

ÞIÐ I » 

19/22| 153/76| 128 
12 /89t 1281901 107 

12833) 128331 107 

80/56) 107 41 90 

0/56| 67 20| 56 

0/33 3960 33 

11171 14040) 117 

0133) 39160) 33 

» Y » » » 

DO ÞIÐ » 

» » » » » 

» » 2) MR » » 

» » » » » 

» » » » ») 

» » » ») » 

D » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

} » » » » 

} » » » » 

) » » » »      
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Í peningum Hundrað á{ Áli 37 

. . kr. ur kr. aur aur 

E. Lýst. 
27. | 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis. 8 pottar á ÞU „| Di 5 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis . 8 pottar á ÞÐ »| dd » 

29. 1 tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar å 2 91! 43165 36 

30. — 1 tunna (120 pt.) borskalysis 8 pottar å » »| 05 » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. 10 pund á 13 ,00{ 52 00} 45 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ... . .. - 10 pund á 81561 51136) 43 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .... . . 10 pund á 6/11| 36/66| si 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » DR » 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. ogám 10 pund á ÞU „15 » 

36. 6 fjórðungar selskinns „.. . 10 pund á 5200{ 312)00} 268 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert á 0/28! 67 20f 56 

G. Ymislegl. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 191501 117100] 97 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum. pundið á „15 | » 

40. — 120 pd. af fuglafidri.......….. 10 pund å » |» ÞANN 

4i. — 240 pd. af fjallagråsum ..... 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ 

42. 1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. . „á 761 >) »i 152 

43. — 1 lambsfóður .... 2... . á 10156 »| »å 21 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtåldum landaurum verdur: 

Eftir A. eða í fríðu... ..... . 30 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 60 

Eftir C. eða í ullartóvöru . BIÐ 

Eftir D. eða í fiski ... ÞIÐ 

Eftir E. eða í lýsi. ... 43 | 65 

Eftir F. eða í skinnavöru 103 84f 87 

En meðalverð allra landaura samantalið . . 875 |44} sl. 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . . 93,86) 78 

Skrifstofu Dalasýslu, 21. desember 1951 

Þorsteinn Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðuneytið, 18. febrúar 1952 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.



38 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 

  

es
 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
91 

E
r
 
ka
 

0 
DØ
 

>
 

WM 

  
23. 
24. 
25. 
26.   

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá midjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard... á 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar oglembadar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „. .., hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti „.„.. hver 
8 ær geldar á hausti. .,..... . »…. hver 
10 ær mylkar á hausti ......... hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. 
1!/s hryssu, á sama aldri ....,... hver 

b. Ull, smjör og tólg. 
Í Endr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, . pd. 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni., pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri „,...., pd. 

C. Tóvara af ullu. 

2 

Dr
 

Þr
 

0
 

Bo
s 

Sø
r 

gs
 

Þr
 

99.
 

pos
 

I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi 20000 eeeeee pundid å 
60 pår eingirnissokka.......... parid å 
30 pör tvibandsgjaldsokka ....... parid å 
180 pår sjovetlinga ........... parid å 
20 eingirnispeysur ............ hver å 
l5 tvíbandsgjaldpeysur „......,. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 áinir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin 
6 vættir af ýsu, hertri......... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum...... vættin Sr

 
för

 
þor

 
br
 

þor
 

  

  

1953. 

Í peningumj| Hundrað á | Alin 

kr. Taur. kr. aur. aur. 

251{50| 251150) 210 

341451 2061701 172 

„io »| » » 
ÞIÐ „| » 
»| » »| » » 

21160f 172180) 144 
12 | 86| 1281601 107 

1551/56) 155156) 130 

1181/50) 1581001 132 

52 62140 52 

030 36 | 00 30 

11381 1651601 138 

0/51 61/20 51 

»| » »| » » 

Di „Ip » 

»| » »| » » 

» | » » » » 

»| » „| „ » 
»| » »| » » 
»| » »| » » 

” | » »| » » 

15| 38 92(28| 77 
»| » „I » 

» » » | » » 

»| » »| » » 

»| » »| » »      
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i peningum| Hundrað á | Alin 

„ „. kr. Taur kr. |aurj aur. 

E. Lýsi. 

21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| » »| » » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| 3 ,»| » » 

29, — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 8 pottar å » | » |» » 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ... 8 pottar á Þ »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 13 88| 551524 46 

32. — 6 fjordungar kyrskinns ....... 10 pund å 11,25| 67/50) 56 

33. — 6 fjordungar hrossskinns ...... 10 pund å 7 69| 46/14{ 38 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR) „ID » 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á DR »| » » 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á ÞIÐ „| > „ 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. . . hvert á 0,37| 88/80| 74 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á ÞIÐ „| > » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á » | d» »| » » 

40. — 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund å „Im „| > » 

41. — 480 pd. af fjallagrösum....... 10 pund á »| » „| > „ 

42. Í 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 7 |64 „| „| 158 

43. — 1 lambsfóður ... 000... á 11, 18 »| »| 224 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður; 

Eftir A. eda i fridu. .. 0 eee eee eee eee ere ent 178 |86| 149 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0... 000 et 81130) 68 

Eftir GC. eða í ullartóvöru ..... 0. »| » „ 

Eftir D. eda i fiski . . 2 eee eee eee eee ere ens 92(28| 77 

Eftir E. eda i lysi. . 200 ene ere ne eee ere eee »| » » 

Eftir F. eda i skinnavådru . . 2000 e eee renee 64|49| 54 

En meðalverð allra landaura samantalið. ooo 000... 416|93| 348 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða. ........ FA 104/23| 87     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 13. janúar 1932. 

Bergur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.
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Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1938. 

  
  

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

N
o
 

  

hndr., 

A. Fríður peningur. 
1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. „á 
6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .... hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti „..... hver 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...., hver 
8 ær geldar á hausti. .......... hver 
10 ær mylkar á hausti „........ hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1'/s hryssu, á sama aldri ........ hver 

B. UL, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ......,. pd. 

hndr., 

hndr., 

C. Tóvara af ullu. 

á 

Sø
s 

Sø
s 

0 
Ss
 
5
 

Ss
 

89
5.
 

99
. 

99
- 

S
R
 

2 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi so pundið á 
60 pör eingirnissokka.......... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið 
180 pör sjóvetlinga ........... parið 
20 eingirnispeysur ............ hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
6 vættir af ýsu, hertri......... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin 

Sö
v 

fö
r 

$ð
v 

Sö
 

Ss
 

fo
 

(SS
SES

SE 
SE

TE
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i peningum Hundrad ål Alin 

kr. aur.| | kr. aur. aur. 

266 /88| 266 88| 222 
35 00} 210 00} 175 

32'22| 193/32| 161 

26/90| 215 20) 179 

20 42) 245 04| 204 
24 00| 192 00| 160 

14 06| 140 60| 117 

179;381 179 381 149 

146 56| 195 41| 163 

0,47| 56 40| 47 
0 31 37 201 31 

1 63| 195 60| 163 

0 62) 74 40| 62 

» » » » » 

ÞIÐ DA „ 
ÞIÐ ÞIÐ » 

1/34) 241 20 201 
»| dd »| » » 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

18 00{ 108;00| 90 
I) 0 » 

» » » » » 

»| NN) »   » |  



  

E. Lýsi. 

Í peningum| Hundrað á | Alin 

kr. aur kr. Jaur| aur. 
  

    
    

21. hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á » | » » |» » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| ÞIÐ » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis ....- 8 pottar å »| » ÞIÐ „ 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .. . 8 pottar á 3 29) 49/35f 41 

F. Skinnavara. | 

ðl. hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. . . 10 pund á 7|$8| 31152) 26 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 7125| 43|50| 36 

33. — 6 fjordungar hrossskinns ......- 10 pund å 5/50) 33/36| 28 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6108) 48:64| 41 

35. — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pund å »| » »| » » 

36. — 6 fjórðungar selskinns ......… 10 pund á „| > „| > „ 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å »| » ÞIÐ „ 

| 

G. Ymislegl. | 

38. hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 2075 | 124150| 104 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .. pundið á | »| » „| o| > 

40. — 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund á »| » »| » » 

41. — 240 pd. af fjallagrosum ....... 10 pund å »| !» »| » „ 

42 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 3191 »| »| 178 

43. — 1 lambsfådur . . 2000 eee eee å 13|94 »| »| 279 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu........ AN 204 {20} 170 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg... 0000 0 90}90| 76 

Eftir C. eða í ullartóvöru „2... eee eee eee rene 241 {201 201 

Eftir D. eða í fiski 2... rese 1081001 90 

Eftir E. eda i lysi. . 2200 eee eee eee eee ernene 49/35| 41 

Eftir F. eða í skinnavÖru sc... eenee 39/25 3 

En meðalverð allra landaura samantalið so ooo. 0... 782 |90| 612 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða....0.0.0.. rrrre 122(15| 102   
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 22. febrúar 1932. 

Oddur Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 5. marz 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson,
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40 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

f peningum 

  

  

Å. Fridur peningur. kr. jar. kr. |aur. aur. 

1- | 1 hndr., 1 kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, i fard.. . å 232/14) 232114|f 193 

2. — Gær,2 til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 32143| 194158| 162 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „. .. hver á „iy „| „ „ 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti „..,... hver á »| » »| » „ 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti .. .. hver á 20/67| 248 04} 207 
6. — 8 ær geldar á hausti. ....,..... hver á 22150| 180|00| 159 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 14(29| 142|90| 119 
8 — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 140 71| 1407 117 

9. — 1!/3 hryssu, á sama aldri ........ hver á 94/29| 125|72| 105 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. { 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni.. pd. á 0153) 63/60) 53 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni. . pd. á 0/35| 42(00| 35 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.... pd. á 1/28| 153|60| 128 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ......, pd. á 0141| 49(20| 41 

C. Tovara af ullu. 
14. { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 brædi 2... pundid å »| » »| » » 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á »| » »| » » 
16. — 30 por tvibandsgjaldsokka ....... parid å ÞIÐ „| > „ 
17. — 180 pör sjóvetlinga ..,........ parið á 0/87| 156|60| 130 
18. — 20 eingirnispeysur .......,.... hver á ÞIÐ ÞIÐ » 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur „......., hver á „> „| » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »| »| » » 
21. — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » „| > » 

| 

D. Fiskur. | 
22, | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 11/80! 70/80! 59 
23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin å »| » »| » „ 
24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin å »| » »| » » 
25. — 6 vættir af ysu, hertri ......... vættin å »| » »| » » 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á 32150| 195|00| 162        
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Í peningum| Hundrað á {| Alin 40 

. „ kr. aur. kr. ; aur aur. 

E. Lýst. 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á vd» »| » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å 1 87| 2805) 23 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . ... 8 pottar å » » | » 

30. — 1 tunna (120 pt.) porskalysis ... 8 pottar á „5 »| » „ 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. . . 10 pund á 14/80) 59 20f 49 

32. — 6 fjordungar kyrskinns ....... 10 pund å 10157| 63,42| 53 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund á 6/43| 3858 32 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 4 67} 87 36| 31 

35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pund á 3196| 47/52| 40 

36. — 6 fjórðungar selskinns. ......- 10 pund á 19,00{ 114 00| 95 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .. . hvert á 0'34{ 81/60| 68 

G. Ymislegl. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 16150! 99, 00| 82 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| » »| » 

40. — 120 pd. af fuglafidri........- 10 pund å »| » »| » „ 

41. — 480 pd. af fjallagrðsum....... 10 pund á „im „Ð „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir........... á 7 (57 »; »f 151 

43. — 1 lambsfóður... 0... ente ál 1257| > „| 251 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

fríðu. 2... 180/58| 150 

    Eftir A. eða í 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. ....0. 0 77110) 64 

Eftir GC. eða í ullartóvöru „oo. 156 {60| 130 

Eftir D. eða í fiski „0... 132/90| 110 

Eftir E. eða Í lýsi ...... 0... enn een eee ens 281051 23 

Eftir F. eða í skinnavÖru ......0 0. 63 | 10| 53 

En meðalverð allra landaura samantalið. ooo... 00... 638 | 33 530 

og skipt með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða .....0..0 00 ere ret 106,39| 88 

  

Skrifstofu Strandasyslu, 17. februar 1932. 

H. Kr. Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.
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120 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

þa
 

10. 
11. 
12 kåde 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

    

S
E
N
N
A
 

  

A. Fríður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
— Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard.hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ...., hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti „... hver á 
-- 8 ær geldar á hausti..........., hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ........, hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1'/s hryssu, á sama aldri .....,... hver á 

B. Ul, smjör og tólg. 
hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .. pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ...... . pd. Sa

n 
$5
- 

Sø
s 

20
 

C. Tovara af ullu. 
hndr,, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði. . 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka.......... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á 
— 180 pör sjóvetlinga ......,..  . . parið á 
— 20 eingirnispeysur ........,,.. hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ........., hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al, til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum. vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin 
— 6 vættir af ýsu, herti ......... vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin Þr

 
þr
 

för
 

200
   

  

        

Í peningum| Hundrað á | Alin 

I kr. |aur.| aur. 
7 

| 
249 64| 249(64| 208 
39 71| 238(26| 199 
DÐ)) »| » » 
ÞIÐ »| » » 

21/95) 263140) 220 
20139) 163,12f 136 
17121) 1721101 143 

132150) 132'50f 110 
881934 1181574 99 

0/62) 741404 62 
01411 49120! 41 
1/21| 145/20| 12! 
0/52| 62/40| 52 

„| > ” | » „ 
„| „ »!| » » 
„| > „| „ „ 
„I Ð „Im „ 
„| „ »| » » 
„| > „iy „ 
» » Dim » 

» » » » D 

11'71| 70/26| 59 
38 ö7 | 2311421 193 

ÞIÐ »| (» » 
»| » »| » » 
»| » »| » »
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í peningum| Hundrað á | Atin 
, ,. kr. |aur. kr. aur. "aur. 

E. Lýsi. | 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| » „| > » 

28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| » »| » » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... 8 pottar á 4100) 60100t 50 

30. — 1 tunna (120 pt.) borskalysis . .. 8 pottar å »| » ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .... 10 pund å 11125) 45/00! 38 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund á 817 52162f 44 

33. — 6 fjordungar hrossskinns ...... 10 pund å 6158 39|}48| 33 

34. — 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „I > » 

35. — 12 fjórð. sauðskinns af veturg. ogám 10 pund á ÞIÐ »| » » 

36. — 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund á „Im „| > „ 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ... hvert á 0'50| 120}00| 100 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid å » | » ÞIÐ » 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „| „| > » 

40. — 120 pd. af fuglafidri......... 10 pund å ÞIÐ „| > » 

41. — 480 pd. af fjallagrösum....... 10 pund á »| » „| > » 

42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..........å 9107 »| »| 181 

43. — 1 lambsfóður ........ HERO á | 10129) »| »| 206 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ....... e eee ne 191 |08| 159 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 0... 0... 82|80| 69 

Eftir C. eða í ullartóvöru „2... e ener ne ÞIÐ „ 

Eftir D. eða í fiski ......0 eee eee eee ene ene 150 |84} 126 

Eftir E. eða Í lýsi 2... 60}00| 50 

Eftir F. eða í skinnayðru „2... eee ener ns 64128) 54 

En meðalverð allra landaura samantalið so... 0... 549|00| 458 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..... | 109J80| 92   
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 4. febrúar 1932. 

B. Brynjólfsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.
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122 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

Í peningum| Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. jan kr. aur. aur. 

1. hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, i fard. , å | 263|57) 263 57) 220 

2. — Gær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 36/61| 219/66| 183 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „.. .. hver á 3200 192 | 00 160 

4., — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... hver á 25/10! 200180) 167 
5. — 12 saudir, veturgamlir, å hausti . ... hver á | 17/96| 215/52| 180 
6. — 8 ær geldar å hausti........... hver å 23|79| 190/32| 159 
7. — 10 ær mylkar á hausti ......... hver á 14(21| 142/10| 118 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á | 131 '79| 181 (79| 110 
9. - 1!/s hryssu, á sama aldri .„....... hver á 861791 115172) 96 

B. UW, smjör og tólg. | | 
10. hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 0/63| 75|60| 63 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni. . pd. á 0'37| 44|40| 37 
12, — 120 pd. af smjöri, vel verkudu ..... pd. á 1127| 152 401 127 
13. — 120 pd. af tålg, vel bræddri ....... pd. å 0/81) 96/00| 80 

C. Tovara af ullu. | 
14. hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | | 
44 brædi .....0000erereie pundid å »| » »| » » 

15. — 60 pör eingirnissokka.......... parið á » | » »| » » 
16. —- 30 pår tvibandsgjaldsokka....... parid å „Im »| » » 
17. — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 0'71| 127/80| 107 
18. — 20 eingirnispeygsur............ hver å »| » »| » » 
19. — 15 tvibandsgjaldpeysur ......... hver å »| » ÞIÐ » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »| » »| (» » 
21. — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å »| » »| » » 

D. Fiskur. | 
22. hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å ÞIÐ »| » » 
23. — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum . vættin å 37|38| 224128| 187 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á 31/83| 190/98| 159 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri......... vættin á ÞIÐ »| » „ 
26. — 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á »| » »| » »        



  

  

    

  

    

  
  

  
  

Í peningum Hundrað af Alin 

. , kr. ur. i aur i 

E. Lyst. NN TN NN 

27. { 1 hndr., Í tunna (120 pt.) bvalslysis, . . 8 pottar å »| » 55 » 

28. — 1 tunna (120 pi.) håkarlslysis . . . 8 pottar å »| » Þið 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .. 8 pottar á »| » „1 » 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalfsis . . . 8 pottar á 3 13 46195 39 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 1525 31 

32. — 6 fjordungar kyrskinns . ...... 10 pund å 11/92 sl 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns . .. 10 pund á 58 

34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 0 pund á 770 51 

35. — 12 fjórð. sauðskinns. af veturg.ogám 10 pund á 9106 ' 91 

36. — 6 fjórðungar selskinns. . .. „10 pund á I > »| DD » 

37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . … + hvert å 01421 100 80) 84 

G. Ymislegt 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum pundid å 1914 14 84{ 9 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á »| » » 

40. — 120 pd. af fuglafiðri. .,....... 10 pund á „5 » 

41. — 480 pd. af fjallagråsum . . ..... 10 pund å »| » RN) ; 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. á 7173 >, df 15 

43. — 1 lambsfóður å 14 »| »| 203 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum larndaurum verður: 

Ettir A. eða í fríðu. . + 155 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 77 

Eftir C. eða í ullartóvöru 107 

Eftir D. eða í fiski 173 

Eftir E. eða Í lýsi .. a . 39 

Eftir F. eða í skinnavöru ....... 62 

En meðalverð allra landaura samantalið . . - „1 735/05} öld 

og skipt með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða 122 ö1| 102 

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 17. febrúar 1932. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. marz 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.
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43 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjardarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1932 til jafnlengdar 1933. 

    

  

  

f peningumf Hundrad å | Alin 

Å. Fridur peningur. kr. |aur.| kr. |aur.f aur. 

1. { 1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.. . á | 314123| 314|23| 262 

2. — Gær,2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 34100) 2041001 170 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . ... hver å „I „| > » 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti „..... hver á ÞIÐ »| » » 
5. — 12 sauðir, veturgamlir, å hausti . ... hver å 21}00| 252100} 210 
6. — 8 ær geldar á hausti. ....,..,.. . . hver å 2615) 209120! 174 
7. — 10 ær mylkar å hausti ......... hver å 16(46| 164|60| 137 
8 — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 198108| 198 081 185 
9, — 1's hryssu, á sama aldri ,....... hver á | 156(92| 209|231 174 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. { 1 Endr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni. . pd. á 0162) 74|}40| 62 
ll. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. å 0'444 52/80f 44 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 1/48{ 177|60{ 148 
13. — 120 pd. af tólg, vel bræddri ....... pd. á 0/61| 73(20| 61 

(. Tóvara af ullu. | 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
dd þræði Lo pundið á ÞIÐ „Im » 

15. — 60 pår eingirnissokka .......... parid å ÞIÐ „Im » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ....... parið á »| » »| » » 
17 — 180 pör sjóvetlinga ........... parið á 0'78| 140/40| 117 
18. 20 eingirnispeysur ............ hver á „im ÞIÐ » 
19. 15 tvíbandsgjaldpeysur ......... hver á ÞIÐ ÞIÐ » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á ÞIÐ ”»| » » 
21.)  — 120 ålnir einskeftu, 1 al, til 5 kv. breidrar 1 al. å „| > „iy „ 

D. Fiskur. | | 
22. {| 1 bndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å 18(52{ 111/12| 93 
23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á 38 !44| 230 64} 199 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á ÞIÐ „im » 
25. | — 6 væitir af ysu, herti ,........ vættin á »| » »| » » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum...... vættin á »| » »| » »        



  

    

    

  

    

125 

li peningum| Hundrad å| Alin 

, „. kr.  aur kr. AU ir. 

, Lýsi. 7 

21. { 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis. .. 8 pottar á »| » »| d» ) 

28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ... 8 pottar á » | d SD » 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis . . . . . 8 pottar å D » ÞIÐ 

30. — 1 tunna“(120 pt.) þorskalýsis . .. 8 pottar á 2 67} 40/05| 33 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ... . 10 pund á 10'00| 40/00| 33 

32. — 6 fjórðungar kýrskinns ...... . 10 pund á S(91| 53(46| 45 

33. — 6 fjórðungar hrossskinns .. .. 10 pund á 5157| 33/42f 28 

34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å AÐ »| » ) 

35. — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞIÐ ÞIÐ » 

36 — 6 fjórðungar selskinns ......- 10 pund á „15 |» ) 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . . hvert å 0154| 129/60} 108 

G. Ymislegl. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 2300} 138 100} 115 

39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið á „5 |» » 

40. — 120 pd. af fuglafiðri........- 10 pund á ÞIÐ „| 

41. — 240 pd. af fjallagrösum... ..- „ 10 pund á >| » 

42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . 2... á ÞIÐ 

43. — 1 lambsfóður s.s... Á „15 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu... .. FORNI 1 221162} 185 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg NNA „| 94150) 78 

Eftir C. eða í ullartóvðöru „2... 140 4011 

Eftir D. eða í fiski „... | 170881 142 

Eftir E. eða í lýsi. 2... 40105| 33 

Eftir F. eða í skinnavöru „0... RA 641124 53 

En meðalverð allra landaura samantalid . +. - - 7311571 609 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða.. 20... ke nee „| 121193{ 101 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akurey rarkaupstaðar, 4. april 1932 

F. h. b. Guðbr. Ísberg ftr. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. apríl 1932. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 
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126 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrirå 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1932 til jafnlengdar 1933. 

  

15. 

16, 

18, 

19, 

20. 

21. 

    
  

A. Fríður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarl loka, í fard. á 
6 ær, 2til6 vetra, loðnar oglembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ....,.. hver á 
12 sauðir, velurgamlir, á hausti .. .., hver á 

— 8 ær geldar á hausti... ....,,,, hver á 
— Í0 ær mylkar á hausti ,.... „ hver á 

— Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
i'/s hryssu, á sama aldri .,...,. . «+ hver å 

B. Ull, smjår og tålg 
hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni pd. å 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni . . pd. á 
120 pá. af smjöri, vel verkuðu ..... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri ...,... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði... AÐ , pundið á 
60 pör eingirnissokka....... . parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ....,.., parið á 
180 pör sjóvetlinga ........... parið á 
20 singirnispeysur . FOR .…… hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ...,, .… hver á 
120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln  breiðs, Í al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar Í al, á 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . vættin á 

6 vættir af by rrsklingi, vel verkuðum vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ..... -. . . Vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ...... vættin á 

  

      

i peningumt Hundraé å f Alin 

kr. aur, kr. aur, aur. 

248 | (001 248}00| 207 

38 | 24 2291441 191 

31133) 187/98| 157 
28/44f 2971521 190 

211381 256156) 214 
24 {00} 192'00} 160 

14/76| 147 !60 123 

176147) 176/47| 147 
152(50}| 203/33| 169 

0163 75160 63 

0/43 511/60f 43 

1135f 162 00{ 135 

Ojöl| 61/20| 51 
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261751 160750) 134 
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28. 
29. 
30. 

31. 
32, 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   
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E. Lýsi. 
hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis. ... 8 pottar 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis ... 8 pottar 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .... . 8 pottar 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . 8 pottar 

F. Skinnavara. 

hndr., 4 fjórðungar nautsskinns .. . . 10 pund 

— 6 fjórðungar kýrskinns ....... 10 pund 

— 6 fjórðungar hrossskinns ...... 10 pund 

- 8 fjórð. sauðskinns af tvæv. og eldri 10 pund 

— 12 fjórð. sauðskinns af veturg. ogám 10 pund 

— 6 fjórðungar selskinns ....... 10 pund 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ . . hvert 

G. Ymislegl. 
hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . . pundið 

— 120 pd. af fuglafiðri......... 10 pund 

— 480 pd. af fjallagrösum ....... 10 pund 
álnir, 1 dagsverk um heyannir ...... 0... 
— 1 lambsfóður ... 0... 

So
 

Dr
 

þv
 

Dr
 

Dr
 

ØD
 

D
D
 

Br
 

>
 

Þ-
 

$5
= 

  

    
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða 
Eftir B. eða 
Eftir C. eða 

Eftir E, eða 
Eftir F. eða 

En meðalverð allra landaura samantalið . 2... . 0. - 

og skipt með ;5 sýnir: 

í fríðu eee 

í ullu, smjöri og tólg. ....0.0. 0... 
í ullartóvörn „2... e eee eneret 

Eftir D. eða í fiski ....... eee eee ere ensee 

Í lÝýSi oo. eee, 

í skinnavöru „...... erne eeree 

Meðalverð allra meðalverða ....0.0.000. 0... .       

i peningum) Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. | aur. "aur 

„| ÞIÐ » 

»| » »| » » 
»| » »| » » 

1175 26125| 22 

| | 

925) 37100) 31 
81/83) 521984 44 
6/17| 37|02| 31 
4|61| 36/88| 31 
4(36| 52/92| 44 
»| » »| !» » 

01341 81/60t 68 

201001! 120100 100 
ÞIÐ „| > » 
»| !» „Im » 
„ID „| „ » 
8140 „| „| 168 

11/74 „| „| 235 

207 166 | 173 
87/60) 73 
ÞIÐ „ 

118129 99 
26/25| 22 
49 63 42 

AA 4891431 409 

97 1894 82 

  

Skrifstofu Pingeyjarsyslu, 17. marz 1932. 

Júl. Havsteen 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. apríl 1932. 

Asgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson.
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Reikningur fyrir årid 1931 

Höfuðstóll. 

Eign frá fyrra ári samkvæmt prentuðum reikningi kr. 
Aukning á árinu samkvæmt neðan greindum reikningi 

Kr 

Eignum sjóðsins er varið þanni: 
Jarðræktarbréf 22.222222. sr sereee kr. 
lunstæða í sparisjóðsbók Nr. 26 í Búnaðarbanka Íslands 

Kr. 

Fekjur og gjöld. 

Tekjur: 

Vextir af jarðræktarbréfum FR kr. 
Vextir af sparisjóðsinnsltæðu 

Kr. 

Gjöld: 
Slvrkur tl náms í Noregi: 

trmann Halldórsson, stúdent frá Bíldudal. til heimspekináms 
í háskólanum i Oslo 20... rr kr. 

Isgeir Hjartarson, stúdent frá Arnarholti, til sösu- og landa- 
fræðináms í háskólanum í Oslo .o0c000 HR 

Geir Jónasson. stúdent frá Akureyri. til sagnfræðináms í há- 
skólanum í Oslo BEINAR . 

Sigurdur Guðbrandsson, frá Hrafnkelsstöðum. tl mjólkuriðn- 

aðarnáms í Statens Meicriskole í Niðarósi sr 
Svanhildur Jóhannsdóttir, til sarðyrkjunáms í Noregi 

Lagt við höfuðstól 

kr 

Reykjavík, 2. janúar 1932. 

Búnaðarbanki Íslands. 

Páll Eggerl Ólason. 

124549.45 

2561.00 

126910.45 

123000.00 

3910.15 

126910.45 

6682.50 

128,50 

6811.00 

1000.00 

1200.00 

1200.00 

600.00 

250,00 

2561.00 

6811.00
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REIKNINGUR 

Sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 1931. 

I. Tekjur: 

I. Í sjóði 1. jan. 1931 

Gestaf6 og gjafir ...... a kr. 2 

3. Tillög vitavarða 

f. Tillag úr ríkissjóði 

5. Vextir 

6. Útdregin skuldabréf 

II. Gjöld 

I. Greiddur slyrkur ..... . 

2. Keypt skuldabréf bæjarins 

3. Í sjóði 31. des, 1951 

III. Eignir 31. desember 1951: 

6% hafnarlán Beykjavíkur 1919 .......... kr. 

614% skuldabréf bæjarsjóðs 1921 

616 % 1923 
6% — 1925 

6% - 1931 

t. fl. bankavaxtabréf Landsb. 

9. 

Hlutabréf í Eimskipafél. Íslands 

Í sparisjóði 

Reykjavík, 18. april 1932. 

Vitamálastjórinn 

Th. Krabbe 

. kr. 305443 

310.50 

581.21 

500.00 

761.10 

Kr. 5607.24 

kr. 850,00 

1920.00 

2837 2Á 

1000.00 

1000.00 

500,00 

2000.00 

2000.00 

5000.00 

1000.00 

1000.00 

25.00 

kr. 13525.00 

2837 2Á 

Kr. 16362.24
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47 REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1931. 

Tekjur: 

I. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. 3 Ræktunarsjóðsbréf, hvert kr. 1000.00 2... kr. 3000.00 
b. Peningar í inalánsbók við Útvegsbanka Íslands 1113.10 

lå 

2. Vextir: 

a. Áf Ræktunarsjóðsbréfum ..... rs kr. 203.65 
b. Af innlågum í Útvegsbanka Íslands 2... 18,64 

Kr 

Gjöld: 
Ef irstöðvar til næsta árs: 

a. Í Ræktunarsjóðsbréf, hvert kr. £000.00 2... kr. 1000.00 

b. Peningar í innlánsbók nr. 1115 við Útveesb. Ísl. 335,39 

ki 

Kr 

Reykjavik, 8. jandar 19532 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. Magnnsson 

3,10



Stjornartidindi 1952, B. 2. 131 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1952. 

Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita Transamerican 

Airlines Corporation leyfi til loltferða á Íslandi o. fl, undirskrifuð af konungi 

1. april 1932 (nr. 9). 

Lög um breyting á lögum nr. #2, 14. júní 1929, um rekslur verksmiðju til 

bræðslu síldar, undirskrifuð af konungi 27. april 1952 (nr. 10). 

Konungsbréf um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 4. júní 1932 

(nr. 11). - 

Lög um breyting á lögum nr. 29, 3. nóv. 1915 um þingsköp Alþingis, und- 

irskrifuð af konungi 23. júní 1932 (nr. 12). 

Lög um ljósmæðra og hjúkrunarkvennaskóla Íslands, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 15). 

Lög um opinbera greingrgerð slarfsmanna ríkisins, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 14). 

Lög um breyting á yfirselukvennalögum nr. 63, 19. maí 1930, undirskrit- 

uð af konungi sama dag (nr. 15). 

Lög um eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum í Hólshreppt, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 16). 

Lög um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnífsdal, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 17). 

Lög um breyling á lögum nr. 19, 4. nó. 1887, um aðför, undirskrifuð at 

konungi sama dag (nr. 18). 

Lög um breyting á lögum nr. 72. 7. maí 1928 um hvalveiðar, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 19). 

Lög um ríkisskaltanefnd, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 20). 

Lög um skiplameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 21). 

Lög um forkaupsréll kaupstaða og kauplúna á hafnarmannvirkjum ø. 

fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 25). 

Lög um kosningu sállanefndarmanna og varasállanefndarmanna í 

Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 20). 

Lög um próf leikfimi og íþróltakennara, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 24). 

Lög um nýjan veg frá Lækjarbolnum auslur í Ölfus, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 25). 

Lög um Brunabólafélag Íslands, undirskrifuð af konungi sama das 

(nr. 26). 

Lög um samgöngubætur og fyrirhleðslur á valnasvæði Þverár og Mark- 

arfljóts, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 27). 

6. dag júlínánaðar 1932. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

1932
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Lög um undirbúning á raforkuveiltum til almenningsparfa, undirskrif- 
uð af konungi sama dag (nr. 28). 

Lög um breyting á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921, undirskrifuð af kon- 
ungi sama dag (nr. 29). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að lála öðlast gildi ákvæði 
í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um við- 
urkenningu dóma og fullnægju þeirra, undirskrifuð af konungi sama dag 
(nr. 30) 

Lög um byggingu fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 51). 

Lög um brúargerðir, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 39). 

Lög um stofnun nýs prófessorsembættis í læknadeild Háskóla Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 33). 

Lög un breyting á lögum nr. 7, 14. júní 1929 um tannlækningar, undir- 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 34). 

Lög um breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923 um varnir gegn kynsjúk- 
dómum, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 35). 

Lög um breyting á 11. gr. hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, frá 
10. nóv. 1915, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 36). 

Lög um úlvarp og birtingu veðurfregna, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 37). 

Lög um breyting á lögum nr. 63, 7. maí 1928, um varðskip landsins og 
skipverja á þeim, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 38). 

Lög um vetting ríkisborgararrétlar, undirskrifuð af konungi sama dag 
(nr. 39). 

Lög um sölu á Reykjalanga í Staðarhreppi í Húnavalnssýslu, undir- 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 40). 

Lög um Jöfnunarsjóð, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 41). 

Lög um sölu á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu í Svínadal, undir- 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 42). 

Lög um barnavernd, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 43). 

Lög um skípun læknishéraða, verksvið landlæknis og slörf héraðs- 

lækna, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 44). 

Lög um afnám laga nr. 17. frá 1930, um stofnun flugmálasjóðs Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 45). 

Lög um breyling á lögum nr. 60, 14. júní 1929, um varnir gegn berkla- 

veiki, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 406) 

Lög um lækningaleyfi, um réllindi og skyldur lækna og annara, er lækn- 

inga leyfi hafa, og um skoltuækningar, undirskrifuð af konunei sama dag 

(nr. 47). 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 33, 7. maí 1928, um skallgreiðsln 

h/f. Eimskipafélags Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 48).
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Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupslað, nr. 19, 

11. júlí 1911, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 49). 

Lög um útflutning hrossa, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 00). 

Lög um hlunnindi fyrir annars veðréllar fasteignalánafélög, undirskril- 

uð af konungi sama dag (nr. 51). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til að koma upp 

frystíhúsum á Kkjötútflufningshöfnuin, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 52). 

Lög um greiðslu andvirðis millísíldar úr búi Síldareinkasöln Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 55 

Lög um afnám laga nr. 33, 20. okt. (905, um stofnun geðveikrahælis, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 54). 

Lög um viðauka við lög nr. 58, 14. júní (929, tm eftirlil með skipum og 

bálum og öruggi þeirra, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 55). 

Lög um ráðstafanir til öryggis við siglingar, undirskrifuð at konung! 

sama dag (nr. 56). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekslrarlán 

fyrir Landsbanka Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 07). 

Lög um viðauka við lög nr. 75 1919, um skípun barnakennara og laun 

þeirra, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 58). 

Lög um breyling á lögum nr. 81, 28. nóv. 1919 um sjúkrasamlög, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 59). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekslrarlan | yrir 

Útvegsbanka Íslands h/f, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 60). 

Lög um lax- og silungsveiði, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 61). 

Lög um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. (919 um laun embættismanna, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 62). 

Løg um viðauka við og breyting á lögum nr. 7, 15. júní 1926, um raforku- 

virki, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 63). 

Lög um kirkjugarða, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 64). 

Lög um breyting á lögum nr. 57, 8. sepl. 1931, um heimild fyrir ríkis- 

sljórnina lil ýmsra ráðslafana vegna úlflutnings á nýjum fiski, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 65). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina lil að leyfa erlendum manni eða 

félagi að reisa og slarfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Austurlandi, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 66). 

Lög um lántöku fyrir ríkissjóð. undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 67). 

Lög um breyting á fálækralögum, nr. 43, 31. mat 1927, undirskrifud af 

konungi sama dag (nr. 68). 

Lög um breyting å lågum nr, 55, 27. júní 1921, um skipulag kanpluna 

og sjávarþorpa, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 69).
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Lög um gjaldfrest bænda, undirskrifud af konungi sama dag (nr. 70). 
Løg um byggingarsamvinnufélög, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 71). 

Løg um framlenging å gildi laga um verðtoll, undirskrifuð af konungi 
sama dag (nr. 72). 

Lög um breyting á lögum nr. 36, 7. maí 1998 Gengisviðauki|, undirskrif- 
uð af konungi sama dag (nr. 73). 

Fjáraukalög fyrir árið 1931, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 74). 
Lög um breytingar á lögum nr. 58 1981, um einkasölu ríkisins á tóbaki. 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 75). 
Lög um bráðabirgðabreytingu nokkurra laga, undirskrifuð af konunsi 

sama dag (nr. 76). 

Fjáraukalög fyrir árið 1930, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 77), 
Lög um samþykkt á landsreikningnum 1930, undirskrifuð af konungi 

sama dag (nr. 78). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leggja á lekju- og eignar 
skallsauka, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 79). 

Fjárlög fyrir árið 1933, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 80). 
Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að ábyrgjast lán fyrir drállar- 

braut í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 81). 
Lög um sjúkrasamlög, undirskrifuð af konungi sama das (nr. 82). 
Lög um raforkuvirki, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 83). 
Lög um bifreiðaskatt o. fl, undirskrifuð af konungi 6. júlí 1982 (nr. 84). 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 55, 7. maí (998, um bann gegn 

dragnótaveiðum í landhelgi, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 85)
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Bréf déms- og kirkjumålaråduneytisins til biskups, um flutn- 

ing kirkju. 
Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og að undangengum öðrum und- 

irbúningi, veitir ráðuneytið hérmeð samkvæmt tillögum yðar. háæruveröði 

herra, dags. 15. þ. m. og með skírskotun til 1. gr. í lögum nr. 15, 16. nóv. 1907, 

um skipun prestakalla, leyfi til þess að söfnuðurinn í Klausturhólasókn í Ár- 

nesprófastsdæmi megi flytja kirkju sína frá Klausturhólum að Stóru-Borg. 

með því skilyrði. að hið nyja kirkjuhús verði reist heima við bæ á Stóru-Borg 

en ekki utan túns. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins ll svslumanns- 

ins í Þingevjarsvslu, um skiptingu Tjørneshrepps í tvö sveitarfélög. 

Með bréfi yðar, herra sýslumaður, dags. 1. þ. ,„ hafið þér sent ráðu- 

vtinu erindi frá hreppsnefnd Tjörneshrepps, IN L mai b. å., um skiptingu 

  

Tjörneshrepps í tvö sveitarfélög, ásamt meðmælum sýslunefndar Suður-Þing- 

evjarsýslu með því að skiptingin verði leyfð. 
> 

Út af þessu skal hérmeð samkvæmt sveilarstjórnarlögum nr. 12, 31. mai 

  

„skipa svo fyrir sem hér segir: 

1. Tjörneshreppi í Suður-Þingevjarsýslu skal skipt í tvö sveitarfélög. 

Skiptingin sé að landamörkum um Húsavíkurhrepp. Nyrðri hlutinn heitir 

Tjörneshreppur, en syðri hlutinn Reykjahreppur 
6% 

Til skipta skulu koma allar eignir hins núverandi Tjörneshrepps 

  

nema skólahúsið að Hallbjarnarstöðum, sem er séreign nyrðri hluta hrepps- 

ins. Fjallskilasjóðir hvors sveitarhlutans koma ekki til skipta, þarsem þeir eru 

þegar ákveðnir fyrir hvorn sveitarhluta. 

3. Öll skipting eigna skal vera til helminga. Sömuleiðis séu helminga- 

skipti eftirleiðis á framfærslukostnaði núverandi Þþurfalinsa Tjörneshrepps og 

öllum kröfum framfærslukröfum sem öðrum kröfum sem síðar kunna 

að koma fram á hendur hinum forna Tjörneshreppi. 

1. Bækur þær, sem hreppsfélagið á nú. skal hinn nýi Tjörneshreppur 

kaupa eftir mati hreppsnefndar núverandi Tjörneshrepps, en hreppsnefnd 

Reykjahrepps skal eiga frjálsan aðgang að þeim, þó má ekki flytja þær úr 

Tjörneshreppi. 
skuli 

hinar nýkosnu hreppsnefndir framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum, 
5. Aðskilnaður hreppanna skal fram fara við n. k. áramót og > 

1 

1932 

4. 

4. 

48 
maí 

49 
júní
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49 
14. j Ev

y 

BY
 

n 

50 
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skuldbindingum og sveitarbyngslum, en verði ågreiningur ut af skiptunuin 
skal úr honum skorið af sýslunefnd. 

6. Hreppsnefndarmenn skulu vera 3 í hvorum hreppi og skal kosning í 
hreppsnefndir þessar fram fara í n. k. janúarmánuði. 

Þetta tilkynnist yður hérmeð til frekari aðgerða og birtingar að því við. 
bættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin breyting serð á hinum 
forna Tjörneshreppi sem dóm þinghá né manntalsþinghá. 

REGLUGERÐ 

um 

barnapróf. 

Í. gr. 
Skylt er að halda eitt próf á ári, og skal Það haldið í lok kennslutímans 

að vorinu, þó eigi fyrr en í aprílmánuði. 

2. gr. 
Þau börn, sem námsstjóri hefir prófað áður um vorið, er ekki skylt að 

prófa aftur í sömu námsgreinum. 

FA 
ð. ST. 

Einkunnir í móðurmáli og reikningi skulu gefnar eftir gelu án tillits til 
aldurs. Það er og heimilt í öðrum námsgreinum. 

Á. gr. 
Einkunnir skulu gefnar í heilum tölum frá 0 og upp í 10. Þegar tekið er 

meðaltal af einkunn kennara og prófdómara má nota brotið ls (== 0,5), sömu- 
leiðis við úrlausnir skriflegra verkefna. 

ð. gr. 
Til þess að standast fullnaðarpróf, þarf meðaleinkunn að vera að 

minnsta kosti 5, enda sé ekki lægri einkunn í hverri grein móðursmáls (lestri, 
skrift og réttritun) og reikningi. 

Ágætiseinkunn er 9—-10, I. einkunn er 8—9; TH. einkunn frá 68 og MI. 
einkunn frå 5—6. 

6. gr. 
Ef námsstjóri kemst við eftirlitspróf að raun um það, að mjög skorti á 

kunnáttu barns eftir hæfileikum þess, má hann leggja bann við því, að barnið 
nái fullnaðarprófi á því ári.
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7. gr. 50 

Börn þau, er ljúka fullnaðarprófi, skulu fá skírteini um það, undirritað 23. apríl 

af kennara (eða skólastjóra) og prófdómara. 

8. gr. 

Prófskýrslur skulu sendar námsstjóra, en hann gerir fræðslumálastjóra 

grein fyrir þeim. Senda skal og fullnaðarprófskýrslur beint til fræðslu- 

málastjóra. 

9. gr gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og falla um leið úr gildi öll ákvæði, 

sem fara í bága við hana. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 23. apríl 1932. 

Jónas Jónsson. 

G. Sveinbjörnsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Málfundasjóð Lónsmanna“, 51 

útsefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 30. 30. apríl 

apríl 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Málfundasjóð Lónsmanna. 

Í. gr. 

Sjóður þessi nefnist Málfundasjóður Lónsmanna. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins, 200 krónur, er myndað af skuldlausri eign Málfunda- 

félagsins og gjöf nokkurra meðlima. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávallt geymdur og ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs 

Íslands.
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Á. ør. 
Markmið sjóðsins skal vera að styrkja og verðlauna trjárækt og skrúð- 

garða heima við bæi, ásamt hverja aðra heimilspryði innan takmarka Lóns- 
sveitar (Bæjarhrepps í Austur-Skaftafellssýslu). 

ð. gr . gr. 
Þegar sjóðurinn hefir aukizt svo, að hann gefi 100 króna årsvexti, skal 

úthluta %4 vaxtanna samkvæmt 4. gr., en 14 leggst við höfuðstólinn, svo lengi 
sem stjórn sjóðsins telur heppilegt. Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins hafa á hendi hreppstjóri og oddviti hreppsnefndar Bæj- 

arhrepps ásamt 3 mönnum öðrum, sem kosnir séu af búnaðarfélagi eða rækt- 
unarfélagi hreppsins. Úthlutar hún styrkveitingum og verðlaunum úr sjóðnum. 

Syslunefnd Austur-Skaftafellssýslu endurskoði og úrskurði reikninga 
sjóðsins ár hvert. 

7. gr. 
Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrå þessari.
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54 Sampbykkt pbessi er hér med stadfest til ad &Slast gildi begar i stad og birt- 
30. apríl ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Páll Pálmason. 

55 REGLUGERÐ 
30. apríl 

fyrir 

rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Í. gr. 

Rafveita Seyðisfjarðarkaupstaðar er fyrirtæki, sem rekið er á kostnað 

bæjarsjóðs, í þeim tilgangi að veita raforku um bæinn og selja hana til heimilis- 

notkunar, iðnaðar og annara þarfa. 

2. gr. 

Stjórn rafveitunnar skal falin raf veitunefnd, undir yfirstjórn bæjarstjórn- 

ar. Rafveitunefnd er skipuð þrem bæjarfulltrúum, er bæjarstjórn kýs til eins árs 

í senn. Rafveitustjóri er framkvæmdarstjóri rafveitunnar og er skipaður af bæj- 

arstjórn að fengnum tillögum rafveitunefndar. Hann skal hafa sérþekkingu í raf- 

fræði. Hann á sæti á fundum rafveitunefndar og hefir þar málfrelsi og tillögu- 

rétt. Bæjarstjórnin setur rafveitustjóranum erindisbréf. 

3. gr. 

Rafveitunefnd hefir á hendi stjórn rafveitunnar, sér um vidhald og um- 

bætur, sölu á raforku og allt er að starfrækslu veitunnar lýtur. Hún skal gefa 

bæjarstjórn skýrslur, sem óskað er eftir um starfrækslu og ástand veitunnar. Að 

fengnum tillögum rafveitunefndar setur bæjarstjórnin nánari reglur um starf- 

rækslu rafveitunnar á grundvelli þessarar reglugerðar. Rafveitunefnd semur til- 

lögur til gjaldskrár fyrir veituna, undirbýr og annast framkvæmdir allra raf- 

veitumála bæjarins. Bæjarstjórnin skipar fasta starfsmenn rafveitunnar og víkur 

þeim frá, hvorttveggja eftir tillögum rafveitunefndar og gefur þeim erindisbréf. 

4. gr. 

Rafveitustjóri annast daglega starfrækslu veitunnar, eftirlit og viðhald 

á stöðvum, taugum og öðrum útbúnaði, og allar verklegar framkvæmdir, er
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snerta veituna, þar á meða! þær, sem miða að bví að halda uppi stöðugum rekstri 55 

umsjón með raflagningum í bænum. Raf- 30 apríl 

  

og bæta úr truflunum. Hann he 
e 

veitunnar, svo sem bårf er å, auk 

  

veitustjori rædgur 
hinna föstu starfsmanna. 

Rafveita  Seyðist ja rðar selur raforku úl þeirra þarfa, sem um getur í Í. 

gr., eftir því sem afl endist, alstaðar þar sem lagnir hennar ná til, og við því 

verði, sem ákveðið er í gjaldskrá veitunnar á hverjum tima. 

6. gr 

Rafveitustjóri getur lokað fyrir strauminn að nóttu til, frá 20. mai til 

juli, að báðum dögui ðtöldum, að eftirlita veituna, svo og endra- 

    

nær, ef þörf gerist. Meðan verið eim taugar, má taka spennu af 

augt á rekstri skulu auglýstar 

  

þeim götu um, sem þörf ki 

fyrirfram, ef auðið er. Komi það fyrir að minnka þurfi notkun á raforku, um 

   

  

lengri eða skemmi rstjórn eftir tillögum rafveitunefndar, 

  

hver notkun skúli Íva Stöðv un eða takmörkun á rekstri veitunnar, 

hefir engar skaðabóta með sér á hendur veitunni, en koma skal 

  

sem unnt er. Þeir, sem kaupa raforku við 

föstu árgjaldi, fá endurgreiddan san hluta af gjaldinu fyrir þann tima, 

  

sem Þeir misstu raforkunnar vegna truflunar á veitunni, þó ekki fyrir skeminri 

tíma en tvo sólarhringa. 

Umsókn um raforku, svo og raflagnir í hús, aukningu eða breytingu á 

húsveitu, skal stíluð til raf veitunefndar. Eyðublöð undir slíkar umsó sknir lætur 

frá, hve mikið afl þarf, og til hverra 

  

rafveitustjóri í té. Skal í umsóknim 

nota það er ætlað Sá, sem fær raforku um hemil, greiði fyrir hana hið ákveðna 

g} jald frá þeim degi, er hann fær hana. Uppsögn á raforku um hemil, er bundin 
Så 

  

við 1. október, og er uppsagnarfrestur skemmstur tvær vikur. bo skal så, sem 

flytur alfarinn burt úr húsi. ekki skyldur að greiða gjaldið lengur en til loka 

þess ársfjórðungs, sem hann flytur burt á, enda sé uppsögnin komin til rat- 

veitusljóra eigi síðar en tveim vikum fyrir þann tíma. Ef ekki er um að ræða 

gnin eða breyting á notkun raforku tilkynnt rafveitustjóra 

  

hemla, skal upp: 
með að minnsta kosti hálfs mánaðar fyrirvara. 

8. gr. 

Rafveitar leggur húsálmur frá aðallögn (sötulögn) inn fyrir húsvegg að 
a 

stofnvari á sinn kostnað. sé vegalensd ekki meiri en 35 m., og eru stofnvör og 

húsálmur þá eign veitunnar. Umsækjandi (sbr. 7. gr.) skal láta löggiltan ral- 

virkja leggja húsveituna eða rafveitustjóra. taki rafveitan slíkt verk að sér, en 

sjálfur stendur umsækjandi straum af kostnaðinum. Rafveitustjóri ákveður
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hvers kyns mælitæki skulu notud fyrir husveitu hverja, hann åkvedur og stad 

fyrir þau og annast uppsetningu þeirra, sölu eða leigu. Sérhver húsveita, að 

meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skulu fullnægja kröfum þeim, sem 

settar eru í reglum rafveitunnar. 

9. gr. 

sæjarstjórn löggildir þá menn til lagninga á húsveitum. er synt hafa að 

þeir séu hæfir til þess, með því að fullnægja löggildingarskilyrðum. Þessir menn 

kallast löggiltir rafvirkjar, og skal rafveitustjórn ákveða lögegildingarskilyrði og 

selja reglur um frágang og tilhögun á verkum þeim er falla undir verksvið þeirra. 

Engir aðrir en þeir, sem löggiltir eru, mega taka að sér lagningu á húsveitum, 

eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt verk, er snertir taugakerfi rafveitunnar. 

10. gr. 

Rafveitustjóri hefir eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og tækjum, 

sem notuð eru við hagnýting á rafmagni, og er starfsmönnum veitunnar heimill 

aðgangur til eftirlits hvenær sem nauðsyn krefur. Gallar á húsveitum skulu taf 

arlaust bættir á kostnað húseiganda. Séu gallar ekki bættir, eða meðan gallar 

eru á veitu, og hætta getur stafað af honum fyrir reksturinn, getur raf veitustjóri 

rofið sambandið við veituna, þar til bætt er úr. Verði uppvíst að rafmagn sé 

notað á annan hátt, en um var samið. eða raskað hafi verið mælitækjum, skal 

rafveitunefnd meta það rafmagn, seim notað hefir verið óleyfilega, og skal not- 

andi gjalda fyrir það þrefalt verð eftir gjaldskránni allan þann tíma, sem liðinn 

er frá síðustu skoðun veitunnar, og þar til leiðrétt er, nema þyngri refsing liggi 

við. Við endurtekning skal rjúfa samband við veituna og gera viðeigandi ráð- 

stafanir til að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefir gerzt. 

11. gr. 

Sé sjald fyrir raforku ekki greitt á réttum gjalddaga, er heimilt að taka 

strauminn af veitunni, en þó ekki fyrr en 14 dögum eftir að skrifleg tilkynning 

  

þess efnis til gjaldanda er afhent honum, eða afhent í húsnæði því, er veita hans 

er í. Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki. 

12. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Hver sem veldur skemmdum á eignum raf veitunnar, 

skal bæta skaðann. 

13. gr. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari eða reglum og reglugerðum. sem 

I eglumål. ; settar eru samkvæmt henni, skal farið með sem almenn lög
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14. gr. 55 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð frá 13. des. 1920 um 30. apríl 

notkun og meðferð rafmagns i Seyðisfjarðarkaupstað. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. 
gl 

júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytit 30. apríl 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 
56 

30. apríl 

um 

skipun slökkviliðs og brunamála í Patreksfjar ðarkauptúni. 

I. KAFLI. 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

l. gr. 
nefnd og eiga sæti 

Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin ó manna 
slökkviliðsstjóri 

í henni oddviti hreppsnefndar, sem er formaður nefndarinnar. 

maður. sem hreppsnefndin kýs til 3 ára í senn. 

>runamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar eftirlit 

með, að fyrirmælum laga um brunamál os reglugerðar þessarar sé í einu og 

öllu framfylgt, nema sérstaklega heyr i beinlínis undir verksvið hreppsstjóra eða 

JC 

st, 

slökkviliðsstjóra. 

II. KAFLI. 

Hver slökkvitæki kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirr: 

2. gr. 

Patreksfjarðarkauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti 

þessi slökkvitæki og áhöld:
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Véldælu með slöngum og tenglum, minnst 50 vatnsfötur. rafknúinn 
ril brunalúður, áhaldakerru, brunasegl og | k annara minni áhalda. 

ið vel við. Skal smyrja 
vélar og vagna svo oft sem þess er þörf og reyna dælur 
sinni á mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða 
endurnyja 

  

7 arsegl, au 
Áhöldum öllum skal á kostnað sveitarsjóðs hald 

  

JJOP SU 

ekki sialdnar en einu 

  

til að auka slökkvitækin eða 
þau, skal hún senda hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. 

hreppsnefnd tekur ákvörðun um tillöguna skal leitað 
lags Íslands. 

Áður en 

umsagnar Brunabótafé- 

3. Er. 
Öll tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim he 1gan- 

lega fyrir komið, svo greiður verði gangur að beim, er á þarf að halda. Lykill 
að slök er vislöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjór 

  

Og svo margra úr 
slökkviliðinu, sem þurfa Þykir. Brunamálanefnd gelur ákveðið að seyma 1 
lykil í smiskip með glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistí öðinni. Slökkvi- 
stöðinni skal haldið vel við á kostnað sveitarsjóðs. 1 

1. gr. 
Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjón brunamálanefndar eftirlit með 

slökkvitækjunum, og ber hann ábyrgð á því. að þau séu fyrir hendi, og að þeim 

  

sé vel við haldið. Við árslok hver sendir slök viliðsstjóri brunamálanefnd skrá 
yfir slökkvitæki þan, sem til eru. og skal þess jafnframt getið hver slökkvitæki 

. Í É i j SA 

hafi verið keypt á árinu og hver hafi oc ngið úr sér. 

III. KAFLI. 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 

Slökkviliðsstjóri skal stökk viliðinu afnot lausastisa á hæfilega 

  

mörgum síððum viðsve 

  

uplúninu, er eldsvoða ber að höndum 
Hverju tin:burhúsi. þar. sem íhúðarherborgi ern á 2 eða 3 hæðum ofan 

kjallara, skal fylgja nægilega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo lang- 
ur, að hann nái upp í glugga á efsta íbúðarherbergi hússins. Skal stic 
krókstjakinn geymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

inn og 

Brunamálanefnd getur að teppsnefndar látið setja í 
sérhverju húsi, 

  

Þar sem óvenjuleg 

  

E uhús, kvikmyndahús 
smiíðastofur þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu 
hússins. Húseigandi er skyldur til að viðhalda síkum slökkvitækjum og endur-
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nýja þau, og má ekki nota þau til neins annars en þess að verja eldsvoða eða 

slökkva eld. 

Brunamálanefnd getur skyldað húseigendur, þar sem óvenjuleg bruna- 

hætta er, til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, 

slökkviáhöld af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

V. KAFLI. 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

7. gr. 

Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans va a-slökkviliðsstjórinn, er yfir- 

maður og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal tvisvar árlega (í marz og 

september) á stað, þar sem festar eru upp aðrar sveitarstjórnarauglýsingar, 

hver sé slökkviliðsstjóri, hvar hann býr, og hverjir séu honum næstir yfirmenn 

í slökkviliðinu. Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri mega aldrei vera báð- 

ir burtu úr kaupstaðnum í senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því að- 

cins, að þeir tilkynni brottför sína tímanlega, og settur sé slökkviliðsstjóri Í 

þeirra stað á meðan, í samráði við brunamálanefnd. 

8. gr. 

Allir verkfærir karlmenn 20—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í 

kauptúninu, að undanskildum presti, læknum, lyfsala og símastjóra, og þeim 

mönnum, sem með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun séu ekki færir 

til vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar 

eða eldsvoða. að eigi sé þörf fyrir alla, skulu þeir eltu ganga fyrir með hvild. 

9. gr. 

Í slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir 

menn: Slökkviliðsstjóri. vara-slökkviliðsstjóri, 16 liðsmenn og 2 brunaboðar. 

10. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og vara- -slökkviliðsstjóra eftir tillög- 

um brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkviliðs- 

ins eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðsmönn- 

um slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og ráðið 

aðra í þeirra stað til bráðabirgða, ei 1 þó skal hann gera brunamálanefnd grein 

fyrir brottrekstrinum, og ræður hún síðan menn í stað þeirra, sem vikið hefir 

verið úr liðinu. Allir liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna slökkvi- 

liðsstjóra með viku fyrirvara. ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt starfi 

sínu í slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr kaupstaðnum daglangt, og liggur sekt við, ef út af er brugðið. 
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Slökkviliðsstjóri | og vi vara-slokkvilidsst jøri hafa fasta þóknun fyrir starfa 

  

sinn, eftir nánari lHðsmenn slökkviliðsins fá 

  

   greiðslu fyrir starf“ það. er Þeir vinna í ess við æfingar eða við að . í i 

slåkkva eld, effir januarmånudåi år hvert. 
De, sem slökkviliðsins. 

  

á því að fá       
mati, nema öðruvísi semjist um. um se

 
= = = = = = = Ja
 = = = nm Á 

    

Ireppsnefnd ákveður eftir tillögum Þbrunamálanefndar. hver einkenni 
slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu. 

13, or. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins. og ber ábyrgð á, að á- 

  

       
eldsvoða ber 

alli hvað 

vallft séu nógu margir í slökkviliðinu. 
að höndum ákveður hann, hvernig stökkvil 
gera skuli til þess að slökkva eldinn. 

    

a niður hús til varnar útbreiðslu el 

  

komi 
x 

þess. er fer með umboð hans við eldsvoðann. 

  

cviliðsstjóri er 

  

allaður, sengur vara-slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki 

  

Hðsmönnum, sem slökkviliðsstjóri, 

  

á hefir yfirstjórn á 

  

   í samráði við brunamálanefnd. rirfram ákveðið til þess 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að við sekt, skyldur til að mæta til 
æfinga og tl þess að slökkva eld. þegar til þess kallaður, hvar sem er 

bå í öllum atriðum, öllu því, 
er yfirmaður hans skipar honum. Eneinn má heldur án texfis yfirmanna, yfir- 

  

innan lögsagnarumdæmis kauptúnsins, og 

Bx 
viliðsæfingu áður en henni er lokið. 

i- gefa eldsvoða áður en slökkt er, né slökk 

    Hreppstjóri er yfirmaður 
reglu við eldsvoða og slökkvil 

beirrar, er viðhalda skal góðri   
álanefnd kveður í flokk benna 

            

g 

eftir tillögum hreppssjóra, meðal e 
til þess að vera í slökkviliðin | | ður í samráði við 

skipulag lögreglusveitarinnar og start hvers einstaks í henni. 

  

eldsvoða og æfingar, sjá slökkvi-     reglusveitinni að halda uppi góðri reglu 
Hðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum. og annast mn að 5 óviðkom- 

  

andi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða fivtii þaðan neitt burtu. 
Ennfremur sér lögreglusveitin um bjar 

og aðhjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta Þá, er 

muni, annast brottflutning 

  

sekir verða um brot og 

  

Umferð má banna um götur, þar sem þess barf með
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KAFLI. 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

16. gr. 

Heimilt er að taka vatn til þess að slökkva eld og tl æfinga úr brunnum 

t er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn og vatnsbólum hvar sem er. 

cé takið úr t tl að ki 1 inn. sem Í hús 
se tekio ur vat til að slökkva eld, og ma enginn, sem 1 hus- 

  

inu er, leggja tálmanir fyrir, : ökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum 

í húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum húseiganda skylt að leyta 

slökkviliðinu tálmunarlausan aðgang um lóð sina, en fullt endurgjald komi fyrir 
1 

skemmdir ef linhverjar verða. 

brennur, er sérhve     

  

    

    

jun skylt að lána þau tæki, er hann hefir, til 

í tæki, sem hefir verið lánað, skemm- 

ir úr sveilarsjóði. 

  

slökkviliðinu eða ekki, að 

stjórinn krefst þess og hlyða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjórz 

v 

, þa
n 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

18. gr. 

RBeykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári, þó getur hreppsnefnd eftir Hllög- 

  

um 

  

fara fram oftar, ef sérstakar 

skal eftir fyrinnælum hreppsnefndar, einu 
1 háfa í öllum húsum kauptúnsins,      mí, og að reykháfar hafi verið 

nægilega hreinsaðir, svo og að adgæt 'rí púðurbirgðir, sprengiefni og Önnur 
, 

eldfim og hættuleg efni sén gevind, sem vera ber samkvæmi lögum um bruna- 

    

mál og samkvæmi ákvæðum reglug þessarar. Skoðunarmenn skulu og líta 

vort stigar og kró eru nothæfir og seymdir bar sem þeir eiga 

     Á sama hátt skal líta eftir sérstökum slökkvitækjum, ef þau eiga að vera 

húsinu. Skoðunarmenn skulu gera skýrsiu um skoðunina, er afhendist bruna- 

1 Í málanefnd og sendist til Brunabótafélags Íslands, ef óskað er. 

  

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í bessu efni, 

1932 

56 
30. apríl
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skal bad tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella må veita huseiganda stuttan frest til 
þess að lagfæra gallana; skal þá að frestinum liðnum ny skoðun fara fram. 
Komi þá í ljós, við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem 
að var fundið, skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur 
fram ábyrgð á hendur hinum brotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, 
er lagfæra þarf. 

VII. KAFLI. 

Um brunaboðun. 

19. gr. 
Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það 

slökkviliðinu þegar í stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á göngum sínum 
um kauptúnið hafa sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í húsum 
og tilkynna það þegar í stað slökkviliðsstjóra, brunaboðum og öðrum úr slökkvi- 
liðinu, hreppstjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun verð- 
ur gerð, slökkviliðið kallað saman með því að hefja brunakall um kaupstaðinn, 
með brunalúðrum. 

VIL. KAFLI. 

Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 
Á götum, stakkstæðum, torgum eða almannafæri, eða milli húsa, eða í 

görðum, má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af 
slökkviliðsstjóra og ákveður hann þá, hvernig eldstæðið skuli búið nt og hverra 
varúðarreglna skuli sætt. Þegar slíkt er leyft, skulu menn alltaf vera við eldinn, 
meðan logandi er í hlóðunum. Hið sama er og um lýsisbræðslu, tjörugerð og 
bikgerð og bikun á veiðarfærum. Milli húsa eða úti við, má ekki bera eldsglæður 
nema í lokuðum málmkössum. Á verglunarlóðinni má ekki kveikja bál eða halda 
brennur, nema leyfi hreppsstjóra komi til. 

21. gr. 
Eldivið, steinkol, mó og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús, 

nema með samþykki brunamálanefndar, og veitir brunamálanefnd aðeins sam- 
þykki til þess, að ekki geti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og 
borðvið má því aðeins hafa fyrir utan hús, að brunamálanefnd leyfi. Ákveður 
hún um leið og hún veitir leyfið, hversu stór trjástafli megi vera, hve langt bil 
skuli vera á milli þeirra, og minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má aldrei 
vera minni en 6 metrar.
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Það skal yfirleitt ekki leyft, að hafa viðarstafla hærri en 4 metra og ekki 

  

stærri 

öðrum en svo, að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 

metra. Birgðir af steinolin, 

  

terpentínu eða öðrum eldfimum vökvum, 

skulu ætíð geymdar í i eda i mannheldur girdingum og hvergi nema 

bar sem hreppsnefnd samby ”kkir. bå må ckki gevma birgðir af vökvum þess- 

um, nema i steinhusum med steinsteypuloftum eda steinsteyptum kjollurum 

med steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lög- 

um um brunamál. Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum vökvum á ber- 

svæði eða annars staðar, í óleyfi bæjarstjórnar, má hreppsstjóri láta flytja þær 

burtu á kostnað eiganda. 

99 Gr. 22. gt 

Þar sem geymdar eru birgðir af steinolin, terpentínu, benzini eða áþekk- 

um eldfimum vökvum, skal eftirfarandi varúðarreglum fylg 
£ 

gt 

a. Séu birgdirnar meiri en 800 litrar af steinoliu eda 175 litrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum. má hvorki bera um geymslustaðinn eld eða ljós, 

enda þótt það sé birgt í ljóskeri, ekki kveikja á eldspitum né reykja þar 

tóbak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, reykháfar eða hitaleiðslur, sem 

eldhætta getur stafað al. 

bh. Séu Þirgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benz- 

ini eða álíka eldfimum vökvum, og bær geymdar utan húss í görðum eð: 

porlum, þar sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar 

um ljós, að það sé í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja þar né bera. 

Ekki má heldur taka bar lHósvökva úr tunnu eða stærra iláti við ljós, nema 

ljósið sé í lokuðu ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. 

Sé slíkar birgðir sevmdar innan húss skal gæta sömu varúðar og 

undir a-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzini eða álíka 

eldfimum vökvum má geyma í sölur eða smíðahúsum, en þá skulu þær 

geymdar á afviknum stað í málmiláti eða lokuðum flöskum. Skal þá gætt 

sömu varúðar og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki 

taka úr íláti neinn lósvökva með blossamarki undir 40 stiga hita, hundr- 

aðsmælis (Celsíus) (t. d. benzin). 

e. bar sem ljåsvåkvi er geymdur, hvort heldur uti eða inni, í sölustöðum eða 

smiðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, 

skal hann þerraður upp þesar í stað, svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki 

geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða, 
1f 
fim. Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinoltu Cc lid JL mm

 

eda 40 litrar af benzini eða álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara 

fram. nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt staddur. Ella 

skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkomandi komist þar ekki inn. 
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Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins nema 
samkvæmt fyrirlagi hreppsstjórnar, að fengnum tillögum brunamálanefnd- 
ar. Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhús- 

metra, og skal frágangur allur vera svo rammbyggilegur, að sem 
    um en 

minnst eldhætta stafi af. Tóba tksreykirgar mega ekki fara fram í nánd við 
geymana. Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja burtu. 
Landflutningur á benzini og olíu í stærri stíl. svo og fyliing benzin- og oliu- 
geyma, má ekki fara fram. nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir 
fyrirmælum Þbrunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farms- 
móttakanda. 

Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á v vegg, 
þar sem það er auðvelt til aflestrar. 

a 
23. gr. 

Í smíðahúsum handiðnarmanna, seim fást við trésmíði. skal sæta þessara 
varúðarreglna: 

a. 

b. 

h. 

y 

Eld må ekki fara með. nema í eldstæðinu eða ofninum og tóbaksrevkingar 
skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi år málmi. er 
sé að minnsta kosti 50 em. á hæð, og sé hann þannig áfastur ofninum, að 
allar glæður og eldur úr honum detti í kassann. 
Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, 
er nái a. m. k. 8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal 
beygð upp á við. 

Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða 
lokað ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

Ekki má fleygja eldspítu á gólfið, begar kveikt hefir verið á henni. heldur 
ja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað. skal fleyg}    

bar sem vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. < 
Tréspænir, hev eða aðrir slíkir eldfömir hlutir, mega ekki Hegja dreifðir 

%, að endaðri vinnu, skal 5 um smiðahúsgólfið, dag frá degi. Á hverjum de 

þeim sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á 
sérstökum stað í smíðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af 
tréspónum skal geyma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætt: 
selur stafað at. 

Miklar birgðir af trésmiðaefni mega ekki liggja í göngum eða stigum, og 
heldur ekki utan við smíðahúsið, nema sérstakt leyfi brunamálanefndar 
komi til. Handiðnarmenn. sem fást við trésmíði og járnsmíði mega ekki 
geyma meira víðarsmíðaefni í járn- eða trésmiðju sinni, en þarf til þess i 

að vinnan verði inni af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smiðahús- 
inu. skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn 
komist ekki í bað. 

Í sérhverju smíðahúsi, þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatns-



krani med viðfestri slöngu, ella skal vera bar slökkvitæki með slökkvi- 

  

vökva, af þeirri gerð, er tekur gilda. Brunamála- 

nefnd getur veitt unda 

  

s > s sr t x 2 I ” & kvæðum fyrir verkstæði, þar sem 

  

nþágu 

vinna að jafnaði aðeins 1--2 menn. 

  

i. Í sérhverju smiðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á 

vegg, þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðah ússins skal sjá 

um, að regkun þessum sé tt. og hinnar mestu varúðar sé að öllu levti 

gætt, í meðferð á eldi og ljósi 

IK. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

24. er 

Fastir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

Í. Björgunarflökkur ....0.0. 0 í Híðsmenn. 

2. Húsrifsflokkur .......0.0. 00. 2 

3. Vatnsslönguflokkur ...0........ i 

[. Dæluflokkur ........0. Í 

5. NVatnsburðarflokkur 2... 2 

6. Brunaboðar ........2000 0 2 

Sjökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. Hann skal og árlega 

semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt 8. , og skal hverj- 

um einum tilkvant í hvaða flokki hann skuli vera. 

hafa 

dl. 

Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal merkja í skránni, við alla þá, sem 

mætt 

rt skylt að mæta, þá er = = = = = A A Sk
 

> = = = = = = = =
 

>
 

? 

eldsvoða ber að höndum, sem unnt er. Hinir 

sjá um flutning stiga og brunastaðinn. Fyrsta 
BE col- , 
lííandi skepnum, og 

sen nefnast undantekningar 

  

verk björgunarflokksins sl 

síðan öllum dauðum munum, hverju 

laust. Alt, sem hann bjarg því ra með og koma því 

  

á svo óhultan    stað sem unnt er. Enga bjorgun må framkvæma, að undanskildu 

Tirskipun slökkviliðsstjóra eð: annars, sem 

  

fólki og skepnum, nema 

  

sengur í hans stað. Slökk „viliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem 

flokksstjóra, sem hann getur sérstaklega snúið sér til með skipanir sínar, 

sem og til hinna annara flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða. 

Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að vifa það, sem þurfa þykir, eftir skipun 

slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt vera með sin ákveðnu verkfæri á bruna- 

staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrinmælum slökkviliðsstjóra. 
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ce. Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og vatnsgeymar komi å 
brunastadinn jafnframt dælunum, og skal hann koma slöngunum svo fyrir, 
að þægilegt sé að drepa eldinn. Síðan skal flokkurinn starfa sem bunu- 
stjóra - eftir fyrirskipunum yfirmanna. 

d. Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unn er, begar 
eldsvoða ber að höndum, og hafa dælurnar í góðu standi. flytja þær "ba 19- 
að sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja véldælurnar í sang og lát: 1 þær 
dæla, og knýja handdælu verði hún notuð. Einnig skulu þeir aðstoða vatns- 
slönguflokkinn við samsetningu slangnanna. 

e. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 

sem fyrirskipað er af bruna- með því að blása í lúðra, eða á an 

málanefnd. Sé það að næturþeli, sku blása í Húður við hús hvers 
liðsmanns, bar til hann verður var 

þeim merki um, að hann hafi orðið þeirra var. Ekki me 

  

skal liðsmaður þegar gefa 

y Þeir tala við 
nokkurn mann, nema segja götu- og hústölua, þar seim eldurinn er. Skulu 

  

2 - 
á 

þeir að afloknu brunakalli. skyldir tl að mæta á brunastaðnum, og vinna 
þar það, sem slökkviliðsstjóri leggur fyrir þá. Loks skulu þeir skyldir 
að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrirskinun slökkvil iðsstjóra. 

f. Vatnsburðarflokkur skal ákveðinn af slökkviliðs stjóra Í samráði við bruna- 
málanefnd. Fyrirliðar flokksins geta skipað hverjum sem er úr flokknum, 

d efti f að aðstoða sig eftir þörfum, með flutning á vatnsfötum til og frá slökkvi- 
stöðinni, að viðlögðum sektum, sbr. 28. gr. 

26. gr. 

Árlega skal halda minnst 3 æfingar og er Hðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) 

  

skylt að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr 
skylduliðinu, sbr. 8. gr., er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Siðkkviliðsstjóri á- 
kveður hvenær æfingar skuli haldnar, en sæta skal um bað hagræðis Hösmanna. 

27. gr. 
Allir liðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óbarfa hávaða 

eða tal, og gera sér far um að taka öllu með sætni og stillingu, og vera skjótir 
og lið ugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna 

28. gr. 
Allir liðsmenn skulu ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld. 

eða á annan hátt brotið á móti brunareglugerð kaupstaðarins, vanda um við 
þá, sem gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, sera slökkvi- 
liðsstjóra aðvart svo fljótt sem unnt er. 

29. gi 

Allir lidsmenn eru skyldir til bess ad mæta å slåkkvistoSinni, ad undan- 
skildum nokkrum hluta björgunarliðsins (sbr. 25. gr.), nema þeir séu þess
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fullvissir, að öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til 56 

að sjá um, að þau komist á brunastaðinn í nothæfu ástandi. Enginn má fara af 30. apríl 

brunastaðnum, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Engin forföll eru tekin gild 

önnur en veikindi, eða fjarvera úr lögsagnarumdæminu. 

X. KAFLI. 

Sektarákvæði o. fl. 

30. gr. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og 

greiði hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í sveitarsjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 

1907, til þess að öðlast gildi 1. maí 1932 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1952. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá viðvíkjandi jörðinni Viðfirði í Norð- 57 

fjarðarhreppi í Suður-Múlasýslu, útgefin á venjulegan hátt 30. april ad man- 30. apríl 

datum af dóms- og kirkjumálaráðherra 30. apríl 1932. Skipulagsskráin er þannig; 

SKIPULAGSSKRÁ 

viðvíkjandi jörðinni Viðfirði í Norðfjarðarhreppi Í Suður-Múlasýslu. 

Sá hluti ofannefndrar jarðar, sem ég á nú, sem er: fimm hundruð heil 

og eitt hundrað álnir að fornu mati, skal eftir minn dag vera óðalseign afkom- 

enda minna og óseljanlegur, og skal öll meðferð á nefndum jarðarhluta far: 

eftir þeim reglum, sem með þessu bréfi verða settar. 

1. Forgangsrétt til ábúðar á téðum jarðarhluta hefir einhver sá afkomandi 

minn, ef það er karlmaður, sem þarfnast þess við, og er líklegur til að standa 

í skilum með greiðslu á landskuld og sköttum, sem á eigninni hvíla, og halda 

við húsum og ræktun á jörðinni. Ef ágreiningur verður með þennan for- 

gangsrétt, skal umráðandi eignarinnar skera úr honum.
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57 2. Umráðamaður téðrar eignar skal vera Jón sonur minn, medan hann lifir, 
30. apríl en eftir hans dag skal eignin vera undir umsjón hreppsnefndar. 

ma
 

eiga eftir nefndan jarðarhluta er nú kr 

má hún ekki vera minni en 10 bu 

aldrei fara upp ur 15 kr. fyrir hundraå I 
hæli 
DæÆKK ad ;S 

  

vinnurekstur, sem gæfi orsåk til 

bundinn vid nyår. 

i. Afgjaldinu skal varið sem hér segir: 

  

Til lúkningar á útför minni. 
, 

b. Að innkaupa hinn hluta jarðarinnar Viðfjarðar. 

  

c. Til áframhaldandi jarðarkaupa til að stækka óðalseign ættmennanna, 
sem aldrei skal koma til sölu né erfðaskipta, en ávallt heimilast einhverj- 

um ættmennanna til ábúðar segn venjulegu eftirgjaldi. 

Í nefndrar eignar, og ber 5 

  

Umrådamanni ber 6% vt
 

honum ad åvaxta bad fé å tryggum stad, i sparisjóði eða banka. Honum ber 

einnig að annast um jarðarkaup. ef til kemur, og skal hann þá útnefna tvo 

    

  

  menn sér til ráðuneytis og aðstoðar (ef umráðamaður er ekki 
samkvæmt 2. gr.). Honum ber einnie 

sjóðsins. 

Þessu tl staðfestu er mín eigin undirskrift með tveim vitundarvottum. 

Skorrastað, 12. júlí 1994. 

Guðrún Jónsdóttir. 

(handsalað). 

58 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minninsar- og THíknarsjóð Ingi- 

li. maí bjargar Grynjotlfsde sttur og Magnúsar prófasts Bjarnarsonar 
iði 
Gu, ul bakka á     á venjulegan hátt ad mandatum af 

ráðherra 11. mai 932. Skipulagsskráin er þannig: 

4 FT 8 "GG Á 
SKIPULAGSSKRA 

fyrir minningar- og líknarsjóð Ingibjargar Brynjólfsdóttur og Magnúsar prófasts 

Bjarnarsonar, hjóna frá Prestsbakka á Síðu. 

1 gr 

  

Sjóðurinn heitir: Minninsar- og í iknarsjóður Ingibjargar Brynjólfsdóttur 
} og Magnúsar prófasts Bjarnarsonar, hjóna frá Prestsbakka á Síðu.
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2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Magnúsi Bjarnarsyni, prófasti frá Prestsbakka 

á Siðu. 

ð. ST. 

Stofnfé sjóðsins er 2000 tvö þúsund krónur. Sjóðurinn ávaxtast í 

aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Höfuðstól hans má aldrei skerða fram yfir það, 

sem greint verður í skipulagsskrá þessari, né það, sem við hann er lagt, hvort 

heldur það stafar af viðlögðum vöxtum, áheitum, gjöfum eða öðru, sem fellur 

honum til aukningar. 

A. gr. 

Næstu 13 árin, eða til 1. jan. 1945, leggjast allir vextir við höfuðstól sjóðs- 

ins. Frá þeim tíma falla % vextir til útborgunar árlega þar til sjóðurinn nemur 

15,000 -— fimmtán þúsund krónum, þá falla % hlutar ársvaxta til útborgunar, 

þar til sjóðurinn nemur 30,000 þrjátíu þúsund krónum, úr því falla til út- 

borgunar 35 

nm 

%, hlutar ársvaxtanna. 

5. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja sjúklinga úr Siðuhéraði og Öræfum í 

Austur-Skaftafellssýslu, er dvelja til lækninga á sjúkrahúsinu á Breiðabólstað á 

Síðu. Þó skulu, að öðru jöfnu, ganga fyrir öðrum, sjúklingar úr Kirkjubæjar- 

klaustursprestakalli, eins og það nú er, þar til sjóðurinn er orðinn það stór, að 

öllum sjúklingum úr ofangreindu héraði verði veitt þar ókeypis dvöl. Munaðar- 

laus börn, 14 ára og yngri, og eignalaus einstæðings gamalmenni (65 ára og 

eldri), sitja fyrir öðrum við styrkveitingar. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Læknir Síðuhéraðs, sóknarprestur Kirkju- 

bæjarklaustursprestakalls og 3ji maður tilnefndur af sýslumanni Vestur-Skapta- 

fellssýslu úr Hörglandshreppi, karl eða kona úr bændastétt; gildir sú tilnefning 

til 6 ára í senn, og má endurkjósa eitt skipti, en eigi oftar. Stjórnin veitir við- 

töku vöxtum, er árlega falla til útborgunar og ver þeim samkvæmt fyrirmæl- 

um skipulagsskrár þessarar. Stjórnin skiptir með sér verkum: formanns, ritara 

og gjaldkera. Sýslunefnd Vestur-Skaftafellsýslu endurskoðar árlega reikninga 

sjóðsins. 

1. ET. 

Nú ber svo við einhver ár, að engir sjúklingar dvelja á hælinu, er stjórn 

sjóðsins telur þurfa styrksins við, eða einhvers hluta hans, þá má verja þeim 

hluta vaxtanna, er til úthlutunar kemur það ár, og afgangs verður sjúkrastyrk, 

til að kaupa fyrir rúmstæði í sjúkrastofurnar, rúmfatnað, legubekki, hæginda- 

stóla og önnur húsgögn, þar til þess er ei lengur þörf. Að öðrum kosti leggst af- 

gangurinn við höfuðstólinn.
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58 8. gr. 

11. maf Þegar sjóðurinn nær þeirri upphæð, að útborgaðir vextir meir en hrökkva 

til framangreindra styrkveitinga og umbóta húsgagna sjúkraskýlisins, skal leggja 

það, sem afgangs verður í sérstakan sjóð, er nefnist „Sjúkraskýlissjóður Síðu- 

héraðs“, og verja til sérstakrar sjúkraskýlisbyggingar á Breiðabólstað, fyrir áð- 

urgreind byggðarlög. er sé gert úr steinsteypu, og búið öllum þeim nýtizkuþæg- 

indum, er þá gerast. 

9. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Borg á Mýrum, 31. marz 1932. 

Magnús Bjarnarson. 

59 SAMÞYKKT 
31. mai . , , … , , sv 

um breyting å sambykkt um sysluvegasj6d Austur-Húnavatnssýslu frå 

2. april 1928. 

Aftan vid 12. gr. bætist: 

Þó getur sýslunefnd falið öðrum umsjón með viðhaldinu, ef hún telur 

það heppilegra. 

Samþykkt þessi staðfestist hérmeð, samkvæmt lögum pr. 10, 20. júní 

1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. maí 1932. 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson. 

60 REGLUGERÐ 

13. Júní um breyting á reglugerð fyrir Austur-Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl., 

frá 2. nóvember 1917. 

Inn í 42. gr. á eftir orðunum „þar sem aðalrétt stendur“, komi: einnig 

má afhenda sauðfé til sölu að afloknum töfludrætti 1 fyrri Stafnsrétt.
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Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt 42. gr. sveitarstjórnarlag- 60 

anna nr. 19, 31. maí 1927, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 13. júní 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. júní 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 61 
14. juni 

fyrir Austur-Eyjafjallahrepp, um sundnåm sem skyldunámsgrein vid 

barnaskóla hreppsins. 

1. gr. 

Öllum heimilisföstum unglingum á aldrinum frá 1216 ára, er skylt að 

stunda sundnám í heitri sundlaug í hreppnum allt að 4 mánuðum samtals. 

Þó skal jafnan undanþiggja þá unglinga sundnámsskyldu, sem að dómi 

sundkennara eru sæmilega syndir, ef þess er óskað. 

2. gr. 

Undanþegnir sundnámsskyldu skulu þeir, sem sanna með læknisvottorði, 

að þeir megi ekki stunda sundnám sökum heilsubrests. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10--200 krónum. Sektir 

renna Í sveitarsjóð. 

Á. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem samin er samkvæmt lögum nr. 39, 27. júní 1925, 

staðfestist hérmeð til að öðlast gildi 1. júli 1932. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. júní 1932. 

F.h.r. 

G. Sveinbjörnsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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62 AUGLYSING 
16. juni 

um staðfestingu dómsmálaráðuneytisins á viðauka við heilbrigðissamþykkt fyrir 

Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu, nr. 65 frá 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóv. 1905, um heilbrigðissamþykktir fyrir 

bæjar- og sveitarfélög, er hérmeð staðfestur eftirfarandi viðauki við heilbrigðis- 
samþykkt fyrir Ytri-Akraneshrepp nr. 65, 4. júlí 1929, sem sýslunefnd Borgar- 

fjarðarsýslu hefir samþykkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

1. gr. 

Aftan við 23. gr. heilbrigðissamþykktarinnar bætist: 

Óheimilt er að breiða þorskhausa og annan fiskúrgang á tún og óbyggðar 

lóðir kauptúnsins fyrir neðan línu, er dregin sé beint frá ofanverðri Leirgróf að 

fiskhúsi Halldórs Jónssonar á Götuhúsakampi og niður að fyrirhugaðri Ægisgötu. 

Fiskúrgang, sem notaður er undir þökur, verður að tyrfa strax. 

Bannað er með öllu að kasta slori, eða öðrum óhreinindum á bakkann eða 

í fjöruna frá Presthúsakampi inn að Jaðri, nema þar sem heilbrigðisnefnd á- 

kveður. 

2. gr. ir 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 16. júní 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

63 SAMÞYKKT 
20. júní . , ; ” .… |x. . A 

ent um breyting å sambykkt um lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað 

frå 22. juni 1927. 

1. målsgrein 2. greinar ordist svo: 

Å timabilinu frå 1. juni til 1. september skal å laugardågum loka búðum 

eigi síðar en kl. Á síðdegis.
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Samþykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 73. 14. nóvem- 63 

ber 1917, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birt- 20. jún 

ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

e í í 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. júní 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

útgefin á 64 Staðfesting konungs, á skipulagsskrá fyrir Engblíðingasjóð, 
23. júní 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. júní 1932. Skipulags- 

skráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Enghlíðingasjóð. 

l. gr. 

Enghlíðingasjóður er myndaður af verði fyrir jörðina Blöndubakka að 

upphæð kr 5500,00, og er eign Ensihlíðarhrepps í Húnavatnssýslu. 

2. gr. æi & 

Tilgangur sjóðsins er að létta íbúum Ensihlíðarhrepps sveitargjöldin og 

í framtíðinni að efla framfarir sveitarinnar. 

3. gr. 

Engihlidarhreppur leggur 5500 kr. i aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands og 

skulu allir vextir af höfuðstólnum leggjast við hann í næstu 25 ár. Að þeim 

tíma liðnum má verja helming vaxtanna í þarfir sveitarinnar, en hinn helm- 

ingurinn skal jafnan lagður við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

i. gr. 

Stjórn sjóðsins hefir hreppsnefnd Engihlíðarhrepps undir yfir umsjón 

sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu. Skal hreppsnefndin eftir að farið er að 

eyða vöxtunum árlega gera reikning yfir sjóðinn, og skal farið með endurskoð- 

un hans og samþykkt eins og sveitarsjóðsreikningsins. 

5. gr. 

Venjulegast skulu hålfir vextirnir eftir að þeir koma til útborgunar 

verða tekjur sveitarsjóðsins. Þó getur hreppsnefnd með samþykki almenns
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64  hreppsfundar er sé löglega boðaður varið 1% våxtunum eda parti af þeim til ein- 
23. júní hverra framfara-fyrirtækja í hreppnum. 

6. gr. 

Virðist hreppsnefnd Engihlíðarhrepps að 100 árum liðnum, nauðsyn að 
breyta skipulagsskrá þessari, má gera það ef það verður samþykkt á löglega 
boðuðum sveitarfundi af %4 atkvæða. Þó má aldrei Sera neinar breytingar er 
ganga í þá átt að skerða höfuðstól þann sem þá er til. 

7. gr. 
Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrá þessari. 

Á hreppsnefndarfundi að Holtastöðum 7. april 1930. 

Jónatan J. Líndal, Bjarni Ó. Frímannsson, Ari H. Erlendsson, 

Einar Guðmundsson, Þorbjörn Björnsson. 

65 REGLUGERÐ 
24. júní 

nt fyrir bændaskólana á Hólum og Hvanneyri. 

Í. Tilgangur skólanna og námstími. 

1. gr. 
Tilgangur skólanna er að veita bændaefnum nauðsynlega sérþekking til 

undirbúnings stöðu þeirra. 

2. gr. 
Í hvorum skóla séu tvær deildir: búfræðideild með tveim bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur. Skólaár telst frá 15. okt. til 30. april í 
búfræðideild, en í bændadeild frá 15. okt. til 15. maí. Jólaleyfi skal vera frá 22. 
des. til 4. jan., að báðum dögum meðtöldum. Kennsla fer og ekki fram 1. des., 
laugardag næstan fyrir páska og fyrsta sumardag. 

II. Stjórn og fyrirkomulag. 

9 
>. ST. oOo 

Atvinnumålaråduneytid hefir å hendi yfirumsjón skólanna. Það skipar 
skólastjóra og kennara í samráði við skólastjóra.
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4. gr. 

Skólastjórar hafa umsjón og stjórn hvors skólans um sig á hendi. Þeir 

skulu og annast reikningshald skólanna og aðra bókfærslu. 

RBeikningsár skólanna er almanaksárið. Skulu reikningar sendir fjár- 

málaráðuneytinu fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

Skólastjórar skulu árlega semja skýrslur um skólana og senda atvinnu- 

málaráðuneytinu. 

ð. ET. ). gg 

Nemendur fá ókeypis á skólunum: kennslu, húsnæði, rúmstæði með dvn- 

um, ljós og hita. Áð öðru en þessu kosta nemendur sig sjálfir. 

6. gr. 

Auk hinnar reglulegu kennslu skal hafa síutt kennsluskeið fyrir bændur 

og bændaefni, þegar því verður við komið. Skal kennslan þar aðallega vera fólg- 

in í fyrirlestrum í sambandi við umræðufundi um búnaðarmál. 

II. Inntaka og inntökuskilyrði. 

7. gr. 

Skrifleg beiðni um inntöku í skólana skal send skólastjórum fyrir lok 

ágústmánaðar ár hvert. Skólastjórar veita inntöku í skólana og tilkynna um- 

sækjanda veitinguna. . 

8. gr. 

Til inntöku í skólana útheimtist: 

1. Að umsækjandi sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi. 

2. Að siðferði umsækjanda sé óspillt. 

3. Að umsækjandi sé ekki yngri en 17 ára í búfræðideild, en 18 ára í bænda- 

deild. 

1. Ad umsækjandi hafi unnid a. m. k. eitt år ad almennum bústörfum. 

5. Að hann hafi gengið a. m. k. einn vetur á unglingaskóla eða alþýðuskóla, 

nema hann sanni með vottorðum, að hann sé vel læs og vel skrifandi, kunni 

í reikningi fjórar höfuðgreinar í heilum tölum og brotum, riti íslenzku stór- 

lýtalaust og skilji auðvelda dönsku. 

Skilríki frá sóknarpresti eða tveimur valinkunnum mönnum fyrir þess- 

um atriðum eiga að fylgja inntökubeiðninni, svo og yfirlýsing frá fullveðja 

manni um að hann gangi í ábyrgð fyrir öllum fjárhags-skuldbindingum umsækj- 

anda við skólastofnunina, þar með talinn sjúkdóms- og jarðarfararkostnaður. 

Vottorð læknis um heilbrigðisástand umsækjanda skal fylgja inntökubeiðninni. 

Frá þessum skilyrðum má þó veita undanþágu, ef ástæða þykir til, að 

dómi skólastjóra. 
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65 Auk þessa eru sérstök skilyrði fyrir inntöku í efri bekk búfræðideildar 
24. júní (sbr, 16. gr.). 

IV. Bókleg kennsla. 

9. gr. 

Kennsla skal fara fram í fyrirlestrum og yfirheyrslum eftir ákvæðum 
skólastjóra og kennara. Sama gildir um skrifleg úrlausnarefni, sem lögð eru fyr- 
ir nemendur. 

10. gr. 
Sérstök stofa skal ætluð til verklegra tilrauna í efnaf æði, eðlisfræði, 

grasafræði, líffærafræði, steina- og jarðfræði o. fl, ef ástæður leyfa, þannig að 
nemendur geti þar undir umsjón kennara gert ýmsar tilraunir, er séu bóklegu 
kennslunni til skýringa. 

Sérstök stofa sé ætluð til þess að geyma í kennsluáhöld og bækur skól- 
anna og sé hún notuð til lestrarstofu fyrir nemendur, ef hægt er, þannig, að þeir 
geti þar hagnýtt sér bókasafn skólans ákveðinn tíma undir umsjón kennara. 

11. gr. 

Í skólunum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku, búnaðarsögu, stærð- 
fræði, reikningsfærzlu, dráttlist, eðlisfræði, efnafræði, grasafræði, líffærafræði. 
steina- og jarðfræði, jarðræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, búnaðarhags- 
fræði, arfgengisfræði, landafræði, búnaðarlössjöf, þjóðfélagsfræði, land- og 
hallamælingar, söng og leikfimi. 

12. gr. 

Í búfræðideild skólanna skal kennslunni hagað svo sem hér segir um 
hverja grein: 

1. Íslenzka. Markmið kennslunnar er að nemendur læri að lesa íslenzkt mál 
áheyrilega og tala það og rita rétt, ljóst og lipurt. Skal í hvívetna reynt að 
glæða ást nemendanna á íslenzkri tungu og bókmenntum og vekja þá til 
umhugsunar um gildi þeirra. 

2. Búnaðarsaga. Kenna skal ágrip af sögu Íslands og þá einkum búnaðar- og 
verzlunarsögu, og nemendum skal kennt að færa sér í nyt skýrslur um at- 
vinnuvegi vora og þjóðarhag. 

3. Stærðfræði; 

a. Reikningur. Í honum skal kenna: Einingarreikning, hlutfallsreikning, 
prósentureikning, rentureikning og deilireikning, einnig blöndunarreikn- 
ing og jöfnur. 

b. Flatar- og rúmmálsfræði. Skýra skal algengustu flatarmyndir og líkama- 
laganir og kenna að reikna út flatarmál þeirra og teningsmál. Jafnframt 
skal kenna rótarútdráti af stærðum í öðru og þriðja veldi.
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Reikningsfærsla. Nemendur skulu få form fyrir bureikningum og læra að 65 

nota þau. Skýra skal einfalda viðskiptareikninga sérstaklega vel. Í sambandi 24. 

við reikningsfærsluna eiga nemendur að fá skýringar á því, hver séu hin 

helztu opinber gjöld hér á landi og nokkra æfingu í að reikna þau út. 

Dráttlist. Kennslan skal fyrst og fremst miða að þvi, að örfa eftirtekt nem- 

endanna, svo að þeir geti dregið upp myndir af hlutum, er þeir hafa fyrir 

sér og sem auðvelt er að sera myndir af. Þeir skulu sérstaklega vandir við 

notkun teikniáhalda og fá talsverða æfingu í að draga upp myndir af verk- 

færum og húsum, einnig að gera uppdrætti af landspildum er þeir hafa 

ní Ee
 

mælt. 

Eðlisfræði. Í henni skal einkum lögð áherzla á hitann og helztu lögmál afl- 

fræðinnar. Kenna skal grundvallaratviði ljós-, raf- og veðurfræði. 

Efnafræði. Nemendur skulu fá fræðslu um hin helztu frumefni, efnasam- 

bönd og efnabrevtingar. Aðaláherzla skal lögð á að skýra efnabreytingar þær, 

er verða Í jarðvegi og Í jurtum og dýrum. 

Grasafræði. Í henni skal kennt hið helzta um lögun, útiit, eðli, vöxt og 

þroskunarskilyrði jurta. Skýra skal einnig skiptingu jurtaríkisins, og skulu 

nemendur læra að þekkja helztu ættir og jurtir, er miklu skipta islenzkan 

landbúnað. 

Liffærafræði. Vaxtarlag og eðli búfjár skal skýrt fyrir nemendum. 

Steina- og jarðfræði. Aðallega skal leggja áherzlu á jarðmyndun Íslands og 

helztu steina- og bergtegundir islenzkar og áhrif þeirra á jarðvegsmynd- 

unina. 

Jarðræktarfræði. 

a. Jarðyrkjufræði. Um eðli og samsetning jarðvegstegunda, um áburð, fram- 

ræslu, vatnsveitingar, grasrækt og ræktunartilraunir. 

b. Garðyrkjufræði. Um ræktun þeirra garðjurta og runna, sem reynslan 

hefir synt, að geti þrifizt hér á landi. 

c. Skógræktarfræði. Um gróðursetning, sáningu og meðferð þeirra trjá- 

tegunda, sem geta þrifizt hér á landi. 

d. Verkfærafræði. Lýsing á þeim jarðyrkjuverkfærum, sem einkum er 

hægt að nota hér á landi. 

Búfjárfræði: 

a. Um helztu búfjártegundir og kyn þeirra, uppeldi og fóðrun, meðferð, 

kynbætur og um vaxtareinkenni vel nothæfra húsdýra. 

b. Um helztu heilbrigðisskilyrði búfjár og algengustu sjúkdóma í búfé hér 

á landi og meðferð þeirra. 

Mjólkurfræði. Um eðli mjólkur, efnasamsetningu og meðferð, mjaltir og 

fitumælingar; ennfremur stutt ágrip af framleiðslu mjólkurafurða, eftir 

því sem við verður komið. 

Búnaðarhasfræði. Skýra skal helztu skilyrði þess, hvernig hægt sé að sera 

búnaðinn arðvænlegan.
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15. Arfgengisfræði. Skýra skal helztu lögmál arfgengi og kynbætur jurta og 
dýra. 

16. Þjóðfélagsfræði. Skýra skal nemendum frá helztu atriðum þjóðfélagsfræð- 
innar. 

17. Landbúnaðarlöggjöf. Skýra skal nemendum frá helztu lögum og reglugerð- 
um er snerta íslenzkan landbúnað. 

18. Landafræði. Aðaláherzlan skal lögð á lýsing Íslands. Kenna skal auk henn- 
ar ágrip af almennri landafræði, og skýra frá verzlunarviðskiptum Íslands 
við önnur lönd. 

). Landmælingar. Útskýringar á grundvallaratriðum þeim, er verklegar land- 
og hallamælingar byggjast á. 

20. Söngur sé talsvert iðkaður. Skal einkum syngja ættjarðarljóð. 
21. Leikfimi. Nemendur skulu hafa reglubundnar líkamsæfingar, er miði að 

því að gera líkama þeirra hraustan, styrkan og fiman. Þeir skulu einnig 
iðka glímur. 

Í bændadeild skal lögð aðaláherzla á jarðræktarfræði og búfjárfræði, en 
kenna skal aðrar námsgreinar eftir því sem við verður komið og eftir ákvæð- 
um skólastjóra og kennara. 

1 sm
 

13. gr. 
Til þess að kennslan geti verið í sem beztu sambandi við hinar verklegu 

framkvæmdir í búnaðinum, er kennurunum skylt að sýna nemendunum þær 
Jarðabætur og húsabætur, sem gerðar hafa verið og verið er að gera á skóla- 
setrunum. Einnig skal nemendum heimilt að koma í peningshús og skoða bú- 
pening svo oft, sem þörf serist vegna kennslunnar, undir umsjón kennara. 

14. gr. 
Á hverju námstímabili skulu kennarar fara með nemendum eina eða 

fleiri ferðir til fyrirmyndarbúa, eftir ákvæðum skólastjóra, þar sem piltum gefst 
kostur á að kynna sér framkvæmdir í búnaði. Á ferðum Þessum skulu kennar- 
ar skýra fyrir nemendum hið helzta, er fyrir augun ber. Kostnað er leiðir af 
þessum ferðalögum má greiða af fé skólans. Geta skal ferðalaganna í skóla- 
skýrslum. 

V. Verkleg kennsla. 

15. gr. 
A. Búfræðideild. Kenna skal með nýjustu og beztu aðferðum, þeim er 

bezt henta bændum almennt, öll mikilvægustu störf, er lúta að jarðyrkju og 
garðrækt, svo sem framræslu, uppsetning girðinga, plægingu, herfingu, jöfnun, 
völltun, dreifing sáðvöru og áburðar, flóðgarðahleðslu, niðursetning Jarðepla, 
sáning rófnafræs, hreinsun illgresis, uppskeru jarðepla og rófna. Ennfremur
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eftir því sem við verður komið: meðferð heyvinnuvéla, steinsteypu, ræktun 

æktun trjáa og blóma, meðferð dráttarvéla o. fl. er að gagni má koma og telja 
> 

þeirra garðjurta annara en jardepla og rófna, sem helzt geta þrifizt hér á landi, 

I 

má nauðsynlegt bændum á hverjum tima. 

B. Bændadeild. Kenna skal hin sömu störf og í búfræðideild eftir því sem 

unnt er. Skal kennslan vera þeim mun yfirgripsminni sem verknámstiminn er 

    

skal åherzlu á. að nemendur fái fullan skilning á störfunum, sem 

unnin eru. Skulu þau útskýrð svo sem þörf er á jafnhliða framkvæmd þeirra. Í 

og flóðgarða skal nemendum kennt að mæla fyrir   
sambandi við gerð skurða 

þeim. Nemendur skulu og fá tækifæri til þess að sjá og kynna sér framkvæmd 

tilrauna, læra að þekkja og safna jurtum og steinum o. fl. 

Verknemar skulu færa dagbækur um dagleg störf, þar sem m. a. sé ritað 

hvað unnið ér daglega, hvernig hin ýmsu störf eru framkvæmd, stutt veður- 

farslýsing o. s. frv. 

16. gr. 

Á ári hverju geta 24 nemendur við hvorn skóla fengið að læra að fara 

með dráttarvél. Skulu þeir að náminu loknu fá námsvottorð þar sem getur um 

hæfi þeirra til þess að stjórna dráttarvél og þekkingu þeirra yfirleitt á gerð og 

samsetningu slíkra véla. 

17. gr. 

Nemendur, sem taka þátt í verklegu námi, fá kaup fyrir starfa sinn, eftir 

því sem hér segir: 

a) Fæði, húsnæði og þjónustu, sem greiðist af skólabúunum. 

b) Fyrir hvert fullt dagsverk (10 klst.) greiðir ríkissjóður 8 kr. í kaup, ef skóla- 

búið er rekið á kostnað hans. 

c) Þeir nemendur, sem læra að fara með dráttarvélar hata í kaup Í kr. á dag 

5 auk fæðis, húsnæðis og þjónustu og greiðist kaupið af skólabúununm. 

VI. Próf og vitnisburðir. 

18, gr. 

Í lok hvers skólaárs skulu nemendur prófaðir í þeim námsgreinum, sem 

kenndar eru Í ársdeildum. Þó skal ekki prófað í söng og handavinnu, landa- 

fræði, búnaðarlögejöf og þjóðfélagsfræði. Vorpróf nemenda í fyrri bekk bu- 

fræðideildar er inntökuskilyrði fyrir bá í síðari bekk hennar. og skulu þeir fá 

a. m. k.3 stig til jafnaðar í hverri grein, tl þess að standast prófið. Sama gildir 

um nýsveina þá, er óska að setjast Í síðari bekk búfræðideiláar. 

Enginn getur fengið burtfararpróf frá skólanum, nema hann hafi lokið 

6 vikna verklegu námi í bændadeill eða 9 vikna verklegu námi í búfræðideild 
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vor og haust. Skal verklegt próf fara fram að náminu loknu í þeim störfum, 
sem unnt er að prófa í á þeim tíma, en í öðrum greinum gefur verknámskenn- 
arinn einkunnir í samráði við skólastjóra. 

19. gr. 
Próf í stærðfræði sé skriflegt. Skulu gefnar einkunnir fyrir hvort um sig, 

reikning og flatar- og rúmmálsfræði. 

Í jarðræktarfræði og búfjárfræði er prófið bæði munnlegt og skriflegt. 
Skulu sérstakar einkunnir gefnar fyrir hvort um sig í hvorri grein. 

Próf í íslenzku sé skriflegt og munnlegt. Meðaltalið gildir sem ein 
einkunn. 

Í öðrum námsgreinum er prófið munnlegt eða skriflegt eftir ákvæðum 
skólastjóra og kennara. 

Í verklegu skulu gefnar Þessar einkunnir: 

1 fyrir plægingu. 

1 - dreifingu sáðvöru og áburðar. 
1 — garðrækt. 

1 framræslu. 

1 - flóðgarðahleðslu. 

1 meðferð hesta. 

1 — dugnað. 

1 ástundun og stundvísi. 

I —- dagbók. 
, Geta skal þessar einkunnir: ágætlega, dável, vel, laklega, ill og afarilla, 

er jafngildi tölunum 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Má auka og minnka gildi þeirra með - 
eða — (ágætlega verður þó ekki aukið, né afarilla minnkað). Aukning þessi og 
afdráttur táknast í tölu með brotinu %. 

Einkunnir reiknast þannig til stiga: 
Ágætlega == 8, ágætlega — = 7%, dåvel + — 624, dåvel — 6, dåvel — 

= öl, vel — 4%, vel —— 4, vel — — 3, laklega = 2, laklega — 1, laklega 
= * 1'%. illa = = 2%, illa = = 4, illa = = = 5%, afarilla + = — 62%, 
afarilla = — 8. 

Til ágætiseinkunna þarf 7 stig til jafnaðar. 
Til 1. einkunnar þarf 524 stig til jafnaðar. 
Til 2. einkunnar þarf 4 stig til jafnaðar. 
Til 3. einkunnar þarf 224 stig til jafnaðar. 
Tvær aðaleinkunnir skulu gefnar, önnur fyrir bóklegt, hin fyrir verk. 

legt nám. Skulu þær vera a. m. k. 22% stig að meðaltali í hvoru fyrir sig, til þess 
að nemendur standist prófið. 

20. gr. 
Nemendur þeir, sem hafa staðizt prófið skulu fá skírteini, er sýnir eink- 

unnir þeirra í hverri námsgrein og í hinum verklegu greinum (smbr. 17. gr.). 
Ennfremur skulu þeir fá vitnisburð um hegðun í skólanum.
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21. gr. 

Atvinnumálaráðherra skipar prófdómara. Hann gefur einnig út eyðu- 

blöð fyrir prófskirteini. 

22. gr. 

Reglugerðir bændaskólanna á Hólum í Hjaltadal og Hvanneyri frá 17. 

des. 1913 eru úr gildi felldar. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 51, 19. mai 1930. 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. júní 1982. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs, á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðrúnar 

Gísladóttur Björns hjúkrunarkonu“ útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 27. júní 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Gísladóttur Björns hjúkrunarkonu. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 20. maí 1931 af Félagi ísl. hjúkrunarkvenna til 

minningar um Guðrúnu Gísladóttur Björns hjúkrunarkonu, sem lézt 30. 

mai 1930. 

Stofnfé sjóðsins er 300 kr. 

Sjóðurinn veitir móttöku gjöfum frá félagskonum og öðrum, sem kunna 

að vilja styrkja sjóðinn. 

2. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Landsbanka Íslands og má aldrei skerða höf- 

uðstólinn. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er ad styrkja hjukrunarkonur og hjukrunarnema i 

ofangreindu félagi, til þess að leita sér heilsubótar, ef þær veikjast af sjúkdómi, 

sem hefir tilfinnanlegan kostnað í för með sér. 

Sjóðinn skal ávaxta þangað til hann er orðinn 3000 kr. Að því búnu má 

verja allt að % hlutum af árlegum vöxtum sjóðsins til styrkveitinga, en hinn 
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66  hlutinn skal lagður við höfuðstólinn þangað til hann er orðinn kr. 5000.00. Að 
27. jún Ey

 

Ey
 

því búnu má verja öllum vöxtunum til styrkveitinga, ef með Þarf. 

{. gr. 

Nú skyldi eitthvert ár eigi vera úthlutað styrk úr sjóðnum og legejast þá 
allir vextirnir við höfuðstólinn. 

5. gr. 

Málefnum sjóðsins skal stjórnað af þremur félagskonum, sem kosnar 
skulu á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Þá skulu og kosnir tveir endur- 
skoðendur að reikningum sjóðsins. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi alla framkvæmd styrkveitinga, og reiknings- 
rald sjóðsins. Skal sjóðurinn hafa sérstaka bók og skal skipulagskrá þessi inn- 
færð í hana, svo og styrkveitingar allar og reikningar. 

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Eftir hver árslok skulu reikningar 
sjóðsins endurskoðaðir af tveim þar til kjörnum endurskoðendum, en síðan 

skulu reikningar sjóðsins samþykktir af aðalfundi félagsins. 

8. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Sigríður Eiríksdóttir, formaður. Ólafía Jónsdóttir, form. ofangreinds sjóðs. 

María Maack. Vilborg Stefánsdóttir. 

67 REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð frá 25. október 1929 um bifreiðatrvegingar. 

Inngangur reglugerðarinnar orðist þannig: 

Samkvæmt ákvæðum 17. gr. laga nr. 70, 8. september 1981, um notkun 

  bifreiða, er sérhverjum bifreiðareiganda sert að skyldu að kauna í trygeingar- 

  

félagi, sem viðurkennt er af tíkisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir Þif- 
reið sína, sem hér segir: Fyrir vörubifreiðar og bifreiðar, sem samkvæmt skoð- 
unarvottorði megi flytja allt að 6 farþegum, 10000 kr. fyrir hverja bifreið. Fyrir 
bifreiðar, sem mega flytja 7—10 farþega, 20000 kr. fyrir hverja bifreið. Fyrir 
bifreiðar, sem mega flytja fleiri en 10 farþega. 30000 kr. fyrir hverja bifreið. 
Skal með því tryggð greiðsla, að því leyti sem til hrekkur, á hverri þeirri skaða-
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bótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, sem ábyrgð ber á bifreiðinni, 

þegar slysið eða tjónið bar að höndum. Tvíhjóla bifreiðar og þær þríhjóla, sem 

ætlaðar eru einum manni skulu á sama hátt trvggðar fyrir 5000 kr. 

Með tilvísun til þessa ákveður atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið eft- 

irfarandi reglur um framkvæmd laganna og tilkynnir jafnframt, að tryggingar- 

félögum, er sækja um viðurkenningu til þess að taka að sér bifreiðartrygging- 

ar, verða sett eftirfarandi almenn skilyrði fyrir slíkri viðurkenningu: 

1. gr. 

Í stað 1. mgr. 1. gr. komi: 

Þá er tryggingarfélag tekur að sér tryggingu fyrir bifreið ber það alla þá 

áhættu, sem Þbifreiðareiganda er skylt að tryggja samkvæmt fyrirmælum ofan- 

greindra laga, og vanræksla af hendi þess tryggða á skuldbindingum sínum gagn- 

vart félaginu heimilar því engan rétt til þess að neita greiðslu til þess, sem á rétt 

á skaðabótum. Öll ákvæði í tryggingarbréfinu eða í tryggingarskilyrðum félags- 

ins, er takmarka ábyrgð félagsins að þessu leyti, eru ógild, þó er félaginu heim- 

ilt að áskilja sér rétt gagnvart þeim, er trygginguna kaupir. 

Tryggingin gengur í gildi þegar félagið eða umboðsmaður þess hefir feng- 

ið tryggingarbeiðnina í hendur, nema sá er kaupa vill trygginguna, æski þess að 

hún gangi í gildi á öðrum tíma. 

Trygging fyrir vörubifreið nær til farþega, sem fluttir eru í stýrishúsi bif- 

reidarinnar. 

Nú eru bætur vegna sama slyss ákveðnar hærri samtals en vátryggingar- 

fjárhæðinni nemur og skal þá skipta henni hlutfallslega milli þeirra, sem kröfur 

eiga út af slysinu. 

Þetta ákvæði gildir einnig þótt vátryggingarupphæðin sé hærri en lög- 

boðið er. 

Ekki skal setja á sama vátrvggingarskjal aðra tryggingu en hina lögboðnu. 

2. gr. 

Aftan við 1. mgr. 3. gr. komi: 

Uppsögn skal ætið miða við 1. júli. 

3. gr. 
10. gr. falli burtu og breytist greinatalan samkvæmt því. 

Á eftir 14. gr., sem verður 13. gr. kemur ný grein sem verður 14. gr. svo 

hljóðandi: 

3ifreiðaeigendur eru skyldir til þess að tryggja bifreiðar sínar fyrir eitt 

ár í senn frá 1. júlí til 30. júní næsta ár, og greiðist iðsjaldið fyrirfram fyrir allt 

árið. Ef ný Þbifreið er tryggð á árinu skal hún tryggð til næstkomandi 30. júni 

þannig að trvggingartími allra bifreiða miðist við tímabilið 1. júlí til 30. júní 

næsta ár.



1932 

67 

170 

Fyrir vörubifreið, sem í viðlögum er tekin til fólksflutninga, nægir 10000 

29. júní kr, trygging, ef ekki á að flytja fleiri en 6 farþega, en eigi að flytja í bifreið- 

inni /“--10 farþega er bifreiðareiganda skylt að kaupa 10000 kr. viðbótartrygg- 

ingu fyrir bifreiðina og eigi að flytja fleiri en 10 farþega þá 20000 kr. viðbótar- 

tryggingu, þannig að farþegarnir séu tryggðir fyrir slysum, og gildir þetta 

hvort sem ekið er borgunarlaust eða ekki. Þessa aukatryggingu þarf eigi að 

kaupa nema fyrir hverja ferð, er nota á bifreiðina til farþegaflutninss. 

Ef bifreið ónyýtist meðan hún er í tryggingu, er tryggingarfélaginu skylt 

að endurgreiða fyrirfram greitt iðgjald að réttri tiltölu. Bifreiðareigandi sem um 

tima, þó ekki skemur en einn mánuð, notar eigi bifreið sína, á og við lok ábyrgð- 

artímabilsins heimtingu á hlutfallslegri endurgreiðslu á iðgjaldinu, ef hann 

sannar að hann hafi afhent lögreglustjóra skrásetningarmerki bifreiðarinnar 

og lætur félaginu jafnframt í té yfirlýsingu um að hann hafi ekki notað bifreið- 

ina þann tíma, er skrásteningarmerkið var í vörzlum lógreglustjór: 

Iðsjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðurkenndu trygg- 

ingarfélagi, eru lögtakskrætf. 

5. gr. 

Í stað síðari málsgr. 18. gr. komi: 

Ef slík trygging er eigi fyrir hendi skal lögreglustjóri taka skrásetningar- 

merki bifreiðarinnar í sínar vörzlur og að öðru leyti annast um að bifreiðin 

verði eigi notuð. 

6. gr. 

19. gr. orðist þannig: 

Lögreglustjóri skal einu sinni á ári að minnsta kosti rannsaka hvort trygg- 

ingar bifreiða eru í lagi svo sem fyrir er mælt í 15. gr. hér að framan. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 70, 8. september 1931 um 

notkun bifreiða til að öðlast þegar gildi, c og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. júní 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson.
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SAMÞYKKT 68 
6. júlí 

um 

breyting å sambykkt um yms atridi, er snerta fuglaveidar i Vestmannaeyjum 

Lunda må veida med håf å Heimalandi i sumar frå bvi 11 vikur af sumri 

þar til fullar 16 vikur eru af sumri. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum hefir gert sam- 

kvæmt lögum nr. 13. 18. april 1894. sbr. lög nr. 22, 9. júlí 1909, staðfestist hér 

med til þess að öðlast þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. júlí 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 69 
13. júlí 

um 

skipun slökkviliðs og brunamåla i Þingeyrarkauptúni. 

I KAFLI. 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 

Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin % manna nefnd og eiga 

sæti í henni oddviti hreppsnefndar, sem er formaður nefndarinnar, Slökkviliðs- 

stjóri og einn maður sem hreppsnefndin kýs til J ára í senn. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi. undir umsjón hreppsnefndar eftirlit 

með, að fyrirmælum laga um brunamál og reglugerðar þessarar sé í einu og 

öllu framfylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið hreppstjóra eða 

slökkviliðsstjóra.
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IL KAFLI. 

Hver slökkvitæki kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirra. 

í nothæfu ástandi að minnsta kosti 

  

*ingeyrarkauptúni er skylt að 

bessi slökkvitæki og áhöld: 

  

Véldælu með slöngum og tenglum, brunasegl og björgunarsegl, áhalda- 

á kostnað sveitarsjóðs haldið vel við. Skal smyrja 
1 vélar og vagna svo oft sent þess er þörf og reyna dælur ekki sjaldnar en einu 

kerru auk annara minni áha 

áhöldum öllum skal 

sinni Í mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða 
endurnvja þau, skal hún senda breppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en 

ireppsnef £nd tekur ákvörðun um tilöguna skal leitað umsagnar Brunabótafé- 
1 
1 

lags Íslands. 

   OH tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim hagan- 

lega fyrir komið. svo greiður verði gangur að þeim, er á barf að halda. Lykill 

liðsstjóra, og svo margra úr 

  

að slökkvistöðinni skal vera í vörz 

i em þurfa þykir. Brunamálanefnd setur ákveðið að geyma 1 lykil 

terloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvistöðinni 

  

ið á kostnað sveilarsjóðs. 

Í. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjón brunamálanefndar eftirlit með 

ann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim slökkvitækjunum, og ber 

sé vel við haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá 

vfir slökkvitæki þau, sem til eru, og skal bess jafnframt getið hver slökkvitæki 

hafi verið keypt á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

TI. KAFLI. 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 

afnot lausastisa á hæfilega 

  

Slökkviliðssljóri skal 

mörgum stöðum víðsvegar í kauptúnina. er eldsvoða ber að höndum. 

  

Hverju timburhúsi, þar sem ibúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum ofan 

kjallara, ska 191: ; kstjaki og traustur stigi, er sé svo lang- 

ur, ad hann nåi upp i glugga å efsta íbúðarherbe rgi hússins. Skal stiginn og 

krókstjakinn geymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið.
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6. gr. 

Brunamålanefnd getur ad fengnu sambykki hreppsnefndar låtid setja i 

sérhverju húsi, þar sem óvenjuleg cldhætta er (samkomuhús. kvikmyndahús 

smiðaslofur þar sem eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu 

  

hússins. Húseigandi er að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endur- 

nýja þau, og má ekki nota þau 

slökkva eld. 

il neins annars en þess að verja eldsvoða eða 

Brunamálanefnd getur skyldað húseigendur, þar sem óvenjuleg bruna- 
  

   hætta er, til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, 
   

…7 en 
Í i sjökkviáhöld af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

  

Skvlda borgaranna til þess ekipun slökkviliðs. 

Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans vara-slökkviliðsstjórinn, er yfir- 

a
 Á maður og stjórnandi alls slökk 

september) á stað, þar sem festar eru upp aðrar sveilarstjórni 

  

var árlega (í marz og 

    

hver sé slökkvilið hann byr, og hverjir séu honum næ 

  

  
í slökkviliðinu. Slökkviliðssljóri og var    kviliðsstjóri mega aldrei 

  

ir burtu úr kaupstaðnum 

  

senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því að- 
  

eins, að þeir tilkynni brottf a tímanlega, og settur se slökkviliðsstjóri í 

  

þeirra stað á meðan, í samráði við brunanálanefnd. 

Allir verkfærir karlmenn 20—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í 

kaupstaðnum, að undanskildum presti. læknum. lyfsala og símstjóra, og þeim 
   

mönnum, sem með læknisvotton ;i sanna, að þeir fyrir heilsubilun sé ekki færir 

til vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar 

eða eldsvoða. að eigi sé börf fyrir alla, skulu þeir elætu ganga fyrir með hvil 
5 i . 7 

9. gr. 

Í slökkviliði kaupstaðarins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir strá 

stjóri, 16 Hðsmenn og 2 brunaboðar. 

  

menn: Slökkviliðsstjóri, vara-slökkvilið   

10. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og vara-slökk viliðsstjóra eftir tillög- 

  

um brunamaála lar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkvi- 

liðsins eftir tillö slökkviliðssijóra. Slökkviliðsstjóri setur sagt upp liðs- 

  

mönnum slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu Hl, og 

ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en þó skal hann gera brunamálanefnd 
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grein fyrir brottrekstrinum, og ræður hún síðan menn í stað þeirra, sem vikið 

hefir verið úr liðinu. Allir Hðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna 

slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt 

starfi sínu í slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr kaupstaðnum daglangt, og Hggur sekt við, ef út af er brugðið. 

11. gr. 

Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri hafa fasta þóknun fyrir starfa 

sinn, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. Aðrir liðsmenn slökkviliðsins fá 

greiðslu fyrir hverja klukkustund, er þeir vinna í þjónustu þess við að slökkva 

eld, eftir gjaldskrá, 

Þeir sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá 

skemmdirnar endurgoldnar úr sveilarsjóði, eftir mati, nema öðru vísi semj- 

er hreppsnefnd setur í janúarmánuði ár hvert. 

ist um. 

12. gr. 

Hreppsnefnd ákveður eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu. 

13. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins, og ber ábyrgð á, að 

ávallt séu nógu margir í slökkviliðinu, og að það sé vel æft. Þegar eldsvoða ber 

að höndum ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli fri komið, og allt hvað 

gera skuli til þess að slökkva eldinn, og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki 

rífa niður hús til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögreglustjóra komi 

til, eða þess, er fer með wmboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er 

forfallaður, sengur vara-slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki 

viðstaddur, þá hefir yfirstjórn á bendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðs- 

stjóri, í samráði við brunamálanefnd, hefir fyrirfram ákveðið til þess. 

14. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til 

þess kallaður, hvar sem er 

Cc 

æfinga og til þess að slökkva eld, begar hann er til 

innan lögsagnarumdæmis kauptúnsins, og hlýða þá í öllum atriðum, öllu því, 

er yfirmaður hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanna, yfir- 

gefa eldsvoða áður en slökkt er, né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

15. gr. 

Hreppstjóri er yfirmaður lög meg udv eitar beirrar, er viðhalda skal góðri 

regiu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd kveður í flokk þenna 

efur tillögum hreppsstjóra, hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru 

til þess að vera í slökkviliðinu. Hreppsstjóri ákveður í samráði við slökkviliðs- 

stjóra skipulag lögreglusveitarinnar og starfssvið hvers einstaks í henni. Skylt er
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lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æfingar. sjá slökkvi- 69 

liðsmönnunum fyrir greiðum gangi að eldinum. og annast um að engir óvið- 13. júlí 

komandi menn sangi of nærri húsi því, sem brennur, eða flytii þaðan neitt burtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning 

og aðhjúkrun þeirra. er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá, er 
  

sekir verði um brot og kærir þá. 

Umferð má banna um götur. þar sem þess þarf með. 

KAFLI. 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

16. gr. 

Heimilt er að taka vatn til þess að slökkva eld og til æfinga úr brunnum 

og vatnsbólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn 

sé tekið úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva eld, og má enginn, sem í hús- 

  

   
   

inu er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum 

í húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld. er sérhverjum húseiganda skylt að leyfa 

slökkviliðinu tálmunarlausan aðgang um lóð sina, en fullt endurgj ale | komi fyrir 

skemmdir ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur, er sérhverjum skylt að lána þau tæki. er hann hefir, til 

þess að flytja vatn og tæki slökkvi liðsins. Ef tæki, sem hefir verið lánað, skemm- 

ist eða tynist, skal fullt endurgjald koma fyrir úr sveitarsjóði. 

Meðan verið er að slökkva eld eru bæjarbúar, er vatn taka úr sömu 

vatnsveitu eða brunnum, skyldir að takmarka vatnsnotkun sína sem mest má 

verða. 

17. gr. 

st: Það er skylda ailra. sem viðstaddir eru eldsvoða. hvort sem beir eru í 

slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þú 

stjórinn krefst þess og hlýða í öllu fyrirskipunum slökk“ 

seta, ef slökkviliðs- 

sstjóra. 

  

TØ
   aðstoð, sem bei 

  

KAFLI. 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

18. gr. 

Beykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári, þó getur hreppsnefnd eftir tillög- 

um brunamálanefndar ákveðið að hreinsun skuli fara fram oftar, ef sérstakar 

ástæður eru til. Brunamálanefnd skal eftir fyrirmælum hreppsnefndar, einu 

sinni á ári hverju, láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum kauptt únsins;
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og líta eftir að þau séu útbúin lögum samkvæmt, og að reykháfar hafi verið 
nægilega hreinsaðir, svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir, sprengiefni og önnur 
eldfim og hættuleg efni séu geymd, sem vera ber samkvæmt lögum um bruna- 

lt og samkvæmt ákvæðum reglugerðar bessarar. Skoðunarmenn skulu og lita 
1 og seymdir þar sem þeir eiga 

>k 

  

eftir, hvort stigar og ró tjara ” eru nothæfii 
að vera. Á sama hátt skal líta eftir sérstökum slökkvita jun, ef þau eiga að vera 
í húsinu. SkoSunarmen in skulu gera skyrslu um skoðunina, er afhendist bruna- 

1 

málanefnd og sendist til Brunabótafélags Íslands, ef óskað er. 
Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, 

skal það tafarlaust bætt, ef hægt er. } húseiganda stuttan frest til 
þess að lagfæra gallana; skal þá að frestinum Hðnum ný skoðun fara fram. 

1 I 

  

veita 

yr 
Komi þá í ljós, við | "na síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem T 

ad var fundi ð, skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur 2 
fram ábyrgð á hendur hinum brotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, 

r lagfæra þarf. 

VIL. KAFLI. 

Um brunaboðun. 

19. gr. 

Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða. að tilkynna það 
1 ilíðinu þega stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á göngum sínum 

  

un kauptúnið hafa sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í hús- Å 

  

um og tilkynna það þegar í stað slökl iliðsstjóra, brunaboðum og öðrum úr 
slökkviliðinu, hreppsstjóra og simastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun 
verður gerð, slökkviliðið kallað saman með því að hefja brunakall um kaupstað- 
inn, með brunalúðrum. 

VII. KAFLI. 

Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr 
Á götum, stakkstæðum, torgum eða almannafæri, eða milli húsa. eða í 

görðum, má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af 
slökkviliðsstjóra og ákveður hann þá, hvernig eldstæðið sk 

  

fi 

uli búið út og hverra 
varúðarreglna skuli sætt. ar slíkt er leyft, skulu menn allt 

u 

al af vera við eldinn, 
meðan logandi er 1 lóðunum. Hið sama er og um lysisbræðslu, tjörugerð og 
Þikserð og bikun á veiðarfærum. Milli húsa eða úti við, má ekki bera elds- 
glæður nema í lokuðum málmkössum. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál 
eða halda brennur, nema leyfi hreppsstjóra komi til.
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21. gr. 
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aðeins sam- 
nema með samþykl si brun: amála hefnda. og <eiðr 

þykki til þess, að ekki seti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám 

borðvið má því aðeins hafa fyrir ulan hús, að brunamálanefnd leyfi. Íkvet 

hún um leið og hún veitir leyfið, hversu stór frjástafli megi vera, hve langt bi! 

t 

  

  

skuli vera á milli þeirra, og minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem 

vera minni en 6 metrar. 
    

Það skal yfirleitt ekki leyft, : vidarstafla hærri en Åå metra og ek 

stærri ad flatarmåli en 40 fermetra, enda standi bå staflanir ekki nær hver 

9 
öðrum en svo, að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 

metra. Birgðir af steinolíu. benzíni, ferpentinu eða öðrum eldfimum vökvum 

  

skulu ætið gevmdir í húsum inni, eða í mannheldum girðingum og hvergi nema 

  

þar sem hreppsnefnd samþykkir. Þó má ekki geyma birgðir af vökvum þess- 

um, nema í steinhúsum með steinsteypuloftum eða steinsteyptum kjöllurum 

með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lög- 

  

um um brunamál. Hafi einhver sett slíkum eldfimum vökvum á ber- 

svæði eða annars staðar, í óleyfi bæjarstj 
1 

iórnar, má hreppsnefnd láta flytja þær 

burtu á kostnað eiganda. 

92. gr 

terpentinu, benzini eða áþe 
i 

  

Þar sem geymdar eru 

  

irgðir af steinoMH 

£ 
um eldfimum vökvum, skal ett varúðarreglum fylgt: 

  

a. Séu birgðirnar meiri en 800 ' steinolíu eða 175 lítrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum, má hvorki bera ustaðinn eld eða ljós. 

enda þótt það sé birgt í ljóskeri. ekki kveikja á eldspýtum né tey} 
: , 

<ja bar 

  

tóbak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, ritaleiðslur, sem 

eldhætta getur stafað af. 

b. Séu birgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benz- 

íni eða álíka eldfimum vökvum, og þær geymdar utan húss í görðum eð: 

  

portum, þar sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar 
1 

um ljós, að það sé í lokuðu ljóskeri. en eld má ekki kveikja þar né bera. 

Ekki má heldur taka þar ljósvökva úr tunnu eða stærra í áti við ljós, nema 

ljósið sé í lokuðu ljóskeri og bad látið hanga í a. m. k. meira fjarlægð. 

Séu slíkar birgðir geymdar innan húss skal gæta sömu varúðar og 

undir a-lið. 

c. Birgðir allt að 200 litnum af steinolíu eða 10 MHtrum af benzini eða álíka 

eldfimum vökvum má geyma í sölu- eða smíðahúsum, en þá skulu bær 

    geymdar á afviknum stað í málníláti eða lokuðum flöskum. Skal þá 

sömu varúðar og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki 

taka úr íláti neinn FANN með blossamarki undir 40 stiga hita, hundr- 

adsmælis (Celsius) (t. d, benzin)
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Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni. í sölustöðum eða 
smiðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, 
skal hann þerraður upp þegar í stað, svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki 
Seyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða, 
sem ekki er eldfim. Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinolíu 
eða 40 lítrar af benzini eða álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara 
fram, nema undir eftirliti fullorðins manns. er þar sé ávalit staddur. Ella 
skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkomandi komist þar ekki inn. 
Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins nema sam- 
kvæmt fyrirlagi hreppsstjórnar, að fengnum tillögum Þbrunamálanefndar. 
Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhúsum 
en 25 metra, og skal frágangur allar vera svo rammbyggilegur, að sem 
minnst eldhætta stafi af. Tóbaksreykingar megi ekki fara fram í nánd við 
geymana. Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja burtu. 
Landflutningur á benzini og olíu í stærri stil, svo og fylling benzín- og olíu- 
geyma, má ekki fara fram. nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir 
fyrirmælum brunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farms- 
móttakanda. 

Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg, 
þar sem það er auðvelt til aflestrar 

23. gr. 
Í smíðahúsum handiðnarmanna, sem fást við trésmíði, skal gæta þessara 

varúðarreglna: 

a. 

b. 

e. 

Eld má ekki fara með, nema í eldstæðinu eða ofninum og tóbaksreykingar 
skulu bannaðar. Fyrir framan hveri Ja ofnhurð skal vera kassi úr málmi, er 
sé að minnsta kosti 50 em. á hæð. og sé hann Þannig áfastur ofninum, að 
allar glæður og eldur úr honum detti í kassann. 
Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu. skal setja hann á málmplötu, 
er nái a. m. k. 8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal 
beygð upp á við. 

bar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða 
okað ljósker, en hvorki borðlampa eða kert aljós. 
Ekki má fleygja eldspýtu á gólfið, þegar kveikt hefir verið á henni. heldur 

al fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað 
þar s sem vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 
Tréspænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir. mega ekki liggja dreifðir 
um smíðahúsgólfið, dag frá degi. Á hverjum degi, að endaðri vinnu, skal 
þeim sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu. eða þeim komið fyrir á 
sérstökum stað í smíðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar bireðir af 
tréspónum skal geyma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta 
gelur stafað af. 

Miklar birgðir af trésmíðaefni mega ekki liggja í göngum eða stigum, og 5 5
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heldur ckki utan vid smidahusid, nema sérstakt leyfi brunamålanefndar 

komi til. Handidnarmenn, sem fást við trésmíði og jårnsmidi mega ekki 

geyma meira viðarsmíðaefni í járn- eða trésmiðju sinni, en þarf til þess að 

vinnan verði innt af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

sg. Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smiðahús- 

inu, skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn 

komist ekki í það. 

— Í sérhverju smíðahúsi, þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani 

með viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva, af 

þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. Brunamálanefnd getur 

veitt undanþágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar sem vinna að 

jafnaði aðeins 1--2 menn. 

i. Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á 

vegg, þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá 

um, að reglum þessum sé hlýtt, og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti 

gætt, í meðferð á eldi og ljósi. 

IX. KAFLI. 

Um slökkviliðið. 

24. gr. 

Fastir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

1. Björgunarflokkur 20.00.2000... 1 liðsmenn. 

9. Húsrifsflokkur ......000 000 2 = 

3. Vatnsslönguflokkur ......0.0..0.. 1 

í. Dæluflokkur .......00 0000 1 

5. Vatnsburðarflokkur ....000.0. 0... 2 

6. Brunaboðar .......00%0 0. 2 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. Hann skal og árlega 

semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt 8. gr., og skal hverjum 

einum tilkynnt í hvaða flokki bann skuli vera. 

Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal merkja í skránni, við alla þá, sem 

hafa mætt. 

25. gr. 

a. Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er 

eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum, svo fljótt sem unnt er. Hinir 

sjá um flutning stiga og annara björgunartækja á brunastaðinn. Fyrsta 

verk björgunarflokksins skal vera, að bjarga fólki, þá landi skepnum, og 

síðan öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast undantekninsar- 

íaust. Alt. sem hann bjargar, skal fara vel með og koma því á svo óhultan 

stað sem unnt er. Enga björgun má hann framkvæma, að undanskildu 

1932 
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fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra eða annars, sem 
gengur í hans stað. Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem 
flokksstjóra, sem hann getur sérstaklega snúið sér til með skipanir sínar, 
sem og til hinna annara flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða. 
Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rifa það, sem þurfa þykir, eftir skipun 
slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt vera með sín ákveðnu verkfæri á bruna- 
staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 
Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og vatnsgevmar komi á 
brunastaðinn jafnframt dælunum, og skal hann koma slöngunum svo fyrir, 
að þægilegt sé að drepa eldinn. Siðan skal flokkurinn starfa sem bunustjór- 
ar eftir fyrirskipunum yfirmanna. 
Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unnt er, þegar 
eldsvoða ber að höndum, og hafa dælurnar í góðu standi, flytja þær þangað 
sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja véldælurnar í Sang og láta þær dæla, 
og knýja handdælu verði hún notuð. Einnig skulu Þeir aðstoða vatnsslöngu- 
flokkinn við samsetningu slangnanna. 
Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 
með því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem fyrirskipað er af bruna- 
málanefnd. Sé það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers liðs- 
manns, þar til hann verður var við þá, og skal liðsmaður Þegar gefa þeim 
merki um, að hann hafi orðið þeirra var. Ekki mega þeir tala við nokkurn 
mann, nema segja götu- og hústölu, þar sem eldurinn er. Skulu þeir að af- 
loknu Þbrunakalli, skyldir til að mæta á brunastaðnum. og vinna þar það, 
sem slökkviliðsstjóri leggur fyrir þá. Loks skulu þeir skyldir til að tilkynna 
slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 
Vatnsburðarflokkur skal ákveðinn af slökkviliðsstjóra í samráði við bruna- 
málanefnd. Fyrirliðar flokksins geta skipað hverjum sem er, úr flokknum, 
að aðstoða sig eftir þörfum, með flutning á vatnsfötum til og frá slökkvi- 
stöðinni, að viðlögðum sektum, sbr. 28. gr. 

26. gr. 
Árlega skal halda minnst 3 æfingar og er liðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) 

skylt að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr 
skylduliðinu, sbr. 8. gr., er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri ákveð- 
ur hvenær æfingar skuli haldnar, en gæta skal um það hagræðis liðsmanna og 
skylduliðs. Skal halda skýrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs til 
Brunabótafélags Íslands til athugunar. 

27. gr. 
Allir líðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða 

eða tal, og gera sér far um að taka öllu með gætni og stillingu, og vera skjótir 
og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna.
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Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld, 13. 1 

eða á annan hátt brotið á móti brunareglugerð kaupstaðarins, vanda um við þá, 

sem gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðs- 

stjóra aðvart svo fljótt sem unnt er. 

29. gr. 

Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á slökkvistöðinni, að undan- 

skildum nokkrum hluta björgunarliðsins (sbr. 25. gr.), nema þeir séu þess full- 

vissir. að öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til að 

sjá um, að þau komist á brunastaðinn í nothæfu ástandi. Enginn má fara af 

brunastaðnum. nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Engin forföll eru tekin eild 

önnur en veikindi, eða fjarvera úr lögsagnarumdæminu. 

X, KAFLI. 

Sektarákvæði o. fl. 

30. gr. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og 

greiði hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni Í sveitarsjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85. 22. nóv- 

ember 1907, til þess að öðlast gildi 1. ágúst 1932 og birtist til eftirbreytni öll- 

um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinna- og samgöngumálaráðuneytið, 13. júlí 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

um 

skipun slökkviliðs og brunamála í Sauðárkrókskauptúni. 

I. KAFLI. 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 
Stjórn brunamála í kauptúninu skal falin 3 manna nefnd og eiga sæti í 

henni hreppstjóri, sem er formaður nefndarinnar, slökkviliðsstjóri og einn mað- 
ur, sem hreppsnefndin kýs til 3 ára í senn úr sínum flokki ef vill. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar eftirlit 
með, að fyrirmælum laga um brunamál og reglugerðar þessarar sé í einu og 
öllu framfylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið hreppsstjóra 
eða slökkviliðsstjóra. 

11. KAFLI. 

Hver slökkvitæki kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirra. 

2. gr. 
Sauðárkrókskauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti 

þessi slökkvitæki og áhöld: 

Véldælu með slöngum og tenglum, brunasegl og björgunarsegl, rafknú- 
inn brunalúður, áhaldakerru auk annara minni áhalda. 

Áhöldum öllum skal á kostnað sveitarsjóðs haldið vel við. Skal smyrja 
vélar og vagna svo oft sem þess er þörf og reyna dælur ekki sjaldnar en einu 
sinni Í mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða 
endurnýja þau, skal hún senda hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en 
hreppsnefnd tekur ákvörðun um tillöguna skal leitað umsagnar Brunabótafé- 
lags Íslands. 

3. gr. 
Öll tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim hagan- 

lega fyrir komið, svo greiður verði gangur að þeim, er á þarf að halda. Lykill 
að slökkvistöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra, og svo margra úr 
slökkviliðinu, sem þurfa þykir. Slökkvistöðinni skal haldið vel við á kostnað
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sveitarsjods. Brunamålanefnd getur åkvedid að geyma 1 lykil í smáskáp með 

glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. 

4. gr. 
Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjón brunamálanefndar eftirlit með 

slökkvitækjunum, og ber hann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim 

sé vel við haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá 

yfir slökkvitæki þau, sem til eru, og skal þess jafnframt getið hver slökkvitæki 

hafi verið keypt á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

III. KAFLI. 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 
ut
 gr. 

Slökkviliðsstjóri skal tryggja slökkviliðinu afnot lausastiga á hæfilega 

mörgum stöðum víðsvegar í kauptúninu, er eldsvoða ber að höndum. 

Hverju timburhúsi, þar sem iíbúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum ofan 

kjallara, skal fylgja nægilega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo lang- 

ur, að hann nái upp í glugga á efsta íbúðarherbergi hússins. Skal stiginn og 

krókstjakinn geymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

Auk þess skal hreppsfélagið eiga að minnsta kosti 5 stiga og 3 krókstjaka, 

er ætíð séu til afnota fyrir brunaliðið og geymdir þar sem brunamálanefnd telur 
hagkvæmast. 

6. gr. 

Brunamálanefnd getur að fengnu samþykki hreppsnefndar látið setja í 

sérhverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús, 

smíðastofur þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu 

hússins. Húseigandi er skyldur til að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endur- 

nýja þau, og má ekki nota þau til neins annars en þess að verja eldsvoða eða 
slökkva eld. 

Brunamálanefnd getur skyldað húseigendur, þar sem óvenjuleg bruna- 

hætta er, til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, 

slökkviáhöld af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

IV. KAFLI. 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

7. gr. 

Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans vara-slökkviliðsstjórinn, er yfir- 

maður og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal tvisvar árlega (í marz og 
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september) á stað, þar sem festar eru upp aðrar sveitarstjórnarauglýsingar, 
hver sé slökkviliðsstjóri, hvar hann býr, og hverjir séu honum næstir yfirmenn 
slökkviliðinu. Slökkviliðsstjóri og vara- slökkviliðsstjóri mega aldrei vera báð- 

7 " burtu úr kaupstaðnum í senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því að- 

viliðsstjóri 1 

  

( 

i- 
AK Lt, og seltur se slök 

  

eins, að þeir tilkynni brottför sína tímanleg 

þeirra stað á meðan, í samráði við brunamálanefnd. 

8. 

Allir verkfærir karlmenn 20—-6( 

kaupstaðnum, að undanskildum presti, læknum, lyfsala og símastjóra, og þeim 

Tr. 

ára að aldri, sem heimilisfastir eru í g
g
 

mönnum, sem með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun sé ekki færir 

til vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar 

eða eldsvoða, að eigi sé þörf fyrir alla, skulu þeir elztu ganga fyrir með hvíld. 

9. gr. 

slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir 

menn: Slökkviliðsstjóri, vara-slökkviliðsstjóri, 16 liðsmenn og 2 brunaboðar. 

10. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og vara-slökkviliðsstjóra eftir til- 

lögum brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkvi- 

liðsins eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðs- 

mönnum slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og 

ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en þó skal hann sera brunamálanefnd 

grein fyrir brottrekstrinum, og ræður hún síðan menn í stað þeirra, sem vikið 

hefir verið úr liðinu. Allir Hðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna 

slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt 

starfi sínu í slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr kaupstaðnum daglangt, og liggur sekt við, ef út af er brugðið. 

11. ør. 

Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri hafa fasta þóknun fyrir starfa 

sinn, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. Öðrum liðsmönnum slökkviliðsins, 

og þeim, er það kann að kalla til hjálpar, gelt ir hreppsnefnd ákveðið greiðslu 

fyrir vinnu þeirra í þágu brunamálanna, samkv. gjaldskrá, er hún semur í jan- 

úar ár hvert 

Þeir sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá 

skemmdirnar endurgoldnar úr sveitarsjóði, eftir mati, nema öðru vísi semj- 

ist um. 

12. gr. 

Hreppsnefnd ákveður eftir tillögum Þbrunamálanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu.
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13. ør. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins, og ber ábyrgð á, að á- 

vallt séu nógu margir í slökkviliðinu, og það sé vel æft. Þegar eldsvoða ber 

að höndum ákveður hann, bvernig slökkviliðinu skuli fyrir komið, og allt hvað 

gera skuli til þess að slökkva eldinn, og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki 

rifa niður hús til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögreglustjóra komi 

til, eða þess, er fer með umboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er 

forfallaður, gengur vara-slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki 

viðstaddur, þá hefir yfirstjórn á hendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðs- 

stjóri, í samráði við brunamálanefnd, hefir fyrirfram ákveðið til þess. 

14. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til 

æfinga og til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er 

innan lögsagnarumdæmis kauptúnsins, og hlyða þá í öllum atriðum, öllu því, 

er yfirmaður hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanna, yfir- 

gefa eldsvoða áður en slökkt er, né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

15. gr. 
Hreppstjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal góðri 

reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd kveður í flokk þenna 

eftir tillögum hreppsstjóra, hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru 

til þess að vera í slökkviliðinu. Hreppsstjóri ákveður í samráði við slökkviliðs- 

stjóra skipulag lögreglusveiltarinnar og starfssvið hvers einstaks í henni. Skylt er 

lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æfingar, sjá slökkvi- 

liðsmönnunum fyrir greiðum gangi að eldinum, og annast um að engir óvið- 

komandi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða flytji þaðan neitt burtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning 

og aðhjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá, er 

sekir verða um brot og kærir þá. 
Umferð má banna um götur, þar sem þess þarf með. 

V. KAFLI. 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

16. gr. 

Heimilt er að taka vatn til þess að slökkva eld og til æfinga úr brunnum 

og vatnsbólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn 

sé tekið úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva eld, og má enginn, sem í hús- 

inu er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum 

í húsinu.
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Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum húseiganda skylt að leyfa 
slökkviliðinu tálmunarlausan aðgang um lóð sína, en fullt endurgjald komi fyrir 
skemmdir ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur, er sérhverjum skylt að lána Þau tæki, er hann hefir, til 

þess að flytja vatn og tæki slökkviliðsins. Ef tæki, sem hefir verið lánað. skemm- 

ist eða týnist, skal fullt endurgjald koma fyrir 

Meðan verið er að slökkva eld eru bæjarbúar, er vatn taka úr sömu 

  

úr sveilarsjóði. 

vatnsveitu eða brunnum, skyldir að takmarka vatnsnotkun sína sem mest má 

verða. 

17. gr. 

Það er skylda allra, sem viðstaddir eru eldsvoða, hvort sem þeir eru í 

slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem þeir geta, ef slökkviliðs- 

stjórinn krefst þess og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. KAFLI. 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

18. gr. 
Reykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári, þó getur hreppsnefnd eftir tillög- 

um brunamálanefndar ákveðið að hreinsun skuli fara fram oftar. ef sérstakar 
ástæður eru til. Brunamálanefnd skal eftir fyrirmælum hreppsnefndar, einu 
sinni á ári hverju, láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum kauptúnsins, 
og líta eftir að þau séu útbúin lögum samkvæmt, og að reykháfar hafi verið 
nægilega hreinsaðir, svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir, sprengiefni og önnur 
eldfim og hættuleg efni séu geymd, sem vera ber samkvæmt lögum um bruna- 
mál og samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Skoðunarmenn skulu og lita 
eftir, hvort stigar og krókstjakar eru nothæfir og geymdir þar sem þeir eiga 
að vera. Á sama hátt skal lita eftir sérstökum slökkvitækjum, ef þau eiga að vera 
í húsinu. Skoðunarmenn skulu gera skýrslu um skoðunina, er afhendist bruna- 
málanefnd og sendist til Brunabótafélags Íslands, ef óskað er. 

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, 

skal það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita húseiganda stuttan frest tl 

þess að lagfæra gallana; skal þá að frestinum liðnum ný skoðun fara fram. 

Komi þá í ljós, við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem 

að var fundið, skal tafarlaust kæra hlutaðeisanda fyrir lögreglustjóra, er kemur 
fram ábyrgð á hendur hinum brotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, 
er lagfæra þarf.
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VIL KAFLI. 

Um brunaboðun. 

19. gr. 

#
0
 

r við eldsvoða, að tilkynna það Það er skylda hvers eins. er verður ví 

í stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á göngum sínum 

stakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í hús- 

um og tilkynna bað þegar í stað slöl 

slökkviliðinu, hreppstjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal. þar tl önnur skipun 

því að hefja brunakall um kaup- 

slökkviliðinu þes 

    

um kauptúnið 
stóra brunaboðum og í öðrum ur 

  

verður gerð, slökkviliðið kallað saman með 

túnið, með brunalúðrum. 

VIII. KAFLI. 

Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 

Á götum, stakks tæðum, lorgum eða almannafæri, eða milli húsa, eða i 
5 

ja lausar eldstór e ða hlóðir, nenna leyfi sé veitt til Þess af 

    

görðum, má ekki set 

slökkviliðsstjóra og í åkvedur hann þá. hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra 

varúðarreglna skuli gætt. Þegar slíkt er leyft, skulu menn alltaf vera við eldinn, 

meðan logandi er í hlóðunum. Hið sama er og um lýsisbræðslu, tjörugerð og 

bikgerð og bikun á veiðarfærum. Milli húsa eða út við, má ekki bera elds- 

glæður nema í lokuðum málmkössum. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál 

eða halda brennur, nema leyfi hreppsstjóra komi til. 

21. gr. 

Eldivið. steinkol. mó og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús, 

nema með samþykki brunamálane fndar, og veitir brunamálanefnd aðeins sam- 

af því eldshætta að marki. Mikið af tr jám og 

  

þykki til þess, að ekki ge 

borðvið má því aðeins haf a fyrir utan hús, að brunamálanefnd leyfi. Ákveður 

hún um leið og hún veitir leyfið, hversu stór trjástafli megi vera, hve langt bil 

skuli vera á milli þeirra. og minnsta fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má 

aldrei vera minna en 6 metrar. 

Það skal yfirleitt ekki leyft, að hafa viðarstafla hærri en 4 metra og ekki 

stærri að flatarmáli en 40 fermetra, enda standi þá staflarnir ekki nær hver 

öðrum en svo. að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 

metra. Birgðir af steinolíu, benzini, terpentínu eða öðrum eldfimum vökvum, 

skulu ætíð geymdar í húsum inni, eða í mannheldum girðingum og hvergi nema 

þar sem hreppsnefnd samþykkir. Þó má ekki geyma birgðir af vökvum þess- 

um. nema í steinhúsum með steinsteypuloftum eða steinsteyptum kjöllurum 

með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lög-
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um um brunamál. Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum vökvum á ber- 
svæði eða annars staðar, í óleyfi sveitarstjórnar, má hreppstjóri láta flytja þær 

burtu á kostnað eiganda. 

22. gr. 

Þar sem geymdar eru birgðir af steinolíu, terpentínu, benzíni eða áþekk- 

um eldfimum vökvum, skal eftirfarandi varúðarreglum fylgt: 

a. Séu Þbirgðirnar meiri en 800 litrar af steinolíu eða 175 lítrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum, má hvorki bera um geymslustaðinn eld eða ljós, 

enda þótt það sé birgt í ljóskeri. ekki kveikja á eldspýtum né reykja þar 

tóbak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, revkháfar eða hitaleiðslur, sem 
eldhætta getur stafað af. 

bh. Séu Þbirgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benz- 

íini eða álíka eldfimum vökvum, og þær geymdar utan húss í görðum eða 

portum, þar sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar 

um ljós, að það sé í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja þar né bera. 

Ekki má heldur taka þar ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema 

ljósið sé í lokuðu ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. 

Séu slíkar birgðir geymdar innan húss skal gæta sömu varúðar og 

undir a-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzíni eða álíka 
eldfimum vökvum má geyma í sölu- eða smíðahúsum, en þá skulu þær 
geymdar á afviknum stað í málmiláti eða lokuðum flöskum. Skal þá sætt 
sömu varúðar og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki 
taka úr íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 40 stiga hita, hundr- 
aðsmælis (Celsius) (t. d. bensin). 

e. Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum eða 
smiðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, 
skal hann þerraður upp þegar í stað, svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki 
geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða, 
sem ekki er eldfim. Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinolíu 
eða 40 lítrar af benzíni eða álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara 
fram, nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt staddur. Ella 
skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkomandi komist þar ekki inn. 

f. Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins nema 
samkvæmt fyrirlagi hreppstjórnar, að fengnum tillögum brunamálanefnd- 
ar. Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhús- 
um en 25 metra, og skal frágangur allur vera svo rammbyggilegur, að sem 
minnst eldhætta stafi af. Tóbaksreykingar mega ekki fara fram í nánd við 
geymana. — Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja burtu. 

g Landflutningur á benzini og olíu í stærri stíl, svo og fylling benzin- og oliu- 
geyma, má ekki fara fram, nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir
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fyrirmælum brunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farms- 

móttakanda. 
Í hverjum geymslustað 

  

ð eintak af reglum þessum hanga á vegg, 
  

A = þar sem það er auðvelt 

. 
25. gr. 

varúðarreglna: 

ad. 

a 

h. 

Eld má ekki fara með, nema í eldstæðinu eða ofninum og tóbaksreykingar 

skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi úr málmi, er 

sé að minnsta kosti 50 em. á hæð. og sé hann þannig áfastur ofninum, að 

allar glæður og eldur úr honum detti í kassann. 

  

Þegar limpottúrinn er tekinn eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, 

er nái a. m.k.8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal 

bevgð upp á við. 

Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða 

lokað ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

íkki má fleygja eldspitu á sóli - kveikt hefir verið á henni, heldur 

  

5, be     
ia á málmplötu eða annan stað, 

    

Jar sem vissa er fyrir,    ekki kveikt eld frá sér 

  

imir hlutir, mesa ekki Hggja dreifðir Tréspænir, hey eð: 

  

um smiðahússólfið, degi. Á hverjum degi, að endaðri vinnu, skal 

þeim sópað saman og þeir bornir úr smiðahúsinu, eða þeim komið fyrir 

  

á 

sérstökum stað í smíðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af 

  

n klefa, þar sem engin sérstök eldbhætta    

    

   

megi ekki liggja í göngum eða stigum, og 

nema sérstal r <t leyfi brunamálanefnda 

lárn- eða trésmiðju sinni, en þarf til þess 

' hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

i. og áður en smiðirnir fara úr smiða- 

  

húsinu, skal slökkv Han eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi 

Í sérhverju s vatnsveita er, skal vera sérstakur vatns- 

krani með viðfestri slöngu vera bar slökkvitæki með slökkvi- 

vökva, af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. Brunamála- 

nefnd getur veitt undanþágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar 

sem vinna að jafnaði aðeins 1 4 menn. 

Í sérhverju smiðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á 

  

   gg, þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá 

um, að reglum þessum sé hlýtt, og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti Us 

gætt, í meðferð á eldi og ljósi. 

13 

70 
juli
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70 IX. KAFLI. 
13. júlí , . „en 

Um slökkviliðið. 

or gr. 

(sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

  

fastir starfsmenn slökkvii 

í. Björgunarflokkur ......... Í liðsmenn. 

2. Húsrifsflokkur ......... 2 

5. Vatnsslönguflokkur ..... FRIÐ d 

t. Dæluflokkur „0... Í 

>. Vatnsburðarflokkur .....0.. 2 

6. Brunaboðar c....0.00 2 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. Hann skal og ár- 
lega semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt 8. gr., og skal 

   
hverjum einum tilkynni í hvaða floki 

Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal merkja í skránni, við alla þá, sem 

hann skuli vera. 

  

1 

hafa mætt. 

25. gr. 

a. Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er 

eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum, svo fljótt sem unnt er. Hinir 

J to
 sjá um flutning stiga og annara björgunartækja á brunastaðinn. Fyrsta 

verk björgunarfle sins skal vera, að bjarga fólki, þá lifandi skepnum, og 

siðan öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast undantekningar- 

   

laust. Allt, sem hann bjargar, skal fara vel með og koma því á svo óhultan 
stað sem unnt er. Enga björgun má hann framkvæma, að undanskildu 
fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkviliðstjóra eða annars, sem 
gengur í hans stað. Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem 
flokksstjóra, sem hann getur sérstaklega snúið sér til með skipanir sínar, 
sem og til hinna annara flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða. 

b. Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rífa það, sem þurfa þykir, eftir skipun 
Skal hann ávallt vera með sín ákveðnu verkfæri á bruna-   slökkviliðsstjóra 

staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 
c. Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og vatnsgeymar komi á 

brunastaðinn jafnframt dælunum, og skal hann koma slöngunum svo fyrir, 
að þægilegt sé að drepa eldinn. Síðan skal flokkurinn starfa sem bunu- 
stjórar eftir fyrirskipunum yfirmanna. 

d. Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unnt er, þegar 
eldsvoða ber að höndum. og hafa dælurnar í góðu standi, flvtja þær þang- 
að sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja véldælurnar í sang og láta þær 
dæla, og knýja handdælu verði hún notuð. Einnig skulu þeir aðstoða 
vatnsslönguflokkinn við samsetningu slangnanna.



  

e. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoð: ur vart, gera slökkviliðinu aðvart 

með því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem fyrirskipað er af bruna- 

málanenfnd. Sé það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers 

  

  

liðsmanns, þar til hann verður var og skal liðsmaður þegar gefa 

þeim merki um, að hann hafi orði var. Ekki mega þeir tala við 

  

a 

nokkurn mann, nema segja gotu- 0: , bar sem eldurinn er. Skulu 

þeir að afloknu brunakalli, skyldir ti til að mæta á brunastaðnum, og vinna 

þar það, sem slökkviliðsst jóri leggui r bå. Loks skulu beir skyldir til 

að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 

f, Vatnsburðar flokkur skal ákveðinn af slökkviliðsstjóra í samráði við 

brunamálanefnd. Fyrirliðar flokksins geta skipað hverjum sem er, úr 

flokknum, að aðstoða sig eftir þörfum, með flutning á vatnsfötum tl og 

á slökkvistöðinni, að viðlögðum sektum, sbr. 28. gr. 

  

26. gr. 
Árlega skal halda minnst 3 æfingar og er liðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) 

  

skylt að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr 

skylduliðinu, sbr. 6. gr.. er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri á- 

kveður hvenær æfingar skuli haldnar, en gæta skal um það hagræðis liðsmanna 

/ | og skylduliðs. Skal halda skýrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs 

til Brunabótafélags Íslands til athugunar. 

a a 
27. QT 

Allir lidsmenn skulu, begar þeir eru að verki. forðast allan óþarfa há- 

raða eða tal, og gera sér far um að taka öllu með gætni og stillingu, og vera 

skjótir og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

28. gr. 

Allir liðsmenn skulu ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld, 

eða á annan hátt brotið á móti brun: gerð kauptúnsins, vanda um við 

þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkvi- 

    

þá, sem gera sig seka í því, og ef 

liðsstjóra aðvart svo fljótt sem unnt er. 

29. gr. 

Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á slökkvistöðinni, að undan- 

skildum nokkrum hluta björgunarliðsins (sbr. 25. ra
 ör.), nema þeir séu þess 

fullvissir, að öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til 

að sjá um, að þau komist á brunastaðinn í nothæfu ástandi. Enginn má fara 

af brunastaðnum, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Enginn forföll eru tekin 

gild önnur en veikindi, eða fjarvera úr lögsaenarumdæminu. 

1932 

10 
13. júlí
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70 Á, KAFLI. 

Sektarákvæði o. fl. 

30. gr. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og 

greiði hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í sveitarsjóð. 

    

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 
1907, til þess að öðlast gildi 1. ásúst 1932 og birtist til eftirbreytni öllum þeim. 
sem hlut eiga að máli. 

9 Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. Júlí 1982. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

71 REGLUGERÐ 
16. júlí 

um 

rannsókn banameina og kennslu í meina og líffærafræði. 

Samkvæmt lögum nr. 24 frá 1 eftirfarandi ákvæði um 

  

rannsókn banameina og kennslu í meina- og liff: 

Yfirlæknum á sjúkrahúsum ríkisins skal vera heimili, eftir því sem þeim 

ng Í meinafræði rannsaka 

  

bykir ástæða til, að rannsaka sjálfir eða láta sérfræði #3 
it 

með krufningu og á annan hátt banamein sjúklinga Þeirra, sem þar deyja. 

Þeim yfirlæknum og meinafræðingum, sem hér um ræðir og jafnframt 
eru kennarar við læknadeild Háskólans, skal vera heimilt að notfæra þessar 

… krufningar og rannsóknir, eftir því sem við verður komið, til stuðnings kennsl- 
unni í meina- og líffærafræði við læknadeildina.
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9 syr 3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 16. júlí 1952. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson, 

SAMÞYKKT 

um 

einkasíma frá Hofsósi að Bæ í Skagafirði. 

1. gr. 

Símar þeir, er þessi samþykkt nær til, eru frá Hofsósi um Sólbakka og 

Þönglaskála að Bæ 

2. gr 

Símar þeir, sem taldir eru í Í. gr. skulu lagðir svo fljótt, sem fé fæst til 

símalagningarinnar. Gerð simanna skal vera eftir tillögum landssimastjóra. 

3. gr. 

Afgreiðslu á síma sínum, svo 08 daglegt viðhald og bráðabirgða-aðserðir, 

annast hver símanotandi á einkasímasvæðinu, er síma hefir. Hvað snertir síma- 

línuna utan húsa, skiptist þetta þannig. að ábúandi Bæjar og eigandi „Stefáns- 

húss“ í Bæ. anpist símalínuna frá Bæ að Þönglaskála, en ábúendur Þönglaskála 

)g Sólbakka, að jöfnu frá Þönglaskála til miðstöðvar í Hofsós. 

4. gr. 

Búendur á jörðunum Bæ og Þönglaskála, svo og ábúendur „Stefánshúss“ 

í Bæ og Sólbakka. ganga í símafélag, er nefnist: „Einkasímafélag Höfðstrend- 

inga I“, og greiðir það kostnað þann, sem lag ning simanna og viðhald þeirra 

hefir í för með sér, að frádregnum þeim 35 hlutum stofnkostnaðar, er landssím- 

inn sreiðir, og því daglega viðhaldi, er um selur í ð. gr. 

Kostnaði þessum skal jafnað niður á þá, er talsímaáhald fá, í því hlut- 

falli, sem hér segir: Eigandi Bæjar greiði Ís stofnkostnaðar, en eigendur „Ste- 

fanshúss“ í Bæ, Þönglaskála og Sólbakka %s hluta hver. Viðhald skiptist á sama 

hátt og um getur Í síðari málsgrein ð. gr. 

1932 
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72 5. gr. 
22. júlí Félagið skal eiga með sér aðalfund árlega, síðla vetrar. Á fundi, er sengið 

verður frá samþykki þessari til fullnustu, skal kosin þriggja manna stjórn fyrir 
félagið. Stjórnin er kosin til þriggja ára, og Sengur einn maður úr stjórninni á 
hverju ári. fyrstu tvö árin eftir hlutkesti, og kýs aðalfundur mann í stað þess, 
er úr gengur. 

A aðalfundi skulu rædd félagsmál, kosinn endurskoðandi. úrskurðaðir 
reikningar félagsins. er stjórnin semur fyrir næsta ár á undan o. s. frv. 

Afrit af ársreikningnum skal sent landssímastjóra 

6. gr. 

Sveitarstjórn Hofshrep ps og syslustjórn Skagafjarðarsýslu ábyr ”gist starf- 
ræksiu einkasímanna eftir því, sem landssímastjóri mælir fyrir um, og að línun- 
um sé að öllu vel við haldið. 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, allt að kr. 200.00. er renna Í 

sveltarsjóð Hofshrepps. 

samþykki þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 11, id. júní 1929 um 
einkasíma í sveitum, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. juli 1982, 

Magnus Gudmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

bf Fa r 73 SAMÞYKKT 
23. júlí 

um 

stjórn bæjarmálefna í Reykjavík. 

I. KAFLI. 

Um stjórn bæjarmálefna. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Reykjavíkur er skipuð 15 kjörnum bæjarfulltrúum. Þeir taka 

ákvarðanir á bæjarstjórnarfundum um þau málefni bæjarins, er til bæjarstjórnar 
koma.



bar atkvædi, nema hann sé jafnframt bæjarfulltrui 

195 1932 

Borgarstijéra er rétt og skylt að sitja fundi bæj arstjórnar, en ekki á hann 73 
23. júlí 

Ef bæjarfulltrúi getur ekki sótt fund sakir fjarvistar eða forfalla eða hans 

missir alveg við, þá tekur varamaður sæti hans á bæjarstjórnarfundum sam- 

kvæmt þar um settum reglum. 

9 
ð. 

IL 

2. gr. 

Störf bæjarstjórnar eru þessi: 

Hún fer með fjármál bæjarins. Hún kveður því á um lántökur handa bæn- 

um og gerir samninga um þau efni, gerir áætlun um tekjur hans og gjöld 

hvert almanaksár og úrskurðar reikninga hans. Eigi má greiða fé úr bæjar- 

sjóði, nema heimild sé til þess í fjárhagsáætlun bæjarins eða annari ákvörð- 

un bæjarstjórnar. 

Setur reglur um stjórn bæjarmála, þar á meðal um meðferð á eignum bæj- 

arins. samkvæmt gildandi réttarreglum. 

Kýs nefndir, bæjarráð, borgarstjóra og endurskoðendur reikninga bæjarins, 

ákveður laun þeirra og annara fastra starfsmanna bæjarins. 

Fer með mál þau annars, er til hennar koma að tilhlutun annara stjórnar- 

valda, nefnda eða bæjarráðs, og kemur fram fyrir bæjarins hönd um samn- 

inga og fyrirsvar bæjarins að öðru leyti, nema öðrum sé það falið. 

Bæjarstjórn getur loks tekið til meðferðar hvert það málefni, sem bæinn 

varðar og réttilega er undir hann borið. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að sjá bækur og skjöl bæjarins. 

3. gr. 

Þessar fastanefndir skal bæjarstjórn kjósa með hlutfallskosningum, að því 

leyti sem þess er kostur, til eins árs Í senn, á fyrra fundi sínum í febrúar: 

1. Brunamálanefnd (lög nr. 20, 15. okt. 1875). 

2. Byggingarnefnd (lög nr. mn (53. sept. 1901). 

3. Hafnarnefnd (lög nr. 19, 11. júlí 1911 og lög nr. 22, 22. okt. 1912). 

Ennfremur kýs bæjarstjórn: 

1, Fjóra menn í niðurjöfnunarnefnd í nóvember ár hvert, með hlutfalls- 

kosningu. 

2. Fjóra menn í skólanefnd til 3 ára í senn, með hlutfallskosningu. 

3. Einn mann í heilbrigðisnefnd Hl eins árs í senn. 

1. Einn mann í stjórn Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings tii eins árs í senn. 

5. Einn mann til þess að semja verðlagsskrá til eins árs Í senn. 

6. Fjóra menn í skólanefnd gagnfræðaskóla til 3 ára og með hlutfallskosn- 

ingu. 

„ Kjörstjóra samkvæmt fyrirmælum kosningalag: 1
 

Alla þá menn, sem kjósa skal samkvæmt þessari grein, má endur- 

kjósa.
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Á. gr. 

Bæjarstjórn getur skipað bæjarfulltrúa í sérstakar nefndir (lausanefnd- 
ir) til þess að íhuga og undirbúa einstök mál. Svo getur bæjarstjórn falið borgar- 
stjóra, bæjarráði eða einstökum bæjarfulltrúum athugun og undirbúning ein- 
stakra málefna. 

Rétt er bæjarstjórn að taka til umræðu og ályktunar málefni, þótt nefnd, 
borgarstjóri eða bæjarráð hafi það til meðferðar, eftir þeim reglum, sem í fund- 
arsköpum bæjarstjórnar segir. 

5. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd, forfallast eða getur ekki segnt störfum 

sakir fjarvistar eða hans missir alveg við, þá tekur sæti hans varamaður sam- 
kvæmt þar um settum reglum. 

6. gr. 
Borgarstjóra er rétt og skylt að sækja fundi fastanefnda þeirra, er getur 

i 3. gr. 1. og lausanefnda (4. gr.). Hefir hann þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki 
atkvæðisrétt, nema hann sé jafnframt bæjarfulltrúi, enda láti lög ekki öðruvísi 
um mælt. Rétt er að kjósa borgarstjóra formann nefnda þeirra, sem í þessari 
grein segir. 

7. gr. 
Brunamálanefnd skipa fimm bæjarfulltrúar, ásamt slökkviliðsstjóra, 

eða í forföllum hans varaslökkviliðsstjóra. Nefndin skal hafa eftirlit með bruna- 
málum bæjarins og slökkviliði og gæta þess, að þar um settum reglum sé fylgt. 

8. gr. 

Byggingarnefnd skipa borgarstjóri, sem er formaður hennar gildandi lög- 
um samkvæmt, slökkviliðsstjóri, eða í forföllum hans varaslökkviliðsstjóri, og 
4 menn aðrir. Skulu 2 þeirra vera bæjarfulltrúar, en 2 utan bæjarstjórnar. Bygs- 
ingarfulltrúa er skylt að sitja fundi byggingarnefndar. 

Byggingarnefnd annast byggingarmálefni bæjarins samkvæmt fyrirmæl- 
um laga og samþykkt um þau mál. 

9. gr. 

Hafnarnefnd skipa borgarstjóri, sem er formaður hennar lögum sam- 
kvæmt, tveir bæjarfulltrúar og tveir menn utan bæjarstjórnar, annar úr tölu 
kaupmanna, en hinn úr tölu sjómanna. Hafnarstjóra er skyit að sitja fundi hafn- 
arnefndar. 

Hafnarnefnd annast stjórn og framkvæmt hafnarmála, þar á meðal eftir- 
lit með höfninni, samkvæmt fyrirmælum þeim, sem um þau mál gilda. 

10. gr. 

Skólanefnd hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum bæj- 
arins og sérstaklega með kennslu í barnaskólum hans og öllu, er þá varðar, allt 
samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum og reglugerðum um fræðslu barna.
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11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal sjá um, að heilbrigðissamþykkt bæjarins sé fylgt. 

12. gr. 

5 bæjarfulltrúar kosnir hlutfallskosningu til eins árs í 
| 

  

Bæjarráð skip:   

senn, fyrsta skipti jafnskjótt sem samþykkt þessi kemur til framkvæmdar, enda 

  

gildir kosning bæjarráðs ávallt þar til nýtt bæjarráð hefir verið kosið. Bæjar- 

  

ráðsmenn má endurkjósa 

  

Borgarstjóri id bæ jarráði. Má kjósa hann formann þess, enda hef- 

ir hann bar målfrelsi en atkvædisrétt bvi adeins ad hann sé jafn- 

  

fram! bæjarfullimw 

  

Bæjarstjórn kys úr flokki sínum í bæjarráð með sama hætti 

sem aðalmenn. Ef bæjarrí áðsmaður forfallast eða hans missir við, tekur sæti 

hans varamaður. kosinn á sama lista sem aðalmaður. 

  Bæjarráð kys sér formann og skrifara. Sá er rétt kjörinn, sem fær meiri 

     

          

    hh,ta. Ef tveir fá ður hlutkesti. 

Bæjarráð hefu skrif st „fu í sambandi við skrifstofu borgarstjóra, og skal 

  

því heimil ac og bókum bæjarins. 

að minnsta kosti einu sinni í viku, og jafnan 

þar að 

stlóri, 

formaður bæjarráðs, ef hann er annar en borgar- 

  

2 bæjarráðsmenn óska þess. Fundur er lögmætur,    za 

ef imeir en helmingur bæjarráðs sækir hann. Fundi skal venjulega boða með að 

ninnsta kosti nætur fyrirvara. 

Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum bæjarráðs. Ef atkvæði eru jöfn, 

- Ööruvis si látið um mælt í samþykkt þessari. 

  

fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæjarstjórnar. 

  

Bæjarráð og amkvæma ákvarðanir bæjarstjórnar. Bæjar- 

ráð ræður til lykta þeim málum, sem tl fastanefnda eru lögð og áður komu til 

  

   
   

  

      

  

bæjarstjórnar, e eðlis, eða lög eða samþy kt mn stjórn   

nar, sbr. 2. gr 
  bæjarmálefna mæti kuli sæta úrlausn bæjarstið ýr 

bera úrlausn máls undir bæjarstjórn, og 3 

  

an er 

t er ad gera mål i bæjarrådi og einhver bæjar- 

  

  
ráðsmanna óskar 

j irráðsmanni eða njönnum rannsókn 

og undirbý 

bæjarins, býr undir fjárhagsáætlun 
      " hans og skýrsla um eignir hans og S 

jarsjodi, ad gjaldkeri fylgi þeim    
reglum, sem honum eru eða verða s " bæði um bókhald, innheimtu bæjar- 

gjalda og annað. 

1932 

13 
23. júlí
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73 Bæjarråd kvedur å um båkhald bæjarins og hefir eftirlit med fjårbirgd- 
23. júlí um bæjargjaldkera og annara, sem hafa fé bæjarins, þar á meðal hafnarsjóðs, 

undir höndum. 

Bæjarráð skal og hafa eftirlit með því, að borgarstjóri ávísi réttilega 
reikningum á bæjarsjóð til greiðslu, samkvæmt erindisbréfi sínu. 

Gjaldkeri má ekkert gjald greiða úr bæjarsjóði, nema borgarstjóri hafi 
ávísað því. 

15. gr. 
Bæjarráð setur starfsmönnum bæjarins erindisbréf, nema það sé bæjar- 

stjórn sérstaklega falið. 

16. gr. 

Bæjarráð hefir á hendi stjórn fátækramála bæjarins, það sér um fram- 
færslu þurfamanna, annast lögflutning þurfamanna og greftran þeirra, ráðstaf- 
ar fé því, sem veitt er til þurfamanna og semur um með gjafir og önnur útgjöld 
vegna fátækra. 

Til aðstoðar sér skipar bæjarráð fátækrafulltrúa, er fá laun úr bæjar- 
sjóði eftir tillögu bæjarráðs og ákvörðun bæjarstjórnar. Fátækrafulltrúar eiga að 
hafa umsjón með þurfamönnum og láta sér annt um líðan þeirra, hafa gætur á 
högum þeirra og heimilisástæðum, stuðla að því, að þeir noti efni sín með for- 
sjá og kosti kapps um að bjarga sér og sínum. 

Styrkbeiðni þurfamanns verður venjulega ekki tekin til greina, nema fá- 
tækrafulltrúi styðji hana, og má ávísa honum fátækrastyrk til ráðstöfunar, ef 
ástæða þykir til. Fátækrafulltrúar skulu gera sér far um að afla skýrslna um 
aðkomumenn, er hafa orðið öðrum sveitum til þyngsla eða hætt er við, að geti 
ekki haft ofan af fyrir sér í bænum. Fátækrafulltrúar skulu og aðstoða við 
úthlutun ellistyrks og önnur störf, er til fátækramála teljast, eftir föngum. 

"átækrafulltrúum er skylt að sækja fundi bæjarráðs, þegar fátækramál- 
efni eru þar til meðferðar, og láta því í té allar upplýsingar um störf sín og um 
hagi þurfamanna. 

17. gr. 
Bæjarráð hefir á hendi umsjón með og framkvæmdir á vegagerðum bæj- 

arins, endurbótum og hirðingu á vegum, holræsum, rennum og götulýsingu. Það 
hefir og umsjón með vatnsveitu og vatnsbólum bæjarins, gasstöð hans og starf- 
rækslu hennar, rafmagnsstöðvum hans og starfrækslu þeirra. Forstöðumenn og 
ráðunautar bæjarstofnana og bæjarins eru skyldir að sitja fundi bæjarráðs til 
umráða um mál þau, er til starfa þeirra teljast, eftir ákvörðun bæjarráðs. 

18. gr. 

Borgarstjóri annast bréfagerðir bæjarstjórnar, nefnda og bæjarráðs. Hann 
annast og framkvæmd á ákvörðunum bæjarstjórnar og bæjarráðs, sem ekki 
eru öðrum falin.
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TI. KAFLI. 

Um starfa niðurjöfnunarnefndar og innheimtu bæjargjalda. 

19. gr. 

Um skipun niðurjöfnunarnefndar, álagning bæjargjalda, gjalddaga og 

ábyrgð á greiðslu þeirra, fer að lögum. Ef bæjargjöld eru ekki greidd á gjald- 

daga, ber að innheimta þau svo fljótt sem kostur er, og með lögtaki, ef á þarf 

að halda. 

20. gr. 

Ársreikningar bæjarsjóðs og hafnarsjóðs skulu samdir fyrir maílok. 

skulu endurskoðendur bæjarins síðan innan 2 vikna hafa lokið endurskoðun 

sinni á reikningunum. Reikningana skal síðan prenta. Bæjarráð gerir svo, með 

ráði endurskoðenda, tillögur til úrskurðar um reikningana fyrir lok júlimánaðar. 

Og skulu þeir síðan lagðir tl úrskurðar fyrir bæjarstjórn. 

Starfsmenn bæjarins eru þessir: 

1. Borgarstjóri. 

Bæjargjaldkeri. 

Skrifstofustjóri borgarstjóra. 

Bæjarverkfræðingur. 

Bvyggingarfulltrúi. 

Bæjarbókhaldari. 

Heilbrigðisfulltrúi. 

Slökkviliðsstjóri. 

Varaslökkviliðsstjóri. 

Hafnarstjóri. 

11. Rafmagnsstjóri. 

12. Gasstöðvarstjóri. 
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13. Aðrir fastráðnir menn, sem skipunarbréf hafa og föst mánaðarlaun 

taka úr bæjarsjóði eða hafnarsjóði. 

Um launakjör starfsmanna bæjarins og eftirlaun fer samkvæmt reglum, 

sem bæjarstjórnin setur og ráðherra staðfestir. 

21. gr. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmál- 

efna í Reykjavík 26. maí 1915, ásamt viðaukum 2. febr. 1926 og 24. nóv. 1927. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir gert, staðfestist hér- 

með samkvæmt tilskipun 20. april 1872, sbr. lög nr. 59, 14. júní 1929, til að 

öðlast gildi 1. ágúst 1932 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júlí 1982. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1932 

73 
23. júlí
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74 BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir 

Ólafsfjarðarkauptún. 

I KAFLI. 

Verksvið sambykktar og stjórn byggingarmála. 

  

    

  

i 
i, 

Samþykkt þessi gildir fyrir Ólafsfjarðarkauptún 

skipulagsuppdráttur nær yfir. Þó getur ráðuneytið veitt undanþágu frá ákvæð- 

innan þess svæðis, er 

um hennar, þegar byggingar neind og hreppsnefnd mæla með þvi. 

9 

1 
Samþykktin tekur til allra nýrra serðar, þegar 

    

hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafizt breytinga á því, sem ga " hefir verið 

gert. Ennfremur nær samþykki in til höfuðbrextinga á eldri byggingum, svo og 
til minni breytinga, ef við verður komið á 1 verulegs kostnaðarauka eða röskunar. 

Byg Jgingarnefnd úrskurðar í hvert skipti, hverjar aðgerðir skulu teljast 

höfuðbreytin 

  

Sijórn byggingarmála er ún gelur synjað um 

áður en 
) . x 

18. gr. 0). 

  

byggingarleyfi, sem byggin garnefnd hefir ; sal kk. enda sé það 

því 

     

  

mánuður er liðinn frá er byggingarnefnd orði tillögu 

Hreppsnefnd getur ekki veitt byggingarleyfi sambyk! garnefndar. 
UyS8Ingarneind gerir tillögu um öl le isjón þess 

að byggingarsamþykktinni sé fylgt 

Ef lóð: arleig sjanda, lóð: i þykir rétti sínum hallað 

með úrskurði hreppsnefndar, eða í bygsingarnefndar. gefur hann skotið honum til 

ráðuneylisins. 

d. gr. 

1. Í byggingarnefnd eiga sæti: Hreppsnefndaroddviti, er sé formaður, og fjórir 
atkvæðisbærir hreppsbúar, er hreppsnefnd kýs. Tveir nefndarmenn ganga úr 

nefndinni á hverjum þriggja ára fresti, fyrsta sinn eftir hlutkesti. 

2. Nefndin velur sér ritara og heldur sérstaka serðabók yfir athafnir sínar og 

ályktanir; undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn hana í hver fundarlok. 

GR
 

Nu er "ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn, og ræður þá at- 

kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er 

samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt.
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4. Gerðabók skal fylgja glågg skrå eda registur svo gert, ad greidlega megi 

finna allar åkvardanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til henn- 

ar tekur. 

5. Ennfremur skal nefndin halda lóðabók, dagbók vfir öll bréf og bréfabók. 
6. Byggingarnefndarfundur er lögmætur, ef minnst þrir nefndarmenn sitja 

hann. 

Hreppsnefnd skal skipa byggingarfulltrúa og setja honum erindisbréf með AJ
 

rådi byggingarnefndar. Haun skal vera vanur husasmidur eda å annan hått 

fengin vissa fyrir, að hann sé starfinu vaxinn. Í erindisbréfinu má ákveða 

hæfilega þóknun fyrir þau störf, sem hann leysir af hendi, sem eftirlitsmað- 

ur með byggingarmálum í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Þessi 

gjöld, svo og gjöld fyrir byggingarleyfi, skulu hafa lögtaksrétt og renna í 

sveilarsjóð, en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr sveit- 

arsjóði. Bygginsarfulltrúi skal hafa á hendi framkvæmd byggingarmála og 

eftirlit samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 

8. Nefndin getur gefið bvggingarfulltrúa umboð til að veita upp á sitt 

eindæmi ýmis smávægileg byggingarleyfi, eftir því, sem nefndin kveður nán- 

ara á um. Skal byggingaríulltrúi rita úrskurð sinn á umsóknarskjalið og 

leggja málið svo fyrir byggingarnefnd á næsta fundi hennar. 

9. Skylt er byggingarfulltrúa að sækja fundi byggingarnefndar, þótt eigi sé 

hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrétt á fundum hennar, en hins- 

vegar á hann þar tillögurétt. 

10. Byggingarnefnd getur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að gæta, að koma 

á fund nefndarinnar og skyra ástæður sínar. 

11. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sérfræðinga í þeim málum er hana varðar, 

en brestur sérþekkingu á. 

5. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1921, ásamt viðaukalögum nr. 27, 15. 

júní 1926, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, verður gerður skipulagsupp- 

dráttur af kauptúninu, og fer um skipulag þess samkvæmt ákvæðum þeirra 

laga og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt þeim. 

Þar til fullkominn skipulagsuppdráttur verður lagður fram, skal bygg- 

ingarnefnd, eftir reglum er hún sjálf setur og hreppsnefnd samþykkir, ákveða 

hvernig byggingu skuli hagað, hvar auð svæði og götur skuli vera, breidd milli 

húsaraða, hvar staði skuli ætla opinberum byggingum, hvar hús skuli vera sam- 

byggð o. s. frv.
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74 Il. KAFLI. 

Ákvæði um húsagerð. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minnsta kosti ein hæð af framhlið 

hússins fylgja henni. 

Framskot og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna 

húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

7. gr. 
Byggingarnefnd getur krafizt þess, að komið sé upp og haldið við sæmi- 

legri girðingu um lóðir og óbvggð lönd þeim megin, er að götu veit, eða vegi 

innan þess svæðis, sem lög þessi ná til. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skulu vera. 

Gaddavírsgirðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 

nema í burtu þær gaddavirsgirðingar, er nú eru, og setja aðrar Í staðinn, er bygg- 

ingarnefnd samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, er samþykkt þessi gengur 

í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Byggingarnefnd setur krafizt þess, ef henni þykir nauðsynlegt vegna um- v 

ferðar, að hús, sem reist eru á götuhornum og mynda hvassara horn en 35 við 

götu, veg eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið sé eigi minna en 2,00 metrar, og 

myndi jafnstórt horn við báðar hliðar, er að liggja. Horn má og gera bungu- 

myndað, ef bungan á miðju nær ekki lengra fram úr fyrrgreindum sniðfleti en 

0,50 metra. 

Byggingarnefnd getur einnig veitt leyfi til, að hornsneiðing sé með öðru 

sniði en fyrr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún („Sökkulband“) má ekki ná lengra en 0,15 metra út í götu. 

Framskot, bæði opin og lokuð, má gera út úr framhlið húss, ef æskilegt er 

talið vegna sniðsins. 

Ef húsalina og götulina fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, sem 

byggð eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mesa þau eigi án lexfis 

byggingarnefndar ná lengra en 0,50 metra út frá vegs. Ef hús stendur innan 

götulínu, má framskotið vera stærra, en þó má það eigi ná lengra fram frá hús-



hlið en nemi helming bilsins milli húshliðar og götulinu. Bvggiugarnefnd getur 

veitt undanþágu frá ákvæði þessu, ef sérstakar ástæður mæla með. 

Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki ná lengra út frá húshlið en 

0.80 meira, og eigi má skemmra vera frá stétt eða stíg upp undir slík framskot 

en 3,00 metrar. Standi hús innan húsalinu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd 

húshliðar þeirrar, sem þau eru á. 

Framskot mega eigi vera úr eldfimara efni en húsið, sem þau eru á. Þó 

getur byggingarnefnd leyfi. með sérstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna hús- 

sniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þétt og vatni veitt frá þeim í rennu 

sem frá þökum. 

Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti þeirra 

hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófir, 

10. gr 

Inngöngurið mega nå allt ad 0,50 metra ut i gåtu. Ef gangstétt er mjó, get- 

ur byggingarnefnd leyft eitt þrep, allt að 0.30 metra breitt. Nema skal hornin af 

neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út Í götu. 

Byggingarnefnd getur heimilað fleiri þrep, ef sérstakar ástæður mæla með 

því, t. d. ef ný inngöngurið eru við sömul hús. 

Ínngöngurið í kjall: 

  

selja nema með leyfi byggingarnefndar, 

      

og mega þau ekki ná lens en fyrr er sagt um inngönguriðið. Um 

hætt í 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná lengra út á 

  

þau skal svo búið, að umfert 1 af. 

gangstétt en 0.60 metra. Yfir þær skal setja málmgrind jafnháa gangstéttinni 

og nægilega sterka og skal op milli teina eigi stærra en 0.03 metra. Að öðrum 

kosti skal setja málmhandrið kringum Þbirtugrófina ekki lægra en 0,75 metra, og 

svo gert, að börn geti ekki dottið í hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

li. gr. 

Handrið, stólpa o. þ. h. má ekki setja í götu eða gangstétt, nema með 

leyfi byggingarnefndar. 

Um hæð húsa. 

12. gr á. ST. 

1 i 
i I. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdræiti, skal vegghæd husa 

1 tvergi meiri vera en hálf sötubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei 
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74 fara fram ur 10,00 metrum å steinhusum, en 8,00 metrum å timburhåsum, 
27. juli nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa á 
gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna, 
einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra frá horni 
(skurðpunkti húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari götunni. 

2. Vegghæð húsa mælist frá gangstétt eða götu upp Í skurðlínu þaks og vegg- 
Matar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina 
linu milli jaðra þeirra gatna, sem næst liggja húsinu á báðar hliðar, svo 
fremi ekki eru miklar mishæðir á jarðvegi. Séu mishæðir miklar, skal 
vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða stað 
vegghæðin skuli miðuð. 

Ef byggingarnefnd álitur æskilegt vegna útlits. að veggbrún haldi 
áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar 
um vegghæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því, 

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að byggja turna, kvisti, gafla og þess 
konar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbygginga nema 
meiru en %5 hlutum af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd Þeirra 
nemur eða hæð, þó ekki nær en 1,50 metrar. Að öðrum kosii sé eldvarnar- 
veggur á kvistunum á þann veg, er veit að nágrannalóð. Stórir kvistir 
mega ekki vera nær lóðarmörkum en 3.15 metrar, nema eldvarnarveggur sé á 
þeirri hlið kvistsins, er veit að nágrannahúsi. 

Þakhalli. 

13. gr. 
Rishalli á þökum þeirra husa, sem byggå eru med heirri vegghæd, sem 

frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), må ekki meiri vera en nemi 45” horni vid lå- 
réttan flöt. 

Á húsum þeim. sem eru vegglægri en fyrr er nefnt, má þakhalli og lögun 
vera á hvern hátt sem er, ef útlit að öðru leyti óprýðir hvorki húsið eða ná- 
grannahúsin. Þó má enginn hluti þaksins ná lengra út frá vegg en 0,80 metra. 

Byggingarnefnd getur þá ákveðið þakhalla eftir því, sem bezt þykir fara 
við svip götunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum. 

Íbúðarhæðir. 

14. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og 2 
auk þess í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla aðrar ástæður á
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Gólf í þakhæð má ekki Hggja fyrir ofan skurðlinu baks og veggflatar og 

meir en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

Í tmburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í kjallara 

35. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gólf í þakhæð og í steinhúsum. 

Óbyggð lóð og aðgangur að bakhúsum. 

15. gr. 

Ef ekki er synt á ipulagsuppdrætti hlutfallið milli lóða og bygginga, 

   á þeim eru reistar, sk eftirfarandi ákvæði gilda: 

sja óbyggð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

  

Hverju íbúðarhúsi skal f; 
Jafnframt skal þess sætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjarlægð 

milli húshliða sé fullnægt. 

Bvggingarnefnd setur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

  

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götubreikkun. 

bh. Ef um lóð er að ræða, sem áður er byggt á og liggur að tveimur göl- 

um eða nær ekki lengra inn frá húslinu en 15,00 meir 

c. Í bæjarhverfum, sem bvegð eru að mestu eða öllu, ef brýnar ástæður 

mæla með þvi, þó því aðeins, að íbúðarherbergi fái nægilega birtu. 

Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. um sötu- 

hliðar, þó getur byggingarnefnd lexft, ef hússtæðið hallast, að veggbrún 

götuhliðar haldi láréttri stefnu fyrir safla og bakhlið, ef hæðarmunur götu- 

hliðar og bakhliðar fer ekki fram úr 2.50 metrum. 

Óbþrifalega, óreglulega og þrönga stíga yfir lóðir getur byggingarnefnd 

bannað. 

Hreppsnefnd getur ákveðið. að óbyggða lóðin skuli vera minni en fyrr er 

sagt, 1 þeim bæjarhlutum, þar sem eingöngu eru reist verzlunarhús, 

  

seymsluhús eða verksmiðjur. 

Ekki má gera þak yfir óbvggða lóð nema með leyfi byggingarnefndar. 

Að Þbakhúsum og Þbliðarbnúsum skal vera greiður gangur frå götu, eigi 

mjórri en 2.00 metrar. Séu fleiri bakgarðar á sömu lóð, skal að hverjum 

vera aðgangur sem fyrr segir, nema þeir að öðru leyti séu í jafngreiðu 

sambandi hver við annan. 

Fjarlægð frá slugga að næsta húsi. 

Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergjum, skrif- 3 

eldhúsi að næsta húsi andspænis nema að jafnaði 

  

stofum, vinnustofum eð: 

að minnsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan gólfhæð herbergis- 

ins, er um ræðir (sbr. 11. gr. c. skipulagslaganna). Ef næsta hús andspænis 

sólarhlið snýr gafli að, skal vegghæð þess talin upp í mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3.15 metra.
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2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu 
í 1. lið. 

Sameiginleg óbyggð lóð. 

17. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli 
nágrannahúsa séu jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega heilleg lóð. 

Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi 
nýja lóðaskipting kann að hafa í för með sér. Ef samkomulag næst ekki, skera 
dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1923), er öllum 
þeim, er við götuna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu frá húsi 
sínu í götuveituna — á sinn kostnað. 

Undanþágu frá ákvæði þessu getur hreppsnefnd veitt, ef byggingarnefnd 
álítur kostnaðinn við veituna óhæfilega háan, eða skólpinu er veitt í lagar- 
helda þró. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 
má leggja skólpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð, ef byggingarnefnd 
telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af lagningu veitunnar, er 
húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þétt og þannig gerð, að ekki stafi óheil- 
næmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar og annað, sem með þarf, svo 
ekki komi óloft frá holræsinu. 

Sambygging. 

19. gr. 

Í sambvyggðum húsaröðum skulu öll hús byggð að lóðamörkum, neina 
skipulagsuppdráttur sýni annað. 

Byggingarnefnd getur bannað, að hús séu sambyggð með lágum milli- 
byggingum. 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á fast- 
an jarðveg og ekki grynnra en 1,000-1,50 metra í jörð niður, eftir ákvörðun 
byggingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnar-
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veggs og 1 metra af hlidarveggjum, er frå honum liggja, nidur fyrir væntan- 

lega kjallaradypt någrannahuss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa 

og allra húsa, sem tvilyft eru, skal hlað: úr grjóti og leggja í steinlim eða gera 

þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa skal gera þannig frá föstum jarð- 

vegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr lausagrjóti, bó ekki hærra npp en 

svo, að ekki sé grynnra á lausagrjótið en 0,70 metra. 

Undirstöður úr lausagrjóti einu getur byggingarnefnd leyft undir Litlum 

og lágum timburhúsum, eða begar sérslakar ástæður eru fyrir hendi og næg 

trygging fyrir að óhult sé. 

Varnarlög. 

21. gr. 

RBakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema lítilla geymslu- 

húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal hið neðra lagt í 

alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan yfirborð kjallaragólfs, en hið efra 

í alla útveggi 10--20 sentimetra fyrir ofan jarðflöt eða fyrirhugaða hæð hans. 

Skulu útveggir jarðbikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Þar sem ekki er kjallari nægir eitt rakavarnarlag. og má það koma ofan 

á undirstöður. en ávallt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf er úr timbri og ekki 

nægilega varið jarðraka, skal vera minnst 0.40 metra autt bil frá jarðlagi upp 

að gólfi, og á múrnum vera loftop, minnst eitt á tveimur andstæðum veggjum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sé að 

þykkt 1- 2 sentimetrar eftir staðháttum. og jarðbikað að ofan, þegar steypan er 

orðin þur. Í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar í sement, eða annað vatns- 

helt efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 

um „skúta“ eða lítil útihús er að ræða. 

Eldvarnarveggir. 

22. gr. 

1. Eldvarnarvegg má ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa 

sambyggð hús, þannig að byggt verði að honum siðar. 

2. Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3.15 metrar. skal gera sem eld- 

varnarveggi. 

3. Við hús. sem nú stendur nær nágrannalóð en 3.15 metrar, skal gera eld- 

varnarvegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

4. Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu eða grjóti lögðu í sementsblöndu. 

Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að vzta lagi á þaki 

(bárujárni, hellum o. þ. h. sjá 11. lið þessarar gr.), og mega hvergi þynnri
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vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þykkt þeirra 
í hvert skipti. Á þeim mega hvorki vera gluggar né önnur op. 
Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfast- 

  ur við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra hússins. 
Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sérstöku leyfi byggingar- 
nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 
Timburveggur eða innri brún reykháfs má ekki koma nær úthlið eldvarn- 
arveggs en 0,23 metrar séu fyrir utan. Langbönd til að festa þakið með 
má þó steypa í vegginn. 

Semenlsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður byggt upp að um langan 
tíma að dómi bygginganefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 
standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tima. ber að sanga svo frá hon- 
um, að útlit hans verði ekki lakara en úlvegeja úr steini. 
Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuldbinding 
um, að hvorugur eigenda geti rifið vegginn meðan annað hvort húsið stendur. 
Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða. bundnir við grind 
og þakviði, á þann hátt er byggingarnefnd tekur eit. 
Í sambyggðum húsaröðum, skal cldvarnarvegsur vera í báða enda á hverju 
húsi, og skulu þeir allsstaðar ná fast upp að vætu húð þaksins (bárujárni, 
hellum o. þ. h.), en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þéttara en á 20,00 
metra millibili. 

Eldvarnarvegsi má ekki gera úr holsteini, nema með sérstöku leyfi byg 
ingarnefndar, og má samanlögð þykkt stevpunnar aldrei minni vera en 
0,18 metrar. 

Þök. 

3 on 
23. gr. 

(47x4”), begar hafið er allt að 3.15 metrum. Hafið skal mælt á loftbita. 

Sperrur og skammbitar mega ekki srennri vera en 1010 sentimetrar 

beint niður undan sperrum og skammbitum. Við hver}: 1 0,32 metra sem 
hafið vex, skulu bessir vidir vera 1,3 sentimetrum gildari å hvern veg. 
Nota må viði af öðrum gildleik en hér er tiltekid, ef samur er styrkleikinn. 

miðju og á miðju, má vera allt að 1.25 
á tímbursúð, en allt að 0,05 metra undir 

  

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki séu þynnri en 2% senti- 

B. W. G., eða annað 

Sin óplægð eða íbúð á 

metrar (17) og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 

  

óeldtimt efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. Sé súi 
þakhæð, skal setja þakpappa utan á hana undir járnið 
Gatlveggir úr steini eða steypu skulu bundnir Járnakkerum í þakvið og 
studdir af þeim. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 
ívilnanir, þegar um útihús er að ræða.
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Trébitar, trégólf og milligólf. 

24. gr. 

Trébitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjálli en svo. að 

bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sé að meðaltali ekki yfir 0,95 

metra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem milligólf er, skulu trébitar ekki grennri vera en 0,16 metrar 

(67) á hæð og 0,13 metrar (50) á breidd, begar bitahafið er allt 3,15 

metrar, og skal hæð þeirra vaxa um ekki minna en 2. sentimetra, og 

breidd um 1,3 sentimetra, fyrir hverja 0,63 metra, sem hafið fer fram úr 

3,15 metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum grennri en 

hér er ákveðið. 

Nota má bita með öðrum gildleik en hér er ákveðið, ef styrkleikinn 

er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra, 

nema því aðeins að bitarnir séu skorðaðir hver gegn öðrum með kross- 

böndum milli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skorðanna ákveður 

byggingarnefnd í hvert sinn. 

Séu húsvegeir gerðir úr steini eða steypu, skal að minnsta kosti þriðji 

hver biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gafl- 
   

veggir úr steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á 3 metra 

bili inn í Þitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3.2 senti- 

metrar (114"). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á Þifa í staðinn 

fyrir þiljur. 

Í gólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, ekki 

þynnri en 2 sentimetra (#40), er fest sé annaðhvort á sterka lista. sem 

negldir eru á bitana. eða í mót í hlið þeirra, enda séu þeir þá að dómi 

byggingarnefndar þeim mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess 

þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þvkkt lag af deigulmó. móhellu. 

þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara né veldur óheil- 

næmi eða fúa, og sé það þurt áður en gólfborð eru lögðu yfir. Sé gólf- 

tróðið úr efni. sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja pappa undir tróð- 

ið. Í loftum milli ibúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki bygg- 

ingarnefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd veitt 

ívilnanir um milligólf. þegar gild ástæða þykir tl. Þar seim miligólf er 

undanfellt, skal sólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á bita eða á 

milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem byggingarnefnd 

tekur gilt. 

Þar sem bitar ganga út í steypu- eða steinveggi, skal bera á þá rakaverj- 

andi efni. 
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Stigar, 

25. gr. 

Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfim 1 efni og eru yfir eina hæð, 
skal vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum. (aðalstiga og bakstiga), ef 
fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er vfir 5,00 metrar 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem að hon- 
um liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðalleg: 
notuð til verzlunarbúða. má hafa einn stiga. þó hærri séu en 2 hæðir. Ekki má 
hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveg ggir og þak sé gert eldtraust. 0 

1 x Frá herbergjum, sem noíuð eru til íbúðar og hafa adgang að einum stiga, 
má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar að æ > 
« 

stiga, eda bådum, ef tveir eru, ån þess að þurfa að fara um nokkurt herbergi 
eða hluta annarar íbúðar. Frá lögskipuðum stiga sé greiður útsangur ekki 
þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um getur 
í 34. gr., ef byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 

Í. Stigar skulu vera í sérstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega SE 
SME 

birtu og loft. Gluggar mega eina göngu vera á útveggjum eða yfir forstofu 7 55 
. 

I | eða yfir ganghurð eða í hurðinni. Bygsingarnefnd getur leyft glugga á 
veggjum aðliggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal s 
jJárnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð. þarf ekki að vera í 
sérstöku stisahúsi. 

setja glerið í múrgreypta 

Þak og gólf i eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin 
með eldtraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki Sera skápa úr tré eða þiljur 

   á veggjum, nema með sérstöku leyfi bvesinsarnefndar. 
2. Allir tréstigar skulu hafa steinlii 1 

eða eldvarðir á annan tryggilegan há att. 

ö. Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum. skal vera heill veggur á milli 

  

á baki og neðan á pöllum, 

þeirra, ekki þynnri en 0,32 metra og ekki minna en ein hurð skrálæst á leið- 
inni frá öðrum stiganum tl hins í hverri íbúð. Veggir, sem stigar úr steini 
eða steypu eru hlaðnir eða steyptir í. þannig að veggurinn ber stigann, skulu 
svo þykkir sem sagt er í 35. gr., 3. c 

4. Aðalstigi má ekki mjórri vera en 0,80 metra og bakstigi ekki mjórri en 
0,66 metra; þó getur bygeingarnefnd leyft, að í minni húsum sé aðalstigi 
0.75 metrar á breidd, ef íbúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæðum (ekki 
þakhæð). 

5. Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,70—0,80 metra há, með svo þétt- 
um spölum, að ekki sé hætta á, að barn falli niður milli þeirra.
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6. Breidd stiga, sem um ræðir í samþykkt þessari, er gangbreidd milli veggjar 74 

og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 27. júlí 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli 

þeirra en 0.80 metrar í smáum húsum og 1,00 metri í stærri húsum. 

anghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

  

skal hafa vídd eftir því. Þó getur byggingarnefnd leyft minni 

sanghæð í litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

  

7. Stigar skulu vera svo gerðir, að hvert skref í þeim sé 0,60--0.65 metrar. 

Skref í stiga skal talið eitt framstis og tvö uppstig samanlögð. Framstig er 

þrepsbreidd lárétt milli brúna, mælt á ganglinu, er liggur í miðjum stiga 

og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð. en þó ekki fjær viri brún hans en 

„50 metra, þótt stiginn sé breiðari en 1,00 metri. Uppstig er hæðin af þrepi 

á á prop. Fi ramslig í aðalstiga má eigi mjórra vera en 0,21 metrar nema með 

  

og bakstisum ekki mjórri en 0,17 metrar. 

ikar eru á því að fullnægja ákvæðum þessarar greinar, 

  

selur byggingarnefnd veiit undanþágu frá einstökum ákvæðum. ef íbúun- 

um stafar engin hætta af. 

9. Ákvæði þessarar inar ná ekki til herbergja þeirra, sem eigi eru notuð til 

íbúðar og ekki mikill umgangur um, t. d. vörugeymsluhús og skemmur, 

og ákveður þá byggingarnefnd í hvert sinn, hvernig stigum skuli hc sað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

26. gr. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 

a. Að allir veggir, loft og gólf séu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, er ráðu- 

neytið telur oldtraust. 

Hurðir, vegg 5 
  

biljur, listar og gluggaumgerdir mega vera úr tré. 

b. Að allir stigar og stigagöng, og göng sem tengja íbúðir við stiga, götu, bak- 

garða eða bakdyr, séu úr steini, steinsteypu eða öðru eldtraustu efni. Hand- 

rið og fóður á framstiga má vera úr tré. 

c. Að stísagöns og göng að þeim séu ekki í beinu sambandi við búð, vöru- 

seymslu eða verkstæði. 

Gluggaop, hurðaop og önnur op Í útveggjum. 

27. gr. 

skulu vera lokuð með hlera, grind. hurð eða glugga, DODO 

nema byggingarnefnd veiti andanpågu frå bvi 

Hurðir eða gluggar, sem opnast út á opið svæði eða götu, mega eigi nå 
fo i 

lengra fram en 0,30 metra út fyrir götulínu þegar opnað er. Þó nær þetta ekki 

til glugga, sem eru hærra frá gólfi en 2,10 metrar
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74 Å samkomuhusum skuln vera nægilega margar og godar utidyr. Allar 
21. júlí hurðir í umferðadyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð stafi enginn 

háski eða hindrun af. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar, ef 
sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Þakgluggar. 

28. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að á stórum húsum, tveggja hæða 
eða hærri, sé að minnsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að stærð ekki minni 
en 0,50X0,50 metra; bæði glugginn og karmurinn sé úr járni eða klætt eld- 
traustu efni. 

Þakrennur. 

29. gr. 
Á öllum húsum, sem framvegis eru reist innan þess svæðis, sem samþykkt 

þessi nær til, skal setja þakrennur með veggrennum svo löngum, að op þeirra 
sé í mesta lagi 0,16 metra fyrir ofan gangstétt eða götu. Sé holræsi frá húsinu, 
skal þakvatni veitt í það neðanjarðar, nema byggingarnefnd geri aðra skipun. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur bvggingar- 
nefnd krafizt þess, að settar séu þak- og veggrennur á hús. sem reist eru áður en 
samþykkt þessi gengur í gildi. 

Reykháfar og sóphurðir. 

30. gr. 
1. Allir reykháfar frá eldstæðum skulu vera úr eldtraustu efni og standa á 

eldtraustri undirstöðu á föstum jarðvegi, eða að öðrum kosti hvíla á eld- 
traustri múrhvelfingu eða palli milli tveggja steinveggja, en aldrei mega 
þeir standa á trébitum. 

2. Loftrás má aldrei setja í reykháf, nema sérstakar ástæður komi til greina 
og leyfi byggingarnefndar sé fengið í hvert sinn. 

3. Hlíðar reykháfsins skulu að minnsta kosti vera 0,12 metra á þykkt, og vídd 
hans að innanmáli eigi minni en 0,23 metrar á hvern veg eða að þvermáli. 
Þó má leyfa 0,18 metra vidd, ef eldstæði eru ekki fleiri en 3. 

4. Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir bita, 
skal hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins þar sem hann gengur 
í gegnum þak, og skal vera að minnsta kosti 0,17 metra bil milli þeirra hliða 
hans, sem inn snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og viða, 
ekki minna en 0,23 metrar, og skal þá múrað eða steypt milli reykháfs og 
viða. Ekki má þilja reykháf utan né klæða hann borðum eða láta um hann
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þm
 veggfóður, sem límt er á lista. Byggingarnefnd getur aðeins leyft að láta 

er 
i infalda fótlista og loftlista liggja utan um reykháfinn. 

fur má hvergi hallast meira en 45“ frá lóðréttii nu; skal hann þá 

  

múr eða tréskorðu. og vera múrað mill skorðu og revkháfs, svo í g re) 

  

nál hans sé ekki nær skorðunni en 0,23 metrar. Reykhåfur må ekki 

hallast fram yfir 

  

fornin, sem myndast við bevgjuna, skulu kringd. 

Beykháfur skal ná að minnsta kosti 0.65 metra upp fyrir húsmæni, en komi 

hann upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd í hvert sinn hæðina, en sé þó 

ekki minni en 1,00 metri upp frá þaki. 

Inn í 0,23 metra víðan reykháf má ekki setja reykpipur frá fleiri eldfærum 

en 8, og jafnan skal hafa járnkraga í reykháfum utan um hverja pípu, 

þannig gerðan, að pípan geli ekki ýtzt inn í reykháfinn. Reykháfur sé þeim 

mun víðari, sem honum er ætlað að leiða reyk frá fleiri eldstæðum en hér 

er falið. 

Innanhúss má sérstæður reykháfur standa óstuddur á allt að 8 sinnum meiri 

ræð en breidd hans nemur minnst að utanmáli. 

f svo mikill reykur á að fara um reykháf, að byggingarnefnd telji Lklegt 

að óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri búa. skal gera reykháfinn 

svo háan, sem byggingarnefnd ákveður. Ef byggingarnefnd álítur að hæð 

ið, nægi eigi framvegis, setur hún krafizt þess, að 

reykháfurinn sé svo gerður, að unnt sé að hækka hann siðar. 

    sú, er ákveðin he ve 

  

Ef reykháfurinn veldur óbægindum þeim, er nærri búa, er eigand- 

inn skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipun byggingarnefndar, án tillits 

til þess, hvenær reykháfurinn var serður. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópop, jafnvíð reykháfnum, 

og traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Undanþágu frá ákvæðum þessarar 

greinar getur byggingarnefnd leytt, ef sérstakar ástæður koma til greina 

og engin eldhætta stafar al. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

öl. gr. 
1 

  

Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir séu þéttir (t. d. ekki 
rimlaveggir). Ef her ( a en 9,00 metrar, skal loft, sólf og veggir 

vera úr eldtraustu efni. 

Ofna og eldavélar má ekki sefja nær timburvegg en svo, að 0,21 metri sé 

á mill. 

  

Pipur frá og eldavélum mega ekki koma nær tré en svo, að 0,21 

metrar : igota í reykháf, og mega ekki liggja um her- 

  

Ef eldstæði eru nær trévegg en 0, 91 metrar, skal setja minnst 0,.12 metra 

þykkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trévegginn, á ekki minna 

svæði en svo, að hvergi sé skemmra en 0,21 metrar frá eldstæði að timbri. 

1932 

14 
27. júlí
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Eldavélar må setja å trégólf, ef ad minnsta kosti 0,11 metrar eru frå golfi 
upp að botni á eldavél og á milli séu tvö lög af tígulsteini, hlöðnum í bind- 
ing og steinlím eða steypugólf, jafnþykkt, eða að gólfið sé þakið járn- 
Þynnum eða öðru eldtraustu efni. 

Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, sem 
annaðhvort er opinn eða fylltur múr eða steypu. Sé rist í botni ofnsins, 
skal öskuskúffa vera í fætinum, og skal þá undir skúffunni vera járnþynna, 
er fyllir út í holið minnst 5 millimetra frá gólfi. 
Þar sem ofnar eða eldavélar standa á trégólfi, skal gólfið fram undan eld- 
stæðum þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járn- 
bynnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná að minnsta kosti 0.32 metra 
fram á gólfið fram fyrir ofninn eða eldavélina, til hliðar og aftur fyrir, 
nema veggir séu nær. 
Í herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitunar, skulu gólf, 
loft og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa tréloft með stein- 
límshúð að neðan. Ketillinn skal standa á grunnmúr eða járnbentu stein- 
gólfi, sem hvílir á traustum steinveggjum. Ef um mjög litla miðstöðvar- 
katla er að ræða, getur byggingarnefnd leyft, að þeir séu í herbergi með 
gólfi, veggjum og lofti úr tré, en ætið skal svo um búið, að byggingarnefnd 
telji öruggt fyrir eldshættu frá miðstöðvarkatlinum. 
Reykpípur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga í reyk- 
háfinn. Eigi má reykpipan, á leið út í reykháf, liggja gegnum annað her- 
bergi á lengra svæði en 4,00 metrum, og er þá Þilið talið frá ofni að reyk- 
háfi. Skal pípan þá ætið vera úr stevpujárni. Reykpípa má eigi vera nær tré 
en 0,21 metrar. Ef hún liggur gegnum trévegg eða þak, skal múrað kring- 
um hana, svo að ytri hlið hennar verði eigi nær tré en 0,21 metra. 

Ef hné er á reykpípu, skal það vera með spjaldi, sem hægt er að taka 
af til að hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

32. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dagsins, skulu 
fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. 

2 ir 

Útveggir á herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega vernd segn 
kulda og raka. 

Lofthæð skal vera minnst 2,50 metrar; þó getur byggingarnefnd leyft, 
ef sérstakar ástæður koma til greina, allt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef 
loftbitar eru sýnilegir, skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í Þakherbergjum; 
þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 
Ef herbergi er undir súð, verður að minnsta kosti helmingur af gólffleti
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bess, og aldrei minna en 6 fermetrar, ad hafa lofthæd 2,50 metra; bygging- 

arnefnd getur på veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lid. 

4. Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metrar, og gólfflöturinn minnst 6 

fermetrar. 

5. Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu eða opnum garði. 

Ljósmál glugga má minnst vera %. af gólffletinum, og skal vera hægt að 

opna hann. 

6. Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós. ef ekki er hægt að 

koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugginn þá vera svo 

gerður, að hæglega megi opna hann. 

Kjallaraíbúð. 

33. gr. 
1. Kjallara må ekki nota til íbúðar nema byggingarnefnd leyfi og gluggar 

viti út að götu eða opnum garði. Ekki má nota herbergi til íbúðar, sem 

aðcins hefir glugga á móti norðri, nema það sé hluti af ibúð, sem hefir 

glugga móti öðrum áttum og nytur nokkurrar sólar. 

2. Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2,30 metrar og í minnsta lagi 

helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. Þó má bygg- 

ingarnefnd leyfa, að einstök íbúðarherbergi í kjallara hafi aðeins 2,20 metra 

lofthæð, ef þau fylgja íbúð á öðrum hæðum í húsinu, ná ekki lengra en 1,00 

metra niður í jörðu. og eru ekki minna en 9 fermetrar að flatarmáli. 

3. Glerflötur glugga ofanjarðar sé eigi minni en nemi Ms af góltfleti her- 

bergis. 
4. Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sé trégólf 

þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

5. Gólfið sé að minnsta kosti 0,30 metra fyrir ofan hæsta stórstraumsflóð, og 

skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrirmælum byggingar- 

nefndar, svo að jarðvatn nái aldrei upp að gólfi. 

6. Veggi skal verja raka á þann hátt, er byggingarnefnd mælir fyrir um. 

Hvert íbúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

Herbergi, sem notuð eru um stundarsakir. 

34. gr. 

Þvottahús, forstofur, búr, baðherbergi og snyrtiklefar skulu hafa nægi- 

legt ljés og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugga 

að götu, nema byggingarnefnd telji, að ekki stafi mikil 6pægindi af vatnsgufu 

frá því fyrir þá, sem um götuna fara. Í þvottahúsum skal vera þétt steypugólf; 

þó getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

1932 
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Hætfilega mörg salerni skulu fylgja hverju húsi, og skal gólfflötur þeirra 
eigi minni en 0,80X 0,70 metrar. 

I. Veggir steinhúsa séu hlaðnir úr settu og högc 

Veggir steinhúsa. 

nu grjóti, lögðu í steinlim, 
eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara 
og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gerðir úr vand- 

Mi 
aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1 :4 ; 7 (5. e. 1 hluti sements 
móti 4 hlutum sands og 

tveggja). Aðra veggi og undirstöður má sera úr ste 

byggingarnefnd leita sér upplýsinga hjá húsameista 
þeirra og notagildi áður en hún samþykkir að 

1 ; 7 hlutum grjótmulnings eða malar eða hvors- 

1:4:8. 
Ef notuð er önnur gerð steypu en fyrr er sagt, t. d. holsteinar, skal 

  

Si 

ra rikisins um gerd 

ús séu byggð úr þeim. h 
Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki 

eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinu. sterku grjóti, hrjúfu eða 
brotnu (hraungrjót má því aðeins nota. að það sé sæmilega sterkt). Þó 
má enginn steinn vera stærri en nemi allt að helmingi veggþykktar. Ekki 
skulu steinar þéttari en svo, að auðvelt sé að þiippa s 

  

'ypunni á milli 
„eitra svo holulaus verði. Allsstaðar skal vera smágerð steypa á milli stein- = Á 

anna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyrr segir. 
Öll stevpuefni séu sterk, hrein, ófúin og að öllu óskenumd, laus við 

mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sé ekki stórgerðar! en 
svo, að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentimetra víðan hring. 

2. Þykkt útveggia, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 1 : 4 : 7, 
skal vera sem hér segir: 

a. Þykkt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem eru burðarvegeir í vana- Ø 55. 5. 5 

legum íbúðarhúsum með lofti og óli úr járnbentri steinsteypu. skulu 5 5 t J N 
í einlyftum húsum eða á efstu hæð vera 0,22 metra å þykkt, á næstu 
hæð fyrir neðan 0,25 meira og næstu hæð þar fyrir neðan ( 1 kjallara) 0,32 
metra á þykkt. Ef gólf eru úr timbri, skulu veggbykktir vera 0,24, 0,30 
og 0,34 metra. 

Ef husid er porthyggt, skal portid hafa såmu bykkt og veggurinn 
á næstu hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0.70 metrum. Sé 
portið hærra, skal það gert með veggþykkt sem full hæð væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sé milli burðarvegsja eða í 3] 
þverveggja úr sama efni, að ekki fáist nægur bindingur í húsið, 

  

selur 
hún krafizt þess, að burðarveggir séu gerðir svo traustir, sem hún álit- 
ur með þurfa 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbe rgjum eða sölum, 
t. d. samkomuhús, verzlunarhús o. þ. h., eða ef vegghæð fer fram úr



C. 

b. 

d. 

e. 
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3,00 metrum af gólfi á sólf, getur byggingarnefnd krafizt, að styrkleiki 

allra burðarveggja sé ákveðinn af sérfróðum manni. 

Gaflveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á eru glugga- eða dyra- 

op, skulu hafa sömu þykkt og burðarveggir, og reiknast þá allur vegg- 

urinn fyrir ofan efsta gólf (hér með talið risið) með sömu þykkt og 

efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera sinn eigin þunga (ef loft eru úr 

tré), mega vera 0,21 metra þykkir á öllum hæðum, nema í kjallara. 

Þar skulu þeir ekki þynnri vera en 0,32 metra. 

Byggingarnefnd getur leyft aðra þvkkt útveggja en hér segir, t. d. ef 

járn er í steypunni eða veggir tvöfaldir. Einnig getur byggingarnefnd 

krafizt, að veggþykktin sé önnur en fyrr er sagt, ef um holsteina er að 

"æða. 
Byggingarnefnd getur leyft þynnri útveggi en fyrr er sagt, ef um 

mjög stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera aðeins 

sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsluhúsum má nota þynnri veggi 

en fyrr er sagt; þó verður byggingarnefnd að ganga úr skugga um, að 

engin hætta geti stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0,19 metra þykkir, 

þó þeir séu þykkri milli glugga. Í kjallara skal þrep undir gluggum 

aldrei þynnra vera en 0,26 metrar. 

Burðarveggir innanhúss séu á þykkt í efstu hæð 0,16 metrar, og þar fyrir 

neðan aukist þykkt veggjarins við hverja hæð um 3 sentimetra. Bvyeg- 

ingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa þynnri burðarveggi, ef um mjög 

litil hús er að ræða, eða ef tveir burðarveggir eru samhliða og bilið á 

milli þeirra er mjög stutt, t. d. göng. Þó má enginn burðarveggur þynnri 

vera en 0,14 metra. 

Ef burðarveggir hafa, að dómi byggingarnefndar, ónógan stuðn- 

ing af þverveggjum, eða á þeim eru stórar dyr með mjóum millibilum, 

getur byggingarnefnd krafizt, að veggþykktin sé aukin eða styrkleiki 

veggjarins aukinn á annan hátt, sem henni þykir nauðsyn til. 

Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir né stig- 

ar hvíla á, skulu vera ekki minna en 0,12 metra þykkir. Sé hafið stutt, 

má þykktin þó vera allt að 0,08 metrar. 

Veggir þeir, sem stein- eða steypustigar eru festir i, þannig að vegg- 

irnir bera stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera en 0,18 metrar, 

og við hverja hæð þar fyrir neðan aukist þykkt veggjarins um 3 senti- 

metra. Stigahúsveggir, sem liggja að tréstiga, skulu eigi þynnri vera en 

sagt er í þessum lið. 

Ekki má skerða þykkt veggja, sem um getur í a., b.- og d.-lið, á þann 

hátt að leggja í þá áframhaldandi vegglægjur; þó er leyfilegt að setja 

þaklægjur („múrlektur“) undir þverbita í þaki. 

Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki vera meiri en helming- 
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sérfróður maður hafi gert áætlun um styrkleika þeirra: 
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ur af allri lengd veggjarins. Byggingarnefnd getur þó veitt undanþágu 
frá þessu, ef veggir eru járnbent tir. Enginn veggstöpull má mjórri vera 
en Íg af samanlagðri breidd beggja tóftanna "baðumegin við hann, né 
á neinn veg þynnri en samsvari '% af hæð hans, nema í honum sé járn- 
bendingur, eða á annan hátt gerður med þeim styrkleika, sem bygeins- 
arnefnd er kunnugt um að sé nauðsynlegur 

Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþykkt en fyrr er ákveðið. þar 
sem gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það. sem eykur áreynslu á Í 
veggina eða rýrir styrkleika þeirra. Ef þykkt veggjar er aukin á einhverri hæð, 55 

1 

Í skal hún einnig aukin þar fyrir neðan, eftir því er byggingarnefnd telur    
  þurfa. Byggingarnefnd getur ákveðið, að veggir úr járnbentri steinsteypu 

eða steypu, sem er sterkari og þéttari en hér hefir verið miðað við. megi 
O er ð veggjar- vera þynnri en ákveðið er í þessari grein, ef járngrindin og g 

ins að öðru leyti er eftir fyrirsögn sérfróðs manns og byggingarnefnd tel- 
ur vegginn fulltraustan. 

Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tígulsteini eða öðrum steini, skulu 
gerðir með sama styrkleik og hér er sagt um steypuveggi. Bvygeingarnefnd 

dæmir um, hvort þeirri kröfu sé fullnægt. 

Útveggi úr steini eða steypu skal slétta utan með sementshúð ofan jarðar. 
Þó nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, ef byggingarnefnd sam- 
þykkir 
Innan við alla einfalda útveggi ibúðarherbergja, sem steyptir eru eða 
hlaðnir úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja innri skjól- 
vegg úr steini eða stevpu með tróði á milli, eða úr timbri. korki eða öðru 
ekki lakara efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. 

þR Ekki má múra eða steypa húsveggi, undirstöður eða gólf, ef frost er 27 G. 
eða meira. 

Steypuloft og steyvpustigar. 

36. gr. 

Byggingarnefnd getur því aðeins leyft að sera loft og Stiga ur steypu, ad 
he 
r“ getur byggingar- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu, ef um mjög litið gólf er að ræða. Maður sá, 
er 

Í. 

vinnur að verkinu, skal að dómi byggingarnefndar vera hæfur til þess. 

Veggir timburhúsa. 

37. gr 
Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykkt vera ekki undir 
0.24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 0,20 metra; ef um stærri 
hús er að ræða, getur byggingarnefnd aukið þykkt veggjanna frá þvi, seim 
fyrr um getur, ef henni þykir nauðsyn til.
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2. Timbur, sem notad er til husabygginga, skal vera vandad og óskemmt. 

a. Í timburhúsum. þar sem lofthæð er allt að 3,00 metrum og herbergis- 

dýpt allt að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og efri 

hæð eigi vera grennri en 10X<10 sentimetrar (4X4'"), á neðri hæð 10xX13 

sentimetrar (4xX5'") og hornstafir 1313 sentimetrar (5X5"). Sé hæðin 

meiri, eða allt að 4,060 metrum, og herbergjadypt allt að 5,50 metrum, 

skal þykkt stafanna út og inn aukin að minnsta kosti um 27 sentimetra 

(17). Í stærri húsum ákveður byggingarnefnd gildleika stafanna. 

Bygeinsarnefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gildleik á stöf- 

um en fyrr er sagi, ef hún álítur, að styrkleikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minnsta lagi komi einn 

stafur á hverja 1,25 metra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi 

i þeirra en 1,60 metrar, nema byggingarnefnd má vera lengra á mi 

leyfi sérst: . 

Milli allra stafa skulu verda skordur (,,lausholt”) og i hverjum 

(„skáskifur“). Spyrnur skulu ekki 

mynda minna horn en 30” vid lóðrétta línu. Skorður skulu ekki vera 

vegg eigi minni en tvær spyr 

  

grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim. sem bita bera, skal undir Þitaendum liggja 

aurstokkur á grunni, ekki grennri en stafir eru Í veggjum. Bygeingar- 

nefnd getur þó leyft, að aurstokkur sé ekki gildari en 13<13 senti- 

metrar (5<0'"), þó að stafir í veggnum séu gildari. 

Ofan á Þitaenda komi staflægjur („undirstokkar“), jafnbreiðar 

stöfum og eigi þynnri en 6 sentimetri (2157). Niður undan stöfum 

skal fella tré á milli aurstokks og undirslokks. 

Ofan á stafi skal fella syllur, á hvorugan veg grennri en stafir eru 

út og inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við aurstokk, 

með sterkum járnklóm og reknagla í staflægjur og aurstokk. 

Aurstokkur skal festur með járnum í undirstöður, eða að öðr- 

um kosti vera vel múrað upp með honum. 

Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þil úr borðum 275 sentimetra (1”) 

þykkum, og skal negla þau vandlega í alla viði grindarinnar. 

Utan á þil skal settur pappi og siðan bárujárn eða annað efni 

ekki lakara, er byggingarnefnd samþykkir. Milli járns og pappa komi 

1% sentimetra (47) þykkir listar. Bárujárn á veggjum má ekki þynnra 

vera en 26 B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, ef hús- 

in standa sérstæð og að dómi byggingarnefndar engin eldhætta stafar af 

þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og þil, ekki þynnra en 2 senti- 

metrar (347), eða annað lag ekki lakara. 

Grind burðarveggja innanhúss skal gera úr viðum eigi grennri en 

10>10 sentimetra (4x<4") á neðri hæð, og 8x10 sentimetra (3x<4'“) 

1932 
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27. juli



1932 220 

74 þar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef byggingar- 

21. júlí nefnd álítur að styrkleikinn sé nógur. Byggingarnefnd getur krafizt gild- 

   ari víða, ef um stór hús er að ræða og henni þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að því er snertir 

staflægjur, stafi, skorður og spyrnur 

d. Adrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarherbergja, St Í . 

vera lakari að gerð en svo, að þil úr borðum 2 sentimetra (9) þykk- 

um, eða annað lag ekki lakara, sé hvoru megin, og 3,2 sentimetra (114'') 

þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigar liggja 

upp að. nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleik. Veggi, sem 

tveir stigar liggja að, skal sera jafnvæna burðarveggjum (sbr. lið c.). 

e. Í útihúsum og skútum. sem eru aðeins ein hæð, má Sera grind úr plönk- 

um (,battingum“). 

f. Í tiímburveggjum sé samanlögð breidd glugga og dvraopa mæld á milli 

stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingarnefnd veiti sér- 

stakt leyfi til. 

| er tekið í þessari grein, Nota má máttarviði með öðrum gildleika en ti g 

ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38 

kert steinhús må vera nær 1 

  

nalóð en 5,15 metrar, nema eld- 

    

varnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. gr). Ti narveggs må 

  

      
eigi vera nær imnalóð en helmingur af vegg, er að nágranna veit, 

þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd veitt ívilnanir niður i 4,00 

  

metra, ef sérstakar ástæður mæla með því. 

Stærð timburhúsa. 

Ekkert timburhús má stærra Tatarmáli, að 

lus vera sam- 

  

neðtöldum tilheyrandi útihúsum, og 4 

byggð en svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fermetrum. Þó setur 

hreppsnefnd fært bæði þessi hámörk niður. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

10. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um tölu 

hæða, og þurfa ekki hærri að vera en 2,00 meira þó má vegghæð, mæld upp 

að skurðarlinu þaks og vegsjar ekki vera yfir 8,00 metra. Ef geymd eru eldfim
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efni í skemmu eða vörugeymsluhúsi úr tré, skulu þau vera í sérstöku herbergi 74 

með eldtraustum veggjum, gólfi og lofti. 27. júlí 

Torfbæir. 

41. gr. 

Torfbæir teljast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir, eru 

að öllu eða miklu leyti þakið 1 torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur sýnir; en 

þar til skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur byggingarnefnd leyft að þeir 

séu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, að reist verði stærri 

hús í náinni framtíð. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim skil- 

'Þb yrðum, er byggingarnefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

42. gr. 

Glugga- og Tau gerð skal að jafnaði vera serð úr plönkum, ekki 

þynnri en 5 sentimetra (27). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbólíni, eða 

öðru efni ekki la kara, å þá hlið, er veit að steini eða steypu. Með þeim skal, 

útveggjum, sérstaklega í steinhúsum, troða vandlega hampi, eða öðru ekki lak- 

ara efni, bæði utan og innan. 

Viðhald húsa. 

43. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að húsum sé haldið sæmilega við, svo 

eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 

Um bvggingaraðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþykkt þessari. 

14. gr. 
; 
i Ef nota skal bygeingaraðferð eða yyggingarefni, sem ekki er tilgreint í 

€ 

í g 

samþykkt þessari, ber umsækjanda að seta þess, er hann sækir um byggingar- 

leyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar þessu viðvíkjandi, 

sem byggingarnefnd álítur nauðsynlegar. 

Byg 

    

;ingarnefnd getur á kostnað umsækjanda lálið gera þá rannsókn á 

byggingarefni, sem hún álitur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að að- DS 5 J DO 

ferå og efni fullnægi beim kréfum, sem gerdar eru i sampykkt bessari.
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Hus, bar sem farid er med eldfim efni. 

ÍD. Er. 

OH hús, þar sem unnið er að einhverju, sem sérstök eldshætta stafar af, 

skulu gerð úr steini eða steypu, nema þau séu svo langt frá öðrum húsum, að 3 

engin eldshætta stafi frá þeim fyrir 1 þá setur byggingarnefnd leyti, 

  

að þau séu úr timbri. 

Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni. að minnsta kosti 

metra frá gólfi; ennfremur skal gólfið vera úr eldiraustu efni. 

Í smíðahúsum trésmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau skal 
„ 
Í 

  

setja járnkassa, sem nær minnst 0,20 metra til iða út fyrir eldstæðið og 

frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal vera úr eldtraustu er á hæð 0,30 metra g 

efni, eða ef það er úr timbri, þá klætt innan með járnþynnum á Lstum eða 

öðru efni jafn-eldtraustu. 

Flatarmál byggðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

Þegar mældur er flötur byggðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur fram- 

  

skoti falin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarlægð frá 
lóðarmörkum mælist ætið frá beim hluta hússins, sem nær lengst út. 

Verkpallar o. fl. 

17. gr. 

Verkpallar, útbúnaður allur og tæki við húsasmíði og mannvirki skal 
iraust og í góðu lagi, svo ck     

gingarfulitrúa er valdi slysum eða tjóni. By 

  

fanir, er duga mega, á kostnað eisanda, ef 

  

heimilt að gera um þetta þær váðst: 

   

; 

nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti. bar til bót er á ráðin. . Po Í 

IT KAFLI. 

Byggingarleyfi. Framkvæmd verksins. Eftirlit. 

  

I. Aður en byrjað er á húsi eða annvirki, sem samþykkt þessi nær til, 

    

skal senda skriflega beiðni um það fndar og fá samþykki 

il c ikvæma verkið. 
Ekki má rífa hús, nema skrifleg tilkynning um það sé send til bygg- 

hennar og hreppsnefndar (sbr. 3. gr.) 

ingarnefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyrr en hann hefir fengið til- 

kynningu frá byggingarnefnd að leyfið sé veitt.
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Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt er lil 
x 

1 erkið sé samkvæmt byggingarsamþykkt. Þar að auki sönnunar því, að v 

  

skal fylsja í tveim eintöku 

  

a. Lóðaruppdráttur c að minnsta kosti 1 : 500, með árituð- 
. 3 4 ; , EN En sl ha in FR dr 

um stærdarblutfollum; skal å a mannvirki bau, er reisa skal,     

åsamt beim er vera á lóðinni, ennfremur afstöðu gagn- 

nágrönnum. Flatarmál lóðar og mann- 

virkja skal     að minnsta kosti 1 : 100, með árituðum 

      

b. Uppdræt 

beir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim stærðarmí 

    

sjá alla un mannvirkis bess, er um ræðir, og til hvers   

herbergi eru un hús er að ræða.     lu uppdrættir og lysing glöggle: 

    

syna hlutfallið bæði ís á ! 

Sýna skal á húsuppdráttum þykkt allra og gildletk 

máttarviða. 

  

c. Áður en leytt er að byggingar- 

  

nefnd krafizt, að gerður sé lauslegur uppdráttur af hlidum allra sam- 

  

byggðu húsanna, lóðaeigenda. 
it 3 nm A ar PÅ 13 fá 1101 “ 10 mi mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin almennri 

  

d. Þá hluta húsa 

eða annara orsaka, skal 

  

% 1 ir lå 72 eda verda ad vera bad såokum aåareyns      

syna å uppdråttum, ef byggingarnefnd óskar, og eftir mælikvarða að 

  

   

      

     

      

       

  

minnsta kosti 1 : 20. Skal glågg lysing fylg og styrkleikautreikningut 

látinn í té, ef þess er krafizt 
Ef um nytt hus er að 

  

NR AÐ , 
lóðinni og ásigkomula 

  

skal sýna hvernig ætlast er 

húsi oc lóð og vegi að húsinu, ef      til, að séð 
! X = 1 það stendur 

reisa skal snertir hagsmuni Tilkynna be 

hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram, hverja 

í metramál. Allir 

leggur hann mál- 

nefndum ber at 
   

bvggingarfulltrui 

  

1 

gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir hrepps- 

nefnd, sem veitir byggingarleyfið, sbr. þó 3. gr. 

Bygeinsarnefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu 

    

anda hitt eintakið með árituðum    í skjalasafn sitt, en endursendir umsækj 

úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi byggingar- 
J v Jr ö
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nefndar eftir ad umsåkn var afhent henni. Sé synjað um leyfið eða breyt- 
ingar gerðar að samþykkiarskilyrði, skal greina ástæður þess. 

Öll bvggingarleyfi skulu veitt með því skilyrði, að umsjón verksins 
og ábyrgð sé í höndum manns, sem byggingarnefnd telur til þess hæfan 
fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika. 

6. Ekki má í neinu víkja frá samþykktum uppdráttum nema fengið sé leyfi 
byggingarnefndar til þess. 

AT
 

Hid endursenda eintak af uppdråttum og lýsingu byggingar skal jafnan 
vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á i 

  

stendur, 
Byggingarfulltrua, svo og einstökum mönnum úr byggingarnefnd, sé jafn- 
an heimill adgangur ad uppdråttunum og byggingunni medan hån er i 
smidum. 

8. Huseigandi skal tilkynna byggingarfuiltråa með tveggja daga fyrirvara: 
a. hvenær byrjað verður á undirstöðum, 
b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi, 
c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind í timburhúsi. 
1. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypuloft. 

9. Hreppsnefnd ákveður gjöld fyrir byggingarleyfi. Gjaidið rennur í sveitar- 
sjóð. 

= 

10. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Um byggingarleyfi, sem fer í bág við sambykkt þessa. 

49. gr. 
Nú veitir hreppsnefnd byggingarleyfi, en síðar kemur í ljós að 7 mann- 

virkið fer í bága við samþykktina, þá getur byggjandi krafizt sanngjarnra 

5 

skaðabóta úr sveitarsjóði, svo framarlega sem það. er fer í bága við samþykkt- 
ina, hafi sézt ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sé, að hann 
hafi farið eftir beztu vitund, enda skal hann skyldur að breyta verkinu, svo 
það verði samþykkt og reglum samkvæmt. 

Um leyfi til þess að flytja í ný hús. 

50. gr. 
Eigi má taka hús til afnota fyrr en fengið er vottorð byggingarfulltrúa 

að húsið fullnægi byggingarsamþykktinni. 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

51. gr. 
Byggingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, auglýsinga- 

spjöld (,,skilti“) cg annað það. er henni ber að Hta eftir. geli eigi valdið hættu



n
 

oo
 

og sé ekki til óprýði. Byggingarfulltrúi hefir eftirlit þetta á hendi, en ef eig- 

andi vanrækir að fullnægja kröfum hans, gelur hreppsnefnd látið lagfæra það, 

sem byggingarnefnd telur með þurfa, á kostnað eiganda. 

Nú er íbúð eða einstök herber sem ætluð eru til íbúðar, svo illa á sig 

  

ilnæm eða eigi örugg til ibúð- 

  

komin, að þau, að áliti byggingarnefndar, séu öl 

ar, þá skal hún leita umsagnar héraðslæknis. Sé hann á sama máli og nel fndin, 

getur hún krafizt þess, að eigandinn lagi gallana innar ákveðins tíma. Verði 

hann eigi við þessu, getur hreppsnefnd eftir Hilögum byggingarnefndar úr- 

skurðað. að ekki megi búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unnt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt 

að ná í aðra fyrir sæmilegt verð, ber hreppsnefnd að sjá um, að útvega íbúð 

  

jafnskjótt og hægt er. 

IV. KAFLI. 

Sektarákvæði og breyting á samþykki. 

ii varða sektum frá 1050 krónur, og skal 

  

sekta bæði smi máli. Sektirgar renna Í sveitarsjóð. 

niður bað, er fer í bág við ákvæði 

  

Auk þess skal eigandi 

bær, sem byggingarnefnd setur samkvæmt sam- i 

å hans kostnad. Sé um brot å 50. gr. ad ræda eda 
samþykktarinnar eða 

þykktinni. Ella sé það rifi 

verk, sem til þarf sérstakt leyfi byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sé 

  

fengið, skal lögreglust) undir eins og brotið kemst Hl vitundar hans, banna 

    

að verkinu sé haldið ál fyrr en fengið er leyfi byggingarnefndar. 

Með mal út af brotum á sambykkt þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

ÆRE | , » VX La sod « þjá NEN - 

[il bess ad breyung a samt 

  

hreppsnefndar á tveim fundum hreppsnefndar á breyting- 

  

unni. og staðfestingu ráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps hefir samið og 

samþykkt, er hér með staðfest s: amkvæmt lögum nr. 19, 20. okt. 1905 sbr. lög 

  

nr. 55, 27. júní 1921, til þess a gildi 1. ágúst 1932, og Þirtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál 

vinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

öðlazt gildi, þarf umræður
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75 BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir 

Keflavíkurkauptún. 

I. KAFLI. 

Verksvið samþykktar og stjórn bvegingarmála. 

I. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir Keflavíkurkauptún, innar 

  

ski Þr agsuppdráttur 1 nær yfir. Þó getur ráðuneytið veitt und: 
þa
 

pæ
n 

hn
 

um hennar, þegar byggingarnefnd og hreppsnefnd mæla með því. 

Samþykktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar, beg- 
ar mn öðlast gildi. Þó verður ekki krafizt breytinga á því, sem þegar hefir ver- 
ið gert. Ennfremur nær samþykktin til hofudbreytinga å eldri byg ingum, svo 
og öl minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða 
röskunar. 

    

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skipti, hverjar aðgerðir skulu teljast 
höfuðbreytingar. 

ST. 

(sj 3. 
Stjórn byggingarmåla er i håndum hreppsnefndar. Hún getur synjað um 

byggingarleyfi, sein byggingarnefnd hefir samþykki, enda sé það gert áður en 
mánuður er liðinn frá því að byggingarnefnd gerði tilögu sína (sbr. 48. gr. 5.) 
Hreppsnefnd getur ekki veitt byggingarleyfi án samþykkis byggingarnefndar. 

Hreppsnefnd getur gefið byggingarnefnd umboð til þess að veita bygg- 
ingarleyfi, án þess að borið sé undir hr reppsnefnd. 

Byggingarnefnd gerir tillögu um öll bygc gingarleyfi og hefir umsjón þess, 
að bvggingarsamþvykktinni sé fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseisanda þykir rétti sínum hallað 
með úrskurði hreppsnefndar, eða byggingarnefndar, setur hann skotið honum 
til ráðuneytisins. 

1. gr. 
1. Í byggingarnefnd eiga sc : Hreppsnefndaroddviti, er sá í ormaður, og fjór- 

ir atkvæðisbærir hregpabúar, er hreppsnefnd kýs. Tveir nefndarmenn ganga 
ur nefndinni å hverjum þriggja ára fresti, fyrsta sinn eftir hlutkesti. 

2. Nefndin velur sér ritara og heldur sérstaka serðabók yfir athafnir sínar
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og ålvktanir; undirskrifa allir vidstaddir nefndarmenn hana í hver fund- 

arlok. 

3. Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn, og ræður bå at- 

kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki 

    

un meiri hluta, að láta bóka ágreiningsat K 

eða     ir svo gert, 

finna allar ákvarðanir nefndarinnar um hverja einstaka eign, er til henn- J 
> 

nnfremur skal nefndin hald 

  

fabók 1 lóðabók, dagbók yfir öll bréf og 

6. Byggingarnefndarfundur er 

  

ef minnst þrir nefndarmenn sitja 

hann. 

erindisbréf með 

      

    

  

    

  

    
   

     

    

    

7. Hreppsnefnd skal 

   
vissa fyrir 

  

     sa þóknun 

maður med byggingarmålu i þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. 

Þessi gjöld, svo byggingarleyfi „skulu hafa lögtaksrétt og 

  renna Í sveitarsjóð, en byggingarfullirúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt 1 

úr sveitar: skal hafa á hendi framkvæmd bveging- 

armála og eftirlit 
   

rirmælum byggingarnefndar. 

umboð t 8. Nefndin getur gefið Í t il að veita upp á sitt ein- 

dæmi ýms smávægileg 1 eftir því, sem nefndin kveður nán- 

  

úrskurð sinn á umsóknarskjalið og > ara å um. Skal byggi 

leggja málið svo fyrir { á næsla fundi hennar. 

9. Skylt er bvgginsarfuiltrúa að s: dn fundi byggingarnefndar, bått eigi sé 

hann i nefndinni os å fundum hennar, en hins- 

sem hefir hagsmuna að sæta, að koma 

' skýra ástæður sinar. 

aðstoðar sérfræðinga í þeim málum, er hana varð- 

  

<alögum nr. 27, Í5 

  

      

  

  júni 1926, um ulag Í na    
il Rr ar |, 

OS IT DOT på, verður gerður skipulagsupp-   

kauplúninu, og samkvæmt ákvæðum þeirra laga > dråttur a 

  

og uppdráltum, sem gerðir verða samk vi em þeim. 

í svæði því, sem skipulagsuppdráttur nær yfir, skal öllum 

U sess svæðis ræður byggingarnefnd hagað í samræmi við hann. Utan 

  

húsaskipun, með santþykki hreppsnefndar.
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co
 

Ákvæði um húsagerð. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin, skal að minnsta kosti ein hæð af framhlið 
hússins fylgja henni. 

Framskot og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna 
húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

7. gr. 
Byggingarnefnd setur krafizt t þess. að komið sé upp og haldið við sæmi- 

legri girðingu um lóðir og óbyggð lönd þeim megin, er að götu veit, eða vegi 
innan þess svæðis, sem samþykkt þessi nær til. 

Nefndin ákveður hvar og hvernig girðingar skulu vera. 
Gaddav irsgi 

  

rðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 
nema í burtu þær gaddavírsgirðingar, er nú eru, Og setja aðrar í staðinn. er 
yggi efnd sambykkir, innan eins års frå þeim degi, er samþykkt þessi 

gengur í gi ildi. 

  

Hornsneiðinsar. 

8. 

  

naudsynlegt vegna um- 

    

að hús, sem reist eru á gåtuhornum og mynda hvassara horn en 135 

  

veg eða torg, verdi sniðin á horni. Sniðið sé eigi minna en 2,00 metrar. 

  

og myndi jafnstórt horn við báðar hliðar. er að liggja. Horn má og gera bin 
myndað, ef bungan á miðju nær ekki lengra fram úr fyrgreindum sniðfleti en 
0,50 metra. 

Byggingarnefnd getur einnig veitt leyfi til, að hornsneiðing sé með öðru 
sniði en fyrr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskeot. 

9. gr. 
Grunnbrín („Sökkulband“) má ekki ná lengra en 0.15 metra út i götu. 
Framskot bæði opin og lokuð. má sera út úr framhíið húss. ef æski 

tali a sniðsins. 

   
a og gölulina fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, sem 

grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mega þau eigi án a“ i
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innan gåtulinu, må framskotid vera stærra, en bå må bad eigi nå lengra fram 27. juli 

   

  

    

      

g 

frá húshlið en nemi heln 

    

  
undir slík fram- 0,80 metra, og 

skot en 3,00 mi 
tj 

Samanlö fara fram úr Þbriðjungi af lengd 

húshliðar þeirrar, sem þe lær nágranna en 1% sinnum 

dypt þeirra. 
BØ rv 1 
træmskol    en húsið, sem þau eru á. 

  

Þó ge etur byg: leyft, með sérstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna 

mskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

  

hússniðsins, f 

Gót í öllum framskotum skulu vera þétt og vatni veitt frá beim í rennu 

sem frá þökum. 

Án lextis byggingarnefndar niega 

  

brúnir eða nokkur hluti þeirra 

hvergi ná lengra en 4,8 

  

Inngöngurið og birtugrófir. 

10. gr. 

ngstétt er mjó, Inngöngurið mega ná allt að 0,30 metra út í götu. Ef g 

    

getur byggingarnefnd leyft eitt þrep, allt að 0,30 metra breitt. Nema skal horn- 

in af neðsta þr jönguriði, er nær út í götu. 

    

     

  

heimilað fleiri þrep, ef sérstakar ástæður mæla 
  urið eru sett við sömul hús. 

IÍnngöngurið í kja má ekki se 

; 1 ns ali ná og mega pau ekki na    

    

skal svo buid, tta af 

Birtugri 1 hlið húsa, og nega ekki ná 

þær skal setja málmgrind jafnhåa g 

  

Hi teina eigi st mid na e1g1 st 

          
og svo gert, ad born geti ekki dottid 1 hana. 

Handrið, stólpar o. fl. 

11. 01 

Handrið, stólna o. þ. h. má ekki setja í götur eða gangstétt. nema með
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75 Um hæð húsa. 

12. gr. 
I. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdrætti, skal vegghæð húsa 

hvergi meiri vera en hálf götubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei 
fara fram úr 10,00 metrum á steinhúsum. en 800 metrum á timburhúsum, 
nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ei götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa á 
gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar. miða við breiðari götuna, 
einnig á þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra frá horni 
(skurðpunkti (sana) en framhlið hússins er með breiðari götunni. 

2. Vegghæð húsa mælist frá gangstétt eða götu upp Í skurðlinu þaks og vegs- 
flatar að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina   
3 linu milli jaðra þeirra gatna, sem næst Hggja húsinu á báðar hliðar, svo 

i. Séu mishæðir miklar. skal 

  

fremi ekki eru miklar mishæðir á 
vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða stað 
vegghæðin skuli miðuð. 

Ef 1 

åtram i sömu hæð. setur hún veitt 

  

1garnefnd álítur æskilegt vegna útlits, að veggbrún haldi 

undanþágu frá ákvæði greinar þess- 
arar um vegghæðina fyrir einstaki hús eða hluta af því. 

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að byggja turna, kvisti. gafla og þess- 
konar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbyggingar nema 
meiru en % hlutum af lengd þeirrar húshliðar. sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd Þeirra 
nemur eða hæð, þó ekki nær en 1,50 metra. Að öðrum kosti sé eldvarnar- 
veggur á kvistinum á þann veg, er veit að násrannalóð. Stórir kvistir meg: 

í vera nær lóðarmörkum en 3,15 metra, nema eldvarnarveggur sé á 
þeirri hlið kvistsins, er veit að nágrannahúsi. 

Þakhalli. 

15. gr. 

Rishalli á þökum þeirra húsa, sem byggð eru með þeirri vegghæð, sem 
frekast er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki vera meiri en nemi 45 horni við lá- 
réttan flöt. 

Á húsum þeim, sein eru vegglægri en fyrr er nefnt, má þakhalli og lög- 
un vera á hvern þann hátt sem er, ef tilit að öðru leyti óprýðir hvorki húsið 
eða nágrannahúsin. Þó má enginn Dluti þaksins ná lengra út frá vegs en 
0,80 metra 

Byggingarnefnd getur þó ákveðið þakhalla < tir bvi, sem bezt bykir fara 
vid svip gotunnar eda nauðsyn þykir af öðrum ástæðum.
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Íbúðarhæðir. 15 

14. gr. 

um úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og auk 

E
N
 

U IS 

i kjallar: a (sbr. 33. gr.) og |      -henð at ati mi 
EA eð, ef ekki mæli 

þakhæð má ekki liggja fyrir ofan skurðlinu þaks og veggflatar og ekki 

  

meira en 1,25 metra fyrir neðan hana. 

(sbr. 

er á 

1. 

Í timburhúsum má íbúð vera á Lveim hæðum, og auk þess í kjallara 

« 
33. gr.) eða þakhæð. Söma ákvæði gilda um golf í þakhæð og í steinhúsum. 

  

> aðgangur að bakhúsum. 

15. gr. 

Ef ekki er synt å skipulagsupj drætti hlutfallið milli lóða og bygginga. 

  

þeim eru reistar, skulu efti ákvæði gilda: 

Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbyggð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

Jafnframt skal bess gætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjarlægð 

milli húshliða sé fulinægt. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götubreikkun. 

b. Ff um lóð er að ræða, sem áður er byggt á og liggur að tveimur götum 

húslínu en 15,00 metra. 

c. Í bæjarhverfum, sem byggð eru að mestu eða öllu, ef brýrnar ástæður 
eða nær ekki lengra inn frá 

      

mæla með þvi, þó því aðeins. að ðarherbergi fá nægilega birtu. 

Jakhlið húsa mega ekki hærri vera fram 1 12. gr. um sr 

ar, þó getur byggingarnefnd leyft, 

  

hallast, að veggbrún í got 

hlidar haldi lårréttri stefnu fyrir gafla og bakhlið, ef hæðarmunur gí tuhlið- 

ar og bakhliðar fer ekki fram úr 2,50 metrum. 

Óþrifalega, óreglulega og þrönga stiga yfir lóðir getur byggingarnefnd 

bannað. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að óbyggða lóðin skuli vera minni en fyrr er 

sagt, í þeim kauptúnshlutum, þar sem eingöngu eru reist verzlunarhús. 

seymsluhús eða verksmiðjur. 

Ekki má gera þak vfir óbvggða lóð nema með leyfi 

  

ður 
   

Að bakhúsum og hliðarhúsum skal vera grei gangur frá "götu, eigi 

mjórri en 2.00 metrar. Séu fleiri baksarðar á sömu lóð, skal að hverjum 

vera aðsangur sem fyr segir, nema þeir að öðru leyti séu í jafngreiðu sani- 

bandi hver við annan.



ad næsta hisi. Fjarlægð frá glu 

  

16. 

  

    I. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð 
stofum, vinnustofum 

aði að minnsta kosti 

bergisins, er um ræðir 

spænis sólarhlið snýr 

Ekki má selja í 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru 

Sameiginleg óbyggð lóð. 

17. ør. 
Byggingarnefnd getur krafizt þess, að nörk milli ná- 

    

gSrannahúsa séu jöfnuð, svo að hverju húsi Í; Jiieg lóð. 
1 Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbr þeirri, er þessi 

  

nýja lóðarskipting kann að hafa í för með sér. Ef sankomi 

  

lag næst ekki, skera 
dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr 

öllum þeim, 

  

n lúsi sínu Í     
ákvæði þessu getur hrep psnefnd veit ingarnefnd     
veituna óhæfilega háan. eða er veitt í lagarhelda 

  

safnpró á lóðinni. 

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 
skó 

    

   

   

  

lpveitu í lokræsi gegnum annars manns lóð. ef byggingarnefnd 
Allan skaða, sem stafa i 

"að bæta. 

  

la skal vera algerlega þétt og þannis gerð, að 

  

Á hana skulu settir vatnslásar og annað, sem 
óloft frá holræsinu. 

Sambygging. 

19. gr 

Í sam by Jam húsarðöðum skulu öll hús bvegð að lóðamörkum. nema 
skipulagsuppdráttur sýni annað.
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Byggingarnefnd getur bannað, að hús sén sambyggð með lásum milli- 

Undirstöður. 

        Grafa skal undirstöður úlveg f in 

jarðveg og ekki grynnri en 1,00— bygg- 

  

ingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ota 

Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöðu eldvarnarve; 

  

um, er frá honum Íies      og Í metra af hliðarveg: 

arady 

ja, niður fyrir væntanlega kjail- 

  

pt nágrannahúss. 

    
Aðrar undirstöður grafist niður eftir | þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa og 

  sera bær 

  

allra húsa, sem tvilyft eru, skal hlaða úr ja í síeinlim 

úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa io frá föstum jarðvegi, en 

undirstöður Hmburhúsa má gera úr lausagrjóti, þó ekki hærra upp en svo, að 

ekki sé grynnra á Íausagrjótið en 0,70 metra 

Undirstöður úr lausagrjóli einu getur byggingarnefnd leytt undir litlum og 

lágum timburhúsum, eða þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi og næg try 

  

ing fyrir að óhult sé. 

Varnarlög. 

  

      

  

Rakavarnarlag skal leggja í undi húsa, nema lítilla sevmslu- 
] ha Yi sa . arður rs li LX Re a i húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu il hið neðra lagt í all | 

ólfs. en hið efra í alla 

ða hæð hans. Skulu 

kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan 
„ 

útveggi 10—-20 sentimetra fyrir ofan 
KT = 

JArð 

  

útveggir jarðbikaðir uian á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

Þar sem ibúð er     jallara með steypusólfi, eða steypugólf í kjallaralaus- 

um íbúðarhúsum, skulu vera örugg rakavarnarlög í gólfin 

Sar sem ekki er kjallari, nægir ð koma otan      114 á undirstöður, en ávallt neðar en al úr timbri og ekki nægi- 

lega varið jarðraka, skal vera minnst 0,40 metra autt bil frá jarðlasi upp að 

gólfi, og á múrnum vera loftop. minnst eitt á tveimur andstæðum vegglum. 

Rakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sé að 

  

þykkt 12 sentimetrar eftir staðháttum, og jar ið að ofan, þegar steyvpan er 
x 

  

yrðin þurr. Í stað jarðbiks má nota bakhellur í sement eða annað vatns- ( 

helt efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

  

Bygeingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef 

um „skúta“ eða lítil útihús er að ræða. 
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Eldvarnarveggir. 

22. gr. 
Fldvarnarvegg má ekki sera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa 

imnig að byggt verði að honum síðar.     
sem eru nær nágrannalóð en 3,15 metra, skal gera sem eld- 

varnarvegsgT 

   

g 

Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3.15 metra. skal Sera eldvarn- 
arvegg, þegar höfuðaðserð fer fram á þvi. 

  

Eldvarnarveggi skal gera úr steinsteypu í sementsblöndu. 
mk, eða fast upp að væta lagi á þaki       

Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir ; 
i 

(bårujårni, hellum, o. þ. h., sjá 11. lå bessarar greinar}, og t hverg     
þynnri vera en 0,20 metra, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þykkt 
þeirra í hvert skipti. Á þeim mega hvorki vera 

   við bæði húsin og tekur 0,16 metra upp fyrir þak hærra 
Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sérs 

  

nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 
Timburvegsur eða innri brún reykháfs má ekki koma nær út 

i 

  

arveggs en ad 0,25 metra séu fyrir utan. 
má þó steypa í vegginn 

Sementsdraga ber eldvarnarvegsi, er ekki vc um langan      
tíma að dómi bygginsarnefndar. og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 
standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tíma, ber að ganga svo frá honum, 
ið útlit hans verði ekki lakara en úlveggja úr steini. 

skal þinglesin skuldbinding 

  

2 

Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarv 
% sq um, að hvorugur eigandi geti rifið ve: Meðan annaðhvort húsið stendur. 

  

Eldvarnarveggir skula, ef um timburhús bundnir við grind og 

  

þakviði, á þann háti er byggingarnefnd tel Ka fæ] DE 

   Í sambygeðum húsaröðum. skal eldvarnarvex báða enda á hverju 

  

Isi, og skulu þeir alstaðar ná fast upp að vætu húð þaksins (bárujárni, 
hellum o. þ. h), en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir bettara en å 20,00    
netra millibil. 

Eldvarnarveggi má ekki sera úr holsteini. nema með sérstöku leyfi bvas 
ingarnefndar, og má samanlögð þykkt steypunnar aldrei minni vera en 0.18 
metra. 

Þök. 

23. gr. 
Sperrur og skammbitar megi ekki grennri vera en ÍÐX10 sentimetrar 
(4034), þegar hafið er allt að 3,15 metrum. 

  

mælt á loftbita 
beint niður undan sperrum og skammbitum. Vi 0,32 metra sem 

  

hafid vex, skulu bessir vidir vera 1,3 sentimetrum gildari å hvern veg. Nota
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má viði a öðrum gildleik en hér er tiltekið, ef samur er styrk- 

leikinn. 

Bilið á milti sperra, talið af miðju og á miðju, má vera allt að 1,25 

metra, undir málm- og pappaþök á tmbursúð, en allt að 0,95 metra undir 

torf, hellu og steinþök. 

Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki séu þynnri en 2 sentimetrar 

(1) og þar yfir bárujárn ekki þvanra en 24 B. W. G., eða annað Óeldfimt 

efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. Sé súðin óplægð eða íbúð á þakhæð, 

skal setja þakpappa utan á hana undir járnið. 

Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og 

studdir af þeim. 

Bvggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 

tvilnanir, þegar um útihús er að ræða. 

Trébitar, trégólf og milligólf. 

24. gr. 

Trébitar í gólfum og loftum ibudarherbergja skulu ekki strjålli en svo, að 

bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sé að meðaltali ekki vfir 0,95 

metra og hvergi meira en 1,05 metri. 

  

Þar sem milligólf er, skulu trébitar ekki grennri vera en 0,16 metra 

(67) å hæd og 0,13 metra (5”) å breidd, begar bitaha fið er allt að 3,15 
T metrar, og skal hæd beirra vaxa um ekki minna en 2,5 sentimetra, og breidd 

um Í,3 sentimetra, fyrir hverja 0,63 metra, sem hafið er fram år 3,15 

metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1,3 sentimetrum grennri en 

hér er åkvedid. 

Nota må bita med &årum gildleik en hér er ákveðið, ef styrkleikinn 

samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvofåld breidd beirra, 

nema því aðeins að bitarnir séu sk orðaði r hver gegn öðrum með krossbönd- 

um milli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skorðanna ákveður byggs- 

ingarnefnd í hvert sinn. 

  
Séu húsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minnsta kosti þriðji hver 

biti festur við veggina í báða enda með sterkum járnakkerum. Gaflveggir úr 

steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á ö metra bili inn í bitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 senti- 

metra (114). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 
fyrir þiljur. 

Í sólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera millgólf úr borðum, ekki 

þynnri en 2 sentímetra (540), er fest sé annaðhvort á sterka Hsta, sem 

negldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda séu þeir þá að dómi bveg- 

ingarnefndar þeim mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess þarf. 

1932 

15 
27. júlí



1932 

75 

27. júlí 

236 

Ofan á borðin komi 5 sentimetra þvkkt lag af deigulmó, móhellu, þurrum 
mó, steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara né veldur óheilnæmi eða 
fúa, og sé það þurrt áður en gólfborð eru lögð yfir. Sé sólftróðið úr efni, 
sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja pappa undir tróðið. Í loftum 
mill íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki bygeinsarnefndar, 
sleppa milligólfi. Að öðru leyti setur bvesingarnefnd veitt ivilnanir um 
milligólf, þegar gild ástæða þykir till Þar sem millisólf er undanfelt, skal 
gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á bita eða á milli þeirra. eða í 
Þess stað sett annað jafngoit lag, sem byggingarnefnd tekur gilt. 

4. Þar seim bitar ganga út í steypu- eða steinveggi. skal bera á þá rakaverj- 
andi efni. 

Stigar. 

25. gr. 
Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina hæð, 

skal vera óhindraður aðsangur að tveimur stigum (adalstiga og bakstiga), ef 
fjarlægd frå neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5,00 metra. 

Í húsum úr eldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sem að hon- 
um liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 

Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðallega 
notuð til verztunarbúða, má hafa einn stiga, Þó hærri séu en 2 hæðir. Ekki má 
hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sé gert eldtraust. 

Frá herbergjum, sem notuð eru til íbúðar og hafa aðgang að einum sliga, 
má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar, 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar 
að stiga, eða báðum, ef tveir eru, án þess að burfa að fara um nokkurt herbersi 
eða hluta annarar íbúðar. Frá lösskipuðum stiga sé greiður útgangur ekki 
þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um selur 1 
sl. gr., ef byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 

1. Stigar skulu vera í sérstökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega birlu 
og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu eða yfir 
ganghurð eða í hurðinni. Byggingarnefnd getur leyft glugga á veggjum að- 
liggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrgreypta 
járnumgerð. 

Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð. þarf ekki að vera 
í sérstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin með 
eldtrausta efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr tré eða bþiljur á 
veggjum, nema með sérstöku leyfi byggingarnefndar. 

2. Allir tréstigar skulu hafa steinlímshúð aftan á baki og neðan á pöllum, 
cða eldvarðir á annan tryggilegan hátt.
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Ef stigar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á 75 
199 

milli þeirra, ekki þynnri en 0,32 metra, og ekki minna en ein hurð skrá- 27. júií 

læst á leiðinni frá öðrum 

  

iganum öl hins í hverri íbúð, Veggir, sem 

stigar úr steini e eða steyptir í, þannig að veggurinn 

  

0,80 metra og bakstigi ekki mjórri en 

  

i minni húsum sé aðalstigi 

kki rei eru aðeins á tveimur hæðum (ekki < 

I tra há. með svo þétt- 

barn falli niður mili þeirra. um spölum, að 

Breidd stiga, sem um ra ibykkt þessari er gansbreidd milli veggjar 

og handriðs eða ívö eru. 
I 
Ff veggir eru in að stisa má ekki mjórra vera á milli 

  

þeirra en 0.80 metra sunt og 1,60 metri í stærri húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

  

því. Þó getur byggingarnefnd leyft minni 

  

Ira sofa fot 
skal hafa VIGE 

ganghæd i litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

Sögar skulu vera svo „gerðir, að hvert skref í þeim sé 0,600,65 metra. í 5 Í 

ögð. Framstig 

  

miðjum stiga 

fjær ytri brún hans en 0.04      
   

Uppstig er hæðin af þrepi á 

vera en 0,21 metra nema með 

  

ekki mjórri en 0,17 metra. 

  

ákvæðum þessa grein- 

einstökum ákvæðum, ef í- 

ná ekki tl herbergja þa sem DE eru notud 

  

umgangur um, t, d. voruge sluhús og skemmur, 

gingarnefnd í hvert sinn, hvernig. stigum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

  

Fldtraustur um 

eldtraustu efni, eða klædd efni, er ráðu- a mm
 

Að allir veggir, loft 

neytið telur eldtraust. 

Hurðir, vegs} úr tre. 

Að atlir sí 

garða eða akdyr. séu úr steini, steinsteypu eða öðru eldt traustu efni. Hand- 

yiljur, star og 

,„ sötu, bak-         

rið og fóður á framstiga má vera úr tré.



c. Að stigagöng og gön 

seymslu eða verkstæði. 

Gluggaop. hurðaop og 

Öll op í útveggjum 

nema byggingarnefnd 

Hurðir eða 

lengra fram en 0,30 metra 

til glugg: 

Á samkomuhúsum 

ar hurðir í umferðadyrum 

inn háski eða hindrun af. 

Byggingarnefnd setur veilt undanþágu frá ákvæði 

g að 
x 

  

út 

ga, sem eru hærra frá 

þeim séu ekki í beinu sambandi við búð, vöru- 

önnur op Í 

27. gr. 

skulu vera lokuð með hlera, grind, hurð eða glugga, 
  nþágu frá því. 

gluggar, sem opnast út á opið svæði eða götu, mega eigi ná 

þett gðtulinu þegar opnað er. Þó 

  

   

en 2,10 metra. 

nægilega margar og góðar útidy 

út og svo umbuúnar, að umferð sía 

þessara greinar, ef 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að á stórum húsum, tveg 

hærri, sé að minnsía 
X 0.50 

en vv, 

traustu efni. 

Å 
samþykkt þessi nær 

op þeirra sé í mesfa 

stétt er fast að húsi. 

neðanjarðar, nema 

Ef nauðsynlegt er vegna umferð: 

neind krafizt þess, að settar séu þak- 

vkkt þessi 

I. Allir reykháfar 
#7 eldtraustri undirstöðu 

3 5 2 i 
kosti einn bal 

0,50 metra; bædi 

    

o Dyggingarneind geri 

frá eldstæðum skulu vera úr 

á fðöstum jarðvegi, eða 

Þakeluggar. 

  

ja hæða eða 

  

ninni     

  

, sem opna, að stærð ekki 

og karmurinn ir járni eða klætt eld sarmurinn ur jarl c€0oa Klætt eu 

  

bakrennur. 

29. or. 

      

      
á Son sem gang- 

> hreini så 1 Írar Fi frá húsinu, skal þakvatni í 

aðra skipun. 

  

„1 

  

og ve! 

gengur í gildi. 

tevkháfar og sóphurðir. 
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traustri múrhvelfinsu eða palli mili tveggja steinveggja. en aldrei mega 

þeir standa á trébitum. 

Loft 

og leyfi byggingarnefndar sé fengið 

ástæður komi til greina 

  

  ás má aldrei setja í reykháf, 

  

   

          

    

    

Hliðar teykháfsins skulu að minnsta kosti vera 0.12 metra á 

    

vidd hans að innanmáli eigi minni veg eða 

máli. Þó má leyfa 0.18 melra vídd, ef eldstæði eru ekki fleiri en 

Þar sem reykháfur sengur segnum bita og borð, se lögð eru undir bita, 

skal hann vera járnk sem hann gengur í 

gegnum þak, og skal miili þeirra hliða 

hans. sem inn snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðins, ef bil er gert milli revkháfs og Ja
 

  

metra, Og 

  

1 um bann 

  

kháfs, 

  

ir má ekki 

kringd. 

húsmæni, en 

sinn hæðina, 

  

kki nunni 

  

fleiri eldfær- 

hverja pipu, 

áfur sé þeim 

en hér 

er talið. 

          

xx
 

a um = = Innanhúss má sérstæður r 

  

      

  

   

hans nemur 

carnefi 

inn svo 

hæð sú, er á 

að reykháfurinn sé svo gerður, að 
andinn 

    

Ef reykháfur v Idur óþægindum þeim, er nærri búa, er ei 

skyldur að hækka reykháfinn. eftir skipun byggingarnefndar, án tillits til 

þess. hvenær reykháfurinn var gerður. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilega jafnvið reykháfnum. 

  

ákvæðum 

  

og traust járnhurð fyrir í járnu jessarar ; 

ástæður koma Hl greina 

  

greinar getur byggingarnefnd les PL ef 
  

og engin eldhætta stafar af. 5
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Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

seu þéttir {t. d. ekki 

  

rimlaveggir). Ef herbergið er lægra en 2,00 metrar, skal loft, sólf og veggir 
vera úr eldtraustu efni. 

Ofna og eldavélar má ekki setja nær timburveg 
á milli. 

Þípur frá ofnum og eldavélum mega ekki koma nær tré en svo. að 0,21 

en svo, að 0.21 metra sé 

    

    

melra sé á milli. Þær skulu leggja í revkháf, og mega ekki liggia um her 
bergi, sem eldfim efni eru geymd i. 

Ef eldstædi eru nær trévegg en 0,21 meira. skal ja minnst 0,12 metra 
þykkan vegg úr steini eða steypu í staðinn fyrir trévegginn, á ekki minna 
svæði en svo, að hvergi sé skemmra en 0,2í metra frá eldstæði að timbri. 
Eldavélar má setja á trégólf. ef að minnsta kosti 0,11 metra eru frá sólfi 
upp að botni á eldavél og á milli séu två låg af tiguls hlöðnum í bind-    

c g 
ing og steinlim eda stevpugólf, jafnbvkkt, eð þakið járnbynn- 
um, eða öðru eldtraustu efni. 

4 £. 
i Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum 

  

á Járnfæti. sem i 

annaðhvort er opinn eða fylltur múr eð: í botni ofnsins, skal 
t f 

fa vera í fætinum, og skal þá           öskur vera jJárnþynna, er 
fyllir út í holið minnst 5 millimetra frá sólfi. 

  

Mfi, skal gólfið fram undan eld- 

  

Þar sem ofnar eða eldavélar standa á trég 

stæðum þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járn- 
þvnnan eða það, sem notað er í hennar stað, ná að minnsta kosti 0.32 metra 
fram á gólfið fram fyrir ofninn eða eldavélina, til hliðar og aftur fyrir, 
nema Veggir séu nær. 

Í herbergjum, sem ætluð 

  

eru fyrir katla til arhitunar, skulu sólf, 
loft og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa tréloft með stein- 
límshúð að neðan. Ketillinn skal standa á srunnmúr eða járnbentu stein- 

tiðstöðvar- um. Ef um mjög Htla 1 

                

gólfi, sem hvílir á traustum steinveggi 

að þeir seu í herbergi með 

telji örugt fyrir eldsbættu frá miðstöðv 

Reykpipur mega aldrei liggja út úr út 

háfinn. Eigi má reykpípan, á leið út í rex 

bergi á lengra svæði en 4,00 metrum, og er þá bilið ta 
háfi. Skal pípan þá ætíð vera úr stevpujárni. Reykpípa má eigi vera nær 

   tré en 0,21 metra. Ef hún lisgur gegi trévegg eða þak, skal múrað krino- 

  

um hana, svo að vtri hlið hennar veri 21 metra 

  

Ef hné er á reykpipu, skal það vera 

taka af til að hreinsa pípuna.
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Íbúðarherbergi. 

32. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, seim dvalið er í mikinn hluta dags, skulu full 

nægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. 

2. 

co
 

Gt
 

Utveggir å herbergjum skulu svo gerdir, ad beir veiti nægilega vernd gegn 

kulda og raka. 

Lofthæð skal vera minnst 2,50 metrar; þó getur byggingarnefnd leyft, ef 

sérstakar ástæður koma til greina, allt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef lott- 

bitar eru sýnilegir. skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má leyfa minni hæð, sömuleiðis í bakherbergjum; 

þó má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

Ef herbergi er undir stð. verður að minnsta kosti helmingur ai sólffleti 

þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæd 2,50 metra; bygging- 

arnefnd getur þó veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lið. 

Ekkert herbergi má mjórra vera en 1,70 metrar, og gólfflöturinn minnst 6 

fermelrar. 

Á hverju herbergi skal vera gluggi. er veit út að gölu eða opnum garði. Ljós- 

mál glugga má minnst vera '%. af gólffletinum, og skal vera hæst að 

opna hann. 

Byggingarnefnd setur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er hægt að 

koma glugga fyrir á herbergi á annan hått, og skal glugginn þá vera svo 

gerður, að hæglega megi opna hann. 

Kjallaraíhbúð. 

33. gr. 

Kjallara má ekki nota til íbúðar nema byggingarnefnd leyfi og gluggar viti 

úl að götu eða opnum sarði, Ekki má nota herbergi öl íbúðar, sem aðeins 

hefir glugga móti norðri, nema það sé hluti af íbúð, sem hefir glugga móti 

öðrum áttum og nýtur nokkurrar sólar. 

Lofthæð herbergja skal eigi minni vera en 2,30 metrar, og í minnsta lagi 

helmingur af rúmmáli hvers herbergis skal vera ofanjarðar. bo må bygg- 

ingarnefnd leyfa, að einstök íbúðarherbergi í kjallara hafi aðeins 2,20 metra 

lofthæð, ef þan fylgja íbúð á öðrum hæðum í húsinu, ná ekki lengra en 

1,00 metra niður í jörðu og eru ekki minna en 9 fermetrar að flatarmál. 

Glerflötur slugga ofanjarðar sé eigi minni en nemi 4. al góltfleti herbergis. 

Gólfið skal gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni. og sé trégólf 

þar ofan á, eða annað gólf ekki lakara. 

Gólfið sé að minnsta kosti 0.30 metra fyrir ofan hæsta stórstraumsílóð, 

og skal þurka jarðveginn undir því með fráræsi, eftir fyrirmælum bygg- 

ingarnefndar, svo ad jardvatn nái aldrei upp að gólfi. 

1932 
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Veggi skal verja raka á þann hátt, er byggingarnefnd mælir fyrir um. Hvert 
ibúðarherbergi skal vera hægt að hita. 

Herbergi, sem notuð eru um stundarsakir. 

34. gr. 
Þvottahús, forstofur, búr. baðherbergi og snyrtiklefar skulu hafa næsi- > 

legt ljós og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugsa 
að götu, nema byggingarnefnd telji, að ekki stafi mikil óbægindi að vatnsgufu 

£" frá því fyrir þá. sem um götuna fara. Í þvottahúsum skal vera þétt stevpugólf; 
þó getur byggingarnefnd veitt undanþágu frá því, ef nauðsyn þykir. 

Hæfilega mörg salerni skulu fvlgja hverju húsi, og skal sólfflötur þeirra 
eigi minni en 6,80 x 0,70 metra. 

Veggir steinhúsa. 

Veggir steinhúsa séu hlaðnir úr settu og högsnu grjóti, lögðu í steinlími. 
eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara 
og einnig í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar. skulu gerðir úr vand- 
aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1:4:7 (pb. e. Í hluti sements móti 

Í hlutum sands og 7 hlutum grjólmulnings eða malar eða hvorttveggja). 
Aðra veggi og undirstöður má Sera úr steypu 1:4:8. 

Ei notuð er önnur gerð steypu en fyrr er sagt, t. d. holsteinar. skal 
byggingarnefnd leita sér upplý 
þeirra oe 

   

x 

inga hjá húsameistara ríkisins um gerð 
notagildi áður en hún samþykkir að hús séu byggå úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum. kjöllurum og húsum, sem ekki 

  

eru hærri en Í hæð auk kjallara, með hreinu, sterku hrjúfu eða 
brotnu (hraungrjót má bví aðeins nota, að það sé sæmi ileg ga sterkt). bå må 

    

   

enginn steinn vera stærri en nemi allt að helmingi veggþykk lar. Ekki skulu 
steinar þéttari en svo, að auðvelt sé að Þjappa steypu Þeirra Svo 
holulaus verði, Alstaðar skal vera smágerð steypa á milli steinanna, og að illir 

  

öðru leyti svo sterk, sem fyrr segir. 

Öll steypuefni séu sterk, hrein, ófúin og að öllu óskemmd. laus við > 5 

mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sé ekki stórgerðari en Kl 

svo, að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentimetra víðan hring 
Þykkt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari steypublöndu en 1:4:7, skal 
vera sem hér segir: 

a. Þykkt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem eru Du rðarveggir í vana- 

  

legum íbúðarhúsum með lofti og sólti úr járnbentri steinsteypu, skulu i 
einlyftum húsum eða á efstu hæð vera 0.22 metra á bykkt, á næstu hæð 
fyrir neðan 0,25 metra og næstu hæð þar fyrir neðan (i kjallara) 0,32 
metra á þykkt. Ef sólf eru úr timbri, skulu veggbykktir vera 0,24, 0,30 
og 0,34 metra.



243 

  

Ef húsið er portbyggt, skal portið hafa sömu þvkkt og su 

næstu hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0.70 metra. Sé 

það sert með veggþykkt sem full hæð væri. 

  

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sé milli burðarver 
1-1 1, að ek 

ja eða þver 

  

ki fáist nægur bindingur í húsið, 

  

veggja Úr sama í setur hún 

krafizt þess, að burðarveggir séu gerðir svo traustir, sem hún állur 

með þurfa 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða sölum, t. d. 

samkomuhús. verzlunarhús o. b. h., eða ef vegghæð fer fram úr 300 metr- 

um af gólfi á sarnefnd krafist, að       
burðarveggja sé ákveðinn af sérfróðum manni. 

  

sem járnbent steypugólf hvíla á, og á eru glugga- eða dyra- 

op, skulu hafa sömu þykkt og burðarveggir, og reiknast þá allur v 
1.1 

urinn fyrir ofan efsta gólf (hér með talið risið) með sömu þykkt og efsta 

hæð. Gaflve sem aðeins bera sinn eigin þunga (ef loft eru úr 

tré), mega vera 0,21 metra byl 

    

kir á öllum hæðum, nema í kjallara. Þar 

skulu þeir ekki þynnri vera en 2 metra. 

    

Bvggingarnefnd leyfi aðra bykkt útveggja en hér segir, t.d. ef 

járn er í ir bvggingarnefnd 

  

krafizt, að ef um holsteina 

DYS8 In: garnefnd getur leyft | henn útveggi en fyrr er sagt, el um 

mjög stut tt haf er að ræða. t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera aðeins 

   

   

  

sevmsluhúsum má nofa þynnri veggi en 

rnefnd að ganga úr skugga um, að engin 

  

0,19 metra þykkir 

undir gluggum aldrei 

æð 9,16 metra, og bar 
2 

nedan aukist vid hveria hæd um 3 sentimetra 

ingarnefnd     arveggi, ef um m;å; 

burðarveggir eru samhliða og bilið á 

milli þeirra er mjög stutt, Í, d. göng. Þó má enginn burðarves i 

vera en 0,14 meira 

Ef burðarveggir haf: dómi bygeinsarnefndar,     
af þverveggjum, eða á 

  

eru stórar dyr með mjóum millibilum, get 

  

ktin sé aukin eða styrkleiki 

  

nnri veg ða steypu, seim hvorki eru burð 

  

ar hvil: a minni en 6,12 metra 

má þykktin þó vei að 6,08 metra. 

  

1932 

75 
27. juli



244 

QW Før 
task 

veggirnir að ann1g ri, þe 7 
i ” eru fest Jar pustig 7 

£ sem stein eða stey ir þeir, v egg 75 

1, og vid c 

oo vera en 0,1 | i þynni y 

va 
Í ct. 

í sentime 

 
 
 

A
R
 

Ku 
mi 

En 
= 

vu 

SD 
gm 

O a i 
E
S
 

. 

i 4 
27 

Uu 
p 

n
å
 

= 
op 

= 
er 

 
 

ð 
ct 

el 
SX ma Ekki 

1 
(. 

 
 

 
 

en meiri a A i ve ki 1, 
Á 

 
 

 
 

 
 

Joari 

 
 
 
 

 
 
 
 

einhveri Á 

 
 

  
 
 

20, 

 
 
 

hi 

 
 

 
 

 
 

 
 

eSsari 

 
 

  

10 
ag 
OG 

 
 

 
 

un , 

 
 
 
 

€ ins i 

 
 

In G- fc ofan ð íshútc nen I 
X 

0 

 
 

 
 

  

nd 
£ 
á arne 18 

  
 
 

yvkkir ii < 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

in 
så ste Yyptum 

se, 

nm 

 
 

 
 

me Ca 

>
 

ie 

-
 

 
 ! nd DC, 

 
 
 



1932 1) 

QW 

75 
usa. gir timburh 

 
 

ar 
4. 

= ntimc > Sí 
a 

ið 

 
 

 
 

= mini aukin að 

Ak 

inn 

  
 
 

1 
i r x 

KVEÓOL húsum ærri st 

1 
e 
Í ti stå  
 

Neri 3 

 
 
 
 

  ør   ”
 

A
 

 
 
 
 

 
 

sérstakleg: . 

 
 

og 
FE 

 
 

 
 

spyrnur lvær n e minni 

   

 
 

ulu I 
sí Skorður linu. 

 
 

  
 
 

ur ul 
1 
K 

 
 stok 

x 
neð honum. DD I 

 
 
 



1932 246 

75 sentimetra (%”) bykkir listar. Bårujårn å veggjum må ekki þynnra vera 
21. júlí en 26 B. W. G. Þó má hafa þil í stað bárujárns á veggjum, ef húsin standa 

sérstæð og að dómi byggingarnefndar engin eldhætta stafar af þeim. Þar 
sem pappi er settur utan á grind undir þiljur, þarf eigi lista. 

Innan á grind skal settur pappi og þil, ekki þynnra en 2 sentimetrar 
(547), eða annað lag ekki lakara. 

c. Grind sur Garveggja innanhúss skal gera úr viðum eigi grennri en 10x 10 
sentimetra (4x4”) å nedri hæð. og 8X<10 sentimetra (3X4") þar fyrir 

fan. Í smærri húsum má þó“ nota grennri viði, ef byggingarnefnd álítur, 
að styrkleiki inn sé nógur. Byggingarnefnd getur krafizt gildari viða, ef um 
stór hús er að ræða og henni Þykir ástæða til. 

Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um útveggi að þvi er snertir 
staflægjur, stafi, skorður og spvrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef beir eru á milli ibúð »arherbergja, vera 

  

lakari að gerð en svo, að bil ur borðum 2 sentimetra (347) þykkum, eða 

annað lag ekki lakara, séu hvoru megin, og 3.2 sentimetra (11 1”) bykk- 
ir renningar å milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigar liggja upp 

ysginsarnefnd telji bårf å meiri styrkleik, Veggi, sem tveit 

  

2 jafnvæna burdarveggjum (sbr. lå c). ok nm 
, 

= 

JS
 

e. Í útihúsum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind úr plönk- 
um {„battingum“). 

f. Í tímburveggjum sé samanlögð breidd glugga og fyraop Ja mæld á milli 
stafa ekki meira en hálf lengd veggjar. nema byggingarnefnd veiti sér. 
stakt leyfi til. 

g. Nola má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, 
ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

sc , Er , 
Fjarlægé håsa frå någrannaldd. 

Ekkert steinhús má vera nær nágra mnalóð en 3,15 metra, nema eldvarn- 
arveggur snúi að lóðinni (sbr. 28. gr.}. Timburhús án elc (varnarvegss má eigi 

að 1 Go gg, er 20 vera nær nágrannalóð en helmingur af h v nágranna veit, þó eigi 
nær en 5,00 metra. Byggingarnefnd setur veiit ívilnanir „iði ir 1 4,00 metra, ef 
sérstakar ástæður mæla með því. 

Stærð timburhúsa. 

39. gr. 
Ekkert timburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli. að með- 

töldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri timburhús vera samb vgoð en 
svo, að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fe 
fært bæði þessi hámörk niður. 

rmelrum. Þó getur ireppsnefnd
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Skemmur og vorugeymsluhås. 

10. 
. Öln pe 

Ske mmur og vörugeymsluhús eru < tölu hæða 

og þurfa þær ekki hærri að vera en 200 metra. Þó má vegghæð, mæld upp að 

skurðarlínu þaks og vegs Far ekki vera ví 

  

í skemmu eða vörngeymslkih 

  

eldtraustum veggjum, gólfi og 

Torfbæir. 

il. gr. 

Torfbæir teljast þær yggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir. eru 

að öllu eða miklu leyti þakið torfi. 

Bvggja má torfbæi á þeim stöðum, er skipulagsuppdráttur nær ekki vfir 

þar sem ekki er útlit fyrir, að verði stærri hús í náinni framtið. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlita beim skilyrð- 

og 5 

  

um, er byggingarnefnd setur i bvi efni. 

Glugga- og dyraumgerd. 

42. or. 

Glugga- og dyraumgerð skal að jafnaði vera serð úr plonkum, ekki bynnri 

ium rodnir karbålini, c       

    

en 5 sentimetra (27). beir skulu i steypuveg: 

id, er veit að steini eða steypu. Með þeim skai, 
  

ekki lakara, á þá | 

sérstaklega í steinhúsum, troða vand 

að ulan og innan. 

bess, að húsum sé haldið sæmilega við, svo 
   

Byggingarnefnd getur krafizl 

eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi beirra. 

Um bvyggingaraðferðir og efni, sem ekki er tilgreint í samþykkt þessari. 

td. or. 

Ef nota skal byggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er tilgreint í 

samþykkt þessari, ber umsækjanda að seta þess, er hann sækir um byggingar- 

leyfi. Einnig skal hann skyldur til að sera þær upplysingar þessu viðvíkjandi, 

sem byggingarnefnd álítur nauðsynlega 

Byggingarnefnd setur á kostnað umsækjanda látið sera þá rannsókn á 
i 

byggingarefni, sem hún ålitur naudsynlega, til að ganga úr skugga um, að aðferð 

og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í samþykkt þessari.
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Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing sf öllu því, sem nauðsynlegt er til — 75 

sönnunar því, að verkið sé samkvæmt byggingarsamþykkt. Þar að auki skal 27. jú 

fylgja í tveim eintökum: 
a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minnsta kosti 1:500, með árituð- 

um stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þau, er reisa skal. 

ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, ennfreimur afstöðu gagn- 

vart götum, er að Begja, og nágrönnum, Flatarmál lóðar og maunvirkja 

skal ritað á uppdráttinn. 
b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minnsta kosti 1:160, með árituðum stærð. 

armálum. og skulu þeir svo greinilegir. að glögglega megi af þeim sjá alla 

gerð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og lil hvers herbergi 

eru notuð, þegar um hús er að ræða. 

Við breytingar á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing glögglega sýna 

hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsuppdráttum þykkt allra burðarveggja og gildleika 

máttarviða. 
c. Áður en leyft er að byggja hús í sambyggðri húsaröð. getur byggingar- 

nefnd krafizt, að gerður sé lÍauslegur uppdráttur af hliðum allra sam- 

byggðu húsanna, á kostnað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að serð eru frábrugðin almennri 

venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal 

sýna á uppdráttum, ef byggingarnefnd óskar. og eftir mælikvarða að 

minnsta kosti 1:20. Skal glögg lysins fyleja og styrkleikaútreikningur 

látinn í té, ef þess er krafizt. 
ce. Lýsing á lóðinni og ásigkomulagi grundvallar. Ef um nýtt hús er að ræða 

eða gagngerða breytingu á eldra húsi, skal sýna, hvernig ætlazt er til, 

að séð verði fyrir afrennsli frá húsi og lóð og vegi að húsinu. ef það 

stendur ekki við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki bað. sem reisa skal, snertir hagsmuni 

hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram. hverja 

nágrannaeign sé átt við. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í melramáli. Allir 

uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, sem verkið er 

unnið fyrir. ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmi byggingarsamþykkt 

og eins og uppdrættir sýna. 
Eftir að byggingarfulltrúinn hefir kynnt sér umsóknina, leggur hann málið 

fyrir byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að fjalla 

un málið, skal bvegingarfulltrúi fyrst leggja málið fyrir þær nefndir. Þeg- 

ar bygsinsarnefnd hefir geri tilögu sina, skal málið lagt fyrir hreppsnefnd, 

sem veitir byggingarleyfið. sbr. þó 3. gr. 

Bvgeingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu 

í skjalasafn sitt, en endursendir umsækjanda hitt eintakið með árituðum 

úrskurðum. að jafnaði innan hálfs mánaðar frá fyrsta fundi bygeinsar-
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nefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sé synjað un leyfið eða brevt- 
ingar gerðar að samþykktarskilyrði, skal greina ástæður þess. 

Oli byggingarleyfi skulu veitt með þvi skilyrði að umsjón verksins 
£ 1 ábyrgð sé í höndum manns, sem byggingarnefnd telur til 1 þess hæfan 

kunnáttu sakir og áreiðanleika 

  

må i neinu víkja frá samþvkkfum uppdráttum nema fengið sé leyfi 
1 

til þess. 

   senda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal jafnan vera 

  

   
við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á smíðinni s 

  

ndur. ga 

fulltrúa. svo og einstökum mönnum úr byggingarnefnd, sé jafnan heimil    

aðgangur að uppdráttunum og byggingunni meðan hún er í smíðum. 

Eg
 

  

lúseigandi skal tilkynna Írúa með tveggja daga Í; 

  

a. hvenær byrjað verður á 

b. hvenær rakavarnarlög verði lögð í veggi, 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða srind í timburhúsi. 
d. hvenær gólf verða 

  

Hreppsnefnd ákveður ; í sveitar- 
sjóð. 

Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 

Nú veitir hreppsnefnd bvggi 

í bága við samþykktina. þá 

       „svo framarlega 

ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sé, að hann hafi farið eftir 
að beztu vitund, enda skal hann skyldur að breyta verkinu, svo að það verði sam- 

by 

  

kt og reglum samkvæmt. 

Um leyfi til bess 

7 
Eigi má taka hús til afnota fyrr 

  

SS husid fullnægi byggingarsambykktinni. 

spjöld (,,skilti") og annað það er henni ber að 

se ekki til óprýði. Byggingarfulltrúi hefir eftirlit þetta á hendi, en ef eigandi 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

51. gr. 

ingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, auglvsingar- 

  

   Hta eftir, geti eigi valdið hættu
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vanrækir að fullnægja kröfum hans, getur hreppsnefnd látið lagfæra það, seim 

by efnd telur með þurfa, á kostnað eiganda. 

  

gging í 
N 
   
Nú er íbúð eða einstök herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, svo ill 

komin. að þau, að áliti byggi 

  

'ndar, séu óheilnæm eða eigi örugg ti ( 

bå skal hun leita umsagnar héradslæknis. Sé hann å sama máli og nefndin, getur 

hún krafizt þess, að eigandi lagi gallana innan ákveðins tima. Verði hann eigi 

  

við þessu. getur hreppsnefnd eftir tillögum byggingarnefndar úrskurðað, að ekki 

megi búa í íbúðinni. 

Ef ekki er unnt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt að ná 

í aðra fyrir sæmilegt verð, ber hreppsnefnd að sjá um, að útvega íbúð jafnskjótt 

og hægt er. 

IV. KAFLI. 

Sektarákvæði og breyting á samþykkt. 

52. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 50—-500 krónur, og skal 

sekta bæði smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar renna í sveitarsjóð 

Auk þess skal eigandi á sinn kostnað rífa niður það. er fer í bág við ákvæði 

samþykktarinnar eða reglur þær, sem I 

þykktinni. 

ywvggingarnefnd setur samkvæmt sam- 

ostnað. Sé um brot á 50. gr. að ræða eða El AR 

verk, sem til þarf sérstakt leyfi byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sé 

I 

a sé pad rif k ið á hans 

fengið, skal lögreglustjóri undir eins og brotið kemst til vitundar hans, banna 

að verkinu sé haldið áfram, fyrr en fengið er leyfi byggingarnefndar. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

53. gr. 

Til þess að breyting á samþykkt þessari geti öðlast gildi, þarf umræður 

hreppsnefndar á tveim fundum hennar, samþykkt hreppsnefndar á breytingunni, 

og staðfesting ráðuneytisins. 

Samþykkt þessi. sem hreppsnefnd Keflavíkurhrepps hefir samið og sam- 

þykkt er hér með staðfest samkvæmt lögum nr. 19, 20. okt. 1905, sbr. lög nr. 55, 

27. júní 1921, til að öðlast gildi 1. ágúst 1932, og Þirtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. júlí 1982. 

Þorsteinn Briem. 

  

Vigfús Einarsson. 

1932 

75 
27. júlí
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76 REGLUGERÐ 

um 

sauðfjárrækt. 

Í. gr. 

Heimilt er sveitarstjórnum, með samþykki meiri hluta bænda í sveitinni. 

að banna að hrútar gangi lausir í sveitinni á tímabilinu frá 1. nóvember til Í. 

maí ár hvert, eða nokkurn hluta þess tíma. 

Þegar sveitarfélag gerir samþv ekki eftir 1. gr … skal í samþykktinni skyrt 

ekið fram, hvaða tíma bannað er að láta hrúta ganga lausa. Samþykktina skal 
4 

sveitarstjórn kunngera öllum fjáreigsendum sveitarinnar. 

Nú hittist hrútur gæzlulaus innan sveitar, er gert hefir samþvkkt eftir 

1. gr., og er þá þeim, er finnur, skylt : 

  

6 taka hann í vörzlu, og gera eiganda hans 

svo fljótt, sem unnt er, aðvart um hann. Eigandi hrútsins skal vitja hans, eða 

ráðstafa honum á annan hátt, innan viku frá því hann fékk tilkynninguna, en 

geri hann það ekki, má að þeim tíma liðnum fara með hrútinn sem óskilafé. iX 

Sektir fyrir brot å åkvædum 1.—3. gr. skal åkveda i sveitarsambykkt 

beirri, sem um getur i 1. gr., og skulu sekti 

  

vera svo sem fyrir er mælt í 20. ør. 

reglugerðar þessarar. Valdi hrútur skaða á annara manna fé, á þeim tíma, er 

óleyfilegt var að hafa hann lausan, og um megi kenna vangæzlu eiganda hans. 

skal eigandinn þar að auki greiða þeim skaðabætur, er fyrir tjóninu varð, að 

mati tveggja manna, er til þess eru kvaddir af sýslumanni. 

5. gr. 

Heimilt er mönnum að stofna með sér félagsskap til ad vinna i samein- 

ingu að kynbótum sauðfjárins. Slík félög kallast sauðfjárræktarfélög. 

sauðfjárræktarfélög skulu gera með sér samþykktir eftir fyrirmynd 

  

rfélag Íslands sefur út, og skal í samþykkt félagsins tekið fram meðal 

annars| 

a) að halda skuli fóður- og þungaskyrslur um kynbótaféð. 

b) að halda skuli ættbók yfir kynbótaféð, og merkja hvern einstakling þess 

einslaklingsmerki, 

c) hvernig haga skuli skýrsluhaldi til þess að fá sem öruggasta vissu um erfða- 

eðli einstaklinganna,
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d) hve margt kynbótafé hver félagsmaður hafi, og má samanlögð ærtala fé- 

lagsmanna ekki vera lægri en 50 og hvers einstaks félaga ekki hærri en 50. 

6. gr. 

Heimilt er að greiða félögum. er ræðir um í 5. grein, styrk úr ríkissjóði, 

ef Búnaðarfélag Íslands hefir staðfest samþykktir þeirra og þau haga að öðru 

leyti starfi sínu samkvæmt fyrirmælum þess og reglugerð þessari. Styrkurinn 

rennur í félagssjóð, og greiðist úr ríkissjóði, þegar félagið hefir sent skyrslur 

um starf sitt til Búnaðarfélags Íslands og bad ekkert fundið athugavert við starf 

félagsins. Árlegt sur styrkur sé kr. 50,00 fyrir hvern 1. verðlauna hrút, er félagið 

á, og allt að kr. 50,00 fyrir hverjar 100 kynbótaær, sem í félaginu eru. 

ráðherra getur eftir tillögum Búnaðarfélags Íslands veitt einstökum 

mönnum, er fullnægja a, b og e-lið 5. gr., sama styrk og sauðfjárræktarfélögum. 

7. gr. 

Atvinnumálaráðherra setur styrkt úr ríkissjóði allt að 8 sauðfjárræktar- 

bú, tvö í hverjum landsfjórðungi, með allt að kr. 800,00 hvert, gegn eigi minna 

en þriðjungs tiilagi frá búnaðarsamböndum eða annars staðar frá. 

Búnaðarfélag Íslands setur búunum starfsreglur, og skal þar taka fram að 

búið skuli fullnægja ákvæðunum í a, b og e-tið 5. greinar. Að öðru leyti her Bun- 

aðarfélagi Íslands að hafa eftirlit og vfirumsjón með búunumi, og ber þeim að 

hlýða fyrirmælum þess í öllum greinum. 

Nú hættir styrkþegi sauðfjárræklarbús að reka búið, og er honum þá skylt 

að láta kynbótaféð af hendi við Búnaðarfólac Íslands til ráðstöfunar, ef það 

óskar þess. Ákveður þá Búnaðarfélag Íslands í samráði við aðra, sem styrkt hafa 
   

búið, hvort það skuli starfa áfram og þá hvar. Verði féð keypt handa þeim, sem 

re kur sauðfjárræktarbúið åfram, greidist bad med bvi verdi, sem tveir óvilballir 

dómkvaddir menn meta. 

ð. ET. 

Fjórða hvert ár skal halda hrútasýningar í einstökum hreppum, ef a. m. k. 

helmingur þeirra sveitarfélaga, er sauðfjárrækt stunda í sýslunni óska þess. 

Skipta skal landinu í þessi sýningarumdæmi: 

1. Þingevjarsýslur, Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýslu. 
   

2. Evjafjarðarsýslu, Skagafjarðarsýslu, Húnavatnssýslu, og Myra- og Borgar- 

fjarðarsýslu. 

3. Vestur-Skaftafellssýslu, Árnessýslu, Rangárvallasýslu, og Gullbringu- og 
  

Kjósarsýslu. 

4. Snæfelisne 

arsyslur og Strandasyslu. 

og Hnappadalssyslu, Dalasyslu, Barðastrandarsýslu, Ísafjarð- 
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9. gr. 
Ríkissjóður styrkir sýningar þær, sen um ræðir í 8. sr., með allt að tveim 

aurum á hverja framtalda kind í hreppnum það ár, sem sýningin er haldin, gegn 
jöfnu tillagi annars staðar að, og skal fé þessu varið tl verðlauna á hrútum. 

10. gr. 
Þar sem sýning er haldin, skal hre ppsnefnd sjá um sýningarstað og annast 

um allan undirbúning sýningarinnar. Kostnaður greiðist úr sveilarsjóði. 

11. gr. 

Búnaðarfélag Íslands sendir ráðunaut sinn eða annan hæfan mann á syn- 
ingarnar, og skal hann þar gefa mönnum leiðbei iningar um vaxtareinkenni úrvals- 
sauðfjár og um val kynbótafjár. Hreppsnefnd velur tvo menn í dómnefnd, en 
ráðunauturinn er sjálfkjörinn oddviti dómnefndar og hefir hann neitunarvald 
dómnefndinni. Flokka skal hrúta eftir aldri. Skulu þrevetrir og eldri hrútar 
vera sér í flokki. tvævetrir í flokki sér, og veturgamlir sér, og ber að dæma hvern 
flokk fyrir sig. 

12. gr. 

Á hverri sýningu skal skráseija alla synda hruta, vega på og mæla. begar 

sýningar hafa verið haldnar í öllum sv 

  

ningarumdæmum landsins, eftir að reglur 
þessar koma til framkvæmda, má ekki veita fyrstu verðlaun fyrir hrút, nema 
ætt hans sé kunn og reynsla fengin fyrir því hvernig hann er til undaneldis. Bún- 
aðarfélag Íslands skal áður en þetta kemur til framkvæmda setja reglur um. 
hvað upplýsa beri og á hvern hátt, svo fullnægjandi sé. 

13. gr. 
Eftir að dómnefndarmenn hafa skoðað vandlega alla sýnda hrúta, skal 

kveða upp dóm um þá, og skal oddviti nefndarinnar sera grein fyrir dóminum, 
og helætu atriðum um sauðfjárræktina. 

14. gr. 
Enginn má fara með sýndan hrút af sýningu fyrr en sýningu er slitið, 

nema með leyfi dómnefndar. 

15. gr. 

Heimilt er Búnaðarfélagi Íslands að setja nánari reglur um sýningarnar, 
svo sem um dómstiga og fleira, ef því þykir ástæða til, en ekki mega þær koma 
í bága við lög um þetta efni, eða reglugerð þessa. 

16. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að stofna til samkeppni milli sauðfjárbúa. Sam- 

keppnin skal bundin við ákveðna landshluta og samskonar staðhætti, í hvert
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sinn. sam ken bessi skal til hess gerå, ad komizt verdi ad raun um hverjir eigi 

arðsamast og bezt fé. og til þess að fá gleggri þekkingu í einstökum atriðum um 
| 

fóðrun og hirðingu sauðfjár, og skal haga skýrslusöfnun og reikningshaldi um 

samkeppnisbúin eftir fyrirmælum Búnaðarfélags Íslands. 

17. gr. 

Til eftirlits og verðlauna við samkeppni þá, er um ræðir í 16. gr. má 

greiða úr ríkissjóði allt að 5000 kr. á ári, unz samkeppni hefir í arið fram í öll- 

um sýningarumdæmum landsins. Þegar lokið er einni umferð um landið, má 

l fara aðra, ef Búnaðarfélagi Íslands þyk 

  

  
r ástæða til þess og þess er óskað af fjár- 

eigendum á hlutaðeigandi samkeppnissvæðum.. 

Búnaðarfélag Íslands skipar þrjá menn í dómnefnd. 

Veita skal 1., 2. og 3. verðlaun þeim, er að dómi dómnefndar eiga arð- 

samast og bezt fé. 

18. gr. 

Áður en samkeppnin byrjar setur atvinnumálaráðherra nákvæmar reglur 
i dig 

; 

    

um fyrirkomulag samkeppninnar, svo sem timalengd, er hún standi yfir, skyrsl- 

ur og reikninga, er gera skal um fodur og : reglur, er dæma skuli 

  

g 

eftir verðlaun og fleira. Beglur þessar skal biri eið og boðin er þátttaka í 

samkeppninni. 

{ ýr 19. gr. 

Verdi ågreiningur um skilning å reglugerd bessari sker atvinnumålarådu- 

neytið úr, og er það fullnaðarúrskurður. 

20. gr. 

Brot móti reglugerð þessari varðar sektum frá 10 100 krónum, er renna 
A 

oOo í sveitarsjóð þar, sem brotið er frami 

  

*eglug: erð þessi er hér árræktarlögum nr. 32, 8. 

1 ni GG 

l 1 

september 1831, til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. júlí 1952. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson, 9! 

1932 

27. 

76 
juli
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AUGLYSING 

um 

2 staðfesting dómsmálaráðuneytisins å heilbrigdissambykkt fyrir Kaldrananeshrepp 

í Strandasýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþykktir 
fyrir bæjar- og sveitarfélög, er hér með staðfest eftirfarandi heilbrigðissam- 
þykkt fyrir Kaldrananeshrepp í Strandasýslu, sem sýslunefnd Strandasýslu hefir 
samþykkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

HEILBRIGÐISSAMÞYKKT FYRIR KALDRANANESHREPP. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykktin gildir fyrir allan Kaldrananeshrepp. 

2. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa hreppstjóri og tveir aðrir. annar kosinn að hrepps- 

nefnd, en hinn af sýslunefnd; skulu þeir kosnir til 6 ára. fer þó annar frá eftir 
fyrstu 3 árin eftir hlutkesti. Hreppstjóri er formaður nefndarinnar. Nefndin kýs 
ritara, og skiptir með sér störfum. 

9 
ðÐ. ST. 

Formaður kveður nefndina á fund, er honum þykir þurfa, eða hinir nefnd- 
armenn óska þess, þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári, og þá að tilkvöddum hér- 
aðslækni. Formaður ákveður fundartíma og fundarstað og sér um að fyrirskip- 
unum nefndarinnar verði hlýtt. Ritari ritar gerðabók nefndarinnar og hefir á 
hendi bréfaskriftir hennar. 

1. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþykktin sé hald- 
in og henni hlýtt í öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka allt bad, er um 
ræðir í þessari samþykkt eða þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna. hvort heldur 
er á almannafæri eða einstakra manna eign. Einu sinni á ári skal nefndin skoða 
allar húseignir og umhverfi þeirra á því svæði, er samþykktin nær yfir, og er 
henni heimilt að skipta þessu starfi á milli nefndarmanna. Heilbrigðisnefnd skal 
færa í eina bók allt það, sem hún finnur aðfinnsluvert samkvæmt Þessari sam-
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bykkt, og skal hun skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, fyrir um, hvað þeir eigi 

að sera til umbóta. 

Ef heilbrigðisnefnd telur 

  

tam á. að féð verði veitt. Þó getur 
yrigðisráðstöfun, sem hefir í för með sér Útgjöld úr sveitarsjóði. þá skal hún 

e 
! 

] 
leggja mál það fyrir sveitarsljórn og fara 

nauðsynlegar þrifnaðarbætur án fengins samþykkis sveit-     nefndin látið sera brá 

arstjórnar, ef brýn nauðsvn ber Hl að | 

    

rðar tafarlaust. svo sem bá er 

      hættuleg farsótt kemur upp í sveitinni Skal þá sv 

slík útgjöld undir samþykki sveitarstjórnar. 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki í húsi sínu, og skal hann þá fela einhverjum fullveðja 
al 

manni er í húsinu býr, að vera húsráðandi. * 

  

ráðandi gegna ölum skyldum 

g 
til    eftir sambykkt bessari, med tilliti og annars hvila å huseig- 

anda. Eigandi skal tilkvynna heilbri sé húsráðandi. Ef þessum 

ákvæðum er ekki hlýtt hvíla allar skyldur út kvæmi ofangreindu 

     bæði á húseiganda og jjanda, einum fyrir ir einn. 

II. Um íbúðarhús. 

7. gr. 
taldar sjóbúðir, skulu vera 

skulu vera á hjörum að 

      

    

Öll þan hús, sem notuð eru bl íbúðar. | 

  

svo gerð, að unnt sé að halda im; 

    minnsta kosti einn í hverju herb steingólf í öllum iverustof- 

um. Heilbrigðisnefnd má heimil: Í að ræstað sé 1 íbúð 

húsbúun hættu búna. 

  

S. gr. 

Ef ibudarhus er svo illa gert eda hrårlegt « | : 

ålittr hættulegt fyrir heilsu manna ad bua i bvi, bå skal nefndin banna i 

anda eða umboðsmanni bans bannið skrifleg: 

  

Nefndin skal þá Glkynna hús 

og færa rök fyrir þvi, og skal þá fara úr húsinu á tveggja manaða fresti frá til- 

ef húsið er ekki bætt á þeim tíma, svo að nefndinni liki, Þó er 
   kynningardegi 

1 

húseiganda heimilt á 8 daga fresti að skjóta skipun nefndarinnar undir úrskurð 

  

1 í veð 

sveilarstjórnar, er leita skal álits héraðslæknis, og því næst leggja tirskurð á málið 

svo fljótt sem verða má.
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III. Um fráræslu. 

9. gr. 

Eldhússkólp, þvottaskólp og önnur óhreinindi, má ekki láta siga í jörð 
svo nærri íbúðarhúsinu að hætta sé á því, að jarðvegurinn undir húsunum saurg- 
ist, sízt þar sem kjallari er undir húsum; öllu því skólpi, sem ekki er borið í sjó, 
eða svo langt frá húsum að hættulaust sé, skal veita burt frá húsunum í Opnum 
eða lokuðum ræsum, svo langt sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. ÖH skólpræsi 
skulu vera við og hallajöfn, svo að hvergi flói út úr þr og hvergi komi pollar 
eða vilpur. Skal hreinsa þau svo oft, að ekki leggi ódaun r þeim. 

IV. Um mjólkursölu. 

10. gr. 
Öl mjólkursala skal háð eftirliti heilbrigðisnefndar, og getur nefndin 

bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef næmur sjúkdómur gengur á heimilinu 
eða ástæða er til að ætla, að kýrnar séu veikar. Berklaveikir menn mega hvorki 
hirða kýr, mjólka eða hafa með höndum þá mjólk, sem selja skal. Heilbrigðis- 
nefnd getur bannað mjólkursölu ef óbrifalega er farið með mjólkina, eða hrein- 
læti í fjósum eða hirðing kúnna í svo löku standi, að erfitt verði að forðast að 
mjólkin óhreinkist, eða ef svo næmur sjúkdómur gengur á heimilinu, að nevt- 
endum getur stafað hætta af, allt í samráði við héraðslækni. 

V. Um salerni. 

11. gr. 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið reisa salerni og skal bað 
ekki vera nær dyrum, gluggum eða vindaugum á húsum en nemi 3 metra, 
og ekki nær vatnsbóli en nemi 10 metrum. Þó getur heilbrigðisnefnd veitt 
undanþágu frá þessu, ef sérstakar ástæður mæla með þvi. Gólfið á salerninu 
skal vera steinsteypt eða timbursólf og hærra en jarðvegurinn í kring. Hafa 
skal í salerninu saurkagga, vel vatnsheldan, og skal hann ná fast upp að setunni 
Heilbrigðisnefnd getur leyft að hafa salerni innanhúss, í sérstökum klefa, ef úti- 
Sluggi á hjörum er á klefanum og að öðru leyti svo um salernið búið, sem heil- 
brigðisnefnd telur fullnægjandi. Ef vatnsheld for er gerð hjá húsinu, má hafa 
salerni yfir forinni, þannig, að saurindi fari beina leið í hana. 

12. gr. 
Í salernum skal seta og gólf jafnan vera hreint, og saurílátin skal tæma 

áður en fyllast; skal heilbrigðisnefndin ákveða, hvar láta megi saurinn úr 
salernunum.



   

n håsum. sem eldri eru en bessi samby    

nálægt 

    stöðum að í sjó- 

í gryfjur á bein stöðum, sem 

  

ir. Útgerðarmenn og skipstjórar bera ábyrgð á því, að þessu 

    

VEI Um matvæli. 

17. gr 

d skal hafa sát á hvi, að ekki sé höfð á boðstólum matvara, Heilbrieðisnefn 

    

heilsu manna. Nefndinni & r heimilt að taka í búðum 

    

öðrum sölust stöðum. fyrir cangverð, sýnishorn af hverri malvöri 

    

matvara er skemmd og skaðleg Hl manneldis 

  

á kostnað 5 þess, sem vörur 

   

  

vælasölu, ef sölustaðurinn virðist ó- 

  

hæfur ;g bannað mai um stundar- 

sakir, ( mum og hætt er við, að salan greiði 

    
ÍS. í 

Enginn n sælsæti, brauð matvöru, er við afhendingu er 

  

handfjötlug, nema í hreinum umbúðum 

stafa af. 

brigðisnefnd telur enga såtthættu
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VIII. Um samkomuhús og aðra skemmtistaði, verzlunarbúðir. skóla og kirkjur. 

19. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með samkomuhúsum og öðrum 
skemmtistöðum og verzlunarbúðum, skólum og kirkjum og sjá um að þau séu 
þvegin, hvenær sem hún telur þess þörf, og af þeim, sem hum álítur til þess færa. 
Nefndin getur ákveðið fyrirkomulag EN træstingar og gefið reglur um notkun 
loftrása, útbúnað og annað, er að þvi lýtur. Ef eigendur eða notendur vilja eigi 
sætta sig við álit heilbrigðisnefndar, átta Þeir leitað álits héraðslæknis, sem þá 
ræður úrslitum. 

20. gr. 
Samkomuhús og önnur skemmtihús. skólar og kirkjur, skulu þvegnar 

hátt og lágt, að minnsta kosti einu sinni á ári, og gólf daglega áður en notast eiga, 
eftir nánari ákvæðum heilbrigðisnefndar. 

21. gr. 
Í öllum samkomuhúsum, sölubúðum, skólum og kirkjum er bannað að 

hrækja á gólfið að viðlögðum sektum. Sömuleiðis eru reykingar bannaðar í sam- 
komuhúsum 

22. gr. 
Heilbrigðisnefnd hefir eftirlit með pvi, ad samkomuhus, skemmtihus, 

skólar og kirkjur, séu nægilega upphituð. er þau eru notuð, og er eigendum og 
umráðanönnum ofangreindra húsa skylt að hlýða fyrirskipun nefndarinnar í 
þeim efnum. 

Hverju samkomuhúsi skal fylgja fatageymsla og svo mörg og stór sal- 
erni, sem heilbrigðisnefnd telur hlýða. Þ annig útbúin og hirt, eins og fyrr segir. 

93. ør. 
4. 2 

  

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 
opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á ári hver ju, 1 byrjun 
skólaársins og á því miðju. Hver sá, er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri. er 
skyldur að tilkynna heilbrigðisnefnd hvar hann ætlar að kenna. 

24. gr 
Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 25 teningsmetrar 

komi á hvert barn, í minnsta lagi. Alir gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skal 

þvo á degi hverjum, en ekki sópa. 

25. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd verður í einhverjum skóla vör við börn eða kennara. 
er hafa einhvern næman sjúkdóm, þá skal hún gera héraðslækni aðvart. Börn
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með smitandi berkla og holdsveik börn mega ekki ganga í skóla með öðrum 17 
29. juli 

börnum. og menn með smitandi berklaveiki og holdsveikir menn mega ekki 

fást við barnakennslu. 

26. gr. 

Nú er fyrirskipun heilbrigðisnefndar um ofangreind atriði, eftir að hún 

  

hefir Ni álits héraðslæknis inhverju levti eigi hlýtt, setur nefndin þá 

  

bannað notkun kipun nefndarinnar samkvæmt framan- 

  

greindum reglum unz skipun nc irínnar er hlytt. Kostnað þann, er nefndi 

hefir við að leita til sérfræði 
  
nga um þessi efni, skal greiða úr sveitarsjóði. 

IX. Um næma sjúkdóma. 

27 ør. sml. SI 

isnefnd. í samráði við héraðslækni, gengst sérstaklega fyrir þvi,    Heilbrig í 

að lögskipuðum vörnum sé haldið uppi gegn næmum sjúkdómum. Ef upp kem- 

ur alvarlegur sjúkdómur á því svæði, er samþykkt nær yfir, eða í grendinni, þá 

er heilbrigðisnefnd, í samráði við héraðslækni, heimilt að setja um stundar- 

sakir strangari fyrirmæli en í sambykkt þessari felast. um hreinlæti utz nhúss 

og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

X. Um kirkjugarða. 

  

Þá er gera skal ny stækka samlan garð, skal leita álits 

  

héraðslæknis, og getur he álbrigðisnefndin heimtað að garðstæðið sé þurkað með 

lokræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi upp Í grafirnar nokkru sinni 

Vatnsból má ekki vera nær kirkjugarði á jafnsléttu eða undan brekku en nemi 

70 metrum. Grafa skal svo djúpt. að tveggja álna moldariag sé ofan á kistu. 

  

KI. Um sektir og fleir: 

29. gr, 

   

   

Ef menn brjóta þessa samþykkt eða vanræk ja að framkvæma á réttum 

fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá varð. 

r það sektum frá 100 200 krónum, er 

kys heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir verið, á kostnað þess er verkið 

átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal þá gre iða kostnað til bráðabirgðar 

renna Í sveitarsjóð. Ef heilbrigðisnefnd 

úr sveitarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, er sekur er.
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77 30. gr. 
29. júlí Með mál, sem rísa út af brotum segn samþykkt þessari, skal farið sem 

almenn lögreglumál. 

31. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi 1. september 1932. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, 

Í dómsmálaráðuneytinu, 29. júlí 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

78 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „ Minningarsjóð húsfrú Valgerð- 
29. júlí ar Jónsdóttur frá Múla“, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmála- 

ráðherra 29. júlí 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

STOFNSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð húsfrú Valgerðar Jónsdóttur frá Múla. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður húsfrú Valgerðar Jónsdóttur frá Múla“. 

Hann er stofnaður af konum í Nauteyrarhreppi árið 1930, til minningar um hina 
látnu húsfreyju. 

Stofnfé sjóðsins er 100 — eitt hundrað krónur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er undir yfirráðum kvenna í Nauteyrarhreppi. Í stjórn sjóðs- 

ins skal kjósa fimm konur til fimm ára í senn. Endurkjósa má stjórnina. At- 
kvæðisrétt, kosningarrétt og kjörgengi hafa allar konur heimilisfastar í Naut- 
eyrarhreppi, 20 ára og eldri. Stjórnin skiptir með sér störfum. 

3. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta á hvern bann fulltryggan hátt, er stjórn hans álítur 
heppilegastan.
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4. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 10.000 tíu þúsund krónur, skal vöxtum 

hans varið til eflingar heimilisiðnaðarnáms búsettra kvenna í Nauteyrarhreppi. 

en höfuðstól hans má aldrei skerða. 

5. gr. 

Til eflingar sjóðnum, skuldbindum vér oss, sem undir þetta skrifum nöfn 

vor, að ábyrgjast sjóðnum að minnsta kosti 50 Fimmtíu krónur í árlegar 

tekjur auk vaxta af höfuðstólnum í næstu tíu ár. 

em
 

Cs
 

or gr. 

áheitum þeirra manna og stofnana, sem 

efla vilja vöxt hans og styðja tilgang hans, eins og honum er lýst að ofan. 

Sjóðurinn tekur við gjöfum og 

7. gr. 

Sjóðsstjórnin hefir á hendi reikningsskil sjóðsins. Skulu reikningar sjóðs- 

ins endurskoðaðir af tveim endurskoðendum, er konur kjósa. Reikningar sjóðs- 

ins skulu birtir eftir því sem sjóðsstjórnin ákveður. 

8. gr. 

Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrå bessari. 

Arngerðareyri, 15. Júní 1930. 

Í stjórn sjóðsins: 

Jakobína Þorsteinsdóttir, Rauðamyri. 

Jakobína Þórðardóttir, Laugsabóli (féhirðir). 

Sigurveig Jónsdóttir, Melgraseyri. 

Markúsína Jónsdóttir, Melgraseyri. 

Petra Guðmundsdóttir, Tungu. 

1932 

29. júlí
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Gamalmennasjóð Glæsibæjar- 
hrepps“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. ágúst 
1952. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Gamalmennasjóð Glæsibæjarhrepps. 

|. or. 

Sjóðurinn heitir Gamalmennasjóður Glæsibæjarhrepps. 

“ 
2. gr gr. 

Stofnfé sjóðsins er 1090 eitt þúsund krónur, gefnar af Stefáni Ste- 
fánssyni, Hlöðum í Glæsibæjarhreppi, á áttræðisafmæli hans. 1. febr. 1932. ] Í I 

3. Er. 

Tilgangur gefandans með sjóðstofnun þessari er að styrkja fátæk gamal- 
menni í Glæsibæjarhreppi. 

Í. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í sparisjóði Glæsibæjarhrepps og séu vextirnir 
lagðir við höfuðstólinn. Skal sjóðurinn standa óhreyfður í 20 ár. Gjafir og annað 

fé, er sjóðnum kann að áskotnast, skal einnig leggjast við höfuðstólinn. Hætti 
sparisjóður Glæsibæjarhrepps að starfa, skal ávaxta féð í Söfnunarsjóði Íslands. 

5. gr. 

Styrk úr sjóðnum skal úthlutað fyrir jól ár hvert, í fyrsta skipti árið 1952 

en á því ári er aldarafmæli stofnandans. Skal þá varið til styrkveitinga 34 
hlutum vaxtanna, en 7 hluti skal ávallt lagður við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Hreppstjórinn í Glæsibæjarhreppi. hrepps- 

nefndaroddvitinn í sama hreppi, og formaður sparisjóðs Glæsibæjarhrepps. 

nin í Glæsibæjar-     lati einn maður tvö eða öll þessi störf á hendi kýs sveitarsti 

mann eða menn, svo stjórn sjóðsins verði fullskipuð á hverjum tíma. 

  

Sama gildir ef einhver þessi staða leggst niður. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins sér um allar fjárreiður hans, ákveður styrksupphæðir og 

úthlutar þeim til styrkþega. Heldur hún gerðabók, þar sem inn séu færðar álykt-
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anir hennar, reikningar sjóðsins, og nöfn, heimili og aldur þeirra, er styrk hafa 79 

hlotið. Ennfremur upphæðir hins veitta styrks. Útdráttur úr gerðabókinni skal 5. ågåst 

birtur á almennum sveitarfundi ár hvert. 

Stjórnin vinnur störf sín endurgjaldslaust 

8. gr. 

Styrkhæfur er hver så, sem nåd hefir 70 ára aldri, er eignalaus og á enga 

efnaða framfærendur, án tillits til þess. hvort hann nýtur sveitarstyrks eða ekki 

Þó skal að jafnaði ef um marga er að ræða þeir sitja fyrir um styrk, sem 

eru munaðarlausir, en bjargast áfram af eigin rammleik. 

Heimilt er og stjórninni, að veifa mönnum styrk þó yngri séu en 70 ára, 

ef um veruleg bágindi er að ræða, svo og, ef styrkveiting til manna yfir sjötugt 

er ekki álitin nauðsynleg. 

9. or, 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal reikningurinn endurskoðað- 

ur af sömu mönnuni og reikningur sveilarsjóðsins, og úrskurðast af sýslunefnd 

Eyjafjarðarsýslu. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Hlöðum, 2. april 1952. 

Stefán Stefánsson. 

REGLUGERÐ 80 

um 

nauteriparækt. 

Bannad er ad låta naut eldri en åtta månada ganga laus 1 afréttum eda 

heimahögum nema heimild til þess fe 

   
2. gt 

Í hverjum hreppi eða bæjarfélagi þar sem ekki er nautgriparækt 

sem hefir fengið lög sín staðfest af Búnaðarfélagi Íslands, skal vera nautgrip 

kynbótanefnd skipuð þrem mönnum. Un kosning í nefndina ti 

sömu reglum og gilda um kosningu il hreppsnefnd, en 1 bæjum skal 

kosin af bæjarstjórn. Þar sem er starfandi nauteriparæktarfélag sem í er meiri 

hluti kýreiganda, er stjórn þess sjálfkjörinn nautgripakynbótanefnd.
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7. gr. 

f Nú hittist naut, sem kynbótanefnd hefir auglýst að nota beri í hreppnum, 

  

gæglulaust eða ekki í örugeri vörslu, og skal taka það í örugga vörglu og á 

rús og hey, ef þörf krefur, en gera skal kyn bólanefnd tafarlaust aðvart. Kostnað 

h
e
 

„ann sem leiðir af töku nautsins greiðir kynbótanefnd, en hafi nautið verið í 

geymslu eiganda, greiðir hann nefndi 5 

s 
€ hann aftur. Hafi kynbótanefnd ekki 

itjað nautsins innan hálfs mánaðar, skal sá er tók nautið í hald, afhenda bad 

  

El
 

hreppstjóra, er þá selur nautið með mánaðar innlausnarfresti. 

0. ET 

Öllum árlegum kostnaði við nautahaldið, svo sem landleigu fyrir sumar- 

haga, vetrarfóð 

  

         lar kýr, 

ári, og sem ekki eru undir höndum eða 
til nautakaupa eða naulg 

ir, kostnað af nautagirðingu, vöxtum og afborgunum af lánum 

inga o. s. frv., jafnar kynbótaneind niður á ati 
1    

    

1 haldið hefir verið í hreppnum 

eign þeirra 1 St fengið hi rá því að þurfa að taka þátt í 

  

nautahaldsins, s gr. Sanni kyreigandi að kýrin 

hafi ekki fest fang, þó haldið hafi verið, bera honum ekki að greiða nema hålf- 

  

an nautstoll. meiri hluti kúaeiganda því meðmæltur, að borga í heyi, eða 

fóðra nautin upp í nautstollana að einhverju eða öllu leyti, sér kynbótanefnd um 

að það sé framkvæmt, enda gangi það hlutfallslega jafnt yfir alla kýreigendur, 

nema þeir óski annars, og því verði viðkomið. 

Sé að ræða um þóknun til kynbótanefndar, skal hún ákveðin af hrepps- 

fundi, og telst þá með kostnaði við nautahaldið. 

Verði einhver afgangur af fé því, sem ætlað er til greiðslu kostnaðar við 

  

nautahaldið, leggur kynbótanefnd það í sjóð er ví skal til kaupa úrvalsnaut, 

  

     er ráðunautur Búnaðarfélags Íslands mælir sérstaklega með til undaneldis, þeg- 

ar nægilegt fé verður fyrir hendi til þess. 

9. gr. 

Kynbótanefnd skal sjá um að kynbótastarfið sé árlega rætt á hrepps- 

fundi. Þar skal leggja fram reikning yfir nautahaldið, endurskoðaðan af end- 

urskoðendum hreppsreikninga, ræða um nautahaldið og taka ákvarðanir er að 

því lúta, eftir því sem við á og með þarf, 

10. gr. 

Þar sem 10 bændur í hreppi. eða meiri hluti bænda þar. ef færri eru í 

hreppnum en 10, hefir komið sér saman um að stofna með sér nautgriparæktar- 

félag, kosið sér stjórn og samþykkt reglur fyrir félagið, og fengið þær samþykkt- 

  

ar af Búnaðarfélagi Íslands, setur félagið fengið styrk eftir því sem fyrir er mælt 

í reglugerð þessari. 

11. gr. 

Þar sem meiri hluti bænda eru í nautgriparæktarfélagi, tekur stjórn 

félagsins að sér alla umsjón með nautahaldinu og annast allt er að því iytur. 
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ípakynbótanefnda. Hún leggur reikn- 

  

Hefir hún þá öll réttindi og skyldur 

  

ing um nattahaldið, endurskoðaðan af koðendum félagsins, fyrir félaes 

   
    

i 

fund, og lætur þar ræða um naulahaldid og önnur mál, er félagið varðar 

Tilgangur sam- 

þvkktir hvers fél semur, 

og fær ekki félagið rétt til styrks fyr ( eglur sínar samþykkt 

  

ar af Búnaðarfélagi Íslands. 1 

  

haldnar séu glöggar mjólkurskyýrslur 
  Ci 

  

tur eða samþykkir. sa senda Búnaðar- mynd er Búnaðarfélag Íslands sc 

félagi Íslands útdrætti úr skýrslum þessum á bar til gerðum eyðublöðum. 

Í5. gr. 

Hvert félag, sem fullnægir ákvæðum li. og 12. greinar, skal árlega fá 

gt 

styrk Hl starfrækslunnar, og skal hann vera kr. 1.50 á hverja reiknaða árskú 

félagsmanna ef aðeins hafa verið gerðar vikulegar fóðurmælingar og mjólkur- 

mælingar, en hafi auk þess að minnsta kosti þrisvar á ári verið gerð fitumæl- eri 

rjólkinni, nemur styrkurinn 2 krónum fyrir hverja reiknaða árskú. 

    

ing á 

Fyrir lok nóvembermánaðar félag Íslands hafa sent til fé- 

lagsins eyðublöð, er gera skal á útdrátt úr skyrslum félagsins fyrir yfirstand- 

andi ár. Eftir áramótin lætur stjórn félagsins færa skýrslur þessar eftir því seim 

Búnaðarfélag Íslands krefur. Þegar það hefir sent skýrslurnar til Búnaðarf. Ísl. 

fær það senda styrk þann, er að ofan getur. 

Noti félagið naut, sem er tveggj eldra, og sem hefir hlotið í. eða 

  

2. verðlaun á sýningu, sem styrkt íkinu, eða verið viðurkennt þess 

  

'engið fóðurstyrk 

  

verðugt af ráðunaut Búnaðarfél. Ísl. í nauteri 

fyrir naut, sem hlotið hefir önnur til að halda nautið, og skal hann vera 75 k 
{ 
i 

  

verðlaun, en 150 kr. fyrir naut, sem hlotið fyrstu verðlaun. Styrkur þessi 

kallast nautafóðurstyrkur og greiðist með árl yrknum, efti ad ögn hafa    

       

sent skýrslur um starf sitt til Í Júnaðarfélags 

hefir nautgriparæktarfélag 

legt land til sumarbeitar handa na 

nautagirdingu, og má þá veita félaginu styrk 

ingarkostnaðar, þó ekki yfir 400 kr. til hvers féla 

senda Búnaðarfélagi Íslands ásamt 

  

Umsókn um girðingarstyrkinn 

reikningi yfir girðingarkostnaðinn og lýsingu trúnaðarmanns Búnaðarfélass Ís- 

lands á girðingu og nautahaga.
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16. gr. 

bar sem nautgriparæktarfélög eru, skal halda sýningar á nautgripum 

fimmta hvert ár. Skal þá skipta landinu í 5 sýningarumdæmi, sem hér segir: 

í. Frá Hrútafjarðará að Reykjaheiði. 
  

  

2. Frá Reykjaheiði að Skeiðará. 

3. Frá Skeiðará að Hvalfjarðarbotni. 

4. Frá Hvalfjarðarbotni að Gilsfjarðarbotni. 

5. Frá Gilsfjarðarbotni að Hrútafjarðará. 
Sí ýningar skulu haldnar í þessum umdæmum til skiptis eftir því sem 

Búnaðarfélag Íslands ákveður. 

17. gr. 

Í hverju félagi sem óskar sýningar, skal sýning fara fram á einum eða 

tveim stöðum á félagssvæðinu, eftir bví sem Búnaðarfélagi Íslands og stjórn 

hlutaðeigandi félags kemur saman um. Til verðlauna á sýningunum veitist styrk- 

ur úr ríkissjóði, og skal hann vera 50 aurar fyrir hvern framtalinn nautfgrip, 

gegn jöfnu framlagi annarsstaðar að. 

18. gr. 

Á hverri sýningu má sýn a kýr, sem búnar eru að eiga einn kálf að fleiri, 

og naut, sem eru ársgömul eða eldri. Fyrir yngri gripi sem sýndir kunna að 

verða eru ekki greidd verðlaun, en sýna má þá til að upplýsa arfgengi eldri gripa. 

19. gr. 

Fyrir kýr og naut má veita 1., 2. og 3. verðlaun. 1. og 2. verðlaun fyrir naut 

greiðast eingöngu úr rikissj«     íði, og teljast ekki með þeim styrk til sýningarinnar, 

sem veittur er gegn jöfnu framlagi annarsstaðar að. 

20. gr. 

Stjórn nautgriparæktarfélass, þar sem sýningu á að halda, annast útbún- 

ing sýningarstaðar og allan undirbúning sýningarinnar, og greiðir kostnað við 

hana af sjóði félagsins. 

Búnaðarfélag Íslands sendir ráðunaut sinn eða annan hæfan mann á sýn- 

ingarnar og skal hann þar gefa mönnum leiðbeiningar um /axtareinkenni úr- 

valsnautgripa og mjólkureinkenni, svo og um val kynbótagripa og annað Þið 

helzta er að nautgriparækt lýtur. Stjórn hlutaðeigandi nautgriparæktarfélass 

velur fvo menn í dómnefnd til þess að úthluta verðlaunum, en ráðunauturinn er 

sjálfkjörinn oddviti dómnefndar og hefir hann neitunarvald í nefndinni. 

Verðlaun skal miða við arðsemi gripa og erfðakosti, ef kunnir eru, svo 

og vaxtarlag og hraustleik. Ekki má veita 1. verðlaun fyrir grip, nema honum 

fylgi ættaskrá og full reynsla sé fengin um kynfestu hans að dómi oddvita dóm- 

1932 
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nefndar. Þegar dómnefnd hefir lokið störfum sínum, skal hún skýra frá úrslit- 
um og gerir þá ráðunautur Búnaðarfél. Íslands grein fyrir þeim. 

Allir gripir, sem á að sýna, skulu komnir á sýningarstað þá er sýning 

li byrjar, og skulu þeir vera myldir svo bå megi skoda og færa til eftir vild. Eng- 
inn må fara med grip af syningu fyr en henni er lokið nema dómnefndarmenn 
sefi samþykki sitt til. 

23. gr. 
Þyki Búnaðarfélagi Íslands ástæða til að setja nánari reglur um sýning- 

arnar, til dæmis um dómstiga, verðlaunahæð eða annað, er því það heimilt, komi 
það ekki í bága við lög um þetta efni eða reglugerð þessa. 

24. gr. hi 

Verði ágreiningur um skilning á einhverju í reglugerð þessari eða um 

i 

kostnað við kynbótastarfið, sker atvinnumálaráðherra úr og er það fullnaðarúr- 
skurður. 

25. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10—500 krónum „og renna 

þær í sjóð nautgriparæktarfélags þar sem brotið er framið, en ella í sjóð nauta- 

haldsins, sbr. 8. gr. 

26. gr. 
Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt búfjárræktarlögum nr. 32, 
8. september 1931, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. ágúst 1932. 

Þorsteinn Briem. 

  

Vigfús Einarsson.
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Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Lydf ræðslusjóð Landmanna- 

1932 

81 

hrepps i Rangårvallasyslu, utgefin å venjulegan hátt, ad mandatum af dóms- 18. ágúst 

málaráðherra 18. ágúst 1932. Skipulagsskráin er þannig: 
€ 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Lýðfræðslusjóð Landmannahrepps í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins skal vera Lyðfræðslusjóður Landmannahrepps. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður nær eingöngu af búendum í nefndum hreppi. 

Nam upphaflegt framlag kr. 3017,00 en er með viðbættum vöxtum til ársloka 

1931 kr. 4845,44 fjögur þúsund átta hundruð fjörutíu og fimm krónur og 

44/100. Fé þetta skal ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands ásamt vöxtum og gjöfum, 

er við það kunna að bætast, þangað til sjóði irinn nær þeirri upphæð, er segir í 

5. or. Höfuðstól hans má aldrei skerða 

3. gr. 

Tilgangur sjodstofnunar bessarar er: ad stydja og styrkja lydfrædslu i 

7. gr. Rangårvalla- og Årnessyslu, samkvæmt bvi sem segir i 6. og 7. c g 

Í. gr. 

Heimilisfang og varnarþing sjóðsins skal vera í Landmannahreppi. Skal 

m hafa stjórn hans á hendi, und- 
hreppsnefndin í þeim hreppi, ásamt sóknar 

R 

presti, 

ir yfirumsjón sýslunefndarinnar í Bang árvallasýa lu. Ber stjörn sjóðsins að gert 

árleg reikningsskil, og skulu sömu reglur gilda um reikningsár, vfirskoðun og 

meðferð hans sem hreppsreikningsins. Komi ágreiningur úti af sjóðnum eða 

meðferð hans, sker yfirstjórn fræðslumála Íslands úr. Heimilt skal þó meiri 

hluta sjóðstjórnarinnar að áfrýja þeim úrskurði til dómstólanna. 

5. gr. 

Þegar ársvextir sjóðsins nema kr. 500,00 fimm hundruð —- krónum. 

má hefja % — fjóra fimmtu hluta vaxtanna, og svo árlega, þangað til árs- 

vextir hans nema kr. 5000,00 — fimm þúsund krónum. En þá skal það vera 

á valdi sjóðstjórnarinnar, hve mikið hún eykur höf uðstólinn.
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81 6. gr. 
18. ágúst Vexti sjóðsins, sbr. 5. gr., má nota til þess að styrkja efnilega, námfúsa 

og siðsama unglinga til náms á svæði því, sem nefnt er í 3. gr., þó eigi fleiri en 
2 úr sama hreppi samtímis, sbr. þó næstu gr. 

7. gr. 
Verði heimavistarskóli fyr eða siðar reistur í Landmannahreppi fyrir 

börn og unglinga, er heimilt að verja nokkru eða öllu af vöxtum sjóðsins, sbr. 
ð. gr. til styrktar þeirri stofnun eða til þess að gera nemendum vistina bar sem 
þægilegasta og ódýrasta. Á þann skóla er þó skylt að taka nemendur af svæði 
því, er um getur í 3. gr. svo sem rúm leyfir og 

nemendur skulu þó sitja fyrir öðrum, verði aðsókn svo mikil, að rúm vanti. 
Allir skulu nemendur undantekningarlaust njóta Þeirra hlunninda. er skólinn 
getur veitt vegna sjóðs þessa. 

  

ástæður mæla með. Innanhrepps 

(9
, 

JS
 . gr. 

Nánari reglur viðvíkjandi sjóði þessum má setja, en þó ekki í bága við 
skipulagsskrá þessa. 

9. gr. 

Skipulagsskrá þessi er samin af undirritaðri þar til kjörinni þriggja manna 
nefnd, sem óskar konungsstaðfestinsar á henni. 

Hvammi í Landmannahreppi, 3. febrúar 1932. 

Eyjólfur Guðmundsson, Guðmundur Árnason, Ófeigur Vigfússon. 

82 AUGLÝSING 
22. ágúst 

um 

staðfesting dómsmálaráðuneytisins á reglugerð fyrir ljósmæðra- og hjúkrunar- 

kvennaskóla Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 13, 23. júní 1932, um ljósmæðra. og hjúkrunar- 

kvennaskóla Íslands. er hérmeð staðfest eftirfarandi reglugerð fyrir nefndan 
skóla.
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REGLUGERÐ 
82 

ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Íslands. 

I. KAFLI. 

Hlutverk skólans. 

Í. gr. 

Það er hlutverk skólans at 
  ala unn hæfar ljósmæður og hjúkrunarkonur 

og mennta þær sem bezl til þess að vinna ljósmæðra- og hjúkrunarkvennastörf 

hér á landi. 

Ljósmæðradeildina má nefna sérstaklega: jósmæðraskóla Íslands. 

    

Hjúkrunarkvannadeildina má 

  

Hjnkrunarkvennaskóla 

Íslands. 

TI. KAFLI. 

Stjórn skólans. 

Stjórnarnefnd Landspita 

  

nast stjórn skólans. 

  

Námstíminn. 

9 
». gr. 

Namstiminn i ljésmædradeildinni er eitt år, hefst 1. október en endar 

30. september. 

Námstíminn í hjúkrunarkvennadeildinni er þrjú ár. Skólaárið hefst Í. 

júni en endar 31. maí. 

  

inn vera ekki yngri en tvítugir og ekki 

á bessum aldursákvæðum, 

  

  
eldri en þrítugir. Veita má þó Htilsháttar lilslakanir 

  

þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, og ráðuneytið leyt
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5. gr. 
Þær konur, sem sækja um inntöku í skólann, skulu vera heilar heilsu og 

gæddar pvi andlegu og líkamlegu atgerfi, að bær séu liklegar til nåmsins, svo 
og til ljósmæðra- eða hjúkrunarkvennastarfa. Auk almennar góðrar heilbrigði 
er áherzla lögð á sóða greind, gott siðferði og reglusemi, hreinlæti, snyrtilegt 
útlit og rösklega og prúða framkomu, sóða sjón og he sr heilar og vel hirtar 
hendur og hörund, heilbrigða fætur, heilar eða viðgerðar tennur og góða munn- 
hirðingu. 

Á Landspítalanum fer fram nákvæm rannsókn á heilbrigðisástandi um- 
sækjendanna, áður en þeim er veitt inntaka í skólann. 

6. gr. g 
Þær konur, sem lokið hafa héraðsskólaprófi, gagnfræðaprófi eða kvenna- 

skólaprófi með viðunandi vitnisburði. skulu að öðru jöfnu ganga fyrir öðrum 
umsækjendum, sem jafnan mega vera við því búnir að sanna við sérstakt inn- 
töku próf að þeir hafi kunnáttu í betra lagi í íslenzku, skrift og reikningi, mið- 
að við kröfur fræðslulaganna. 

7. gr. 
Krafizt er eiginhandar umsókna um inntöku í skólann. og skal senda þær til 

  

skólastjórnarinnar, umsóknir um inntöku í ljósmæðradeildina ekki síðar en 15. 
júlí, en umsóknir um inntöku í hjúkrunarkvennadeildina ekki síðar en 1. marz 
Umsóknunum skal fylgja aldursvottorð. heilbrigðisvottorð frá lækni og próf- 
votterð um skólanám, ef fyrir hendi er. 

Umsækjendur um inntöku í ljósmæðradeildina, sem hafa sk uldbundið sig x til að gegna ljósmóðurumdæmi að námi loknu, skulu senda vottorð um það frá 
viðkomandi oddvita. 

8. gr. 

Heimilt er að krefjast allt að 6 vikna forskólanáms til undirbúnings 
hjúkrunarnáminu, áður en nemendunum er að fullu veitt inntaka í hjúkrunar- 
kvennadeildina. 

9. gr. 
Fyrstu tveir mánuðirnir í Ljósmæðradeildinni og fyrstu sex mánuðirnir 

í hjúkrunarkvennadeildinni teljast reynslutími, og er heimilt að vísa nemendun- 
um burtu innan þess tíma, ef þeir reynast óhæfir til námsins eða starfsins. sem 
því er samfara.
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V. KAFLI. 

Tilhögun kennslunnar. 

10. gr. 

Kennslan í ljósmæðradeildinni er bæði bókleg og verkleg. Bóklega kennsl 

an fer fram í Landspítalanum mánuðina október júní og skal á þeim tíma farið 

yfir alla ljósmóðurfræðina með yfirheyrslum og fyrirlestrum a. m. k. 4 sinnum 

óm fæðingardeilda Landspitalans leidbeinir i viku, auk bess sem vi 

nemendunum við undirbúnir g undir kennslústundirnar. Verkic veg kennslan fer 

fram vid da gleg störf ding     

   

    

oa eildinni < 

javík, sem um undir hanc 

til þess eru rá 

; við ljósmóðurstörf í heima 

andi ljósmæðra í Re yk 

  

tölu þeirra. Yfirljósi óðir fæðingar- n 

fnadi einu sinni 

e æð 

rk ist til, og skal hver nemandi hafa tekið 

á móti að minnsta kosti 6 börnum við lok námstímans. 

deildarinnar er og v ð nemendunum að jafi 

  

i viku. Síðari helming nemendurnir látnir vinna sjá 

fi f ljöstdðurstört. eftir því 

Nemendum ljósmæðradcildarinnar skal vandlega kennd bólusetning og 

bókfærsla sú, sem af yfirsetukonum er heimtuð samkvæmt vfirsetukvenna- 

reglugerð og bólusetningarreglugerð. 

11. gr. 

Kennsla í hjúkrunarkvennadeildinni er bæði bókleg og verkle 

kennslan fer fram i Landsspitalanum Svisla eg bridja skålaårid, månudina októ- 

ber— mai. Á fyrsta ári skal farið yfir ágrip af líffærafræði, lífeðlisfræði og 

heilsufræði, en á þriðja ári yfir ágrip af í lyflækninga- og handlækningafrædi, 

bæði árin með yfirheyrslum og fyrirlestrum a. m. k. þrisvar í viku, auk þess sem 

yfirhjúkrunarkona Lands italans leiðbeinir nemendunum við undirbúning undir 

kennslustundirnar og kennir hj júkrunarfræði 

    

   

Verklega kennslan fer 1 við dagleg störf á hinum 

ýmsu deildum ha 
a 
ö fyrir að jafn aði komi náms á hinum öðrum ríkisspítölum og stærri 

  

   

   
tr fyrsta og briðja árs sjúkra rúsum landsins. Nú er ekki rúm fyrir a 

  

á L: hala n 

  

un í Reykjavík og 
   

  

grendinni til verklegs „ví skilyrði að þeir sæki kennslustund- 

ir á Landspitalann. 

Nemendur skulu látnir ganga sem jafnast á milli hinna ýmsu deilda 1 

og sjúkrahúsa, þannig að þeir kynnist að nokkru hinum ýmsu hjúkrunargrein- 1 i 
um. og á sérspítölunum (svo sem farsóttaspitala, geð veikraspíta a, berklahæl- 

um, kynsjúkdómaspítala, holdsveikraspíitala o. s. frv.) skal, ef unni er, sjá þeim 

    fyrir nokkurri fræðslu í viðkomandi sérgrein, ske ólanum að kostnaðarlausu. Hér 

að auki skal yfirhjúkrunarkona Landspítalans hafa verklegar hjúkrunaræfing- 
w 

ö 

1932 

82 
22. ágúst
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82 ar med nemendunum, ad jafnadi einu sinni i viku. Medal annars skal þeim veitt 

  

nokkur verkleg tilsögn í hi ikrunarmatreiðslu 

Síðasta ár námstímans skulu nemendur bjúkrunarkvennadeildarinnar 

  

   fylgja læknunum reglulega eftir við sjúkravitjanir þeirra á spitalanum, og 

einnig vandir við að vinna sjálfstæð hjúkrunarstörf. 

VI. KAFLI. 

Tilhögun prófa. 

cz or 14. ST. 

  

Prof ljósmæðradeildarinnar er í ívennu lagi, bóklegt próf og 

sróf, og fer hið bóklega próf fram í júnímánuði en hið verklega í lok náms- próf, 

tímans 

rjúkrunar kven nad leildarinnar er í þrennu lagi, tvö bókleg próf og 

próf. Hið f ! 

rófað 1 þeim 

Hið síðara bóklega próf og verklega prófið fara fram í lok námstímans. 

fer fram í maimánuði eftir eins árs     fræðum, sem til þess tima hafa verið num- 

13. gr. 

Hin bóklegu próf eru munnlega eða skrifleg eða hvorttveggja. eftir því 

  

sem prófdómarar og kennarar koma sér nan tm. 

  

Hið verklega próf ljósmæðradeildarinnar skal vera fólgið í lHósmóður- 

hennar og meðferð. og sýni nemand 

  

annsókn á konn orejnarger? rannsokn a konu, greinargei     

inn jafnframt nokkur ljósmóðurhandtök. 

Hið verklega próf hjúkrunarkvennadeildarinnar skal vera fólgið í þvi. 

að nemandinn geri grein fyrir hjúkrunarmeðferð á ákveðnum sjúklingi og sýni 1 

jafnframt nokkur hjúkrunarhandtök. 

  prófunum þannig, að sem bezt yfirlit fáist vfir 

  

irfsleikni þeirra 

lÁ. gr. 

Ráðherra skipar lækni og ljósmóður tl að vera prófdómara við próf 
  radeildarinnar og lækni og hjúkrunarkomi til að vera prófdómara við s Í 

   hjúkrunarkvennadeildarinnar. 

Einkunnir skal ekki gefa við prófin en aðeins skera úr, hvort nemand- 

hafi staðizt þau eða eigi. 

Skólinn ur nemendum prófskirteini að námi loknu og skal geta þess 

      komandi er að áliti kennara og prófdómara hæf, vel hæf eða 

  

á þenn, hvort v i 

hæf Hl að vera ljósmóðir eða hjúkrunarkona, og skal þar ek ki ein- 7 k É ágætle 

  

   

  

tin, heldur engu síður við það, hvernig nemandinn hefir kynnt 

  

miða vi 

sig á námstímanum að skynsemd, reglusemi, samvizkusemi og ráðvendni til orða 
og verka, dugnaði, sóðri hegðun og prúðu dagfari.
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VIL KAFLI 

Kjör nemendanna. 

15. gr. 

Nemendur ljósmæðradeildarinnar eru vistaðir á Landspitalanum og skulu 

hafa þar húsnæði, ljós, hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Fæði greiða þeir 

með kostnaðarverði. Þeir nemendur, sem hafa skuldbundið sig til að gegna á- 

kveðnu ljósmóðurumdæmi ekki skemur en 3 ár samfleytt ganga fyrir öðrum 

um inntöku í skólann að öðru ÍNA og eiga rétt á ríkissjóðsstyrk. sem svarar 

fæðiskostnat 

  

á meðan þeir eru við námið. 

Sórslaklega ei og ne endum má þó eftir tillögum kennara og land- 

læknis veita samskonar tk, þó að þeir séu ekki fyrirfram ráðnir í Lós- 

móðu RF i. 

16. gr 

krunarkvennadeildarinnar skulu hafa ókeypis alla vist og Nemendur hjú 

vinnuföt á Landspítalanum og öðrum sjúkrahúsum, sem þeir starfa á, en laun 

eftir því sem um semist. 

öðrum sjúkrahús-    eftir þeim r 

sem gilda á hverjum stað. Jafnan skulu þeir eiga rétt á einum fr rídegi 1 viku. 

Nemendur skulu og eiga rétt á sumarleyfi, nemendur ljósmæðradeildarinnar 

íkrunarkvennadeildarinnar > mánaðar tvö fyrstu 

námstimans. 

  

18. gr. 

  

Heimilt er að nemendur séu meðlimir í löggiltu sjúkr 

samlagi 

vistaðir 

„ví að sjúkrahús þau, sem þeir eru     
VII. KAFLI. 

Þóknun til kennaranna. 

sem er aðalkennari ljósmæðra- 

deildari 590 krónum á ári. 

kennsluna    greiða 1 þóknun 

300 krónur á ári. 
Starfandi ljósmæðrum í bænum, sem til þess eru ráðnar að hafa nemend- 

1932 

82 
ágúst Do

 
n
n



1932 278 

82 ur ljósmæðradeildarinnar með sér við ljósmæðrastörf í heimahúsum, má greiða 
22.ágúst í þóknun fyrir það allt að 300 krónur á ári hverri um sig. 

20. gr. 

Kennslustörf yfirlækna Landspítalans við hjúkrunarkvennadeildina eru 
unnin kauplaust. 

Yfirhjúkrunarkonu Landspítalans má greiða í þóknun fyrir kennsluna 
300 krónur á ári. 

21. gr. 

Nú þarf tímakennara við skólann í einhverjum sérgreinum, og má þá 
greiða þeim tímakennara laun meðan fjárveiting til skólans hrekkur til. Ekki 
má ráða tímakennara án samþykkis ráðuneytisins. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er öllum þeim, er hlut eiga að máli, til vitundar gefið til eftirbreytni. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 22. ágúst 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergstei Insson. 

83 AUGLÝSING 

um 

sérstaka friðun rjúpna. 

táðuneytið hefir í dag gefið út eftirfarandi auglýsingu: 
Enn hefir rjúpum litið fjölgað í landinu, og verður ekki komizt hjá því 

að friða rjúpuna alveg einnig þetta árið. Samkvæmt heimild í lögum nr. 27 frá 
1924. skipar því ráðuneytið svo fyrir, að rjúpur, sem annars eru að lögum frið- 
aðar ár hvert á tímabilinu frá 1. janúar til 5, október, skuli á yfirstandandi ári 
einnig vera friðaðar tímabilið frá 15. október til ársloka. 

Þetta er birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 24. ágúst 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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AUGLYSING 84 
25. ágúst 

um 

staðfesting stjórnarráðsins á lögreglusambykkt fyrir Gerðahrepp Í 

Gullbringusýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 26, frá 8. september 1931, um breyting á lögum 

nr. 18, 20. okt. 1905, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, er hérmeð 

staðfest eftirrituð 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir 

Gerðahrepp í Gullbringusýslu. 

I. KAFLI. 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

  

Á alfaravegi eða annarsstaðar, 

um, má ekki hafa í frammi neinn hávaða eða óstjórnlegt og móðgandi hátta- 

lag, sem raskar friði og allsherjarreglu, eða ónáðar á einhvern hátt þá, sem um 

fara eða í nánd búa. 

Enginn má að ástæðulausu berja á dyr, glugga eða utan húsveggi, eða að- 

hafast neitt það, er ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

II. KAFLI. 

Ákvæði um að gera umferðina greiðari. 

3. gr. 

Å almannafæri må enginn leggja, hengja upp né setja neitt, sem tålmar 

umferð manna, og getur orðið hættulegt akandi, riðandi eða gangandi mönnum. 

Á. gr. 

Hjólreiðarmenn skulu fara gætilega um götur hreppsins, svo og þeir, er 

aka bifreiðum. Skulu þeir ætið hafa bjöllu eða lúðra á farartækjum sinum, og 

sæta þess að gera ætið aðvart í tæka tíð þeim, sem á undan fara, og ætið hringja
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IS 

   1. Ennfremur er þeim skylt að hafa 

þeim, ef þeir eru á ferð, frá því að fe 
að morgni. orðið er bjart 

Ill. KAFLI. 

Um friðun 

í lúður áður en þeir fara fyrir sötuhorn eða fra 

  

im hjá dyrum, er nærri 

slíkum farartækjum, og > 
; skyggja å kvoldin, og bar til 

Enginn må skemma, lyta eda hátt spilla eignum 

hreppsins, hvort heldur það eru vegir. vatnsból manna, byggingar eða annað, 

sem ætlað er til almenningsnota. 

6. gr 

Enginn má skrifa, rispa, mála né tjarga á hús manna eða girðingar neitt Kr J 

það er hneyksli veldur, skemmdum eða ópryði á húsum manna eða mann- 

virkjum. 

mönnum er bönnuð öll 
  um ræktuð lönd hreppsins 

annarsstaðar en þar sem vegir liggja, nema með leyfi landráðanda. Girðingum 

má ekki spilla né skilja eftir opin hlið, sem lokað verður 

7. gr. 

Enginn óviðkomandi maður må | 

svo sem beit, egg veiði fugla, fiska eða anna 

KAFLI. 

ágang b Um fjallskil og 

8 

Saudfjår- og hrossaeigendur i hr 

  

   

  

     

   

  

å hagnyta eða tileinka sér neinar nytjar, 

„ án leyfis landráðanda. 

erju koma 

    

fénaði og Ónauðsynlegum hrossum burt úr hreppsins. til hagbeitar á af- 

rétt eða annarsstaðar, nema þeir geti gætt rheldum eða grip- 

heldum girðingum. Hross skulu rekin fyrir 2 fyri fardaga, ær fyrir 

1. júlí. Nauðsynle ;g brúkunarhross mesa bó vera utan girðingar 

lir skyldir að ta svo sauðfénaðar sins, hrossa, ann- 

sangi og valdi skemmdum á túnum og matjurta- 

9. gr. 

Ef sauðkindur eða hross koma í tún eða matj ! I frå 

sumarmálum til veturnótta, eftir að samþykkt þessi hefir náð staðfestingu dóms-
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    84 Börnum innan fermingaraldurs er 

     
    

      

   
    

  

    

að vera á almennum 

ytur í bág við 

tí, heldur 

að 

eða þvi- 

gið úr á 

t það er ó- 

25. ágúst samkomum eftir kl. 12 á miðnætti. Fari 

reglu eða velsæmi, er hrc eppstjóra he i. 

Almennar uti þessum sömu reglum, að svo miklu 

leyti, sem þeim verður viðkomið. 

VI. KAFLI. 

Um þbrifnað og heilbrigði. 

14. gr. 

skepnum má t ekki slátra á eða við g eða á 

skal það gert að í baki eða innan 

skepnur sjái ekki þlóðvöllinn. og að hann sé 

Íð. gr 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, srút, slori 

Hku má ekki láta standa á almannafæri, né nokkuð laust eða í látum, sem ó- 

daun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

16. gr 

Bannad er ad hella skolpi, sem fis eða annað hefir verið þve 

sölu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða skilja eftir neit 

þrifnaði veldur. 

Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega sætt, að 

skolpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi helt þann veg, að runnið es 

For, slor og annað þvílikt skal jafnan    
um um gåtur og alfaravegi í hreppnum „og skal sá er á eða sá sem flytur, 

upp ef niður á götuna fer. 

VIL KAFLI. 

Um tryggingu fyrir hættum. 

17. gr. 

Vatnsból skul vera svo vel bye 

  

mönnum né skepnum stafi hætta af þeim. 

18. gr. 
< 

eða svo traustlega, að engum, 

43 OX 1 in i að beim 

um átum eða vögn- 

hreinsa 

hvorki 

Safngryfjur og forir skulu vera þaktar svo engan ódaun leggi af þeim, og 

svo vel wngirtar, að engin hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur.
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VIII. KAFLI. 84 

, . , . 25. ágúst 

Lögtaksréttur og hegningarákvæði. 

19. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 500,00, nema þyngri 

refsing liggi við. Sektir renna í sveitarsjóð Gerðahrepps. 

20. gr. 

Með mál út af samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 15. september 1932. 

Þetta birtist hérmeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneylinu, 25. ágúst 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

AUGLÝSING 85 
1. sept. 

um 
PI 

kosningu albingismanns fyrir Reykjavik. 

Þar sem alþingismaður Einar Arnórsson hefir verið skipaður dómari í 

Hæstarétti, og hefir þess vegna misst kjörgengi til Alþingis, er nú orðið autt sæti 

eins alþingismanns fyrir Reykjavík. 

Fyrir því er hérmeð, samkvæmt 53. gr. laga nr. 28 frá 1915, um kosningar 

til Alþingis, skipað svo fyrir, að kosning skuli fara fram laugardaginn 22. okt- 

óber 1932 á einum alþingismanni fyrir Reykjavík í stað hins fráfarna þing- 

MADDS, 

Þetta er hér með birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, og hefir verið lagt 

fyrir hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosning þessa, og sjá um, að hún 

fari fram lögum samkvæmt. 

Í dönsmálaráðuneylinu, Í. september 1952. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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YFIRLIT 

um 

hag Búnaðarbanka Islands 30. júní 1932. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Sparisjóðsdeild „.............. kr 

b. Ræktunarsjóður ............... 

c. Veddeild 2... 

d. Byggingar- og landnámssjóður ..... 

e. Viðlagasjóður .....00 

Verðbrét: 

a. Sparisjodsdeild .................... kr 

b. Vidlagasjodur 2... 

Víxlar 0... rrnsene 

Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild .,.................. kr. 

b. Ræktunarsjóður .......0...... 

ct. Byggingar- og landnámssjóður ..... 

Óinnheimtar tekjur: 

a. Ræktunarsjóður ................... kr. 

b. Veddeild ......0... 

Innanstokksmunir 

Tryggingar fyrir ábyrgðum 

Útibú á Akureyri 

Sameiginlegur kostnaður allra 

Varasjóður Ræktunarsjóðs 

Innieign viðlagasjóðs erlendis 
Innieign í Landsbanka Íslands 

Peningar í sjóði 

188992,57 

5026033,68 

1482742,08 
1721160,51 
1980170,85 

217778,57 

35900,00 

291,20 

1977,20 

149,05 

94785,56 

32517,32 

kr. 11002099,69 

283678,57 
1178189,00 

127302,88 
11000,00 

1864000,00 
308287,38 
39346,81 

144806,91 
280994,37 
180000,00 
22625,11 

. 15448048,17
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Skuldir: 

Skuld við rikissjóð: 

a. Sparisjóðsdeild .......0.00 kr. 

b. Byggingar- og landnámssjóður ..... 

c. Viðlagasjóður .........000.. 00. 

Innstæðufé í sparisjóði og á skirteinum ...... 

Iunstæða í hlaupareikningi ................. 

Ábyrgðir ...........000 0 

Skuld viðlagasjóðs við bjargráðasjóð ........ 

Jarðræktarbréf í umferð ................ 
Veðdeildarbréf í umferð ............. 

Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa ..... 

Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ............ kr. 

b. Viðlagasjóður 22.00.0000... 

Skuldlaus eign: 
a. Sparisjóðsdeild .................. kr. 

b. Ræktunarsjóður .......0...0... 

tc. Veðdeild „.......0... 0 

d. Byggingar- og landnámssjóður ..... 

e. Viðlagasjóður .....0.000000 

Búnaðarbanki Íslands. 

1500000,00 
600000,00 
154000,00 

————— kr. 29254000,00 
HR 1619303,49 
HR 80920,93 
HR 1864000,00 
HR 100000,00 
HR 2621200,00 
HR 1500000,00 
HR 163,50 

93960,47 
12159,53 

136120,00 

21542,02 
2738220,01 

16783,99 
153833,551) 

2041960,08 
— 5272340,25 

Kr. 15448048,17 

1) Að auk óinnheimt þessa árs tillag úr ríkissjóði kr. 202000.00. 
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Prestsekknasjóðsins árið 1931. 

Tekjur: 

3175,13 

281,00 

Eignir í árslok 1930 ............0002 000 nennnes kr. 60434,30 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ................... kr. 1250,00 

b. veðskuldarbréfi .................. 120,00 

c. — innstæðu í söfnunarsjóði ............. 1582,57 

d. innstæðu í sparisjóði ................. 222,56 

Gjafir og tillög ........2.. 000 ennen 

Kr . 63880,43 

Úthlutað á árimu ........0... 000 kr. 1400,00 

Eign í árslok 1931: 

a. Veðdeildarbréf ..........0..00 0... kr. 26500,00 

b. Veðskuldarbréf ............00. 0. 2400,00 

c. Inneign í söfnunarsjóði .................. 21905,00 

d. Inneign í sparisjóði ........00.. 0. 5210,88 

ce. Hjá reikningshaldara ................... 164,55 

62480,43 

Kr. 63880,13 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 12. marz 1932. 

Jón Helgason.
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REGLUGERÐ 

um 

breytins á hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað frá 27. júní 1924. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir í dag samkvæmt lögum nr. 

16, 14. nóvember 1917, gefið út svofelda reglugerð um breyting á hafnarreglu- 

gerð fyrir Ísafjarðarkaupstað frá 27. júní 1929. 

Í stað „15 smálestum“ í 28. gr. d. lið komi: 30 smálestum. DD? 

A Reglugerð þessi öðlist þegar gildi. 

Afvinnu- og semgöngumálaráðuneytið, 26. ágúst 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

fyrir 

bátabryegiuna og bátauppsátrið á Blönduósi. 

Í. gr. 

Syslunefnd Austur-Húnavatnssvslu kýs 3ja manna nefnd til þess að hafa 

á hendi alla yfirumsjón með jálauppsálrinu. Kosning Þessi gildir 1unm og i Ø > í á 

  

fyrir 3 ár í senn, en á hverju ári skal kosinn í maður í nefndina í stað eins, er 

árlega fer úr henni, sem skal verða eftir hlutkesti Í. og 2. ár. Nefndin kýs sér 

formann úr sínum flokki og ræður bryggjuvörð, er má vera utannefndar, og 

semur unit borgun fyrir störf hans. Formaður kalfar nefndina saman á fund, 

þegar hann álítur þess þörf, eða bryggjuvörður krefst þess. 

Neindarmenn fá þóknun fyrir störf sín í þarfir brvyggjunnar eftir reikn- 

ingi, er sýslunefnd úrskurðar. 

2. gr. 

Bryggjuvörður skal hafa alla umsjón og eftirlit með bryggjunni, bátaupp- 

sálrinu, tækjum þeim, er fylgir hvorutveggju, allri notkun og nauðsynlegum 

aðgerðum, hann skal sjá um að bátar séu ekki látnir hanga í krönunum svo til 

basa geti orðið fyrir þá er nota þurfa bryggjuna og hegða sér í öllu eftir fyrir- 

#0. dag desembermánaðar 1932 Bikisprenlsmiðjan Gutenberg.
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89 mæl: 

30. ágúst 

um reglugjörðar þessarar og skulu allir þeir er nota bryggjuna. bátaupp- i 

  

    eða tækin, skyldir að hlýða fyrirskipunum hans í því efni. 

3. gr. 

Bátar hafa rétt tl þess að leggjast að bryggjunni og nota tæki hennar til 

affermingar og hleðslu í þeirri röð, er þeir koma að henni, þó skulu bátar þeir 

er flytja pósi, hafa rétt tl þess að leggjast að henni tafarlaust, til að afhenda Í 

póstinn. 

Álar skemmdir, er og áhöld hennar verða fyrir af mannavöld-    a að fullu af umráðamanni báts þess, er verið er að afgreiða og 

  

5. gr. 

Þegar vörur eru fluttar í skip, eða úr, við bryggjuna er blutadeigendum 

heimilt að láta þær Hggja á bryggjunni svo sem pláss leyfir allt að 24 klukku- 

i i vardar, og sjá um að vörun- 

"eða tækja hennar, 

hlýða skulu þeir fyrirskipunum bryg:       
agrætt þannig. að ekki tálmi afnotum 

ri A ; þó er bryg     
cf nauðsyn krefur, að krefjast þess, að varan sé flutt sirax a 

eða láta flytja hana á kostnað eisanda. Brvegjuvörður getur bann- 

að alla ónauðsvnlega umferð um bryggjuna. 

    

    

    

6. gi 

notar bryggjuna, t eða bátanaustið, skal greiða 

wr gjusjóðs sem hér segir: 

1. Fy båta, sem ganga til fiskiveiða frá 

a að renna opnum bát að bryg k fis upp úr honum,       
á å Sreldist fyrir månadar eda hvort sem er um vélbát eda « 

ákvæðum brys     skemmri tima kr. 2000 5.00, eftir stærð bátsins 

varðar. 

b. Fyrir að selja þessa báta upp eda fram með setningartækjum bryggj- 
4 í , , 

unnar greiðist fyrir smábát kr. 0.70, fyrir 4 6 manna far kr. 1.00, og 

    

fyrir stærri báta kr. 1. 
c. Fyrir að gevma þessa báta í naustinu greiðist fyrir 26 manna far kr. 

1.00 tm mánuðinn og kr. 2.50 fyrir stærri báta. Þó má bryggjuvörður 

ymslu slíkra báta í naustinu, að vissa sé fyrir þvi. að 

ð þeir verði ekki til baga uppskipun eða framskipun á vörum eða upp- 

Nr af 
bvi aðeins leyfa ge 

  

skipunarbátunm. 

Gjöld þessi samtals, samkvæmi ace fari þó ekki yfir kr. 40.00 

  

fyrir hvern bát yfir árið. 

2. Fyrir aðra báta skal greiða gjald sem hér segir: 

a. Fyrir að renna bát að bryggjunni. er festi sig aðeins. en hvorki ferm-
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ing né afferming fer fram, og liggur ekki lengur en 6 tíma vid bryggj- 

una, greiðist: Fyrir venjulegan uppskipunarbát eða minni kr. 1.50, fyrir 

stærri báta en 5 smálesia kr. 0.25 fyrir hverja smálest, sem framyfir er. 

bh. Fyrir að bátur liggi lengur en 6 tíma við bryggjuna greiðist kr. 1.50 

til 450 fyrir hverja 12 tíma eftir stærð bátsins og ákvörðun bryggju- 

varðar. 

c. Fyrir að skipa upp úr bát eða fram í hann greiðist kr, 6.00. 

d. Fyrir að setja bát upp eða fram greiðist fyrir smábát kr. 1.50, fyrir £ 6 

manna far kr. 3.50 og fyrir stærri báta kr. 6.00.   

ce. Fyrir að geyma bát í naustinu greiðist kr. 1.00 um vikuna, þá á Kaup- 

fél: ig Húnvetninga rétt Á að geyma þar 2 báta og verzlanir sunnan Blöndu 

í félagi 1 uppskipunarbát án endurgjalds. 

Auk geymslu þeirra þriggja báta, er nú voru nefndir, hafa sönnu 

aðiljar forgangsrétt fyrir öðrum til þess að geyma þar sinn bátinn hvor, 

þ. e. K. H. annarsvegar og félag verzlana sunnan Blöndu hinsvegar gegn 

framangreindu endurgjaldi. Með tilliti til þess, hvað Kaupfélag Húnvetn- 

inga og Sláturfélag ÁA.-Húnvetninga hafa lagt til báfauppsátursins og 

bryggjunnar, skal þeim ekki skylt að greiða nema hálf gjöld fyrir not 

sín af þeim, miðað við aðra notendur þeirra, og sömuleiðis skulu þau 

hafa forgangsrétt að bátanauslinu fyrir tvo báta, er þau mega hafa þar 

gjaldfrjálst. 

Fyrir að ferma báta með vörum, sem skipað hefir verið upp á 

bryggjuna, Hl þess að flytja þær Þaðan sjóveg aftur. skal ekki greiða 

sérstakt gjald, ef það ekki tefur fyrir afgreiðslu skipa. 

Gjöld þau sem ræðir um í 6. gr. 1. lið a e. skulu greidd mánaðarleg: 

  

og er afli og veiðarfæri hlutaðeigandi báta að veði fyrir þeim. 

Gjöld þau, er ræðir um í 6. gr. 2. Hð stafl. d skulu greidd bryggjuverdi 

  

búið er að afgreiða skip það sem flytur eða tekur vörurnar. Þó er 
x 

bryggjuverði heimilt. tl að tryggja að gjöldin verði greidd. leggja löghald á 

svo mikið af vörunni. sem senda á eða upp er skipað, að nægi fullkomlega fyrir 

brvggjugjaldinu, nema sett sé önnur trygging fyrir því, er hann fekur gilda. 

Ásreiningsmálum milli brvegjuvarða og nolenda  bryggjunnar eða upp- 

sátursins má undir úrskurð syslunefndar Austur-Húnavatnssýslu. 

  

     Brygejuvörður skal hafa á hend gjunnar 

båtauppsåtursins, skulu bær lagdar í sérstakan sjóð, er sefnist Br vggjusjóð- 

  

   ur, og ávaxtist í spé Kan Húnavatnssýslu, hann skal sera reikning vfir tekj- 
; ur og gjöld brvggjusjóðs og senda hann oddvita svslunefnda Húnavatnssýslu 

i fyrir 31. janúar år hvert 

1932 

89 
30. ágúst
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9, ør St. 

úst Bryggjusjóður skal vera undir umsjón sýslunefndar Austur-Húnavalns- 

sýslu, og skal honum eingöngu varið il umbóta og aðgerðar bryggjunni, lækj- 

um hennar og bátauppsátrinu. 

10. gr. 

Brot móti reglugerð þessari varða sektum allt að 190 kr. og fer um Í 

ti út af þeim sem almenn lögreglumál. Sektirnar renna í Brveggjusjóð. 

11. gr. 

OH gjöld samkvæmt 6. grein má taka lógtaki. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi felld reglugerð fyrir bátabrvggjuna og 

bátauppsátrið á Blönduósi, frá 1. sept. 1927 

zeglugerd þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 76, 4. nóvem- 

ber 1917 til að öðlast gildi 15. september 1932 og birtist hérmeð til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngunálaráðuneylið, 39. ágúst 1932. 

is Guðmundsson. emi
 Magn 

Páll Pálmason. 

90 REGLUGERÐ 
9. sept. 

um 

reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um fjallskil m. m. 

frá 24. júlí 1930. 

Í stað orðanna: „Miðvikudaginn í 21. viku sumars“ í 18. gr. fjallskila- 

viku sumars“. 

Hnappadalssýslu hefir 

a 

lugerðarinnar komi: „Fimmtudaginn í 24. 

Reglugerð þessi sem syslunefnd Snæfellsness- og 

sveitarstjórnarlaganna staðfestist hér- 

  

amkvæmt 41. er. 

ð til þess að öðlast gildi þegar i stad, og birtist til eftirbreytni öllum beim 

sem hluí eiga að máli. Å 

samið og samþykkt s 

med 3 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 9. seplember 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Gunni. KE. Briem.
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Minningarsjóð Páls V. Bjarna- 91 Staðfestins konungs á skipulagsskrá fyrir ! 
12. sept. 

sonar sýslumanns, útgefin á venjulegan hátt. ad mandatum af dómsmálaráð- 

herra, 12. september 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

a Minningarsjóð Páls V. Bjarnasonar sýslumanns. 

  

Í. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 2000 kr. fjárframlagi úr syslusjóði Snæfcills- 

ness- og Hnappadalssýslu. ed 

9 or 2. gr. 

Tilsangur sjóðsins er að styrkja fátæk efnileg ungmenni Í Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu Gl náms í bóklegum og verklegum fræðum. 

> . 
ð. SF. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Skal hann ávaxtaður í Söfnunarsjóði 

Íslands. 

i. ør. 

hon- x 
Árlegir vextir skulu lagðir við höfuðstól sjóðsins. þar til ársvextir af 

100 kr., þá má verja allt að hebmingi ársvaxla til styrkveilinga sam- um nema 
| þó aldrei minna en kvæmt 2. srein, og veitist upp frá því helmingur ársvaxta, 

200 kr. hverjum styrkþega. 

5. gr. 

Syslunefndin i Snæfelisness- og Hnappadalssýslu hefir aðalumsjón sjöðs- 

ins á hendi, kys hún stjórn sjóðsins. úrskurðar reikninga hans og sætir þess að id J 
skipulagsskrá þessari sé fylgt. 

6. gr. 

tt relknings- 
   

Oddviti sýslunefndar sé jafnan formaður stjórnarinnar og hi 

hald sjóðsins á hendi. Í stjórn með honum eru tveir menn kosnir af svslunefnd- 

inni l6 ára í senn. Stjórnin hefir á hendi umsjón sjóðsins, veitir styrk úr hon- 

um, semur árlega reikning hans og leggur hann fyrir sýslunefndina til úrskurðar. GL 88 

í. gr. 

Sá. sem vill fá styrk úr sjóðnum, skal senda stjórn sjóðsins skriflega 

beiðni um það fyrir Í. september. Skal beiðni hans fylgja vottorð tveggja valin- 

kunnra manna með þvi, að honum verði veittur styrkur úr sjóðnuin,.
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91 
12. sept. 

8. 

A skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðf 

ir gr. 

estingar. 

Þannig samþykkt á fundi sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
29. april 1932. 

Jón Steingrímsson, 

i REGLUR 
23. sept. 

um 

hrossasyningar. 

I. gr. 

Búnaðarfélag Íslands sér um framkvæmd IL kafla búfjárræktarlaganna 
frá 8. september 1931 og ber un1 kynbætur hrossa að fara eftir reglum þeim, 
sem um það efni eru settar í 18. 86. er. laganna. 

2 ør 2. gr. 
Að tilhlutun Búnaðarfélags Íslands skal halda hrossasýningar í hverri 

sýslu landsins þriðja hvert ár. 

Landinu er skipt í þrjú sýninsarsvæði. sem hér segir: i “ v 5 7 

Í. Frá Hellisheiði, vestur um land. að Hrútafjarðará. 
2. Frá Hellisheiði, austur um land, að (Gunnólfsvíkurfjalli. 
5. Frá Hrúlafjarðará, austur um land, að (Grunnólfsvíkurfjalli. 

í árið 1982 verða hrossasyningar á 1. sýningasvæði, árið 1933 á 2 35 å 2. syn- 
ingarsvæði, árið 1984 á 3. sýningarsvæði og svo í sömu röð áfram. 

3. ør. 

Hross eru ekki tekin yngri á héraðssýninsar on . 9 . Sdr 

ETO
N 

hér segir: Stóðhestar 
velra. Aftur á móli er það á valdi dómnefndar 

hve gömul hross hún tekur á sýningu. 

þriggja vetra, en hryssur fjí 

  

Í. er. 

Á héraðssýningum greiða sýnendur sýningargjöld fyrir gripi sína, sem 
her segir: 

i. Fyrir hvern stóðhest 4 veira og Eldri cool í kr 
2. Fyrir hvern stóðhest 3 vetra 20.00.0000 2 
o. Fyrir hverja hryssu 4 vetra og eldri .......,...,., | 

Rennur fé þetta í svningarsjóðinn. i . € .
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D. Er. 

Syslunefnd kys syningarstjora og tvo dónnefndarmenn á þær sv 

   sem haldnar verða í hverri nu svo og afkvæmasýningar. 

sýningarstjóri sér um undirbúning á sýningarstaðnum. Hann stjórnar    

  

sýningunni, imtir sýningargjöld og greiðir tl dómnefndar fé það, er sysi- 

an leggur Hl svningarinnar, en ráðunautur Búnaðarfélags Íslands skal greiða Íé 

það. er ríkissjóður leggur til sýningarinnar. 

          

í hrossarækt er oddviti dómnefndar, 

verðlauna. 

hrossarækt serir hinsvegar rök- 

  

studda grein fviir 

Dómnefndin ákveður fjárhæð hinna einstöku verðlaunaflokka, nema Í. 

verðlaun stóðhesta, sem eru     insarsljóri annast um 

  

verðlaunanna, efi frá dóunnefndinni. 

  

0. Er. 

r af sýningarfénu, og skal þá sýninsarstjóri af 

    

það hlutaðeigandi sýslumanni, en hann á Jað í sparisjóði eða annari iryg 

    

peningastofnun, þar til na aldin slík sýning í héraðinu. Telst þó þes 

   öðrum tekjum þeirrar sýningar. fjárhæð. að viðlögðtun vöxtum, 

rt, skal Búnaðarfélag Íslands tilkvina 

    

   

    

sem halda á í sýslu hans á næsta vort, 

   al sýslumaður í sami 

  

; 
1 ði við sýslunel 

ds fyrir miðjan aprilmánuð næst. 

Fi or 8. gr. 

héraðsbúar eða félög. sem eiga fullorðna slóð. 

  

afkvæmi sin, samkvæmi 

   

        

   óski eftir slíkri 

Íslands 

  

kosnir í dómne 

- svo hlutaðeisandi sýslumanni. hvenær sýn. 

ingarnar í um að þær verði auglýstar nægilega í hér- 

aðinu. 

  

tóðhaetrir om stóðhestur ke 

  

að minnsta kosti synd 18 atkvæmi bans 11. 1 g 2 vi 3 2 by 

;i beim mæður þeirra allra; en er 

  

i LL ð 3 vetra og eldri. 

  

annað sinn um slík verðlaun, þá skulu synd svo mörg afkvæmi 

1932 
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92 mæðrum þeirra, sem að framan greinir, og að minnsta kosti 20 atkvæmi hans 
23. sept. í annan lið 2 vetra og eldri, ella er ekki hægt að dæma honum verðlaun fyrir 

afkvæmi. 

Reglur þessar eru hérmeð settar samkvæm! lögum 8. september 1981 
um búfjártryggingar til þess að öðlast Þegar gildi og birtast úl eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og sæmgöngumálaráðuneytið, 93. seplember 1939. 

Þorsteinn Briem. 

Pall Pálmason. 

93 Staðfesting konungs á skipulaesskrá fyrir Sönglistarsjóð Stokksevrar- 
21.sept. kjpkju, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 27. sept- 

ember 1932. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Sónglistarsjóð Stokkseyrarkirkju. 

  

Í. gr. 
Sjóðurinn heitir Ssönglistarsjóður Stokkseyrarkirkju. Stofnaður 5. april 

1928 af Gísla Pálssyni organleikara við Stokkseyrarkirkju. Stofnfé kr. 250,00 
tvö hundrum og fimmtíu krónur. 

2. gr. 

Sjodnum stjornar fimm manna nefnd. Såknarnefn 3 menn og organ- 
leikari sjálfkjörinn. Svo kýs söngflokkurinn Í mann eða bad, sem vanlar í finim. 
Nefndin sér um að efla sjóðinn með frjálsum samskotum, söngskemtunum. 
hlutaveltum og ymsu því er hún sér bezt henta, en ekki með neinum skyldu- 
gjöldum. 

0 
”. ST. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 3000,00 þrjú þúsund krónur má taka 
út hálfa vexti hvert ár, sem söngflokkurinn skiptir í fyrirhöfn sína við söng 
kirkjunnar eða til að mennta einn eða fleiri í sönglist, sem á að koma þeim að 
góðum notum við kirkjusönginn. Sönginn skal æfa og vanda á ári hverju með 
sóðum áhuga og vandvirkni, svo góður verði,
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93 Í. gr. 
21. sept. 

Nú falla æfingar niður og söngurinn er ekki góður að dóni nefndarinnar, 

skal þá ekki taka út vexti það ár, leggjast þeir þá við höfuðstól til þess að auka 

hann sem mesí, svo að söngflokkurinn fái vilja á að hafa sönginn sem beztan 

að hægt er með þekkingu, vilja og góðri ástundun. 

5. gr. 

Sjóðinn má aldrei skerða. Hann skal vera å godum rentustad, vel tryggd- 

um, ld. Söfnunarsjóð Íslands. Hann skal vera eign Stokkseyrarkirkju og not- 

aður í þessar þarfir sem að ofan er getið, en ekki skal hann renna saman við 

sjóð kirkjunnar og ávallt skulu reikningar hans færðir út af fyrir sig í þar til 

serða bók við kirkjuna. Ákvæði laga um að fé kirkna skuli ávaxta í hinum al 

menna kirkjusjóði ná ekki til þessa sjóðs. Þó að hin evangeliska-lúterska kirkja 

hætti að vera þjóðkirkja Íslands, má sjóður þessi aldrei verða eign rikisins, 

heldur skal hann þá vera alger eign evangelisk-lútersks safnaðar Stokksevrar. 

6. ør. 

Reikningur sjóðsins skal lesinn upp ár hvert á safnaðarfundi með reikn- 

ingum kirkjunnar, útskýrður eftir þörfum og fylgja reikningum hennar til pró- 

fasls, undirskrifaður af nefndinni. 

Stokkseyri, 3. september 1932. 

Gísli Pálsson. 

REGLUGERÐ 94 
5. okt. 

um 

skýrslugerðir lækna og þeirra, sem lækningaleyfi hafa, annara heilbrigdis- 

starfsmanna og heilbrigdisstofnana. 

Í 

Alir læknar og þeir, sem lækningaleyfi hafa, skulu skyldir til að halda 

ør . gr. 

dagbók eða spjaldskrá yfir sjúklinga bá, sem þeir taka til medferdar, og skrå 

þar nafn hvers sjúklings. aldur, stöðu, heimilisfang, sjúkdóm. meðferð og af- 

drif, þesar þau eru kunn. 

2. gr. 

Héraðslæknar skulu, auk þess sem segir í 1. gr. halda þær bækur. er 

varða embætti þeirra, eflir lögum og reglugerðum og fyrirmælum landlæknis. 

Héraðslæknar skulu halda saman Öllum embættisbréfum og skeytum,
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sem þeim berast, svo og afritum af öllum embættisbréfum, skeytum og skyrsl- 

um, er þeir senda frá sér, ennfremur Stjórnartíðindum, Lögbirtingablaði, Heil- 
brigðisskýrslum og öðrum opinberum skýrslum og tilkynningum, sem embætt- 
inu kunna að berast, binda það inn, sem Þinda þarf, en geyma hitt í gevmslu- 
spjöldum, og vera jafnan við því búnir að skila öllu í góðu ástandi í hendur 
eftirmanni sínum. Það, sem á kann að vanta, skal fráfarandi lækni skvlt að út- 
vega á sinn kostnað. 

3. gr. 

Lyfsalar, yfirsetukonur, bólusetjarar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 

skulu halda þær bækur og gefa þær skýrslur, sem af þeim er krafizt samkvæmt 

lögum og sérstökum reglugerðum eða fyrirmælum landlæknis. 

Í. 

Við hvert sjúkrahús og sjúkrask eða tilsvarandi stofnun skal haldin 

gr. 
kvli 

dagbók eða spjaldskrá yfir alla sjúklinga, er þar dvelja, og skal skrá þar nafn 
hvers sjúklings, aldur, stöðu, heimilisfang, sjúkdóm, meðferð (þar á meðal 

handlæknisaðgerðir), afdrif við burtför og legudagafjölda. 

ð. gr. 

Starfandi læknar, þar með taldir skólalæknar, og þeir, sem hafa lækn- 

ingaleyfi, aðrir heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir, svo og prestar. 
sem annast manntal og skrásetningu mannsláta, skulu senda viðkomandi hér- 

aðslækni skýrslur þær, sem af þeim eru heimtaðar. nema öðruvísi sé fyrir mælt. 

6. gr. 

Starfandi læknar i Reykjavik skulu jafnan, i hver vikulok, semja viku- 

u yfir farsóttir o. fl. á þar til gert eyðublað og hafa skilað henni til hér- 

  

skyr: 

aðslæknis eða á póst eigi síðar en á mánudagskvöld í næstu viku. 

Starfandi læknar utan Beykjavíkur skulu semja tilsvarandi mánaðar- 

skýrslu í lok hvers mánaðar og hafa skilað henni til viðkomandi héraðslæknis 

eða á póst eigi síðar en tveim nóttum eftir mánaðamót. 

Héraðslæknir í Reykjavík semur eina vikuskýrslu fyrir hérað sitt og skal 

gi síðar en á þriðjudagskvöld í > hafa skilað henni til landlæknis eða á póst ei 

næstu viku. 

Héraðslæknar (og einnig héraðslæknir í Reykjavík) skulu semja eina 

mánaðarskýrslu hver fyrir sitt hérað. Héraðslæknir í Reykjavík skal hafa skilað 

henni til landlæknis eða sett hana á póst eigi síðar en fimm nóttum eftir mán- 

aðamól. Ínnan sama ma skulu héraðslæknar utan Reykjavíkur hafa skilað á 

æstu símastöð skevti til landlæknis með skýrslu um farsóttir mánaðarins, en 

SI jálfri mánaðarskyýrslunni skulu þeir hafa skilað á póst eigi síðar en átta nóttum 

eftir mánaðamót.



Öðrum skýrslum og upplýsingum en um getur i 6. gr. og héradslæknar 

þurfa á að halda til ársskýrslna sinna, skulu starfandi læknar og þeir, sem lækn- 

ingaleyfi hafa, aðrir heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisstofnanir og prestar eða 

aðrir. sem annast manntal og skrásetningu mannsláta, hafa skilað til viðkomandi 

héraðslæknis eða á póst eigi síðar en í janúarlok næsta ár. 
MH 

Hóraðslæknar semja ársskýrslur á þar til gerð eyðublöð eftir fyrirmælum 

landlæknis og skulu hafa lokið henni og skilað til landlæknis eða á póst eigi 

síðar en i marzlok næsta ár. 

8. gr. 

Héraðslæknar skulu svara bréfum og skeytum landlæknis. varðandi 

embætti þeirra, heilsufar í héruðum þeirra eða önnur heilbrigðismál sam- 

stundis eða á næturfresti, nema hann gefi frest til undirbúnings svarinu. eða 

um lögleg forföll sé að ræða. 

Tilsvarandi skyldur hafa aðrir læknar, þeir, sem hafa lækningaleyfi, aðr- 

heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir, gagnvart landlækni og viðkom- 

andi héraðslækni. 

9. or. 

Nú vanrækir læknir, eða sá, seni til þess hefir skyldur samkvæmt lögum 

og reglugerðum eða fyrirmælum landlæknis, að skila „risi puð skyrslum 

eða svara bréfum og samkvæmt þessari reglugerð, og má þá ráð- né 

5 krónum herra, eftir tillögum láta viðkomandi sæta SER Un. 

fyrir hvern dag, sem líður fram yfir sellan frest. 

  

Sektirnar má 1 f héraðslæknir á í hlut eða læknir, sem hefir 

laun tir ríkissjóði eða frá stofnunum ríkisins, má ráðherra auk sektanna stöðva 

launagreiðslur til hans ung skil hafa verið gerð. 

10. gr. 

Sektir lækna samkvæmt reglugerð þessari skulu renna í styrktarsjóð 

ekkna og mun 'ðarla sta barna íslenzkra lækna. Sektir annara renna í ríkissjóð 

  

X hær sk 
nema ráðherra skuli renna í tilsvarandi styrktarsjóði eftir nánari 

ákvæðum landlæknis. 

Beglugerð þessi, sem er sett samkvæmt 14. gr. laga nr. 47 frå 1932, er 

hér með birt til eftirbrevtni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Í dómsinálaráðnneylinn, 5. október 1952. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

1932 

94 

5. okt.



1932 298 

SAMPYKKT 
95 uu 

12. okt. fyrir 

Raforkufélag Hofsóss. 

I. gr. 

Félagið heitir „Raforkufélas Hofsóss“. 

2. gr. 

Verkefni félagsins er að útvega félagsmönnum raforku til heimilisnota. 
og selja raforku til ljósa eftir þvi, sem orka stöðvarinnar hrekkur til. Tileangi 
sinum ætlar félagið sér að ná með því, að reisa rafstöð við Hofsá í Hofsóskaup- 
túni með nauðsynlegum leiðslutaugum. 

5. gr. 
Stjórn félagsins skipa 3 menn. Skal hún kosin á aðalfundi, er halda skal 

Í marzmánuði ár hvert. Stjórnin skiptir með sér verkum þannig, að einn sé for- 
maður, en hinir tveir meðstjórnendur. 

1. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Hofsós. 

Tr, g 

5. gr. 

Í félaginu taka þessar lóðir þátt: 

Baldurshagi, eign Vilhelms Erlendssonar kaupmanns. 

Sandur, eign Kaupfélags Fellshrepps, 

Bjarg, eign Páls Sigurðssonar héraðslæknis. 
Allir félagar hafa jafnan atkvæðisrétt á félagsfundum. 

6. gr. 

Reikninga og bókhald félagsins annast stjórnin. Getur hún falið einum 
úr sínum hópi að hafa það með höndum. Reikningar félagsins skulu endur- 
skoðaðir af tveim mönnum. Heimilt er rafmagnsnotendum, sem ekki ern fé- 
lagsmenn, en kaupa rafmagn hjá félaginu, að kjósa annan þeirra. Skulu þeir 
þá fyrir aðalfund ár hvert hafa tilkynnt stjórn félagsins kosninguna skriflega, 
að öðrum kosti missa þeir þennan rétt sinn. Að öðru leyti skulu endurskoðend- 
ur, einn eða tveir eftir atvikum. kosnir á aðalfundi til eins ár í senn. 

{. ET. 

Formaður boðar til félagsfunda, munnlega eða skriflega til hvers einstaks 
félagsmanns, og eru þeir lögmætir sé helmingur félagsmanna mættur. Til funda 
skal þó æfinlega boða skriflega og seta þess í fundarboði, eigi að bera uDp til 
samþykktar mikilsvarðandi málefni, sem snerta verulega hagsmuni félagsins.
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Samþykkt slíkra málefna er því aðeins gildandi, ad %, féiagsmanna veili þeim 

alkvæði sitt. Að öðru leyti gildir afl atkvæða. 

8. gr. 

Félagsmenn leggja fram hver um sig 1000 eitt þúsund krónur, upp 

í stöfnkostnað. Að öðru leyti skal fjárþörf félagsins fyrst um sinn fullnægt með 

lánsfé, og bera félagsmenn allir jafna ábyrgð á skuldbindingum þess. Engar 

kvaðir eða eignahöft leggjast á lóðir þær, sem taka þátt í félaginu. 

9. gr. 

Til þess að standa straum af árlegum kostnaði félagsins, svo sem vöxtum 

og afborgunum af lánum, reksturskostnaði, viðhaldi o. s. frv., skulu félagsmenn 

greiða árgjald fyrir hvert árskilówatt um hemil. Árgjald þetta samanlagt má 

ekki vera lægra en svo, að það, ásamt öðrum tekjum félagsins, hrökkvi vel fyrir 

árlegum útgjöldum, að undanteknum þeim árum þegar kann að þurfa að sera 

mikilvægar umbætur á rafstöðinni vegna ófyrirsjáanlegra óhappa. 

10. er. 

Félagsmenn geta sengið úr félaginu. Skuldbindingar þær, sem á félaginu 

hvíla og stofnað hefir verið til áður en félagsmaður sagði sig úr því, hvílir eftir 

sem áður að réttri ltölu á honum þar til að gerð hafa verið full skil. En greiða 

má hann sinn hluta af skuldbindingum félagsins og getur þá losnað alveg úr 

því. Sá, sem gengur úr félaginu, á engan rétt á að fá hluta sinn útborgaðan fyr 

en við félagsslit, en á aftur á móti rétt á hlutdeild í hagnaði félagsins. Enginn 

má afhenda eða framselja öðrum hlutdeild sína í félaginu án samþykkis þess. 

1. er. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

12. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða allt að 200 króna sektum, er renna í 

félagssjóð. Ennfremur skal hinn Þbrotlegi sóttur til skaðabóta ef aðalfundur 

kveður svo á. Með mál út af brotum segn samþykkt þessari skal fara sem al- 

menn lögreglumaál. 

15. gr. 

Samþvkkt félagsins verður aðeins Þreytt á aðalfundi ef 2s félagsmanna 
samþykkja, enda hafi breytinganna verið setið, er boðað var til fundarins. 

lá. gr. 

Nú þykir æskilegt að slíta félaginu og er það heimilt, ef %, hlutar félags- 
manna samþykkja það á lögmætum fundi. Skuldum eða eignum félagsins skal 
þá skipta niður á félagsmenn að jöfnu. 

1932 

95 
12. okt.
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95 Raforkuveitusamþykkt þessi staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 

12. okt. 15, 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 12. október 1982. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

96 REGLUR 
12. okt. 

um 

notkun og meðferð rafmagns á Hofsós. 

Í. gr. 

Rafmagnsveitan á Hofsós er eign félags sem heitir „Raforkufélas Hofs- 

oss", 

2. gr. 

Rafmagnsveitan selur félagsmönnum rafmagn til heimilisnota um heimil, 

og utanfélagsmönnum innan Hofsóskauptúns um mælt til ljósa, að svo miklu 

leyti sem afl stöðvarinnar hrekkur til. Ennfremur tekur rafmaensveitan að sér 

hleðslu á rafmagnsgeymum. 

3. gr. 

Stjórn Baforkufélags Hofsóss hefir med héndum stjorn rafmagnsvelt- 

unnar. Fyrst um sinn er umsjá og eftirlit með rafmagnsstöðinni í höndum 

sömu stjórnar, en ráða má hún fastan stöðvarstjóra siðar, ef hún telur þess þörf 

1. gr. 

Rekstrartimi stöðvarinnar er dag og nótt allt árið, og má ekki taka straum- 

inn af nema nauðsyn beri til. og þá svo stuttan tíma sem unnt er. 

5. gr. 

Rafmagnsveitan leggur husålmur ad vegg, bo eigi lengri en 35 metra. 

Að öðru leyti kostar umsækjandi algerlega innlagningu ralmagnstauganna, þar 

með talið segntak, stofnleiðsla og sreinispjald með öllum tilheyrandi tækjum, 

að undanskildum mælum, sem rafmagnsveitan Íeigir notendum. 

Hver sá, sem óskar að fá rafmagn til ljósa frá rafmagnsveitunni, sendi 

skriflega beiðni um það til stjórnar raforkufélagsins. og sé um leið tekið fram,
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hve mikla orku hann byst við að kaupa. Stjórnin skal tilkynna umsækjanda 96 

úrskurð sinn, eigi síðar en mánuði eftir að hún veitti beiðninni móttöku. 12. okt. 

6. gr. 

Húsaveilur má aðeins gera af þeim manni eða mönnum, sem stjórn raf- 

orkufélagsins tekur gilda til þess. Engir aðrir mega fást við slík störf eða breyta 
1 
Dær eldri lögnum, enda er stjórn raforkufélagsins heimilt að neita að láta setja 

lagnir í samband við rafmagnsveituna. sem ekki eru framkvæmdar af þeim 

mönnum, er hún tekur gilda. 

7. gr. 

Nú hefir verið lokið við innanhússlögn, áhöld sett í húsið eða breytt eldri 

lögn, og má þá ekki taka húsveituna Hl afnota fyrr en sá eða þeir, sem gæta 

stöðvarinnar, hafa skoðað og reynt hana og vottað að hún sé fullnægjandi. 

8. gr. 

Enginn má taka straum úr leiðslum rafmasnsveitunnar án leyfis stjórnar 

raforkufélagsins, né aðhafast nokkuð það, er valdið geti skemmdum á leiðslum 

hennar og tækjum eða orkuverinu. Brjóti nokkur segn ákvæði þessu skal hann 

greiða fullar skaðabætur og sæta sektum, sé verkið ekki þannig vaxið, að þyngri 

hegning liggi við samkvæmt lögum. 

9. or. 

Hver rafmagnsnotandi er skyldur tl að sjá um, svo sem honum er unnt. 

að lögn hans sé jafnan í góðu lagi. Komi ólag á raftaugar eða tæki í húsi. þannig 

að skemmdum geti valdið á taugum eða áhöldum rafmagnsveitunnar, í. d. ör- 

vegi hrökkvi í sundur eða bilun sjáist á einangrun á lögn, skal húsráðandi tafar- 

laust tjá það stjórn raforkufélagsins. Varast skal að taka í sundur ljóstækin. 

straummælana, tengihylkin o. s. frv. 

10. er. 

Stjórn raforkufélagsins er heimilt að banna að nota í sambandi við rat- 

magnsveituna gamla lampa og önnur áhöld, sem að hennar áliti eru ótrvgg eða 

til tálmunar góðum rekstri. 

11. gr. 

Stjórn raforkufélagsins og sá. er gætir rafimagnsstöðvarinnar, skulu ætið 
hafa frjálsan aðgang þar sem eru taugar eða áhöld, sem standa í sambandi við 
aðaltaugar stöðvarinnar, til þess að ganga úr skugga um. hvort alit sé í góðu la ol gl. 

12. gr. 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur bær, sem å honum hvila samkvæmt 

reglum þessum, eða virði að vettugi fyrirskipanir stjórnar raforkufélagsins. er
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12. okt. 

97 
12. okt. 
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heimilt að shta sambandi við hann. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleið- 

ingum, sem af vanrækslunni kunna að stafa. 

15. gr. 

Stjórn taforkufelagsins skal halda bók yfir tekjur og gjöld rafmagns- 

veitunnar, svo og eignir og skuldir. Ársreikning, miðaðan við áramót, skal hún 

semja fyrir 31. janúar ár hvert og afhenda hann hinum kosnu endurskoðendunm, 

sem endursendir hann svo endurskoðaðan sljórn taforkufélagsins. 

14. gr. 

Stjórn raforkufélagsins semur gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins og 

leitar staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á henni. 

15. gr. 

Regium hessum og gjaldskrå, sem sett verdur samkvæmt 14. gr. hennar, 

má breyta med sambykki atvinnumálaráðunevtisins. 

16. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum allt að 500 krónum, nema þyngri 

hegning liggi við, og skal farið með mál út af þeim sem almenn lögreglumál. 

Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. juni 

1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtast til eftirbreytni öllum þeim. 

sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í2. október 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

4 7 Aj 

GJALDSKRÁ 

fyrir 

raf magnsveitu á Hofsósi. 

1. gr. 

Fyrir hverja heimtaus, sem tekin er í samband við aðaltaugar rafmagns- 

veitunnar, skal um leið greiða í eitt skipti fyrir öll 25 tuttugu og fimm 

krónur.
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2. gr. 97 

Verð á rafmagni um hemil skal vera 350 þrjú hundruð og fimnitit 12. okt. 

krónur, fyrir eitt árskilówatt. 

Verð á rafmagni um kilówattstundamæti til ljósa skal vera sem hér segir: 

Minnsta árlegt gjald 30 þrjátíu krónur, og má fyrir þá upphæð nota 46 

kilówattstundir. Fyrir það, sem notað er fram yfir, greiðast kr. 0,65 sextíu 

9 fimm aurar fyrir kilówattstund. 

” 

ð. Or. 

Rafmagn það, sem afgangs er, t. d. að sumrinu tl, er stjórn raforkufé- 

lagsins heimilt að selja eftir sérstökum samningi. 5 0 

1. gr, 
{ 

Rafmagnsgjöld eftir hemli ber að greiða ársfjórðungslega. En rafimagns- 

gjöld eftir mæli ber að greið: ' all 

    

a þau í gjalddaga síðasta dag 

kki greitt innan Í 

daga, má slíta sambandi við hlu ta Scigan li notanda eftir skriflegri 

hvers mánaðar. Se gjald fyrir r 1 daga eftir gjald- 

tilkynningu 

til hans. 

Gjöld til rafmagnsveitunnar má taka lögtaki. 

5. gr. 

Rafmagnsveitan leigir notendum mæla. Leiga eftir mæli er 75 aurar å 

mánuði og greiðist á sama gjalddaga og rafmagnið. 

(rjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt we tnalögum nr. 15, 20. júní 

til þess að öðlast gildi þesar í stað og birtist til eftirbreytni öllum beim. 

sem hlut eiga að máli 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í2. október 1939. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson.
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98 AUGLYSING 
.12 okt. 

um 

breyting á auglýsingu nr. 4 frá 5. janúar 1920, um starfstíma hæstaréttar o. fl 

Í stað orðanna „kl. Í síðdegis“ í Í. gr. í auglýsingu nr. Í frá 5. janúar 

1920 komi, samkvæmt tillögum hæstaréttar: kl. Í0 árdegis. 

Þetta birtist hér með. 

I domsmålaraduneytinu, 12. október 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

REGLUGERÐ 

um 

brevting á reglugerð fyrir rafveitu Akureyrar frá 5. janúar 1923. 

Aftan við 7. gr. reglugerðarinnar bætist: 

  

„ er notið er 

'ans þar til er aflestur hefir farið fram eða tiltekinn frestur er iðinn 

frá því að tilkynnt var um uppsögn. 

U 

al 

og ber raforkukaupandi fulla ábyrgð á greiðslu fyrir þá o 

un mæli h 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 15, 20. 

Gg birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

júni 1925 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 14. október 1932. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason
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GJALDSKRÁ 100 
14. okt. 

fyrir 

rafveitu Ákurevrar. 

1 Í. gr. 

Rafveita Akureyrar selur raforku á bann hátt og við þvi verði. er hér segir: . f S g 

Til ljósa: 

í. Þar sem orkan er notuð aðallega til ljósa. verður hún seld um kilówatt- 

stundamæli fyrir 50 aura hver kilówattstund. 

Baforku til lækninga má Þó selja lægra verði, enda geri rafveitu- 

  

stjóri sérstakan samning í hvert skipti, og ber þá að taka tillit til á hvaða 

tíma dags orkan er notuð. 

is
 Þar seni orkan er notuð til ósa og auk þess hlutfallslega að verulegum 

mun HÍ suðu, hilunar og bví um líkt, má selja hana um hemil fyrir 100 
, Bl ne i “1 RN krónur hvert kildwatt um árið. 

Til sudu og hitunar: 

og þvil. er mæld sérstaklega (engin 

  

Þar sem orka til suðu 

ta hana: 

  

ljós á sama mæli eða bemli}, má se 

  

rT »7l Um hemil fyrir 300 krónur hvert kilówattár. eða 

2. un mæli fyrir 12 aura hverja kwst 

Fil iðnaðar og annarar framleiðslu verður orkan seld: 

í 1. Um hemil fyrir 350 krónur hvert kílówattár, eða   

2. um mæli fyrir 25 aura hverja kwst. allt árið. 

3. 50 aura kwst. á ljósatíma, en 16 aura á kwst. utan ljósatima. 

ósalimi er talinn: 

    

Í sept Í ki. 7 ce. m. hl kl. 12 e. mi. 

- okt 51% 12 

- 1 12 

- des. ss... 3 12 

= JA ses sseeeeeeee Í 12 

- febr. ............. 51% 2 

- MarZ ............ 7 2 

  

Þegar sérstaklega stendur á, má raf veitustjórn selja raforku eflir sérstökuun 

samningi í hvert skipti, þó ekki til lengri tíma en þriggja mánaða. nema til 

komi samþykki bæjarstjórnar. 

Verð fyrir raforku til sötu- og hafnarlvsingar ákveður bæjarstjórn.
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100 2. gr. 

14, okt. Bæjarstjorninni er heimilt, án frekari staðfeslingar atvinnu- og 

ge
, 

ngumálaráðuneytisins, að hækka eða lækka KS] 

   200, frá þvi, sem ákveðið er í gjaldskrá þessari. 

3. gr. 

Fast árgjald skal soldið fyrirfram að fjórða parti í senn, fyrir hvern árs- 

fjórðung, og eru gjalddagar 2. janúar, 1. april, 1. júlí og 1. okt. Gjald eftir tölu 

kilówattstunda skal greitt mánaðarlega eftir á, undir eins og krafist er. 

Í. gr. 

Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Ákurevrarkaupstaðar hefir samið og 

samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15, 26. júní 1923, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

1 
Afvinnu- og sængöngumalaráðnneytið, 14. október 1939. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason. 

101 REGLUGERÐ 
15. okt. 

fyrir 

Brunabótafélag Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 26, 28. júní 1932 um Brunabótafélag Íslands er hér 

ineð sett eftirfarandi reglugerð fyrir félagið. 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

Félagið sjálft og stjórn þess. 

1. gr. 

BRUNABOTAFELAG ISLANDS, sem hér eftir kallast félagið í reglu- 

garfélag med gagnkvæmri åbyrgå félagsmanna serð þessari, er eldsvodatrygging 

1 og með ábyrgð ríkissjóðs fyrir allt að 800,000 kr. Markmið félagsins er að taka
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voda å Islandi å håsum utan Reykja- 

  

að sér ábyrgð á tjoni, sem orsakast af el 

víkur og á lausafé eftir þeim nánari reglum og með þeim skilvrðum, sem sett 

eru í 1. nr. 28, 28. júni 1932 og reglugerð þessari. T 

Félagi telst sá, er á eign vátryggða í félaginu, sbr. þó 7. gr. 

Félagar ábvrejast hver gagnvart öðrum að félagið standi í skilum. Þó 
5 „Ld g 5 5 

  

eigna þeirra, er vátrvggðar eru í félaginu. 
FN uta eignarinnar, sem våtryggådur er. 

skuldbinding þessi aðeins til 

Ábyrgðin skal ákveðin við þann hl 

f Skaðabóta má krefjast af félögum, aðeins á þann hátt, að heimt sé inn 

    

séu hærri neitt ár en helmingur hins árlega iðgjalds, er til- cigi 

tekið er í brunabótaskirteininu. 

  

ar eru að öllu bundnir við ákvæði reglugerðar þessarar. Sérhver ný     kunna að verða og ósamrýmanleg eru ákvæðum reglugerðar þess- 
Sa & 

arar, brevta um leið ákvæðum reglugerðarinnar i samræmi vid lågin. 

  

2. gr. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Fyrir kröfum á hendur 

félaginu, er aðeins aðsangur að félaginu sjálfu, en ekki hverjum einstökum 

félaga, og må beina slikum kråfum ad framkvæmdarstjåra fvyrir félagsins hond. 

  

” 
or ”. ST. 

i 
Félaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, er landsstjórnin skipar. Fram- 

kvæmdarstjóri annast allar framkvæmdir félagsins, daglegan rekstur og reikn- 

  

ingsfærslu. Hann tekur ákvörðun um skipun umboðsmanna og annara 

manna félagsins; með hvaða kjörum bæði þeir og önnur sú aðstoð, sen þörf er 

á. skuli tekin; um notkun og ávöxtun peningaforðans og höfuðstóls og vaxta 

varasjóða samkvæmt 2Ð. or. laga félagsins, um lántöku innan hinnar lögákveðnu 
i 3 > fæ) fuð     

ríkissjóðsábyrgðar, ákvörðun aukaiðgjalda o. s. frv 

k hvers starfsárs skal framkvæmdarsljóri iggja mánaða eftir lo 155      Innan þ 

senda stjórnarráðinu ársreikninginn til endurskoðunar og birtingar opinberlega; 

  

í vikur ettir að reikningurinn hefir verið endurskoðaður af stjórnarráðinu skal 

hann liggja frammi á skrifstofu félagsins til synis fyrir félaga 

  

  

ðið getur, hvenær sem því lízt, látið rannsaka allan hag fé- 

    

ef nauðsyn krefur, skipað vilr bað eftirlitsstjórn. 

Framkvæmdarstjóri úlvegar singu eða samtrvegingu með svo 

  

lurtryg oa 

sóðum kjörum, sem unnt er, á þeim grundve Hi i, sem 7. gr. laga félagsins ákveðu 

= = SØ
 eða framkvæmdarstjóri og stjórnarráðið telja nauðsynlegt og 

|. gr. 

Félagið greiðir allan kostnað við stjórn þess, þar á meðal laun fram 

  

kvæmdarstjóra. 

ð. gr. 

'álryggingarárið og starfsárið telst frá 15. október til 14. október næsta 

ár á eft tir, 

101 

15. okt.
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bå er årsreikningurinn er saminn skal telja óloknar skaðabætur. fyrir- 
fram greidd iðs m grei« g. 

  

im
 Í og aðrar óloknar skuldbindingar frá bví ári os flvtja til > > i . 

      
   

næsta árs með h ( sg reynslu 
= . x 

undanfarinna ára. Fari svo     , C , i eda af 
líkum ástæðum. að sæta ábyrgð á upphæð. sem að rétta lagi snertir eitthvert 
fyrr:     ár, má þó krefjast þess, að upphæðin verði endurgoldin af 
það ár, sem upphæðin varðar, að svo miklu leyti sem ekki virðist hafa verið 
tekið tillit til hennar. 

Félagið tekur að sér að tryggja gegn tjóni af eldsvoða: 
a. Í skyldutryggingu: 

   Allar húseignir í kaupstöðuni utan Reykjavíkur og kauptúnum 
bar með talin hús í smíðum hvort sem | eru eign einstakra manna. 

  

félaga, eða opinberar eignir. ennfremur kirkjur. skólahús og samkomuhús     hvar sem eru á landinu. Frá 15. október 1954 nær skyldutryg 

  

gin , HOLE     
fir 6) iP oOo I íbúðarhús utan kaupstaða þa

d einnig y úr hverju efni sem 

  

     

     

  

þau eru byggð, svo og gripahús, hlöður oo sem þeim eru áfóst 5 

4 t Þannig, að bau megi teljast vera    
in. Undanbig: 

b. I frjålsri trygging 

i. OM önnur 

2. Lausafé i sveitum bækur, fóðurbirgðir og i > 

malvælabirgðir; ennfremur búpening í 

  

A ða
 

= vi
 

bn
 

a húseigenda í kaupstöðum utan Reykjavíkur kauptúnum, 

  

annað en verzlunarvörur. 

    

húsið 

  

Í reglugerð þessari er hús hvort sem ætluð er 
til íbúðar, iðnaðarreksturs,    

       

  

2 Þr et £3 er með þarf ú sti sí     landa tn af 

skulu ákveðin í flokkunarreglum, sem stjórnarráðið    
í réttu hlutfalli við þá áhættu. sem hver trvgging bakar félaginu.



Iðgjöldin skulu greiðast aðals krifslofu félagsins í Reykjavík eða umboðs- 

mönnum þess annarsstaðar og teljast þau fallin í gjalddaga í byrjun timabils 

þess, seim þau eru talin fyrir. 

11. gr. 

Sérhverjum félaga er skylt að greiða aukaiðgjald, sem ákveðið kann að 

verða samkv. 13. gr. Iðgjöldin og aukaiðsjöld hvíla sem lögveð á húseignum y 
> 

   þeim, er tryggðar eru í félaginu og ganga í tyð ár fyrir öllum öðrum skuldbind- 

ingum, er á beim ligeja, nema sköttum til rikissjods. 
oo á DO . 

OH skvidubundin iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skirteinisgjöld 

má heimta með lögtaki. 

Enga skyldubundna tryggingu má fella úr gildi fyrir þá sök að iðgjald 

sé ekki greitt. 

13. gr. 

  

Ef það kemur fram við uppgerð ársreikninga, að tekjur ársins 

eigi fyrir gjöldum, skal það er á vantar tekið úr varasjóðum tryggingarflokk- 

anna. Ef samanlagðir varasjóðir tryggingarflokkanna nema ekki 1% af altri 

upphæð þeirri, er félagið ábyrgist án þess frá séu dregnar endurtryggðar upp- 

hæðir, leggur ríkissjóður fram bað, sem á vantar, allt að 800 þ úsund krónum. 

Nú nemur fé það, sem lagt hefir verið fram af ríkissjóði meiru en 50,000 kr 

og skal þá félagið sera félögum að greiða aukaiðgjöld, þannig, að það, sem 
z 

  

   fram vfir er 50,00 kr. endurgreidist ríkissjóði á 10 árum Í seinasta lagi, ef nant 

er, en ávallt skal þess gætt. að aukaiðgjald sé eigi hærra neitt ár, en hel     
    ta} á iðgjalds, er tiltekið er í 

  

ryggingarskírteininu. Aukaniður jöfnun 

þó því aðeins fram, að Það, sem á vanlar, nemi meiru en 10% at 

fúlgu fyrir síðastliðið ár. Aukaiðgjald ber öllum félögum að riða og reiknast 

það e ftir mælikvarða þeim. sem ákveðinn er í flokkunarreglunum. Niðurjöfnun 

  

1 

félagsins á aukaiðgjöldum verður eigi á neinn hátt hrundið. Ákvæði 16.. 11. og 

12. gr. ná einnig Hl aukaiðgjal 

Varasjóðir lryggingarllokkanna og reikningsskil. 

14. gr. 

Varasjóðir félagsins eru lveir, annar fyrir tryggingar í kaupstöðum og 

kauptúnum. en hinn fyrir tryggingar í sveitum utan kaupstaða og kauptúna. 

15. gr. 

Varasjóður kaupstaða og kauptúna myndast af varasjóði félagsins 08 

asjóðum kaupstaða og kauptúna, þegar greiddar hafa verið af þeim si      

ir hinna einstöku sjóða við félagið, og það, sem einstakir kaupstaðir og kaup- 

tún hafa sreitt úr eigin sjóði til að bæta brunatjón. 

1932 

101 

15. okt.
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16. gr 

Varasjóður sveita myndast af hinum sameiginlega brunabótasjóði fyrir 
sveitahibyli. 

17. gr. 

Tekjum og gjöldum hvors tryggingarflokks samkv. 6. gr. 5 ej 

  

ivorn flokk fyrir 
skal halda aðgreindum, og gera reikningsskil fyrir 
hvers tryggingarárs. Af tekjuafgangi hvors flokks skal árlega færa n veginhlutann > ð ka 

til varasjóða flokkanna, en flvtja afganginn til rekstursreikninss næsta árs. Sn 5 g € 

18. gr 

Varasjóði tryggingarflokkanna skal ávaxta á bann hátt, sem fram- 
1 kvæmdarstjóri félagsins og stjórnarráðið ákveða, og má aldrei verja þeim til 

nokkurs, sem eigi stendur í sambandi við markmið félagsins. 

Um endurlryggingu og samlryggingu. 

19. gr. 
Framkvæmdarstjóri leitar. í samráði við rík isstjórnina, enduriryggingar 

eða samlryggingar á því, sem einstakar áhættueiningar fara fram vfir það há- 
mark, sem greint er í 7. gr. laga félagsins, og ennfremur á því, sem talið er nauð- 
synlegt eða heppilegt af því, sem er fyrir neðan það hámark. 

Greind endurtrygging eða samfrygging breytir eigi á neinn hátt afstöðu 
félagsmanna til félagsins, eða innbyrðis. 

Um upptöku í félagið og virðingar. 

90. 

Sérhver eigandi húsa og lausafjármuna á rétt á að fá bad trygg 
inu, ef það fellur undir hús þau og lausafjármuni. sem félagi 

  

samkv. 6. gr. hús þó því aðeins. að þau séu iryggilega 
samkv. löggjöf þeirri, er gildir um efni á hverjum tíma og önnur ákvæði 

  

reglugerðar þessarar eru því ei rirstöðu, oe lausa því aðeins, að     
þeir séu í slíkum húsum og fullnægt sé öðrum ákvæðum, sem sett eru sér. 
staklega um lausafjáriryggingar 

Á It 

e 

Ef notanda húss er skvit að endu rbvg 

    

á sama hátt og með sömu 

e!gi þegar áður 

   

  

koma f > Men
 við eiganda ) endurbyggja húsi I 

í stað hans að því er snertir notkun brunabótarupphæðarinnar og greiðslu hennar 

21. gr 
Félagið gelur neitað að taka hús eða muni í ábyrgð af sérhverjum þeim. é 

sent staðinn hefir verið að vátrvggingarsvikum eða að því að hafa orsakað elds-
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voða af ásettu ráði eða af stórkostlegu hirðuleysi; svo getur það og neitað ábyrgð, 101 

sem af öðrum sn er talið ósamrýmanlegt hag félagsins að taka. Trygg- 15: okt. 

i bei getur skotid måli sinu til úrskurðar stjórnarráðsins, ef hann telur 

  

åstædur fyrir hendi til ad neita tryggingu. 

1úsum og, að svo miklu leyti sem þau eiga við, um lausa 55 . i 

Öll ákvæði reglugerðar þessarar um hús gilda einnig um allt annað, sem 

yggl er ásamt Í 

fjármuni, nema annað sé sérstaklega ákveðið. 

Eigi verður krafizt að félagið taki í ábyrgð nokkra einstaka áhættu. hús, 

lausafé og mannvirki, hærri en 160 þús. kr. í steinhúsi, 120 þús. kr. í járn- 

klæddu húsi og 80 þús. kr. í Öðrum húsum. Heimilt er þó félaginu að taka 

hærri áhættu en hér segir, ef það getur fengið þær endurtrvggðar eða sam- 

tryggðar. 

Til sömu áhættu teist hús eða húsaþyrpins, að meðtöldu lausafé og mann- 

         

      

  

virkjum, sem með því er tryggt, sem byggt er á sömu lóð, eða eru sambyggð 

við hús á annari lóð, nema eldvarnarveggur sé á milli, eða húsin séu     

  

, 
eð minnst 6 m« hvort frá öðru. Þó má víkja frá þessu 

Eri 1 1 
IVTIr nend1, 

6 er hægt að tryggja „varði 1 
VeLÖI. í     

í skv eða annara hlutaðeigenda með sam- Ii SKVI slu     hås skal bå félagið á venjulegan hátt innan eins 

  

€ bví að hússmiðinni er lokið, eða húsið hefir verði tekið til notkunar 

að nokkru eða öllu lexti. 

    

   

smið! á húsi, sem 

        

! re Þessari. samkvæmt 
2 s 4 þá EH = 1 FE 

ar, sent löglega hetir 

seklum, nema hann hafi hafi 

  

for rföll 

í 
i framkv Virðingar skulu jafnan lar af tveim virdingarmånnum ad vid- V 

stoddum umboðsmanni félagsins. Skal annar virðingarmanna tilnefndur af
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101 sveitarstjórn eða bæjarstjórn á hverjum stað. en hinn af framkvæmdar 

15. okt. félagsins. 

26. gr. 

og bæjarstjórnir kjósa virðingarmann Hl 4 ára í senn og 1 

annan Hl vara jafnlangan tíma. Á sama hátt útnefnir framkvæmdarstjóri fé- 

t Varamenn taka Þbátt í fagsins virðingarmann Hl Á ára í senn og annan til vara. 

virðingu í forföllum aðalmanns þ. á. m. ef hann er óhæfur virðingarmaður í 

einhverju tilfelli. Óhæfur telst virðingarmaður auk þess, er hann er eigandi að 

eign þeirri, er virða á, að nokkru eða öllu leyti, ef hann er náskyldur eða ná- 

tengdur eiganda, eða, ef hann er eða hefir verið verksali eða efnissali að hús- 

eign þeirri. er virða á. 

Kosning virðingarmanna fer fram fyrir Í. nóvember næstan á undan 

áramótum þeim, er þeir skulu byrja starf sill. 

  

ingarmenn skulu hafa þekkingu á húsasmíði og verði á bygginsar- 

efnum og verkalaunum. 

Enginn setur skorast undan að taka við kosningu sem virðingarmaður, 

et hann hefir eigi náð 60 ára aldri og hefir eigi starfað sem virðingarmaður 

undanfarin Á ár. 

Ef sveitarstjórn eða bæjarstjórn lætur undan fallast að kjósa virðingar- 

fyrsta fundi sínum eftir Í. nóvember eða eftir að umboðsmaður 
      

  

allar virðingar á hverjum stað í sérstaka bók, sem stjórnarráðið 

lög: tu virðingarmenn og umboðsmaður félagsins rita nöfn sin undir 

  

hverja virðingu. 

Vatrvegingarhbeið ' Hl leiðbeiningar við virð- 

  

annað þess háttar, sem hann hefir og tpp-       

   

  

  armönnum að geta þess í virðingarserð, sem beir > 

  

6 
eldshættu umfram venju, hvort sem það stafar frá 

  

ar eða eldshættu í nág 

  

irðingarmenn ys: 

  

eiði þeim. er þeir hafa unnið og bestu sannfæri 

I x 
deilanlegar með     
'onur, en upphæð lægri en 5 kr. JO

 A eð þa
 

A 

    hið sanna válrvggingarverðnæli virðingarinnar er að 
   

eignarinnar á þeim tíma, sem virðing
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Í þessu augnamiði skal í virðingunni lýsa nákvæmlega hverju einstöku 

  

húsi. Á grundvelli þeirrar lýsingar skal svo ákveða hvað kosta muni að bvegja 

Í: est 

  

slíkt hús að nýju á Þeim tíma, sem ein fer fram. Vátryggingarverðið 

síðan með því að draga frá nybvggingaru bphæðinni hæfilega upphæð fyrir sliti 

og elli í hlutfalli við aldur hússins og eftir meðferð þess og viðhaldi á þvi. 

Við virðinguna ná ekki taka neitt tillit til þess, sem hér segir: Verðmætis 

lóðarinnar, legu hússins, verðmætis þess í kaupum og sölum, tekna er það sefur, 

tinda er því fylgja. 

29, gr. 
Fe 1 
ET bad, sem um rædir i 

  

så, gr., er våtryggt åsamt med huseign, skal virda 

bað sundurliðað og skal að öðru levti fylgja framanskrådum reglum um virð- 

inguna. 

ett la fjármuna, svo sem innanslokksmuna, véla og 

      

    
áhalda með á staðnum að frádregnum hæfilegum 

hluta fyrir notkun, elli, illu eða öðru því um líku. Vátryggingarverð- 

isl, skepnum, fóður "forða og því um líku skal ákveða samkvæmt 

  

almennu markaðsverði. 

  

      sið sela skotið virðingu, sem fram- fá
 Bæði ví 

rð þessari. til yfirnmats, sem skipað sé Í mönnum 

  

kvæmd er samkvæmt regluc     

  

    

  

í bekkingu. Kr komin innan     hví er frumvirðingu er    

      

   
   

   

   

   

til oddamaður, er 

sá aðilja, sem úr- 

  

Þegar lokið er virðingu, tekur umboðsmaður félagsins við virðingargerð- 
1 

ast um að hún sé send aðalskrif- 

stundu, sem umboðsmaður fé- 

  

í þykir við virðinguna að athuga, 

    

einhver tryggja laus sa rmuni í félaginn, og skal hann þá senda 

  

gavik til 

  

nboðsmaður er, 

    

   

húsin munir til næsta umti 

    

     

  

betr sem óskast frvguðir vá- 

| rbeidanda, nm efti 

Í efni fóði urforði, skepnur o. s. frv. og Ul- ! 

  

að svo miklu lexti, sem því 

1932 

101 

15. okt.
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verður við komið í hverju húsi hver flokkur er geymdur. Þó skal jafnan telja 

1 eldhætt. 

  

upp nákvæmlega lausafjármuni. sem eru í húsum, sem er sérstakleg: 
Skartgripir, smiðað gull og silfur og munir, sem hafa sérstakt vísinda- eða list- 
verðmæti, skulu taldir sérstaklega, ef óskað er vátryggingar á slíkum einstökum 
hlut fyrir hærra verð en 200 krónur. Á sama hátt skal telja sérstaklega aðra 
óvenju dýrmæta hluti eða skepnur. 

A skrána skal vera ritað vottorð tmboðsmanns félagsins, um að try: 
ingarbeiðandi eftir því, sem umbodsmanninum sé bezt kunnugt eigi muni 

  

sem skráin telur og að álita verði að þeir séu að minnsta kosti svo verðmætir 
sem þeir eru taldir vera á skránni. Trvgginsarbeiðandi skal sky 

  

að hún 
slíka skrá af fyllstu samvizkusemi og vandvirkni, og ber ábyrgt 
sé rétt. Áður en lausafjármunir eru teknir í ábyrgð, svo os hvenær sem er síðar 

  

meðan munirnir eru Í ábyrgð, getur félagi! 
i 

ið athuga þessar skýrslur t 

  

, nda. Komi það í ljós, að gefnar hafi verið rangar skýrslur. má ónýta 
     ingarbeið: 

vátrvgginguna fyrirvaralaust, og eru þá eigi afíurkræf iðgjöld þau, er begar hafa 
verið greidd. 

Við viðbótartryggingu skal og gætt framangreindra ákvæða. 

þær, er um ræðir í | 
ati grein, og skulu notuð þau eyðublöð, nema eigandi óski, að gefa fullkomnari 

Fm 

Félagið lætur mönnum í té eyðublöð undir skrár 

  

skýrslu. 

od. er. 

Þegar lausafjártrvggingarbeiðni ásamt skrá þeirri, er um ræðir í 33. gr, 
kemur í hendur umboðsmanni félagsins, skal hann þegar rita á hana < 

  

BE FE , at SED Pe sl 1 Dwi í aths ; has pá y klukkustund þá, seim hún er móttekin. Því næst athugar hann skrána og 

þess, að hún sé útbúin svo. sem fyrir er mælt, og sér um, að leiðrétt sé. 

Sí 

  

SVO 

Því næst ritar hann á hana 
    

    

30. gr.,, 09 sendir 

  

skránni tafarlaust til aðalskrifstofu félagsins. Skyldur skal 

    

2 ri n i ls 1 13513 € a r v tja p> af FR á ókeypis kvittun fyrir móttöku beiðninnar og skrárinnar, ef teyes 

  

ingarbeiðandi óskar þess. 

  

Ef aðalskrifstofan hefir ekkert a JÖnina og 

  

I ” 
IUSKIPTCINI, SC vill taka lausaféð 

    

   

    valry 

  

iðnin kom í hendur umboðsmanni    

Fyrir almennar virðingar á einni áhættu til brunabóta. skal váirvgaði 
greiða, sem hér segir: 

Ef virðingarverð er undir 500 kr. ..... AR 50 krónur 
vfir 500 en undir 5000 .. 800 

vfir 5000 en undir 10000 .. 18.50 

yfir 10000 en undir 25000 18.00 

yfir 25000 ............., 27,00
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virðing stendur lengur en 1 dag, telst ofanskráð gjald fyrir hvern virdingar- 101 

dag. Ef einhver virðing er sérstaklega erfið er framkvæmdarstjóra félagsins !5. okt 

heimilt að ákveða hærra gjald fyrir hana en hér segir. Virðingargjaldið skiptist 

jafnt milli umboðsmanna félagsins og virðingarmanna, að % til hvers. Fyvir 

vfirmat greiðist tvöfalt gjald það, sem ákveðið er fyrir almenna virðingi 

Virðingarsjöld til félagsins má heimta með lögtaki. 

Um eftirlit og skoðun. 

37. Er. 

Þegar framkvæmdarstjóri ákveður það, skal umboðsmaður félagsins 

skoða vátrvggð hús, til þess að athuga, hvort ekki ber að lækka upphæðir þær. 

sem þau eru vátryggð fyrir, vegna ástands hússins eða breytinga á kostnaði við 

húsabyggingar. 

Fimmta hvert ár skal endurskoða verðmæti þeirra föstu muna, sem um    
, og, ef til kemur, lækka vátrvggingarupphæð þeirra í félaginu. 

  

ræðir í DÁ. : 

Kostnað við þessar skoðanir ber félagið. 

Ursögn ur félaginu. 

38. gr. 

Huseignir bær, sem våtryggingarskyldar eru 1 félaginu samkvæmt 6. g 

staflið a., getur vátrvggði ekki sagt úr félaginu. 

  

39. gr. 

Huseignir og lausafé í frjålsri tryggingu må jafnan segja úr félaginu frå 

12 å hádegi að telja. Ber að 15. okt. næst á eftir að úrsögnin er dagsett, frá kl. 

sera það skriflega. Hafi úrsögn ekki verið send og séu iðgjöld ekki greidd innan 

ilddaga telst vátrvegingin fallin úr gildi af sjálfu sér. GT mánaðar frá gie 

     sérhverri úrsögn úr félaginu skal fylgja: 

a. Vatrvgeingarskirteini útgefin á nafn þess, sem sendir úrsögnina. 

að ræða. sem sýni hvort nokkrar veðskuldir b. Veðbókarvottorð, ef um hús er 

hvíla á eigninni og til hverra, eða hvort nokkrir aðrir hafi öðlazt rétt til 

hennar með kaupsamningi, öðru afhendingarskjali, með fjárnámi eða því 

um líku, svo og, hvort áskilið sé í nokkru öðru þinglýstu skjali. að húsið 

eða húsin skuli vátrygeð í félaginu. 

umbodsmanni 

Reykjavík; skal hún vera undirrituð af vátrvggða í viðurvist tveggja vitund- 

félagsins eða aðalskrifslofunni 1 Ursögnina skal senda 

arvotta. 

HH. or. 

Ef notandi vill segja úr félaginu hús. sem hann hefir tryggt í því, skal 

skriflegt samþykki eiganda. trsöeninni fylgja
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ð um 
101 12. ør. 

15. okt Þeir, sem úr félaginu ganga. eiga enga kröfu á hlutdeild í varasjóði 

félagsins. 

Yms ákvæði. 

15. gr. 

Ef framkvæmdarstjóri félagsins óskar þess, eru sveitarstjórnir og hrepp- 

stjórar skyldir til þess gegn venjulegu endurgjaldi, að annast virðingar fyrir fé- 

lagið eða aðstoða við þær 

Sveitarstjórnir skulu og skyldar, ef framkvæmdarstjóri óskar þess, að 

fé- annast störf þau, er samkvæmt reglugerð þessari eru ætluð umboðsmann! 

agsins, þar á meðal innheimtu iðgjalda, og vfirleitt veita framkvæmdarstjóra lag | Sal | tu iðgjald g yfirleitt ta Í I larstjór 

aðstoð sina ll að gæta hagsmuna félagsins gegn venjulegu gjaldi. 

4. gr. 

Þangað til tryc sei ingarskylda fellur á öll sveitabyli, 15. október 1984, hef- 

félagið á hendi stjórn hins sameiginlega brunabótasjóða fyrir sveitahibýli. 

4 = 
Hinn 15. október 1932 falla úr gildi öll vátrvgeingarskirteini, sem gefin 

hafa verið út Fyrir þann tíma. 

Brot gegn ákvæðum regluge sektum 10——500 kro     
um, er renna Í sjóð þann. sem brotið af slíkum brotum skal 

fara sem almenn lögreglumál. 

I. KRAFTI. 

  

Almenn vátryggingarski 

Ábyrgð félagsins. 

17. gr. 

Félagið tryggir félagana, samkvæmt reglugerðum þess, er gilda á hverj- 

um tíma, geen Öllu beinu tjóni, er þeir verða fyrir við skemmdir á hinum vá 

  

{ nt har sr 
t Som ner segir | tryggðu eignum, sem orsakast á þann há 

1. Af eldsvoða, slökkviráðstöfunum, niðurrifi og öðrum táðstöfunum til að 

stöðva eldsvoða. 

2. Af eldingum þótt eigi verði íkveikja. 

3. Af sprengingum eftir reglum þeim, sem hér fara á eftir: 

í. Ábyrgð félagsins nær til: 

a. Hverskonar Þbrunatjóns. sem verður við sprengingu og hverskonar
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sprengitjóns, sem verður við sprengingu þegar eigi verður það greint 101 

frá brunatjóni því, sem orðið hefir við sprenginguna. 15. okt 

b. Sérhvers sprengitjóns, sem annaðhvort hefir orsakast af eldi eða hefir 

í för með sér eld, hvort sem tjónið á orsök sína í hinni vátrvggðu eign 

sjálfri eða fyrir utan hana. 

2. Ábyrgð félagsins nær ekki til sprengitjóns, sem orsakast af gufuþrýstingi, 

upphituðum vökva og upphituðu lofti og lofttegundum. 

ÍS. gr. 

Félagið ber ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af jarðskjálfta eða friði, 

né heldur á tjóni, sem af því leiðir, ad våtry ggði, kona hans og nánustu erfingj- 

  

ar eru valdir að brunanum af á: fyrir stórkostlegt hirðuleysi. 

lagið á auk þess rétt á að draga allt að fjórðung af brunabótunum, er 

] våtryggdi hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir pro á brunamála- 

lögunum eða hann hefir sengizt undir það sjálfviljugur að grei( í slíka sekt. 

19. gr. 

Félagið ber ekki ábyrgð á tjóni, sem verður á rafvélum (dynamo), raf- 

magnsleiðslum og raftækjum, sem tilheyra aflstöð, sem rafmagn er framleitt í 

eða notað við, þegar tjónið orsakaðist af of hröðum gangi véla, of hárri spennu. 

skaminhlaupi (Kortslutning) eða öðrum slíkum orsökum, sem rafmagnið sjálft 

framleiðir. 

  

ju einstöku Hlfelli seti sérstök 

sem sérslök skilviði wm ábvrgð fyrir iðnaðarfy rirlæki eða aðrar åbyr: 

  

51. 

Takmörkun brunatjóns þess, sem félagið ber á 

o er 

  

   
vébanda vátrvegingarupphæðarinnar, fyrir ákvarð 

með heimild í gildandi lögum um það, að hve miklu 

byggingu, sem orðið hefir fyrir brunatjóni eða nota þá hlut 

   brunnir við endurbyggingu. Þó ber félagið ekki ábyrgð á því óni, 

  

    

  

   

; 

sakast við að endurbætur eða end gg verða eigi framkvæmd vegna gild- 

andi ákvæða um skipulag gatna bygginga 

Aukinn kostnaður, sein endur rnar hafa í för með sér vegna bágild- 

andi lagaákvæði eða stjórnarvaldafvrirskipana. heimila ekki neina við við 

  

Si 

greiða ber samk skaðabótaunphæð þá, sem g 

  

æmni slærð tjonsins og våtryggingar- 

upphædarinnar. 

f     ber ábyrgð á auknu tjóni, sem orsakast af frosti, regni, hruni eða 

  

því um , Þegar ljónið leiðir beint af eyðilegesingarástandi þvi, er bruninn 

hefir valdið og sá, sem fyrir tjóninu hefir orðið, sannar að bað hafi ekki verið 

á hans valdi að afstýra tjóninu.
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101 Tjón, sem orsakast af húsnæðisleysi, missi leigutekna eða því um liku, 
15. oki. felst eigi í ábyrgðinni. 

Sömuleiðis er það félaginu óviðkomandi að hreinsa til á brunarústunum. 

Nánari skilgreining þess sem félagið tekur í ábyrgð. 

“ 52. gr. 

Almenn greining þess, sem félagið tekur í ábyrgð, er fram tekin í 6. grein. 

53, gr. 

Hús, sem tekin eru 1 ábyrgð, skulu útbúin til varnar eldsvoða eins og 

fyrir er skipað í byggingarsamþykktum og brunamálalögum þeim, sem gilda á 

hverjum tíma. Þau eru tekin í ábyrð ásamt öllu múr- og naglHöstu, sem þarf 

til fullkominnar húsbyggingar, og ennfremur öllum þeim hlutum, tækjum og 

útbúnaði, sem til húss teljast og er fast tengt við húsið allt að 1% metra niður 

fyrir jarðflöt eða gjallaragólt. 

Ef hús er ekki útbúið til varnar eldsvoða eins og að ofan greinir, tekur 

félagið þau í ábvrgð með hækkuðu iðgjaldi. Félagið getur og neitað að taka slík 

hús í ábyrgð. 

Til húsa í smíðum má telja byggingarefni á staðnum. 

od. gr. 

ET þess er sérstaklega óskað, tekur félagið að sér að vatrvggja ásaml 

húsinu: 

a. hverskonar girðingar úr timbri, steini, steinsteypu, járni eða vír, slökkvi- 

áhöld, fánastengur, bátabryggjur og því um líkt, enda sé það nákvæmlega 

sundurliðað og virt í virðingargerðinni. 

b. srunnmúra. sem ganga dypra en Íó metra niður fyrir jarðflöt eða kjall- 

aragólt. 

tc. vélar, eimkatla og innanstökksmuni, sem eru fastir eða erfitt að flytja og 

vfirleitt slíka hluti, sem telja verður að fylgi húsinu vegna þess sambands, 

sem þeir eru settir í við það eða vegna sérstakrar notkunar hússins. þótt 

þessir hlutir falli eigi undir ákvæði næstu greinar á undan. 

Félagið setur þó neitað að vátryggja einstaka fasta hluti og getur sagt Se 9 

upp vátryggingu á þeim, þótt teknir hafi verið í ábyrgð. 

Félagið tekur ekki ábyrgð á: 

a. húsum, sem notuð eru til að búa tili, eða þar sem unnið er með púðri, skot- 

baðmull. nitroglycerini, dynamit, hvellsilfri eða þessháttar sprengiefni. Ef 

hús, sem vátryggt er hjá félaginu, er síðar tekið til slíkrar notkunar, ber að 3 ö 

tlkvnna það félaginu tafarlaust og er ábyrgð félagsins þá begar burtu fallin.
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;. húsum. sem standa nær byggingum beim, er um rædir i staflid a, en 200 101 
15. okt. 

Hus, sem aðeins eru ætluð til bráðabirgða á þeim stað. sem þau eru reist,     setur félagi íkar bvegingar eru teknar í 

        

í fyrir hærri upphæð en verðmæti þeirra til niðurrifs. verður þ 

Ii. ST. 

rófum og öðrum skjölum, slegnum pen- 

  

ingum, óslegnu m gimsteinum eða eiginlegum perlum, 

sprenglefnum eldfimum kemiskun efnum. 

Um iðgjöld. 

    

    

   
   

'yrir lengri tíma en eitt ár Í senn. 
A 

Nú eru eignir vátrvegðar á Öðrum 

sartimabilið teljast tl 15. okt. þe: er     

emmri lima. 

  

nema våtryggt sé til s 

hvort vegna vidaukabyggingar eða at 

    

ir, sem tilefni 

  

m þess mánað: 

vátryggingum, sem koma í félagið 

       HA til ekka í ald telst lækkuntn jafnan frá næstikom- 

andi 15. október. 

Ef einhver félagi hefir of hátt iðsjald vegna þess, að það hefir 

só um að kenna, verður endurereiti vetknað.         
m of þess verður vart. 

Ef á Íást iðgjald, getur félagið aðeins kral- 

  

síðastliðið ár. 

  

mismuninn eÐdurgreiðdan ÍV    

Breylingar á vadtryaginguim Í félaginn. 

    

vegja hjá öðrum þær eignir og muni, sem tryg 

  

Oheimulf er að 

60. or 

  

tryggingar í félaginu halda áfram þangað Úl þeim er breytt með 

í ingu (vegna viðbótar eða annars) eða þær upphafnar. Tryggt 
   

  
eigi upphafið.      
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101 61. gr. 

15. okt, vátrvggði óskar breytinga å tryggingunni såkum bess, ad våtryggi 

  

ðin er ekki lengur réttur mælikvarði fyrir vátrvggingarverðnatinu, 

kalaunum hefir breytzt síðan eignin var tryggð 

  

se að verð á efni og ví 

  

eða vegna brextinga á eigninni eða. viðbóta við hana, skal nv virð- 

ingargerð fara fram. 

62. gr. 

Þegar hús eru rifin og byggå upp að nvju að nokkru eða öllu leyti eða 

gagngerðar breytingar gerðar á því að innan, á titveggjum eða þaki, skal fara 5 5 . "ID 9 

fram ný virðing á öllum hlutum hússins eða sérstaklega á því, sem við hefir verið 

bætt. áður en slík virðing hefir farið fram og breyti hefir verið váirvgging- 
   unni hjá félaginu samkvæmt því, á váfrvggði enga kröfu a skaðabótum, ef hið 

nýbyggða brennur. 

63. gr. 

hús eru rifin að nokkru eða öllu leyti og ekki byggð upp aftur, eða 

þau VEI eggjast ad nokkru eða öllu leyti á þann hátt að vátrvgeði, á ekki rétt á 

brunabótum samkvæmt reglugerð þessari, þá hættir áhætta félagsins að svo 

miklu leyti frá þeirri stundu er húsið var rifið eða eyðilagt, og setur framkvæmd- 

artstjóri félagsins ákveðið, hvort ny lysing og virðing á því, sem eftir stendur, 

þurfi fram að fara 

Skvida válrvggða til að greiða iðgjald fyrir hús eða húshluta, sem bann- g 

Ig eru rifnir eða eyðileggjast, fellur burtu frá næsta gjalddaga að telja, en skvld- 

ur er váfrvggði að tilkynna aðalskrifstofu félagsins eða umboðsmanni þess 

segar Í stað hina áorðnu breytingu. 

Ef hús gereyðist á einhvern þann hátt, sem gefur rétt til brunabóla sam- 

m húsum frá 

  

ber ekki að greiða neitt iðgjald af slik 

Á sama hátt færist niður íðsjaldið, þegar aðeins er 

  

2 

um ljón á nokkrum hluta að ræða. 

65. gr. 

  

pt á milli tveggja eða fleiri eigenda, og óskað er sér- 

stakrar vátrvggingar á hverjum hluta, skal lýsa hverjum hluta og virða hann 

  

á venjulegan hátt og skal þá ónytt fyrri våtryggingin. 

Ef aftur á nóti hverjum hluta hefir verið lýst og hann virtur áður, þá 

setur breytingin á válrvggingunni í fleiri sjálfstæðar tryggingar orðið sam- 

kvæmt þeim lýsingum og virðingunm. 

er þó eigi skylt að taka vátrvgsingu á húsum, sem eigi fullnægja 

f 

  

  

    eftir skiptinguna fyrirmælum brunamålalaga og reglugerða, um fjarlægð mill 

sjálfstæðra húseigna.
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66. gr 

Ef hlutir þeir, sem våtryggdir eru í félaginu samkvæmt 54. gr., eru 

fluttir úr einu húsi í annað í sömu våtry 1 ign, skal váfrvggði tilkynna það 
   

skriflega innan 4 vikna aðalskrifstofu félagsins eða umboðsmanni þess. 

Geri hann það ekki, missir hann rétt sinn Hl að fá bættan hlut þann, semi 

fluttur var. 

67. gr. 

Ef gerðar eru þær breytingar 2 á hinum vátrvgeðu húseignum eða á starf 

rækslu þeirri, sem fer fram á vá staðnum, sem leiðir af sér, að greiða 

ber hærra iðsjald en áður samkvæi nt lok kunarreglum félagsins, skal vátrvegð- 
I 

  

ur skyldur að tk 
   

aðalskrifstofunni eða umboðsmanni félagsins brexting- 

una innan Á vi 

  

því að byrjað var á henni. 

Ef slík tilkynning er eigi gerð, skal greiða hið hækkaða iðgjald á næsta 

Ogje idseinda; sa að vidbættum 25% af 

þrúnatjón & í brevtingunni. Hafi brunatjån orðið, skal greiða hid hækkada ið- 

gjald fimmfalt. 

því, svo framarlega sem eigi hefir orðið 

Á sama hátt ber að tilk vnna breytingar, sem leiða af sér að greiða ber € 

lægra iðgjald. og skal þá færa iðsjaldið niður frá þeim tíma, sem breytingin var 

tilkynnt. 

g 
válrvggð er í félaginu, skal senda 

  

   
vaningu um eigendaskiptin inn    

  

an eins mána ram, þó er ekki nauðsynlegt að tilkvnna 

  

andlal valrvegóða meðan     eign. 

. 20 . 
Um leit 68. gr., svo 

vey » Nn sr og þesar aðra vegng 

  

teinið með, 

mb 

breytingar, s tila á skírteinin. 

Ef ekki verið gefið út 

  

kal það útgefið; 

fir það eigi í höndum, skal hon- 

  

um afhent endurrit af því krefst þess. 

lagsins eða umboðsmenn þess álita, að vá. 

válrvygeingarupphæðin bendir tl, vegna 

eðum, skal ný virðing fara fram á venjur 

  

ri, og færist válrvggingarupphæðin niður í 

Jað sama verð, sent sú virðing sýnir 

1932 

101 
15. okt.
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;sar sérstaklega stendur á t. d. begar hús er notad lil annars en áður 

var, starfræksla í því hættir eða því um líkt, má færa nidur våtryggingarupp- 

hæðina, að framkvæmdri nýrri virðingu. 

ef vátrvegingarupphæðii virðinguna her våtryggådi, 

  

i 

, ber fé lagið kostnaðinn. Ef bætt er úr orsökum þeim, er valdið hafa 

hækka aftur vátrvgeingarupphæðina ef ný virðing sýnir. 

  

að verðmæti bveginganna hefir aukigt. 

71. 

það keimur fram við skoðun, að eldfæri, revkhåfar, ljós- eða aflstöð 

or 
St, 

   
um líkt, er í því ástandi, að hættulegt er að nota, þá getur sá umboðs- 

ða starfsmaður félagsins, sem framkvæmir skoðunina, bannað að nota 

þangað tl bætt hefir verið úr því, sem að er. Jafnframt skal hann 

2 ramkvæmdarstjåra félagsins skyrslu um målid, « }g ákveður hann þá, bvort 

  

halda skúli áfram banninu eða ónýta vátrveginguna. Ef vátrygeði brýtur slíkt 

bann, og af því orsakast eldsvoði. hefir hann fyringer rélti sínum tl bóta fyrir 

tjón það, sem af því leiðir. 

Álir þeir, sem eign eiga tryg soda í félaginu, eru skyldir að sefa umboðs- 

hrönnum eða starfsmönnum félagsins greiðan aðgang að því að skoða og virða 

  

ignir, sen vátr tr eru í félaginu, er þeir koma í þeim erindum, eftir skip-         
un framkvæn darst jóra. 

neilað, á félagið rétt á að ónýta vátrvgginguna með 

  

(do. ST. 

Skvlt skal að tilkynna umboðsmanni félagsins, eða í Bevkjavík aðalskril- 

  

; Ha p G sr ; ” mr ovrri fl Ir sé A cy ; sc Í 1 n1, begar 1 stad, ef våtryggdir munir eru fluttir frá vátryggingarstaðnum. 

  

Ákvörðun brunabota. 

(Á. er. 

hefir orðið, sem félaginu er talið skylt að bæta, skal sá, er fyrir 

tilkynna það umboðsmann! félagsins eða aðalskrifstofu bess í 

þegar í stað og eigi siðar en Á8 klukkustundum eftir að hann fekk 

  

vitneskju um tjónið. 
EM lancafi il Lum iausal   jármuni er að ræða, skal tjónþoli ennfremur senda um- 

bo dsmanni félagsins eða aða iskr ifstofu þess fljótt sem unnt er, 

  

í síðar en innan Á vikna eftir brunann, ásamt skyrslu yfir 

  

   sast hefir, það sem brunnið hefir, tvnzt skemmst. og 

  

tilgreint verðmæti munanna. Skyrslu þessa skal tjónboli sefa að 

v iðlögðum dre neskap.
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Ef eigi er gerð slík tilkynning, skal dregið al bruntbótunum frá 10 tl 101 

í 100 krónum, þó aldrei meira en 1% af upphæð bótanna 

Ef engin tilkvnning er innan eins mánaðar eftir að ljónið varð, eða 

  

1 
i srunabóta. 

lausafjárbótakrafa. hefir sá. er fyrir tjóninu varð, misst allan rétt tl 

  

inda, eða yfirleitt: gera neina     
eða breytingu á því, sem eftir stendur. sem félaginu setur orðið tap 

or gr. 

  

Sá, sem fyrir tjóni verður, | sjá um svo fljótt sem unnt er eftir að 

arústum eða húsum, svo að unnt sé að 
Fw     hefir víð brunann. Það Í 

á honum sú skylda, að gera það. sem í hans valdi stendur, tíl að varðveita segn 

  

  

7 
frekari tjåni håshluta eða muni. bjargað hefir verið, skemmdum eða ó- 

  

skemmdum. 

Hf tjónþoli, vanrækir að hreinsa til eða varðveita húshluta, vélar eða 

í er hreinsað svo vel til, að unnt sé að fram- 

  

muni svo sem hér var 

    gid látið framkvæma það, sem með bark i 4 
   kvæma umrædda virdin 

þessu efni, á kostnað hans. 

      

(í. ST. 

eða ófullnægjandi varðveiglu, við Í 3- 

nokkrar óréttmætar skemmdir á því, sem 

ón, sem af því orsakast. Ef ti    el i raga frå brunabåtaupphædinni verðinaæli 

munanna. og auk þess allt að 20 af alki brunabótaupphæðinni. 

78. gr. 

um ad 

  

Jafnskjótt sem lokið er að hreinsa til i rústunum. 

  

framkvæmd verði virðing sú. sem nauðsynleg er til að ákveða hversu miklu 

   

  

   

     

      

hæðar in 

eN åkve 

  

er bruninn varð. áður 

  

ið 7 . x sex lir< augnamiði skal rannsaka, 
; 
DrTUNnat
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101 79. gr. 
15. okt. Ef gerðar hafa verið breytingar, viðbætur eða umbætur, sen auka verð. 

mæti hinnar tryggðu eignar, eftir að hún hefir verið tryggd í Í 

  

Uu, Og €191 

  

hefir verið sætt þessa verðmætisauka með nýrri eða aukinni vátrvggingu sam- 
kvæmt 62. gr., skal þessu nýja verðmæti haldið utan við ákvörðun brunabóta- 
anna og fellur það ekki undir brunabótaskyldu félagsins. 

Et verðmætið hefir aðeins breytzt litið eitt, 

  

al leggja válrvggingarupp- 

hæðina til grundvallar við brun: abótavirðinsuna. 3 

Algert brunatjón telst það þegar  ynir Ár “ apa gnir eru algerlega 

  

eyðilagðar eða hlutar byggingarinnar að skaddaðir, að þeir 

  

verða eigi notaðir til að koma eigninni í 
1 Annars telst tjónið tjón að hluta. jöfin banni að gera við 

  

bygginguna aftur eða endurreisa ha 

81, gr. 

Brunatjónið er gert upp sérstaklega fyrir hverja einstaka hygeingu eða 
byggingarhluta, sem lýst SS er Í virðingargerðinni. 

Hin rétta upphæð Þrunatjónsins er, 

mismunurinn á sönnu vátrvggingarverði 

  

verðmæti brunaleifanna og. ef um tjón að 

    
. x .* . 

» I in Í j jm kostar að gera við bygginguna samkvæmi lagi hennar, tegund og gæð- 
um bygeingarefnis, án tillits til bess, að 

i eglur kynnu ad banna að 

  

byggt sé á sama hátt aftur eða notuð séu samskona tr byggingarefni, allt að (frá- 
dregnu verðmæti brunaleifa þeirra, sem einhvers virði eru 

  

Þegar virða skal brunaleifar, skal bys á verðlagi bvi, sem byggt var á. 
gar viri var til våtryggingar; så, sem 

  

beið, er skyldur að taka við 

  

sm
e 

Í
 

T 

ve rður   brunabdtar up] phædin 
, 1 anna 
n hið sanna 

  

ingarupphæði n er 

upphæðin með því að færa niður upphæð ru natJønsins eftir hlutfallinu milli ppi Í 

    

    

válryggingarupphæðar og vátryggingarverðmætis 

Þannig skal farið að. hvori sem um a "i ion eða tjón að hluta er að 
ræða. 

83. 21 

Fyrir byggingar, sem sannanlegt er að ætlaðar voru til niðurrifs. verða 84 

bæturnar aðeins miðaðar við verðmæ ti bvggingarefnisins að frádregnum kostn 
aði við niðurrif, hvort sem um algert tjón eða tjón að hluta er að ræða
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84. gr. 
å- 

  

sann! 
tiltekið. ber      þeim, seni tjon I svo åkvedid 

   
verði hið sanna æti Þegar bruninn varð, reikninga, kviitanir 

og eftirrit úr bókun "Þeirra, sent sel 1 efni, er sýni hve mikið efni hefir 

verið látið til byggingarinnar og auk þess gefa yfirlýsingar að viðlögðum dreng- 

skap og með eiðstilboði um það, hve mikið af efni þessu hafi verið á staðnum. 

fi verið verðmæti byggingarinnar og 1 

  

eða sanna á annan tryggan hátt, hvert ha 

fnisins. EfUr þeim skýrslum, sem sá er tjónið beið, og starfsmenn við smíði 

kap og með eiðstilboði um "Da. ið,      byggingarinnar gelta að viðlögðum dreng 

    

hve langt hafi verið komið smíði á byggingunni, ákveða vir 

    

ber verkalaun, sem til byggingarinnar hati upphæð bå, sem 

  

mæti byggingarefnisins ad vidbættum flu ttningskostnadi og verkalaunum mynda 

hid sanna våtryggingarverdmæti å brunatimanum, Rétt ! upphæð brunatjónsins 
PI 

og verðmætis þeirrar 

  

er mismunur möl bins sanna 

bygeingar og efnis, sem eftir stendur, nema ef í hið. sanna váfrvggingarverðinæti 

  

1 

reynist hærra en upphæð sú, sem våtryggt er fyrir, þá telst brunatjónið aðeins 

hlutfallslega, hvort sein um algert tjón eða tjón að hluta er að ræða 

SS, gr. 

Skylt er tjónþola að gefa allar þær upplýsingar, sen hann gelur, um ljón- 

ið og orsök þess og að leggja fram allar bækur, reikninga, kvilfanir, áætlanir. 

uppdrætti og annað. sem verið getur til leiðbeiningar við virðinguna. 

  

Nú eru lkusafjármunir. sem váfrvggðir eru i félaginu, jafnframt tryggðir i 

gegn brunahættu á sjó eða i flutningi. og bætir félagið þá einungis bad, sem 
      , x 

tjónið fer fram úr þeirri upphæð, er flutnings- eða sjóvátrvyggingarléla lifi lk 0), 

átt að greiða, ef engin brunavátrvygging hefði verið. 

Um skoðunar- og virðingargerðir úl af brundatjóni, yfirmeal o. fl. 

abóta á húsum og munum, sent vá- 

  

Virðing til að ákveða upphæð brú 

  

oru ásamt húsum. eða til sönnunar um notkun slíkra bóta skal fram 

{veim virðingarmönnum; kys félagið annan, en jónþoli hin 

tjónþoli eða sá, sem gætir hagsmuna hans, cigi kys matsmann sinn 

  

innan 18 klukkastunda, frá því á hann var skorað að kjós ef sá, sem hann 

    að taka að sér starfið, þá kýs félagið báða virðingarmennin: 

  

a ákvæði 26. 

Ef virðingarmenn koma sér eigi saman um virðingarupphæðina, kjósa
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þeir sér oddamann. Ef þeir koma sér heldur eigi s 

útnefndur af hlutaðeigandi dómara 

aman um oddamann, skal hann 

  

Virðing þessara manna er fullnaðarúrslit, nema löglega sé 

  

sbr. 90. gr., og verður niðurstöðunni ekki hnekkt fyrir dómstólunum. 

Þegar Dyagin g hefir verid endurreist eda gert vid hana, verdur hån aft Uu 

   vátrvggð í félagi að lokinni virðingu þeirri. er fram fer til sí 
brunabótanna. 

nnunar notkunar 

89. gr. 

KF tjonboli åskar að skjóta slíkum virðingun    
ð var virðingunni. 

5555 „ av Á 11 7 
innan 72 kiu 

  

   
kynna það félaginu innan 72 klukkustunda      Á sama hátt selur félagið krafizt kustunda frá 

því það hefir fengið eftirril af virðingarserðinni í hendur 

Yfirmatsmennirnir 

  

æma fyrstu virði 

  

virðingarmanna og kosnir 

lalan af tjónþola. Um kosningarfrest 

  

sem segir í 87. gr. 

  

Þegar yfirmai hefir farið Íram, ei 

stöðu verður eigi hnekkt fyrir dómstólunum. 

Umboðsmaður félagsins annas 

og sér um, að til greina komi við 

  

kringumstæður, bæði það, sem er til h: 1gsmuna félaginu og það, sem er Hl h: 
muna tjónþola. 

Allar virðingar skulu 
es 

skulu vinna cid ad virdingunni, ef krafizt verdur 

  

med cidstilbodi og virdingarmenn 

Áður en virðing fer 

  

    hvenær virðingin eigi að honum 
stöðuna. 

kostnað við virðingu 

  

          ars ber sá kostnaðinn við virði la, sem um 
virdinguna biður. Kostnað við yfir óti frum 
matið er staðfest, þá skal sá | hefi 

  

beðið. 

Upphæð brunabóta fyrir laus    
þola. samanborinni við skýrslu þá.
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fylgdi húsi því, er brunnið hafði. skal það lige} 
lagsins að ákveða 

97. ør. 
Nu er 

upp aftur á sama stað, eða til að bvggja að nýju utan lóð 
húss, eða 

brunna hús, þá þarf til þess fyrst og fremst 

frádr: 

nokk 

ett á brunabótaupphæðinni. Ef 
urrar byggingarskvldu 

um er að 

kaupstað eða kauptúni. eða á sama hyli. 

98. or gr. 
Sú skylda hvílir á tjónbola að sanna 

sem framkvæmd sé undir umsjón umboðsmanns 
skemmst hafa að nokkru eða öllu leyti, 
reist samkvæmt ákvæðum framanskráðra greina. 

Ef 

vottorð umboðsmanns félagsins eða tveggja í 

bætur fyrir 

irðins 
unar- og virðingargerðar. 

1. gr 
Nú kemur það í ljós við slíka skoðunar- og 

í virðingargerð þeirri, er framkvæmd hefir verið 
volt, hafa verið virtir til niðurrifs, hafa samt 

ær eða aðrir hlutir, sem þá voru virtir sem ónothæfir. he 
verið gerðir nothæfir, þá skal d ag 

hafa sannanlega verið meira virði. 

eða gereyðilögðu húsa eða hluta hefir kostað minna en Serl var ráð fyrir í 
ræddri virðingargerð, ber aðeins að borga þá 

þess óskað að brunabætur séu greiddar án skyldu til 

til að byggja nýtt hús allt öðruvísi eða úl annarar 

levfi 
kvæmdarstjóri félagsins ákvörðun um hvort slíkt skuli leyft og þá 

ræða útb 
skal jafnan draga frá 100.20% 

hæðinni, nema almannahagur meini að endurbyggt sé hús til sömu nota i sa 

með skoðunar- og 

hafi fengið viðgerð eða 

ljón að hluta nema minna en 

verið 

draga frá brunabótunum bad, 

Ef viðgerð eða endurbvg 

upphæð, sem sannað er 

a undir framkvæmdarstjóra fé- 
hverju einstöku tilfelli. hvort það skuli lexft 

að byggja 

armarka hins brunna 

notkunar en hið 

veðhafa. Síðan tekur fram- 

með hverjum 

án orgun brúunabóta 

at brunabótaupp- 

na 

virdingargerd, 

ad félagsins, hús þau, er 

verið endur- 

einfalt 

gsarmanna komið í stað skoð- 

100 krónum, setur 

virðingargerð, að veggir. sei 

til að veða upphæð bruna- 

eða 

nm 
åk 

notað d byggingun: 

hafi samt med viðgerð 

sem brunalerfarnar 

geng hinna skemmdu 

um- 

að notuð 

  

hafi verið til endurbyggingarinnar. 

100. er 

Ef hús aftur á móti hafa verið bætt og byggð vasnstætt ákvæðuin 95. 
er. er hlutaðeigandi skyldur, ef hann vill fá greiddar bæturnar. að gera 
breytingar á húsunum. sem þarf til þess að bæturnar verði notaðar samkvæmt 
nefn dum ákvæðum, nema leyfi fáist samkvæmt 
óhaggaðar. 

101. gr 
Brunabætur verða eigi greiddar fyrr en 

sókn út af brunanum gefur fra 

meira en 

þó 

þessu, ef tjónið nemur eigi 500 krónu. 

#7. gr. til að láta þær 

haldin 

unkvæmdarstjóri 

standa 

réttarrann- 

kningu frá 

hefir verið 

ger! iindante



102. gr. 
> 

Engar brunabætur fást greiddar fyrr en tjónþoli hefir lagt fyrir fram- 

kvæmdarstjóra félagsins sönnunargögn þau, er um ræðir í 89. gr., annaðhvort 

fyrir öllu tjóninu eða tjóni á einstökum hlutum vátryggingar nnar Hann skal 

og, ef krafizt verður, leggja fram eftirrit af réttarrannsc 

farið út af brunanum. 

Þegar framkvæmdarstjóri hefir fengið gögn þessi í hendur, skal hann eigi 

síðar en tveim vikum þar á eftir, gera ráðstafanir til greiðsiu brunabótaupp- 

hæðarinnar, ef eigi er neitt til fyrirstöðu greiðslunni samkvæmt Öðrum ákvæð- 

um reglugerðar þessarar. Greiðslust aður brunabóta er aðalskrifstofa félagsins 

i Revkjav vík. 

105. gr 

Um leið og brunabætur eru greiddar, eignast félagið sjálfkrafa allar þær 

kröfur, sem válryggður kann að hafa á hendur öðrum en því, um bætur fyrir 

hið vátrvgeða, allt að þeirri upphæð er brunabótunum nemur. 

104. gr 

Kigi verður lagt löghald á brunabótaupphæðina né gert fjárnám 1 henni, 

nema ásamt með eigninni sjálfi. 

105. gr. 

Þegar eignir þær. sem tryggðar eru hjá félaginu, eru veðseltar, nær veð- 

rétturinn einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunaból- 

anna, á veðhafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra svo sem með þarf til 

að borga kröfuskuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða aðrar e! ignir 

veðseljanda hafa eigi hrokkið til. 

Ef eigi hefir verið færð sönnt nm ræðir í 98. gr., innan 3 ára frá g 

      

brunanum, missir tjonboli allar kröfur ti "unabóta hjá félaginu, eða ef gert 

hefir verið við eða endurreist um hluta, þá missir hann kröfu 

til þess hluta bótanna, sem ónotaður < 

Frádráltur á brunabolum. 

107. gr. 

all! að fjórðung af brunabótum, ef vátrvggjandi 

] eða kona hans. sem er Í sambúð með honum, hefir út af eldsvoðanum verið 

unamálalögunum. eða hann eða hún hafa gengi7l 

  

slíka sekt. 

108. gr 

Ef bann það. sem um ræðir í 71. gr. hefir verið brotið á siðustu 12 € 

klukkustundum áður en eldurinn kon upp. má draga allt að í af brunabótun- 

101 

15. okt.



1932 330 

101 um, þótt eigi sannist að vanræksla á að hlýða banninu hafi orsakað eldsvoða 
15. okt. þegar cigi er sannað að eldsvoðinn hafi orsakast af öðrum ástæðum. ao 

109. gr. 
Sama frádrátt má gera, þegar fjónþoli: 

I) hetir vanrækt að gera það, sem með þurfti til að slökkva eldinn eða stö 

nil. 

Ne ÖNd 

hann eða að ástæðulausri breytni sinni meðan á slökkvitilraununum stóð 
eða eftir að þeim var lokið, hefir orðið þess valdandi að tjónið hefir aukizt, ja 

2) hefir gefið ranga skýrslu um verðmæti hins válrvggða eða upphæð tj 
ins, eða 

3) með röngum skýrslum eða þögn um það, sem honum var skylt að skýra 
hefir hindrað rannsókn til upplýsinga um orsök eldsvoðans eða si 
ljónsins. 

Ins- 

frá, 

ærd 

Þetta nær og til þess, ef tjónþoli gagnstætt skyldu sinni hefir stuðlað að 
nisfellun þeim, sem um ræðir í tölulið 1 3. 

Jafnframt er úr gildi numið: 

a. Frá 15. okt. 1952: Beglugerð fyrir Brunabótafélags Íslands. útgefin 16. 
(917, og viðaukareglugerð við hana, útgefin 20. apríl 1991. 

bh. Frá 15. okt. 1934: 

Í. Reglugerð um brunabótasjóði sveitarfélaga, útgefin 20. okt. 1906. 
2. Reglugerð um sameiginlegan brunabótasjóð fyrir sveilahibvli, útg 

2. apríl 1909. 

3. Reglugerð um iðgjöld til brunabótasjóða sveitarfélaga, útgefin 
jan. 1912. 

Í. Reglugerð um iðgjöld til brunabótasjóða sveitarfélaga o. fl, útgefin 
marz 1918. 

>. Reglugerð um breyt. á reglugerð um brunabótasjóði sveitarfélaga 
20. okt. 1906, útgefin 13. ágúsi 1919, 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, (5. október 1939 

Magnús Guðmundsson. 

ein 

öl. 

30. 

frå 

Vigfús Einarsson.
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FLOKKUNARREGLUR OG IÐGJALDASKRÁ 102 
i 15. okt. 

Brunabótafélags Íslands. 

Samkvæmt lögum nr. 26, 25. júní 1932, um Brunabótatélag Íslands, eru 

hér með settar eftirfarandi flokkunarreglur og iðgjaldaskrá fyrir félagið 

Almennar reglur um iðgjaldareikning. 

1. gr. 

Beglur þessar gilda um byggingar og lausafjármuni, sem vátrygg! er i 

félaginu (þar með talin húsgögn, vélar, búsgögn, gripir og allskonar afurðir. og 

einnig skip á höfnum inni eða á landi). Öll iðgjöld eru reiknuð af vátrvggingar- 

verði, þ. e. virðingarverði eða því verðmæti, sem upp hefir verið gefið. ef ekki 

er vátrvegt samkvæmt virðingu. 

Iðgjöldin eru fyrir vátrveggingu í eitt ár og greiðast þau fyrirfram. DJ p fk 5 5 5 . 

Fyrir áframhaldandi våtryggingar reiknast idgjaldid i fyrsta sinn frå þeim 

tima, sem våtryggingin gengur i gildi, til 15. okt, næst å eftir, og telsí gjaldid %4. Do fa) ö 5 >» oOo DJ 

fyrir hvern mánuð. Brot úr mánuði, % eða meira, telst sem heill mánuður, 

minna broti er sleppt. 

Sé um vátrvggingu fyrir styttri tima að ræða, reiknast gjaldið þannig: 

alll að 1 mánuði 14 árgjaldsins, að viðbættum 50% 

2 mánuðum %… 15 
a 3 4 5 10 

I JR 35 
5 SAR 30 
6 64 25 

7 TA 20 

8 4. 15 

9 94 5 10 
10 104, 8) 

11 114 9 3 

12 heilt árgjald. 

Ef breytingar verða á vátryggingum á starfsarinu, sem valda breytingu á 

iðgjöldum, reiknast hin breyttu iðsjöld til 15. október næst á eftir, eftir sömu 

reglu sem segir í 2. málsgrein. Endurgreidd iðgjöld fyrir tryggingar. sem gaiiga 

úr gildi, reiknast á sama hátt.
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102 3. gr. 
> 

15. okt. Almenn eldhætltuákvæði. Ef í húsinu er rekin atvinna eða iðnaður. 

cðu þar eru birgðir eða annað, sem gerir það að verkum, að reikna verður hærra 

iðgjald en lágmarksiðgjaldið, skal iðgjaldshækkunin gilda jafnt um alla bvgg- 

inguna og það, sem í henni er. 

Þegar kvikmyndahús, 

iðnaðarrekstur, 

steinolíu-, nafta- eða benzinbirgðir, 

lýsisbræðsla, 

trésmiðar með vélum, eða aðrar þær iðngreinir, sem aukin eld- 

hætta stafar af, eru innan þeirra takmarka, sem greint er hér á eftir nema 
annað sé sérstaklega ákveðið hækkar iðgjaldið: 

Hækkun í broti af iðgjaldi þeirrar áhættu, sem eldhættan stafar frá: 

Ef fjarlægðin er: á 1. og 1. fl. hús á HI. fl. hús 

Minni en 6 metr. allt að % allt að % 
615 1/4 . 34 

15--30 1/ . 14 

Fullkominn eldvarnarveggur å milli åhætta telst jafngilda 15—30 m. 

fjarlægð, nema áhætturnar myndi vinkil sín á milli. 

Fullkominn eldvarnarveggur telst vera 20 em. þykkur steinsteypuveggur 

eða 30 em. þykkur steinveggur, sem nær minnst 30 emi. upp fyrir húsþökin. 

    

Ófullkominn eldvarnarveggur á milli áhætta jafngildir 6 em. fj 

Ófullkominn telst eldvarnarveggur, sem gerður er eins og Í 

varnarveggur, ef á honum eru sáttir (dyr, gluggar, vindaugu). sem lokað er með 

eldvörðum útbúnaði. 

Í. gr. 

Almennir skildagar. Það er skilyrði fyrir gildi vátrygeinga með þvi 

AX 

< 

„ Á 

ri 

iðgjaldi. sem ákveðið er í 11. gr., ad våtryggjandi afhendi skrifiega yfirlysingu 

Ivedum sæ fullnægt. Að öðrum kosti (eftir því sem við á) um að eftirtöldum skilv 

er iðgjaldið 4“, hærra 1 öllum flokkum og %%c hærra, ef þök húsanna eru 

ekki eldvarin. 

a Alnennur húsaskildagt. Eldstæði og reykháfar se gerðir samkvæm! 

fyrirmælum laga um brunamál, 22. nóv. 1907, 8. og 9. gr., eða þeim lagafvrir- 

mælum, sem koma kunna í þeirra stað. 

Skilyrði um eldstæði og reykháfa eru þessi: 

I. Opin eldstæði mega ekki vera í herbergjum, sem trégol er 1 eða trébilar 

í gólfi og hvergi nær stoðum eða öðrum viðum en svo, að 65 em. (24 buml.) 

sé á mill. 

2. Ofnar og eldstór mega ekki vera nær tré eða öðru, er kviknað getur 

svo, að um 21 em. (8 þumi.) sé á milli. 

1, en 

5. Pipur frå ofnum og eldstóm mega ekki vera nær tré en svo, ad um 21 cm.



D. 

6. 

vinn 
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(S þuml.) sé á milli. Þær skulu liggja inn í reykháf og mega ekki liggja um 

herbergi, sem geymt er í hey eða ámóta eldfim efni. 

Eldstór mega því aðeins standa á trégólfi, að um ÍÍ em. (174 bum.) að 

minnsta kosti sé frá sólfi upp að botni eldstórinnar og gólfið undir eld- 

stónni sé þakið járnþynnu eða öðru eldtraustu efni. 

Ofnar skulu standa á múruðum fæti eða á múrfylltum eða opnum jårn- 
fæti; sé rist í botni ofnsins, skal öskuskúffa vera í fætinum og skal þá vera 

undir skúffunni járnþynna, er fyllir út í holið, um 5 em. (2 þuml.) frá gólfi 

að minnsta kosti. 

Þar sem ofnar eða eldstór standa á trégólfi, skal gólfið fram undan eld- 
holinu vera þakið með efni, er ekki getur kviknað í, í. d. járnþvnnu. Skal 
Járnþynnan eða það, sem notað er í hennar síað, ná a. m. k. um 31 em. (12 

þuml.) fram á gólfið fyrir framan ofninn eða eldstóna. og a. m. k. um 91 

em. (8 þuml.) út á sólfið hl hliðanna og bak við. 

Reykháfar skulu vera tryggilega hlaðnir upp úr tigulsteini eða grjóti. 80 
í steinlím, eða gerðir úr steinsteypu, er sé a. m. k. um 18 cm. (4%, þuml) : 

þykkt. Þar sem reykháfur gengur gegnum bita og borð, sem lögð eru undir 
bita, sem og þar sem hann gengur gegnum þakið, skal hann vera járn- 
klæddur hringinn í kring, og sé a. m. k. um 17 em. (64 þuml.) milli þeirra 
hliða hans, er inn snúa og næstu víða. Ekki má heldur þilja revkháfinn eða 
klæða hann borðum, eða láta utan um hann veggfóður. sem límt er utan á 
lista. Reykháfur skal annaðhvort hlaðinn frá grundvelli, eða Hggja í hvelf- 
ingu milli tveggja steinveggja, en má eigi standa á bitum eða trésólfum. 
Beykháfar skulu eigi 5 þrengri en um 24 cm. (9 þuml.) á hvern veg að innan- 

mæni húss, en a. m. k. um Í metra (15 alin) upp úr þekjunni utan mænis. 
A hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg sópgöt, jafnvíð vevk- 

máli og ná a. m, k. 68 cm. (1 alin) upp fyrir mæni, ef beir koma upp år 
I 

håfnum og traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Inn í um 24 eim. (9 þul.) 
eykháf má eigi leggja reykpípu frá fleiri eldstæðum en 8. og Jafnan 

  

g 

Sa á revkháfnum utan um hverja pípu. þannig gerðan, að 

pipan geti eigi Vtzt inn í reykháfinn. 

Eigi má reykháfur vera í herbergi. þar sem seymí er hey eða aðrir 
Jafn eldfimir hlutir, nema hlífar séu reistar allt í kringuni revkháfinn 1 því Y 

  

herbergi að minnsta kosli 63 em. (Í alin) frá honum á hvern veg, svo að 
engin eldfim efni nái að komast að reykháfnum. 

Verði skilyrðum brunamálalaganna um eldstæði og revkháfa breytt. 
þá breytast skilyrðin 1. 7 í samræmi við það. 

b. Skildagi gun þurrkun. Þegar framleiddur hiti er notaður við at- 
urekstur eða til þurrkunar á vörubirgðum, er skildagi vátrvgeingarinnar 

þessi: 

hær 

sé á 

Eldfimir hlutir, sem þurrkaðir eru við framleiddan hita, mega eigi vera 

hitunarfærum, hitaleidslupipum eda hitaleidslugångum en svo, ad I metri 
milli upp á við og 60 em. til hliðanna, og eigi nær eldstæði en svo. að Í m. 

1932 

102 

15. okt.
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102 sé á milli, hvort heldur er upp á við eða til hliðanna. Svo skal og uppi yfir hit- 

15. okt. nnarfærum, hitaleiðslupipum og hilaleiðslugöngum í 60 em. hæð að minnsta 

kosti hafa þannig serðan útbúnað, að óhult sé um, að beir hlutir, sem verið er 

að þurrka, seti dottið niður á pípur eða leiðslur, sem hitinn kemur frá. 

  

Skildagi um sprenglefni (púður 0. JL). sem 

geymt er pudur og annad sprengiefni (bar med teljast r sé 

stakur skildagi þessi: 

a. Í einkahúsum má ekki hafa meiri birgðir af sprengiefni en 2 kg. 

  

b. Í verzlunarhúsum má ekki hafa í og herbergjum, sem eru áfösl 

henni, meira en 2 kg. af sprengiefni, en € 

bergjum í sama húsi birgðir, sem nema 

  

öðrum húsum sömu eignar geyma seni 
  

  

í minnst 3 m. fjarlægð frá öðrum húsum, eða eru frá beim 

  

tarlægð á milli bi 

  

TIN + vegg; þó má aldrei vera nunna en 10 m. 

anna í húsunum. Tvö kg. af flugeld i 

Umbúðir um púður eiga í að ver“ 

meir en > kg. í hverju hulstri, en þau ber 

meir en 5 kg. 1 hverjum kassa. Flugel 

Verzlunarbirgðir af hverskonar sprengi 
1 i á     herbergjum, sem til þess eru ætluð eingöngu. 

hæst að læsa þeim. 

  Þegar bi ly: ingar er notad gas, 

  

mirinn sé 

  

yrði sett í skírteinið, að sasgey 

3 mr. frá húsum, sem eru 1 Í. f1., 6 m. frá 

  

Y 
(sbr. kaflann um htsaskipting). 

   

  

Sé (yrirkomulagid å annan veg, 
    

Sen er nær 

  

hefir ekki 1 för með 

     er á þann hátt, sem framkvæmdarstjórn féla! 

hækkar iðsjald það, er um ræðir, um 50 

ldið tvöfalt.       Gasolinlampar. Ef slíkir lampar eru notaðir, er i 

Steinoli ;ðarlampar eða aðrir 

      lampar af líkri serð}. Ef þess háttar 

inn þessi: 

I. Lampann má ekki hengja nær þaki 

um steinhvelfing sé að ræða, eða 

járni eða asbesti, er fest sé innan 

inn að frénu. 

  

2. Leiðslurnar frá ljósmetisbrúsuntun skulu varðar segn vini skemmdum 1,5 

m. upp frá gólfi að minnsta kosti. 

  

Í jósmetisbrúsana skal sefja í hylki. er seu úr



335 

að ofan; eiga þau að vera því seim næst jJafnhá ljósmetisbrúsunum og sand- 

ur á botninum. Þetta nær þó ekki til brúsa með kolsýruþrysting, ef á kol- 

sýrugeyminum er málmtappi. er bráðni við Htinn hita, og ljósmetið auk þess 

rennur út úr smágeyvmi, er sé niðri í ljósmetisvökvanum í brúsanum. 

t. Undir upphitunarsprittgeymi lampans á að vera nægilega stór lekaboili 

st
 Kigi má nota lampa. sem svo eru gerðir, að ljósmetisgevmirinn er áfasíur 

við sjálfa lampaumsgerðina og fyrir ofan logann. 

Ath. Ef ekki er farið eftir skildógunum, reiknast tvöfalt iðgjald samkvæmt 

iðgjaldaskrá 

6. gr. 

Þar sem aflvélar eru notaðar eða gufuþrýsting gilda þessi ákvæði, nema 

annað sé sérstaklega fram tekið: 

Fastur gufukelill og gufuvél. Í gufuketilsklefanum skal vera eldtraust 

golf, veggir af steini eða bárujárni, loftið steyp! eða þak úr bárujárni, sem hvíli 

á Járnröngum; ef kallarnir eru að minnsta kosti 1,3 m. frá loftinu, má það vera 

úr tré, sem sé reyrkalkað eða klætt járnþvnnum á listum. Rey ykháfurinn sé 

byggður samkvæmt fyrirmælum laga um brunamål (sjá húsaskildaga), sé að 

minnsta kosti 9 m. hár, ef gufuketillinn hefir minna en 15 hestöfl, annars . im. 

að hæð; undir öllum kringumstædum å revkhåfurinn ad vera 5 m. hærri en 

húsmænirinn, þar sem hann er hæstur, í 10 metra fjarlægð. Eigi má þurrka á 

gufukatlinum eða í nánd við hann. 

þessum ákvæðum fylgt, hefir gufuketillinn enga iðgjaldahækkun í för 

með sér, Áð öðrum kosti hækka iðgjöldin um minnst 3% 

Steinolíuhreiflar og dieselhreiflar. Ef hreifilinn er í sérstöku þar til 

gerðu húsi úr stein, bárujárni eða timbri, sem Í innanverðu er klætt járn- 

þynnum eða bárujárni, eða ef hreifillinn er í sérstöku herbergi með eldtraustu 

sólfi, loft og veggir sömuleiðis, hurðin úr tré, en járnvarin á alla vegu og eins 

dvraumbúnaðurinn, hefir steinoliuhreifilinn enga iðgjaldahækkun í för með => 

= sér. Að öðrum kosti reiknast aukagjald 5%.. 

  

Bensín-, nafta-, vínandahreiflar o. s. frv. Herbergið, sem hreifillinn er í, 

má eigi nota til annara hluta. Eldstæði má þar eigi vera. Veggir og loft (eða 

þak) í hreifilsherberginu skulu vera úr eldtraustu efni. Ef hreifillinn er í sér- 

stöku hreifilshúsi, sem eigi er áfast öðrum húsum. má loftið þó vera úr tré, en 

verður þá að vera klætt samfelldri járnþynnu, er eigi sé nær múrskelinni en 

svo, að o em. (um 2 þumi.) séu á milli. Gólfið sé úr steini eða steinsteypu. Bjart 

skal vera í herberginu og vel búið um loftrás við loft og gólf með óbyrgðum 

á loftopum út í bert loft, og skulu bau vera þannig sett, að gasið komist ekki inn 

  

í önnur herbergi gegnum slugga eða önnur op. sem nærri liggja. Veggir að næstu 

herbergjum skulu vera heilir, eða að minnsta kosti eigi önnur op á þeim en 

nauðsynleg eru fyrir hreyfiás eða pípur. Skulu þá vera járnþynnur ulan um ás- 

inn eða pipurnar, er falli alveg að þeim og seu festar á vegginn. Hurðin Jokist 

sjálfkrafa og sé úr járni eða tré og járnvarin á alla vegu og eins dvraumbúnað- 

1932 
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urinn; skal mega ljúka hurðinni upp út á vid undir beran himin. I gluggunum 

sé „Monier“-gler í fastri járnumgerð og möskvastærðin eigi yfir 2 em. Herbergi 

upp yfir hreifilherberginu má eigi hafa tl geymslu fyrir neinskonar hluti. 

Útstraumspipan sé úr járni og fest saman með skrúfugrópum (Flancher) 

eða fast samanskrúfuðum hólkum. Hún má eigi Mggja gegnum þak eða loft, 

heldur út í múrvegginn út í bert loft. Á pipuopinu skal vera neistanet, er félagið 

tekur gilt, og má opið eigi vera nær tré, hálmi eða öðru þess háttar en svo, að 

61, m. (um 10 áln.) sé á milli. Ef engir slíkir eldfiímir hlutir eru nær en svo, 

að yfir 12'% metra bil (um 20 áln.) sé á milli, þarf ekkert neistanet. 

Nú eru staðhættir þessum útbúnaði til fyrirstöðu, og má pípuopið þá 

liggja niður í vatn í brunni fyrir utan húsið. Á brunninum sé járnlok, sem falli 

alveg að. 

Í hreifilherberginu má eigi vera annað benzin en í vökvageymi hretfils- 

ins. Aðrar benzinbirgðir skal annaðhvort geyma í iláti, er grafið sé í jörð niður 

og þakið vfir, eða í eldtraustum klefa; má hann að vísu vera áfastur hreifilher- 

berginu, en sé þó algerlega aðskilinn frá því með samfeldum :múrvegg, hlöðnum 

úr einfaldri steinaröð að minnsta kosti. Dyrnar séu að jafnaði læstar og Ivkillinn í 

vörzlun sjálfráða manns. 

Til lysingar í hreifil- og benzinforða-húsum má einungis hafa rafmagns- 

lampa með tvöföldu gleri og séu vör og tenglar (Kontakter) að utanverðu eða 

með loftheldunr umbúnaði, eða að öðrum kosti ljós að utanverðu bak við 

lofthelt „Monter“-gler. 

Gufupípur eða eldstór mega eigi vera nær hreifli eða vökvagevmi en svo, 

að 1,5 m. sé á milli. 

Vökvageymi hreifilsins má einungis fylla við dagsbirtu, nema vökvinn sé 

dældur úr neðanjarðaríláti utanhúss. 

Banna skal með uppfestum auglýsingum í herbergjunum. þar sem þær 

eru auðveldar aflestrar, að reykja þar tóbak eða neta þar óbyrgt ljós. 

Á sama hátt skal brýnt fyrir mönnum að leggja öll notuð fægigögn í tl 

þess ætlaðan járnkassa með járnloki í herberginu. 

Sé framtöldum skilyrðum ekki fullnægt, hækkar iðgjaldið um 10%. 

Rafmagnshreiflar. Bafmagnsvélum (hreiflum, aflvökum, spennibrevt- 

um, straumskiptum) skal komið svo fyrir, að eldur, sem kynni að koma upp í 

þeim, geti eigi kveikt í eldnæmum efnum. Frá hreyfitólum skal svo gengið, að 

þau geti eigi valdið slíkri hitun á hlutum, sem kviknað getur í, að hætt sé við 

eldsvoða. Sé nokkur þau tæki, sem að ofan eru nefnd. í herbergi, þar sem sprengi- 

hætt efni eru framleidd og geymd, eða þar sem sprengihætta getur stafað af 

gaslegundum, eldnæmu ryki, fisi eða trefjum, skal gengið frá tækjunum með sér- 

stöku tilliti til sprengihættunnar. 

(Aflvaki = Dynamo; spennibreytir — Transformalor; straumskiptir = 

Strömskifter; hreyfitól — Isanssætter; tengill == Kontakt).



337 1932 

7. gr. 102 

Ef iðgjaldið, þegar sérstaklega stendur á. yrði óvenju hátt, eða ef um 15. okt. 

hús er að ræða, sem byggð eru venju fremur tryggilega segn eldsvoða, er félag- 

inu heimilt að ákveða lægra iðgjald, ef þess er skriflega farið á leit og nægilegar 

upplýsingar eru fyrir hendi. Á sama hátt er félaginu rétt að hækka iðgjöld, ef 

sérstaklega stendur á, eða ef til greina koma atriði, sem ekki er tekið tillit Ul i 

flokkunarreglunum. 

Húsaskipting. 

8. Er. 

I. flokkur: 

a. Hús með steinveggjum eða steinsteypu og eldvörðu þaki. 

Ef allir innveggir, loft og gólf er eldtraust, má reikna iðgjaldið fyrir hús- 

ið sjálft með 15% afslætti, sé þak einnig eldtraust setur afslátturinn nunuið 

allt ad 30%. Iðgjaldið setur þó ekki orðið lægra en lágmarksiðgjald bad, 

sem ákveðið er í 11. gr. 

b. Torfhús og hús bvegð úr torfi og grjóti að veggjum. með torfþaki eða öðru 

eldvörðu þaki, þó því aðeins, að baðstofa og eldhús sé greint frá öðrum bæj- 

arhúsum með vegg, og sé veggurinn annaðhvort steyptur eða steinlimdur 

upp úr, og þá eigi þynnri en 10 em. eða úr torfi eða torfi og grjóti, og þá 
Í 
X cigi bynnri en 1 m. Eigi mega vera fleiri dyr en einar á slíkum veggjum og 

þær eigi stærri en 90 em. á breidd og 2,2 m. á hæð. Engar sáttir mega vera 

á slíkum veggjum utan dyra eða ofan dyra og engir viðir í gegnum þá eða í 

þeim aðrir en hurð og dvraumbúnaður. Til þessa flokks teljast peningshús 

og önnur útihús. nema hevhlöður, ef þar er hvorki eldstæði eða íbúð. 

H. flokkur: Hús með útveggjum, sem eru allir klæddir bárujárni eða 

skifum og með eldvörðu þaki. 

HI. flokkur: Öll önnur hús. 

Sambvegð hús, án nokkurs eldhætts atvinnureksturs, flokkast hvert fyrir 

sig, ef þau eru aðgreind með steinvegg eða steinstevpuvegsg, enda séu hurðir, 

gluggar eða hlerar í öllum sáttum veggjarins, og þökin ekki sambyggð 

Afslættir fyrir slökkvivarnir. 

9. er. 

á. Opinberar slökkvivarnir. Afsláttur, sem gefinn er eða gefinn kann að 

verða fyrir opinberar slökkvivarnir á tilteknum stöðum gildir, yfirleitt. 

nema annað sé tekið fram. 

b. Einkaslökkvivarnir (innanhúss): 

I. Fyrir hús, sem iðngreinir eru reknar 1, sem valda aukinni eldhættu, má 

sefa afslátt af iðgjaldi, ef á hverri hæð hússins er vatnsslanga eigi mjórri 

en 1“ í þvermál og tengjanleg við vatnsleiðslu innanhúss tlheyrandi
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vatnsveilu, sem félagid tekur gilda i bessu tilliti. Hver slanga må ekki 

vera lengri en 15 m., en bær verda ad vera svo margar ad hær nái um 

alla hædina. I stad vatnsslangnanna mega vera viðurkennd slökkvitæki 

eða hússlókkvidælur. 

Afslátturinn getur numið: 

a. Í húsum, sem virt eru 50 þús. kr. eða meira, allt að 5“%. 

b. Í húsum, sem lægra eru virt, allt ad 10%. 

2. Fyrir önnur hús má með sömu aðgreiningu á vátrygegingarupphæð gefa 

sama afslátt, ef í þeim eru venjuleg (normal) slökkvitæki (sjá aths. c) 

eða aðrir öflugri eldvarnir. 

Félagið viðurkennir fyrst um sinn eftirtalin slökkvitæki og hússlökkvi- 

dælur: 

a. Fyrir slökkvilið, háspennur og annars staðar þar sem þörf er á frostfrium 

áhöldum: 

Knock-Out (Tetra) ........0 0 3 lítra að stærð 

Pvrene (Tetra) ......... 0 l og 9 

bh. Froðuslökkvitæki viðurkennd til að slökkva eldfima vökva: 

Knock-Out Special ......2.00 0 10 

PerCe0 2. 8 

Phomene 2... 10 

c. Venjuleg (normal) slökkvitæki: 

Minimar (Vatn) 2... n ene 12 

Knock-Out (froða) 2... 10 

Þondus (vatn) 22000 krrneee 12 

d. Hússlökkvidælur: 

1. Áanonsen Blik £ Metalvarefabr., Lakkeg. 21, Oslo. hopardæla. 

Eldtraust og eldvarin gerð húsa. 

10. gr. 

Orðin eldtraustur og eldvarinn tákna það sem hér verður greint, nema 

annað sé sérstaklega tekið fram: 

Veggir. gólf, loft og þök nefnist eldtrausi, sé bvgg!t úr steinsteypu eða 

múrsteini eða því ku efni; járn öll seu hulin í steypunni. 

Herbergi teljast eldtraust, ef þau eru albvggð eins og framan greinir, 

Gáttir, sem eru nær eldfimu efni, s. s. öðrum húsum, vörum, eða dyrum, eða 

gluggum, eða efri timburhæðum sama húss en 6 m. skulu vera byrgðar, ann- 

aðhvort með eldvörðum hurðum eða 7 m. m. þykku járnbentu gleri í járnum- 

gerð í gluggum, sem ekki er unnt að opna. 

Veggir, sólf, loft og bök nefnast eldvarin ef undirlög eru úr járni klædd 

bárujárni, eða öðru jafn eldtraustu efni, sömuleiðis undirlög úr timbri klædd 

bárujárni með óeldfimum pappa á milli, eða klædd 24 em. þykkum Babbitz;
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21, em. þykkum Kokolitplötum; 47 pykkum Kiv-ron-plötum eða öðru álika 102 

óeldfimu efni. 15. okt. 

Herbergi teljast eldvarin, seim að innan eru albyggð eins og að ofan grei nir 

um eldvarða gerð. Um fjarlægðir og umbúnað í sátta gildir sama og um eldtraust 

herbergi. 

Hurðir teljast eldvarðar sem smíðaðar eru úr tvöföldu lagi af krosslögð- 

um harðviði. minnst 220 cm. á þykkt, klæddum á bæði borð með Í mm. þykk- 

um tinuðum eða galvaniseruðum járnplötum greyptum saman á jJóðrunum. 

Dyraumgerð og dyrasólflisti (þröskuldur) sé eins varið, ef það er úr timbri. 

Öðruvísi gerðar hurðir má taka gildar, séu þær gerðar á jafn eldtraustan hátt. 

Þök (að utan) teljast eldvarin, sem lögð eru með flísum, bárujárni, stein- 

plötum, tígulsteinum eða pappa, sem félagið hefir viðurkennt eldtraustan. 

Almenn iðgjöld. 

11. gr. Årlegt idgjald å 1000 kr. 

Almennt iðgjald fyrir hús og lausafé, sem 1 þeim er I. I. ll. 

vátryggt, þegar ekki er reiknað sérstakt iðsjald, sbr. þó 1. gr. 2) 6 8 

Þegar húsið er varið eldhættu frá nágrannahúsum eða 

vörubirgðum með 30 metra fjarlægð eða meir, reiknast 10% 

afsláttur af iðgjaldinu. Sé fjarlægðin 20. 30 m. reiknast 20% 

afsláttur. 

Afslátturinn reiknast einnig fyrir lausafé, sem válrvggt 

húsinu. 

Af þessum ástæðum getur iðgjaldið þó ekki orðið 

lægra en: 

1. Fyrir hús .....2200200 000 rr kr kk kr kr rrrrer 1,6 3,2 1,2 

2. Fyrir lausafe ......20000 0 krrrree 2 3,2 1,2 

Fyrir afslátt vegna sérstaklegra eldtry gg r gerðar, 

samkv. 8. gr., eða innanhúss slökkvivarna, samk ny gr., geta 

iðgjöld orðið lægst: 

a. Með eldtraustu þaki. 

I. Hús sussie ener seek sne knknes 1,2% 

9. Lausaf6 0... ener 1,6 

b. Með ekki eldlraustu þaki. 

1. Hús 2... 1,6% 

9 Lausafé „2... 1,8 

Sérstök iðgjöld. 

12. gr. 

1. Acetyléngasstöðvar og þess háttar ljósstöðvar (sjá 

5. gr.). Fyrir það hús, sem gasstöðin er í, greiðist þó að 

minnsta kosti 22220000 ere rrrrrerrrrrrnne 8 14 20
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Árlegt iðgjald á 1000 kr. 
102 Vatns-slökkvitæki eru ekki tekin gild til þess að af- 1 TI. lll. 

15. okt. sláttur fáist af þessum stöðvum. 
Áburðarmjölsvinnsla (sjá sildarbræðslu). 
Beinamjölsvinnsla (sjá sildarbræðslu). 
Beykisvinnustofur (sjá tróésmíðavinnustofur). 

2. Birgðir innan húss, í skúrum eða undir beru lofti: 
a. Hreinsuð steinolía meira en 10 tn. 1940. 
b. Nafta, benzin og þess háttar eldnæmar olíur meira en 

10 ltr. 24%.. 

c. Timbur (plankar og borð): 
1. Ef minnst 30 m. óbyggt svæði er milli þess og húsa 

eða birgða 7%. 

2. Ef fjarlægðin er minni: Sama gjald og fyrir næsta hús 
eða birgðir, þó minnst 7%c. 

d. Hey: 

1. Í húsum III eneve | 6 8 
2. Undir beru lofti: 

a. Ef það er í minnst 20 m. fjarlægð frá húsum eða 
birgðum 3%0. 

b. Annars: Sama iðgjald og af næsta húsi eða birgðum. 
Ef hey er vátryggt einnig fyrir sjálfkveikju, hækkar ið- 

gjald um 20%. 

c. Fiskur: 

1. Í húsi (og á tilheyrandi þurkreitum) .............. 2 5 7 
2. Úti (í stökkum): 

a. Ef hann er í minnst 15 m. fjarlægð frá húsum eða 
birgðum 2%0. 

b. Annars: Sama iðgjald og af næsta húsi eða birgðum. 
5. Bifreiðageymsla: 

I. Fyrir í bifreið breytist ekki iðsjald hússins. 
2. Fyrir 2 5 bifreiðar Ll... SU 12 14 
5. Fyrir 5 bifreiðar 0. fl. oll... SRI S 16 IS 

Skildagar 

Um 13. 

Sé timburgólf í gseymsluhúsinu, hækkar iðgjaldið 
um 39%. 

Sé veggir og þak cldvarid og gålf eldtraust lækkar 
iðgjaldið um 30%. 

Iðgjaldið reiknast með 106 viðbót, ef ekki er haft í 

geymsluhúsinu slökkvitæki viðurkennd við slökkvun á eld- 
fimum vökvum, sbr. 9. gr. 

Sérstakir skildagar: 

I. Upphita má aðeins með gufu. vatni. eða rafmagni,
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Bafmagnsofnar mega ekki verða heitari á yfirborði en 

150“ GC; allar rafmagnsleiðslur verða að vera einangt- 

aðar. Innan húss má nota aðeins rafmagnsljós með lofi- 

þéttum hjålmum og slökkvurum. Vör (Sikringar) og 

tenglar eiga einnig að vera loftþétt eða utanhúss. 

Án samþykkis eftirlitsmanns brunavarna má ekki hafa 

innanhúss annað benzin en það, sem er á bilum. Hvorki 

má tæma eða fylla benzingevmana inni i húsinu. 

Tóbaksreykingar mega ekki vera innanhúss. 

Vindaugu eiga að vera á þaki og á veggjum við gólt. 

1. Brauðgerðarhús 

Dráttarbrautir (sjá skipasmiðastöð). 

5. Félags- og samkomuhús: 

Ef ekki er í húsinu kaffihús, kvikmyndahús eða Önnur 

leikhús 

Ef veitingar eru í húsinu: Sama iðgjald sem fyrir 

veitingarslaðinn. 

Fiskmjölsvinnsla (sjá sildarbræðslu). 

Fiskúrgangsvinnsla (sjá sildarbræðslu). 

Fóðurmjölsvinnsla (sjá sildarbræðslu). 

6. Hús í smíðum 

7. Iðnaðarfyrirtæki. sem ekkert sérstakt er tekið fram 

um, greiða 140 viðaukagjald auk hins venjulega. 

hestöfl 

Aths. 1. Sé fyrirtækið rekið með vélum, sem hafa 2 

eða meira, telst áhættan vera söm og við verk- 

siniðjuiðnað. 

viðbótariðgjalds fyrir 

Aths. 2. 

8. Íshús 

Viðvíkjandi skildaga um þurkun, 

Ef notaðar eru aflvélar, reiknast, auk hins venjulega 

vélgang, aukaiðgjald ....0.....0.. 0. 

9. Kirkjur: 

Að minnsta kosti í 30 m. fjarlægð frá næsta húsi og án 

hitunartækja 

ANDAFS 220... een kreere rr res rr eres 

10. Kvikmyndaleikhus: 

Sé titbúnaðar rekstur samkvæmt  eftirfylgjandi og 

ákvæðum 20... r ere rr rr rr rrge 

a. Ljóstækjaherbergið og inngangurinn að því skulu á 

alla vegu umlukt múrvegg eða lagi af járnbentri stein- 

slevpu. er sé minnst 8 em. á þykkt. Útihurðin að inn- 

ganginum og innri hurðin milli hans og herbergisins 

skulu vera eldtraustar, lokast sjálfkrafa og svo serð- 

1. 

ar, að þeim verði lokið upp út á við. 

1932 

Árlegt iðgjald á 1000 kr. 

I. IL FIE 102 

15. okt. 
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Åriegt idgjaid á 1000 kr. 
102 Á sjálfu éhaldaherberginu Mega einungis vera Í. IT. HL 

15. okt. nauðsynleg Þbirtuop og gægjugöt. Í birtuopunum skal 
vera ó mm. þykkt gler í málmumgerð. Kúmmál gægju- 
Satanna má í hæsta lagi vera 100 ferh. em. og skulu 
þau byrgð með samskonar gleri og birtuopin, eða með 
gljásteinsplötu. 

Ennfremur skulu vera í herberginu loftpipur 
út í bert loft fyrir loftrás innan og utan, 200 fersm. 
minnst að innanmáli; fyrir loftopin skal sett tvöfalt 
Davv's örvggisnet. 

b. Rafmagnsútbúnaðurinn í ljósatækjaherberginu. Fast- 
ar rafmagnstaugar skulu vera í málinpipum, straum- 
rofar og viðnámstæki standa á óeldfimu efni og við- 
námstækin umlukt götuðum málmplötuin. 

c. Myndræman (filman) skal vera á málbnkefli og vefj- 
ast upp á annað kefli jafnóðum og sýnt er. Utan um 5 L 

  

  

a 

hvert kefli skal vera þétt málmhyvlki og gegnum út- 
veggi þess sé myndaræman rakin á þann hátt (t. d. 
mili möndla sem liggja fast saman), að eldur í þeim 
hluta ræmunnar, sem sýndur er, læsist ekki i] ræmuna 

keflunum. 

Sá hluti myndaræmunnar, sem ljósið fellur á. 
skal þannig varinn milli glerflata. eða á annan hátt, að 
eldhættan frá ljósgjafanum verði minni. Ennfremur 
skal sett hreyfanleg ljóshlif milli ljósgjafans og mynda- 
ræmunnar til þess að draga úr ljósmagninu. þegar 
ræman hreyfist ekki. 

d. Meðferð og slökkviáhöld. Eigi mega aðrir fást við 
vélar og áhöld í ljóstækjaherberginu en fullkoni lega 
áreiðanlegir og verkfróðir fullorðnir menn (eldri en 
20 ára). 

Obyrgt ljós má eigi nola og bannað er með öllu 
x ad kveikja å eldspytu cda reykja. 

Kefli, sem ekki eru á áhaldinu eða verið er að 
vinda upp á, skal geyma í járkassa úr minnst 2 mm 
Járnþynnu og með loki, er falli alveg að. 

í ljóstækjaherberginu skal ávallt vera viður 
kennt slökkvitæki. 

ce. Válrvggingin nær eigi til skemmda, sem rafmasi 
straumurinn veldur á áhaldinu. 

Skemmdir á myndaræmum, sem eru á áhald. 
inu, verða eigi bættar. 

2. Áð öðrum kosti 0... „24 32 10
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Ef áhaldaherbergið er eldvarið að innan lækkar ið- 

gjaldið um 40%. 

11. Leikhús: 

I. Fast leikhús sama sem fyrir veitingahús í sambandi við 

leikhús 

2. Þegar leyfi er lil að halda einstöku sinnum sýningar: 

Aukagjald (við það gjald, sem annars greiðist fyr- 

ir hlutaðeigandi hús) *“%c fyrir hverja sýningu með 

2%c sem lágmark og 15%c sem hámark. 

12. Lýsisbræðsla ........000000 00 

13. Skip í höfn eða á þurru landi: 

a. Timburskip: Sama iðgjald og timburhús, þó ekki lægra 

en 6%0. 

b. Járnskip: Sama iðgjald og steinhús, þó ekki lægra en 

29%, 

Skip í smíðum (sjá skipasmíðastöð). 

14. Skipasmíðastöð (hér með dráttarbraut með öllu tl- 

heyrandi) : 

a. Án aflvéla 8ly%e. 

bh. Með aflvélum: Félagið ákveður iðgjaldið í hvert skipt! 

eftir öllum þeim gögnum og upplýsingum, sem fyrir 

liggja til þess að dæma um áhættuna. Til bráðabirgða 

greiðist iðgjald, sem um sé getið í skirteininu að breytist 

er iðgjaldið verði fast ákveðið, og sé það minnst 14%e. 

Tjörusuða má ekki eiga sér stað nær húsum, dráttar- 

brautum eða birgðum, sem eru eldfimar, en í 15 m. fjarlægð. 

Ef trésmíðavinnustöð er á skipasmíðastöðinni, má ið- 

gjaldið ekki vera lægra en fyrir frésmiðavinnustöðvar. 

15. Síldarbræðslu-, fóðurnijöls- og áburðarmjölsverk- 

SMMÖJUP 2... srrrrnee 

Aukaiðsjöld: 

1. Ef heitu mjöli er steypt á timburgólt 5%. 

2. Ef rafmagnshreiflar eru ekki rvkþétt innmúraðir þar 

sem ryk myndast o%. 

3. Ef eldstæði eru í verksmiðjunni önnur en þau, sem notuð 

eru við burrkunina 5%. 

1. Ef unnið er úr lifrarúrgangi (hömsum, grút), hákarla- 

kjöti, selkjöti eða hvalkjöti 20, 

5. Ef rykherbergið frá þurrkuninni er inni Í verksmiðjunni 

eða hurð á milli bess og hennar 10%. 

Afslættir: 

I. Þar sem gufuþurrkun er eða engin þurrkun í áburðar- 

mjölsverksmiðju 15 %. 

Árlegt iðgjald á 1000 kr. 

I. 
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102 2. Sé þurrkunin og mölunin í sérstöku eldtraustu herbergi, Í. II. HL 
15. okt. eða þar sem svo er umbúið sem segir í 1. tölulið 

aðeins mölunin 50%. 

ö. Séu notuð aðeins rafmagnsljós 5“%. 

l. Ef viðurkenndur segulcumbúnaður er fyrir framan 
mölunarvélina 5%. 

3. Ef eingöngu er unnið úr þurrkuðum fiskúrgangi 15%. 
Viðbótariðgjöld og afslættir koma til greina í sömu 

röð og það er talið. 

Í6. Trésmíðavinnustöðvar og timbursmiðjur. 

a. Án vélgangs: 

Iðgjaldið reiknast eins og af húsum með viðbót: 

I. Fyrir hvern hefilbekk 10% 

2. Fyrir hvern limofn 1%. 

b. Með vélgangi: 

Iðgjaldið reiknast eins og af a. með viðbót: 

|. Fyrir allt að 5 vélar 5%.. 

2. Fyrir hverja vél, sem umfram er 54 %,. 

Skildagi um a.: 

Ef ekki er á vinnustöðinni viðurkennt slökkviáhald 
reiknast viðbót 10%. 

Skildagi um a. og b.: 

I. Ef í vinnustöðinni er þurkherbergi, sem hitað er með 
öðru en gufu eða heitu vatni, reiknast viðból 5%, en 
getur lækkað, ef ofnarnir eru í eldtraustu herbergi. 

2. Ef fram fer húðun (lakering) með eldfimu lakki með 
ásprautun, nema í eldtraustu herbergi sé, reiknast við- 
bot 5%. 

Alls staðar þar sem húðun fer fram með ásprautun, 

ber að hafa slökkvitæki viðurkennt til slökkvunar á eldfin- 

um vökvum. Sé það vanrækt, reiknast iðgjaldið með 

10% álagi. 

Skildagar um allar trésmiðjur: 

I. Auglýsingar skulu vera uppfestar um bann við tóbaks- 

reykingum og bann við því að ganga með óbyrgt ljós. 

2. Framan við eldstæði skal vera járnkassi 50 em. hár 

og þannig fyrir komið, að glæður og neistar frá eld- 

hólfinu falli í hann. 

5. Timbur má ekki vera nær eldstæðum en í 1 m. fjarlægð. 

I. Tréspæni og sag verður að hreinsa daglega úr vinnu- 

stöðinni. 

ð. Tuskur, þráðskúfa og hamprudda o. þ. h., sem orðið er 

segndreypt í olíu, ber að geyma í járnkassa með járnloki,
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17. Veitingastadir (matsala og kaffihus): 

a. Án leikhúss .......0..000 00 

b. Með leikhúsi án leiksviðaljósa .....00.00. 0... 

c. Með leikhúsi með leiksviðaljósum ....0.00.000. 

Fyrir leiksýningar um stundarsakir, sjá leikhús. 

18. Verksmiðjur, þar sem notað er vatnsafl, gufuafl 

eða aðrar aflvélar, sem eru meira en 2 hestöfl ............ 

Ef unnið er timbur í verksmiðjunni, er þó iðgjald, sem 

greiðast verður fyrir þetta, reiknað, ef það er hærra en hið 

ofantalda. 

Iðgjöld fyrir iðnrekstur, sem ekki getur heimfærst 

undir neitt af því sem að framan er lalið í iðgjaldaskránni, 

ákveður félagið sjálft að fengnum nægum upplýsingum. 

Skildagi er þessi: 

1. Í gufuketilsklefum eða mjög nærri gufukötlum, ofnum, 

reyk- eða gufuleiðslum má eigi hafa eldfuna hluti. 

Leiðslur fyrir ókælda gufu, sem eigi eru einangraðar, 

verða að vera í 5 em. (um 2 þml.) fjarlægð frá viðum 

a.m.k. nema asbestplata sé milli leiðslunnar og við- 

anna þeim til hlífðar. 

Við eldstæðin má eigi vera meira eldsneyti en þöri 

er á til eins dags í mesta lagi. 

Þesar glæður, gjall, aska eða annar úrgangur er tek- 

inn út úr eldstæðum, skal annaðhvort láta það í fullkom- 

lega örugg ílát úr málmi eða steini, eða slökkva þegar 

rækilega í því og flytja það síðan út úr húsinu á 

óhultan stað. 

Þurrkun: 

2. Eldfimir hlutir, sem þurrkaðir eru við framleiddan 

hita, mega eigi vera nær hitunarfærum. hitaleiðslu- 

pípum eða hitaleiðslugöngum en svo, að Í m. (um 1'> 

alin) sé á milli upp á við og 0,6 m. (um Í al.) til hlið- 

anna, og eigi nær eldstæði en svo, að Í m. (um 1'% al) 

sé á milli bæði upp á við og bl hliðanna. Svo skal og 

uppi yfir hitunarfærum, hitaleiðslupipum og hita- 

leiðslugöngum i 0,6 m. (um Í al) hæð a. m. k. hafa 

þannig gerðan útbúnað, að óhult sé um, að þeir hlutir, 

sem verið er að þurrka, geti dottið niður á pípur eða 

leiðslur, sem hitinn kemur frá. 

a. Log, sem höfð eru til lýsingar, mega eigi vera nær 

cldfimu efni en svo, að Í metri (um J fet) sé á 

milli, ef hið eldfima efni er upp yfir loganum, og 

0.3 úr metra (um Í fet), ef það er til hliðar, nema 

1932 
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Årlegt idgjald å 1000 kr. 
102 Járnhlif, er sé 0,3 úr metra å hvern veg minnst, sé å I. II. II. 

15. okt. milli logsins og hins eldnæma efnis. og svo langt frá 
hvoru um sig, að ekki geti kviknað í. Log, sem færa 
má úr stað og geta komið svo nærri eldfimu efni. 
að hætta stafi af, skulu útbúin með öruggum heml- 
um. Lampa, sem brennt er á steinolíu eða öðrum 
Jarðolíum, má einungis hreinsa og fylla við dass- 
birtu og skal gera það utan verksmiðjunnar, ef unn 
er. Ef birgðir af lýsingarvökvum fara fram úr 200 
lítrum, skal geyma þær í sérstöku húsi. Til um- 
burðar í verksmiðjum og birgðahúsum má einungis 
nota vel lokuð ljósker í vírumgerð. 

b. Sé raflýsing notuð skal þessa gætt: Aldrei má 
hengja neitt á eða neðan í veggfaslar taugar. Hreyf- 
anlegar taugar má ekki stytta með hnútum eða því- 
uml., eigi heldur vefja þeim utan um nagla, króka 
eða aðra rafleiðandi hluti né utan um eldfima hluti. 
Glóðarlampar mega ekki geta snortið hluti, er kvikn- 
að getur í. Á bogalömpum skal vera hentugur út- 
búnaður til að koma í veg fyrir, að glóandi kola- 
agnir, sent niður falla, verði að meini. 

Sérstakan útbúnað skal hafa til hlífðar hreifan- 
legum taugum, ef hætta er á, að þær verði fyrir 
hnjaski. 

Á vasalömpum skal vera vírnet til hlífðar. eða 
aukagler. 

Sérfróðir menn skulu að jafnaði að minnsta kosti 
einu sinni á ári athuga rafimagnsútbúnaðinn. 

Til vara má einungis hafa til lýsingar olíulampa í 

lokuðum ljóskerum. 

Fægigögn: 

I. Þráðskúfa, tuskur, hamprudda og því um líkt, sem not- 
að hefir verið til að þurrka eða fægja vélahluta, ska! 
brenna á hverju kvöldi, eða geyma í járnkassa með 
loki þar sem ekkert mein getur hlotizt af, þótt í því 
kvikni. 

Úrgangur: 

>. Eldfiman úrgang skal einu sinni á dag a. m. k. og jafnan 
eftir vinnutíma hreinsa burt úr vinnustofunum og flytja 
á óhultan stað eða geyma á þann hátt, sem yfirvöld fyrir- 
skipa. 

Umbúðaefni: 
6. Mjög eldfima hluti, sem hafðir eru til umbúða og upp-
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Årlegt idgjaid å 1000 kr. 

fyllingar, svo sem hålm, hey, hamprudda, sponull og 1. IL 

bess konar, skal geyma i sérståku herbergi, og må ekki 

hafa meira af því á vinnustofunum en þörf er á til eins 

dags í mesta lagi. 

Tóbaksrevking: 

7. Tóbaksreyking er bönnuð nema í skrifstofum og 

íveruherbergjum. 

19. Verzlun og sérhver önnur kaupmennskustarf- 

ræksla: 

1. Þegar: 

a. í sölubúðum er slökkvitól, sem félagið tekur gilt og 

því er ávallt haldið í nothæfu standi ........0..... 

b. eldstæði og reykháfar eru þar að auki gerðir sam- 

kvæmt ákvæðum laga um brunamál .............. 

2. Annars „2... eerrreren 

3. Vörugeymsluhús, sem í eru geymdar einungis útflutn- 

ingsvörur, og liggja að minnsta kosti 30 m. frá næstu 

húsum og hafa þar að auki ekkert eldstæði .......... 

Um 1. Sérstakur skildagi: 

Banna skal með uppfestum auglýsingum í verzlunar- 

húsunum að bera þar um óbyrgt ljós. Gildi vátrvggingar- 

innar er bundið því skilyrði, að eigi séu á verzlunarbúinu 

meiri birgðir af hreinsaðri steinolíu en 10 tn., og eigi meira 

en 40 lítrar af nafta, benzini og áþekkum eldtimum vökvum. 

Séu Þbirgðirnar meiri en þetta, fellur skildaginn burtu, 

en iðsjaldið fyrir allar byggingarnar er reiknað sem fyrir 

birgðir þær er um ræðir í 2. tölulið þessarar greinar. 

Um 3. Sérstakur skildagi: 

Banna skal með uppfestum auglýsingum í varnings- 

húsum að reykja þar tóbak eða fara um með óbvrgð ljós. 

Það hækkar ekki iðgjöldin, þó 1 húsunum sé Þbeyvkis- 

eða trésmíðavinnustöð, sem rekin er með handafli og einn 

maður starfi þar. Ef fleiri menn vinna þar að þessum iðnum, 

gilda sömu iðgjaldaákvæði og um trésmíðavinnustöðvar og 

limbursmiðjur. 

20. Vörubirgðir utan húss á óbvggðu svæði, að undan- 

tekinni steinolíu og öðrum eldfimum efnum, ásamt timbri. 

1. Ef að minnsta kosti 30 m. óbyggt svæði er milli þeirra 

og næstu húsa eða annarra birgða 6%. 

2. Ef fjarlægð er minni er sama iðgjald sem fyrir næsla 

hús eða birgðir, þó ekki lægra en 6%e. 

Vélavinnustöðvar, vélsmiðjur, bifreiðaviðgerðir. 

a. Án trésmíði 
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Årlegt idgjald å 1000 kr. 

1. Ef innanhuss fer fram viðgerð á bílum eda bifhjålum, I. H. HI. 

eða ef reyndir eru hreiflar í herbergi þar sem ekki 

er eldtraust gólf og veggir og þak eldvarið, hækkar 

iðgjaldið um ........0...0 0 1,5 3 

2. Ef innanhuss fer fram åsprautun å eldfimu gljåefni 

(lakki) (íkveikjumark undir 220 G., Ducolakk o. þ. 

h.) eða ef þurkofninn er hitaður með öðru en gufu 

eða heitu vatni, nema í herbergi sé, sem útbúið er svo 

SØ
 

sem segir í 1. tölulið, hækkar iðgjaldið um ........ 3 5 5 

Ef í herberginu er ekki slökkvitæki viðurkennt til 

að slökkva með eldfima vökva, reiknast viðbót við 

iðgjaldið 10%. 
b. Með trésmíði: 

Iðgjaldið er eins og á trésmiðavinnustöðvum þó ekki 

lægra en í a. 

13. gr. 

Huseignir ríkisins með því lausafé sem í þeim er vátryggt -— enda sé 

þar ekki iðnrekstur seta orðið teknar í vátrvggingu með sérstökum afslætti 

frá því sem ákveðið er í iðgjaldaskránni, allt að 10%. 

14. gr. 

Þeir kaupstaðir og kauptún, sem hafa vatnsveitu og auk þess slökkvi- 

útbúnað í svo góðu lagi, sem framkvæmdarstjórn félagsins telur viðunandi, 

seta vænzt að fá samning við félagið um lækkun iðgjaldanna. Slíkt verður að 

gerast með sérstökum samningi við bæjarstjórn eða sveitarstjórn á hverj- 

um stað. 

Ennfremur getur félagið hækkað iðgjöldin á þeim stöðum, sem vanrækt 

er að fullnægja ákvæðum laga um brunamál. Félagið getur tekið hærri ið- 

gjöld fyrir lausafé en fyrir hús. 

15. gr. 

Flokkunarreglur þessar og idgjaldaskrå 6dlast begar gildi og eru jafn- 

framt úr gildi feldar flokkunarreglur og iðgjaldataxti um sama efni frá 16. 

janúar 1917. 

Alvinnu- og samgöngu málaráðuneylið, 15. október 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERD 103 
15. okt. 

um 

breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað 

frá 30. ágúst 1926. 

1. gr. 

Í stað orðanna „10 krónur fyrir hvert tonn“ í 14. gr. a.-lið komi: 5 krónur 

fyrir hverja smálest. 

2. gr. 

Í stað orðanna „15 krónur“ í 16. gr. 4. mgr. komi: festar- og uppsálurs- 

gjald 5 krónur á smálest. 

Resluserð bessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóveniber 
8 9 oOo 

1917 til að öðlast gildi 1. nóv. 1932. og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

ciga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumádlaráðuneytið, 15. október 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 104 
21. okt. 

um 

serð og möskvastærð dragnóta, sem heimilt er að nota innan landhelgi. 

Í. gr. 

Dragnót (þar til telst koladragnót) er nót, sem með strengjum er dregin 

eftir sjávarbotni að skipi, sem liggur fast fyrir akkerum. Á nótinni er tiltölu- 

lega stuttur poki, og tveir langir vængir. Á efri teini eru stórar korkflár, til þess 

að halda nótinni á lofti, en á neðra eini blyhólkar. Við enda vængjanna eru tré- 

kefli, eitt við hvorn væng, fest með stuttum kaðalbútum. Í kefli þessi eru drag- 

strengir festir með stuttum „hanafótum“. Hlerar eru engir, né neitt annað, er að 

nokkru leyti gæti komið í þeirra stað til útþenslu vængjanna. Á dragstrengjun- 

um eru ekki heldur nein sérstök tæki, svo sem hálmvískar eða annað, til út- 

þenslu nótarinnar.
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104 2. gr. 

21. okt. Möskvar á dragnótum mega ekki vera styttri á hvern veg en hér segir: 

1. Í poka dragnóta 55 mm. (leggurinn). 

2. Í væng dragnóta 65 mm. aftast en 70 mm. fremst. 

Þessar lágmarksstærðir ná til allra dragnóta, sem notaðar eru í landhelsi, 

hvort sem þær eru ætlaðar til bolfisksveiða eða flatfisksveiða. 

ð. ET. 

Skarkoli, sem flytja má í land, má ekki vera styttri en 27 em. (að jafn- 

aði ekki undir 250 gr. að þyngd). 

l. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt lög- 

um nr. 55. 7. maí 1928. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt bráðabirgðalögum nr. 85, 6. 

júlí 1932 til þess að öðlast gildi 1. janúar 1933, og Þirtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Álfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. október 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

105 REGLUGERÐ 
25. okt. 

um 

breyting á reglugerð um notkun pósta 25. marz 1925. 

Aftan við 12. gr. skal bætt nýrri málsgrein sem hér segir: 

Samkvæmt 3. gr. í lögum nr. 29, 23. júní 1932 skulu taxtar fyrir böggla, 

sem fluttir eru með póstbílum vera 5 aurar fyrir hvert kílógramm eða minna 

af þyngd böggulsins fyrir hverja 50 kílómetra auk hins venjulega bögglaburð- 

argjalds. 

Gjald þetta, sem heitir „bilbögglagjald“, skal taka 1 stað landburðar- 

gjalds þess, sem ræðir um í 11. gr. póstlaga 7“. mai 1921, þegar hægt er að senda 

böggla áfram landveg með póstbilum eingöngu. 

Fyrir útlenda böggla hingað er bilbögglagjaldið tekið eftir á af viðtak- 

anda en fyrir fram undir böggla héðan til útlanda. Undir innlenda böggla má 

taka það, hvort sem vill, fyrir fram eða eftir á eftir ósk sendanda.
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Í staðinn fyrir 13. gr. 1. Bréfasendingar, liðina a, b og c, komi: 105 

I. Bréfasendingar: 25. okt. 

a. almenn bréf, allt að 500 grömm á þyngd þegar borgað er undir fyrir fram 

allt að 20 grömm ......0.... 0 rer rr rrnes 10 aurar 

yfir 20 grömm allt að 125 grömm .......0000 20 

125 grömm að 250 grömm .......%00 0. 10 

250 grömm að 500 grömm .......0.. 00 60 

Burðargjald undir þyngri bréf er helmingur venjulegs burðar- 

gjalds. Brot úr eyri telst sem heill eyrir. 

b. bréfspjald .........0.. 0... kr rr ekte ek kr rrre 10 aurar 

bréfspjald med borgudu svari ........0.00 0 20 

Séu frímerki eigi viðhöfð eda cigi næg frimerki, skal auk hins 6- 

greidda burðargjalds taka 10 aura fyrir hverja sendingu, þó ekki meira en 

burðargjaldið tvöfallt. 

c. prent, verzlunarskjöl (um verzlunarskjöl gilda alþjóðaákvæði), og sýn- 

ishorn af vöru fyrir hver 50 grömm .....0.00. .…. ð aurar 

Lágmarkstaxti fyrir verzlunarskjöl er ....00.00. 0. 10 

Ábyrgðargjald fyrir sendingar þær, sem nefndar eru undir a. b. og c. 

er 30 aurar. 

Í staðinn fyrir 13. gr. IV. komi: 

Jöggull allt að 10 kilógrömm að þyngd þegar borgað er undir fyrirfram 

allt að Í kílógr. ........0.% 00... kkkrrrrrrre 30 aurar 

yfir 1 kg. alltað5 kg. ......0..0000 000 rnrnee … Ål) 

5 kg. allt að 10 kg. ........000 00. 50 

Ábyrgðargjald og gjald fyrir talningu er hið sama og fyrir peningabrél. 

Undir fylgibréf skal nota eyðublöð þau. sem póststjórnin gefur út. 

Innanbæjarburðargjald eða staðartaxti gildir um allt Seltjarnarnes fyrir 

vestan Elliðaár og norðan Fossvog og milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur. Á 

svæðinu frá Fossvogi til Hafnarfjarðar að Hafnarfirði meðtöldum skal þó eins 

og annarsstaðar á landinu taka bilbögglagjald fyrir böggla, sem koma lengra 

að en úr umdæmi pósthússins í Hafnarfirði og pósthússins í Reykjavík, hvort 

heldur er innanlands eða utan. 

Að öðru leyti skulu reglur þær. sem póstlögin og reglugerð þessi setja, 

einnig gilda um sendingar þessar, þar sem eigi er annars setið. 

Í staðinn fyrir fyrirsögnina og 1. málsgrein 16. greinar komi: 

Frímerki og frimerkingarvélar. 
, 

Fyrir flutning með póstum á munum þeim, sem ræðir um i þessum 

kafla, er hægt að borga fyrirfram með frímerkjum eða bréfspjöldum, sem 

póststjórnin gefur út, en eigi með útlendum frímerkjum. 

Ennfremur er hægt að borga undir umræddar sendingar með ástimpl- 

unum frimerkingarvéla. 

Aftan við 16. gr. skal bætast við sem hér segir: 

Frímerkingarvélar má nota í stað frímerkja til stimplunar fyrir burð-
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105 argjaldi á öllum tegundum póstsendinga, með því skilyrði að stimpillinn sé 

25. okt. nægilega < greinilegur. 

Það er einungis leyfilegt að nola þær tegundir véla, sem póststjórnin 

hefir sðurlkennt Nauðsynlegar upplýsingar um það fást á pósthúsunum. Af- 

hending frímerkingarvéla má aðeins fara fram til þeirra manna og firmna o. 

s. frv., sem hafa fengið sérstakt leyfi hjá póststjórninni til þess að fá sér slíkar 

vélar. Beiðnir um þesskonar leyfi skal senda skriflega til póstafgreiðanda í 

Þeim pósthúsum, sem francostimplaðar póstsendingar eiga að afhendast á, sem 

afgreiðir þær til póststjórnarinnar. 

Vél, sem keypt er, má ekki taka til notkunar fyrr en hlutaðeigandi póst- 

afgreiðandi eða annar póstmaður í umboði hans. hefir skoðað hana og læst 

henni eða gengið svo frá henni að tryggilegt sé. 

Umboðsmaður verksmiðjunnar á að vera viðstaddur slíka skoðun. Not- 

andi vélarinnar og umboðsmaður verksmiðjunnar fá hvor um sig vottorð um 

skoðunina. Notandi fær auk þess eitt eintak af ákvæðum þessum og nægilegan 

forða af afhendingarskrám. 

Póstafgreiðandi getur hvenær sem er afturkallað leyfið, ef sýnt þykir 

að vélin vinni póststjórninni í óhag eða ef um misnotkun er að ræða. Sama 

gildir einnig ef seljandi eða notandi hlítir ekki settum reglum. Ákvæðunum 

má breyta hvenær sem er, en tilkynna skal þó notendum skriflega eins fljótt 

auðið er allar breytingar. 

Notandi ber ábyrgð sasnvart póststjórninni á Öllu tapi eða skaða, sem 

v 

og 

poststjornin kann að verða fyrir vegna notkunar vélarinnar í þjónustu hans. 

Vélina má ekki nota til stímplunar á póstsendingum frá öðrum en 

notanda. 

Nafn sendanda og verksmiðju-, verzlunar- eða vörumerki skal vera 

greinilega sett á franbliðina á hinum stimpluðu sendingum. Nafnið má vera 

stað þess má nota pósthólfsnúmer eða annað þekkjanlegt auðkenni 

notanda. Naf n notanda eða auðkenni hans má setja í stimpilinn. Vanti þetta er 

ógild og sendingarnar verða afhentar sendanda. 

  

stimplarnir skulu vera efst í hægra horni utaná-skriftarmegin og 

TI
 

Frimerkingar- og dagstimpill skulu vera ad gerd og útliti eins og póst- 

stjórnin ák veður. Í frimerking arstimplinum skal auk þess vera númeratala til 

  

ðkenna vélhna. Mó álitast eign póststjórnarinnar og geta því ekki nema 

lennar samþykki fylgt vélinni, verði að henni notendaskipti. 

Frímerkingin skal að jafnaði framkvæmd með einum frímerkingar- 

stimpli. FÆ þörf krefur má þó setja fleiri stimpla á sendinguna, en þá skal 

vera nokkurt bil á milli þeirra. Einnig má, ef nauðsyn krefur, líma frímerki á 

við hliðina á stimplinum. Bæði frimerkingar- og dagstimpill skulu vera greini- 

em Í stimplinum stendur númcratala og dagsetning rétt. Ó- 

  

röng stimplun hefir í för með sér endursendingu til sendanda. I 

Með því að snúa sér til påsthussins, getur þó notandi fengið skipt á ónothæf-
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um stimplum og frímerkjum eftir sömu reglum og gilda um skipti á frimerkj 
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105 
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um, ef beiðnin kemur innan þriggja daga. Unmslögin eða spjaldbréfin með 5. okt 

stimplunum skulu fylgja beiðninni. 

Póststjórnin ber enga ábyrgð á afleiðingum þeim, sem röng dagsetning 

í stimplinum kann að hafa í för með sér. 

Fríimerkingarstimpil má ekki nota á aðrar sendingar með því að klippa 

eða skera hann út úr hinni upprunalegu sendingu, þó má á sendingar, sem að 

lögun eða innihaldi útiloka það að stimpill frimerkingarvéla sé settur beint á 

umslagið eða umbúðirnar, líma miða með frímerkingarstimpli os utnáskritt 

viðtakanda. Þar að auki skal á miða þessum vera nafn sendanda, ef það er 

ekki í frímerkingarstimplinum. 

Slíkar sendingar skal afhenda pósthúsinu sérstaklega, en ekki innanum 

aðrar sendingar stimplaðar með frimerkingarvél. 

Sendingar þessar skal strax stimpla með dagstimpli, þótt sendingar með 

frímerkingarstimpli skuli venjulega eigi stimpla með dagstimpl pósthússins. 

Sendingar, sem frímerktar eru með frímerkingarvél, skal afhenda á 

pósthúsið ásamt afhendingarskrá. Almennan póst, sem ekki verður lokið við 

innan lokunartima má þó eftir nánari reglum, sem pósthúsið setur láta 

í póstkassa, sem pósthúsið tæmir eða í skipskassa, ef pósthúsið er í skipinu. 

og skulu þær sendingar búntaðar á sama hátt og að neðan greinir og þei 

fylgja skrár. 

Á pósthúsum í mörgum deildum getur forstöðumaðurinn krafizt að sér- 

stök afhendingarskrá fylgi við afhendingu í hverja deild. Póstafgreiðendurnir 

ákveða tímann er sendingarnar skulu afhentar á póst. Notendur fá eyðublöð 

undir afhendingarskrár afhent á pósthúsunum. Þegar sendingum er skilað 

skal þeim raðað þannig, að þær liggi allar eins og hver burðargjaldstlokkur 

fyrir sig. Sendingum með fleirum en einum frimerkingarstimpli og sendingum 

með frímerkjum við hliðina å stimplinum skal einnig raðað sér. Sé póstur 

sendanda venjulega mikill, geta pósthúsin heimtað nákvæmari sundurlestur, 

t. d. innanbæjarsendingar sér, innanlands sér og sendingar til útlanda sér. 

Án samþykkis hlutaðeisandi póstafgreiðanda, eins og að ofan greinir, 

má ekki leggja þesskonar sendingar í póstkassa. Finnist slíkar sendingar í 

póstkössum skulu þær endursendar sendanda. ef nafn hans er á sendingunni. 

annars álítast sem ófrímerktar. 

Frimerkingarvélar má ekki nota við aðrar sendingar en þær, sem flutt- 

ar eru viðtakendum með pósti, Jafnvel þótt flutningarnir komi eigi í bága við 

einkarétt póststjórnarinnar. 

Þegar vélfrímerktar sendingar eru settar á póst, skal bera sendingarnar 

nákvæmlega saman við afhendingarskrárnar, sem fylgja, og reikna burðar- 

gjaldið eftir. Þvinæst færist heildarupphæð hverrar skráar á sérstakan reikn- 

ing fyrir hverja vél, til eftirlits með að mælarnir vinni rétt og misnotkun komi 

ekki fyrir. 

Vélfrímerktar sendingar skal ekki dagstimpla að nyju af pósthúsinu
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105 (nema sendingarnar séu orðnar allt að viku gamlar frá því þær voru vélfri- 

25. okt. merktar). 

Állar vélar, sem viðurkennast, skulu vera af kassagerð. Mælarnir eru 

settir í af pósthúsunum. Um leið skal greiða burðargjaldsupphæðina, og gefur 

pósthúsið kvittun fyrir henni. Frímerkingarkort í þær vélar, sem þannig eru 

sei Sar, fást keypt á pósthúsunum. Þegar nýtt kort er keypt skal pósthúsinu 
skilað hinu gamla. Sé ekki hægt að afhenda hið notaða kort er notandi skyld- 

igur að greiða póstsíjórninni hið áritaða verð þess. 

Verði vari við galla í vélinni, skal notandi hætta að nota hana og til- 

kynna pósthúsinu þegar í stað. 

Varavél má ekki nota fyrr en skoðun hefir farið fram eins og segir að 

framan. Eftir aðgerðina má gamla vélin heldur ekki takast til notkunar fyrr en 

slik skoðun hefir farið fram. 
Þóststjórnin hefir rétt til þess að láta skoðun fara fram á vélum í notk- 

un hvenær sem er. 

Slík skoðun skal þó aðeins fara fram á þeim tímum, sem notandi hefir 

venjulega opið. 

Frimerkingarkort frimerkingarvéla skulu gefin út með áframhaldandi 

númerum fyrir hvert ár og að auki í efra vinstra horni með áframhaldandi 
númerum fyrir hverja vél. Kort þessi færast til reiknings á sama hátt og venju- 
leg frímerki. 

Tekj frimerkingarvélum bar sem ekki er notad frimerkingarkort,    til tekna mánaðarlega með sérstakri skrá fyrir hverja vél. 

fyrstu málsgrein 21. greinar komi „250“ í stað „125“ og aftan við þessa 

21. grein skal bætast það er hér segir: 

vk 

ið tekið á móti blöðunum frá 

tr í Re avik er      

  

fá blöð og tímarit póstárituð á pósthúsi     

  

   fendum eða beint úr prentsmiðjunni. 

  

Þegar búið er að láta pósthúsinu í té skrá yfir áskrifendurna með heimilis- 
fangi og póststöð en slík sk rá skal afhent viku áður en blöðin eða ritin eisa að 

sendast út frá pósthúsinu. 

Pósthúsið setur þó eigi tekið á móti blöðum til afgreiðslu á þennan hátt, 
sein kona út oftar en einu sinni í viku eða hafa meira en 2000 áskrifendur. 

Fyrir utan venjulegt burðargjald skal borga fyrir póstáritun blaða einn 

vri fyrir hvert blað eða hefti oe 10 aura fyrir hvern áskrifanda eða brevting á v Cy Fr w => 

  

hermilisfano1 áskrifanda 

  

 áskrifendaskrá Þeirri. sem áður er getið að skuli afhent áður en blað- 

ið er sent út, er svo ábótavant að hún þurfi að leiðréttast á pósthúsinu skal 

fyrir það sérstakt gjald, er telst Í kr. fyrir hverja vinnustund, sem til 

Ss gengur. 

  

teglugerd þessi öðlast gildi 1. janúar 1933 

ifvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. október 1932. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERD 
106 

28. okt. 

um 

breyting á reglugerð fyrir Strandasýslu, um notkun upprekstrarlands. 

fjallskil, réttahöld o. fl. 

1. gr. 

8. gr. reglugerðarinnar orðisi þannig: 

Tvær skulu fjallgöngur á hausti. Fyrri leitardagur skal vera mánudagur 

Han leitardaginn. nema í Skarðsrétt. Staðar- 
í 22. viku sumars, og skal réttað sjá 

étt og Árnesrétt, þar skal réttað að morgni þriðjudaginn næstan eftir. 

Þó skal hreppsnefnd Kaldrananeshrepps heimilt að rétta fyrsta leitardag 

Skarðsrétt og láta eftirleit fara fram á miðvikudag. 

sé heimildin notuð. skal hreppsnefndinni skylt að tilkynna það nærligg) 

andi hreppum nægilega snemnia. 

Annar leitardagur skal vera: 

Í Bæjarhreppi og Óspakseyrarhreppi hæsta mánudag þar á eftir; í Kaldr- 

ananeshreppi næsta fimmtudag eftir fyrstu leit, og í öðrum hreppum sýslunnar 

næsta miðvikudag eftir fyrstu rétt. 

Annar téttardagur skal vera sjálfan leitardaginn í Öllum hreppunum. 

Þegar hreppsnefndin álitur það nauðsynlegt getur hún skipað fyrir 

leita þriðju leit, og aukaskilarétt í sambandi við þá leit, og ákveðið dag til þess. 

að 

2. gr. 

{. gr. reglugerðarinnar orðisl þannig: 

Ein eða tvær skulu lögréttir vera fyrir hvern hrepp, á þessum stöðum: 

Í Bæjarhreppi: að Grænumýrartungu 08 Kollsá. 

Í Óspakseyrarhreppi: að Óspakseyri. 

Í Fellshreppi: að Felli. 

Í Kirkjubólshreppi: að Kirkjubóli. 

Í Hrófbergshreppi: að Víðidalsá og Stað. 

Í Kaldrananeshreppi: að Skarði. 

Í Árneshreppi: að Árnesi. 

a 3. gr. 

lu haldnar i hverjum hreppi bar og bå daga, sem hér segir: 
i > 

rlungu og Kollså månudaginn i 23. viku 

  

i Ha hreppi: ad Grænumy 

sumars. 

Í Óspakseyrarhreppi, að Óspakseyri mánudaginn í 25. viku sumars. 

Fellshreppi: að Felli, mánudaginn í 25. viku sumars. 

Kirkjubólshreppi, mánudaginn í 25. viku sumars. 
Í 
Í
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106 Í Hrótbergshreppi: að Stað, miðvikudaginn í 28. viku sumars, og að Víði- 
28. okt. talsá fimmtudaginn í 24. viku sumars. 

Í Kaldrananeshreppi: að Skarði. föstudaginn í 24. viku sumars. 
Í Árneshreppi: að Árnesi Fimtudaginn í 24. viku sumars. 
Með reglugerð þessari fellur úr gildi breyting á fjallskilareglugerð fyrir 

Strandasýslu frá 1. júlí 1997. 
H
R
 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Strandasýslu hefir samið og samþykkt 
samkvæmt 11. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 19. 1927, staðfestist hér með til 
þess að öðlast gildi í. nóvember 1939. og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 
| 

i; . i 
hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og sængöngumndlaráðuneytið, 28. október 1939. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

107 SAMÞYKKT 
Í. nóv. 

um 

forkaupsrétt og forleigurétt Budahrepps i Sudur-Mulasyslu å 
hafnarmannvirkjum o. fi. 

Samkvænit heimild í lögum nr. 22, 23. júní 1982 um forkaupsrétt kaup- 
staða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl. hefir hreppsnefnd Búðahrepps 
gert eftirfarandi samþykkt: 

Búðahreppi í Suður-M úlasyslu er áskilinn forkaupsréttur og forleiguréti- 
ur á eftirgreindum eignum í í hreppnum: 

Framkaupstað. 
Miðkaupstað. 

  

'Vjakaupstað. 

Tangaeign. 

Fiskeyrareign. 

samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu henn- 
ar að telja. Birtist hún hérmeð til c ftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

. 
>“ 

Álvtrunn- og samgöngumálaráður teylið, Í. nóvember 1939. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,
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Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir „Liknar- og menningarsjóð 108 

Þingvallahrepps“. útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráð- ' nóv. 

( herra 7. nåvember 1932. Skipulagsskråin er pannig: 

SKIPULAGSSKRÅ 

Liknar- og menningarsjéds bingvallahrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Líknar- og menningarsjóður Þingvallahrepps. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður: A. Með Gjöf Hannesar Guðmundssonar, Skógar- 

koti, árið 1906, þá að upp {000 kr. til ekkna og munaðarlausra barna í Þing- 

vallahreppi. nú að upphæð k 2000.00. B. Með Menningarsjóði Þingvallahrepps. 

nú að upphæð kr. 100.00. E nnfremur áskotnist sjóðnum gjafir og áheit 

o . 
or Ð. EF. 

LL sjóðsins má aldrei skerða. ís vaxta sjóðsins má aðeins eyða 

    

samkvæmt tilgangi hans. Þá er sjóðurinn verður orðinn kr. 10000.00 má eyða 

ís vöxtunum. og þá er hann verður kr. 15000.00 má eyða % vaxlanna. 

. gr. 

Stjórn sjóðsins, sem sé hreppsnefnd Þingvallahrepps, geymir eignarskir 

teini hans og önnur skjöl honum viðkomandi. Hún skal halda gerðabók um 

styrkbeiðnir og styrkveitingar og birta hreppsbúum reikning sjóðsins árlega. 
5 

  

  

Heimili er stjórn sjóðsins að lána úr honum met ábyrgð Þingvallahrepps. Vext- 

ir af þeim lánum séu jafnir og vextir á sama tíma í Búnaðarbanka Íslands. 

Lánin endurgreiðist á ekki skemmri tíma en 10 árum, með jöfnum afborgunum 

ir hvert 

D. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur, svo og börn, sem stjórn 

sjóðsins álítur styrkþurfa. Styrk úr sjóðnum geta aðeins hlotið þeir er lösheumili 

hafa átt í Þingvallahreppi þrjú síðustu árin. Það er á valdi stjórnarinnar hve 

margir hljóta styrk í hvert skipti. Þeir skulu ávallt ganga fyrir sem bágs 

  

astir eru. Ef stjórn sjóðsins álítur engan styrkþurfa, leggjast allar renturnar við 

sjóðinn. Sömuleiðis má verja úr sjóðnum til hverskonar menningarbóta innan 

Þingvallahrepps.
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7. nåv. 

109 
14. nóv. 
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6. 
skipulagsskrá þessari má breyta að öðru en því, er snertir tilgang sjods- 

ins, ef % fundarmanna å almennum hreppsfundi samþykkja. 

ur gr. 

7. gr. 
Tilgangi sjodsins verdur ekki brevtt nema %4 atkvædisbærra hreppsbuåa 5 € . - 

i samþykki, enda verði arði sjóðsins varið til einhverra opinberra almennra fvrir- 
tækja eða framkvæmda innan hreppsins. 

8. gr. 
Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Á hreppsfundi, sem haldinn var að Valhöll 16. maí 1932, var ofanskráð 
skipulagsskrá samþykkt í einu hljóði. 

F.h. hreppsnefndar Þingvallahrepps. 

Jón Guðmundsson. 

REGLUGERÐ 

framkvæmd laga nr. 70, 23. júní 1932, um gjaldfrest bænda. 

Í. gr. 
Þeir, sem landbúnað hafa að aðalatvinnu. eiga rétt á að fá gjaldfrest á 

skuldum sínum eftir því, sem fyrir er mælt í lögum nr. 70, 23. júní 1932. 
Fresturinn nær aðeins til höfuðstóls þeirra skulda, sem stofnaðar eru 

fyrir Í. janúar 1932. Fresturinn nær ekki til opinberra skatta og gjalda, né held- 
ur til skulda, sem stafa af ógreiddu verkakaupi eða aflahlut. 

2. ør 2. gr. 
Í sýslufélagi hverju og kaupstað skal skipa nefnd þriggja manna til að 

inna af hendi það starf. sem lög þessi ákveða, og jafnmarga til vara. Nefnd 
þessi. sem heitir skilanefnd. skal skipuð þannig, að atvinnumálaráðherra til 
nefnir formann, en sýslunefnd eða bæjarstjórn hina tvo. Um val varamanna fer 
eftir sömu reglum. Skilanefndarmenn skulu vera búsettir á starfssvæði sínu. 

Í hverri skilanefnd skulu vera að minnsta kosti tveir menn, sem góða 
Þekkingu hafa á atvinnurekstri bænda og yfirleitt skal velja nefndarmenn bann- 
í 8 8 |] . 
ig, að þeir séu sem bezt kunnugir högum bænda í umdæmi sinu.
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3. gr. 

Nú telur atvinnurekandi, sem um ræðir í 1. gr. sig ekki geta innt af 

hendi umsamdar eða umkrafðar afborganir skulda, er á honum hvila, og hann 

nær ekki þeim samningum við lánardrottna sína, sem hann treystist að upp- 

fylla, og er honum þá rétt að snúa sér til formanns skilanefndar með skriflega 

beiðni um að njóta verndar þeirrar, sem téð lög heimila. Beiðninni skal 

fvlgja: 

a. Afrit af síðustu skattskýrslu, staðfest af formanni skattanefndar, ef nefnd- 

in óskar þess. 

b. Skrá yfir ábyrgðir beiðanda og skulu henni fylgja: 

1. Upplýsingar um eftirstöðvar beirra lána eða skuldbindinga, sem hann 

er ábyrgur fyrir, eins og þær voru á síðasta gjalddaga. greiðsluskilmála 

þeirra og vaxtakjör, svo og hvort skuldin sé í vanskilum eða ekki. 

2. Nafn og heimilisfang samábyrgðarmanna fyrir hverri einstakri ábyrgð, 

er á beiðanda hvílir, svo og upplýsingar um aðrar tryggingar, sem fyrir 

skuldinni kunna að vera. 

c. Skýrsla um Þreytingar, sem orðið hafa á efnahag eða ástæðum Þbeiðanda 

síðan skattskýrsla var gefin. 

d. Sundurliðuð skrá um skuldir, og skulu tilgreindir eigendur þeirra, greiðslu- 

skilmálar. vaxtakjör og tryggingar, svo og hvort skuldir séu í vanskilum 

eða ekki. 

Skilanefnd getur krafizt þess, að skýrslum þessum fylgi vottorð hrepp- 

stjóra (bæjarstjóra) um að þær séu sannar og réttar, eftir því sem honum er 

bezt kunnugt. 

|. gr. 

Nú hefir formanni skilanefndar borizt beiðni eins og í 3. gr. getur, og 

skal hann þá þegar tilkynna það dómara þeim, sem í hlut á, og senda tilkynn- 

inguna í ábyrgðarbréti, ef hún er látin í póst. Jafnframt skal beiðni og tilkvnn- 

ingar setið í gerðabók skilanefndar. Upp frá því er aðför gegn beiðanda óheimil 

til fullnustu þeim skuldum. sem greiðslufrestur sæti fengizt á samkvæmt reglu- 

  

verð bessari, þar til firs ður skilanefndar um, að frestur verði ekki veittur, er 

fallinn. Hið sama er um málssókn á hendur beiðanda, nema um skuld sé að 

ræða. sem-ekki er viðurkennd. Með sama skilorði er óheimil málssókn eða aðför 

gegn ábyrgðarmönnum beiðanda til fullnustu ábyrgðarskuldbindingum þeirra. 

or gr. 
Svo fljótt sem ástæður leyfa, skal formaður, er honum hefir borizt gjald- 

frestsbeiðni, kveðja skilanefnd til að taka beiðnina til meðferðar og rannsaka 
ed 

2 

hana nåkvæmlega. Hun heimtar frekari skyrslur af beidanda, ef hun telur naud- 

syn á. Auk þess getur hún leitad frekari upplysinga hjå lånardrottnum beið- 

anda, ef henni þykja skýrslur hans ófullnægjandi á einhvern hátt. Hún á kröfu 

á að fá hjá formönnum skattanefnda allar þær upplýsingar um hag þeirra, sem 
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beiðandi er í ábyrgð fyrir, er skattskýrslur þeirra seta veitt, enda er skilanefnd 
í öllum störfum sínum bundin sömu þagnarskyldu og skattanefndir. 

Þyki skilanefnd vafi á, hvort beiðandi hafi landbúnað að aðalatvinnu. 
getur hún leitað álits hlutaðeigandi vfirskattanefndar um þetta atriði, áður en 
hún leggur úrskurð á málið. 

6. gr. 

Þegar skilanefnd hefir fengið þau gögn, sem hún telur þörf á fil þess að 
úrskurða um málið, fellir hún úrskurð sinn eins fljótt og við verður komið. og 
eigi síðar en 3 mánuðum eftir, að frestbeiðni barst henni, nema leita þurfi 
skyrslna úr fjarlægum landshlutum. Lengur en 5 mánuði frá móttöku frest- 
beiðni má úrskurður þó aldrei dragast. 

Í skilanefnd ræður afl atkvæða úrslitum. enda taki þrír skilanefndarmenn 
þátt í úrskurði. 

7. gr. 
Skilanefnd skal hafa gerðabók. Sýslumaður eða bæjarfógeti löggildir 

hana, en í Reykjavík lögmaður. Í gerðabók skal skrá allar ályktanir og úrskurði 
skilanefndar og stutt yfirlit yfir það, sem fram fer á fundum hennar. Þar skal 
og getið móttökudaegs frestbeiðna. 

ð. er. 

Skilanefnd á rétt á, ef hún telur ástæðu til, að kalla fyrir sig gjaldfrests- 

beiðanda, lánardrottna hans og þá, sem hann er í ábyrgð fyrir, eða umboðs- 
menn þeirra, til þess að reyna að koma á samkomulagi um frest honum til 
handa. Ef samkomulag næst, skal niðurstaðan skráð í serðabók, og eildir hún 
sem úrskurður væri. Ef samkomulag næst ekki, gengur málið til úrskurðar 
skilanefndar. Þegar nefndin hefir fellt úrskurð, skal hún þegar tilkynna hann 
frestbeiðanda og lánardrottnum hans eða umboðsmönnum þeirra og ennfrem- 
ur hlutaðeigandi dómara úrslit málsins, hvort sem orðið hafa með samkoinu- 
lagi eða úrskurði. 

9. gr. 

Einróma úrskurði skilanefndar verður ekki áfrýjað, en verði nefndar- 
menn ekki á eitt sáttir, getur frestbeiðandi eða skuldheimtumaður áfrýjað til 
atvinnumálaráðunevtisins úrskurði nefndarinnar innan 6 vikna frá uppkvaðn- 
ingu hans og kveður það upp fullnaðarúrskurð eins fljótt og verða má. 

Úrskurðir skilanefndar og ráðuneytis eru Þindandi fyrir aðilja sem 
dómur væri. 

10. gr. 
Skilanefnd er óheimilt að úrskurða gjaldfrestsbeiðanda frest á af borgun- 

um, ef hún telur: 

I. Að hann geti innt þær af hendi eftir samningum eða kröfum án verulegs 
hnekkis þeirri atvinnu hans, sem í Í. er. setur.
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2. AJ hann sé liklegur til að nota frestinn til að rýra tryggingar skuldunauta 

sinna. 

3. Að ástæður hans séu svo erfiðar, að ekki séu líkur til, að hann geti uppfyllt 

skuldbindingar sínar í venjulegu árferði. 

í. Að hann eigi ekki fyrir skuldum, þegar lagt er til grundvallar: 

a. Á fasteignum gildandi fasteignamat. 

b. Á bústofni. húshlutum, bátum, veiðarfærum og öðrum eignum meðal- 

tal þess verðs, sem lagt er til grundvallar mati við framtal til tekju- og 

eignarskatts þrjú síðustu árin. 

c. Um ábyrgðir, hverjar líkur séu til, að þær falli á hann. 

ll. gr. 

Nú telur skilanefnd, að gjaldfrestsbeiðandi falli ekki undir ákvæði 10. 

er. og úrskurðar hún honum þá frest á þeim afborgunum, sem hann, að áliti 

hennar, getur ekki innt af hendi án verulegs hnekkis fyrir atvinnu þá, sem í 

1. gr. getur. 

Gjaldfrestur, sem skilanefnd þannig úrskurðar, telst frá þeim degi, er 

úrskurðurinn var kveðinn upp. 

12. gr. 

Skilanefnd má ekki úrskurða frestbeiðanda lengri frest en 1 år, lalið 

frå úrskurðardegi. 

15. gr. 

Fjármálaráðherra hefir heimild til, að fengnum tillögum þeirra láns- 

stofnana, sem gefa út vaxtabréf, að ákveða dráttarvexti af vaxtabréfalánum. 

Skal birta þá ákvörðun í Lögbirtingablaðinu. 

14. gr. 

Nú kemur það í ljós, ad gjaldfrestsbeidandi hefir skyrt skilanefnd rangt 

frå fjårhag sinum, eda hagur hans hefir breytzt i verulegum atridum, og getur 

nefndin þá fellt úr gildi úrskurð sinn eða Þreytt honum, ef atvik eru þannig, 

að þau hefðu leitt til annarrar niðurstöðu, ef kunn hefðu verið, er úrskurðað 

var í byrjun. 

Nú er úrskurði skilanefndar áfrýjað til atvinnumálaráðuneytisins, en það 

breytir úrskurðinum og telst þá gjaldfresturinn eigi að síður frá þeim degi, er 

skilanefnd úrskurðaði málið. 

15. gr. 

Nú þykast skuldheimtumenn verða þess varir, að skuldunaulur noti ívest, 

sem hann hefir fengið samkvæmt reglugerð þessari, til þess að rýra tryggingar 

skuldheimtumanna sinna, og geta þeir þá kært þetta fyrir skilanefnd. Skila- 

nefnd skal þá, svo fljótt sem því verður við komið, rannsaka, hvort slíkar kær- 

ur eru á rökum bvggðar og getur, ef þurfa þykir, kallað skuldunaut fyrir sig, til 
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bess ad gefa bær skyringar, sem henni þykir þurfa. Sannist bad, ad skuldu- 
nautur hafi þannig misnotað gjaldfrestinn, getur skilanefnd ógilt þær ráðstat- 
anir, sem hann hefir gert í þessu skyni. en gera skal hún það innan fjögurra 
mánaða frá því, er slíkar ráðstafanir voru gerðar, og auk þess skal hún þá svipta 
skuldunaut þeirri vernd, er hann hafði fengið samkvæmt reglugerð þessari. 

16. gr. 

Nu þarf fjármálaráðherra að nota lántökuheimild þá, sem honum er veitt 
í 16. gr. téðra laga, og fer þá um greiðsluskilyrði og vaxtakjör þeirra lána, sem 
þannig eru veitt skuldunautum, er greiðslufrest hafa fengið, samkvæmt reglu- 
serð þessari, eftir því sem ákveðið verður. með tilliti til þeirra lánskjara, sem 
ríkissjóður verður að hlita um lán það, er hann tekur í þessu skyni. 

17. gr. 

Áú verður ágreiningur milli lánsstofnana þeirra eða verglunarfyrirtækja, 
sem um ræðir í 16. gr. laganna, og lánardrottna þeirra um það, hvort fram- 
kvæmd laganna hafi bakað þeim þá greiðsluörðugleika, að þeirra vegna beri að 
veita hinum fyrrgreindu þá vernd, sem téð lagagrein heimilar, og er þá hlutað- 
eigandi skilanefndum skylt að láta aðiljum og hlutaðeigandi dómara í té allar 
nauðsynlegar upplýsingar þar að lútandi. 

ÍS. er. 

Fyrir störf skilanefndar greiðist sem hér segir: 
Í kaupstöðum fær hver nefndarmanna 7 krónur fyrir hvern dag, sem 

þeir eru að störfum og kosti þeir nefndarstörfin að öllu leyti. 
Í sýslum fær hver nefndarmanna 10 kr. fyrir hvern dag, sem þeir eru 

að störfum, þar með taldir þeir dagar, sem beir eru á nauðsynlegu ferðalagi á 
nefndarfundi, Þó greiðist auk þessa fargjald með skipum og sjald fyrir sæti í bif- 
reiðum á fundi nefndarinnar. 

Fyrir störf formanns utan funda og fyrir skriftir má greiða sérstaka 
hæfilega þóknun eftir reikningi, sem atvinnumálaráðunevtið úrskurðar ásamt 
öðrum reikningum nefndarmanna. 

kostnaður við nefndarstörfin greiðist að hálfu úr ríkissjóði, en að hálfu úr 
hlutaðeigandi sýslusjóði eða bæjarsjóði. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 70. 23. juni 1932, 
um gjaldfrest bænda. til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 
um, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, (4. nóvember 1939. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson,
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Einars 110 

Jónssonar og Úlfhildar Guðmundsdóttur frá Flekkudal í Kjós, útgefin á venjur Í5. nóv. 

legan hátt, ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. nóvember 1932. Skipulags- 

skráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Minningarsjóð hjónanna Einars Jónssonar og Úlfhildar Guðmundsdóttur 

frá Flekkudal í Kjós. 

I. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af Einari skipstjóra Einarssyni frá Flekkudal. 

til minningar um foreldra hans, og er ætlaður Gl styrktar þurfandi gamal- 

mennum. 

2. gr 2. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er 25 tuttugu og fimm þúsund krónur, og er 1 

Söfnunarsjóði Íslands. þar sem sjóðurinn skal standa og ávaxtast samkvæmt 

eftirfylgjandi ákvæðum. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal standa óhreifður í 10 tíu — ár og allir vexiir leggjast 

við höfuðstól þann tíma. eða til ársloka 1942. En eftir þann tíma má verja hálf- 

um ársvöxtum árlega til styrktar þurfandi gamalmennum. sem náð hafa sex- 

tugsaldri, en forgönguréti til styrks hafa afkomendur hjónanna Einars Jóns- 

sonar og Úlfhildar Guðmundsdóttur frá Flekkudal og næst þeim gamalmenni, 

sem heimili eiga í Kjósarhreppi. 

Í. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 100 eitt hundrað þúsund krónur má verja 

þrem fjórðu hlutum ársvaxta til styrktar gamalmennum eins Og segir í 3. gr. I» 

5. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn 200.000 kr. tvö hundruð þúsund krónur 

má verja sjö áttundu hlutum vaxta eins og áður segir en einn áttundi þeirra 

leggist æfinlega við höfuðstól. 

6. gr. 

Í stjórn sjóðsins skulu vera þrír menn, sem úthluta styrk úr honum sam- 

kvæmt áður sögðu og halda reikning hans, og skulu þeir vera þessir: 1. Biskup- i



1932 364 

110 inn yfir Íslandi, eða yfirmaður hinnar evangelisku lútersku kirkju á Íslandi ef 
15. nóv. aðskilnaður verður milli ríkis og kirkju eða biskupsembætti lagt niður. 2. Þjóð- 

skjalavörður Íslands og 3. elæti afkomandi hjónanna Einars Jónssonar og Ulf- 

hildar Guðmundsdóttur frá Flekkudal, sem skipaður er í fast embætti á landi 

hér, en fari einhverntíma svo, að enginn fastur embættismaður af ætt þeirri sé 

skipaður í embætti hér, þá komi forstjóri Söfnunarsjóðs Íslands í hans stað. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Gert samkvæmt beiðni Einars skipstjóra Einarssonar fyrir andlát hans 

og með samþykki erfingja hans. 

Mosfelli, 15. október 1932. 

Guðm. Einarsson, prestur. 

111 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Kirkjusjóð Borgarness“ út- 
8. des. gefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráðherra 8. desember 1932. 

Skipulagsskráin er þannig. 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Kirkjusjóð Borgarness. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Kirkjusjóður Borgarness. Er hann myndaður fyrir for- 
göngu Þorbergs Þorbergssonar trésmiðs í Borgarnesi, er gekkst fyrir því ásamt 
ýmsum þorpsbúum, að safna fé til hans með frjálsum framlögum, hlutaveltum, 
áheitum, minningargjöfum o. fl., og skal stjórn sjóðsins afla honum tekna fram- 
vegis á sama hátt eftir því sem þörf krefur og ástæður leyfa. Sjóðurinn er nú 
að upphæð kr. 4881.55 fjögur þúsund átt hundruð áttatíu og ein 55/106 
krónur. 

2. gr. 

sjóðnum má einungis verja til kirkjubyggingar í Borgarnesi, og skal hann 
því ávallt vera til taks í handbærri sparisjóðsinnstæðu hvenær sem kirkjan þarf 
hans við, þó má ekki skerða sjóðinn svo, að ekki séu eftir af honum 100 —- eitt 
hundrað krónur, og skulu þær ávaxtast, ásamt þeim tekjum, sem sjóðnum 
kann að berast til viðbótar þeim, unz endurbyggja þarf kirkjuna: skal sjóðnum
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þá varið til endurbyggingar hennar, að undanskildum 100 eitt hundrað 111 

krónum. er ávaxtist og notist á sama hátt. og svo koli af kolli. 8. des. 

"” VR 

ð. ST. 

Stjórn sjóðsins er nú í höndum undirritaðra, en skipist þannig, er skipu- 

íagsskrá þessi hefir öðlazt staðfestingu, að sjálfkjörinn verður presturinn á Borg, 

eða þjónandi prestur í Borgarnesi, og tveir menn, er löglegur safnaðarfurdur 

hlutaðeigandi sóknar kýs til þriggja ára í senn. Skiptir stjórnin sjálf með sér 

verkum. Beikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skulu reikningar sjóðsins endur- 

skoðaðir af sóknarnefndinni. 

1. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Borgarnesi, 27. október 1932. 

Magnús Jónsson. Björn Magnússon. Magnús Þorbjarnarson. 

AUGLÝSING 112 
. 8. des. 

til 

fiskutflvtjenda. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum útsefnum 5. desember 1932, skip- 

ar ráðuneytið svo fyrir, að viðlögðum sektum samkvæmt lögunum, að ekki megi 
7 4 
á tímabilinu í. janúar til Í apríl 1933 nema með samþykki Sölusambands ís- 

lenzkra fiskframleiðenda flytja eða selja til útlanda saltaðan fisk. verkaðan né 

óverkaðan, ef hann er lagður á land eftir 1. janúar 1933. 

  

  

Samningar um slíkan útflutning eða sölu úr landi eru því ógildir. 

Þetta Þirtist hérmeð hlutaðeigsendum til leiðbeiningar og eftirbreytni. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. desember 1932. 

Ólafur Thors. 

Vigfús Einarsson.
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113 Staðfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Frædslusjåd Nauteyrarhrepps, 

13. des. útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráðherra 13. des. 1932. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir 

Fræðslusjóð Nauteyrarhrepps. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir Fræðslusjóður Nauteyrarhrepps. Stofnféð kr. 500,00 

finnum hundruð krónur, er gefið á dánardægri frú Jónu Kristjánsdóttir Fjall- 

dal, til minningar um hana. 

2. gr. 
"9 

Sjóðinn má auka með gjöfum, áheitum og öðru, er ibuar Nautevrar- 

hrepps kynnu að efla hann með. 

ES NR 
ð. ET. 

sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands, þar til Nautevrarhreppur 

hefir eignast sinn eiginn sparisjóð, en þá skal sjóðurinn ávaxtast þar 

I. er. 

Takmark sjóðsins á að vera það, að bera uppi allan kostnað við barna og 

unglingafræðslu í Nauteyrarhreppi, af hálfu foreldra og hreppsfélagsins að a g 

þeim hluta, er ríkið ekki kostar fræðsluna. 

5. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Allir vextir leggist við höfuðslól- 

inn þar til hann er orðinn 5000 — fimm þúsund krónur, úr því má verja ein- 

um þriðja vaxtanna til styrktar fátækum börnum á skóla aldri. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 20000,00 má verja % af vöxtum hans í 

sama skyni, en þrir fimmtu leggist við höfuðstólinn unz sjóðurinn er kr. 

50000,00, úr því gangi *S vaxtanna til barna og unglingafræðslu, en einn fimmti 

vaxtanna leggist ávallt við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skulu ávallt skipa skólanefndarformaður Nauteyrar- 

hrepps. oddviti Nauteyrarhrepps og sóknarprestur Kirkjubólsþinga. 

7. gr. 

*eikningsár sjóðsins er almanaksárið.



  

samt sveltarreiknin 

  

gi Nauteyrarhrepps, end- 

g sidan sendir med > 

yfir endurskoðunai 

elíareikningsins, o        

    skólanefndar í heyranda hljóði birta 
  

foreldruni og börnum ec 

  

sjóðs sins. 

Leitað skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Melgraseyti, 5. október 1952. 

Jón K. Fjalldal. 

Staðfestins konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Björns 

Ingunnar húsfreyju Jónsdóttur að 

  

ad mandalum af dómsmálaráð- 

' þannig: 

  

SKIPULAGSSKRÁ 

fyri 

Q: 
Minningarsjóð hjónanna bónda Sigfússonar fyrrv. alþm. og Íngunna: 

  

húsfrevju Jónsdóttur að Kornsá í Vatnsdal. 

  

eitt þúsund króna gjöf, frá hjónunum Guð- 

og Þormóði Eyjólfssyni konsúl á Siglufirði. 1 

og aðrar tekjur, er sjóðnum kunna að berast 

  

sja skal við sjóðinn, skv. Á. gr. Stofnfé    jóðurinn ævarandi eign Áshrepps í Húnaþingi. 

    

arisjóði Austur-Húnavatnssyslu, eða í aðaldeild 

öfn 

  

rn sjóðsins telur honum það tl meiri hagnaðar. 

ia alla vextina við höfuðstólinn, en upp 

  

nna ll verðlauna, samkv. ákvæðum 4.
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"árlegir vextir eru ordnir 200 kr. og allt ad 500 kr., må å sama hått verja 

  

00 krónur. Séu ársvextir   1 A árlega því af vöxtunum, sem er 
| 
i 

  

100 kr., må enn å verja til verdlauna år-     bvi af F vöxtunum, sem er umfram 150 síðan skal skipta vöxt- 
unum mil verðlauna og höfuðstólsaukningar eftir sönu reglum. 

Í. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun þeim búendum eða heimilisfor- 
ráðendum í Áshrep ppi í Húnaþingi, er komið hafa upp við heimili sín trjá- 
og runnagörðum til heimilisprýði og nytja. enda séu þeir þannig girtir og gerð- 
ir og umhirða þeirra svo góð, að hl fyrirmyndar sé. að dómi stjórnar sjóðsins. 
og ber stjórninni að hækka kröfur sínar í þessum efnum, í hlutfalli við bad sem 
verðlaunaveitinsar fara hækkandi. 

5. gr. 
Verdlaunastigin skulu vera brjå, p. e. L, H. og HL verdlaun og hlutföll 

þeirra sem 3. 2 og 1. 

ið öðru leyti en hér er ákveðið setur stjórn sjóðsins nánari reglur um 
veitingu verðlauna og skilyrði fyrir því að þau verði veitt, og ber stjórninni að 
endurskoða þær í hvert sinn sem stighækkun verður á viðlögðum vöxtum 
samkv. 5. gr. Ekki má þó veita sama búanda eða heimilsforráðanda nema 
ein laun á 3 ára fresti. 

  

Wi NE 7 verdlaunareglur stjórnarinnar skulu jaf Í nan vera til sýnis fyrir almenn- 
ing, á þingstað sveitarinnar. 

6. gr. 8 
Stjórn Búnaðarfélags Áshrepps kýs formann sjóðstjórnar til 3 ára í senn, 

a síðasla fundi sinum fyrir áramót, þegar kjósa skal. Séu iðar hjónanna 

    

Ssiof Us Sonar O j g Ingunnar Jónsdóttur búsettir í hreppnum, skal kjósa 
formann úr þeirra hópi. Sé aðeins einn niðji þeirra búsett i hreppnum, ei 
hann sjálfkjörinn formaður og ætið er búandi á Kornsá sjálfkjörinn formaðui 
sé hann niðji þeirra hjónanna. 

Meðstjórnendur skal kjósa á almennum hreppsfundi á sumri til tvegoja UI 55. 

  

þó þannig að í fyrsta sinn gengur annar þeirra úr stjórninni að ári liðnu. 
ðan eftir röð. Endurkjósa má sömu menn sem áður hafs verið í stjórn. 

Kosningarétt hafa hinir sömu og til sveitarstjórnar. 
K jorgengi gildir jafnt fyrir konur sem karla, en hlutkesti ræður ef bæði 

in eru niðjar Björns Sigfússonar og Ingunnar Jónsdóttur og um sjálfkjör 

  

er að ræða. 

qi. ET. 

Formaður varðveitir viðskiptabók sjóðsins. og serðabók. Hann hefir á 
hendi reikni 

  

i íðsins og ber ábyrgð å ad eignum hans sé rådstafad sam- 
kvæmi ákvæðum skípulassskrár þessarar og reglum og ákvörðunum sjóðs
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stjórnar. Einnig skal hann annast um að stjórnin haldi serðabók, er glögglega 114 
DO 

svni alla starfsemi sjådsins. 16. des. 

Formadur skal årlega efa almennum hreppsfundi skyrslu um starf- 0 8 
semi sjóðsins, s. s. verðlaunaveitingar o. fl. og leggja fram til úrskurðar reikn 

£ ! sa hans fyrir s. I. fardagaår, endurskodada af stjorn Bunadarfélags Ås-     
ii 

hrepps. 

ð. gr. 

verkefni sjóðsins skv. 4. er., en handbært fé Hi 

  

vaxandi, og getur stjórnin þá fært út verksvið DS | 

ðsins, þó svo að sem næst fari upphaflegu verkefni hans, t. d. skógrækt í 

  

ri stíl, en leita skal hún staðfestingar stjórnarvalda á slíkum breytingum. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

22. juni 1932. 

Guðrún Björnsdóttir Þormóður Eyjólfsson. 

REGLUGERÐ 115 

um 

horgun tekju- og eignarskatts til ríkissjóðs af kaupi skattgreiðanda. 

l. er. 

Nú hefir lögtak á tekju- eða eignarskatti til ríkissjóðs, samkvæmi lög- 

um nr. 71, 27. júni 1991, síðari viðaukum við þau lög og lögum nr. 79, 25. juni 

1932, verið reynt árangurslaust, og er þá heimilt að láta borga hinn vangoldna 

skati af launum skattgreiðanda. er ha > 
inn tekur af almanna fé, eda kaupi því, 

er hann á réti á hjá öðrum. samkvæmt beim reglum, sem settar eru Í reglugerð 

þessari. 

2. gr. 

Fógeti boðar skattgreiðanda, og ef þess gerist þörf kaupgreiðanda hans, 

Skal þeim skylt að mæta fyrir fógelarétti og gefa þar skýrslu um at- 

vinnu skattgreiðanda, launakjör hans, upphæð kaups, ereiðslumáta þess og 
fyrir sig 

  

gjalddaga, og um önnur þau atriði, er nauðsynlegt er að uppiýst séu, er kveða 

al á um borgun skatta af kaupi skattgreiðanda. 

Nú mætir kaupgreiðandi eigi fyrir fógetarétti löglega tilkvaddur, eða 

fur eigi þá skýrslu er hann er krafinn um, og skal hann þá sæta þingviti eftir 

um vitni. Mæti skattgreiðandi eigi eða gefi hann eigi 

skal farið eftir því, sem fyrir er mælt í 37. gr. aðfara 
>» 

  

d. gr. 

Að fengnum upplýsingum þeim. sem ræðir um i 2. gr., kveður fógeti á 

það með úrskurði, hvort hinn vangoldni skattur skuli greiddur af kaupi eða
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launum skattgreiðanda. Skal upphæð sú, sem greiða á, tiltekin í úrskurðinum 
svo og hvenær hún skuli greidd og hverjum, og má, ef þörf gerist, skipta henni 
niður í fleiri kaupgreiðslutímabil og skal þá tiltekin sú upphæð, er tekin skuli 
af kaupi e 

  

launum skattgreiðanda fyrir hvert greiðslutímabil. 
Úrskurð þennan skal fógeti tilkynna kaupgreiðanda og skattgreiðanda, 

og í Reykjavík tollstjóra, bréflega, séu þeir eigi staddir í réttinum er úrskurð- 
urinn er kveðinn upp. 

Í. gr. 
Úrskurði samkvæmt 3. sr. gela skattgreiðandi og kaupgreiðandi, ann- 

ar eða báðir, áfryjað til hæslaróttar. Úrskurði má og áfrýja til staðfestingar 
svo gelur og ollstjórinn í Reykjavík, fyrir hönd ríkisstjóðs, áfrýjað úrskurði 
til breytingar. ef þörf þykir. Um áfrýjunina fer eftir venjulegum reglum um 
áfrýjun fógetaréttaríirskurða. 

+). OT. 
5 

Þegar úrskurða skal samkvæmt 3. gr., skal taka hæfilegt Gllit til heim 
lishags skaltgreiðanda og ómegðar hans, og þess sætt, að eigi sé gengið svo 
nærri honum um skaitheimtuna að hætta sé á að hann eigi geti séð sér og sin- 

farborða. 

Hvorki skattgreiðandi né kaupgreiðandi mega slíta vinnusamningi sín- 
um fyrir það eitt, að úrskurðað hefir verið, að skattur skuli greiddur af væni- 
anlegu kaupi skattereiðanda. 

6. ør. 

Nú hefir urskurdur gengid samkvæmt hvi, sem sagt er hér að framan, 
og er kaupgreiðanda þá skylt að halda eftir á hverjum kaupgreiðsludegi 
þeirri upphæð af kaupi eða launum skattereiðanda fyrir það kaupgreiðslu- 
tímabil, er úrskurðað var að þá skvidi haldið eftir. Upphæð þessa skal kaup- 
greiðandi, innan tveggja virkra daga frá kaupgreiðsludegi, greiða beint til fó- 
seta eða innheimtumanns hans, eða í Reykjavík til tollstjóra, og er sú greiðsla 
bindandi fyrir skattereiðanda. 

Nú hefir úrskurði verið áfrýjað samkvæmt 4. er., og frestar þá sú áfryj- 
un eigi skyldu kaupgreiðanda til að halda eftir kaupi ia launum, samkvæmt 
ákvæðum úrskurðarins, eða að greiða það fé til fógeta, innheimtumanns hans. 
eða tollstjóra. 

or (. g1 

Nú hefir kaupgreiðandi greitt út kaup eða laun skatlgreiðanda án þess 
að halda eftir upphæð. er úrskurður kvað á að eftir skyldi haldið. eða hann 
greiðir eigi fógeta, innheimtumanni hans eða tollstjóra, svo sem segir í 6. gr. 
fé er hann hélt eftir samkvæmt úrskurði, og má þá sera lögtak í eignum kaup 
greiðanda fyrir því fé. 

ð. Er. 

Fyrir fógetagerð þá. er fram fer samkvæmt 2. 08 3. er. skal greiða rétt- 
ar- og vottagjöld. sem fyrir aðfarargerðir. Gjöld þessi og annan kostnað við =
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gerdina greidi skattgreiðandi og má kveða á í úrskurðinum að bau skuli greidd 

af kaupi hans eða launum ásamt skattinum. 28. des. 

9, ør. 

Begluserð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

eð þessi er selt samkvæmi lögum nr. 79. 23. juni 1932, 2. gr., og 

birtist Hl eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1932, 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Sigurj. Markússon. 

AUGLÝSING 
116 

30. des 

um 

staðfestingu dómsmálaráðuneytisins á reglugerð um skilyrði fyrir veitingu 

lækningaleyfis eg sérfræðingaleyfis. 

hear, €P 

um skilyrði fyrir veitingu lækningalevfis 

Samkvæmt lög 

og skyldur lækna og a 

hérmeð sett eftirfarandi reglug 

og sérfræðingaleyfis. 

REGLUGERÐ 

um 

skilyrði fyrir veiting lækningaleyfis og sérfrædingaleyfis, samkv. I. nr. 47, 

23. júní 1932. 

1. gr. 

Læknar beir. sem óska fækningaleyfis, skulu sanna að þeir hafi að 

minnsta kosti 

1 gó almennu sjúkrahúsi (eða bæði á lyvflækn- 
a) unnið á sóðu 

  

kandidalsvinnu á 

inga- og handlæknins adeild) í eitt ár. 

n Í að minnsta kosti einn mánuð. 

að sem fastir kandídatar á Landspílalanum 

  

;a 

bh) verið á fæðinsarslofnu 

| 
t erl , 

Þeir, sem hal: Ía starf 

ár. eru undanbegnir síðarnefnda skilvrðinu
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116 
30. des. 

Do
 

  

Læknar beir, sem æskja sérjrædingaleyfis, skulu auk beirrar framhalds- 
menntunar, sem áskilið er í a og b-lið 1. greinar, sanna. að þeir fullnægi að 
minna kosti eftirtöldum ákvæðum um sérmenntun: 
a) Sérfræðingar í lyflæknisfræði: þriggja ára starf á lyflækningadeild. Tvö 

ár af þessum tíma skal læknirinn hafa verið aðstoðarlæknir á Landspital- 
anum eða jafngildu sjúkrahúsi. 

b) Sérfræðingar í handlæknisfræði: þrigsja ára starf á handlækningadeild. 
% FF ar af 
Pk cli tvo år adstodarlæknir å Landspitalanum eda å jafngildu sjúkrahúsi. 

c) Berklalæknar: hálfs árs starf á lvtlækningadeild og tveggja ára aðstoðar- 
læknisstarf á heilsuhæli. 

d) Sérfræðingar í barnasjúkdómum: lvegsja ára starf á barnaspitala eða 
góðri barnadeild og 3 mánaða starf á farsóttardeild. 

e) Sérfræðingar í fauga- og geðsjúkdómum: tvegeja ára starf á seðveikraspíl- 
ala og eins árs starf á taugasjúklinsadeild. 

Í) Sérfærðingar í kvennasjúkdónum og fæðingarhjálp; hálfs annars árs starf 
á kvennasjúkdómadeild og misseris starf á handlæknisdeild, eða tveggja ára 
starf á handlæknisdeild, sem allmikið fellur til af kvennasjúkdómum. og 
eins árs starf á fæðingadeild. 

s) Sérfræðingar í háís-, nef- og eyrna-sjúkdómum: misseris starf á handlækn- 
ingadeild og tveggja ára starf á háls-, nef- og eyrnasjúkdómadeild. 

h) Augnlækningar: tvegsja ára starf á auenlækningadeild, 
i) Sérfræðingar í geislalækningum: veggja ára slarf á Röntsenstofu og 3 mán- 

aða starf á húðsjúkdómadeild. 

D Sérfræðingar í „fyslurgi“: tveggja ára starf á fysiuregiskri deild, 3 mánaða 
vinna á taugasjúkdómadeild, 3 mánaða á handlækninga- eða orthopædiskri 
deild. 

k) Sérfræðinsar í húð- og kynsjúkdómum: tveggja og hálfs árs starf á húð 
og kynsjúkdómadeild. 

3. gr. 

Þeir, sem starfa á spítölum eða deildum. án þess að vera þar fastráðnir 
starfsmenn, skulu leggja fram skilríki fyrir því, að þeir hafi tekið fullan þátt 
í daglegum störfum spítalans. 

Í. er. 
Skilyrði um viðurkenning sérfræðinga í öðrum greinum ákveður ráð- 

herra, eftir tillögum læknadeildar. Þegar þörf krefur 

Beglugerð þessi öðlast þegar sildi. 

Þetta er hérmeð birt öllum þeim til eftirbreytni, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 30. desember 1939. 

Magnús Guðmundsson. 

(rissur Bergsteinsson



BYGGINGARSAMPYKKT 117 
30. des. 

fyrir 

Þingeyrarkauptún. 

I. KAFLI. 

Verksvið samþykktar og stjórn byggingarmála. 

I. gr. 

Samþykkt þessi gildir Íyrir Þinsevrarkauptún, innan Þess svæðis, er 

skipulagsuppdráitur nær yfir og takmarkast af landamærum Þingeyrar frá 

Ásgarðsnesi til Garðsendaskers. Þó getur ráðuneytið veitt undanþágu frá á- 

kvæðum hennar, þegar bygginganefnd og hreppsnefnd mæla með þvi. 

2. gr. 

Sambykktin tekur ll allra nyrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar, þegar 

hún öðlast gildi. Þó verður ekki krafizt breytinga á því, sem þegar hefir verið 

gert. Ennfremur nær samþykktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, svo og 

til minni breytinga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða röskunar. 
c 

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skipti, hverjar aðgerðir skulu teljast 

höfuðbreytingar. 
a SN 
ð. BE. 

Stjórn bygeingarmála er í hönduni hreppsnefndar. Hún gelur synjað um 

bygsinsaleyfi, sem bygginganefnd hefir samþykkt, enda sé það gert áður en 

mánuður er liðinn frá því er bygginganefnd gerði tillögu sína (sbr. 48. gr. 5.). 

5 7 Hreppsnefnd selur ekki veitt hvoginsalevfi án samþykkis byeeinsanefndar. 
i = 5 . J JOÐ 

Bygginganefnd gerir Hllögu um öll bvggingaleyfi og hefir umsjón þess, 

að bygeingarsamþykktinni sé fylgt. 

Hreppsnefnd setur veitt bveeinganefnd heimild Gl þess að veita brevt- 

  

55 

ingarleyfi á byggingum án þess að borið sé undir hreppsnefnd. 

Ef lóðarleisjanda. lóðareiganda eða húseisanda þykir rétti sínum hallað 

með úrskurði hreppsnefndar eða byggingarnefndar setur hann skotið honum 

til ráðuneytisins. 

1. gr 

Í byggingarnefnd eiga sæti: Hreppsnefndaroddviti, er sé formaður, og fjórir 

, 

þr
i 

atkvæðisbærir hreppsbúar, er hreppsnefnd kýs. Tveir nefndarmenn ganga úr 

nefndinni á hverjum þriggja ára fresti. fyrsta sinn eftir hlutkesti. 

9. Nefndin velur sér ritara og heldur sérstaka gerðabók yfir athafnir sínar og 

álvktanir: undirskrifa allir viðstaddir nefndarmenn hana í hver fundarlok
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Nú er ágreiningur meðal nefndarmanna og atkvæði jöfn, og ræður þá at- 
kvæði formanns úrslitum. Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er 
samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágreiningsafkvæði sitt. 

I. Gerðabók skal fylgja já gg skrá eða registur svo gert, að gre eiðlega megi 

  

finna allar ákvarðanir 

ar fekur. 

mdarinnar um hverja einstaka eign, er til henn- 

   

0. Ennfremur skal nefndin halda ló ðabók, dagbók vfir öll bréf os bréfabók 
6. Bygsingarnefndarfundur er lögmætur, ef minnst Þrír nefndarmenn sitja 

7. ppsnefnd skal skipa bvggingarfulltrúa og setja honum erindisbréf með 
byggingarnefndar. Hann skal vera vanur hús asmiður eða á annan hátt 

gin vissa fyrir, að hann sé starfinu vaxinn. Í erindisl sréfinu má ákveða 
hæfilega þóknun fyrir þau störf, sen hann leysir af hendi, sem eftirlitsmað- 
ur með byggingarmálum í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeirra. Þessi 
gjöld, svo og gjöld fyrir byggingarleyfi, skulu hafa löstaksrétt og renna í 
sveilarsjóð, en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr sveit- 
arsjóði. Bygginsarfulltrúi skal hafa á hendi fra amkvæmd bygeingarmála og 
eftirlit samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 

ö. Byggingarnefndin setur sefið bvyggingarfulltrúa umboð til að veita upp á silt I 
eindæmi ymis småvægileg byggingarleyfi, eftir því, sem nefndin kveður nán- 
ara á um. Skal a Sgingar llbrái rita úrskurð sinn á umsóknarskjal ið og 
leggja málið svo fyrir bygeingarnefnd á næsta fundi hennar. 

9. Skylt er byggingarfulltnis að sækja fundi byggingarnefndar, þótt eigi sé 
hann í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrétt á fundum hennar 1 hins- 
vegar á hann þar tillögurétt. 1 

10. Byggingarnefnd setur heimilað þeim, sem hefir hagsmuna að sæta, að koma 
á fund nefndarinnar og skyra ástæður sínar. 

11. Bvgsingarnefnd leitar aðstoðar sérfræðinga í þeim málum er hana varðar, 
en brestur sérþekkingu á. 

. gr 
Samkvæmt lögum nr. 55, 27. júní 1991, ásamt víðaukalögum nr. 27, 15. 

júní 1926, um skipulag ka uptú og sjávarþorpa, verður gerður skipulagsupp- 
dráttur af kauptúninu, og fer um skipulag þess samkvæmt ákvæðum þeirra 
lasa og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt bein 

Þar til fullkominn skipulagsuppdráttur verður lagður fram, skal bygg- 
ingarnefnd, eftir reglum er hún sjálf setur o hreppsnefnd samþykkir, ákveða 
hvernig byggingu skuli hagað, hvar auð svæði < Sg götur skut vera, breidd milli 
húsaraða, hvar staði skuli ætla opinberum byggingum, hvar hús skuli vera sam- 
byggð o. s. frv



ÞE 

UH. KAFLI. 

Ákvæði um húsagerð. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar sem húsalína er ákveðin. skal að minnsta kosti ein hæð af framhlið 

hússins fylgja henni. > 

  

Framskot og innskot byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna 

húsasniðsins. 

Lóðagirðingar. 

7. gr. 

By rnefnd getur krafizt bess, að komið sé upp og haldið við sænii-     
legri girðingu um lóðir og óbvegð lönd þeim megin, er að sötu veit, eða vegi 

innan bess svæðis, sem Í 

  

þessi ná til.   

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skulu vera. 

  

Gaddavirseirðingar má hvergi nota fram með götu eða vegi, og ber að 

  

nema í burtu þær g ngar, er nú eru, og selja aðrar í staðinn, er bygg- 

   kt þessi gengur 

í 
l 

þeim degi, er samþykl 

Hornsneiðingar. 

þykir nauðsynlegt vegna um- 

   

ferðar, að hús, tu á göluhornum og mynda hvassara horn en 135" við 

götu, veg eða torg, verði sniðin < yrni. Sniðið sé eigi minna en 2,00 metrar, og 
  

myndi jafnstór orn má og gera bungu- 1 

úr fyrrgreindum sniðfleti en myndað, ef bung 

  

0,50 metra 

leyfi til, að hornsneiðing sé með öðru 

  

sniði en skilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

     
Grunnbrún („Sök 

Framskot, bæði ra tl úr framhlið húss. 

  

talið vegna sniðsins. 

Ef húsalína os sötulína fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, sem 
3 

bvegð eru frá grund: elli en súlur og undirstöðunalla. og mega bat Joi án levfi ON ) eril fr: rundvelli en suiur og undirstððupaha, 08 mega pau el1gi an levtis 
« 3 5 i 5 = Hi > |. 

    

en
 

   
byggingarnefndar ná lei nelra út frá vegg. Ef hús stendur innan 

    

en þó má það eigi ná lengra fram f 
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117 hlið en nemi helming bilsins milli húshliðar og sölulinu. Byggingarnefnd selur 
30. des. veitt undanþágu frá ákvæði þessi, ef sérstakar ástæður mæla með. 

Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki ná lengra út frá húshlið en 
0.80 metra, og eigi má skemmra vera frá stétt eða stig upp undir slík framskot 
en 5,00 metrar. St andi hús innan húsalinu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd 
húshliðar þeirrar, sem þau eru á. 

Framskot mega eigi vera Úr eldfimara efni en húsið. sem þau eru á. Þó 
selur byggingarnefnd leytt, með s sérstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna hús- 
sniðsins, framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þétt og vatni veitt frá þeim í rennu 
sem frá þökum. 

Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti Þeirra 
hvergi ná lengra en 0,80 metra út frá ytri brún veggjar. 

Inngöngurið og birtugrófir, 

10. gr. 

Inngöngurið mega ná allt að 0,50 metra út í götu. Ef sangstétt er mjó, get- 
ir byggingarnefnd leyft eitt þrep, allt að 0,30 metra breitt. Nema skal hornin af 
neðsta þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 

By ggingarne fnd selur heimilað fleiri rep, ef sérstakar ástæður mæla með 5 
1 því, í. d. ef ný inngöngurið eru sett við gömul hús. 
Ínngöngurið í kjallara má ekki setja nema með leyfi byggingarnefndar, 

og mega þau ekki ná lengra út í götu en fyrr er sagt um inngönguriðið. Um 
þau skal svo búið, að umferð stafi ekki hætta af 

Birtugrófir má setja fram með hlið húsa. og mega ekki ná lengra út á 

þær skal setja málmgrind jafnháa gangstéttinni 

stærra en 9,03 metra. Að öðrum 

sangstétt en 0,60 metra. Yfir 

og nægilega sterka og skal op milli teina ei 

  

skal selja málmhandrið kringum birtugrófina ekki lægra en 0.75 metra. og - a 

svo gert, að börn geti ekki dottið í hana 

Handrið, stólpar o. fl. 

Handrið, stólpa o. þ. h. má ekki setja í sölu eða gangstétt, nema með . 5 : 

leyfi byggingarnefndar. 

Um hæð húsa. 

12. gr. 

gsuppdrætti, skal vegghæð húsa 1. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipula 
hvergi meiri vera en hálf sötubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei
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fara fram úr 10.00 metrum á steinhúsum, en 8,00 metrum á timburhúsum, 117 

30. des. 

  

ra leyfi ráðuneytisins komi til. 

Ef sötu hallar fram með húsi. skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa á 

gatnamótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna, 

ánnis á beirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra frá horni 

{skurðpunkti húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari götunni.   

  

sø Á Vegghæð húsa mælist frá sangstétt eða götu upp Í skurðlinu þaks og vegs- 

Tatar að utan. Ef húsið stendur ekki við sötu, skal miða hæðina við beina 

  

I 

liggja húsinu á Þáðar hliðar, svo tina, sem næst 

edir å jardvegi. Séu mishædir miklar, skal 

f 

línu milli jaðra þeirra ga 

  

fremi ekki eru miklar mi: 

vegghæð miðuð við jarðveginn umhverfis húsið. 

opið svæði, ákveður byggingarnefnd, við hvaða stað    
Standi hús 

vegghæðin skuli miðuð 

Ef byggingarnefnd álítur æskilegt vegna útlits. að veggbrún haldi 

áfram í sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar 
> z 

um vegghæðina fyrir einstaki hús eða hluta af því. 
] x 

    

   

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til ad yyggja turna, kvisti, gafla og þess 

konar til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbygginga nema 

meiru en 24 hlutum af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

„ggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd þeirra 

nemur eða hæð. bó ekki nær en 1,50 metrar. Að öðrum kosti sé eldvarnar- 

veggur á kvistunum á þann veg, er veit að nágrannalóð. Stórir k i 
dt < 

  

mega ekki vera nær lóðarmörkum en 3,15 metrar, nema eldvarnarveggur sé á 

þeirri hlið kvistsins. er veit að nágrannahúsi. 

  

Rishalli á þókum þeirra húsa, eru með þeirri vegghæð, sem 

frekast er leyfð (sbr. 12. gr.). má ekki meiri vera en nemi 45“ horni við lá- 

réttan flöt. 

Á húsum þeim, sem eru vegslægri en fyrr er nefnt, má þí khali og lögun 

vera á hvern hátt sem er, ef útlit að öðru leyti ópryðir hvorki húsið eða ná. 

grannahúsin. Þó má enginn hlub þaksins ná lengra út frá vegg en 0.80 metra 

  

Byggingarnefnd getur þá ákve þakhalla eftir því, sem bezt þykir fara 

  

við svip gölunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum 

  

á tveimur hæðum, og 

  

| þús úr sleini eða stei må vera 

auk þess í kjallara (sbr. 33. ør.) ; þak hæð. ef ekki mæla aðrar ástæður á
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117 móti. Gólf í þakhæð má ekki liggja fyrir ofan skurðlínu þaks og veggflatar og 
30. des. ckki meir en 1,25 metra fyrir neðan hana c d. 

Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum, og auk þess í kjallara > 

(sbr. 33. gr.) eða þakhæð. Sömu ákvæði gilda um gólf í þakhæð og í steinhúsum. 

Óbyvggð lóð og aðgangur að bakhúsum. 

15. gr. 
Ef ekki er synt á skipulagsupp drætti hlutfallið milli lóða og bveginga, 

er á þeim eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 
Ii. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbyggð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. 

Jafnframt skal þess sætt, að ákvæði 11. gr. skipulagslaganna um fjarlægð 

milli húshliða sé fullnægt. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 
a. Þegar lóð skerðist að nokkrum mun við götubreikkun. 
bh. Ef um lóð er að ræða, sem áður er byggt á og Hggur að tveimur söt- 

um eða nær ekki lengra inn frá húslínu en 15,00 metra. 
c. Í bæjarhverfum, sem byggð eru að mestu eða öllu, ef brýnar ástæður 

mæla með því. þó því aðeins, að íbúðarherbergi fái nægilega Þirtu. 
2. Bakhliðar húsa mega ekki hærri vera en tekið er fram í 12. gr. um sölu- 

hliðar, þó getur byggingarnefnd leyft, ef hússtæðið hallast, að veggbrún 
götuhliðar haldi láréttri stefnu fyrir gafla og bakhlið. ef hæðarmunur götu- 
hliðar og bakhliðar fer ekki fram úr 2,50 metrum. 

3. Óþrifalega, óreglulega og þrönga stíga yfir lóðir getur byggingarnefnd 5 

bannað. 

t. Hreppsnefnd getur ákveðið. að óbyggða lóðin skuli vera minni en fyrr er 
sagt, í þeim kauptúnshlutum, þar sem eingöngu eru reist verzlunarhús. 
seymsluhús eða verksmiðjur. 

gg 
6. Að Þakhúsum og hliðarhúsum skal vera greiður 

mjórri en 2.00 metrar. Séu fleiri bak 

0. Ekki má gera þak yfir óbygeða lóð nema með leyfi byggingarnefndar. 

gangur frá götu, eigi 

kgarðar á sömu lóð, skal að hverjum 
vera aðgangur sem fyrr segir, nema þeir að öðru leyti séu í jafngreiðu 
sambandi hver við annan. 

Fjarlægð frá slugga að næsta húsi. 

16. gr. 
I. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá slugga í íbúðarherbergjum, skrif- 

stofum, vinnustofum eða eldhúsi að næsta húsi andspænis nema að jafnaði 
að minnsta kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan o sólfhæð herbergis- 
ins, er um ræðir (sbr. 11. gr. ce. skipulagslaganna). Ef næsta hús andspænis 
sólarhlið snýr gafli að. skal vegghæð þess talin upp i mitt ris. 

Ekki má setja glugga nær lóðarmörkum nágranna en 3.15 metra C
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2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu 117 

í 1. lið. 30. des. 

Sameiginleg óbyggð lóð. 

17. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli 

nágrannahúsa séu jöfnuð, svo að hverju húsi fylgi sæmilega heilleg lóð. 

Lóðareigendum ber að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi 

nýja lóðaskipting kann að hafa í för með sér. Ef samkomulag næst ekki, skera 

dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

18. gr. 

Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15, 20. júní 1923), er öllum 

þeim, er við götuna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu frá húsi 

sinu Í sölnveiluna á sinn kostnað. 

Undanþágu frá ákvæði þessu Setur hreppsnefnd veitt, ef byggingarnefnd 

álítur kostað við veituna óh: háan, eða skólpinu er veitt í lagar- 

helda þró eða í sefnþró á lóðinni, hún ekki önnur betri úrræði. 

  

Ekki má veita skólpi inn á annars manns lóð án hans samþykkis. Þó 

má leggja skólpveitu í lokræsi segnum annars manns lóð, ef byggingarnefnd 

telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafa kann af lagningu veitunnar, er 

húseigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita skal vera algerlega þétt og þannig gerð, að ekki stafi óheil- 

næmi frá henni. Á hana skulu settir vatnslásar og annað, sem með þarf, svo 

ekki komi óloft frá holræsinu. 

Sambygging. 

19. gr. 

Í sambyggðum husarddum skulu öll hús bvggð að lóðamörkum, nema 

1 

skipulagsuppdráttur sýni annað. 

I getur bannað, að hús séu sambyggð með lágum milli- 

Undirstöður. 

20. gr. 

Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á fast- 

an jarðveg og ekki grynnra en 1,00. 1,50 metra í jörð niður, eftir ákvörðun 

byggingarnefndar, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 

Ef hús er reist fast að násrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnar-
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ið
 

LJ
 

veggs og I metra af hliðarveggjum, er frá honum lHsgja, niður fyrir vænian- 

lega kjallaradypt nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa 

og allra húsa, sem tvílyft eru, skal hlaða úr grjóti og lex 

þær úr steinsteypu. Undirstöður steinhúsa sk: 

    

   sja í steinlim eða gera 

il gera þannig frá föstum jarð- 

vegi, en undirstöður timburhúsa má gera úr lausagrjóti, þó ekki hærra upp en 

svo, að ekki sé grynnra á lausa ið en 0,70 metra. 35! 

  

Undirstöður úr lat einu getur byggingarnefnd lextt undir Htlun 

gar sérstakar ástæður eru fyrir hendi og næg 5 

  

og lágum timburhúsum, 

trygging fyrir að óhult sé. 

Varnarlog. 

21. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður alira húsa, nema tHtilla gev 

húsa. Þar sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö; skal hið neðra 

n 

] 

alla kjallaraveggi 5 sentimetrum fyrir neðan vfirborð kjallaragålfs, en hid efra 
1 

rhugada hæd hans. alla utveggi 10—20 sentimetra fyrir ofan jarðflöt eða fyr 

Skulu útveggir jardbikadir utan á milli laganna eða á annan hátt varðir jarðraka. 

ar sem ekki er kjallari nægir eitt rakavarnarlag. og má það koma ofan Þar sem ekki er kjallari nægi tt ral rnarla in að ki ofan 

á undirstöður, en ávallt neðar en allir i imbri og ekki 
ægilega varið jarðrak: skal vera innst 0.40 metra autt bil frá jarðlagi upp nhægilega vario jaroraka, Skal vera minnst Ú,40 metra ault Dit íra jarðlaði Upp 

að gólfi, og á múrnum vera loftop, minnst eitt á tveimur andstæðum veggjum. 

Rakavarnarlögs skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sé að g 

röbika 

orðin þur. í stað jarðbiks má nota þakhellur lagðar í sentent, eða annað vatns- 

  

þykkt 1 2 sentimetrar eftir staðháttum, og j} 

  

otan, þegar stevpan er 
   

ni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

eðum þessarar 

  

Byggingarnefnd setur veitt undanþ: 

um „skúta“ eða Htil útihús er að ræða. 

Eldvarnarvegegir. 

22. gr. 

Eldvarnarvegg må ekki gera ad jafnadi nema bar sem åkvedid er ad reisa 

sambyggd hus, bannig ad byggt verdi ad honum sidar. 

2. Alla utveggi, sem eru nær någrannal6d en 3,15 metrar, skal gera sem eld- 

varnarveggi. 

3. Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3,19 metrar, skal gera eld- 

varnarvegs, þesar höfuðaðgerð fer fram á því 

4. Eldvarnarvegsgi skal sera úr sleinstevpu eða grjóti lögðu í sementsblöndu. 

dS Þeir skulu ná 0,16 metra upp fyrir þak, eða fast upp að væta lagi 

(bárnjárni. bellum o. þ. h. sjá 11. Hð þessarar gr.), og mega á 
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vera en 0,20 metra, en að öðru lexti ákveður bvggingarnefnd þykkt þeirra 

hvert skipti. Á þeim mega hvorki vera gluggar né önnur op. 

Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfasl- 

ur við bæði húsin og tekur 0.16 metra upp fyrir þak hærra hússins. 

Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg nema með sérstöku leyfi byggingar- 

nefndar, enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 

Timburveggur eða innri brún reykháfs má ekki koma nær úthlið eldvarn 

arveggs en 0,23 metrar séu fyrir utan. Lansbönd til að festa þakið með 

þó steypa í vegginn. 

Semenlsdraga ber eldvarnarveggi, er ekki verður byggt upp að um langan 

tíma að dómi bygginganefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur 

standi þannig um ófyrirsjáanlega langan tíma, ber að ganga svo frá hon- 

un, að útlit hans verði ekki lakara en útveggja úr steini. 

Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegs, skal þinglesin skuldbinding 

um, að hvorugur eigenda seti rifið vegginn meðan annað hvort húsið stendur. 

Eldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða, bundnir við grind 

og þakviði, á þann hátt er byggingarnefnd tekur gilt. 

Í sambvggðum húsaröðum, skal eldvarnarveggur vera í báða enda á hverju 

húsi, og skulu þeir allsstaðar ná fast upp að vætu húð þaksins (bárujárni, 

hellum o. þ. h.), en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þéttara en á 20,00 

melra millibil. 

Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini, nema með sérstöku leyfi bygg- 

ingarnefndar, og má samanlögð þykkt stevpunnar aldrei minni vera en 

0,18 metrar. 

Sperrur og skammbitar mega ekki grennrni vera en 10X10 sentunetrar 

(1747), þegar hafið er allt að 3.15 metrum. Hafið skal mælt á lottbita. 

beint niður undan sperrum og skammbitum. Við hverja 0,32 metra sem 

hafið vex, skulu þessir víðir vera 1,3 sentímetrum gildar: á hvern veg. 

Nota má viði af öðrum gildleik en hér er tiltekið, ef samur er styrkleikinn 

Bilið á milli sperra, talið af miðju og á miðju, má vera allt að 1,25 

metrar, undir málm- og pappaþök á timbursúð, en allt að 0.95 metra undir 

torf, hellu og steinþök 

Á sperrur skal leggja sú úr borðum, er ekki séu þynnri en 2 senti- 

metrar (17) og þar yfir bárujárn ekki þynnra en 24 B. W. G., eða annað 

óeldfimt efni, seni byggingarnefnd tekur gilt. Sé súðin óplægð eða íbúð á 

  

þakhæð. skal setja þa kpaj ppa utan á hana undir járnið. 

Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og 

studdir af þeim. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða 
7 1 

ivilnanir, þegar um útihús er að ræða. 

117 
30. des.
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Ni 

Trébitar, trégólf og millisóif. 

24. gr. 
Trébitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjålli en svo, ad 
bilið á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sé að meðaltali ekki vfir 0,95 
melra og hvergi meira en 1,05 metri. 

Þar sem milligólf er, skulu trébitar ekki grennri vera en 0,16 metrar 
(67) á hæð og 0,13 metrar (50) á breidd, þesar bitahafið er allt 3,15 
metrar, og skal hæð þeirra vaxa um ekki minna en 25 sentimetra, og 
breidd um 1,3 sentimetra, fyrir hverja 0,63 metra, sem hafið fer fram úr 
3,15 metrum. 

Þar sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1.3 sentimelrum grennri en 

hér er ákveðið. 

Nota má bita með öðrum gildleik en hér er ákveðið, ef styrkleikinn 
er samur eða meiri, þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra, 
nema því aðeins að bitarnir séu skorðaðir hver gegn öðrum með kross- SVS 

    böndum milli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skorðanna ákveður 
byggingarnefnd í hvert sinn. 

Séu húsvex rðir úr steini eða steypu, skal að minnsta 

  

þriðji 
hver biti 

  

1 « RE: í háða onde 131 07 N Sr tárnalrt 1 » (af 
við veggina Í baða enda með sterkum lafhakkeruni, &aTi- 

  

veggir úr steini eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á 3 metra 
bili inn í bitalög. 

Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3,2 senti- 
metrar (1147). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn 
fyrir þiljur. 

Í gólfi og lofti íbúðarherbergja skal vera milliigólf úr borðum, ekki 
þynnri en 2 sentimetra (347), er fest sé annaØhvort å sterka lista, sem 
egldir eru á bitana, eða í mót í hlið þeirra, enda séu þeir þá að dómi 

byggin“ garnefndar þeini mun sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess 

þarf. Ofan á borðin komi 5 sentimetra þykkt lag af deisulmó, móhellu, 

þurrum mó. steinsteypu eða öðru efni, sem ekki er lakara né veldur óheil- 
næmi eða fúa, og sé það þurt áður en sólfborð eru lögðu vfir. Sé #5 í É € 5 . 

  

tróðið úr efni, sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja ; 

ið. Í loftum milli ibúðarherbergja má í sömu íbúð, með samþykki bygg- 
ingarnefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd veiti 
ívilnanir um milligólf, þegar gild ástæða bykir til. Þar I 
undanfeillt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort þiljað neðan á bita eða á 
milli þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag. sem by 

tekur gilt. 
ggingarnetnd æ 5 

Þar sem bitar ganga ut i steypu- eða steinveggi, skal bera á þá rakaverj- 
andi efni.
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Stigar. 

25. gr. 
Í öllum þeim húsum. sein reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina hæð, 

skal vera óhindraður aðsangur að tveimur stigum (aðalstiga og bakstiga), ef 

fjarlægð frá neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5,00 metrar. 

Í húsum úr cldtraustu efni má hafa einn stiga, ef íbúðirnar, sen. að hon- 

um liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar íbúðir í þakhæð. 
Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðallega 

noluð Hl verzlunarbúða, má hafa einn stiga, þó hærri séu en 2 hæðir. Ekki má 

hafa íbúð á lofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sé sert eldtrausi. 

Frá herbergjum, sem notuð eru fil íbúðar og hafa aðsang að einum stiga, 

má fjarlægð frá stiga að herbergi ekki vera yfir 25 metrar. 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar að 

stiga, eða báðum, ef tveir eru, án þess að þurfa að fara um nokkurt herbergi 

eða hluta annarar íbúðar. Frá lösskipuðum stiga sé greiður úfgangur ekki 

þrengri en steinn. 

Undanfarandi ákvæði um stiga taka ekki til herbergja, sem um selur 

1 34. gr. ef byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 

1. Sögar skulu vera í sérstökun lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega 

birtu og loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu 

eða yfir sanghurð eða í hurðinni. Byggingarnefnd getur leyft glugga á 

veggjum aðliggjandi herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrgreypta 

járnumgerð. 

Stigi, sem fengir saman tvö herbergi í sömu íbúð, barf ekki að vera í 

sérstöku stigahúsi. 

Þak og gólf í eldtraustu stoahúsi skulu vera eldtraust, eða varin 

með eldiraustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr tré eða þiljur 

á veggjunt, nema með sérstöku levíi bygsinsarnefndar. 

2. Allir tréstigar skulu hafa steimimshúð aftan á baki og neðan á pöllum, 

eða eldvarðir á annan tryggilegan hátt. 

3. Ef stígar eru hafðir hvor við hliðina á öðrum, skal vera heill veggur á milli 
Þeirra, ekki þynnri en 0.32 metra og ekki minna en ein hurð skrálæst á leið- 

inni frá öðrum stiganum öl hins í hverri íbúð. Veggir, sem stigar úr steini 

eða steypu eru hlaðnir eða stexptir í, þannig að veggurinn ber stigann, skulu 

svo þykkir seim sagt er Í 00. gr., 3. c. 

4. Áðalstigi má ekki mjórri vera en 0,80 melra og bakstigi ekki mjórri en 

0,66 metra; þó setur byggingarnefnd leyft, að í minni húsum sé aðalstisi 

0,75 metrar á breidd, ef ibúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæðum (ekki 

þakhæð). 

5. Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0,7000,80 metra há, með svo þétt- 

um spólum, að ekki sé hætta á, að barn falli niður milli þeirra. 

1932 

117 

30. des.
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117 6. Breidd stiga, sem um ræðir i sambykkt bessari, er gangbreidd milli veggjar 
30. des og handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir ern beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli 

þeirra en 0,80 metrar í smáum húsum og 1,00 metri í stærri húsum. 
Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2,00 metrar, og 

skal hafa vídd stigagata eftir því. Þó getur byggingarnefnd leyft minni 
sanghæð í litlum húsum, ef nauðsyn þykir. 

7. Stigar skulu vera svo gerðir, að hveri skref í þeim sé 0,60000,65 metrar. 
] í stiga skal talið eitt framstig og tvö uppstig samanlögð. Framstig er 

lárétt milli brúna, mælt á sanglínu. er liggur í miðjum stiga 

og fylgir frammeið í jafnri fjarlægð, en þó ekki fjær vtri brún hans en 
0.50 metra. þótt stiginn sé breiðari en 1,09 metri. Uppstig er hæðin af þrepi 

'p. is í aðalstiga má eigi mjó va en 0,21 metrar nema með 
Oki vggingarnefndar, og bakstigum ekki mjårri en 0,17 metrar. 

8. sérstakir örði tgleikar ern á því að AA t ákvæðum þessarar greinar     
selur byggingarnefnd veitt undanþágu frá 

um staf: ar engin hætta af. 

  

9. Åkv: essarar greinar nú ekki til herbergja þeirra, 

iby i mikill umgangur um, t. d. vorug 

o byggingarnefnd í hvert sinn, hver 

  

Eldtraustur umbúnaður. 

26. or. 

það: 

úr 

umbunadur er Eldtraustur 

allir veggir, loft og gålf séu efni, 

telur eldtraust. 

Hurðir, veggþiljur, iistar « igerdir 

b. AS allir stigar og stigagéng, og gong sem tengja 

garða eða akdyr, séu úr sieini, steinsteypu eða öðru 

rið og fóður á framstiga má vera úr fró 

c. Að stisagöng og söng að þeim séu ekki í beinu 

geymslu eða verkstæði. 

Gluggaop, hurðaop og önnur op í 

27. gr 
I »D 1 utveggjum skulu vera lokuð með Í 

  

ingarnefnd veiti undanþágu frá því. 

Hurðir eða sluggar, sem opnast 

lengra fram en 0,30 metra út fyrir gölulínu begar 

2.10 metrar. 
pr 

errå fra 

  

a,sem eru hi sölt en 

inståokum 

eymsluh 

it 

íbúðir 

era, 

úl á opið svæði eða 

opnað er 

ef ákvæðum, 

seim eigi eru notuð 18 

ús og skemmur, 

ig stigum skuli hagað. 

eða klædd efni, er ráðu- 

Mega vera Úr 

við 

eldlraustu 

stiga, 

LE 

vöru sambandi við búð, 

útveggjum. 

grind. 
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ckl i 
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veggfóður, sem limt er å lista. Byggingarnefnd getur aðeins leyft að láta 

g einfalda fótlista og loftlista liggja utan um reykháfinn. 

Reykháfur má hvergi hallast meira en 45" frá lóðréttii nu; skal hann þá 

  

hvíla á múr eða tréskorðu. og vera múrað milli Su og reykháfs, svo 
ao & 

nær skorðunni en 0,23 metrar. Reykhåfur må ekki 

        

Hornin, sem myndast við bevgjuna, skulu kringd. 

mel p fyrir húsmæni, en komi 

  

1 
sinn hæðina, en sé þó 

  

gingarnefnc 

ekki minni en 1,00 metri upp frá þaki. 

  

víðan reykháf má ekki setja reykpipur frá fleiri eldfærum 

  

en 8 kal hafa járnkraga í reykháfum ulan um hverja pínu. 
í Os Skal Dáia jarnxraga 1 reykniaTum uian um verja DP 

þannig gerðan, að pípan seti ekki vizt inn i háfinn. Reykháfur sé þei 

    

mun víðari, sem honum er ætlað að leiða reyk eldstæðum en hår 

  

Innanhúss má sérstæður reykháfur standa óstuddur á allt að 8 sinnum meiri 

hæð en breidd hans nemur minnst að utanmáli. 

        

  

    

Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að byggingarnefnd telji líkleg 

að óþægindi siafi af honum: fyrir þá, er nærri búa, skal gera reykháfinn 

sem byggingarnefnd ákveður. Ef i nefnd ålitur ad hæd     

     

verið, nægi eigi framvegis, get hún Í at þess, að 

áfurinn sé svo gerður, að unnt að 

Ef reykháfurinn veldur óbæsindun þeim igand- 

inn skyldur að hækka reykháfinn, eftir skipu lar, án tillits 

til þess, hvenær reykháfurinn var gerður 

Á hverjum reykháf skulu vera nægile 

   

  

  

eykháfnum, 

fyrir í járnumsgerð. Undanþá frá ákvæðum þessarar 

  

. , A „3 mn sl sat ef sérstakar ástæður koma til reina 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

31. gr. 

Eldstæði má því aðeins selja í herbergi, að veggir séu þéttir (t. d. ekki 

rimlaveggir). Ef herbergið er lægra en 2,00 metrar, skal loft. gólf og veggir 

úr eldtraustu efni. 

   £ na og eldavélar må ekki setja nær timburvegg cen svo, aå 0,21 metri sé 

  

Pipur frå ofnum og eldavélum mega ekki koma nær en svo, að 0,21 

im her-     metrar sé á milli. Þær skulu Hggja í revkháf, og mc 

eldfim efni eru geymd í.    
eru nær frévegg en 0,21 ! setja minnst 0,12 metra 

  

27 aði ni . 
, á CkKRKL DIMIA 

  

úr steini eða steypu í staðinn í fyri 

  

svæði en svo, að hverei sé skemmra en 021 metrar frá eldstæði að timbri.
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þess, og aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 2,50 metra; bygging arnefnd getur bå veitt såmu undanbågu 

    

á. Ekkert herbergi má mjórra vera en 1.70 metrar, og sólfflöfurinn minnst 6 
fe rmelrar 

5. Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að 
Ljósmál glugga má minnst vera Hí. af sólfflefinun, 
opna hann. 

  

6. Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanlig: 
koma glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal slussinn bá vera svo 
gerður, að hæglega megi opna hann 

Kijallaraíbúð. 

55. gr. 
I. Kjallara má ekki nota til íbúðar nema byggingarnefnd 

vii út að götu eða opnun garði. Ekki má nota herbergi 
aðeins hefir glugga á móti norðri, nema það sé hluti af 

  

áltum og nýtur nokkurrar sólar    

    
   

    

     
    

    

     

  

2. skal eigi minni vera 

herbergis SkKé 

úðarherb 

Ísja íbúð á öðrum hæ 

og eru ekki minna en Q fermetrar I; 

3. anjardar sé cigi minni nen :f her 
bergis 

[. ( gert úr steinsteypu eða öðru álíka vatnsheldu efni, og sé trégólf 
bar á, eða annað sólf ekki lakara 

3. tröllið S minnsta kosti 0.30 umsflóð. og 
ska 

Ds gølngar 

Deft 

          

6. Vegsi skal verja raka á bann hátt. 

  

Hvert íbúðarherbergi skal vera hæst 

34 
Þvottahús, forstofur, bir, badherberoi 

  

S 

   

raka. 

         
i þó setur byseinsarnefnd veitt undanþágu frá Þ
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Hæfilega mårg salerni skulu fylgja hverju husi, og skal gølffidtur bejrra 117 

eigi minni en 0,800.70 metrar 30. des 

Veggir steinhúsa. 

33. gr. 

  

1. Veggir steinhúsa séu hlaðnir úr settu og höggnu srjóti, lögðu 

eða gerðir úr steinsteypu. Steinsteypuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara 
  

x 

og einnig í kjöllurum. sem ætlaðir eru tl íbúðar, skulu gerðir úr vand- 

aðri steypu og ekki veikari að blöndu en 1 ; 4 ; 7 (þ. e. Í hluti sements 

móti 1 hlutum sands og 7 hlutum grjótmulnings eða malar eða hvors- 

  

tveggja). Aðra veggi og undirstöður má gera úr steypu 1:4 

{, t.d. hols 

ara ríkisins um gerð 

    4 Ef notuð er önnur gerð steypu en fyrr er sé einar, skal 

      

byggingarnefnd leita sér upplýsinga hjá húsame! 

þeirra og notagildi áður en hún samþykkir að hús séu byggð úr þeim. 

Drýgja má steypu í undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki 

eru hærri en 1 hæð auk kjallara, með hreinu. sterku grjóti. hrjúfu eð: 

  

brotnu (hraungrjót má því aðeins nola, að það sé sæmilega sterkt). 

má enginn steinn vera stærri en nemi all að helmingi veggþykktar. Ekki 

skulu steinar þéttari en svo, að auðvelt sé að þjappa steypunni á milli 

S         
beirra svo bolulaus verði. Allsstaðar skal vera smágerð steypa á milli stein- 

   anna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyrr segir. 

  

in. ófúin og að öllu óskemmd, ” hh tr sterk, hr g 

     

   

    

Öl stevpuefni sét 

  

mold og Hfræn efni. . 
svo, að stærstu molarnir Í 

eikari 7 2. Þykkt útver sem gerðir eru Ú steypublöndu en 1: 4: 6. 

  

skal vera sem 

a. Þykkt úlveggja, sem eru 

  

legum íbúðarhúsum með lofti og gólfi úr járnbentri ste 

í einlyftum húsum eða á efstu hæd vera 0,22 metra á 

hæð fyrir neðan 0,25 meira og næstu hæð þar fyrir neðan 

metra á þykkt. Ef gólf eru úr timbri, skutu 

  

og 0,34 metra. 

skal portið hafa sömu þykkt og veg     
ess fer ekki fram úr 0,70 metrum. Sé 

á næstu 

  

bað sert með veggþykkt sein full hæð væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sé milli burðarvegg)     

  

hún krafizt þess, að burðarveggir séu gerðir svo traustir, sem hún 

  

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herbergjum eða sölum, 

d. samkomuhús. verglunarhús o. þ. h. eða ef vegghæð fer fram úr



3,00 metrum af gólfi á gólf, getur byggingarnefnd krafist. að styrkleiki > > 

, allra burðarveggja sé ákveðinn af sérfróðum manni 

    

   

   
   

    

Gatlveggir, sem járnbent steypug: á 
op. skulu hafa sömu þykkt og burðarvegsir, 

  

urinn fyrir ofan efsta sjólf (hér með 
efsta hæð. Gaflveggir, sem aðeins bera 

  

tre), mega vera 0,21 metra bykkir å    
raða 

tA
 'ggingarnefnd getur leyft 

mjög stutt haf er að ra eða. t. d. i 
fyrr er sagt, ef um 

  

sinn eigin þunga. 

Í smáskútum (skúrum) og geymsk thú sum má nola þynnri veggi 
en fyrr er sagt; þó verður bygging: 

engin hætta geti stafað 

Undir gluggum en ofan sólfs 1 
bo þeir séu yykkri milli 

  

hykki > veg    
selur veitt 

  

Ingarnefnd    lítil hús er að ræða, eða ef tveir hi 

  

mill þeirra er mjög stutt, í. d. sön 

vera en 0,14 metra. 

F' burðarveggir hafa, að dómi bygginsarnef    
ing af þverveggjum, eða á þeim eri 
tur - byggingarnefnd krafizt, 

    

veggjarins aukinn á annan hátt. 

  

innri veggir úr steini eða stevj 

            

  

þeir, sem 
     

irnir bera stisann, ; 

     
1 þykkt þessi sem um getur í a. Lið bann 

þá áframh: þó er st að setja 
(„múrlektur“) u 

ögð breidd glugga og ineiri en helming 

 



39 i 

r= 
3 

va 
ro 

gm 

 
 

Een 

pi 
0 

DD pr 

fm 
HØJ 

== 
r
 

>
 

2 
> 

OD 
mn» 

DD 
DE) 

m4 
v 

+
 

vr 

sn 
PN 

 
 

xO ” gin 5 ðume ad 

iårn- w 

 
 

 
 

 
 

  

arnefnd 

 
 

 
 

í 

á : eykur åreynslu 

  

gingarnefnd 1 z 
55 
í Nj 

                            

in 1 or 5 n 1€ al 

fan USE Htra ru 

 
 

arðar. 

 
 

löndu, ] 

2 

 
 
 

 
 reira im I 

2ar. sti 

ma 
FE 
em 

Þr ste og Steypuloft YE 

rå 

T- 

á, 

= 
mm 

adur s 

 
 

M 

m
o
.
 

om 
>
 

E
S
 

mi 
mime 

ed 

„
o
p
 

mn 
om 

>
 

op 
í
 

 
 

Jess 
1 
i til = 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

= 
>



392 

Timbur, sem notað er til húsa 'Wgginga, skal vera vandað og óskennt. 
a. Í timburhúsum, þar sem loft hæð & er allt að 3,00 metrum og herbergis- 

dypt allt að 4,50 meltu mega sl 

  

í úlveggjum á efsta lofti og efri 

(1x<473, á neðri hæð 1013 
sentimetrar (457) og hornstafir 1813 sentimetrar (5x5”). Sé hæðin 
meiri, eða allt að 4,00 metrum, og herbergjadypt allt að 5,56 metrum. 

hæð eigi vera grennti en 1010 sentimeh 

  

skal þvkkt stafanna út og inn aukin að minnsta kosti um 21 sentimetra 
(17). Í stærri húsum ákveður tnd gildleika stafanna. 

  

Byggingarnefnd getur veitt leyfi til að hafa annan gtidleik á stöf- 
um en fyrr er sagi, ef hún álítur. að styrkleikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minnsta lagi komi einn 
stafur á hverja 1,25 metra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi 
má vera lengra á milli þeirra en 1.60 metrar. nema byggingarnefnd 
leyfi sérstaklega. 

Mil allra stafa skulu verða skorður (.lausholt“) og í hverjum 

  

vegg eigi minni en lvær spyrnur (.skáskifur“). Spvenur skulu ekki 
mynda minna horn en 300 við lóðrétta Hnu. Skorður skuiu ekki vera 
Srennri en stafir. 

Í útveg 

    

jum Þeim, sem bita bera. skal undir bitaendum Hesgja 
aurstokkur á grunni, ekki srennri en stafir eru jum. Bygeingar- 
nefnd getur þó leyft, að aurstokkur sé ekki en 13Xx13 senti- 
metrar (5Xx5”), ho aå st 

  

    afir í veggnum séu gilda     

an á Þilaenda komi ). Jafnbreiðar 

  

undan stöfum 

  

stöluim og eigi þynnri en 

  

skal fella tré á mill aurstokks og undirstokks 

Ofan á stafi skal fella svlur, á hvoru Jrennri en stafir eru Í rm
 

ul og Inn, sem undir þeim standa 

Stafi skal festa saman um hædamåt, og å neåri hæd vid aurstokk, 
með sterkum járnklóm og reknagla i staflægjur og 

  

Lurstokkur skal festur med jårnum i undirstöður. eða að öði- 
kosti vera vel múrað upp með honum. 

Utan á grind íbúðarhúsa skal koma þí úr borðum 225 sentimetra (10) 

    þil skal settur pappi og annað efni 
byggingarnefnd 

  

»appåa komi 
1 i 

pa] 

(727) þykkir list: tJ ekki þynnra 
W.G. Þó má hafa il í stað 

in standa sérstæð og að dómi byggingarnefndar ( sin eldhætta stafar af 

  

um, ef hús- 

  

þeim. 

Innan á grind skal settur pappi og bil, ckki þynnra en 2 senti- 
metrar (340). 

Grind burðarveggja 

ða annað lag ekki lakara. 

  

1ss skal gera úr viðum eigi grennri en 
1010 sentimetra (4 ”) á neðri hæð, og 8x<10 sentimetra (3<40) í 

>
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bar fyrir ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef byggingar- 

nefnd álítur að styrkleikinn sé nógur. Byggingarnefnd getur krafizt gild- 

ari viða, ef um stór hús er að ræða og henni þykir ástæða til 

AÐ öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um úlveggi að því er snertir 

staflægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir tmburveggir mega ekki, ef þeir eru á mill ibúðarherbergja, 

vera lakari að serð en svo, að þil úr borðum 2 sentimetra (047) þykk 

tm, eða annað lag ekki lakara, sé hvoru megin, og 3,2 sentimeira (1140) 

þykkir renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigar liggja 

upp að, nema byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleik. Veggi. sem 

tveir stigar liggja að, skal gera jafnvæna burðarveggjum (sbr. lið c.). 

e. Í útihúsum og skútum. sen eru aðeins ein hæð, má gera grind úr plönk- 

um („battingum“). 

f. Í Gmburveggjum sé samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld á mili 

stafa ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingarnefnd veiti sér- 

stakt leyfi Hl. 

g. Nota má máttarviði með öðrum gildleika en til er tekið í þessari grein, 

ef samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

38. gr. 

Ekkert steinhús má vera nær nágrannalóð en 3,15 metrar, nema eld- 

varnarveggur snúi að lóðinni (sbr. 22. ev). Fimburhús án eldvarnarveggs má 

eigi vera nær nágrannalóð en helmingur af hæsta vegs, er að nágranna veill, 

þó eigi nær en 5,00 metrar. Byggingarnefnd getur veill fvilnanir niður í 4,00 

metra, ef sérstakar ástæður mæla með því. 

Stærð timburhúsa. 

39. er. 

Fkkert tmburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli, að 

meðtöldum tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri thaburhús vera sam 

byggð en svo. að flatarmál þeirra fari ekki fram úr 350 fermetrum. Þó getur 

hreppsnefnd færi bæði þessi hamörk niður. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

40. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um tölu 

hæða, og burfa þær ekki hærri að vera en 2,00 melrar þó má vegghæð, mæld 

upp að skurðarlínu þaks og veggjar ekki vera yfir 8.00 melra. Ef geymd eru 
DI. 
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eldfim efni í skemmu eða vörusevmsluhúsi úr tré. skulu þau vera í sérstöku 
herbergi með eldtraustum veggjum, sólfi og lofti. 

Torfbæir. 

11. gr. 

ast þær byggingar, þar sem veggir, eða þak og veggir, eru 
eyti þakið torfi. 

Byggja má torfbæi á þeim stöðum. er skipulagsuppdráttur synir; en 
þar til skipt Á 

Torfbæir tely 

að Öllu eða miklu | 

»ulagsuppdråttur er lagður fram. getur byggingarnefnd leyft að þeir 
séu reistir í útjaðri bæjar og þar sem ekki er útlit fyrir, að reist verði stærri 
hús í náinni framtið. 

Torfbæir skulu að öllu leyti vandaðir að frágangi og hlíta þeim skil- 
yrðum, er byggingarnefnd setur í því efni. 

Glugga- og dyraumgerð. 

12. gr. 
Glugga- og dyraumgerð skal að jafnaði vera serð úr plönkum. ekki 

þynnri en 5 sentimetra (20). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbólíni, eða 
öðru efni ekki lakara, á þá hlið. er veit að steini eða steypu. Með þeim skal, í 
útveggjum, sérstaklega í steinlisum. troða vandlega hampi, eða öðru ekki lak- 
ara efni, bæði utan og innan. 

Viðhald húsa. 

43. gr. 

;gingarnefnd getur krafizt bess, að húsum sé haldið sæmilega vid, sva 

b: 2u tillýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 

Bys 
eigi verði 

Um bvggingaaðferðir og efni. sem ekki er tilgreint í samþykkt þessari. 

44. gr 
Ef nota skal bvggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er tilgreint í 

1 

byg 
sambykkt bessari, ber umsækjanda ad seta þess, er hann sækir um byggingar- 

fa | leyfi. Einnig skal hann skyldur til að gefa þær upplýsingar Þessu viðvíkjandi, 
sem byggingarnefnd álítur nauðsynlegar. 

Byggin gingarnefnd getur å kostnad umsækjanda låtid gera bå rannsékn å 
byggingarefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að að- 

efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í samþykkt þessari,
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Hús, þar sem farið er með eldfim efni. 

15. gr. 

Öll hús, þar sem unnið er að cinhverju, sem sæérståk eldshætta stafar af, 

skulu gerð úr sleini eða steypu, nema þau séu svo langt frá öðrum husum, að 

engin eldshætta stafi frá þeim fyrir nágranna; þá getur byggingarnefnd lextt, 

að þau séu úr timbri. 

Allir veggir Í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minnsta kosti 

1,00 metra frá gólfi; ennfremur skal gólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smiðahúsum trésmiða ná aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau skal 

setja járnkassa, sem nær minnst 0,20 metra til allra hliða út fyrir eldstæðið og 

er á hæð 0.30 metra frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal vera úr eldtraustu 

efni, eða ef það er úr timbri, Þá klætt innan með járnþynnum á listum eð: 

öðru efni jafn-eldtraustu. 

Flatarmál bvggðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

16. gr. 

Þegar mældur er flötur byggðrar lóðar, skulu veggsvalir og ónnur fram- 

skot talin með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarlægð fra 

lóðarmörkum mælist ætið frá þeim hluta hússins, sem nær lengst út. 

Verkpallar o. fl. 

47. gr. 

erkpa lar, útbúnaður allur og tæki við húsasmiði og mannvirki skal 

irausi og í góðu SN svo ekki valdi slysum eða tjóni. Bvggingarfulltrúa er 

heimili að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á kostnað eiganda, ef 

nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti, þar til bót er á ráðin. 

II. KAFLI. 

Bvggingarleyfi. Framkvæmd verksins. Eftirlit. 

48. gr. 

1. Áður en byrjað er á húsi eða öðru mannvirki, sem samþykkt þessi nær til, 

skal senda skriflega beiðni um það Gl byggingarnefndar og fá samþykki 

hennar og hreppsnefndar (sbr. 3. or.) til að framkvæma verkið. 
Ekki má rifa hús, nema skrifleg tilkynning um það sé send til bvgg- 

ingarnefndar. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyrr en hann hefir fengið til- 

kynningu frá byggingarnefnd að leyfið sé veitt. 
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Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt cr til 
sönnunar þvi, að verkið sé samkvæmt bvegingarsamþvkkt. Þar að auki 
skal fylgja í tveim eintökum: 

a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minnsta kosti Í : 500, með árituð- 
um stærðarhlutföllum; skal á honum sýna mannvirki þan, er reisa skal, 
ásamt þeim er fyrir kunna að vera á lóðinni, ennfremur afstöðu gagn- 
vart götum, er að liggja, og nágrönnum. Flatarmál lóðar og manD- 
virkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minnsta kosti 1 ; 106, með árifuðum 
stærðarmálum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim 
sjá alla gerð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og til hvers 
herbergi eru notuð. þegar um hús er að ræða. 

Við breytingu á eldra húsi skulu uppdrættir og lýsing glögglega 
sýna hlutfallið bæði fyrir og eftir brextinguna. 

Syna skal á húsuppdráitum þykkt allra burðarvegsja og gildleik 
máttarviða. 

c. Áður en leyft er að bvegja hús í sambvggðri húsaröð, getur bygsingar- 
nefnd krafizi, að gerður sé lauslegur uppdráttur af hliðum allra sam 
bvggðu húsanna, á kosinað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð eru frábrugðin almennri 
venju, eða verða að vera það sökum áreynslu eða annara orsaka, skal 
syna á uppdráltum, ef byggingarnefnd óskar, og eftir mælkvarða að 
uunnsta kosti Í ; 20. Skal glögg lýsing fylgja og styrkleikaútreikningur 
látinn í té, ef bess er krafigt. 

e. Lysing á lóðinni og ásígkomulag grundvallar. Ef nm nytt hus er að 
ræða eda gagngerda breytingu á eldra húsi, skal sýna hvernig ætlast er 
til, að séð verði fyrir afrennsli frá húsi og lóð og vegi að húsinu, ef 
það stendur ekki við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal snertir hagsntuni 
hans. Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram. hverja 
nágrannaeign sé átt við. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins Í metramáli. Air 
uppdrættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, seim verkið er 
unnið fyrir, ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmt byggingarsamþvkkt 
og eins og uppdrættir sýna. 

Eftir að bvggingarfulltrúinn hefir kynnt sér umsóknina, leggur hann mál- 
ið fyrir byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að 
fjalla um málið. skal bvgeingarfulltrúi fyrst leggja málið fyrir bær nefndir. 
Þegar byggingarnefnd hefir gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir hrepps- 
nefnd. sem veitir byggingarleyfið, sbr. þó 3. gr. 

Byggingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskialanna til geymslu 
í skjalasafn sitt, en endursendir umsækjanda hitt eintakið með árituðum 
úrskurðum, að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi byseingar-



  

nefndar eftir að umsókn var afhent henni. Sé synjad um leyfið eða breyt- 

  

ingar gerðar að samþykkiarskilyrði, skal sreina ástæður þess. 

ngarlevfi st       ulu veitt með því skilvrði, að umsjón verksins 

og ábyrgð sé í höndum manns, sem bvggingarnefnd teiur tl bess hæfan 

fyrir kunnáttu sakir og áreiðanleika 

6. Ekki má í neinu víkja frá samþykktum uppdráttum nema fengið sé leyfi 

til þess. þr
 bvegingarnef 

7. Hið endursenda eintak af uppdráttum og lysingu byggingar skal jafnan 

vera við hendina nothæft á vinnustaðnum meðan á smiðinni stendur. 

Bvygsingarfulitrúa. svo og einstökum mönnum úr bvggingarnefnd, sé jafn- 

an heimill aðgangur að uppdráttunum og byggingunni meðan hún er í 

smiður. 

8. Húseigandi skal tilkynna bvggingarfulltrúa með lveggja daga fyrirvara: 

a, hvenær byrjað verður á undirstöðum, 

í veggi ;. hvenær rakavarnarlög verða lög geil. g 

c. hvenær þak verður reist á steinhúsi eða grind 1 timburhúsi, 

d. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypuloft. 

9. Hreppsnefnd ákveður gjöld fyrir byggingarleyfi. Gjaldið rennur í sveitar- 

sjóð. 

10. Bvggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nola það innan eins árs. 

Um byggingarleyfi, sem fer í bág við samþykkt þessa. 

19. ør. 

ingar evfi, en síðar kemur í ljós 

  

Nú veitir hreppsnefnd 

er í bága við samþykktina, þá setur byggjandi 

  

   

  

skaðabóta úr sveitarsjóði, svo framarlega sem það, er fer 

e: 1 

ina, hafi sézt ljóslega í umsókn hans og á uppdráttum og sýnilegt sé, að hann 

hafi farið eftir beztu vitund, enda skal hann skvidur að Í 
3 
A aw varlrini sr 
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það verði samþykkt og reglum samkvæmi. 

Um leyfi til bess að flytja í ný hús. 

Eigi má taka hús til afnota fyrr en fengið er vottorð bygsingarfulltrúa 

að húsið fullnægi byggingarsamþvkktinni. 

Eftirlit með sómlum byggingum, forgörðum o. fl. 

    

irnefnd skal sjá um, að öl mannvirki, girðingar, auglýsinga- 

og annað bað, er henni ber að hta eftir, geli eigi valdið hættu 

30. des.
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HAFNARREGLUGERÐ 118 
d 

fyrir 

Akranes. 

KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Akraneshöfn takmarkast að vestanverðu af beinni línu, er hugsast dreg- 

in úr Vestriflasartá í Syvðriflasarenda og þaðan í Þjótarsker, en að sunnan og 

austan af beinni línu, er hugsast úr Þjótarskeri í vestanverðan Sól- 

  

mundarhöfða. Höfninni er skipt í tvennt, að vestan: Lambhúsasund. en að 

austan: Krossvík. 

1. KAFLI 

stjórn hafnarinnar. 

   Ha 

armálefna, annast fjárhald haf 

með höfninni og framkvæmd hafn- 
OD 

narinnar og reikningsskil fyrir hånd hrepps- 

  

nefndar shrepps. I hafnarnefnd eiga sæti 5 menn, 3 kosnir af 

hreppsnefndinni og 2 kosnir af syslunefnd Borgarfjardarsyslu. Nefndarmenn 

skulu kosnir til 5 åra og gengur einn úr árlega, fyrstu 4 årin eftir hlutkesti, 

sem hafnarnefnd sér um. 

i 
eð. mr. > 

% 
OL gjöld. sem reglugerð þessi ræðir um, skulu renna í hafnarsjóð Akra   

ness. Sjóðnum skal verja til umbóta á höfninni og tl byggingar mannvirkja, 

höfninni til heyra. hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum. að fengnum tillöe- 

um hafnarnefndar. Hafnarnefnd ákveður hvernig hafnarsjóð skulu ávaxta, 

á innstæðu hans. Hreppsnefnd er skylt að láta endur- 

  

enda ber hån åbvi 

skoda reikninga hafnarinnar cinu sinni å åri 

Í. or, g 

Hafnarnefnd ræður hafnarvörð, setur honum starfsreglur og ákveðu 

laun Í 

  

Hafnarnefnd kýs sér formann og gjaldkera til eins árs í senn. Fo. 

maður kallar saman fundi og stjórnar þeim, sér um bókanir á fundargerðum 5 i 5 

; ályktunum nefndarinnar og hefir á hendi tumsjón og eftirlit með fjármál- 

„samþykkir reikninga tl útborgunar. = um hafnarinnar í samráði við gj:
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Hann skal hafa adgang ad reikningshaldi hafnarinnar, og skal gjaldkera skyl! 

að gefa honum glögsa skýrslu yfir inn- og útborganir, þegar hann krefst þess. 

Gjaldkeri hafnarnefndar skal hafa reikningshald hafnarinnar, annasl 

innheimtu á hafnargjöldum með aðstoð hafnarvarðar, og hafa útborganir með 

  

höndum undir eftirliti formanns. Þó má hann ekki greiða neina reikninga 

fyrir höfnina, nema formaður hafnarnefndar hafi áður ritað á þá sam- 

bykki sitt. 

Hafnarnefnd heldur fundi svo oft sem þörf krefur. Formanni er skylt 

að kveðja til fundar ef tveir nefndarmenn fara fram á það við hann. Fundir 

eru ekki ályktunarfærir nema a. m. k. þrír nefndarmenn séu á fundi. Á I 

KAFLI 

Um almanna reglu. 

D. gr. 

Hafnarnefnd sér um að sætt sé almennrar reglu á höfninni, á brvggiun 

hafnarinnar og á landi hennar. Er öllum skvit að hlyðnast boðum og banni 

hennar, hafnarvarðar, og annara þeirra starfsmanna, er hún setur til þess að 

Þyki einhverjum sér óréttur ser, getur hann kæri það RN lög-     

  

eða svslumanni, en skipun hafnarnefndar, hafnarvarðar eða ann 

fsmanna hafnarinnar ber að hlýða tafarlaust. og varðar sektum ef úl 

að gæta varúðar um allt það, er valdið setur bruna. Áliti hafn- 

eti st af meðferð eldfimrar vöru, er henni heimilt að arnefnd, að hæt g 
bær varúðarráðstafanir, er henni þykir nauðsynlegar. 

  

Obörf skot og fugladráp er stranglega bannað á höfninni og á landi 

hennar. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu sæta allrar kurteisi í starfi sinu. 

IV. KAFLI 

Um notkun hafnarinnar. 

6. gr. 

1 og bátum heimilt að legejast við bryggjur hafna- 

hafnarvörður rétt Hl að leyfa skip- 

    

innar i þeirri rod, sem bau koma. Þó hefi 

tirfram ákveðinni og auglýstri áætlun og flytja póst, að 

    

    

   

et vggju, þótt önnur skip Hsgi þar fyrir, og verða þau þá að vikja 

á meðan hin eru afgreidd. Sé fermingu eða affermingu skips e haldið á 

fram með hæfilegum hraða að áliti hafnarvarðar, ber i fyrir öðr 

um skipum, ef hann krefst þess. Ennfremur setur h: Ísað skipum



401 1932 

u, åliti hann bad naudsvnlegt vedurs vegna. Ef ágreiningur rís, ræð- 118 

  

ður í hverri röð skip koma að bryggju. 

í. OP. 

Ef nauðsvn ber til þess að skipum, sem ferma eða afferma vid bryggj- 

ju við hlíðina á Öðru, er heimilt að flytja farm 

gsja. yfir þilför hinna. Svo er og skipshöfn og farbeo- 

um þeirra skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þiHör 

  

Skip eða bátar mega ekki varpa akkerum á Lambhúsasundi, nema þar 

    

sem hafnarvörður ákveður. Hafnarnefnd ákveður og úrskurðar um öll atriði 

viðvíkjandi legu skipa os báta á Lambhúsasundi, ef ágreiningur rís um það, eða 
. > 1 > € 

ef hafnarvörður telur þörf á breytingum í því efni. 

Ni fregðast eigandi eða umráðamaður skips eða báta að hlýða boði hafn- 

  

arnefndar eða hafnarvarðar um að flytja skip sitt á höfninni, og getur þá hafn- 

tja skip eða bát á kostnað og ábyrgð eiganda. 

  

arnefnd látið í 

   Á Lamb má ekki nota önnur akkeri en svokölluð „patent“ 

9, er, 
T 2 ft. Br 2 Hafnarnefnd hefir 

    

  

með bryg 

og áhöldum, er þeim fvl öllum óheimil notkun þeirra, nema leyfi hafn- 

arnefndar eða bafnarvarðar komi til. 

Á hafnarsvæðinu má ekki 

  

sera nein mannvirki, né breyta þeim mann- 

virkjum, sem nú eru. og heldur ekki fylla upp né dýpka út frá landi. nema leyti 

10. gr. 

Seglfestu, ösku, eða öðru því er valdið getur skemmduni á höfninni, mega 

skip ekki varpa útbyrðis á hafnarsvæðinu, né heldur má fivtja slíkt úr landi út 

í höfnina 

11 

ervnningum eða sekkur þar, sem það að áliti hafnar- 

Tott 

sem auðið er. Verði dráltur á þvi. má hafnarvörður láta færa skipið burt á 

mv. S 

Ef skip lendir á 
      

nefndar. tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo Í 

kostnað eigandans og er hafnarnefnd heimilt að láta selja skipið Hl lúkningar 

kostnaðinum ef nauðsyn krefur. 

12. gr. 

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki hafnarinnar og hafn- 

artæki. era skvldir öl að bæta að fullu kostnaðinn við að lagfæra það
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402 

V. KAFLI 

Lestargjald. 

15. gr. 

OL skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin, skulu greiða hafnargjald, 
miða skal við smálestatölu skipsins. í hvert skipti sem þau legejast við i 55) 

E 

T. g 

14. 

skip og báta 5--100 smálestir brúttó, sem eru eign manna, búsettra á Akra- 

ot gr. 

  

' ER nesi og gerd ut badan til fiskvejda eda flutninga, svo og önnur skip og bát- 
ar, sem gerðir eru út frá Akranesi a. m. k. {veggja mánaða tíma á ári, skulu 
greiða lestargjald einu sinni á ári. kr. 2,00 tvær krónur af hverri heill 
brúttósmálest skips eða báts, þó ekki yfir kr. 100,00 eitt hundrað krón- 
ur fyrir einn bát eða skip. Vélbátar minni en 5 smálestir brúttó, skulu 
greiða kr. 5,00 finm krónur lestargjald á ári. 

  

00 tl 300 smálestir að stærð brúttó, sem eru eign manna búsettra á 
Akranesi og gerð út þaðan til fiskivejda eða flutninga svo og önnur skip, > 

ð eru út þaðan a. m.       

   

   

   

nánaða tíma á ári skulu greiða lest- 

tid einu sinni á ári, kr. ) af hverri heilli smálest af 
Þrútló stærð skipsins. 

in Reykjavík Akranes Borgarnes skal greiða lestarsjald einu 
    1,50 eina krónu og fimmlíu aura af hverri heilli 

brúttósmaálest skipsins. 

skulu greiða lestargjald, kr. 0,15 fimmtán 
smálest af netló burðarmagni skipsins, þó ekki oftar en 

tuði enda þótt þau komi oftar til hafnar. 

    

á téð hafnarsvæði koma, nema herskip, björgun- 
ip ip sem hafa skírteini sem skemmtiskip, skip sem serð 

ru ut til ndalegra rannsókna og skip, sem nefnd eru undir staflið f. 

>e ' greinar skulu greiða 15 fimmtán aura af hverri heilli smá- 

  

   

| 

lest netið. Skip, sem sigla eftir fastri åætlun, skulu på ekki greiða gjald 

  

inni á mánuði. Heimilt skal hafnarnefnd að semja um 
skip, sem sigla eftir fastri áætlun, hvort sem er með 

eða milli landa. 

hafnar ve ) sjóskaða, eða skemmda á skipi, 

tíramt fermi eða affermi vörur.    sama er með skip, sem til þess að rétta áttavita eða fá 
skipanir. 

alddagi lestargjalds samkvæmt a., b., og c.-lið þessarar greinar, skal
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ra hinn 1. april ár hvert. Annars er lestargjaldið þegar fallið í gjalddaga, 

skipið hefir varpað akkerum á hafnarsvæðinu. 

VI. KAFLI 

Um vörugjald. 

15. gr. 

Fyrir notkun hafnarinnar skal greiða vörugjald af ölum vörum, sem 

  

ittar eru úr landi um borð í skip á höfninni, eða úr skipi á land á hafnarsvæð- 

< 
  

flokkur: Gjald 15 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Kol. salt, saltfiskur verkaður, sement. 

flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Saltfiskur óverkaður. 

3. flokkur: Gjald 25 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Bl 
i 1 SA TVES Tir Á ikke, saumur, vél 

v.r eldfastur leir, smíðajárn, girðingajárn, járnrör, stevpujárn, keðjur, 

í mótorar, kolkrabbi, ný og fryst beitisild. inn- 

  

Brensluolia laus í geymir. 

  

5. flokkur: Gjald 25 aurar fyrir hver 609 kg. af nýjum fiski, eða fyrir efni í 

250 ke. af fullsöltuðum fiski, eða af efni í 160 kg. af verkuðum fiski, sen 

fluttur er á land, og jafnmikið. ef bann er fluttur úr landi aftur. 

6. flokkur: Gjald 5 aurar fyrir hvert teningsfet: 

Trjáviður og bessháftar vörur. sem reiknaðar eru eftir rúmmál. þar með 

talin, húsgögn og þ. h. 

7. flokkur: Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki: 

12. 

greiðist hálft gjald. Sama gildir 

Sauðfé, lýsis- og gotutunnur 1000 116 ltr. fullar, tóm olíuföt og aðrar stór- 

ar tunnur (um 200 Itr.). 

ur: Gjald $0 aurar fyrir hvert stykki: 

Lýsisföt, smurningsola og steinolíutunnur, um 200 litr… fullar. 

flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hvert stykki: 

Sildar- og gotutunnur og adrar likar tåmar tunnur. 

1 

; 3 
flokkur: Gjald Í króna fyrir hvert stykki: 

I, hross og naulgripir. Mótorhjó 

flokkur: Gjald 5 krónur fyrir hvert stykki: 

Bifreiðar og drattarvélar. 

flokkur: Grjald 50 aurar fyrir hver 100 kg.: 

  

4 
Aliar aðrar vörur, sem vant er : lutningsgjald af eftir þyngd. 

mn öfh Fyrip vörur, sem eru aðfluttar til umhleðslu á höfninni eða við bryggju, 

x      £ 
Í 

um vörur, sem eru umhlaðnar úr einu skipi í 
> 

annað á höfn eda vid bryggju, 

1932 

118 

30. des.
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118 Fyrir aðfluttar vörur frá öðrum stöðum. t. d. fisk til verkunar. og aðrar 
30.des. þær vörur, sem eiga að flytjast úti aftur, greiðist aðeins vör ugjald þegar þær fara. 

Hafnarnefnd hefir, í samráði við hreppsnefnd. heimild til að lækka þessa 
gjaldskrá allt að helmingi, ef nauðsyn krefur og ástæður leyfa. Ennfremur má 
hún semja sérstaklega um vörugjald af mjólk, 

16. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Kol, olía, salt, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta Gl eigin notkunar. 
sem fluttar eru úr landi. 

b. Póstur og smávægilegur farþegaflutningur. 

c. Vörur og tæki til hafnarinnar eða annara fyrirtækja hreppsins. 

17. gr. 
Viðtakandi greiðir vörugjaldið af vörum, sem koma til hafnarinnar. en 

sendandi, af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef vörur eru fluttar år einu 
skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnar, falla í sjalddaga þesar skipið. 
sem vörurnar flytur, er komið í höfnina, og vörugjald af vörum. sem fluttar 
eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörunar eru komnar í skip. Skipstjóri, 
forn:aður báts og afgreiðslumaður skips bera ábyrgð á að vörugjaldskvldar vör- 
ur séu ekki afhentar fyrr en vorusjalde er greitt, og hafnarsjóður hefir halds 
rétt 1 vörunum. unz hafnargjaldið er að fullu greitt og í skipi unz hafnargjaldið 
er greitt. Ef út af bregður, er það þrot á ha fi i arregluge rØinni 

om gjöld til hafnarinnar eiga að greiðast á skrifstofu hafnarsjaldkera. 

18. or 

Enginn flutningur, hverju nafni sem nefnist, má liggja á bryggjunum 
lengur en bráð nauðsyn krefur. Fisk má ekki slægja bar. Að öðru leyti eru not- 
endur brvesjanna og aðrir háðir þeim reglum, sem hafnarnefnd setur, um sóða 
reglu og hreinlæti á þeim. 

Ágreiningi um oreiðslu hafnargjalda má skjóta til hreppsnefndar. 

VII. KAFLI 

Um brvegjugjald. 

19. ør. 

Hvert skip eda båtur, sem legst vid pr Sit irnar, skal greiða 
brygsjugjald af nettó burðarmagni skipsins, talið í heilum smálestum. Gjald 
Þeita skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sóla hring, 8 átta 
aura af hverri smálest, þó aldrei minna en 5 fimm krónur yfir sólarhrins- 
inn. Ff skip liggur utan á öðru skipi við hafnarbrvegjurnar, skal það greiða
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  hålft stald. Herskip, vardskin og flåabåturinn Revkjavik Akranes Borg- 118 
fn { i 9 . . > 

arnes eru undanþegin brvegjugjaldi þessu. 30. des. 

20. gr. 

Bátar, stærri en 30 smálestir brúttó, sem ekki eiga heima á Akranesi og 

ekki eru gerðir út þaðan, skulu greiða Á fjórar krónur fyrir hvern sólar. 

hring eða brot úr sólarhring, sem þeir Hggja við bátabryggjurnar, en minni bát- 

ar 2 tvær krónur. 

Bátar þeir, sem heima eiga á Akranesi eða gerðir eru út þaðan, skulu 

greiða 2 tvær krónur fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólarhring, sem 

þeir hgeja við bryggjur hafnarinnar, án þess að ferming eða afferming eigi sér 

stad. 

VINI. KAFLI 

Ýms ákvæði. 

21 gr. 

Skipstjóri, sem fer í óleyfi út af höfninni, án þess að greiða lögmæt hafn- 

argjöld og án Þess að skilja eftir skipsskjölin hjá hafnarverði, hefir gert sig 

sekan um brot á reglugerð þessari. 

Nú fer skip burt af höfninni í óleyfi, án þess að greiða lögmæt hafnar- 

sjöld, og ágreiningur rís síðar um það, hve oft skipið hafi komið til hafnar, eða 

hve lengi það hafi verið á hafnarsvæðinu, þá skal fara eftir skýrslu hafnarvarð- 

ar um það, nema annað sannisi. 

22. pr. 

Oll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lógtaki á kostnað gjald- 

enda, og hefir hafnarsjóður haldsrétt í vörum til tryggingar greiðslu á vöru- 

gjöldum en í skipum og bátum Gi tryggingar greiðslu annara gjalda þar til þau g 

hafa verið greidd. 

23. or. > 

  

segir gjaldandi rangt til um vörunafn, þyngd eða stærð gjaldskyldr- 

ar vöru, og eigi er ætlandi, né sannast, að um sé að kenna afsakanlegu gáleysi, ( 

þá skal hann skyldur til ad greida ferfalt vorugjald, og að auki sekt fyrir brot 

á hafnarreglugerðinni, nema þyngri refsing ligg í við samkvæmt öðrum lögum. 

24. gr. 

Enginn, sem bakað hefir sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á 

reglugerð þessari, má fara burtu af höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji trveeingu, sem hafnarnefnd eða hafnarvörður tekur gilda. 
Í #0 “ > 

  

ma gildir um skaðabótaskvid skip.
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25. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerd bessari må gefa skipi, skal 
i, ef skipstjåri er ekki á skipi né umboðsmaður hans. Ef stýri- sefa styriman 

maður er eigi á skipi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina. 
og er það jafngilt og skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

26. gr. 

Brot gegn reglugerd bessari varda sektum frå 20 til 1000 krónum. nema 
iggi vid eftir almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

  

Þyngri refs 

27. gr. 

Með mál ut af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn 169- 
reglumál. 

28 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð frá 18. febr. 1927, um 

. gr. 

notkun bryggnanna i Steinsvér og Lambhåsasundi å Akranesi. 

Reglugerd bessi stadfestist hér med samkvæmt lågum nr, 64, 8. september 
1931 til bess ad öðlast gildi 1. janúar 1933 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. desember 1939. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna 1932. 

Auglysing um framlengingu å samkomulågum þeim, er gerð voru þann 

11. ágúst 1997 og 11. júlí 1931, milli Islands og Danmerkur, um ivilnun i tekju- 

og eignarskatli milli ríkisins og um Ívilnun í úlsvörum, undirskrifuð af for- 

sætisráðherra 16. júní 1932 (nr. 86). 

Reglugerð fyrir Útvegsbanka Íslands h.f., undirskrifuð af fjármálaráð- 

herra 7. september 1932 (nr. 87). 

Samþykkt fyrir Útvegsbanka Íslands h.f., undirskrifuð af fjármálaráð- 

herra sama dag (nr. 88). 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 50, 28. júní 1952 um útflutning 

hrossa, undirskrifuð af konungi 21. október 1932 (nr. 89). 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til íhlulunar um sölu 

og úlflutning á fiskframleiðslu árstns 1933, undirskrifuð af konungi 5. desem- 

ber 1932 (nr. 90). 

Lög um varnir gegn kynsjúkdómum, undirskrifuð af konungi 23. júrú 

1932 (nr. 91). 

31. dag desembermánaðar 1932. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REIKNINGAR LANDSBANKA ISLANDS 

årid 1931. 

I. Sedlabankinn. 

Efnahagur sedlabankans 31. desember 1931. 

Eignir: 

1. Gullmynt 2... n en enken n ns 

2. Imneign hjá erlendum bönkum 2.....200 

3. Víxlar innlendir og ávísanit a 

í. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ 

5. Endurkeyptir víxlar .......%.... 0 

6. Lån 1 hlaupareikningi ..........00 0 

7. Reikningslån suse enke k uken kr ener nes 

8. Bankabyggingarnar med húsbúnaði ................... 

9. Akkreditiv 22... rnkne 

10. Inneign hjå sparisjóðsdeildinni .........0. errereee 

11. Ýmsir skuldunattar 2.......0.2. 

12. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) ........... 

13. Ógreiddir vextir 200... 

14. Peningar í sjóði .......0.. neuer nnne 

Skuldir 

I. Stofnfé 2... e never esknse 

2. Seðlar í umferð ......... k ere k nens en 

}. Bankaskuldabréf .......0..0 0 

{. Vixlar seldir erlendis ........0..2 20. 

5. Innstædufé 1 hlaupareikningi NI 

6. Innstæðufé í reikningslánum .......00. 000 

7. Innheimt fé ekki útborgað ........0. 

8. Skuld við erlenda banka 

9. TMilkynntir tékkar .........000 00. 

10. Veðskuldir á fasteignum .......00 00 

li. Ymsir skuldheimltumenn #2... 

12. Fyrirfram greiddir vextir .......00 0 

13. Tekjuafgangur Óráðstafaður ........2..00 

Landsbanki Íslands, Reykjavík, 30. marz 1932. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. 

kr. 1119673.89 

505618.80 

1805975.42 

1406781.02 

8351520.77 

605455.70 

1510230.04 

980006.00 

3126.10 

3858359,57 

15000.00 

811.46 

12429.70 

377734.90 

Kr. 23582717.45 

kr. 3600000.00 

6359000.00 

244760.00 

1128550.10 

1252225.81 

77156.11 

6788533.04 

12759.19 

163000.00 

180000.00 

116634.00 

602463.51 

Kr. 23582717.43 

Georg Ólafsson. 

Rich. Torfason
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Framanritadan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við 119 

bækur bankans og er hann í samræmi við þær. Ennfremur höfum við á árinu 

sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru Íyrir hendi. 

Björn E. Árnason. Guðbrandur Magnusson. 

Með skirskotun til framanritaðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

*eykjavík, 23. april 1932. 

Fyrir hönd Landsbankanefndar. 

Sveinn Ólafsson, 

forseti. 

Tekjur og gjöld seðlabankans á árinu 1931. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári .........2.00 0. kr.  246870.39 

2. Innborgaðir vextir ........200 00 372824.61 

3. Forvextir af vixlum og ávísunum ......... 0. 1130198.41 

4. Ýmsar tekjur .........200. 219657.71 

Kr.  1969554.12 

Gjöld: 

I. Útborgaðir vextir ........0.. 0 kr. 648777.35 

2. Kostnaður við rekstur bankans ........0.000 00. 371276.67 

3. Fyrirfram greiddir vextir .............. kr. 116634.00 

að frádregnum Ógreiddum vöxtum ...... - 12129.70 

104204.30 

1. Tekjuafgangur, sem varið er þannig: 

a. Afskrifað tap af lánum og víxlum .... kr.  6827.75 

hb. Húseignir og áhöld bank. lækkuð í verði 56004.51 

c. Vextir af stofnfé greiddir ríkissjóði .. 180000.00 

d. Óráðstafað .....c..0.0 602465.51 

815295.80 

Kr.  1969554.12
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119 II. Sparisjóðsdeildin. 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1931. 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .............. kr... 3663633.23 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ........…. 1507872.92 

ce. Handveðslán 20... 178050.00 

d. Lán segn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 

bæjarfélaga ......00.. 115947.67 

ce. Búnaðarlánadeildarlán ............. 78415.00 

f. Reikningslán ......... vereere 2104909.36 

kr. 10978828.18 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ......200.0 0 21215217,45 

3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ................ 9701.02 

£. Lán í hlaupareikningi ..........2.0 00. 37993.70 

D. Erlend verådbræf .......... 173997,90 

6. Bankavaxtabréf ......%..0 0. 6011982.50 

7. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ....... 1669551.20 

8. Fasteignir: 

a. Bankabvegsingar með húsbúnaði .... kr. 99690.1 4 

b. Aðrar fasteignir 2... 872734.50 

kr. 9724124,64 

9. Inncign hjå erlendum Þönkum .........000 0 120962.56 

10. Inneign hjå öðrum bönkum ........2 0 . 10827.68 

11. Áhaldareikningur .......20. 0 37000.00 

12. Ymsir skuldunautar ..........00 00 510759.92 

13. Ógreiddir vextir 200... ARNA 382514.00 
14. Peningar Í sjóði 2........ ennen k rr rsnrnnne 177435.71 

Kr. 45115176.44 

Skuldir: 

Í. Skuld við rikissjod (brezka lånid frå 1921) ............ kr. 1697625.48 

2. Brezkt lán tekið 1924 ....... 0. 2879500.00 

5. TInnstæðufé í hlaupareikningi „.....0...0. 0. 720012.85 

Í. Skuld við erlenda banka ........000 0000. 107566.14 

D. Ínnstæðufé 1 sparisjóði .......00.. 0. eneenes 27065474.34 

6. Innstædufé gegn viðtökuskirteinum ......... D372535.79 

7. Inneign seðlabankans ........0.02. 3858359,57 

8, Inneign veddeildarinnar ........00000 1783108,84 

Flyt kr. 43483983,01
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Hluti kr. 13488: 183.01 119 

9, Innheimt fé ekki utborgad .....000 0 Wera 34520.68 

10. Vedskuldir å fasteignum .....00000. 115 >15 

il. Ýmsir skuldheimtumenn .....0.00. 0 31 18015 

12. Fyrirfram greiddir vextir 2o.cc0000 áð Gr 7 

13. Tekjuafgangur óráðstafaður 22.00.0000... 645688.47 

Kr. 45115176.141 

Landsbanki Íslands. Beykjavík, 30. marz 1952 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnus Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Rich. Torfason 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og er hann í samræmi við þær. Ennfremur höfum við á árinu sannreynt 

að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Björn E. Árnason. Guðbrandur Magnússon. 

Með skirskotun til framanritaðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. april 1952 

Fyrir hönd Landsbankanefndar 

Sveinn Ólafsson, 

forseti. 

Tekjur og gjöld sparísjóðsdeildarinnar með útibúum bankans á árinu 1951. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári ....0.... kt kr rkker kr. 38235.00 

2, Innborgadir vextir .........00. 1 16166338 

3. Forvextir af vixlum og åvisunum .….2222000ueeeeen rn rnene 1829509,492 

I. Ýmsar tekjur 22.00.0000. sr evrsnenne 116027.25 

5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........... . 37423.70 

Kr. 4182856.75
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Gjöld: 
1. Útborgaðir vextir ......... el, kr. 2430858.93 
2. Kostnaður við rekstur ...........0000. 0. 154888.15 
ð. Tap á fasteignum ........000.... 61987.55 
4. Tap á lánum og víxlum 2... eee. 310556.59 
5. Huseignir utibåanna lækkadar i verdi 2.1... 17601.66 
6. Tap Sparisjóðs Árnessýslu .......0...0.0 0. 16121.95 
7. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ............ kr. 621607.47 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum .... 382514.00 

kr. 242153.47 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður ........... - 645688.47 

887841. 94 

Kr. 4182856.75 

Efnahagur sparisjédsdeildarinnar 31. desember 1931. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................... kr. 1860558,42 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............ 2170201.15 
ce. Handveðslán „00... 17/650.00 
d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 

bæjarfélaga 2.0 373572.67 
ce. Búnaðarlánadeildarlán ............. 78115.00 

kr. 4660397.24 
2. Víxlar innlendir og ávísanir .........0..00. 17611815,55 
ö. Erlend verðbréf ....... ereve - 173997.90 
d. Bankavaxtabréf .......0.. 0 5990 796.00 
o. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ......... 1655189.93 
6. Fasteignir „0... 106770.00 
7. Útibúið á Ísafirði ......0..0..0. - 2306701.21 
8. Útibúið á Akureyri ........0.00.. eee, . 360674.88 
9. Utibuid å Eskifirdi 2... 3323130.93 

10. Útibúið á Selfossi ss eee, 870392.52 
11. Ýmsir skuldunautar 2... eee. 192217.36 
12. Áhaldareikningur .......0.....0 37000.00 
13. Ógreiddir vextir „....0.0.. eee, 390640.25 

Kr. 38099723. 77
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Skuldir: 

Skuld vid rikissjod (brezka lánið frá 1921) 

tekið 1924 

sparisjóði 

Brezkt lán tekið 1924 ....... 

Innstæðufé 

Innstæðufé gegn viðtökuskirleinum 

Inneign seðlabankans ....... 

Inneign veðdeildarinnar 

Útibúið í Hafnarfirði 

Veðskuldir á 

Ýnisir 

fasteignum 

skuldheimtumenn 

vextir Fyrirfram greiddir 

Tekjuafsangur óráðstalaður 

Tekjur og gjöld sparisjóðsdeildarinnar á 

a .. kr. 

Kr. 

árinu 1931. 

1697625.18 

2879500.00 

225198641.61 

1115132.07 

3858359.57 

1788105 „Sd 

39049.59 

38099725.77 

Flutt frå fyrra ári 22.20.0000 kreer kr. 506775.25 

Innborgaðir vextir ....2.200 00 kr kr rer rkrrrer 1078988.95 

Forvextir af víxlum og ÁávVÍSunUM „. . 1366 157.39 

Ýmsar tekjur .......00... 0. rr kreeres 39551.38 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ....c00... 7561.41 

Kr. 2999314.56 

Gjold: 

Utborgadir vextir 2.....200 nn kr. 1832808.90 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar, Austurbæjar 

útibús og útibúsins í Hafnarfirði ....c000. 00... 297646.05 

Tap á fasteignum ccc er rr rt er rere 15445.98 

Tap deildarinnar sjálfrar á lánum og Vini 227108.74 

Tap útibúsins å Selfossi .....22keeererer rr rr rr rr treere 75000.00 

Tap Sparisjóðs Árnessýslu, Eyrarbakka 2000. 16121.95 

Flutt tl næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 2000... kr. 181217.90 

að frádregnum ógreiddur vöxtum ........ 330610.25 

kr. 1535 77.65 

hb. Tekjuafgangur Óráðstafaður .......... 353605.09 

507182.71 

Kr. 29995141.56 

1932 

119



1932 

119 

VT
 
m
a
 
C
W
 

NV
 

þá
 

x 
MI
 

10. 

GT
 

mm
 

CU
 

DD
 

må
 

PE
R 

=?
 

aq 

414 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............. 
c. Handveðslán „0... 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 
ce. Reikningslán ............... 

Víxlar innlendir og ávísanir 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Bankavaxtabréf 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innl. verðbréf .. 
Fasteignir: 

a. Húsbúnaður og áhöld útibúsins 

b. Aðrar fasteignir ..................... 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Ýmsir skuldunautar 

Ógreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands 

Skuld við erlenda banka 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

Innheimt fé ekki útborgað 

Ýmsir skuldheimtumenn 

desember 1931. 

552400.81 

228460.00 

100.00 

8210.00 

1062645.45 

kr. 

1297.00 

1153564.50 

Kr. 

HER RR ki 

Kr. 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1931. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af víxtum og ávísunum 

Ýmsar tekjur 

Kr. 

1852116.26 

2570769.97 

872.85 

3942.50 

59911.27 

117861.50 

10020.95 

6643.35 

13145,87 

1715860.10 

”. 2306701,21 

2304.12 

280837.93 

1688960.72 

172814.62 

4970.96 

14736.24 

19534,30 

195000.00 

1715860.10 

172655.53 

100153.59 

196988.80 

20098.07 

15090.00 

504895,99
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Gjöld: 

Útborgaðir vextir .......00.0000 0 

Kostnaður við rekstur .........%.2.000 0 kreere 

Útborgað af ýmsum tekjum ......0.0. 00 

Hlutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir .............. kr. 195341.30 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ...... 6613.35 

kr. 12890.95 

hb. Tekjuafgangur Óráðstafaður ............ 195000.00 

kr. 220502.22 

15146.22 

1356.60 

237890.95 

Kr. 504894.99 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1931. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........0.0 0. kr. 329090.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 103693.00 

c. Lán segn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga 15600.00 

d. Reikningslán 841475.98 

Vixlar innlendir og åvisanir .... 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Bankavaxtabréf 

Rikissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 

Húsbúnaður og áhöld 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Ymsir skuldunautar 

Ogreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Íslands Skuld við Landsbanka Íslands .......00020. 00 

Skuld við erlenda banka 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

í sparisjóði 

gegn viðtökuskirteinum 

Innheimt fé ekki útborgað 

Ymsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjuafsangur, óráðstafaður 

kr. 1889858.98 

1052445.92 

5848.25 

11815.00 

150.00 

1042.29 

2796.99 

183.39 

679,55 

19990.49 

Kr. 2988408.86 

kr. 560671.88 

82653.58 

201669.99 

1301660.90 

117920.79 

10939.35 

2317.21 

51190.90 

59101.26 

Kr. 2988408.86 
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Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1931. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári ........... kr. 50614.70 

Innborgaðir vextir ......... 0 128311.30 

Forvextir af vixlum og åvisunum ......0.. 0. 100515.43 

Ýmsar tekjur .......0.. 15391.05 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .......0............ 5120.00 

Kr. 330018.18 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir 22... kr. 136977,24 

Kostnadur vid rekstur ......0..0.00 0 39698.79 

Tap á lánum og vixlum 22... 13354.84 

Utborgad af ymsum tekjum 2... 4. 75.00 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir .............. kr. 51190.90 

Að frádregnum Ógreiddum vöxtum ...... 679,55 

kr. 50811.35 

b. Tekjuafgangur Óráðstafaður ....... I 59101.26 

109912.61 

Kr. 330018.18 

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1931. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán G...... 0. kr. 500529.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 127611.80 

c. Lán segn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 18565.00 

d. Reikningslán ......0.0.. 148159.59 

- kr. 1121895,39 

Víxlar innlendir og ávísanir ........00. 0 2326874.65 

Vixlar og åvisanir til greiðslu erlendis .................. 2979.92 

Lán í hlaupareikmingi ..........0..0 0 - 37993.70 

Bankavaxtabréf ...22s00uenenennen ennen eee venneee - o129.00 

Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði .......... kr. 26350.85 

b. Aðrar fasteignir ......... 272100.00 

298750.85 

Flyt kr. 3796923.51
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Inneign hjá erlendum bånkum ...0.00.000 0. 

Inneign hjá öðrum bönkum 00.00.0000 

Ýmsir skuldunautar ......0.0000 00 kk rknen 

Ógreiddir vextir 20.00.0000 

Peningar Í SjÓði 22.02.0200... k rer knres 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands ......0000000 00. 

Skuld við erlenda banka .......0..0 0000 rr renen 

Innstæðufé í hlaupareikningi .....0.000. 00. 

í sparisjóði 

segn viðtökuskirteinum 

Innheimt fé ekki útborgað ........20. 

Fyrirfram greiddir vextir 2...000. 00 

Tekjuafsangur, óráðstafaður ......00000 0... 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1931. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 20.02.2002. 

Innborgaðir vextir .....0.202.0 0. 

Forvextir af vixlum og åvisunum ...22220reureerrnrrnes 

Ýmsar tekjur .......0.0000 00. 

I. a. Áfallnir ógreiddir vextir ....... 

b. Vextir af bankavaxtabréfum ... 

II. Frá dregst: 

a. Fyrirfram greiddir 

bh. Vextir af viðtökusk. ekki 

fallnir til útborgunar 

vextir kr. 

1158.10 

Gjöld: 
Útborgaðir vextir .....0...0 0. 

Kostnaður við reksttr ........0000 00 

Tap á fasteignum 22.00.0000. 

Flutt til næsta árs: 

a. Tekjuafgangur óráðstalaður .......2000.0 00. 

kr. 3796925.51 

11589.99 

16827.68 

107101.92 

29104.85 

69941.27 

Kr. 4031792.22 

kr. 3323130.95 

22628.44 

152543.00 

399526.62 

112995.35 

10365.50 

9732.57 

20869.97 

Kr. 4031792.22 

kr. 1408.54 

17960.05 

117232.56 

10421.82 

1937248 

Kr. 196395.45 

kr. 130808.51 

11832.49 

2881.48 

20869.97 

Kr. 196395.45 
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119 Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1931. 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......0 kr. 121055.00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 977876.97 

c. Reikningslán ......0... eeeeeeeeereee 52628.341 

kr. 1151560.31 

2. Víxlar innlendir og ávísanir „......0020 00 653313.34 

3. Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ........... kr. 60000.00 

b. Aðrar fasteigmir 22... 80000.00 

140000.06 

1. Ýmsir skuldunautar .......00.. ……… 573.90 

5. Ógreiddir vextir ............. 15446.00 

6. Peningar Í SjJÓði .........0.. 0 30733.32 

Kr. 2291626.87 

Skuldir: 

I. Skuld við Landsbanka Íslands 2... kr. 870392.52 

2. Innstæðufé í hlaupareikningi ...........0.0.0 0. 83004.58 

3. i sparisjodi .....s0sseeeeeeeeeeeereerrrrvse 1038552.64 

1. gegn viðtökuskírteinum .................... 252872.98 

0. Fyrirfram greiddir vextir .........0. 0 29692.00 

6. Tekjuafgangur Óráðstafaður „.........0.. 0. 17112.15 

Kr. 2291626.87 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1931. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári ..........0 0 kr.  6748.98 

2. Innborgaðir vextir ........0. 0. 106216.51 
3. Forvextir af vixlum og ávísunum ......0.... 18315.24 
1. Ýmsar tekjur 20... eee 20153.55 
5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .............0....... 9742.29 
6. Tap útibúsins fært Landsbankanum til gjalda ............ 75000.00 

Kr. 248036.55
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Útborgaðir vextir .......200.000 0 

Kostnaður við rekstur ......20.00. 000 

Tap á fasteignum ........0 nne 

Tap á lánum Og víxlin 22.02.0000 

Bankahúsið lækkað í verði .......0000 00 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir .............. kr. 29692.00 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ...... 15146.00 

kr. 14246.00 

bh. Vekjuafgangur Óráðstafaður ........ …… 17112.15 

Kr. 

109762.06 

30564.58 

18657.09 

410095.01 

17601.66 

31358.15 

248036.55 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu á Eyrarbakka 31. desember 1931. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........000 kr. 88259.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............... 269525.00 

c. Lán gegn ábyrgð sveitafélaga .......... 68850.00 

d. Reikningslån .......00.0 000 5567.06 

Vixlar 220... 

Verðbréf 2... 

Inneign í bönkum: 

a. Í Landsbanka Íslands ................. kr. 168989.25 

b. Í útibúi Landsbankans, Selfossi ........ 15663.7 7 

Fasteignir .........20 2200 

Ymsir skuldunautar 

Húsbúnaður og áhöld 

Ogreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Sparisjóðsinnstæðufé 

Innheimt fé ekki útborgað 

Fyrirfram greiddir vextir 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

151981.06 

30082.00 

10000.00 

214655.00 

32427.87 

683.41 

1460.00 

10290.70 

1380.93 

732958.97 

721003.01 

597.16 

5358.80 

732958.97 
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Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu, 31. desember 1931. 

Innborgaðir vextir 

vixlum Forvextir af 

Ymsar tekjur 

Tap fært Landsbankanum til gjalda 

Flutt til næsta árs 

Flutt frá fyrra ári 

Utborgaðir vextir 

við rekstur Kostnaður 

Tekjur: 

TII. Veðdeildin. 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1931. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

I. flokkur 

I
 

Ógoldnir vextir 

kr.  82676.64 

266510.40 

884371.81 

694339.70 

739812.78 

782868.76 

740953.66 

3826094.05 

3949554.83 

BI 3 
2 

II 2 

kr. 

og varasjóðstekjur: 

a. Ekki fallið í gjalddaga: 

I. flokkur 

E
N
 

kr. 1084.55 

3148.67 

9720.00 

10878.28 

Flyt kr. 5483148 kr. 

kr. 38654.19 

1758.00 

131.65 

16121.95 

1931.90 

Kr. 61597.69 

kr. 4996.65 

33530.90 

6546.19 

16523.95 

Kr. 61597.69 

21967182.57 

21967182.57
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flokkur 
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1. 
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kr. 54851.48 

33940.27 

341444.29 

16143.97 

17525.72 

39841.25 

kr. 1998.71 

3306.82 

12328.53 

103344.22 

60269.71 

66668.32 

67643.88 

72016.79 

14686.50 

Inneign hjå Landsbanka Islands: 

Skuldir: 

kr. 257026.98 

152263.48 

176681.83 

153637.86 

267099.59 

101626.42 

172456.19 

140051.35 

214773.51 

150190.52 

106591.57 

135300.00 

117300.00 

1063700.00 

3912800.00 

2837100.00 

2861200.00 

3864100.00 

3933500.00 

1000000.00 

Flvt 

kr. 

kr. 

kr. 

21967182.57 

689290.46 

1783108.81 

 21139581.87 

NØ
 

235025000.00 

23025000.00 AS
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1. 

1. 

Flutt kr. 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

flokkur .......... kr. 3071.25 

AR 2918.25 

5057.75 

MIR 1228.50 

AR 1403.75 

MI 1170.50 

IR 1890.00 

kr. 16740.00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga: 

flokkur 22... kr. 3044.25 

IR 9303.75 

HR 23933.25 

I 88038.00 

sr £0927.00 

MR 71527.50 

ARI 96562.50 

HR 98307.50 

AR 100000.00 

501643.75 

5. Mismunur, sem reikningslega er eign varasjóðs: 

flokkur 2... kr. 121026.21 

RFI 82968.43 

BI 234292.87 

HR 98451.95 

HANA 90076.72 

HR 107748.71 

IR 62849.08 

FRI 58784.15 

Kr. 

Landsbanki fslands, Reykjavik, 30. marz 1932. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnus Sigurðsson. IL. Kaaber. Georg Ólafsson. 

422 

23025000.00 

836198.12 

24439581.87 

Rich. Torfason.
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Framanritadan reikning håfum vid endurskodad og borið saman við bæk- 119 

ur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Björn E. Arnason. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanritaðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 25. april 1952. 

Fyrir hönd Landsbankanefndar 

Sveinn Olafsson, 

forseti. 

Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

I. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1931 20.00.0000... kr. 189195.64 

2. Borgað af lánum .........0%2%00 0... ek ennse 13734.68 

3. Vextir af lánum ...........00 0. vere 3845.58 

1. Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lånum ........% 00 kr. 1172.00 

b. Dråttarvextir og provision .............. 176.19 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum .... 1990.07 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 195.75 

6834.01 

Kr. 213609.91 

Utborganir: 
1. Innleyst bankavaxtabréf .......0.2%220 00 kr. 24300.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ..........000 00 6795.00 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 4000.00 

b. Gengismunur 2... 1738.98 

c. Annar kostnaður .......0000 00 94.10 

5833.08 

í. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1981 2.00..0...02... 176681.85 

Kr. 213609.91
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Innborganir og útborganir 2. flokks veddeildarinnar å årinu 193 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1951 20.00.0000... kr. 170191.61 

Borgað af lánum 20.02.0000 nn e ken ree 70930.36 

Vextir af lánum ................. RA 11011.55 

Varasjóðstekjur: 

a. "5% af lånum 2... kr. 1590.99 

b. Drátlarvextir og provision .............. 1310,41 

ce. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ... 2621.81 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 13.50 

ce. Frå gengissjodi 22... 15960.73 

19500.44 

Kr. 274663.94 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf 000... .… kr, 85200.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ............. rn 21633.75 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr, 2500.00 

b. Gengismunur ......... … 11539.25 

c. Annar kostnadur ......... HR SR 153.10 

11199.33 

Ínneign hjá Landsbankanum 31. des. 1981 ........... . 153637.86 

Kr. 271663.94 

Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1981 ....... Lo kr. 295785.00 

Borgað af lánum 20... ER uererrrvee HR 86772.20 

Vextir af lánum ........ RIÐ HR 11975.7/ 

Varasjóðstekjur: 

a. 560 af lánum ...... NN „kr. 1665.07 

b. Dráttarvextir og provision ......... versus 3110.36 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 5621.91 

d. Endurer vextir af utdr. bankavaxtabréfum 6.75 

34101.99 

Kr. 437937.06
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......00%0 0. 105500.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......000 0 52111.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 2000.00 

b. Gengismunur ........ 10740.37 

c. Annar kostnaður „.....20000 0. 186.50 

12926.87 

Inneign hjá Landsbankanum öl. des. 1951 2000... 267099.59 

Kr. 137937.96 

Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum Í. jan. 1981 0000... kr. 491251.01 

Borgað af lánum ........2.2... 0000 115080.03 

Vextir af lánum .........20000 0 145396.69 

Varasjóðstekjur: 

a. 16% af lánum ....... kr. 16143.75 

b. Eigendaskiptagjald ......0.00.%. 0. 254.60 

c. Dráttarvextir og provision .............. 7793.09 

d. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 1649.28 

ec. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 1287.00 

Rr. 724835.15 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......2.02 0. kr. 155000.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ........200 00 182126.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 5000.00 

b. Endurskoðun ............ users - 800.00 

C. GENGISMUNUR „2... IR 76.43 

d. Annar kostnaður ......2.20 0 206.10 

6082.53 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 19831 ,............... 101626.12 

l 
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Innborganir og utborganir 5. flokks veddeildarinnar å årinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 
1 

, 1 
ad. 4 af lánum 

bh. Drátlarvextir og provision 

jan. 1981 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf 

Vextir af bankavaxtabréfum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Endurskoðun 

c. Annar kostnaður 

NI kr. 

kr. 12717 41 

5575.24 

1946.82 

Kr. 

kr. 

kr, 2400.00 

500.00 

84,20 

Kr. 

20239.47 

375617.89 

56900.00 

143277.50 

2984.20 

172456.19 

375617.89 

Innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 

a. bs“ af lánum 

hb. Dráttarvextir og provision 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabr. 

kr. 12114.538 

1963.22 

1536.20 

355.00 

163754.65 

13217.64 

121146.48 

18668.80 

346787.5
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......2.00 0 kr. 55306.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ....00000.0 0 148455.00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 2400.00 

b. Endurskoðun ......... IA 500.00 

c. Annar kostnaður ......0.0.00 81.20 

2981.20 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1981 .......... 140051.35 

Kr. 346787.55 

Innborganir og útborganir 7. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum, 1. janúar 1901 .....0.0..22.. kr. 209965.32 

Borgað af lánum ......2.0.2020 sner ennen 70090.18 

Vextir af lánum .......2.00..0 0 178167.72 

Varasjóðstekjur: 

a. 14 af lánum ....22000eeeereeeerkrrnnee kr. 17808.45 

b. Dråttarvextir og provision 2... 68411.80 

c. Vextir af inncign hjå Landsbankanum ... 2310.10 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabr. ... 62.50 

27022.85 

Kr. 485246.07 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabræf 20.02.0000... kr. 68590.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......0.0. 00 197055.00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ....... kr. 3200.00 

b. Endurskoðun ......0200.0 0 600.00 

c. Annar kostnaður .......%%. 0. 1117.56 
191 7.56 

Inneign hjá Landsbankanum, 31. desember 1951 ......,... 214775.01 

Kr. 485246,07
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Innborganir og utborganir 8. flokks veddeildarinnar å årinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1981 22.00.0000... kr. 154192.02 
Borgað af lánum .......0... eeee 57902.61 

Vextir af lánum ......0.. 166496.98 
Varasjóðstekjur: 

a. 14% af lánum 200 kr. 16649.39 

b. Dråttarvextir og provision .............. 5207.20 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ... 832.32 

— —  22688.01 

Kr. 401280.52 
Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabref ....... eee kr. 46000.00 
Vextir af bankavaxtabréfum .....c.0.0. 199595.00 
Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 4800.00 

b. Endurskoðun .....00..0 600.00 

c. Annar kostnaður ......0.0.00 0 95.00 

5195.00 

Inneign hjá Landsbankanum 81. des. 1981 colclci0l 150190.52 

Kr. 401280.52 

Innborganir og útborganir 9. flokks veðdeildarinnar á árinu 1931. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1981 .............. kr. 55399.93 
Útgefin bankavaxtabréf .......0.0 0 2022800.00 
Borgað af lánum .......0.00 00. 37909.14 
Vextir af lánum 222 91725.08 
Vextir af bankavaxtabréfum 2... eee. 25180.93 
Varasjóðstekjur: 

a. 1% lántökugjald „............ kr. 20228.00 

b. 75% af lánum 2... 9172.38 

c. Dráttarvextir 2... 1089.53 

d. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. 516.53 

51006.44 

Kr. 2264019.52
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Utborganir: 119 

Veitt lán 2222 ennen nere kr rr ensrnne kr. 2022800.00 

9. Vextir af bankavaxtabréfum .....0..00 0. kk ees 123355.00 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 9500.00 

hb. Endurskoðun ......000 00 600.00 

Annar kostnaður 2.....000 00 1172.95 

11272.95 

I. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1931 oo eereree 106591.57 

Kr. 2264019.52 

REIKNINGUR BRUNABOTAFELAGS ÍSLANDS 120 

våtryggingarårid 15. oktéber 1930 til 15. október 1931. 

Adalreikningur 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1930 til 15. okt. 1931. 

Gjöld: 

I. Brunatjón á fasteignum .......... „kr, 92912.00 

Þar af greitt af endurtrvgg)- 

anda s.ssseeeeeeeererrrne kr. 51545.98 

Þar af hluti sveitarfélaga 7673.20 

62219.18 

kr. 30692.82 

ll. Bekstrarkostnaður .....00.0 0 kr. 29057.33 

Þar af hluti sveitarfélaga ......... 5731.30 

235320.05 

HI. Umboðslaun ...... kr. 14602.72 

Þar af hluti sveitarfélaga 20... 5731 30 

11682.17 

IV. Til frádráttar bókuðu eignarverði áhalda, húsgagna og korta 5500.00 

V. Tekjuafgangur: 

1. Frá fyrri ári I a kr. dd 

2. Arður af þessa árs rekstri ............ 127355 19 

Flyt kr. 131756,88 kr. 71201.02
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Að frádregnum IV. lið 

sen1 varið er þannig: 

a. Lagt í varasjóð 

b. Flutt til næsta árs 

Yfirfært frá fyrra ári 

Idgjold af fasteignum ................... 

175972.88 

22679.66 

Þar af greitt endurtryggjanda kr. 

hluti sveitarfélaga 

Þóknun og ágóðahluti frá „Storebrand“: 
I. Þóknun (Provision) 2................. 
2. Ågodahluti .......00..0. eee 

Aðalreikningur 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

131756.88 

5500.00 

126256.88 

120000.00 

6256.88 

”. 290285.79 

198652.54 

1666.19 

320.86 

62168.07 

6007.54 

26395.94 

17246.46 

kr. 71201.02 

126256.88 

Kr. 197457.90 

kr. 1401.39 

91633.25 

56150.53 

43612.10 

275.00 

Kr. 197457.90 

yfir tekjur og gjöld sveitarsjóða frá 15. okt. 1930 til 15. okt. 1931. 

Gjöld: 

>runatjón á fasteignum 

Rekstrarkostnaður 

Umboðslaun 

Kr. 29008.06



I. 

IL 

II. 

II. 

IV. 

VI. 

VIL 

VITI. 

IX. 

XI. 

NIL 

I. 

IL 

Iðgjöld af fasteignum 

Iðgjöld af lausafé 

Ábyrgðarsjóður 

Inneignir umboða 

HI. Ógreiddar brunabætur 
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Tekjur: 

Vextir „.......0.. EEEEEEE 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 15. október 1931. 

Eignin 

Sjodur 2......0.000 nk ener sees rk rr kerrrre 

Innstæða í bönkum og sparisjóði: 

1. Í Landsbanka Íslands (hlr. 980) .... kr. 123661.841 

2. Í Búnaðarbanka Íslands (hlr. 23) .... 18320.17 

3. Í Sparisjóði Mýrasýslu (bók 1753) 231063.05 

Aikissjóðsábyrgð .....0%%.0 02 

Verðbréf: 

I. Veðdeildarbréf 4., 7., 8. og 9. fl. ...... kr. 277769.50 

2. Bíkisskuldabréf 20... 12480.00 

3. Jarðræktarbréf .......... 100000.00 

t. Bæjarskuldabréf Reykjavíkur ........ 21000.00 

5. Ýms önnur skuldabréf .............. 110300.00 

Lán gegn ábyrgð sýslu og ríkissjóðs .....0...... 

Víxlar 2....2..0.2 

Lánað sveitarfélögum tl slökkvitækja 200... 

Skuldir umboða ..........0 00 

Skuld Á/S Storebrand“ ........ 

Ýmsir skuldunautar ........0... 00 

Áhöld, húsgögn og kort 2...0.0 

Slökkvitækjabirgðir .......000. 0 ken n nr rnnnnns 

kr. 22679.66 

320.86 

6007.54. 

Kr. 29008.06 

kr.  36428.07 

165445.34 

800000.00 

824549,50 

109800.00 

20200.00 

90277.28 

28654.26 

2787,87 

5440.00 

1505.25 

Kr. 2107780.09 

kr. 800000.00 

515.96 

48534.00 

kr. 849049.96 

1932 

120
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120 Flutt kr. 819049.96 
IV. Varasjóður sveitarfélaga .......00.. 51452.11 
V. Varasjóður félagsins sjálfs .......... eee, 1118021.14 

VI. Flutt til næsta árs .....0.0... 0 6256.88 

Kr. 2107780.09 

Varasjóður sveitarfélaga. 

Eign sjóðsins 15. október 1930 co0lcll kr. 121769.10 
Tekjuafgsangur 1930. 1981 cool 12683.01 

kr. 184452.11 

Eign sjóðsins 15. október 1981 ..c0ll Kr. 131452.11 

Reykjavík, 15. janúar 1932. 

Brunabólafélag Íslands. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað. talið sjóð og kannað 
verðbréfaforða, og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. júní 1982. 

Br. Magnússon. Jón Grímsson.
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b. Vextir Í 

433 1932 

REIKNINGUR 121 

yfir 

tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1931. 

Tekjur: 

fyrra Ari 2... kr. 2745116,12 

nstæðu vaxlaeigenda: 

Í ÁDIDU 0. kr.  53577,30 

agðir við höfuðstól .......... 128095.05 

181672,35 

Vextir af útlánum Í981 2.....%.. 0. 0 169086,16 

Borgun fyrir vidskiptabækur, dråttarv. 0. fl ............ 7422,04 

Vextir fyrir 1931 gevmdir til útborgunar 22.00.0000. 25308,17 

Höfuðstóll gevmdur til útborgunar ....0.0. 0 … 356,67 

Andvirði fyrir seldan skáp ......0%.20 0. 200,00 

Vextir vaxt 

Kr. 3129161,81 

Gjöld: 

aelgenda fyrir árið 1931: 

a. Ársvextir 5.9% lll kr. 152103,27 

b. Dagvextir 54% 2... IR 1299,95 

kr. 153405,22 

Kostnaður NI a 8355,98 

Vextir fyrir 1950, er biðu útborgunar 2..ccc0c00. 19198,75 

Höfuðstóll: 

a. Er beið 

b. Er féll 

Sjóður við 

útborgunar frá þf. á. 220... kr. 126,97 

til útborgunar á árinu ........ 100,38 

árslok 1931: 

a. Veðskuldabréf 20... kr. 2723437,00 

bh. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .. 179155,35 

c. Vextir útislandandi fyrir árið 1951 2... 19099.58 

d. Innstæða í sparisjóði Landsbankans .. 20176,86 

c. Í sjóði 

Vilhj. 

hjá féhirði 2... 5220.7 1 

29478376,51 

Kr. 3129161,81 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 23. febrúar 1951. 

Briem. Guðjón Guðlaugsson. Bjarni Ásgeirsson.
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122 EFNAHAGSREIKNINGUR 
Söfnunarsjóðs Íslands árið 1931. 

Eignir: 

I. Veðskildabréf oo. kr 
2. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga l...000 
o. Vextir útistandandi fyrir árið 1981 Loon 
I. Innstæða 1 sparisjóði Landsbankans 2... 

ð. Í sjóði hjá féhirði 20... sr 

Kr. 
Skuldir: 

I. Innstæda vaxtaeigenda: 

a. I Adaldeid 2... sr kr. 2446750,98 
b. Í Erfingjarentudeild 00... 27084,73 
c. Í Útborgunardeild ...0.0000 271507,11 
d. Í Bústofnsdeild lll 7975, 47 
ce. Í Ellistyrksdeild 20... 582,89 

kr. 
2. Vextir fyrir 1931 geymdir til åtborgunar 2... 

. Håofudståll gevymdur til utborgunar 222... 
Í. Varasjóður í árslok 1931 2.2.2 

Kr. 

Söfnunarsjóður Íslands. 

tevkjavík, 23. febrúar 1981. 

Væhj. Briem. Guðjón Guðlaugsson. Bjarni 

„ 21 23437,00 

179433,33 

19099,58 

20176,86 

5229,74 

2947376,51 

2759901,18 

25308,17 

356,67 

161810,49 

2947376,51 

Åsgeirsson,
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1931. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1930: 

a. Veðdeildarbréf .......0.0 kr. 

b. Sparisjóðsinnstæða .......000. 000. 

c. Hjá reikningshaldara ......... 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........ kr. 

b. Af sparisjóðsinnstæðu .....0.00. 

Gróði á Þréfaskiftum 2... nens 

Gjöld: 

Greitt árgjald til prestsins á Hvanneyri .......... 

Styrkur veittur á árinu 22... 

Fyrir auglýsingu .....0...2 00 

Eign í árslok 1951: 

a. Veðdeildarbréf (2... kr. 

b. Sparisjóðsinnstæða ...c..0000 

c. Hjá reikningshaldara 

Biskupinn vfir Íslandi. 

Reykjavík, 14. marz 1952. 

Jón Helgason. 

19500.00 

2352.67 

523.19 

957.50 

98.34 

20500.00 

1963.26 

514.19 

Kr. 
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1035.84 

114.75 

146.00 

100.00 

9.00 

22977.45 

23526.45
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124 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1931. 

Tekjur: 
I. Eign í árslok 1930: 

a. Veðdeildarbréf 2... kr. 3400.00 
b. Veðskuldabréf Lo 1000.00 
c. Innstæða í söfnunarsjóði 20... £568.11 
d. Innstæða í sparisjóði Ll... 211.83 
e. Hjå reikningshaldara 2... 237.30 

kr. 12430.241 
2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 0. kr. 158.00 
b. veðskuldabréfi „0... 15.00 

Cc. innstædu i såfnunarsjådi - 116.52 
d. innstædu Í sparisjóði 2... 11.78 

664.30 

Kr. 13094,54 

Gjöld: 
I. Auglysing suse 13.00 
2. Eign i årslok: 

a. Veðdeildarbréf (0. … kr. 34100.00 
b. Veðskuldabréf 20... ss …. 1000.00 
c. Innstæda i såfnunarsjådi ............ … 8014.63 
d. Inneign í sparisjóði 200... … - 171.61 
ce. Hjå reikningshaldara 2... 192.50 

13081,54 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 14. marz 1932. 

Jón Helgason
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1931. 

Tekjur: 

I. Eign í árslok 1930: 

a. Veðdeildarbréf ........ kr. 2300.00 

b. Innstæða í söfnunarsjóði ............... 2857 11 

c. Innstæða Í sparisjóði ....cc. 100.58 

d. Jörðin Ytra-Vallholt metin .............. 6100.00 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 2... kr. 108.50 

b. innstæðu í söfnunarsjóði ........ re. 168.59 

c. innstædu i sparisjodi 200 8.12 

3. Eftirgjald eftir Vallholid .....2..00. 

Gjöld: 

1. Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi 2....00.00 0 

2. Eign í árslok 1951: 

a. Neðdeildarbréf 2... veere kr. 2300.00 

b. Innstæda i Sofnunarsjodi ................ 3026.05 

c. Innstæda i sparisjodi ......2020rrereenre 217.20 

d. Jörðin Ytra-Vallholt metin .............. 6100.00 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 14. marz 1952. 

Jón Helgason. 

1932 
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126 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1931. 

Tekjur: 

I. Eign 1 árslok 1930: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 2700.00 
b. Inneign í sparisjóði 2... sees. 516.64 

kr. 3216.64 
2. Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ....... kr. 135.00 
b. inneign i sparisjådi .................… 27.71 

Kr. 3379.35 

1. Eign í árslok 1981: 

a. Veðdeildarbréf Lol. kr. 2700.00 

b. Inneign í sparisjóði ll... 679.35 

Co
 

1
 

ut
 

kr. 3! 

AJ
 

vo
 

ut
 Kr. 3. 

Biskupinn yfir Íslandi. 

teykjavík, 14. marz 1932. 

Jón Helgason. 

127 REIKNINGUR 

wfir 

tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1931. 

Tekjur: 

Í. Eign í árslok 1930: 

a. Veðdeildarbréf ......0 kr. 1500.00 

b. Inneign i sparisjodi ................… RENE 839.55 

kr. 2139.55 

Flyt kr. 2139.55
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Flutt kr. 2139.55 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ......0000..0 0. kr 58.75 

b. inneign i sparisjodi ......0.%0 - 37.53 
— — 96.28 

Kr. 2235.83 

Gjöld: 

1. Úthlutað á synódus .........2..000 0... kr. 90.00 
2. Eign i årslok 1931: 

a. Veðdeildarbréf .........2.0000.00 0. kr. 1300.00 

b. Inneign í sparisjóði .......00%%..0 0... 845.83 

-— 2145.83 

Kr. 2235.83 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 14. marz 1932. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs Thóru Melsted árið 1931. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1930: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ........2020.00.. 0. kr. 765.05 

2. Vextir á árinu ............0.0 0 45.14 

Kr. 810.19 

Eign i årslok 1931: 

Inneign í Söfnunarsjóði ......20.2000.0 0. kr. 810.19 

Kr. 810.19 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 14. marz 1932. 

Jón Helgason. 

1932 

127 

128
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129 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld lífeyrissjóðs embættismanna 1931, 

Rekstrarreikningur: 

Lífeyrisgjöld 

Vextir: 

Í Landsbanka .......... kr. 1488.94 
Af veðdeildarbréfum .... 11137.50 

ríkisskuldabréfum 66.00 

hafnarl.br. Vestm.eyja 1500.00 
Mjólkurfél.br. Rvíkur 1630.86 

kr. 45823.30 
= Keyptir vextir ..................…. 1651.41 

Keypt veðdeildarbréf að nafnverði 188.900.00 .......…. 
Greiddur lifeyrir .........0... reen 
Endurgreitt samkvæmt lågum nr. 41, 1925 
Kostnadur vid sjodinn 2... 
Útdregin veðdeildarbréf 2... ss 
Útdregin hafnarlánsbréf Vestmannaeyja ......0....... 
Gróði á keyptum bréfum, hækkun í nafnv. ............ 
Til jafnaðar móti keyptum bréfum ....cc.c.. 
Til jafnaðar móti útdregnum bréfum „cc... 
Tekjur umfram gjöld 20.00.0000 sssseeeeeeeee 

Kr 

Efnahagsreikningur: 

I. Eign sjóðsins var í árslok 1930 

Tekjuafgangur 1931 

2. Eign veðdeildarbréfa með nafnverði 

ríkisskuldabréfa með nafnverði ............. 
hafnarlánsbréfa Vestmannaeyja með nafnverði 

Flyt kr. 

Tekjur: 

65804.97 

14171.89 

11000.00 

300.00 

23612.50 

165287.50 

310176.86 

852734.12 

115596.48 

860500.00 

1200.00 

24700.00 

886 100.00 

Gjöld: 

165287.50 

15093.72 

3099.16 

1200.00 

11300.00 

115596.48 

310176.86 

966330.60
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Tekjur: 

Flutt kr. 886400.00 

Eign Mjólkurfélagsbréfi með nafnverði .........., 27186.35 

Innstæða í Landsbanka 2. janúar 1932 ............ 35132.16 

í ríkissjóði 2. janúar 1982 ........2...... 9812.09 

hjá Vestmannaeyjakaupstað ............ 1800.00 

Í sjóði peningar .......2..020 000 6000.00 

Reykjavík, 30. júní 1932. 

Einar Markússon. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1929, 1930 og 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í árlok 1928 (Stj.tíð. 1929 B, bls. 342): 

a. Í Söfnunarsjóði .........20.0000 0. kr. 1711.51 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar ...... 29.72 

Vextir 1929 .......%.0 00. kr. 100.56 

Vextir 1930 .......22%0 00 104.85 

Vextir 1931 ......0.0000 0 111.00 

Gjöf til sjóðsins frá frú Kristínu Sigurðardóttur ............ 

Gjöld: 

Varið samkv. skipulagsskránni 1929 ........... kr. 29.72 
Varid samkv. skipulagsskrånni 19350 ........... 30.00 

Varid samkv. skipulagsskrånni 1931 ........... 31.00 

Frímerki 0... rnes 

Eign við árslok 1991: 

a. Í Söfnunarsjóði ..........02.0. 00 kr. 1962.88 

b. Hjá forstöðunefnd Dyrleifarminningar ...... 32.92 

Í forstöðunefnd Dyrleifarminningar. 

Skútustöðum, 25. október 1932. 

Gjöld: 

966330.60 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

1741.23 

316.39 

30.00 

2087.62 

90.72 

1.10 

1995.80 

2087.62 

Kristín Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir. Kristjana Hallgrímsdóttir. 

1932 
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130
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131 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna í Reykjavík 

árið 1931. 

I. Sjóður frá fyrra ári ...........0.... 0000 kr. 117521.42 

2. Tillag frá félögum .................. 0000. 2076.00 

3. Hagnaður af útdregnum skuldabréfum .................. 100.00 

4. Styrkur úr ríkissjóði ............0.00000... 0... 3500.00 
5. Styrkur úr bæjarsjóði .........0...0..00. 0 3500.00 
6. Vextir á árinu ............0.. 020 7180.63 

Kr. 134508.05 

Gjöld: 
I. Styrkur veittur á árinu ........0.00. 0000. kr. 15050.00 
2. Yms gjöld .........0.... eee 235.85 
3. Sjóður: 

a. Skuldabréf Rvíkur frá 1923 ............ kr. 26880.00 

b. Rvíkur 1981 ................ 1920.00 

c. Alþýðuhússins við Hverfisg. .. 38000.00 

d. — Alþýðuhússins Idn& .......….. 35000.00 

e. Viðtökuskirteini Lb. nr. 2840 ........... 15392.00 

f. - - 2975 2000.00 

g. Í sparisjóðsbók 00.00.0022... - 30.01 

Kr. 134508.05 

Reykjavík, 13. janúar 1932. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Ágúst Jósefsson. Sigríður Ólafsdóttir. 

Reikning þennan höfum við í dag yfirfarið og borið hann saman við bæk- 
ur og fylgiskjöl og einnig athugað verðbréfa- og sjóðseign og fundið allt rétt vera. 

Reykjavík, 25. febrúar 1932. 

Stefán Jóh. Stefánsson. Guðm. Eiríksson.
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SKYRSLA 131 

um 

starfsemi Styrktarsjóðs verkamanna: og sjómannafélaganna i Reykjavik 

árið 1931. 

Í ársbyrjun var sjóðurinn .......0%...0 0. enn kr. 117521.42 

En í árslok er hann ......00...... AAA — 119222.20 

Og hefir því aukizt um .....0..000 ss — 1700.78 

Styrkur úr ríkissjóði var .....2.200200 000 n0 nn — 3500.00 

Styrkur úr bæjarsjóði ........00000 00... — 3900.00 

Ársgjöld frá verkalýðsfélögum .........00.0 senn — 2706.00 

Vaxtatekjur á árinu urðu ......000.0 0. sr — 7180.63 

Styrkveitingar hafa numið alls, ......02020000 00 —  15050.00 

til 114 styrkþega, sem skiptist þannig á félög þau, sem ár- 

gjald greiða til sjóðsins: 

a. Verkamannafélagið Dagsbrún, 61 styrkþegi .........0.... — 7900.00 

b. Sjómannafélag Reykjavíkur, 36 styrkþegar ........0..... — 5150.00 

c. Verkakvennafélagið Framsókn, 13 styrkþegar .........0.. = 1425.00 

d. Bakarasveinafélag Íslands, 4 styrkþegar ..........0.0000.. - 575.00 

Stjórnin hefir haldið 7 fundi á árinu. 

Í tilefni af því, að sjóðurinn hafði um síðustu áramót starfað í 10 ár, lét 

sjóðsstjórnin gera skýrslu um starfsemi hans frá byrjun, og var skýrslan send 

ríkisstjórn, bæjarstjórn og verkalýðsfélögum þeim, sem greitt hafa gjöld til 

sjóðsins og ýmsum öðrum, sem ástæða þótti til að kynna starfsemi sjóðsins. 

Reykjavík, 13. janúar 1952. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Ágúst Jósefsson. Sigríður Ólafsdóttir.
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REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1931. 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 
Vextir 1931 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 

Vextir 1931 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 

Vextir 1931 

Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 
Vextir 1931 

Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 

Vextir 1931 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 

Vextir 1991 

Dvrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1930 ...... 
Vextir 1931 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1931 

Gjafir 0... 

Gjafir Lo. 

Tekjur: 

957,86 

— 55,06 

679,15 

10,07 

390,65 

23,05 

237,97 

14,04 

kr. 388,69 

22,94 

kr. 170,69 

10,08 

— 5,00 

kr. 1012,92 

719,22 

—… 413,70 

— 252,01 

411,63 

385,95 

kr. 1012,92
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2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Styrkur til Þórunnar Árnadóttur, Hólmi ........ kr. 30,05 

Í sjóði 31. des. 1981 .......000.00 — 689,17 
a - 719,22 

3. Leiðarvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1981 .......220200 00 rr rr rn . 413,70 

4. Skaftårtunguhreppsdeild: 

I sjodi 31. des. 1931 ......2200sreeeee kreere kr ks kr rknee — 252,01 

5. Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1981 .......0200.. nn — 411,63 

6. Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1931 ........0.0.0.0.r nr. BBð,ðð 

7. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1981 20.00.2200... rnrrrrrrre — 185,77 

Vík, 6. ágúst 1932. 

Þorvarður Þorvarðsson. Gísli Sveinsson. 

eiknins þennan hefi ég undirritaður endurskoðað og ekkert fundið 

athugavert. 

Vík, 10. ágúst 1952. 

F. h. endurskoðenda. 

Jón Þorsteinsson. 

REIKNINGUR 

Ælfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted árið 1931. 

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......2000.00 000. knner kr. 425.75 

Vextir ............s ss rss rese sene 23.94 

Afgjald af Hlíð í Grafningi ......000.000000n rn rr — 250.00 

Kr. 699.69 

Styrkur veittur ............214…… sr ennen rekes kr. 220.00 

Innstæda í Söfnunarsjóði .......0.0.%.0 00 sn —… 479.69 

Kr. 699.69 

deykjavik, 30. juni 1932. 

Eggert Briem. Páll B. Melsteð. 

1932 
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REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1931. 

Tekjur: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ........0.0.0.0.0.0..000.. kr. 1950.77 
Afgjald af Keldnakoti ..........0.0.... 0 — 120.00 
Vextir í Söfnunarsjóði 2... — 115.10 

Kr. 2185.87 

Gjöld: 
Kostnaður í Keldnakoti, áveita o. fl, kr. 120.00 
Eign i årslok: 
Í Söfnunarsjóði 2 — 2065.87 

Kr. 2185.87 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 9. marz 1932. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóð Hannesar Árnasonar árið 1931. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B, bls. 396): 
a. Lán Reykjavíkur ....................... kr. 3000,00 
bh. Veðdeildarbréf ........000 1500,00 
c. Lán gegn fasteignaveði ............0.0.0...... — 69250,00 
d. Innstæða í bönkum ...........0.00000.... — 10172,08 

——————— kr. 86922,08 
Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur ..........0........ kr. 150,00 
b. — veddeildarbréfum ..................... -— 200,25 
c. — fasteignaveðslánum .................... —  3512,28 
d. — bankainnstæðu .........0.0.0000000 — 577,44 

-———- — 1439,97 

Kr. 91362,05



1. Viðhald á leiði sjóðstofnanda ..............0.. 000... kr 72,80 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán Reykjavíkur .......0.0.%000 00. kr. 2000,00 

b. Veðdeildarbréf „........0.. 0. — 1400,00 

c. Lån gegn fasteignaveði .................... - 63450,00 
d. Bankainnstæða .........00000.00 0... 21439,25 

———— 91289,25 
  

Kr. 91362,05 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. apríl 1935. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen árið 1931. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1991, B. bls. 397) : 

a. Fasteignaveðslán .......0.00.00000. 00... kr. 98250.00 

bh. Lán Biskupstungnahrepps ............... —  7500.00 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða .........0..0..00.. — 14808.25 

d. Veðdeildarbréf .......00. 0 — 9200.00 

e. Bankainnstæða ........00.000 0... 6912.25 

——————— kr. 136670.48 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum .........0.0.0..... kr. 4924.72 

hb. — láni Biskupstungnahrepps ............ 375.00 

c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ............... — 873.69 

d. — veðdeildarbréfum ............. - 114.00 

e. — Þbankainnstæðu ........00.. 0... - 185.82 

-————— kr. 6773.23 
  

Kr. 143443.71 

þa
 Tillag til Staðarfellsskóla .........0000 0000. krn kr.  8844.33 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán ........0000.0000 00... kr. 91150.00 

Flyt kr. 91150.00 kr.  8844.33 
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Flutt kr. 91150.00 
b. Lán Biskupstungnahrepps ............... — 7500.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .............,.... - 15681.94 
d. Veðdeildarbréf „................. 9200.00 
e. Bankainnstæða ...........0...0.000.. 11067.44 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. apríl 1933. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

kr. 8844.35 

— 134599.38 

Kr. 143443.71 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1931. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári (stj.tið. 1931, B. bls. 394): 

a. Bankavaxtabréf ......0000 kr. 4000.00 
b. Bankainnstæða .........00.0 0 5434.87 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ..........000.0. kr. 180.00 

b. — Þbankainnstæðu .........0.00.00.00000.. — 248.92 

Gjöld: 
Eign í árslok: 
a. Bankavaxtabréf .......00.000%.0 0 kr. 400.00 
b. Bankainnstæða ...........0.0.0000.00 0 — 5863.79 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. april 1933. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

9434.87 

128.92 
  

9863.79 

9863.79 

9863.79
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REIKNINGUR 

yfir 

1932 

138 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1991, B. bls. 395) : 

a. Veðskuldarbréf ............. AI kr. 76816.20 

b. Lán Laugardalshrepps .....0.000.00 0. — 7500.00 

c. Bankainnstæða ......... HI 39045.30 

Vextir: 

a. Af veðskuldarbréfum ........00.. 0... kr. 3426.85 

b. láni Laugardalshrepps ...............… — 375.00 

c. — bankainnstævu .........00000%0 0... — 497.71 

Styrkur veittur .......000000 nn ktrrere 

Eign í árslok: 

a. Veðskuldarbréf „.......00000 00... kr. 106533.20 

b. Lán Laugardalshrepps ......0..00...... — 7500.00 

c. Bankainnstæða .........000%. 000... — 6727.86 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. april 1933. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 117361.50 

1299.56 

Kr. 121661.06 

kr. 900.00 

— 120761.06 

Kr. 121661.06
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450 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og frú Helgu 

Zotga konu hans, árið 1931. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1931, B. bls. 398) : 
a. Á innlánsskirteini 
b. Bankainnstæða 

Vextir: 

a. Af innlánsskirteini 

bankainnstæðu b. — 

Eign i årslok: 

ad. 

b. 

140 

1. 

Å innlånsskirteini 

Bankainnstæda 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. 

G. Sveinbjörnsson. 

REIKNINGUR 

kirkjujarðasjóðs árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf 

b. Skuldabréf Vestmannaeyja 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Útistandandi í lánum — 
e. Peningar 

kr. 4155.26 

— 103.19 

— 210.34 

4.68 

kr. 4365.60 

107.87 

april 1933. 

'. 212500.00 

76000.00 

85913.10 

716460.50 

151716.45 

kr. 

kr. 

Kr 

4258.45 

215.02 

. 4473.47 

1302590.05 

Flyt kr. 1302590.05
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451 

Flutt 

Andvirði seldra kirkjujarða, fskj. 1 ...........0. 

Afborganir lána .......0.%0200 00 

Vextir: 

a. Af lánum ......... 0 kr. 30234.22 

b. Söfnunarsjóðsinnstæðu ............. 5068.87 

c. bankavaxtabréfum .................… 9240.75 

d. — skuldabréfum Vestmannaeyja ....... 1560.00 

e. bankainneign ........0..0.00.0. 0... 1021,04 

Endurgreiddur áveitukostnaður ..........0000 00 

Gjöld: 

Vextir af andvirði seldra kirkjujarða frá prestaköllum und- 

ir eldri launalögum ...........20 0000. 

Gjöld sjóðsins .........0.020. reeks nrgne 

Ýmsar greiðslur ............02000n ns 

Til jafnaðar móti tekjtlið 3 .......0%00 0 

Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ......0.0000 0. kr. 198200.00 

b. Skuldabréf Vestmannaevja ............ 71000.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .............. 90981.97 

d. Útistandandi í lánum .................. 755418.88 
e. Peningar ........00.02 00 173163.75 

leykjavík, 17. febrúar 1953. 

G. Sveinbjörnsson. 

kr. 1302590.05 

22575.00 

40201.62 

59124.88 

554.29 

Kr. 1419045.84 

kr. 300.00 

5400.00 

84379.62 

10201.62 

1288764.60 

Kr. 1419045.84 

1932 

140



1932 

141 

1. 

N
I
 mm
 

* 

452 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1931. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ...........0.0 0. kr. 27028.31 

b. Bankavaxtabréf „.......0. — 21600.00 

c. Ríkissjóðsskuldabréf ..................... - 2400.00 

d. Sparisjóðsinnstæða ...........0..000...0..... 3128.36 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ..................... kr. 1243.63 

b. bankavaxtabréfum .................... 747.00 

c. rikissjodsskuldabréfum ............... 132.00 

d. sparisjóðsinnstæðu ................... 272.08 

Gjöld: 

Styrkur til ekkna sjómanna ..........0...0. 0000 

Styrkur til Sigríðar Guðmundsdóttur .........0..000...0..... 

Eyðublöð ........00%.00. 0 rnrrrnse 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf „........0..0. kr. 26973.84 

hb. Bankavaxtabréf „......0..000.0. - 16600.00 

c. Ríkissjóðsskuldabréf ........00. - 2400.00 

d. Sparisjóðsinnstæða .........0.000000 0... 8680.09 

Tollstjórinn í Reykjavík, 30. júní 1932. 

Jón Hermansson. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

54156.67 

2394.71 

56551.38 

1730.00 

120.00 

47.45 

54653.93 

56551.38



REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 

drotningar til styrktar fátækur sjómannaekkjum í Reykjavík, árið 1931. 

b. Bankavaxtabréf ............... 

c. Í Landsbankanum 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi 

Cc. bankainnstædu 

3. Ágóði á bankavaxtabréfakaupum 

Sjóður til næsta árs: 

1. Lán gegn fasteignaveði 

2. Bankavaxtabréf .................. 

3. Bankainnstæða ..........0000... 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931 B. bls. 380): 

a. Lán gegn fasteignaveði .........00......... 

b. bankavaxtabrefum 

kr. 3000.00 

5600.00 

154.50 

——— kr. 8754.59 

kr. 180.00 

255.00 

15.92 

—— 450.92 

HA — 137.00 

Kr. 9342.51 

kr. 2500.00 

6800.00 

42.51 

kr. 9342.51 

Kr. 9342.51 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

1932 

142



1932 

143 
Do 

454 

REIKNINGUR 

yfir 
tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda. árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1981 B. bls. 381): 

a. Veðskuldabréf „0... kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf 000... 9000.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ 1000.00 

d. I Landsbankanum 2... 880.47 

kr. 
Vextir: 

a. Af vedskuldabréfum ..................... kr.  275.00 

b. bankavaxtabréfum ................... 415.00 

c. skuldabréfi Reykjavíkurkaupstaðar .... 65.00 
d. bankainnstæðu .........00..0.. 53.38 

Ågodi å kaupum bankavaxtabréfs 2... ss. 

Kr. 

Gjöld 

Styrkur veittur til trjáræktar .......000000 0. kr. 
Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf „...... kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf L..l.d. 10000.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ 1000.00 

d. Bankainnstæða .........000.00. 0. 413.85 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

15880.47 

808.38 

125.00 

16813.85 

100.00 

16413.85 

16813.85



1. 

455 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. bls. 382) : 

a. Innritunarskirteini ..........2..00.00. 0. kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf ..........0. 0 1000.00 

c. Bankavaxtabréf ........0.0000 0 2700.00 

d. Í Landsbankanum #.........0.0 00. 1408.49 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ................... kr. 301.00 

b. — veðskuldabréfum ......... 0 50.00 

ce. — bankavaxtabréfum ........0 0. 121.50 

d. bankainnstæðu ..........000 00 62.35 

Ágóði af kaupum bankavaxtabréfs ......0.0.. 00. 

Gjöld: 
Heiðursgjafir veittar: 

a. Ólafi Sveinssyni á Starrastöðum #.......... kr. 17: 

b. Kristjåni Jonssyni á Fremstafelli .......... 17 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini .........00000. 0... kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf .......00... 1000.00 

c. Bankavaxtabréf .......00... 0 3700.00 

d. Í Landsbankanum .......00.0.0..0 00. 718.34 

kr. 13708.49 

534,85 

125.00 

Kr. 14368.34 

kr. 350.00 

14018.34 

Kr. 14368.34 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

1932 

144
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145 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1931. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 383). 

a. Bankavaxtabréf .......00.00. kr. 6300.00 

b. Skuldabréf í Reykjavíkurkaupstað ........ 8000.00 

c. Í Landsbankanum .......0.000000 0 605.18 

kr. 14905.18 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ...................... kr... 305.00 

b. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar .. 180.00 

c. — bankainnstæðu ..........0000000 0. 17,53 

832.53 
3. Ågédi af kaupum-bankavaxtabréfs 2... versus 112,50 

Kr. 15850.21 

Veittur styrkur ..........0..0 00. kr. 600.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......0.0.00.0. 0. kr. 7200.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ 8000.00 

c. Í Landsbankanum ......000.000 50.21 
15250.21 

Kr. 15850.21 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson.



457 1932 

REIKNINGUR 146 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1931. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. B. 1951, bls. 384). 

a. Bankavaxtabréf .......0.0..0.00. 00 kr. 5000.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar .......... 1000.00 

c. Í Landsbankanum ............0 0 1381 47 

kr. 7381.47 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0.0.0.0. 0. kr. 230.00 

b. skuldabréfi Reykjavikurkaupstadar ...... 65.00 

Cc. bankainnstæðu ......000000. 0. ERE 69.82 

3. Ágóði á kaupum bankavaxtabréfs 20.00.0000... 187.50 

Kr. 7933.79 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ........... 0. kr. 6500.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............ 1000.00 

c. Í Landsbankanum .......0.0.00 0 133.79 

7933.79 

Kr. 7933.79 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 147 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímsevinga árið 1931. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1991, B. bls. 384): 

a. Bankavaxtabréf ......0.. kr. 20500.00 

b. Veðskuldabréf ............ IR 26000.00 

c. Í Landsbankanum ........0000 0000. 1930.98 

— kr. 48430.98 

Flyt kr. 48430.98



1932 458 

147 Flutt 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .................... kr.… 924.00 

b. veðskuldabréfum ..................... 1330.00 
c. bankainnstædu .„......0...0.0... 112.06 

3. Ágóði af kaupum bankavaxtabréfa 2... 

Styrkur til Grímsevinga ................. 00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf „......00 kr. 21400.00 

b. Veðskuldabréf Lo... 26000.00 

c. Í Landsbankanum .....000..00 1377.04 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

148 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers árið 1931. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 385): 

a. Innritunarskírteini .............0.00... kr. 20000.00 

b. Bankavaxtabréf „00... 9500.00 

c. Skuldabréf Reyvkjavíkurkaupstaðar ....... 3000.00 
d. Veðskuldabréf „0... 9350.00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .............. 6500.00 

f. Í Landsbankanum .......00.0000. 3599.52 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini .................... kr. 700.00 

b. — bankavaxtabréfum ......00. 367.50 

Fltvt kr. 1067.50 

kr. 48430.98 

2366.06 

180.00 

Kr. 50977.04 

kr. 2200.00 

48777.04 

Kr. 50977.04 

kr. 51949,52 

kr. 51949,52
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=
 

CW
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Flutt kr. 1067.50 

c. Af skuldabréfum Reykjavikurkaupstadar .. 190.00 

d. - veðskuldabréfum .........000. 0 527.50 

e. — låni Seydisfjardarkaupst. .............. - 325.00 
f. — bankainnstæðu ...........00000 0... — 128.06 

Ágóði af bankavaxtabréfakaupum 

Gjöld: 

Styrkur veittur ..........0. 0000. ker kkkkknnrs 

Greitt fyrir auglýsingar, bréfspjöld, frímerki o. fl. .......... 
Greitt Nicolai Bjarnason fyrir ýms útgj. á undanförnum árum 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini ................ kr. 20000.00 

b. Bankavaxtabréf ......000.. —— 11700.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ............ —  3000.00 

d. Veðskuldabréf .........%%2.0 0. —  9250.00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ............. - 6000.00 

f. Í Landsbankanum .........000.0 000... —- 1858.56 

kr. 51949.52 

2238.06 

— 352.00 

Kr. 54539.58 

kr. 2800.00 

— 36.02 

500.00 

— 51803.56 

Kr. 54539.58 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðunevtinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. bls. 386) : 

a. Bankavaxtabréf .......0.2. 0000 kr. 8400.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ............ — 3000.00 

c. Veðskuldabréf ........0.00... 2500.00 

d. Í Landsbankanum ..........0.0 0... 1341.26 

kr. 15241.26 

1932 

148 

149
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149 2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .................... kr.  377.08 
b. — skuldabréfum Revkjavíkurkaupst. ...... 195.00 
Cc. veðskuldabréfi ................. — 125.00 
d. — Þbankainnstæðu ..........00.0..0. — 129.36 

— - 826.38 
3. Ágóði á kaupum bankavaxtabréfa ...... SF — 157,50 

Kr. 16505.14 

Sjodur til næsta års: 

a. Bankavaxtabréf 00... kr. 10900.00 
b. Skuddabréf Beykjavíkurkaupst. .............. —  3000.00 
ce. Veðskuldabréf 0... eres, -  2500.00 
d. Í Landsbankanum „.....0.00... — 105.14 

— kr. 16505.14 

Kr. 16505.14 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson. 

150 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrkiarsjóðs Páls Jónssonar árið 1921. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 387) : 

Í Landsbankanum ............. eee .… kr, 758.91 
2. Vextir sussie eee rene - 34.11 

Kr. 793,02 

Gjöld: 

Sjóður til næsta års i Landsbankanum .................., .……... kr. 793.02 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson.



461 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu 

fyrverandi Suðuramti, árið 193 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 388) : 

a. Veðskuldabréf .........0200 00 

b. Bankavaxtabréf .........002.0 0. 

c. Í Landsbankanum .......0.0 0... n 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......000000 0. 

b. — Þbankavaxtabréfum ......00000 00. 

c. — bankainnstæðu .........0. 0... 

3. Ágóði af kaupum bankavaxtabréfs ............. 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur „......0020 0000. 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ........0.0 000 

b. Bankavaxtabréf ......00.20. 0. 

c. Í Landsankanum ........0...0 00. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Vigfús Einarsson. 

1. 

kr. 5000.00 

— 4000.00 

719,43 

kr... 300.00 

195.00 

kr. 5000.00 

5000.00 

367.55 

kr. 9719.43 

— 543.12 

— 125.00 

Kr. 10387.55 

kr. 20.00 

10367.55 

Kr. 10387.55 

20. sept. 1932. 

1932 
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1932 

152 

1. 

2. 

3. 

462 

REIKNINGUR 

yfir 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 389) : 

Veðskuldabréf 

Bankavaxtabréf .....000 

Af veðskuldabréfi ......0. 
— bankavaxtabréfum 

bankainnstæðu .........0..0000 0 

Sjóður til næsta árs: 
a. 

b. 

C. 

Veðskuldabréf sene, 

Bankavaxtabréf ses 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Vigfús Einarsson. 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 

kr. 2500.00 

6000.00 

— 1787.10 

kr. 125.00 

— 313.45 

86.27 

kr. 2500.00 

— 8500.00 

- 124.32 

1931. 

kr. 10287.10 

— 524,72 

— 312.50 
    

Kr. 11124.32 

kr. 11124.32 

Kr. 11124.32 

20. sept. 1932.



N 
463 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári (Stj.tið. 1931, B. bls. 390) : 

a. Bankavaxtabréf ........00 00 kr. 9000.00 

b. Veðskuldabréf ..........000 00 - 2000.00 

ce. Í Landsbankanum .......0.000. 0. 000. — 208.64 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0.0000 0. 0... kr. 417.50 

b. — veðskuldabréfum .......00000 00 100.00 

c. — bankainnstæðu ........0.0.0000 0... - 81.94 

Ágóði af kaupum bankavaxtabréfa „........000000 00. .000.. 

Gjöld: 
Styrkur veittur ........000.00 0... ker rr rr kr rr kkree 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......0.0000 0. kr. 10000.00 

b. Veðskuldabréf .......00.00 0 —  2000.00 

c. Í Landsbankanum ...... NR — 128.08 

kr. 11708.64 

599.44 

— 220.08 

Kr. 12528.08 

kr. 400.00 

— 12128.08 

Kr. 12528.08 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1952. 

Vigfús Einarsson. 

1932 
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1932 

154 
Do 

No
 

464 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1931. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1981, B. bls. 391) : 
a. Í Söfnunarsjóði .......0.00.0000. 
b. — Landsbankanum 2... 

Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu 

b. — bankainnstæðu 

Gjöld: 
Styrkur veittur: 

a. Sigurði Jóhannssvni, Skógum 

bh. Magnúsi Gestssyni, Ormsstöðum 

Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði ......0.0.... 0. 
b. Landsbankanum ses, 

I atvinnu- og samgongumålaråduneytinu, 

Vigfús Einarsson. 

kr. 10737.44 

- 1456.34 

633.51 

-- 19.41 

kr... 180.00 

200.00 

10948.61 

1548.09 

kr. 

kr. 12193.78 

682.92 

Kr. 12876.70 

  

kr... 380.00 

— 12496.70 

Kr. 12876.70 

20. sept. 1932.



tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón 

465 

REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1931. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. bls. 392) : 

a. Bankavaxtabréf .......0.0000 0. kr. 12300.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur ......000000. 0... 1000.00 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum #.......00.. 0. kr... 561.50 

b. — skuldabréfi Reykjavikur ............... 65.00 

Gjöld: 

Greitt Búnaðarfélagi Íslands ..........0.. 00... 

Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf .....00000000 0. kr. 12300.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur .......00..00.... 1000.00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 19. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. bls. 392): 

a. Lán gegn fasteignaveði og ábyrgð sýslufélaga kr. 17900.00 

b. Bankavaxtabréf ......0.2.0000 2... 2800.00 

c. Skuldabréf Reykjavikurkaupst. ........... . 2000.00 

d. Í Landsbankanum ......000.00 000... 1913.88 

Flyt 

kr. 13300.00 

626.50 

Kr. 13926.50 

kr. 626.50 

— 13300.00 

Kr. 13926.50 

26 52. 

af jarðeldum, árið 1931. 

kr. 57613.88 

kr. 57613.88 

1932 

155 

156
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156 Flutt kr. 57613.88 
2. Vextir: 

a. Af lånum gegn fasteignav. og åbyrgå syslufél. kr. 2600.00 
b. — bankavaxtabréfum .................... - 133.75 
Cc. skuldabréfum Reykjavikurkaupst. ...…. 130.00 
d. — bankainnstædu ............0.0.0........ - 218.53 

———— — 3082.28 
3. Ágóði af kaupum bankavaxtabréfs .......0..0000000 - 125.00 

Kr. 60821.16 
Gjöld: 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands .......0..0.....0... kr. 1200.00 
2. Styrkur til Hallormstaðarskóla ...........0.0..0.0 — 1000.00 
3. Sjóður til næsta árs: 

a. Lán gegn fasteignaveði og ábyrgð sýslufélaga kr. 52400.00 
b. Bankavaxtabréf „0... - 0 3700.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ............ 2000.00 
d. Í Landsbankanum .........0.0.00.00. 0. - 521.16 

————- — 58621.16 

Kr. 60821.16 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Einarsson, 

157 REIKNINGUR 

yfir 

tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóhanns Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1931. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá f. á. (Stj.tið. 1931, B. bls. 379—-380) : 

a. Fasteignaveðlán ............... kr. 123300.00 
b. Bankavaxtabréf „.....00000 —  21800.00 
c. Skuldabréf Reykjavikur ................ 12000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur .... 10000.00 
e. Skuldabréf Vestmannaeyja .............. 8000.00 
f. Ógreiddir vextir .....0.... 335.00 
g. Í sparisjóði í bönkum 2... - 9052.59 

—— kr. 184487.39 

Flyt kr. 184187.39



467 1932 

Flutt kr. 184487.39 157 

2. Vextir: 

a. Áf fasteignaveðlánum .........0.0...... kr.  7075.80 

b. bankavaxtabréfum .......0..0... 634.25 

c. skuldabréfum Reykjavíkur ........... 780.00 

d. skuldabréfum Hafnarsjóðs Reykjavikur .. 600.00 

e. skuldabréfum Vestmannaeyja ........ 180.00 

f. bankainnstæðu .......000%. 00... 231.38 

- . 9801.43 

3. Ógreiddir vextir ........0.... 0 335.00 

4. Ágóði á kaupum bankavaxtabréfa ........200 00... 1875.00 

5. Innborgað af innheimtumanni sjóðsins .........00..... 6500.00 

Kr. 202998.82 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðlán ......0.0.0 00 kr. 128300.00 

b. Bankavaxtabréf „.......000 00 29800.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkur ............... 12000.00 

d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur .... 10000.00 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja .............. 8000.00 

f. Ógreiddir vextir til næsta árs ............ 335.00 

g. Inneign 1 bonkum ........0.%0. 0. 14563.82 

kr. 202998.82 

Kr. 202998.82 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. sept. 1932. 

Vigfús Etnarsson. 

REIKNINGUR 158 

yfir 

tekjur og gjöld hins sameiginlega brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli árið 1931. 

Tekjur: 

I. Iðgjöld oo ever e ever ver neree kr. 11862.31 
II. Vextir 2... 9052.36 

Kr. 20914.67



1932 468 

158 Gjöld: 
I. Kostnaður: 

1. Þóknun til Brunabótafél. Íslands fyrir stjórn 

sjodsins ............ ever ere kr. 600.00 

2. Burdargjald ......0... eeeeeeeeed 20.00 

kr. 620.00 
ll. Greidd brúnatjón ......0.0. veee 2558.74 

Il. Tekjuafsangur, sem leggst við höfuðstól 20... 17735.93 

Kr. 20914.67 

158 EFNAHAGSREIKNINGUR 

hins sameiginlega brunabåtasjéds fyrir sveitahihyli 31. desember 1931. 

Eignir: 

I. Innstæða í bönkum: 

I. Sparisjóðtr ..........0. 0 kr. 57575.42 

2. Innlánsskírteimi ............... 59021.10 

— — kr. 110596.52 

Il. Verðbréf: 

I. Veðdeildarbréf, kaupverð .............. kr. 25440.00 

2. Jarðræktarbréf „............. 1000.00 

3. Skuldabréf syslufélaga ................. 24000.00 

Í. Skuldabréf með ríkisábyrgð ............ 23000.00 

3. Fasteignaveðskuldabréf ................ 12080.00 

6. Vixill ....20eueuueeeueeneeeeeenennene 3000.00 

88520.00 

Kr. 199116.52 

Skuldir: 

I. Höfuðstóll 1. jan. 1981 .................... kr. 181380.59 

Tekjuafgangur 1931 lagður við höfuðstól ... 17755.93 

—-- - kr - 199116.52 

Kr. 

Reykjavík,14. okt. 1932. 

Hinn sameiginlegi brunabótasjóður fyrir sveitabýli. 

Brunabótafélag Íslands. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. J 

199116.52 

óhannsson.
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REIKNINGUR 159 

yfir 

tekjur og gjold Sjomannatryggingarinnar årid 1931. 

I. Idgjåld 2... vr eveee kr. 200016.10 
II. Vextir ss. keen sner sn sner ennse 38720.50 

III. Rikissjodstillag ...............00. 000 9128.22 

Kr. 247864.82 

Gjöld: 

I. Bætur: 

1. Dánarbætur: 

kr. 4200.00 a. Vegna slysa 1929 

b. - 1930 ...... — -76800.00 

C. 1931. — 28200.00 

—- kr. 109200.00 

2. Örorkubætur: Vegna slysa 1930 ........ 16995.00 
0. Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 1928 ...... kr. 165.00 

b. - 1929 si. — - 900.00 
c. - — 1930 ...... 8355.00 

d. - — 1981 ...... 14995.00 
24415.00 

mune kr. 150610.00 

II. Innheimtulaun ........0. 5... rnnne 7448.59 

III. Kostnaður .......2%%.3 0. knrnnns - 11343.75 

IV. Tekjuafgangur, sem leggst vid hofudstol .................… . 78462.48 

Kr. 247864.82 

Reykjavik, 28. nóv. 1932. 

Slysatrygging ríkisins. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson.
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REIKNINGUR 

vfir 

tekjur og gjöld Iöntryggingarinnar árið 1981. 

Tekjur: 

I. IðgjÖöld ......... 00. eeree kr. 84121.35 
IL Sektarfé 2... 50.00 

HI. Vextir 2... reree . 5935.62 
IV. Tekjuhalli, sem dregst frá höfuðstól ...........0.0........ 11738.08 

Kr. 101845.05 

Gjöld: 
I. Bætur: 

II. 
HI. 

I. Dánarbætur: 

a. Vegna slysa 1930 ...... kr. 3000.00 

b. - 1931 ...... 7500.00 

— kr. 10500.00 

2. Örorkubætur: 
a. Vegna slysa 1929 ...... kr. 6300.00 
b. 1930 ...…. 14700.00 

c. - 1931 0... 3900.00 

—- 24900.00 

3. Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 1929 ...... kr. 300.00 

b. 1930 20... 18874.27 

c. 1931 ...…. 36862.50 

56036.77 

— — kr. 91436.77 

Innheimtulaun ..............0. erne 4180.55 

Kostnaður ..........0....0.0 0. 6227.73 

Kr. 101845.05 

Reykjavík, 28. nóv. 1932. 

Slysatrygging ríkisins. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson.
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Slvsatrvggingar ríkisins, 31. desember 1931. 

Eignir: 

Innstæða í bönkum: 

I. Sparisjóður ........... kr 

2. Innláansskirteini 

Verðbréf: 

1. Veðdeildarbrét, kaupverð ............ kr. 

2. Rikisskuldabréf ..........0.. 0... 

3. Bæjarskuldabréf með rikisáb. .......... 

1. Önnur skuldabréf .................... 

Eftirstöðvar iðgjalda: 

I. Hjá E. M. Jónassyni fv. sýslum. Barðstr.- 

sýslu fyrir 1925—27 

2. Í Húnavatns- og Snæfellsness. 

Skuldir: 

Innstæða innheimtumanna: 

Óframkomnar ávísanir og fyrirframgreiðslur 

Höfuðstóll: 

I. Sjómannatrveeingar: 

Eign 31/12 1930 ........ kr. 

1931 

845287.36 

Tekjuafgangur 78462.48 

2. ISntryggingar: 

Eign 31/12 1930 

— Tekjuhatli 1951 

=
 oo
 

„96 ð 

1758.08 = 
23 

Reykjavik, 28. nov. 1932. 

Slysatrygging rikisins. 

H. Stefánsson. 

kr. 

380233.79 

161900.46 

kr. 542134.25 

309071.50 

23520.00 

67000.00 

33000.00 

192591.50 

2451.80 

2307.01 

4758.81 

2500.00 

Kr. 1041981.56 

kr. 393.84 

11/840.00 

1041590.72 

Kr. 1041984.56 

Sigurj. Jóhannsson. 
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REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. sept. 1931 — 31. ágúst 1932. 

Tekjur: 

Eign í byrjun reikningsársins: 
a. Bankavaxtabréf ......0.00%%0 0. kr. 

b. Innstæða í sparisjóði ......00000. 00. 

c. Innstæða í hlaupareikningi ................ 

Vextir á reikningsárinu: 

a. Af bankavaxtabréfum .........0.0 0. kr. 

b. — sparisjóðsinnstæðu .........0.00.0 00... 

c. — hlaupareikningsinnstæðu #.............. 

Arður af skiftum Þréfa ........0.000 000. 

Styrkur veittur á árinu .....2.0000. 000. 

Keypt ávísunarhefti .......02.000.02000 00... 

Eign í lok reikningsársins: 
a. Bankavaxtabréf .......0.0000 0 kr. 

b. Innstæða í sparisjóði .....00.00.%. 0. 

c. Innstæða í hlaupareikningi ................ 

d. Hjá reikningshaldara .........0..0...000. 

Reykjavík, 16. október 1932. 

21200.00 

766.98 

24.01 

kr. 21990.99 

1002.00 

38.25 

2.47 

— — 1042.72 

HI 194.31 

Kr. 23228.02 

HI kr. 680.00 

HR 100 

21200.00 

1299.04 

26.48 

21.50 

Kr. 23228.02 

Jón Helgason. Páll Einarsson. Björn Þórðarson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir eftirlit með verksmiðjum og vélum. 

Í. gr. 

A. Eimkatllar. 

Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem hefir meira en 50 mé“ hitaflöt, 

ber að greiða fyrir skoðun kr. 50.09. Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, 

sem hefir frá 20 til 30 m? hitaflöt, ber að greiða fyrir skoðun kr. 40.00. 

Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem hefir frá 12 til 20 mé hitaflöt, ber 

að greiða fyrir skoðun kr. 30.00. Fyrir hvern eftirlitsskyldan eimketil, sem 

hefir minna en 12 mé hitaflöt, ber að greiða fyrir skoðun kr. 25.00. — Fyrir 

hvern ketil í brauðgerðarhúsum ber að greiða fyrir skoðun kr. 10.00. Fyrir 

hvern suðuketil og reykhitara forketil, svo og yfirhitara, sem ekki er hægt 

að taka úr sambandi við ketilinn, ber að greiða fyrir skoðun kr. 20.00. 

B. Aflvélar. 

Fyrir skoðun greiðist fyrir hvert hestafl: eimvélar kr. 0.70, hreifils kr. 

0.70, rafhreifils kr. 0.50, vatnshjåls kr. 0.50, vindvélar kr. 0.75. Fyrir hverja 

varavél, sem er stærri en 30 hestöfl, ber að greiða kr. 5.00 og fyrir hverja vara- 

vél, sem er minni en 30 hestöfl, kr. 2.00. På må gjald þetta ekki fara fram úr 

því, sem gjaldið hefði orðið, miðað við vélina í notkun. 

C. Vinnuvélar. 

Fyrir hverja algenga vinnuvél í málmiðnaðarverksmiðjum og fyrir Ís- 

kvarnir greiðist við skoðun kr. 1.75. — Fyrir hverja algenga vinnuvél í bók- 

bandsstofum, mjólkurbúum og fyrir tappa- og hreinsunarvélar í sosdrykkja- 

verksmiðjum og ölbruggunarhúsum og fyrir vélar í b 'auðserðarhúsum og í 

sætindagerðum, greiðist við skoðun kr. 0.85. Fyrir hverja algenga vinnuvél 

í tréiðnaðarverksmiðjum greiðist við skoðun kr. 2.00 Fyrir hverja algenga 

vinnuvél í prentsmiðjum greiðist við skoðun kr. 4.00. Fyrir hverja algenga 

vinnuvél í ullarverksmiðjum greiðist við skoðun kr. 4.50. Fyrir hverja al- 

enga vinnuvél í fiskmjöls- og síldarverksmiðjum greiðist við skoðun kr. 5.00. 

- Fyrir farandvélar greiðist hlutfallslega eftir stærð, eins og fyrir samskon- 

konar fastavélar. Fyrir aflvélar í farandvélar greiðist samkvæmt gjaldskrá 

fyrir aflvélar. — Fyrir allar aðrar vélar greiðist hlutfallslega eftir þvi, hve 

margbrotin og stór vélin er, 0.85-5 kr. — Fyrir hverjar 5 vélar, sem knúðar 

eru frá sömu aflvél, greiðist vegna ása kr. 1.00. 

D. Lyftur. 

Fyrir hverja fólkslyftu ber að greiða fyrir skoðun kr. 15.00 Fyrir 

hverja vörulyftu kr. 10.00. Fyrir hverja litla vörulyftu (allt að 100 kg.) 

kr. 8.00. 

1932 
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E. Frystivélar. 

Fyrir hverja frystivél, sem er alit að 12000 kgcal., ber að greiða við skoð- 

12000 til 25000 kgcal., ber að 

greiða við skoðun kr. 10.00. Fyrir hverja frystivél, sem er frá 25000 til 50000 

un kr. 4.00. — Fyrir hverja frystivél, sem er frá 

kgcal., ber að greiða við skoðun 20.00. Fyrir hverja frystivél, sem er yfir 

50000 kgcal., ber að greiða við skoðun kr. 30.00. Fyrir hjálparvélar við fryst- 

un, svo sem vindsnældur og dælur, greiðist samkvæmt gjaldskrá fyrir vinnu- 

vélar, eftir stærð. 

1 F. Vinnustofur án vél: 

  

£ 
Fyrir hverja eftirlitsskylda vinnustofu án véla, svo sem: Saumastofur,     

þvottahús, blikksmiðjur, netjagerðarsiofur, seglasaumastofur o. s. frv., ber að 

greiða við hverja skoðun 7 aura fyrir hvern fermetra gólfflatar. Fyrir við- 

áttumikil vinnuhús, þar sem tiltölulega fáir vinna að staðaldri, svo sem fisk- 

  

þvottahús og opin vinnuskyli, ber að 

hvern fermetra gólfflatar. 

greiða við hverja skoðun 2 aura fyrir 

Þó skoðun fari fram oftar en einu sinni á sama ári, greiðist skoðunar- 

gjald aðeins einu sinni, nema þurfi sérstakt ferðalag vegna aukaskoðunar og 

skal þá greiða fullt gjald fyrir skoðun. 

3. 

begar eftirlitsménnum er send til umsagnar beidni um levfi til að reisa 

Tr. g 

eða reka verksmiðju eða verkstæði eða breyta eldra fyrirtæki (sbr. 4. gr. lag- 

anna) skal greiða fyrir slíka umsögn jafnhátt gjald og myndi greitt fyrir skoð- 

un véla þeirra o. fl., sem umsögnin er um. 

1. ør. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi gjaldskrá frá 16. febrúar 1999 

fyrir eftirlit með verksmiðjum og vélum. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum 24, 7. maí 1928 og birt- 

ist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samsöngumálaráðunevtið, 30. janúar 1932. 3 5 5 A 

Tryggvi Þórhallsson. 

Vigfús Einarsson.



=
 

I" 

10. 

11. 

12. 

Vt
 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Ha
 

=
 

ot
 1932 

SKRÁ 164 

vfir 

  

samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtínsablaðinu 1932. 

Sameignarúlgerðin Björg, Bevkjavík. 
{ . Tunnuverksmiðja Siglufjarðar, Siglufirði. 

Samvinnuútgerð Siglufjarðar, Siglufirði. 
  > 

1 Fisksölufél evkjavíkur, Reykjavík. 

  

Byggingarfélag verkamanna í Patrekshreppi, Patrekshreppi. 

Kaupfélag Borgfirðinga, Borgarnesi. 

Víkingur, Hafnarfirði. 

Haförnin, Hafnarfirði. 

Pöntunarfélag Alþýðu, Neskaupstað. 

Samvinnufélas útgerðarmanna í Neskaupstað, Neskaupstað. 

Samvinnufélagið Bjarg, Reykjavík. 
T 

Samvinnufélagið Ernir, Hafnarfirði. 

Samvinnufélagið Huginn, Hafnarfirði. 

SKRÁ 165 

vfir 

hlutaféiðg, sem birt hafa verið í Lógbirtingablaðinu frá 1932. 

Baflýsingarfélag Ísafjarðar h.d. 

H.f. Skallagrímur, Borgarnesi. 

Önundur, Flateyri, Ísafjarðarsýslu. 

Óskar Halldórsson, Vestmannaevjum. 

Anton Jónsson á (o., Siglufirði. 

Íslenzk-rússneska verglunarfélagið, Reykjavik. 

Strætisvagnar Reykjavíkur h.f., Reykjavík. 

H.f. Hvalbakur, Reykjavík. 

Verzlunarskólahúsið, Reykjavik. 

tefur, Reykjavík. 

Leifur heppni, Reykjavík. 

Jötun, Siglufirði. 

Sogsvirkjunin, Reykjavík. 

Vinnufatagerð Íslands h.f., Reykjavik. 

Eimskipafélag Reykjavíkur, Reykjavík. 

H.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Beyvkjavík.
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165 17. H.f. Berg, Hafnarfirði. 
18. Draupnir, Bildudal. 

19. Eyjaprentsmiðjan h.f., Vestmannaeyjum. 

20. Fiskiveiðahlutafélagið Freyja, Reykjavík. 

21. Fiskiveiðahlutafélagið Sindri, Reykjavík. 

166 FIRMNATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903, um verzlunarskrár, firnmu og pró- 

kúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1932: 

I. Reykjavík: 

1. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að forstjóra Sigurði Jónas- 

syni veitist hér með prókúruumboð fyrir Tóbakseinkasölu ríkisins, og hefir 

hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desbr. 1931. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gísli Ísleifsson. 

Sigurður Jónasson undirritar þannig sem prókúruhafi: 

pr. pr. Tóbakseinkasala rikisins 

Sig. Jónasson. 

2. Eg undirritaður Hallur Jónsson, bakarameistari, Frakkastíg 12, hér í bæ, 

sef hér með ungfrú Þórunni Jónsdóttur, Laugavegi 64, umboð sem pró- 

kúruhafa fyrir mig, og hefir hún öll réttindi prókúruhafa samkv. lögum 

nr. 42, 13. nóv. 1903. Hefir hún ein rétt til prókúruumboðsins og undir- 

ritar þannig: 

p. p. Hallur Jónsson 

Þórunn Jónsdóttir. 

Reykjavík, 27. jan. 1932. 

Hallur Jónsson. 

3. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, 

Árni Einarsson, kaupm., Laugav. 27B og Tryggvi L. Kristjánsson, Vestur- 

götu 57, Rvík, rekum umboðs- og heildverzlun hér í bænum undir firma- 

nafninu Árni Einarsson “ Tryggvi. Firmað rekum við með ótakmarkaðri 

ábyrgð. Hvor okkar um sig ritar firmað þannig: 

Árni Einarsson £ Tryggvi. 

Reykjavík, 1. febr. 1932. 

Árni Einarsson. 

Tryggvi L. Kristjánsson.
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1. Við undirritaðir, Hans Hansen, Laugavegi 163, Guðni Jónsson, Nönnugötu 166 

4, og Sigurður Sveinbjörnsson, Laugavegi Í {7, tilkynnum hér með til firma- 

skrár Reykjavíkur, að við rekum járnsmíða- og vélaverkstæði hér í bænum 

undir firmanafninu Nýja vélsmiðjan. Firmað rekum við með ótakmarkaðri 

ábyrgð. Firmað rita einhverjir tveir af eige ndum firmans saman. Firmaritun: 

Nýja velsmiðjan 

Hans Hansen. Guðni Jónsson. 

Nvja vélsmiðjan 

Hans Hansen. Sigurður Sveinbjörnsson. 

Nýja vélsmiðjan 

(ruðni Jónsson. Sigurður Sveinbjörnsson. 

Reykjavík, 29. jan. 1932. 

Hans Hansen. Guðni Jónsson. 

Sigurður Sveinbjörnsson. 

5. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að hinn 2. jan. 1932 

seldi Halldór Hallgrímsson sinn hluta í firmanu Andersen á Lauth, Harald 

Andersen. Frá sama tíma er Halldór að fullu genginn úr firmanu. 

Reykjavík, 23. janúar 1932. 

H. Q. Anderse n. 

Halldór Hallgrimsson. 

Samkvæmt ofanrituðu rek ég undirritaður Harald O. Andersen firm- 

ad Andersen & Lauth með ótakmarkaðri ábyrgð sem einkaeigandi. 

Firmað rita ég þannig: 

Andersen á Lauth 

H. O. Andersen. 

Reykjavík, 23. janúar 1932. 

H. O. Andersen. 

6. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrárinnar, sem er móttekin 16. jan. 1932, 

er skrásett: Kaupfélag Reykjavíkur. Dagsetn.samþ. er 23. okt. 1931. Heimili 

félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Tilgangur: 1) Að kaupa í samein- 

ingu handa félagsmönnum og framleiða sóðar vörur, og selja þær eins 

ódýrt og atvik leyfa. 2) Að sporna við skuldaverzlun og óreiðu í viðskipt- 

um, meðal annars með því að veita viðskiptamönnum aldrei gjaldfrest. 3) 

Að safna sjóðum til tryggingar fyrir framtíð félagsins. 1) Að efla þekkingu 

manna á samvinnufélagsskap og viðskiptamálum. Heimilt er einnig að 

verzla við utanfélagsmenn. Félaginu skal aflað rekstursfjár með framlög- 

um frá meðlimum í stofnsjóð, myndun varasjóðs og annara óskiptilegra 

tryggingarsjóða og með lántökum gegn ábyrgð félagsmanna, sem er tak- 

mörkuð sjálfskuldarábyrgð á öllum fjárreiðum félagsins, allt að kr. 300,00
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å hvern félagsmann, auk inneignar í stofnsjóði. Inntökugjald í félagið er 
10 kr., auk þess 100 kr. í stofnsjóð. Heimilt er þó stjórn félagsins að sam- 
þykkja inntöku manns, þótt eigi greiði hann meira en 50 kr. er hann gengur 
inn, ef hann skuldbindur sig til að greiða eftirstöðvarnar innan tveggja ára. 
Fundi félagsins skal boða skriflega með 10 daga fyrirvara og auk þess skulu 
þeir auglýsast a. m. k. í tveimur dagblöðum bæjarins. Stjórn félagsins skal 
skipuð 5 mönnum og 3 varamönnum. Þeir skulu vera félagar. Stjórnin kys 
úr sínum flokki formann og varaformann. einnig ræður hún framkvæmd- 
arstjóra og má hann ekki jafnframt vera í stjórn félagsins. Firmað rita 
tveir stjórnendur saman og auk þess framkvæmdarstjóri sem prókúruhafi. 
stjórnendur: Eysteinn Jónsson, skattstjóri, formaður, Theodór Lindal. hrm., 
varaformaður. Meðstjórnendur: Pálmi Hannesson, rektor, Hannes Jónsson. 
dyralæknir og Helgi Lárusson, bókari, allir til heimilis í Reykjavík. Vara- 
stjórn: Ísleifur Árnason, fulltr., Rvík. Guðmundur Kr. Gudmundsson, skrif- 

stofustj., Rvik, og Gudbrandur Magnusson, forstjóri, Rvík. 

Reykjavík, 

Helgi 

Pálmi Hannesson. 

Firmaritun: 

Eysteinn Jónsson. 

Kaupfélags 
Eysteinn Jónsson. 

Kaupfélag 

Eysteinn Jónsson. 

Kaupfélag 

Eysteinn Jónsson. 

Kaupfélag 

Eysteinn Jónsson. 

Kaupfélag 

Th. B. Líndal. 

Kaupfélag 

Lindal. 

Kaupfélag 

Th. B. LEíndal. 

Th. B. 

Kaupfélag í 

Pálmi Hannesson. 

Kaupfélag 

Pálmi Hannesson. 

Kaupfélag 

Hannes Jónsson. 

  

16. jan. 1952. 

Lárusson. 

Th. B. 

Hannes Jónsson. 

hevkjavíkur 

Th. B. Líndal. 

Reykjavíkur 

Pálmi Hannesson. 

Reykjavíkur 

Hannes Jónsson. 

Reykjavíkur 

Helgi Lárusson. 

Reykjavíkur 

Hannes Jónsson. 

Reykjavíkur 

Helgi Lárusson. 

Reykjavíkur 

Pálmi Hannesson. 

javíkur 

Hannes Jønsson. 

Reykjavíkur 

Helgi Lárusson. 

Reykjavíkur 

Helgi Lárusson. 

Varastjórnendur undirrita nöfn sín: 

G. Kr. Guðmundsson. Ísleifur Árnason. (Guðbrandur Magnússon.



479 1932 

7. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur, Magnus 166 

J. Brynjólfsson, Bárugötu 10 í Rvík, rek verzlun hér í bænum með leður 

og skinn og aðrar skyldar vörur, og allt tl skó- og söðlasmiðis. Firmað rek 

ég með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: „Leðurverzlun Jóns 

Brynjólfssonar“. Firmað rita ég einn, og rita það þannig: 

„Leðurverzlun Jóns Brynjólfssonar“ 

Magnús J. Brynjólfsson. 

Reykjavík, 30. janúar 1932. 

J.B Magnus J. Brynjólfsson. 

Það vottast hér með, að við sölu og afhendingu verzlunar minnar, 

„Leðurverzlun Jóns Brynjólfssonar“, til Magnúsar sonar míns, var nafn 

verzlunarinnar innifalið í söluverðinu. 

Reykjavík, 1. febr. 1932. 

Jón Brynjólfsson. 

8. Það tilkvnnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að Einar Björnsson er 

genginn úr firnmanu Jón Björnsson á £.o., og verður firmað hér eftir einka- 

eign mín undirritaðs, sem mun reka það áfram undir nafninu Jón Björns- 

son á Go., eins og verið hefir hingað til. 

Reykjavík, 1. febrúar 1952. 

Jón Björnsson. 

Samþvkkur ofanrituðu. 
Reykjavík, 1. febrúar 1932. 

Einar Björnsson. 

9. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir höfum 

selt hr. Guðjóni Bjarnasyni, Bergstaðastr. 66, hér, Verzlunina „Austurhlíð“, 

samkv. kaupsamn. dags. 29. jan. 1932, og berum við enga ábyrgð á skuld- 

bindingum verzlunarinnar frá þeim tima. 

Reykjavík, 3. febr. 1934. 

Þorv. Jónsson. Jón G. Jónsson. 

Sankvæmt framanskráðu hefi ég undirritaður keypt Verzlunina „Aust- 

urhlíð“ og rek hana eftirleiðis einn undir sama firmanafni sem fullábyrgur 

eigandi. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Austurhlið 

Guðy. Bjarnason. 

Reykjavik, 3. febr. 1932. 

Guðj. Bjarnason.
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166 10. bad tilkynnist hér med til firmaskrårinnar, ad hr. Guðmundur Elisson, 

Njálsgötu 5, hefir fengid prokuruumbod fyrir firmad Pordur Sveinsson & Co. 

Hann ritar firmað þannig: 

p. p. Þórður Sveinsson & Co. 

Guðm. Elísson. 

Reykjavík, 1. febrúar 1932. 

Björn Ólafsson. 

11. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek 

umboðssöluverzlun hér í bænum undir firmanafnnu Remedia. Firmað rek 

ég með ótakmarkaðri ábyrgð og rita það þannig: 

Remedia 

Halldór Kjartansson. 

Reykjavík, 9. marz 1932. 

Halldór Kjartansson, Laugavegi 7, Beykjavík. 

12. Ég undirritaður leyfi mér hérmeð að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að 

ég hefi í dag gengið úr firmanu Verzlunin „Óðinn“ í Rvík, og er prókúru- 

umboð mitt hér með afturkallað. 

Reykjavík, 13. febr. 1932. 

Sig. Guðmundsson. 

Samkvæmt ofanrituðu erum við undirritaðir nú orðnir einir eigendur 

firmans Verzlunin „Óðinn“ í Rvík, og prókúruumboð br. Sigurðar Guð- 

mundssonar niður fallið. Rekur við firmað áfram með ótakmarkaðri ábyrgð. 
Undirskrift beggja er nauðsynleg til að skuldbinda firmað. 

Firmað ritum við þannig: 

Verzlunin Óðinn 

Óskar Jónasson, Ívar Jónsson. 

Reykjavík, 13. febr. 1932. 

Oskar Jónasson, Ívar Jónsson. 

13. Við undirritaðir, Sveinn Jónsson kaupm., Þvergötu 5 Rvík, og Stefán Már 

Benediktsson, Stýrimannastig 10 Rvík, gerum með okkur svo hljóðandi 

samning: Með því að undirritaður, Sveinn Jónsson, tekur að sér að greiða 

sem sína skuld allar skuldbindingar fyrir Verzlunina Havana“, Austurstræti 

Í hér í bæ, þá lýsi ég meðundirritaður Stefán Már Benediktsson því hér með 

yfir, að téður Sveinn er orðinn eigandi að mínum hluta af eignum téðrar 
verzlunar, og er rekstur hennar með óviðkomandi frá þessum degi að telja. 

Ofanrituðu til staðfestingar undirritum við nöfn okkar. 

Reykjavík, 12. febr. 1932. 

Sveinn Jónsson. S. M. Benediktsson.
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Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavíkur, að við undirritaðir, Þórsteinn 

Bjarnason, Smiðjustig 7, og Jóhannes Þorsteinsson, Laugavegi 81, rekum i 

félagi og með ólakmarkaðri ábyrgð, vinnustofu og verzlun hér í bænum 

undir firmanafninu Körfugerðin. Við hvor um sig höfum rétt til að rita firm- 

að or ritum það þannig: 
Körfugerðin 

Þórsteinn Bjarnason. 

Körfugerðin 

Jóhannes Þorsteinsson. 

Reykjavík, 1. marz 1932. 

Þórsteinn Bjarnason. Jóhannes Þorsteinsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek smásölu- 

verzlun hér í bænum undir firmanafninu Verzlunin Ægir. Firmað rek ég með 

ótakmarkaðri ábyrgð og rita það þannig: 

Verzlunin Ægir 

Hendrikka Waage. 

Prókúruumboð fyrir verzlunina hefi ég veitt Valdimar Hannessyni, 

Laugav. 81. og ritar hann firmað þannig sem prókúruhafi: 

pr. pr. Verzlunin Ægir 

Valdimar Hannesson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, er Kristján Guðmundsson 

hefir haft fyrir verzlun mína á Vesturgötu 35. 

Reykjavik, 22. febr. 1932. 

Hendrikka Waage. 

Til firmaskrår Reykjavikur tilkynnist, ad ég undirritadur, Sveinn Jonsson, 

hefi selt Joni Danielssyni Verzlunina Havana, Austurstræti 4, hinn 24. marz 

1932. Samkvæmt ofanrituðu rek ég, meðundirritaður. Jón Daníelsson, Verzl- 

unina Havana sem einkaeigandi með fullri ábyrgð frá og með 24. marz 1932. 

Eldri skuldbindingar og kröfur á verzlunina og fyrri eiganda hennar, Svein 

Jónsson, eru mér óviðkomandi. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzl. Havana 

Jón Danielsson. 

Reykjavík, 31. marz 1932. 

Sveinn Jónsson. Jón Danielsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að Kári Sigurðsson er 

genginn úr firmanu Trésmiðjan Fjölnir, og verður firmað hér eftir einkaeign 
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166 min undirritaðs, sem mun reka það áfram undir sama firmanafni eins og 
verið hefir hingað til. Ég einn hefi rétt tilað rita firmað og rita það þannig: 

Trésmiðjan Fjölnir 

S. Jónsson. 

Reykjavík, 2. marz 1932. 

Sigfús Jónsson 

Samþykkur ofanrituðu. 

Reykjavík, 2. marz 1932. 

Kári Sigurðsson. 

18. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð, Áslaug Guð- 
mundsdóttir, Bókhlöðustig 9, og Daniel Ólafsson, Skólavörðustíg 18, rekum 
i félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð verslun hér í bænum undir firmanafninu 
Daníel Ólafsson s.f. Hvort okkar um sig hefir rétt til að rita firmað. en þó 
þarf undirskrift beggja, ef selja á fasteignir eða veðsetja eignir firmans. 

Firmaritun: 

Daniel Ólafsson s.f. 

Áslaug Guðmundsdóttir. 

Daniel Ólafsson s.f. 

Daníel Ólafsson. 

Daniel Ólafsson s.f. 
Áslaug Guðmundsdóttir. Daniel Ólafsson. 

Reykjavík, 26. marz 1932. 

Áslaug Guðmundsdóttir Daniel Ólafsson. 

19. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
ferðaskrifstofu hér í bænum undir nafninu: „Ferðaskrifstofa Íslands“ (á 
ensku: Iceland Tourist Bureau“ og tilsvarandi á öðrum málum). Tilgangur 
skrifstofunnar er að skipuleggja ferðalög um Ísland, leiðbeina og greiða 

  fyrir ferðamönnum, innlendum og útlendum. svo sem að útvega þeim með 
sanngjörnu verði farartæki og gistingu, og annað, er þeir þurfa, og enn- 
fremur að útbreiða þekkingu á Íslandi erlendis. Skrifstofu þessa rekum 
við með ótakmarkaðri ábyrgð, og hvor okkar um sig hefir rétt til að skuld- 
binda hana með undirskrift sinni þannig: 

Ferðaskrifstofa Íslands 

Einar Magnússon. 

Ferðaskrifstofa Íslands 

Vigfús Guðmundsson. 

Reykjavík, 11. apríl 1932. 

Einar Magnússon, kennari í Bvík. 

Vigfús Guðmundsson, veitingam., Borgarnesi
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Hér med tilkynnist, ad Eyjolfur Kolbeins er genginn úr sameignarfirmanu 166 

Verzlunin Skemman i Reykjavik frå 31. desember 1931, en medeigandi, 

3ent Bjarnason, rekur eftirleidis verzlunina einn á eigin ábyrgð, en med 

sama nafni. 

Reykjavík, 13. april 1932. 

Eyjólfur Kolbeins. Bent Bjarnason. 

Undir firmanafninu Nic. Bjarnason £€ Smith rekum við undirritaðir skipa- 

afgreiðslu í Beykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Með yfirlýsingu dags. 1. apríl 1931 hefir hr. kaupmaður Nicolai 

Bjarnason í Beykjavík veitt samþykki sitt til þess að nafn hans sé notað á 

þennan hátt í firmanafninu, en án nokkurrar persónulegrar ábyrgðar fyrir 

hann. Nafn firmans ritum við báðir sameiginlega þannig: 

Nic. Bjarnason á Smith 

>aul Smith. Erling Smith. 

En sem prókúruhafar ritum við hvor um sig: 

p. p. Nic. Bjarnason á Smith 

Paul Smith. 

p. p. Nic. Bjarnason & Smith 

Erling Smith. 

Svo er um samið milli eigenda, að meðundirrilaður, Paul Smith, hefir 

einn óafturkallanlegan rétt til að veita og afturkalla prókúru fyrir firmað. 

Reykjavík, 26. marz 1932. 

Paul Smith. Erling Smith. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár RBevkjavíkur, að ég undirritaður rek ny- 

lenduvöruverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firma- 

nafninu „ÁAðalbúðin“. 

Prókúruhafi verzlunarinnar er Sæm. Sæmundsson, Njálsgötu 48 Á. 

og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Aðalbúðin 

Sæm. Sæmundsson. 

Sjálfur rita ég firmað þannig: 

Aðalbúðin 

Ág. Ármann. 

Reykjavik, 9. april 1932 

Ág. Ármann. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð, Bagna 

Sigurðardóttir og Ingimar Sigurðsson, Lækjargötu 14, Rvík, rekum með 

ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverdlun hér í bænum undir firmanafninu 

Flóra, með fræ, matjurtir, kranga, trjáplöntur, og allt, sem að garðyrkju 

lýtur.
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Hvort okkar um sig hefir rétt til að rita firmað og gerum það þannig: 

Flóra 

Ingimar Sigurðsson. 

Flóra 

Ragna Sigurðardóttir. 

Reykjavík, 14. april 1932. 

Ragna Sigurðardóttir. Ingimar Sigurðsson. í 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð veitingar ásamt allskonar smásölu á sælgæti og kök- 

um (conditori), í Austurstræti 20 í Reykjavík, undir firmanafninu „Hress- 

ingarskálinn“. 

Firmað rita ég einn þannig: 

Hressingarskálinn 

Björn Björnsson. 

*eykjavík, 14. april 1932. 

Björn Björnsson, 

Vallarstræti 4, Rvík. 

Kaupfélag Alþyðu, Reykjavík, skammstafað: K. A. R. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Dagsetning samþykkta 

þess er 16. okt. 1981. Tilgangur: a) Að selja og útvega félagsmönnum nauð- 

synjavörur. b) Að vinna gegn lánsverzlun, þannig, að selja eingöngu gegn 

staðgreiðslu. c) Að efla þekkingu manna á samvinnufélagsskap. d) Að styðja 

og styrkja stéttabaráttu verkalýðsins. Heimilt er einnig að verzla við utan- 

félagsmenn. Félaginu skal afla rekstrarfjár með framlögum frá félagsmönn- 

um Í stofnsjóð, myndun varasjóða og annara óskiptilegra tryggingarsjóða 

og með lántökum gegn ábyrgð félagsstjórnarinnar. Ábyrgð félagsmanna er 

bundin við framlög þeirra, sem er kr. 50,00, fimmtíu krónur frá hverjum. 

Heimilt er þó stjórn félagsins að samþykkja inntöku manns, þótt eigi greiði 

hann meira en 25 kr., er hann gengur í félagið, ef hann skuldbindur sig til 

að greiða eftirstöðvarnar innan tveggja ára. Fundi félagsins skal boða, með 

minnst tveggja sólarhringa fyrirvara, með auglýsingu í blöðum verkalýðs- 

ins í Reykjavík. Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum og 2 varamönnum. 

Þeir skulu vera félagar. Stjórnin kýs úr sínum hópi formann og varafor- 

mann. Einnig ræður hún framkvæmdarstjóra. Til þess að skuldbinda félagið 

þarf undirskrift þriggja stjórnenda þess. Stjórn félagsins skipa: Ingimar 

Jónsson, skólastj., Vitastig 8, formaður. Meðstjórnendur: Eiríkur Snjólfsson, 

bifreiðastj., Vitastig 14. Valgeir Magnússon, sjóm., Lokastig 6. Gunnar Bene- 

diktsson, rithöf., Mímisvegi 2 og Sigurður Guðmundsson, verkam., Freyju- 

gölu 1. Varastjórnandi: Sigurður Sæmundsson, verkam., Holtsgötu 31, Rvík.
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Prókúruumboð fyrir félagið hefir Ásgeir Pétursson, verzlm., Fram- 166 

nesvegi 8, Rvík. 
Reykjavík, 2. apríl 1932. 

Ingimar Jónsson, Eiríkur Snjólfsson, Valgeir Magnússon, 

(Gunnar Benediktsson, Sigurður Guðmundsson. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Gunnar Benediktsson, Valgeir Magnússon. 

Kaupfélag Alþýðu. Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Gunnar Benediktsson. Eiríkur Snjólfsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Gunnar Benediktsson, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Valgeir Magnússon, Eiríkur Snjólfsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Gunnar Benediktsson, Valgeir Magnússon, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþýðu., Reykjavík 

Gunnar Benediktsson, Eiríkur Snjólfsson, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþyðu, Reykjavík 

Valgeir Magnússon, Firíkur Snjólfsson, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Valgeir Magnússon, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ingimar Jónsson, Eiríkur Snjólfsson, Sigurður Guðmundsson. 

Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

(Gunnar Benediktsson, Valgeir Magnússon, Eiríkur Snjólfsson. 

Prókúruhafi undirritar: 

pr. pr. Kaupfélag Alþýðu, Reykjavík 

Ásgeir Pétursson. 

26. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirrituð Jakobina 

Magnúsdóttir, Skólavörðustig 13, rek verzlun hér í bænum, með ótakmark- 

aðri ábyrgð, undir firmanafninu Verzlunin „Sjöfn“. Ég ein hefi rétt til að 

rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin „Sjöfn“ 

Jakobína Magnúsdóttir. 

Prókúruumboð fyrir verzlunina hefir Arndís Andrésdóttir. Framnes- 

vegi 38, Rvík, og ritar hún þannig: 

p. p. Verzlunin „Sjöfn“ 

Arndís Andrésdóttir. 

pt. Univ: Coll: Hospital, London, 15. 3. 1932. 

Jakobína Magnúsdóttir.
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Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að eg undirritaður Guð- 
mundur Guðmundsson, Laufásvegi 2, rek með ótakmarkaðri ábyrgð smá- 
söluverzlun hér í bænum, undir finmanafninu Verzlunin „Svala“. Ég einn 
hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin „Svala“ 

Guðm. Guðmundsson. 

Reykjavik, 5. febr. 1932. 

Guðm. Guðmundsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að prókúruumboð það, sem 
Ásgeiri Péturssyni var á sínum tíma veitt fyrir Kaupfélag ÁAlþyðu, Reykja- 
vík, afturkallast hér með frá deginum í dag að telja. Frá sama tíma hefir 
Þorvaldur Jónsson, verzlm., Grettisgötu 37. prókúru fyrir félagið og skrifar 
hann hana þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Alþýðu 

Þ. Jónsson. 

Reykjavík, 22. maí 1932. 

Kaupfélag Alþýðu., Reykjavík. 
Ingimar Jónsson. Eiríkur Snjólfsson. Valseir Magnússon. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að prókúruumboð það, sem 
ég á sinum tíma gaf hr. kaupm. Carl Proppé, fyrir firma mitt Ölgerðin 
Egill Skallagrímsson, afturkallast hér með. 

Reykjavík, 24. maí 1932. 

Tómas Tómasson. 

Hér með tilkynnist til finmaskrár Bevkjavíkur, að við undirritaðir höfum 
myndað sameignarfélag í þeim tilgangi að reka skóverziun hér í bænum. 
hefir faðir okkar afhent okkur verglun sína. og rekum við hana eftirleiðis 
fyrir eigin reikning og á okkar ábyrgð undir firmanafninu „Jón Stefánsson, 
skóverzlun“. Hver okkar um sig hefir rétt til að rita firmað viðvíkjandi 
daglegum rekstri, og ritum við það þannig: 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Stefán Jónsson. 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Óskar Jónsson. 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Gunnar Jónsson, 

Til að skuldbinda firmað út á við, samþykkja víxla. selja og veðsetja
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eignir eða taka lán, þarf undirskrift tveggja meðeigenda, er þá rita firmað 166 

þannig: 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Stefán Jónsson. Gunnar Jónsson. 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Stefán Jónsson. Óskar Jónsson. 

Jón Stefánsson, skóverzlun 

Gunnar Jónsson. Óskar Jónsson. 

Reykjavík, 30. april 1932. 

Stefán Jónsson, Álfheimum við Laugaveg. 

Gunnar Jónsson, Grettisgötu 66. 

Óskar Jónsson, Laugavegi 17. 

Samkvæmt ofanrituðu er ég því samþykkur, að synir mínir, Stefán, 

Gunnar og Óskar, reki hér í bænum skóverglun undir firmanafninu „Jon 

Stefánsson, skóverzlun“. 

Reykjavík, 30. april 1932. 

Jón Stefánsson. 

31. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirrituð, Guðrún 

Eyleifsdóttir, Frakkastig 26, rek smásöluverzlun hér í bænum með ótak- 

markaðri ábyrgð undir finmanafninu „Nýja búðin“. 

ég rita firmað þannig: 
Nyja búðin 

Guðrún Evleifsdóttir. 

Prókúruumboð fyrir verzlunina hefir Páll Sæmundsson, Bergþóru- 

sötu 8, og ritar hann firmað þannig sem prókúruhafi: 

p. p- Nýja búðin 

Páll Sæmundsson. 

Reykjavík, 25. maí 1952. 

Guðrún Evleifsdóttir. 

32. Heiti sjóðsins er Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis. Heimili og varnar- 

er í Beykjavík. Tilgangur sjóðsins er að reka sparisjóðsstarfsemi fyrir 

Reykjavík og nágrenni. Stofnendur eru 63 menn búsettir í Reykjavík og 

nágrenni. Stjórnendur sjóðsins eru: Jón Þorláksson, alþm., Bankastræti 11, 

Rvík, formaður, Jón Halldórsson, trésmíðameistari, Skólavörðustíg 4, vara- 

formaður, Gústaf Sveinsson, málaflm., Þórsgötu 17, ritari, Guðmundur Ás- 

björnsson, bæjarstjórnarforseti, Fjölnisvegi 9, Reykjavík, og Helgi Her- 

mann Eiríksson, skólastjóri, Sólevjargötu 7, Rvík. Endurskoðendur: Björn 

Steffensen, endurskoðari, Vesturgötu 4, Rvík, Einar Erlendsson, bvgginga- 

meistari, Skólastræti 5 B, og til vara Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur,
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166 Rvík. Starfsmenn: Einar Magnússon, Bánargötu 20, Bvík, gjaldkeri, Ásgeir 

Bjarnason, Suðurgötu 5, bókari. Gjaldkeri og bókari eða einn stjórnandi 

ásamt bókara eða gjaldkera undirrita kvittanir fyrir greiðslum til sjóðsins. 

Aðrar ráðstafanir heyra undir stjórnina og þarf þá einfaldan meiri hluta 

stjórnenda. Stofnféð er kr. 250.00 á hvern stofnanda, en auk þess ábyrgjast 

þeir hver um sig kr. 250 af skuldbindingum sjóðsins. Fundi skal boða með 

ábyrgðarbréfi, er afhent sé á pósthúsið í Reykjavík 5 dögum fyrir fundinn. 

Lög sjóðsins voru staðfest af fjármálaráðuneytinu 5. f. m. 

Reykjavík, 23. april 1932. 

Jón Þorláksson. G. Ó. Sveinsson. Helgi Hermann Firíksson. 

Jón Halldórsson. Guðm. Ásbjörnsson. 

öð. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að prókúruumboð það, sem 

ég á sínum tíma gaf hr. verzlunarmanni Einar Sigurðssyni, afturkallast 

hér með. 

Reykjavík, 28. maí 1932. 

Guðm. Guðmundsson. 

34. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að (Guðni Jónsson, Nönnu- 

götu Á, er genginn úr firmanu Nýja Vélsmiðjan, frá 20. þ. m. að telja. Eru 

honum óviðkomandi allar skuldbindingar firmans frá þeim tíma. 

Reykjavík, 22. júní 1932. 
1. 

Hans Hansen. Sigurður Sveinbjörnsson. Guðni Jónsson. 

35. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð, Lilja 

Kristjánsdóttir, Laugavegi 37, Jón Þorláksson, verkfr., Bankastræti 11, og 

Jens Eyjólfsson, byggingameistari, Grettisgötu 11, rekum í sameiningu og 

sem fullábyrgir félagar verzlun hér í bænum með timburvörur undir firma- 

nafninu Timburverzlun Árna Jónssonar. 

Firmað ritum við öll saman og gerum það þannig: 

Timburverzlun Árna Jónssonar 

Lilja Kristjánsdóttir. Jón Þorláksson. Jens Evjólfsson. 

Niels Carlsson hefir framkvæmdarstjórn og undirskrifar hann þannig: 

Timburvergzlun Árna Jónssonar 

N. Carlsson. 

Reykjavík, 3. júní 1932. 

Lilja Kristjánsdóttir. Jón Þorláksson. Jens Evjólfsson. 

36. Það tilkvnnist hér með til firmaskrár Beykjavíkur, að við undirritaðir, Bene- 

dikt Þ. Gröndal, Bánargötu 24, Rvík, og Haukur Gröndal s. st., rekum smá- 

söluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu



489 1932 

„Hauksbúð“. Benedikt Þ. Gröndal, hefir einn rétt til að rita firmað og ritar 166 

hann það þannig: 

Hauksbúð 

Benedikt Þ. Gröndal. 

Prókúru fyrir firmað hefir Haukur Gröndal og ritar hann þannig sem 

prókúruhafi: 

pr. pr. Hauksbúð 

H. B. Gröndal. 

Reykjavík, 10. Júní 1932. 

Benedikt Þ. Gröndal. H. B. Gröndal. 

37. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Sigurður 

Þ. Björnsson, Sóleyjargötu 13, og Sigurbergur Árnason, Helgadal við Kringlu- 

myýrarveg, rekum smásöluverzlun hér í bænum sem fullábyrgir félagar undir 

firmanafninu „Verzlunin Vitinn“. Við hvor um sig höfum rétt til að rita firm- 

að og ritum það þannig: 

Veræzlunin Vitinn 

Sigurður Þ. Björnsson. 

Veræzlunin Vitinn 

S. Árnason. 

Reykjavík, 14. júlí 1952. 

Sigurður Þ. Björnsson. S. Árnason. 

38. Birgir Thorlacius og Guðgeir Jóhannsson reka í félagi fyrirtæki undir nafninu 

Húsnæðisskrifstofa Reykjavíkur. Tilgangur fyrirtækisins er að greiða fyrir 

samböndum milli húseigenda og leigjenda og annast kaup og sölu fasteigna. 

Hvor félaganna um sig rita firmað. Þó þarf undirskrift beggja til að skuld- 

binda fyrirtækið fjárhagslega. 

Birgir Thorlacius ritar firmað þannig: 

Húsnæðisskrifstofa Reykjavíkur 

Birgir Thorlacius. 

Guðgeir Jóhannsson ritar þannig: 

Húsnæðisskrifstofa Reykjavikur 

Guðgeir Jóhannsson. 

Báðir rita: 

Húsnæðisskrifstofa Reykjavíkur 

Birgir Thorlacius. (Guðgeir Jóhannsson. 

Reykjavík, 28. júlí 1932. 

Birgir Thorlacius, Nýja barnaskóla. 

Guðgeir Jóhannsson, Mímisvegi 3. 

39. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum í 

félagi með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum undir firmanafninu
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166 „Ó Halldórsson á Kalstað“. Firmað ritum við hver um sig, en þó þarf undir- 

skrift allra ef um er að ræða veðsetningu eða sölu fasteigna. 

Firmað ritum við þannig: 

Ó. Halldórsson á Kalstað 

Ólafur K. Þorvarðsson. 
Ó. Halldórsson & Kalstad 

Ól. Halldórsson. 

Ó. Halldórsson á Kalstað 

Þorvarður Þorvarðsson. 

Ó. Halldórsson á Kalstað 

Ólafur K. Þorvarðsson. Ól. Halldórsson. Þorvarður Þorvarðsson. 

Reykjavík, 11. ágúst 1932. 

Ólafur K. Þorvarðsson, Skothúsvegi 7, Rvík. 

Ólafur Halldórsson, Bergstaðastr. 71, Rvík. 

Þorvarður Þorvarðsson, Skothúsvegi 7, Rvík. 

40. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Þórður 

Ólafsson, Vesturgötu 20, og Tryggvi Ólafsson, Túngötu 34, Beykjavík, rekum 

me ótakmarkaðri ábyrgð verzlun í Reykjavík undir firmanafninu Kolasalan 

„ Tilgangur félagsins er að verzla með kol, salt og jafnvel fleiri vörutegundir. 

Tor okkar um sig hefir rétt til að rita firmað, og gerum við það þinnig: 

Kolasalan s.f. 

Tryggvi Ólafsson. 

Kolasalan s.f. 

Þórður Ólafsson. 

Til að skuldbinda félagið út á við, samþykkja víxla, selja og veðsetja 

eignir, eða taka lán, þarf undirskrift okkar beggja, og ritum við þá firmað 

þannig: Kolasalan s.f. 

Þórður Ólafsson. Tryggvi Ólafsson. 
Reykjavik, 2 „júlí 1932 

Þórður Ólafsson. Sg Ólafsson. 

41. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Runólfur 
Pétursson og Halldór Pétursson, báðir til heimilis á Bergstaðastræti 39, rek- 
um matvöruverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firma- 
nafninu „Geislinn“. Hvor okkar um sig hefir rétt til að rita firmað og gerum 
það þannig: 4. 

' „Geislinn“ 

Runólfur Pétursson. 

„Ceislinn“ 

Halldór Petursson, 

Reykjavik, 12. ågust 1932, 

Runólfur Pétursson. Halldór Pétursson.
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Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð rekum í fé- 166 

lagi og með ótakmarkaðri ábyrgð, verzlun undir firmanafninu „1. Guðmunds- 

son é Co.“. Við hvort um sig höfum rétt til að rita firmað, en þó þarf undir- 

skrift beggja, ef um er að ræða sölu, lán eða veðsetningu á eignum firmans. 

Firmað ritum við þannig: 

I. Guðmundsson á Co. 

I. Guðmundsson. 

I. Guðmundsson á Co. 

Caroline E. B. Siemsen Hendriksdóttir. 

I. Guðmundsson & Co. 

1. Guðmundsson. Caroline E. BR. Siemsen Hendriksdóttir. 

Reykjavík, 28. ágúst 1932. 

Ingólfur Guðmundsson, Bárugötu 14, Rvík. 

Caroline E. BR. Siemsen Hendriksdóttir, Vesturg. 29, Rvík. 

Við undirritaðir, Eiríkur Ormsson, rafvirki, Laufásvegi 34 í Rvik og Jón Orms- 

son, rafvirki, Sjafnargötu Í í Rvík, tilkynnum hér með til firmaskrár Reykja- 

víkur, að ég, Jón Ormsson, er genginn úr firmanu „Bræðurnir Ormsson“, frá 

1. janúar þ. á. að telja, en ég, Eiríkur Ormsson, held firmanu áfram undir 

sama nafni, og undirrita firnmað þannig: 

pr. Bræðurnir Ormsson 

E. Ormsson, 

Reykjavík, 10. okt. 1932. 

Jón Ormsson. E. Ormsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum í fé- 

lagi og með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum (pappirs-, ritfanga- og 

bókaverzlun) undir firmanafninu „Bókhlaðan“. Hver okkar hefir rétt til að 

rita firmað, og ritum við það þannig: 

Bókhlaðan 

Stefán Runólfsson. 

3ókhlaðan 

Ólafur P. Stefánsson. 

Bókhlaðan 

Stefán H. Stefánsson. 

Reykjavík, 6. sept. 1932. 

Stefan H. Stefánsson, Þingholtsstr. 16. 

Stefan Runólfsson, úrsmiður og prentari, Þingholtsstr. 16. 

Ólafur P. Stefánsson, prentari, Þingholtsstr. 16. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavikur, að við undirritaðir, Kristján 

Jóhann Kristjánsson, Hringbraut 132, og Vilhjálmur Bjarnason, Grundar-
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stig 2, rekum trésmíðavinnustofu hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir firmanafninu: 

„Kassagerð Reykjavikur“. 

Firmað ritum við hvor um sig, en þó þarf undirskrift beggja, ef um 

er að ræða veðsetningar eða aðrar skuldbindingar fyrir firmað út á við. 
Undirskriftir eru þannig: 

Kassagerð Reykjavíkur 

Kr. Jóh. Kristjánsson. 

Kassagerð Reykjavikur 

Vilhj. Bjarnason. 

Kassagerð Reykjavíkur 

Kr. Jóh. Kristjánsson. Vilhj. Bjarnason. 

Reykjavík, 28. sept. 1932. 

Kr. Jóh. Kristjánsson. Vilhj. Bjarnason. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að úr firmanu Friðrik 

Magnússon á Co., Reykjavík, hafa sengið Friðrik Gunnarsson og Sigurjón 

Pétursson. Friðrik R. Magnússon rekur firmað einn framvegis undir sama 
nafni sem fullábyrgur eigandi. 

Reykjavík, 13. des. 1932. 

Fr. K. Magnússon.  Sigurj. Pétursson. Friðrik Magnússon. 

Undir firmanafninu s.f. Fram, reka þau, Jón Jónsson, Bárugötu 34, og 

Karólína Ólafs, Garðastræti 19, samlagsfélag til útflutnings á fiski. 

Karólína Ólafs ber ein ótakmarkaða ábyrgð, Jón Jónsson, er sam- 
lagsfélagi með tíu þúsund (kr. 10000,00) ábyrgð á skuldbindingum félags- 

ins. Elinmundur Ólafs, Garðastræti 19, hefir prókúru. Báðir félagar rita 
firmað hvort um sig þannig: 

Fram s.f. 

Karólina Ólafs. 
Fram s.f. 

Jón Jónsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Fram s.f. 

Elinmundur Ólafs. 

Reykjavik, 25. okt. 1932. 

Jón Jónsson. Karólína Ólafs. 

48. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að undir firmanafninu 

„Sameignarfélagið Kópur“, skammstafað „S/f Kópur“, rekum við undir-
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ritaðir sem fullábyrgir félagar, úígerð togara, er vid eigum saman, kaup 166 

og sölu á fiski og öðrum sjávarafurðum, svo og verkun fiskjar, og annað, 

sem stendur í sambandi við fiskveiðar. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Hvor um sig getur, svo 

gilt sé, skuldbundið félagið með undirskrift sinni og þar á meðal veðsett 

fisk félagsins tillryggingar lánum til útgerðarinnar. Til að selja eða veð- 

setja skip eða fasteignir félagsins, þarf undirskrift okkar beggja. 

Undirskriftum er hagað þannig: 

pr. S/f „Kópur“ 

áll Ólafsson. 

pr. S/f „Kópur“ 

Guðm. Guðmundsson. 

S/f£ „Kópur“ 

*áll Ólafsson. Guðm. Guðmundsson. 

Reykjavík, 27. okt. 1932. 

Páll Ólafsson, Guðmundur Guðmundsson, 

Sólvallagötu 4. Ránargötu 18. 

19. Samkvæmt tilkynningu, sem er móttekin 24. nóv. 1932, er skrásett Fiski- 

veiðahlutafélagið Freyja. Dagsetning samþykkta er 23. nóv. 1952. Heimili 

félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Tilgangur: Að kaupa skip og stunda 

fiskiveiðar á því og að framkvæma þá starfrækslu, sem nauðsynleg þvkir 

í sambandi við þær fiskveiðar. Framlög hvers félagsmanns er eitt þúsund 

krónur. Félagsmenn eru alls átta. Hver félagsmaður ábyrgist eitt þúsund 

krónur af skuldum félagsins auk framlags síns til félagsins og eigna í öðr- 

um sjóðum þess en stofnsjóði. Fundi félagsins skal boða með auglýsingu 

um borð í skipinu eða með ábyrgðarbréfi, eftir því sem við á. Stjórn félags- 

ins skipa þrir félagsmenn og tveir til vara, þeir Guðmundur Jónsson, skip- 

stjóri, Vesturgötu 52 B, Jón Bergm. Bjarnason, vélstj., Vesturgötu 33 B, og 

Elías Guðmundsson, stýrim., Nýlendugötu 22. Varastjórnendur: Ásgeir 

Einarsson, Baugsveg $A og Jochum Elíasson, Grettisg. 81. Firmað rita 

tveir úr stjórn félagsins þannig: 

f. h. Fiskiveiðafélagið Freyja 
Guðm. Jónsson. Elias Guðmundsson. 

f. h. Fiskiveiðafélagið Freyja 

Guðm. Jónsson. Jón Bergm. Bjarnason. 

h. Fiskiveiðafélagið Freyja 

Elías Guðmundsson. Jón Bergm. Bjarnason. 

Reykjavík, 24. nóv. 1932. 

Guðm. Jónsson. Elías Guðmundsson. Jón Bergm. Bjarnason.
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Hér með tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, að úr firmanu Friðrik 
Magnússon á Co., Rvík, hafa gengið Friðrik Gunnarsson og Sigurjón Pét- 
ursson. 

Friðrik K. Magnússon rekur firmað einn framvegis, undir sama nafni, 
sem fullábyrgur eigandi. 

Reykjavík, 13. desember 1932. 

Fr. K. Magnússon. Sigurj. Pétursson. Friðrik Gunnarsson. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

H/f Skallagrímur rekur skipaútgerð í Borgarnesi til siglinga um Faxaflóa 

og víðar. Samþykktir dagsettar 23. jan. 1932. 

Stofnendur eru: Borgarneshreppur, Kaupfélag Borgfirðinga, Verzlunar- 
félag Borgarfjarðar, Magnús Þorbjarnarson, söðlasmiður í Borgarnesi, 
Magnús Jónsson, gjaldkeri, s. st., Halldór Vilhjálmsson, skólastjóri, Hvann- 
eyri, María Sæmundsdóttir, húsfreyja, Hvítárvöllum, Jón Hannesson, bóndi, 
Deildartungu, Davíð Þorsteinsson, bóndi, Arnbjargarlæk, Jósef Björnsson 
bóndi á Svarfhóli, Sigurður Fjeldsted, bóndi í Ferjukoti, og Jóhann Magn- 
ússon, hreppstjóri, Hamri. 

Stjórn félagsins skipa: Magnús Jónsson, gjaldkeri, formaður félagsins, 
Davíð Þorsteinsson á Arnbjargarlæk og Hervald Björnsson, oddviti Borg- 
arneshrepps. Formaður hefir prókúruumboð. 

Tveir úr stjórninni geta skuldbundið félagið með undirskrift sinni og 
rita þeir firmað þannig: 

H/f Skallagrímur 
Magnús Jónsson. Hervald Björnsson. 

H/f Skallagrímur 
Hervald Björnsson. Davið Þorsteinsson. 

H/f Skallagrímur 
Davið Þorsteinsson. Magnús Jónsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. H/f Skallagrímur 

Magnús Jónsson. 
Hlutaféð er 30000 kr. og skiptist í 30 hluti, 1000 kr. hvern, en félags- 

stjórninni er heimilað með fundarsamþvykkt að hækka hlutaféð allt að helm- 
ingi síðar. 

Hlutaféð er að fullu greitt. 

Hlutabréfin hljóða á nafn og fylgja þeim engin sérréttindi né lausnar- 
skylda. Samþykki félagsstjórnar þarf til þess að selja hlatabréfin. 

Hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern hlut, þó með þeim takmörk- 
unum er hlutafélagsslögin ákveða. 

Fundarboð sendist með ábyrgðarbréfi eða símskeyti með 4ra vikna 
fyrirvara.
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HI. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 166 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðar, að frá 1. jan. þ. á. er Magnús 

Magnússon, kaupm., Ísafirði, genginn úr firmanu Timburverzlunin „Björk“ 

á Ísafirði, og er verzlun og rekstur firmans frá sama tima honum óviðkom- 

andi. 

Frá sama tíma rekur Jóhann Bárðarson verzlunina áfram undir sama 

firmanafni og áður, sem einkaeigandi, fullábyrgur. 

Ísafirði, 22. janúar 1932. 

M. Magnússon. Jóh. Bárðarson. 

Á aðalfundi h/f Bökunarfélag Ísfirðinga, Ísafirði, þann 141. febrúar 1932, 
var samþykkt að taka upp þá reglu, að kjósa varaforsetja. Skal sá gegna 

forstjórastörfum í hans forföllum. 

Kosinn var til varaforstjóra: Sigurður Guðmundsson, yfirbakari. 

Hann ritar firmað þannig: 

Bökunarfélag Ísfirðinga 
Sigurður Guðmundsson. 

Ísafirði, 19. febrúar 1932. 

Hér með tilkynnist til fimaskrár Ísafjarðar, að á aðalfundi Togarafélags 

Ísfirðinga h/f, Ísafirði, er haldinn var 28. þ. m., varð sú breyting á stjórn 

félagsins, að úr stjórninni gengu Karl Olgeirsson, kaupmaður, Ísafirði, og 

Grímur Jónsson, kaupmaður, Súðavík. 
Í stað þeirra voru kosnir í stjórnina Árni J. Árnason, bankamaður, og 

Ólafur Kárason, kaupmaður, báðir á Ísafirði. 

Skipa því stjórnina nú: 
Árni J. Árnason, bankamaður, formaður, Ólafur Kárason, kaupn., 

varaformaður, Matthias Ásgeirsson, bæjarfógetafulltr., ritari, og sem vara- 

maður: Sigurður Jónsson, fyrrv. skólastjóri. 

Ísafirði, 31. marz 1932. 

Matth. Ásgeirsson. Árni J. Árnason. Ol. Kárason. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðarsýslu, að hr. Jón J. Fannberg 

hefir prókúruumboð fyrir verzlun mína í Bolungavík, og hefir hann öll 

réttindi prókúrista lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Bjarni Eiríksson 

Jón J. Fannberg. 

P. t. Reykjavík, 8. mai 1932. 

Bjarni Eiríksson.
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Hér med tilkynnist til firmaskrår Ísafjarðar, að Togarafélag Ísfirðinga h/f, 

Ísafirði, veitir hér með hr. fyrv. bæjarfógetafulltrúa Matthíasi Ásgeirssyni, 

Ísafirði, prókúruumboð fyrir félagið og hefir hann öll réttindi, sem prókúr- 

istar hafa að lögum. Hann ritar firmað þannig: 

p. p. Togarafélag Ísfirðinga h/f 

Matth. Ásgeirsson. 

Frá sama tima er hér með afturkallað prókúruumboð það, sem konsúll 
Tryggvi Jóakimsson hefir haft fyrir félagið. 

Ísafriði, 2. ágúst 1932. 

Togarafélag Ísfirðinga h/f 

Árni J. Árnason. Ól. Kárason. 

Prókúruhafi í fyrirtækinu er Einar Ó. Kristjánsson og getur hann einn 

skuldbundið fyrirtækið. Hann ritar firmað þannig: 

pr. pr. Kolaverzlun Ísafjarðar 

E. O. Kristjánsson. 

Reikningsár fyrirtækisins er almanaksárið og hafi stjórnin afhent end- 

urskoðendum Samlagsins reikninga þess tveim vikum fyrir aðalfund, sem 

halda skal í síðasta lagi 15. febrúar ár hvert. — Aðalfund skal auglýsa með 

hálfsmánaðar fyrirvara í blaði, sem út kemur í bænum eða með uppfestum 

götuauglýsingum. 

Ísafirði, 3. ágúst 1932. 

Í stjórn Sjúkrasamlags Iðnaðarmannafélags Ísfirðinga 

Stefán Stefánsson, 

p. t. formaður. 

Kk. 0. Kristjánsson, 

gjaldkeri. 

Ingólfur Ketilsson, 

ritari. 

Sjúkrasamlag Iðnaðarmannafélags Ísfirðinga tilkynnir hérmeð, að það með 

fundarsamþykkt þ. 2. ágúst þ. á., hafi ákveðið að stofna veræzlunarfyrirtæki 

hér á Ísafirði með sölu á kolum o. fl. Á þessum sama fundi var stjórn sam- 

lagsins falið að annast að öllu leyti stofnun fyrirtækis þessa. 

Nú hefir stjórn samlagsins þegar hrundið verzlunarfyrirtæki þessu á 

stað og er það tekið til starfa undir firmanafninu „Kolaverzlun Ísafjarðar“ 

(Simnefni: „Kol“), með skrifstofu og varnarþing hér á Ísafirði. Markmið 

fyrirtækisins er að selja kol og aðrar vörur í smásölu og stórsölu eftir at- 

vikum. 

Eigandi fyrirtækisins, „Kolaverzlun Ísafjarðar“ er áðurgreint Sjúkra- 

samlag Iðnaðarmannafélags Ísfirðinga og ábyrgist það skuldir fyrirtækis-
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ins og skuldbindur med eignum sinum å hvada tima sem er, og sem bann 166 

1. jan. 1932 var sjédeign ad upphæd kr. 10861,16 — tiu busund åtia hundrud 

sextiu og ein — kr. 16 aurar, en félagar Samlagsins ábyrgjast engir per- 

sónulega skuldir eða skuldbindingar fyrirtækisins, enda njóti þeir aldrei 

neins ágóða fyrirtækisins umfram það, sem lög Samlagsins kveða á um 

þegar um styrkveitingar er að ræða til samlagsmanna. Allur mögulegur 

hagnaður af veræzlunarfyrirtæki þessu gengur þannig eingöngu til þess að 

auka sjóð Samlagsins og um leið möguleika þess til styrkveitinga handa 

samlagsmönnum samkvæmt lögum þess. Stjórn fyrirtækisins er ávalt hin 

sama og stjórn Samlagsins, sem nú er skipuð af þeim Stefáni Stefánssyni, 

skósmið, Tangagölu 16, formanni, Einari Oddi Kristjánssyni, gullsmið, 

Brunngötu 16, gjaldkera, og Ingólfi Ketilssyni, trésmið, Smiðjugötu 11, 

ritara, öllum til heimilis á Ísafirði. — Stjórnin skuldbindur fyrirtækið og 

nægir til þess undirskrift tveggja stjórnarmeðlima í hvert sinn. Ritar nú- 

verandi stjórn firmað þannig: 

Kolaverzlun Ísafjarðar 

FE. O. Kristjánsson. Ingólfur Ketilsson. 

Kolaverzlun Ísafjarðar 

Stefán Stefánsson. Ingólfur Ketilsson. 

Kolaverzlun Ísafjarðar 

E. O. Kristjánsson. Stefán Stefánsson. 

IV. Siglufjarðarkaupstaður. 

1. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að bræðurnir 

Egill og Ólafur Ragnars, nú til heimilis á Akureyri. reka sildarsöltun og 

verzlun á Siglufirði undir firmanafninu „Ragnarsbræður“. Heimili firmans 

og varnarþing er á Siglufirði. Egill Ragnars ber ótakmarkaða ábyrgð á öll- 

um skuldbindingum firmans, en Ólafur Bagnars leggur fram kr. 50000 sem 

samlagsfélagi og takmarkast ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins við 

framlag hans. 

Firmað rita firmafélagarnir báðir saman, þannig: 

Bagnarsbræður 

Egill Ragnars. Ólafur Ragnars. 

Akureyri, 20. janúar 1932. 

Egill Ragnars. Ólafur Ragnars. 

2. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að við undir- 

ritaðir höfum selt hr. rafvirkja Kristjáni Dýrfjörð, Hlíðarveg 13 Siglufirði, 

hlutabréf okkar og eign í firmanu h/f „Raftæki“ Siglufirði, og hefir hann
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166 að fullu greitt okkur hluti okkar í dag. Frá þessum tima berum við enga 

ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

Siglufirði, 22. marz 1932. 

Bragi Dýrfjörð. Andrés Hafliðason. B. Ísaksson. Snorri Stefánsson. 

Samkvæmt framanskráð hefi ég undirritaður keypt firmað h/f „Rat- 

tæki“ og eignir þess og rek það eftirleiðis einn undir firmanafninu Baftæki 

sem full ábyrgur eigandi. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það 

þannig: 

Raftæki. 

Kristján Dyrfjörð. 

Siglufirði, 22. marz 1932. 

Kr. Dyrfjörð. 

ö. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að á reglu- 

legum fundi í samvinnufélaginu „Samvinnuúlgerð Siglufjarðar“ þann 15. 

juli þ. á. var breyting serð á stjórn félagsins þannig: 

Úr stjórninni gengu tveir meðstjórnendur, þeir Jón Þorkelsson og Sig- 

urður Finnbogason, en í þeirra stað voru kosnir þeir Evþór Hallsson og Þor- 

lákur Þorkellsson. — Formaður stjórnarinnar er hinn sami og áður, Sveinn 

Þorsteinsson. 

Stjórn samvinnufélagsins ritar félagið þannig: 

Samvinnuútgerð Siglufjarðar: 

Sveinn Þorsteinsson, Evþór Hallsson, 

eða 

Samvinnuútgerð Siglufjarðar: 

Sveinn Þorsteinsson. Þorlákur Þorkelsson. 

Báðir hinir nýju stjórnendur eru heimilisfastir í Siglufjarðarkaupstað. 

Siglufirði, 15. júlí 1982. 

Sveinn Þorsteinsson. Eyþór Hallsson. Þorlákur Þorkelsson. 

4. Verzlun Halldórs Jónassonar, Siglufirði, veitir hér með hr. Hafliða H. Jón- 
assyni, Siglufirði, umboð sem prókúrista fyrir verzlunina, og hefir hann öll 
réttindi prókúrista samkvæmt 1. nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmag ritar hann þannig: 

p. p- Verzlun Halldórs Jónassonar 

Hafl. H. Jónasson. 

Siglufirði, 7. desbr. 1932. 

Vegna Dbú. Halldórs Jónassonar 

Kristin Hafliðadóttir. 

3. Hlutafélagið „Jötun“, lögheimili Siglufjörður. Tilgangur félagsins er að 
verzla með sjávarafurðir, sérstaklega sild, verka síld og stunda þær atvinnu-
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greinar er standa i sambandi vid slika starfrækslu. Dagsetning sambykkta 166 

30. juli 1932. 

Stofnendur: Ólöf Blöndal, húsfrú, Norðurgata 3, Siglufirði, S. A. Blön- 

dal, konsúll, Norðurgata 3, s. st., Magnús Blöndal, skrifstofustjóri, Norð- 

urgata 20 B, s. st., Þormóður Eyjólfsson, konsúll, Vetrarbraut 14, s. st., Páll 

S. Dalmar, fulltrúi, Vetrarbraut 20, s. st., Andrés Hafliðason, kaupmaður, 

Aðalgata 12, s. st., Einar V. Hermannsson, matsmaður, Túngötu, s. st., Guð- 

mundur Hafliðason. hafnarvörður, Aðalgata 14, s. st., Óli J. Hertervig, bak- 

arameistari, Vetrarbraut 10, s. st., Páll Guðmundsson, hóteleigandi, Lindar- 

gata 3, s. st., Otto Jörgensen, stöðvarstjóri. Aðalgata 9, s. st, Samúel Olafs- 

son, smiður, Túngata 1, s. st. 

Stjórn: S. A. Blöndal, formaður, og meðstjórnendur þeir Andrés Hafliða- 

son og Magnús Blöndal. Varastjórnandi Otto Jörgensen. Endurskoðendur 

Páll S. Dalmar og Einar V. Hermannsson. 

Framkvæmdarstjóri: Sophus A. Blöndal, konsúll, Siglufirði. Undir- 

skrift tveggja stjórnenda eða framkvæmdarstjóra þarf til þess að skuld- 

binda eignir félagsins. Framkvæmdarstjóri hefir prókúru-umboð. Undir- 

skriftum hagað þannig: . Í 
gad ps 5 H/t. „Jötun“ 

S. A. Blöndal. Magnús Blöndal. 

H/t. „Jötun“ 

S. A. Blöndal. Andrés Hafliðason. 

H/f. „Jötunn“ 

Andrés Hafliðason. Magnús Blöndal. 

Prókúruhafi og framkvæmdarstjóri S. A. Blöndal ritar firmað þannig 

er prókúru: 2 ou 
ber pro unnu pr. pr. h/f. „Jötun“ 

S. A. Blöndal. 

Hlutafé félagsins er kr. 2000.00 tvö þúsund krónur —-. Til hlutafjár- 

aukningar þarf samþykki hluthafa, er ráða yfir % hlutafjárins. Hlutaféð 

skiptist í hluti að upphæð kr. 100.00 hver. Innborgað hlutafé er kr. 500.00. 

Afgangurinn eða kr. 1500.00 greiðast í síðasta lagi 30. desember 1932. Hluta- 

bréfin hljóða á nafn og hafa hluthafar eitt atkvæði fyrir hverjar 100 krón- 

ur, er þeir eiga í hlutum. Sala hlutabréfa óheimil nema félagsstjórn sam- 

þykki. Sérréttindi engin og lausnarskylda engin. Fundir skulu boðaðir á 

þann hátt er stjórnin ákveður. 

Siglufirði, 30. júlí 1932. 

S. A. Blöndal, 

Andrés Hafliðason. Magnús Blöndal. 

V. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. 

1. Tilkynnt hefir verið til firmaskrár Akureyrarkaupstaðar að Útbú Nathan 

& Olsen þar sé hætt að starfa.
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166 2. Ég, Kristján Árnason, kaupmaður á Akureyri, gef hér með syni mínum, 

Gunnari H. Kristjánssyni, Akureyri, umboð sem prókúrista fyrir verzlun 

mína „Verzlunin Eyjafjörður“, Akureyri, og hefir hann öll réttindi prókúr- 

ista samkv. 1. nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Verzlunin Eyjafjörður 

Gunnar H. Kristjánsson. 

Akureyri, 26. marz 1932. 

Kristján Árnason. 

ö. Hér með tilkynnist, að ég undirritaður hefi selt hr. Páli Sigurgeirssyni, verzl- 

unarstjóra, verzlun mina: Brauns Verzlun, Akureyri, og yfirtekur hann verzl- 

unina frá 1. apríl 1932 að telja. Framvegis rekur hann verzlunina undir 

nafninu: 

Brauns Verzlun, Akureyri, eigandi Páll Sigurgeirsson. 

Akureyri, hinn 8. apríl 1932. 

Rich. N. Braun. 

1. Samvinnufélag sjómanna á Akureyri tilkynnir til firmaskrár 13. þ. m., að 

á aðalfundi félagsins 24. april s. 1,hafi Sigurður Sumarliðason gengið úr 

stjórn þess, en í hans stað verið kosinn Jón Jónsson, Brekkugötu 3 b. For- 

maður var kosinn Sigfús Baldvinsson og varaformaður Anton Ásgrímsson. 

Sama firma tilkynnir sama dag, að prókúruumboð Haraldar Gunnlaugs- 

sonar, framkvæmdarstjóra félagsins, sé afturkallað. 

Skrifstofa Evjafjs. og Akureyri, 15. júlí 1932. 

G. Ísberg, 

ftr. 

VI. Þingeyjarsýsla. 

1. Ingvar St. Pálmason, Pétur L. Waldortf, Stefán Höskuldsson, Jón Karlsson, 

Óskar Sigurðsson, Hinrik Sigurðsson, Karl Karlsson, allir til heimilis í Nes- 

kaupstað, og Guðmundur Ísfeld til heimilis Fuglafirði, Færeyjum, tilkynna 

til firmaskrárinnar í Þingeyjarsýslu, að þeir undir nafninu „Hafalda“ reki 

verzlun og útgerð á Skálum á Langanesi. 

Samþykktir félagsins eru dagsettar 5. desember 193 

Hver félagi greiðir 10 kr. við inngöngu og ábyrgjast þeir allir skuldir félags- 

ins in solidum. 

Í stjórn eru Karl Karlsson, Ingvar St. Pálmason og Stefán Höskuldsson.
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Prókúru hefir Pétur L. Waldorff og hefir hann einn rétt til að rita 166 

firmað og ritar hann firmað þannig: 

p. p- Hafalda 

Þétur L. Waldortt. 

Neskaupstað, 7. desember 1931. 

Pétur L. Waldorff. Stefán Höskuldsson. Hinrik Sigurðsson. 

Óskar Sigurðsson. Ingvar St. Pálmason. 

Karl Karlsson. Jón Karlsson. 

f. h. Guðmundar Ísfeld 
Karl Karlsson, e. u. 

VII. Neskaupstaður. 

1. Hér með tilkynnist til firmaskrár Neskaupstaðar, að Konráð Hjálmarsson 

hefir gengið úr firmanu „Verzlunin Konráð Hjálmarsson“ frá 31. des. 1951 

að telja, og er því Páll G. Þormar einn eigandi nefnds firma frá sama tíma, 

og ber einn ábyrgð á skuldbindingum þess. 

Norðfirði, 31. des. 1931. 

K. Hjálmarsson. Páll 6. Þormar. 

2. Pöntunarfélag Alþýðu, Neskaupstað, skammstafað P. A. N. 
Heimili félagsins og varnarþing er í Neskaupstað. Dagsetning samþykkta 

þess er 6. nóv. 1932. 

Tilgangur: Að annast hagkvæm vöruinnkaup tl heimilisþarfa fyrir 

félagsmenn og sporna við skuldaverzlun. 

Heimilt er einnig að annast vöruinnkaup fyrir utanfélagsmenn. Félagar 

bera, allir fyrir einn og einn fyrir alla, ábyrgð á skuldbindingum félagsins. 

Inngöngueyrir er 10 kr., sem rennur í varasjóð, svo og 1% af viðskipta- 

veltu félagsins og allar tekjur af utanfélagsviðskiptum. 

Fundi félagsins skal boða með uppfestum götuauglýsingum með minnst 

sólarhrings fyrirvara. 

Stjórn félagsins skipa þrír félagsmenn og einn til vara og velur hún sér 

sjálf formann. Einnig ræður stjórnin pöntunarstjóra. 

Til þess að skuldbinda félagið þarf undirskrift allrar stjórnarinnar. 

Stjórn félagsins skipa: Jónas Guðmundsson, kennari, formaður, Ólafur 

Magnússon, Sigurjón Kristjánsson, og varastjórnandi: Einar Einarsson. 

Prókúruumboð fyrir félagið hefir A. Alfons Pálmason, kaupm. 

Neskaupstað, 8. nóv. 1932. 

Jónas Guðmundsson. Ólafur Magnússon. Sigurjón Kristjánsson.
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166 Stjórnin ritar firmað þannig: 

Pöntunarfélag Alþýðu, Neskaupstað 

Jónas Guðmundsson. Ólafur Magnússon. Sigurjón Kristjánsson. 

Prókúruhafi undirritar þannig: 

p. p. Pöntunarfélag Alþyðu, Neskaupstað 

A. A. Pálmason 

3. Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað, skammstafað S. Ú. 

Heimili og varnarþing er í Neskaupstað. 

Tilgangur félagsins er: 

a. Að annast sameiginlega sölu á fiskframleiðslu félagsmanna. 

b. Að annast sameiginleg kaup á salti, veiðarfærum og öðrum útgerðarvörum 

með sem hagkvæmustum kjörum. 

c. Að sporna við skuldaverzlun og safna fé í tryggingar- og reksturssjóði. 

d. Að vinna að umbótum á veiði- og söluaðferðum, aukinni vöruvöndun og 

sem fullkomnastri hagnýtingu framleiðslunnar. 

Félagsmenn bera, allir fyrir einn og einn fyrir alla, ábyrgð á skuldbind- 

ingum félagsins. 

Inngöngueyrir er kr. 10,00. 

Í stofnsjóð félagsins leggst b% af andvirði seldra og kevptra vara, og 
%>% af sama í varasjóð. 

Stjórn félagsins skipa: Ölver Guðmundsson, útgm., Sigurður Hinriks- 

son, útgm., Jón Kerúlf Guðmundsson, útgm. 

Framkvæmdarstjóri er Kristján Sigtryggsson, kaupm. 

Framkvæmdarstjóri hefir einn prókúruumboð og ritar firmað. 

Ritar hann firmað þannig: 

p. p.- Samvinnufélag útgerðarmanna 

Kristján Sigtryggsson. 

Neskaupstað, Norðfirði, 8. nóv. 1932. 

Ölver Guðmundsson. Sigurður Hinriksson. Jón Kerúlf Guðmundsson. 

IX. Suður-Múlasýsla. 

1. Ísfisksölusamlag Fáskrúðsfirðinga, hefir heimili og varnarþing á Búðum í 

Fáskrúðsfirði. Samþykktir félagsins eru dagsettar 1. september 1931. Til- 

gangur þess er að vinna að sameiginlegri sölu á afla félagsmanna. Stjórn 

félagsins skipa: Marteinn Þorsteinsson, kaupmaður á Fáskrúðsfirði, Stefán 

P. Takobsson. kaupmaður s. st. og Pálmi Þórðarson, sjómaður s. st. Firmað
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rita tveir úr stjórninni og er undirskrift peirra skuldbindandi fyrir félagid. 166 

Rita þeir firmað þannig: 

F. h. Ísfisksölusamlags Fáskrúðsfirðinga: 

Marteinn Þorsteinsson, Stefán Jakobsson, 

eða 

F. h. Ísfisksölusamlags Fáskrúðsfirðinga: 

Marteinn Þorsteinsson. *álmi Þórðarson, 

eða 

F. h. Ísfisksölusamlags Fáskrúðsfirðinga: 

Stefán Jakobsson, álmi Þórðarson. 

Félagsmenn ábyrgjast skuldbindingar félagsins aðeins með inneignum 

sínum hjá því á hverjum tíma af andvirði afurða. Ihngöngueyrir er 10 kr. 

fyrir hvern félagsmann., sem leggist í varasjóð. Árgjald í varasjóð er 1% af 

söluverði afurða. 

2. Fiskiverkunarfélagið „Huginn“ hefir heimili og varnarþing á Eskifirði. Sam- 

Þþykktir félagsins eru dagsettar 8. april 1932. Tilgangur þess er að bæta úr 

atvinnuskorti félagsmanna með því að reka fiskverkun, ná umráðarétti yfir 

fiski, fiskiverkunarstöð og öðru, sem nauðsynlegt er við þann rekstur. Stjórn 

félagsins skipa: Arnþór Jensen, Eskifirði, formaður, Dagur Jóhannsson, 

verkamaður, Eskifirði, og Ragnheiður Björnsdóttir, húsfrú, s. st. Firmað 

rita 2 stjórnendur saman. Rita þeir firmað þannig: 

F. h. Fiskiverkunarfélagið „Huginn“ 

Arnþór Jensen, Dagur Jóhannsson, 

eða 

F. h. Fiskiverkunarfélagið „Huginn“ 

Dagur Jóhannsson, Ragnheiður Björnsdóttir. 

eða 

F. h. Fiskiverkunarfélagið „Huginn“ 

Arnþór Jensen, Ragnheiður Björnsdóttir. 

Prókúruhafi fyrir félagið er Arnþór Jensen, ritar hann firmað þannig: 

Pr. pr. Fiskiverkunarfélagið „Huginn“ 

Arnþór Jensen. 

Félagsmenn ábyrgjast skuldbindingar félagsins aðeins með eignum 

þess. Inngöngueyrir er 2 kr. á hvern félagsmann, sem leggst í varasjóð. Ár- 

gjald í varasjóð er 5 kr. frá hverjum félaga og 50% af hreinum ársarði 

félagsins. 

Það tilkynnist til firmaskrárinnar, að á síðasta aðalfundi Kaupfélags Þreið- 

dæla, Breiðdalsvík, varð sú breyting á stjórn þess. að úr henni gengu:
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166 Hóseas Björnsson, Guðjón Jónsson, Guðmundur Pétursson 

En í henni eru nú: 

Formaður: Einar Björnsson, Breiðdalsvík. Meðstjórnendur: Björgvin 

Jónasson, Hlíðarenda, Jón Björgólfsson, Þorvaldsstöðum. Varamaður: Guð- 

jón Jónsson, Tóarseli. 

Breiðdalsvík, 21. okt. 1952. 

p. p. Kaupfélag Breiðdæla 

Einar Björnsson. 

{. Hér með tilkynnist, að vér höfum afturkallað prókúruumboð kaupfélass- 

stjóra Einars Björnssonar fyrir Kaupfélag Breiðdæla, Breiðdalsvík, frá og 

með Í. janúar 195. 

3reiðdalsvík, 24. okt. 1952. 

Í stjórn Kaupfélags Breiðdæla 

Einar Björnsson, Björgvin Jónasson. Jón Björgólfsson. 

5. Hér með tilkynnist, að vér höfum veitt kaupfélagsstjóra Þórhalli Sigtrygss- 

syni, Djúpavogi. prókúruumboð fyrir Kaupfélag Breiðdæla, Breiðdalsvík, 

frá og með 1. janúar 1933 og ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Breiðdæla 

Þórhallur Sigtrvegsson. 

Breiðdalsvík, 24. okt. 1932. 

Stjórn Kaupfélags Breiðdæla 

Einar Björnsson, Björgvin Jónasson. Jón Björgólfsson. 

X. Skaftafellssýsla. 

1. Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Þórður Pálmason hefir farið 

með síðan 14. júni 1928, og leyfum vér undirritaðir, stjórnendur Kaupfélags 

Skaftfellinga, oss jafnframt að tilkynna, að hér eftir hefir Sigurjón Kjart- 

ansson fullt prókúruumboð samkv. lögum fyrir kaupfélagið. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Skaftfellinga 

S. Kjartansson. 

Vík í Myrdal, 24. april 1932. 

Í stjórn Kaupfélags Skaftfellinga 

Lárus Helsason. Sveinn Sveinsson. 

Ólafur Grímsson. Páll Sigurðsson.
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XI. Rangárvallasýsla. 

Á aðalfundi Kaupfélags Holtamanna, sem haldinn var að Bauðalækjarskála, 

sunnudaginn 17. maí 1931, var Gunnar Runólfsson, hreppstjóri á Raudalæk, 

kosinn í stjórn félagsins, í stað Bjarna Jónssonar Í Meiri-Tungu, er gekk úr 

stjórninni. 

Að öðru leyti er stjórn félagsins hin sama og getur um í 54. tölublaði 

Lögbirtingablaðsins frá 1930, og ritar því stjórn félagsins firmað framvegis 

samkvæmt þessari breytingu. 

breyting hefir orðið á stjórn Kaupfélags Hallgeirsevjar, að síra Jakob 

Ó. Lárusson. hefir gengið úr henni, og skipa nú stjórnina þessir menn: 

Sigurður Vigfússon, bóndi, Brúnum, formaður, Sigurþór Ólafsson, 

bóndi í Kollabæ, varaformaður, Áuðunn Jónsson, Eyvindarmúla, Jón Gísla- 

son, bóndi í Ey, Valdimar Jónsson, bóndi á Álfhólum. 

Varamaður í stjórn er: Guðjón Jónsson, bóndi í Tungu. 

Ennfremur tilkynnist: að kaupfélagið hefir sett á stofn útibú á Stór- 

ólfshvoli. með opinni sölubúð og skuldbindur það prókúruhafi félagsins 

Ágúst Einarsson. 

XII. Vestmannaeyjar. 

Það tilkynnist hér með, að herra framkvæmdastjóra Bjarna Jónssyni hefir 

verið falin prókúra fyrir kaupfélagið „Drífandi“ 

Í skilanefnd kaupfél. „Drífandi“ 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Ísleifur Högnason. Guðl. Hansson. 

Árni Oddsson. Bjarni Jónsson. 

Samkvæmt tilkynningu til firmaskrárinnar, sem dagsett er 11. febr. þ. á. 

er skrásett „Viðskiptasamlag smáútvegsmanna í Vestmannaeyjum“. Sam 

þvkktir þess eru dagsettar 19. jan. 1932. Félagið er pöntunarfélag. Stjórn 

þess skipa: Þorbjörn Guðjónsson, formaður, Stefán Ingvarsson, Guðlaugur 

Brynjúlfsson, Jón Hjálmarsson, Guðmundur Jónsson; varastjórn: Gunnar 

M. Jónsson og Guðjón Jónsson. Heimild til að rita firmað hefir framkvæmd- 

arstjóri, sem hefir rétt til að framselja það óðrum með samþykki stjórnar- 

innar. Prókúruumboð hefir Stefán S. Franklin. Árstillag í félaginu eru 5 

krónur. Enginn félagsmaður ábyrgist skuldir félagsins. Birtingar til félags- 

manna þarf ekki að birta í opinberum blöðum. 

Vestmannaeyjum, 11. febr. 1932. 

Stefán Ingvarsson. Þorbjörn Guðjónsson. Guðl. Brynjúlfsson. 

Jón Hjálmarsson. Gunnar M. Jónsson. 

1932 
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ö. Kaupfélag Alþýðu RS að það hafi hinn Í. maí þ. e. gefið Þorsteini Vig- 

lundarsvni, Skólaveg 37, prókúruumboð fyrir félagið. 

í. Sigurður Á. Gunnarsson, kaupm.. Heimagötu 25, og Nanna Gunnarsdóttir, 

Bárugötu 13, bæði í Vestmannaeyjum, reka saman sem fuilábyrgir félagar, 

matvöruverzlun í Vestmannaeyjum undir firmanafninu „Verzlunin Dags- 

brún“ 

Tillag hvors eiganda til fyrirtækisins er 1500 kr. Eigendur hafa bæði 

rétt til að rita firmað og rita það bannig: 

Verzlunin Dagsbrún 

ÁA. Gunnarsson. Nanna Gunnarsdóttir. 

eða 

Verzlunin Daesbrún 

Sig. Á. Gunnarsson. 

eða 

Verziunin Dagsbrún 

Nanna Gunnarsdóttir. 

Prokúru fyrir firnmað hefir Gissur Þorsteinsson, vergzlunarmaður, Báru- 

götu 15, Vestmannaeyjum, og ritar hann firmað bannig: 

pr. pr. Verglunin Dagsbrún 

Gissur Þorsteinsson. 

ð. Samkvæmt tilkynningu, sem dagsett er 14. marz 1932, er skrásett „Kaup- 

félag Alþýðu Vestmannaeyjum“. Varnarþing þess er í Vestmannaevjum. 

Dagsetning samþykkta er 3. febrúar 1932. Tilgangur félagsins er: a) að selja 

og útvega félagsmönnum nauðsynjavörur, b) að vinna gegn lánsverzlun, 

þannig, að seija eingöngu gegn staðgreiðslu, c) að efla þekking manna á 

santvinnufélagsskap, d) að styðja og styrkja stéttabaráttu verkalýðsins og 

alla þá starfsemi. sem verða má alþýða tl hagsæfdar efnalega og meining- 

arlega. Stjórn félagsins skipa þeir: Þorsteinn Víslundarson, skólastjóri, Guð- 

mundur Jónsson, skósmiður, Guðlaugur Gíslason, úrsmiður, Sigurður (Grott- 

tafnframt 

ita firmað 

skálksson, verkamaður. og Högni Sigurðsson, bóndi, og hafa þeir 

á hendi framkvæmdarstjórn félagsins og prókúru fyrir það. R 

þannig: 

F. h. Kaupfélags Alþyðu Vestmannaeyjum 

Þorsteinn Viglundarson. Guðmundur Jónsson. 

Gunnlaugur Gislason. Høgni Sigurdsson. 

Sigurdur Gottskålksson. 

Félagsmenn bera ábyrgð á skuldbindingum félagsins, sem nemur kr. 

200,00 á hvern meðlim umfram tllög sín. Inngöngueyrir er 10 kr. og kr. 
25 

„00 1 stofnsjóð. En heimilt er stjórninni, ef henni þykir ástæða til, að
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gefa innsækjendum kost å ad greida %5 af stofnhiut vid inngöngu ásamt 

inngångueyri og eftirstöðvarnar á næstu 10 mánuðum eftir inngöngu. 

Stendur til að félagið hafi innlánsdeild. Félagið hefir heimild í lögum til að 

starfrækja innlánsdeild. Tekjur varasjóðsins eru: a) 1% að viðskiptaveltu 

   félagsins, b) inngangseyrir félaga, ce) vextir af innstæðu sjóðsins. Félagið 

  

hefir borgatabréf. Í stofnsjóð leggjast árlega sem séreign hvers félagsmanns DT 

3% af vidskiptum hans við félagið. 

Samkvæmt tilkvnningu til hlutafélagaskrårinnar er skrásett 10. marz þ. á. 

h/f Óskar Halldórsson. Heimili þess 

kkta 11. febr. 1932. Tilsangur félagsins er ishúsrekstur, 

og varnarþing er 1 Vestmannaevjum. 

   Dagsetningar samþj 

verzlun með sjávarafurðir aðallega, svo og útlgerðarslarfsemi.Stofnendur 

eru: Óskar Halldórsson, framkvæmdarstjóri, Skólavörðustíg 19, Reykjavík, 

Bjarni Matthíasson, verzlunarmaður, Skólavörðustíg 22, Reykjavík, Gisli 

Bjarnason, cand. jur., Bergþórugötu 21, Beykjaviík, Jóhannes Jónsson. skip- 

stjóri, Marargötu 3. Reykjavík, Björn Ólafsson, verzlunarmaður, Tjarnar- 

götu 48, Beykjavik. Stjórnendur eru: Óskar Halldórsson, Bjarni Matthías- 

son, Björn Ólafsson, Jóhannes Jónsson. Framkvæmdarstjóri og prókúruhafi 

er Óskar Halldórsson. Firmað rita: Tveir úr stjórninni eða öll stjórnin, svo 

og prókúruhafi. Undirskriftum er þannig hagað: 

Óskar Halldórsson h/f 

Óskar Halldórsson. Bjarni Matthiasson. 

Óskar Halldórsson h/f 

Óskar Halldórsson. 3jörn Ólafsson. 

Óskar Halldórsson h/f 

Björn Ólafsson. Bjarni Matthíasson. 

pr. pr. Óskar Halldórsson h/f 

Óskar Halldórsson. 

Hlutaféð er kr. 6000,09, sem skiptist í 100 kr. hluti. Hlutafjársöfnun er 

lokið og Þhlutaféð allt innborgað. Hlutabréf hljóða á nafn. Sérréttindi eru 

engin á hlutum og lausnarskylda engin. Stjórn félagsins hefir forkaupsrétt 

á þeim hlutabréfum, er félagsmenn vilja selja. Hluthafar hafa jafnmörg- 

atkv. eins og þeir eiga marga hluti í félaginu, þó setur enginn félagsmaður 

farið með meira en atkvæða. Fundi og aðrar tilkynningar skal boða hlut- 

höfum með hæfilegum fyrirvara. Útibú eru engin. 

Það tilkynnist hérmeð, að herra verzlunarstjóri Carl Rosenkjær hefir frá 

og með deginum í dag prókúru fyrir h. f. „Freyr“. Jafnframt afturkallist 

ptrókúra sú er Theodor Jónsson hafði á sínum tima. 

Vestmannaevjum, Á. april 1932. 

ÞP. V. G. Kolka. Kristján Egilsson. Kjartan Guðmundsson. 

1932 

166
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166 8. Það tilkynnist hér með til firnmaskrár Vestmannaeyja, að þann 25. nóvem- 

ber 1982 var stofnað samlagsfélagið Kaupfélag Eyjabúa. Heimili félagsins 

og varnarþing er í Vestmannaeyjum. Tilgangur félagsins er: 1. Að reka 

verzlun með ýmsar vörur í Vestmannaeyjum. 2. Að efla vöruvöndun og 

koma innlendum vörum í sem hæst verð. 3. Að sporna við skuldaverzlun 

og Óreiðu í viðskiptum. 4. Að safna í sjóði fé til tryggingar fyrir framtið 

félagsins. Í stjórn félagsins eru: Stefán Árnason, lögregluþjónn, formaður, 

Símon Guðmundsson. útserðarmaður, Páll Eyjólfsson, fiskimatsmaður, 

Guðjón Jónsson, trésmiður, og Óskar Sigurhansson, vélsmiður, allir til heim- 

ilis í Vestmannaeyjum. Firmað rita stjórnarformaður og einhver einn með- 

stjórnenda og rita þeir firmað þannig: 

Kaupfélag Evjabúa 

Stefán Árnason. Simon Guðmundsson. 

eða 

Kaupfélag Evjabúa 

Stefán Árnason. Páll Eyjólfsson. 

eða 

Kaupfélag Eyjabúa 

Stefán Arnason. Guðjón Jónsson. 

eða 

Stefán Arnason. Oskar Sigurhansson. 

Prókúru fyrir firmað hefir Sigurður Scheving, verzlunarmaður, Vest- 

mannaeyjum, og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Kaupfélag Evjabúa 

Sig. S. Scheving. 

Tillög hvers félagsinanns til félagsins er kr. 25,00 í stofnsjóð og kr. 10,00 

í varasjóð. Hver félagsmaður er persónulega ábyrgur fyrir allt að kr. 100,00 

vegna fjárhagslegra skuldbindinga félagsins. Önnur persónuleg ábyrgð er 

engin. Fundarboð til félagsmanna skulu vera skrifleg. 
oe Vestmannaeyjum, 28. nóv. 1932. 

Stefán Árnason. Guðjón Jónsson. Páll Eyjólfsson. 

Úskar Sigurhansson. Simon Guðmundsson. 

9. „Lifrarsamlag Vestmannaeyja“ vinnur lýsi og mjöl úr fisklifur, sem sam- 

lagsmenn fá samlaginu til vinnslu og annast sölu á þeim afurðum. Heimili 

félagsins og varnarþing er í Vestmannaeyjum. Samþykktir félagsins eru 

dagsettar 7. desbr. 1932. Samlagsmenn ábyrgjast skuldir samlagsins með 

hlutum sínum i sjóðum félagsins og auk þess árlega með þrem aurum af 

hverju kilói lysis, annars en svo nefnds skilvindulýsis, sem fæst úr Hfur frá 

þeim og þeir hafa lagt inn hjá samlaginu til vinnslu. Í sameignarsjóð og 

séreignarsjóð skal leggja allt nettóandvirði skilvindulýsis samlagsins og 

nettóandvirði mjöls og enn fremur 1% af nettóandvirði annars lýsis sam-
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lagsins, á meðan verið er að greiða væntanleg lán, sem samlagið fær til 166 

húsa-. véla- og verkfærakaupa, en eftir það skal tillag til sjóða þessara á- 

kveðið með fundarsamþykkt, en má þó aldrei vera lægra en 2 aurar af 

nettóandvirði af hverju kílói lysis og 5% af andvirði mjöls, nema sani- 

bykkt sé með *%% atkvæðamagns félagsins. 14 hluti framangreindra gjalda 

rennur í sameignarsjóð félagsins og % hlutar í sércignarsjóð. Í stjórn fé- 

lagsins eru: Jóhann Þ. Jósefsson, alþingismaður, Fagurlyst. Ólafur Auð- 

unsson, kaupmaður, Þinghól, og Hjálmar Konráðsson, kaupfélagsstjóri, 

Miðstræti 4. allir í Vestmannaeyjum. Undirskrift einhverra tveggja úr stjórn 

félagsins þarf til þess að skuldbinda félagið. Stjórnin ritar firmað þannig: 

Lifrarsamlag Vestmannaeyja 

Jóhann J. Jósefsson. Ólafur Auðunsson. Hjálmar Konráðsson. 

eða 

Lifrarsamlag Vestmannaeyja 

Jóhann Þ. Jósefsson. Ólafur Auðunsson. 

eða 

Lifrarsamlag Vestimannaevja 

Jóhann Þ. Jósefsson. Hjálmar Konráðsson. 

eða 

Lifrarsamlag Vestmannaevja 

Olafur Auðunsson. Hjálmar Konráðsson. 

Enginn sérstakur framkvæmdarstjóri hefir verið ráðinn fyrir félagið 

og prókúra er engin. Aðalfundi skal boða skriflega með viku fyrirvara. 

Vestmannaeyjum, 8. desbr. 1952. 

Lifrarsamlag Vestimannaevja 

Jóhann Þ. Jósefsson. Olafur Auðunsson. Hjálmar Konráðsson. 

XIII. Árnessýsla. 

1. Skilanefnd Kaupfélags Grimsnesinga tilkynnir, að það hafi falið Eiríki Þor- 

steinssyni prókúruumboð. 

Hann ritar: 

pr. pr. Kaupfélag Grímsnesinga 

Eirikur Þorsteinsson. 

2. Kaupfélag Árnesinga tilkynnir, að úr stjórn þess sé genginn Þorvaldur 

Ólafsson, en í stað hans kosinn Guðm. Þorvarðarson í Sandvík. Stjórnin 

ritar: 

Kaupfélag Árnesinga 

Ágúst Helgason. Gísli Jónsson. Guðm. Þorvarðarson.
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167 AUGLYSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gerðar hafa verið árið 1932. 

Skrás. 1932, nr. 1. 

Filkynnt 14. janúar 1932, kl. 4 síðd., af Pet Milk Company, verzlun, St. Louis 
í Missouri, Bankaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 29. janúar s. á. 

  

  

Orðið: 

Samkv. tilkynningu 4. maí 1912, er merkið skrásett í Washington 10. sept- 
ember s. á. fyrir þurmjólk. — Tilkynnandi fyrst skráður sem eigandi merkisins 
1. mai 1925. 

Skrás. 1932, nr. 2. 
Tilkynnt 1. febrúar 1932, kl. 3 síðd., af firmanu H. Ólafsson & Bernhåft, 

heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 25. s. m. 

VIKINGS 
KAFFIBÆTIR 
SER    
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Merkið er í tvennu lagi, oe á að nota það á umbúðir um kaffibæt. Synir 

það mynd af víkingaskipi á siglingu, en fyrir ofan myndina eru skráð orðin: 

VÍKINGS KAFFIBÆTIR. Fyrir neðan myndina er letrað: „Skrautbúin skip 

fyrir landi, flutu með fríðasta lið, færandi varninginn heim“ 

við hana stendur: „Víkings-kaffibætirinn er framleiddur af firmanu Dutch Chi- 

,„ en vinstra megin 

cory Works, J. GC. Pieters, kgl. hirðsalar, Groningen. Það er stofnsett 1790 og 

selur kaffibæti um allan heim“, og hægra megin eru ummæli um vöruna. Loks 

er minni mynd af sama skipi, ætluð til álímingar á enda hvers kaffibætis- 

stönguls. 

Skrás. 1932, nr. 3. 

Tilkynnt 27. janúar 1932, kl. 2 siðd., af 1. G. Farbenindustrie A/G, verk- 

smiðja og verzlun, Frankfurt a/M, Þýzkalandi, og skrásett 25. febrúar s. á. 

„Phanodorm“ 
Samkv. tilkynningu 10. júlí 1916, er merkið skrásett í Berlin 25. október 

s. á. fyrir læknislyf fyrir menn og dýr, sótthreinsunarefni, varðveitingarefni 

fyrir matvæli, ljósmyndapappír og efnasamsetningar til litunar og ljósmynd- 

unar, steina- og jarðliti, tjörulitaefni, lökk og bæs. steiningar- og sútunarefni, 

varðveitingarefni fyrir leður, silkiþræði til notkunar við skurðlækningar, matar- 

hæfisvörur og línsterkjublöndur. Tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkis- 

ins 22. febr. 1926, og skrásetning þess endurnýjuð 10. júlí 1926. 

Skrás. 1932, nr. 4. 

Tilkynnt 1. marz 1932, kl. 10 ård., af A/S De Danske Spritfabrikker, sprit- 

framleiðsla, Köbenhavn, Danmörk, og skrásett 10. s. m. 

Merkið er í tveim hlutum, miðar á framhlið og bakhlið flösku. 1) Reétt- 

hyrndur einkennismiði með gullinni rönd á ljósbrúnum grunni. Öfantil við miðju 

er ljós maltakross á sporðskjulöguðum grunni, rauðleitum. Yfir krossinn eru 

prentaðir stafirnir: GC. L. O. G., dökkbrúnir.. Yfir rauðleita grunninum er let að 

í boglinu: KÖBENHAVN- AALBORG DANMÁRK, en undir, einnig í boglinu: 

GUMINUM LIQUIDUM OPTIMUM CASTELLI. Efst á miðanum stendur: Aktie- 

selskabet De Danske Spritfabrikker. Neðanvert við miðjan miðann er letrað: 

LIQUEUR. 38,5%, og eru þau orð tvíundirstrykuð. Þar fyrir neðan eru ummæli 

um vöruna. 2) Rétthyrndur einkennismiði með gullinni rönd á ljósbrúnum 

grunni. Efst er mynd af verksmiðjubyggingu og undir myndinni orðin: CASTEL- 

LUM AALBORGENSE. Þar fyrir neðan ummæli um bygginguna og vöruna. 

1932 
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AKTIESELSKABET | 
DE DANSKE SPRITFABRIKKER 

N-AALBORG 
MAN Day, j i A A 

— = Fr ar 
CASTELLUM AALBORGENSE 

Tegningen viser 
DE DANSKE SPRÍTFABRIKKERS 

meget gamle  Reklifíkationsanstall, 
som laa i AALBORG (Jylland) 

Den stod i Forbindelse med 

Selskabets anden slore Spril 
fabrik i AALBORG, paa hvíl 

ken den bekendte 

AALBORG AKVAVIT 
t henved 100 AAR er blevet 

fabrikeret, og som har naael sitt 

  

  

S 
Á 

Ss 
cd 

Lion SM 
”OUIDun opt! 

QUEUR. 
38,5 % 
  
  

Ry ved sine i leknisk Henseende 
fremragende Produkter bør 

afkølet, 

hvilket forfrisker 

Den interessanle skæve Taarnbyg- 
ning blev revet ned i 1931, 
da Selskabets 2 Fabrikker 

í Aalborg blev samlel paa den 
nyopførte Fabrik ved 

Limfjorden 

Smagen og forhøjer 

Åromaen    
Samkv. tilkynningu 11. nóvember 1931, er merkid skråsett i Kaupmanna- 

höfn 31. desember s. á. fyrir kör (Liqueur). 

Skrás. 1932, nr. 5. 

Tilkynnt 7. marz 1932, kl. 2 síðd., af I. G. Farbenindustrie A/G, verksmiðja 

og verzlun, Frankfurt a/M, Þýzkalandi, og skrásett 10. s. d. 

Atebrin 
Samkv. tilkynningu 11. desember 1912, er merkið skrásett í Berlin 15. janúar 

1913 fyrir lyfjasanisetning, og sú skrásetning síðan endurnýjuð í8. nóvember 

1922. Tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 28. febrúar 1928. 

Skrás. 1932, nr. 6. 

Tilkynnt 19. marz 1932, kl. 2 síðd., af H/f „Shell“ á Íslandi, olíuverzlun, 

Skildinganesi við Skerjafjörð, og skrásett 31. s. m.



  

Ordid AEROSHELL, sem stendur fyrir ofan mynd af vængjudum hörpudisk 

Merkið er skrásett fyrir benzin, steinolíu, smurningsoliur og allskonar oliu- 

afurðir. 

Skrás. 1932, nr. 7. 

Tilkynnt 22. marz 1932, kl. 3 síðd., af firmanu Brinch á Spehr. verksmiðja 

og verzlun, Köbenhavn, Danmörku. og skrásett öl. s. m. 

CC BIOSAN 
Samkv. tilkynningu 9. desember 1931, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

13. febrúar 1932 fyrir bætiefnablandin næringarefni til manneldis og bættefna- 

blandinn jurtasamsetning, tilbúinn sem mannlæknislvt. 

Skrás. 1932, nr. 8. 

Tilkynnt 30. marz 1932, kl. 2 siðd., af Vacuum Oil Company A/S, olíu verzl- 

un, Köbenhavn, Danmörku, og skrásett 30. april s. á. 

CC PEGASUS 
samkv. tilkynningu 4. desbr. 1931, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

G. janúar 1932 fyrir: Allskonar olíur og feiti til ljósa, hitunar, smurninga og 

orkugjafar, ennfremur allar tegundir af bensíni. svo sem bengzin, bensol, gasolins 

og svipaðar framleiðsluvörur, notaðar tl orkugjafar, sem og til blöndunar. 

1932 

167



1932 514 

167 Skrås. 1932, nr. 9. 
Tilkynnt 30. marz 1932, kl. 2 sidd., af sama, og skrásett 30. april s. á 

  

Orðið: PEGASUS, skráð fyrir ofan hest með vængjum. 
samkv. tilkynningu 4. des. 1981, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 27. 

febrúar 1932 fyrir allskonar vörutegundir. 

Skrás. 1932, nr. 10. 
Tilkynnt 19. maí 1932, kl. 2 síðd., af Standard Oil Company of NewJersey, 

verzlun, Wilmington í Delaware og New York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og >» 
skrásett 26. s. m. 

ESSOLUBE 
Orðið: 

Samkv. tilkynningu 28. marz 1931, er merkið skrásett í Washington 21. júlí 
s. á. fyrir: Hreinsaðar, hálfhreinsaðar og óhreinsaðar olíur, framleiddar úr stein- 
olíu, með eða án viðbótar af dýra-, jurta- eða steinaefnum. til ljósa, eldsneytis, 
orkuvinnslu, hitunar og smurnings, ásamt smurningsfeiti. 

Skrás. 1932, nr. 11. 
Tilkynnt 24. maí 1932, kl. 3 síðd., af Vacuum Oil Company A/S, verzlun, 

Köbenhavn, Danmörku, og skrásett 28. s. m. 

Mynd af vængjuðum hesti.



  

| Samkv. tilkynningu 4. des. 1931. er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 20. 
« 

april 1932 fyrir: 

Nafta, benzin, benzol, gasoliu (Gasolin), alls konar steinoliu, eldsneytis- 

olíur, korntegundir, grastegundir, frætegundir, rótarávexti, ber, hnetur, blóm, 

baðmull, óunninn trjávið, ull, silki og efni, sem notuð eru í þess stað, fiskmeti, 

veiðidýrakjöt, pillur, duft. töflur, efnafræðilegar vörur til lyfja- og hreinlætis- 

notkunar, plástra, sjúkrabindi, ólífræn eiturefni, blásyruefni (Cvanider), arsen- 

efnasambönd, sótthreinsunarefni, sýrur, hárskurðartæki, tilbúin blóm, skófatn- 

að, sokka, klæðnað, borðdúka, rekkjuvoðir. koddaver, ljósa-, hitunar-, suðu-, 

kæli-, þurkunar- og lofiræstingartæki, vatns- og skolpleiðslur, svampa, snyrti- 

tæki, kinrok, stálspæni, efnafræðivörur til notkunar við iðnað og vísindalegar 

rannsóknir, slökkvitæki, herzlu- og kveikingartæki. afstevpuefni til tannsmiða. 

tæki til tannfyllinga, kýsilsýrusölt, krít, þinur og trefjaefni, hitasevmslu- og ein- 

angrunartæki, vörur úr ullargrjóti (Asbestfabrikater), áburðarefni, hrámálma 

og að nokkru leyti unna ódýra málma, skerandi eggjárn, verkfæri, ljái, bjúg- 

hnífa, högg- og lagvopn, nálar, veiðarfæri, skeifur, hóffjaðrir, smeittar vörur 

(emaillerede Varer) og tinaðar vörur, efni í járnbrautarþekjur, járnvörur, járn- 

smíðavörur og smíðavörur, pjálurvörur, akkeri, festar, bjöllur, lykkjur, króka. 

peningaskápa, slíður, vélunnin málmsnið, flött og steypt byggingarefni, vél- 

steypuvörur, samgöngutæki á landi, í lofti og á vatni, hluti tilheyrandi sam- 

göngutækjum og annað þar að lútandi, LHíunarefni, liti, málmþvnnur. skinn, 

húðir, garnir, leður- og loðskinnavörur, gljákvoðu, lakk, bæs, trjákvoðu, limefni, 

svertu, gljáunar- og sútunartæki, band, kaðlavörur, net, stálvira, yfirspunna 

þræði, bólstrunarefni, þéttingartæki, öl, vín, vínanda, óáfenga drykki, góðmálma, 

gull-, silfur-, nikkel- og alúminíumvörur, vörur úr nýsilfri, Bretamálm (Brit- 

tannia) og aðrar svipaðar málmblöndur, skartgripi, eftirlíkingar af gull- og silt- 

urþráðum (leoniske Varer), togleður, efni, sem notuð eru í stað togleðursvara 

og vörur úr þeim til iðnfræðilegra nytja, regnhlifar, sólhlifar, göngustafi, loft- 

tegundir, kerti, náttljós, kveiki, rennivörur, telgdar vörur, fléttaðar vörur, mynda- 

ramma, myndir (líkanir) undir tilbúinn fatnað og til notkunar í sambandi við 

hársnyrting, lækninga-, sóttvarnar-, björgunar- og slökkvitæki, -áhöld og -verk- 

færi, sáraumbúðir, gerfilimi, augu og tennur, eðlisfræðitæki, efnafræðitæki, ljós- 
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fræðitæki, landmælingatæki, siglingatæki, raffræðitæki, rafmagnsvogir, raf- 

magnsmerkistæki, rafmagnsmælitæki, rafmagnsmyndatökutæki, verkfæri og tól, 

talsíma-, ritsíma- og útvarpstæki, mælitæki, vélar og vélahluta, rekólar (Driv- 

remme), sjálfhreyfivélar, áhöld til innanhússnotkunar, eldhúsáhöld, áhöld 

til notkunar í stórgripahúsum (fjósum, hesthúsum o. s. frv.), garðyrkjutæki, 

landbúnaðartæki, húsgögn, spegla, Þbólstraðar vörur, veggfóðrunar- og 

skreytingarefni, rúm, kistur, hljóðfæri og hljóðfærahluta, kjöt, fisk, kjöt- 

seyði, niðursoðin matvæli, grænmeti, ávexti, ávaxtasafa, mauk (Geléer), egg, 

mjólk, smjör, ost, kaffi, kaffibætir, te, sykur, syróp, hunang, mjöl, grjón, 

matvæli, deigvörur, krydd, ídýfur, edik, kakaó, súkkulaði, syvkurvörur, 

bökunar- og kökugerðarvörur, ser, Þbökunarduft, næringarefni handa 

þeim, er gæta varúðar í mat og drykk (diætiske Næringsmidler), malt, fóður- 

vörur, Ís, prentletur, málverk, höggmyndir, leirbrennda muni, postulín, leir, gler, 

gljástein og gljásteinsvörur, kögurvefnað (dregla). bönd, bryddingarvörur, 

hnappa. knipplinga, útsaum, söðlasmiðavörur, ólar, töskur og leðurhvlki, mölun- 

arvörur, mólunarvörur (Modellervarer), Þilliard- og merkikrit, skrifstofuhús- 

gögn, skotvopn, andlitsfarða (Sminker), púður, olíusnauð efni til þess að ná 

burt hári og þess háitar, sápur, þvotta- og bleikiefni, línsterkju og linsterkjubönd 

(Stivelsepræparater), litunarefni til þvotta, salmiak, kvillajabörk, slípitæki, leik- 

föng, leikfimi- og iþróttatæki, sprengiefni, kveikivörur, flugeldatæki, fallbyssur, 

skotfæri, steina, skrautsteina, kis, gips, bik, malbik, tjöru, flvtjanleg hús, reyk- 

háfa, byggingarefni, óunnið tóbak, tóbaksvörur, vindla og vindlingamunnstvykki, 

pípur, teppi. gólfþurkur, línóleum, vaxdúka, ábreiður, hengi, fána, tjöld, segl, 

poka. úr, úrhluta, ofin efni, vefnaðarvörur og lodduka (Filt). 

Skrás. 1932, nr. 12. 

Tilkynnt 28. júní 1932, kl. 11 árd., af firmanu Thomas Hedlev £ Co., Ltd. 

sápugerð, Newcastle-on-Tyne, Englandi, og skrásett 8. ágúst s. á. 

Orðið: 

FAIRY 

Merkið er skrásett í London 22. janúar 1932. 47. flokki, fyrir allskonar 

sápur. 

Skrás. 1932, nr. 13. 

Tilkynnt 1. ágúst 1932, kl. 1 siðd., af firmanu Aspro, Limited. verksmiðju- 

rekstur, Sloug, Buckinghamskiri, Englandi, og skrásett 2. sept. s. á. 

Orðið: 

ASPRO
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Merkið er skrásett í London 5. júlí 1920, 3. flokki, fyrir lyfjablöndur handa 167 

mönnum. Samkv. útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, er tilkynnandi fyrst 

20. júlí 1927 skráður sem eigandi merkisins. 

Skrás. 1932, nr. 14. 

Tilkynnt 8. ágúst 1932, kl. 2 síðd.. af The Condensed Milk Company of Ire- 
f 99 

land (1928) „Limited, Lansdowne. Eimerick, Írlandi, og skrásett 22. sept. s. á. 

  

  

  

Mynd af kú, en fyrir ofan myndina er letrað orðið: BÚBÓT. 

Merkið er skrásett í Dublin 28. nóvbr. 1931, 2. flokki, fyrir niðursoðna mjólk. 

Skrás. 1932, nr. 15. 

Tilkynnt 8. ágúst 1932, kl. 2 síðd.. af sama, og skrásett 22. sept. s. á. 

  

hl 

ss   
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167 Mynd af kú, en fyrir ofan myndina er letrað orðið: BBÁ. 

Merkið er skrásett í Dublin 23. nóv. 1981, 2. flokki, fyrir niðursoðna mjólk. 

Skrás. 1932, nr. 16. 
Tilkynnt 9. sept. 1952, kl. 3 siðd., af Kaupfélagi | > sorgfirdinga, samvinnu- 

oO félag, Borgarnesi, og skrásett 29. október s. á. 

  
Mynd af skjöldóttri kú, er stendur á grænum haga, cn í baksýn mynd af 

fjallinu Baulu með eðlilegum Htum. Efst á myndinni stendur með hvítu letri á 

bláum grunni orðið: Baulu og neðst á græna fletinum, er kýrin stendur á, 

orðið: MJÓLK. 
Merkið er skrásett fyrir niðursoðna mjólk. 

Skrás. 1932, nr. 17. 
Tilkynnt 22. septbr. 1932, kl. 11 árd.. af H. Ólafsson £ Bernhött, heildsala 

og umboðsverzlun, Reykjavík, og skrásett 29. október s. á.
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Mynd af fljúgandi erni, er læsir klónum um ferstrendan flöl. en á miðjum 167 

fletinum standa stafirnir: HOB saman bundnir. 

  

Merkið er skrásett fyrir korn- og mjölvörur, allskonar niðursuðuvörur, alls- 

konar kryddvörur, þurrkaða. niðursoðna og sultaða ávexti og allskonar sælsætis- . % 5 5 

vörur. 

Skrás. 1932, nr. 18. 
Tilkynnt 27. sept. 1932, kl. 3 síðd., af firmanu O. Johnson € Kaaber, heild- 

sala og framleiðsla, Beykjavík, og skrásett 29. október s. á. S 

  

kaffibætir 
Rauður einkennismiði. Á honum miðjum stendur orðið: David med silf- 

urlituðu letri, en fyrir ofan það orðið: Ekta og neðst: kaffibætir. 

Merkið er skrásett fyrir kaffibæli, og er orðið David að skoða sem sér- 

staklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Skrás. 1932, nr. 19. 

Tilkynnt 11. október 1932, kl. 3 síðd., af John Dewar £ Sons, Limited, áfeng- 

isbruggun, Perth, Skotlandi. og London, Englandi, og skrásett 29. s. m. 

Orðið: 

White Label 
Samkv. útskrift úr ensku vörumerkjaskránni, er merkið skrásett í London. 

f£. mai 1931, 45. flokki, fyrir skozkt whisky
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167 Skrås. 1932, nr. 20. 

Tilkynnt 13. oktåber 1932, kl. 2 sidd., af Vacuum Oil Company ÅA/$, oliu- 

verzlun m.m. Kaupmannahöfn, Danmårku, og skråsett 29. s. m. 

i KOMO 
Samkv. tilkynningu 30. ågust 1919, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 27. 

september s. á. fyrir olíur, smurningu og vax af sérhverri tegund, sem og svip- 

aðar framleiðsluvörur. sem notaðar eru tl smurninga, ljósa eða upphitunar eða 

sem brennsluefni. steinolíu, benzin, gasólin og svipaðar vörur notaðar til orku- 

gjafar, eða blöndun úr steinolíu eð: öðrum steinkenndum olíum og filumeiri 

olium, sérstaklega slíkum, er notaðar eru sem smurningsolur og á leður og seim 

ullarolía og þvottaefni fyrir ull, einnig „emulgerandi“ oliar, einkum á leður 

1929. 

  

Hefir skrásetning merkisins verið endurnyjuð 27. sept 

  

Skrás. 1932, nr. 21. 

Tilkynnt 2. nóvember 1952, ki. 1í árd.. af Kodak Aktiengesellsehatt. verk- 

smiðja, Berlín, Þýzkalandi, og skrásett 26. s. mi. 

Orðið 

   
   

samkv. tilkynningu ÍÍ. april 1% Berlin 

fyrir eðlisfræðileg, efnafræðisleg, landmælinga-. siglinga-, 

vogar- merkis-, SåanDTevnsiu     isleg, kvikmynda-, ljåsmyn    
og talåhåld, -tæki og -verkfæri, farartæki til notkunar 1 lofti og å sjó og valni 

svo og hluta af þeim og fylgitæki 

  Skrás. 1932. nr. 22 

kl. 2 sidd., af Salamander Aktiengesellschaft, 

  

Tilkynnt 4. nóvember 19. 

verksmiðja, Kornwestheini í Wúrtembe Þýzkalandi, og skrásett 26. s. m. 
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I hring, sem myndast af ordunum: MARKE og SALAMANDER, sæést mynd 167 

af salamöndru. 
  samkv. tilkynnnigum 20. júl 1908 og 7“. júní 1915, er merkið skrásett í 

  Bergen 29. desember 1908 fyrir skófatnað, skómót, skóreimar og -bönd, efnaleg 

steiningar- og fágunarefni (eingöngu vélræn eins og t.d. smergill o. þ. h.). og 

báðar 

hin 6. Júni 

síðar 9. september 1915 fyrir teður,        áselninga 

  

síðan verið endurnvjaðar, sú fyrri síðast 12. mai 

  

; kynnandi fyrst skráður sem eigandi nterkisins 25. nóvember 1930. 

Tilkynnt 21. nóvember Reykjavíkur, kem. 

  

isk-teknisk verksmiðja, Beykjavík. 

Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir allskonar sælgætisvörur, kakao, allskonar súkku- 

laði, marsipan, karamellur, allskonar brjóstsvkur. svkraða ávexti og ávaxla- 

mauk, kex, hunang. allskonar lakkris, Hmonaðiduft, sosdrvkki., aliskonar öl. 

edik, edikssýru, matar- og ávaxtaliti, allskonar safa. allskonar dropa og olíur. 

sem nolað er til heimilisþarfa, allskonar bökunarefni, kaffibæti, tannkream, hár- 

  

gljáa. allskonar smyrsl, andlitsduft. hérmeðul. ilmvötn og öll önnur fegrunarefni, 

allskonar sápur, þvottaefni. kerti og skóáburð. allskonar fægilög, fæsiduft. bón. 

  

vélaclitur, vagnáburð. sóda, ræstiduf 

  

brons. hti, blek, lakk og olíur Er orðið 

MUM að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir it 

Skrás. 1932, nr. 24. 

Tilkynnt 8. desember 1932, kl. 3 síðd. af Efnagerð Revkjavikur, kemisk- 

teknisk verksmiðja, Revkjavik, og skrásett 15. s. mm. 

Orðið: 

  

  

        

Merkið er skrásett fyrir bifreiðabón, 

  

allskonar sápur, þvotta- 
efni, kerti og skóáburð, allskonar fægilös, fægidufi, bón. vélaoliur, vagnáburð. 
sóda, ræstiduft, brons, ht, blek, lakk og olíur, allskonar sælgælisvörur, kakað, 

allskonar súkkulaði. marsipan, karamellur. aliskonar lakkrís. limonadiduft, gos- 

drykki, allskonar öl, edik, eldissýru, matar- og ávaxtaliti, allskonar s: Sé 

  

fa. alls- 
konar dropa og olíur, sem notaðar eru til heimilisþarfa, allskonar bökunarefni.
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167 kaffibæti, tannkream, hárgljáa, allskonar smyrsl, andlitsduft, hårmedul, ilm- 

völn og önnur fegrunarefni, ennfremur allskonar brjóstsvkur, svkraða ávexti 

Er orðið: BÍLO að skoða sem sérstaklega og ávaxtamauk, kex og hungang. 

tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1932, nr. 25. 

Tilkynnt 8. desember 1932, kl. 3 siðd., af sama og skrásett 15. s. m. 

Orðið: 

ÍSÍ 
Merkið er skrásett fyrir húsgagnabón, bifreiðabón., allskonar sápur, þvotta- 

efni, kerti og skóáburð, allskonar fægilös, fægiduft, bón, vélaolíur, vagnáburð, 

sóda, ræstiduft, bronz, liti, blek, lakk og olíur, allskonar sælsætisvörur, kakaó. 

allskonar súkkulaði, marsipan, karamellur, allskonar lakkris, lííinonaðiduft. gos- 

drykki, aliskonar öl, edik, edikssýru, matar- og ávaxlaliti. allskonar safa, alls- 

konar dropa og olíur, sem notaðar eru til heimilisþarfa. allskonar bökunarefni. 

kaffibæti, tannkream, hárgljáa. allskonar smyrsl. andlilsduft, hármeðul, ilm- 

  

vötn og öll önnur fegrunarefni, ennfremur brjóstsvkur, svkraða ávexti og ávaxta- 
  

Í sem sérslakiega tilbúið heiti o 
sð mauk, kex og hunang. Ber að skoða orðið: IS 

fyrir ofangreindar vörulegundir 

Samkvæmt 10. er. laga nr. 43. 13. nóvember 1903, um vörumerki, hafa eftir- 

greind merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1922 nr. 1 og 2. 

fibbv. MeNeill & Libby, Chicago, frå 25. februar 

Skrås. 1922 nr. 3 og Å. 

O. Johnson & Kaaber, Rvik, frå 27, februar. 

Skrás. 1922 nr. 5. 

Tanquerav, Gordon & Co., Ltd., London, frá s. d 

Skrás. 1922 nr. 7. 

3ritish American Tobacco Go., Ltd., frá s. d. 

Skrás. 1922 mr. 12. 

The B.F. Goodrieh Comp.. New York, frá 20. april.
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Skrås. 1922 nr. 13. 167 

British American Tobacco Co., Ltd., frå s. d. 

Skrás. 1922 nr. 14. 

Sophus Berendsen A/S, Köbenhavn, frá 20. júli. 

  

Skrás. 1922 nr. 17. 

Spillers Ltd., London, frá 20. april. 

Skrás. 1922 nr. 19. 

Meltis, Ltd... London, frá s. d. 

Skrás. 1922 nr. 21. 

The Denver Chemical Manufacturing Co., frå 21. september. 

7, 29, 30, 31, 32, 33 37. Skrås. 1922 nr. 24, 26, 2 

3ritish American Tobacco (Go., Ltd., London, frá 10. október. 

skrás. 1922 nr. 38. 

Jönköpings og Vulcans Tandstiekstabriksaktiebolag, Jönköping, frá 2. nóv. 

Skrás. 1922 nr. 39. 

The Goodyear Tire &X Rubber Co., Akron í Ohio, Bandaríkjum N.-Aneriku, 

frå 5, desember. 

Ennfremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 

kvæmt 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1922 nr. 6. 

A/S Dansk Sprit-fentral, Köbenhavn, frá 7. april. 

Skrás. 1922 nr. 8, 9 og 19. 

The United States Plaving Card. Co., Cincinnati í Ohio, Bandaríkjun Norður- 

Ametiku, frá 9. mai. 

Skrás. 1922 nr. 15 og 16. 

Sophus Berendsen A/S, Köbenhavn, 20. júlí 

Skrás. 1922 nr. 18. 

Halldór Guðmundsson & Co., Bvík, 25. ágúst. 

skrás. 1922 nr. 20. 

Continental Bodega Comp. A/S, Köbenhavn, 16. september.



1932 524 

167 Skrås. 1922 nr. 22. 

Hecker-Jones-Jewell Milling C0o., New York, 25. september, 

Skrås. 1922 nr. 23. 

Mospero Fréres, Lid., London, 12. október 

2 > , Z8 og 34 Skrås, 1922 nr. 

British American Tobacco Comp., Ltd., London, 10. nóvember. 

Skrás. 1922 nr. 40 

A/S Sætre Kjeksfabrik, Oslo, 5. desember. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík. 

1. desember 1932. 

168 REIKNINGUR BJARGRAÐASJÓÐS ÍSLANDS 

árið 1931. 

Sjóðsreikningur: 

Innborsað: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 

ad. Bjargráðasjóður sveitarfélasa BA SN kr. 181197.81 . 5 J 3 

b. Hinn sameiginlegi Bjar: iðasjóður ...... 250256.71 i: 5 J 

  

kr. 751754.55 

2. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga ..... a 25803.70 

3. Tillag úr rikIssjÓði ......0.. IR 26928.00 

í. Vextir af inneign í bönkum: 

a. Af innstæðu Bjarsráðasjóðs sveitarfélaga kr. 19865.18 

b. Af innstæðu hins sameiginlega Bjargráðasj. 11811.18 

34676.66 

5. Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu): 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga kr. 375459 

b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasj. 13968.71 

6. Afborganir lána: 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga kr. 245 

b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasj. 1021 16.67 

126526.89 

Kr, 965413,13
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Utborgað: 

1. Kostnaður við SJÓÐINN so... a kr. 1279.80 

2, Útlán: 

a. Úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .......... kr. 90189.46 

hb. Úr hinum sameiginlega Bjargráðasjóði .. 8000.00 

98189.16 

3. Sjóður í árslok: 

   

  

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjarsráðasjóðsgjald 1927 ...... ki 150.25 

b. Ósreitt bjargráðasjóðsgjald 1931 ...... 818.75 

c. Ógreiddir vextir 1930 020000 340.00 

d. Ogreiddir vextir 1931 2000. 340.00 

ec. Inneign í bönkum #20... 165163.37 

I. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

) —
J
 ] 

a. Ógreiddir vextir 1931 . kr. 250.00 

b. Inneign i bonkum 20... 398581.30 

398831,50 

Kr. 965413.13 

Eicnareikningur: 

I. Eign í ársbyrjun: 

  

laga: I. Bjargráðasjóður sveita 

a. Ogreiti bjargráðasjóðs- 

  

gjald 1927 ....... kr. 

b. Ógreiddir vextir 1930 130.00 

c. Í útlánum .. ere 75091.67 

d. Ínneign í bönkum .... 180617.59 

a. Í útlánum .......... kr. 317041,67 

b. Inncign 1 bonkum .... 250256.71 

567298,58 

kr. 1123887.89 

2, Eignaaouknuing å årinu 2... 103851.89 

Kr. 1227739.78



1932 526 

168 Passiva 

I. Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreilt bjargráðasjóðs- 

sjald 1927 .....…. kr. 150.25 

b. Ógreitt bjargráðasjóðs- 

gjald 1981 000. 818.75 

c. Ógreiddir vextir 1930 340.00 

d. Ogreiddir vextir 1931 310.00 

c. Í útlánum 2... 110900.91 

f. Inneign í bönkum .... 163163.37 

kr. 606013.28 

Il. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ögreiddir vextir 1981 . kr. 250.00 

b. I utlånum ........... 222895.00 

c. Inneign í bönkum .... 398581.50 

621726.50 

kr. 1227739.78 

Kr. 1227739.78 

Revkiavík, í sept. 1952. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson 

EMBÆTTI, SYSLANIR M. M. 

6. janúar var Guðmundur Hlíðdal. símaverkfræðingur, allramildilegast 

skipaður landssimastjóri 

15. Janúar skipaði Hans hátign konungurinn Tryegva Þórhallsson, for- 

sætisráðherra, til þess að veita forstöðu fjármálaráðuneytinu í fjarvist fjár- 

málaráðherra Ásgeirs Ásgeirssonar. 

20. janúar var Jónas Sveinsson alramildilegast skipaður héraðslæknir í 

Blönduóshéraði. 

5. d. var magister Kristinn Andrésson settur til þess frá 20. f. m., að vera 

I. bókavörður við Landsbókasafnið. 

8. febrúar var síra Þorgrímur Sigurðsson skipaður til þess að vera sókn- 

arpreslur í Grenjaðarstaðarprestakalli í Suður-Þingevjarprófastsdænmi.
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20. apríl var séra Helgi Konráðsson skipaður til þess að vera såknarprest- 

ur í Höskuldsstaðaprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi frá 1. Júní næstkom- 

andi að telja. 

25. maí var Sigurmundur Sigurðsson læknir allramildilegast skipaður Bil 

þess að vera héraðslæknir í Flateyjarhóraði frá 1. júní næstkomandi að telja. 

S. d. var Torfi læknir Bjarnason alramildilegast skipaður héraðslæknir 

í Miðfjarðarhéraði frá 1. júní næstkomandi að telja. 

28. mai þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita for- 

sælisráðherra og atvinnu- og samgöngumálaráðherra Tryggva Þórhallssyni, 

dóms- og kirkjumálaráðherra Jónasi Jónssyni og fjármálaráðherra Ásgeiri Ás- 

geirssyni lausn frá ráðherraembættum. 

S. d. var Ólafur Einarsson cand. med. settur til þess að þjóna héraðslækn- 

isembættinu í Grímsneshéraði vfir júnímánuð næstkomandi. 

öl. maí var sóknarprestinum í Saurbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd, 

séra Einari Thorlacius. samkvæmt beiðni hans veitt lausn frá prestsskap frá 

ræslkonrandi fardögum að telja. 

3. júní þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að skipa al- 

þingismann Ásgeir Ásgeirsson til að vera forsætisráðherra og fjármálaráð- 

herra, hæstaréttarmálaflutningsmann Magnús Guðmundsson til að vera dóms- 

og kirkjumálaráðherra og prófast séra Þorstein Briem til að vera atvinnu- og 

samgöngumálaráðherra. 

Vegna fjarvistar forsætis- og fjármálaráðherra Ásgeirs Ásgeirssonar hefir 

Hans hátign konunginum þann 15. Júní þóknast að skipa dóms- og kirkju- 

málaráðherra Magnús Guðmundsson, til þess að veita forstöðu þeim málum, 

er heyra undir forsætisráðherra. að svo miklu leyti, sem þörf kynni að gerast. 
   

  

atvinnu- og samgöngumálaraðherra Þorstein Briem, til þess að annast störf 

Jármálaráðherra. 

ÍS. Júní var aðalbankastjóra við Búnaðarbanka Íslands, dr. phil. Páli Essert 

Olasvni, veili lausn frá embætti sankvæmt umsókn hans. 

S. d. var fyrverandi forsætisráðherra Tryggvi Þórhallsson skipaður aðal- 

bankastjóri Búnaðarbanka Íslands. frá 1. júlí þ. á. að telja. 

5. d. var cand. theol. Garðar Þorsteinsson skipaður til að vera sóknar- 

prestur í Garðaprestakalli í Kjalarnesprófastsdænmi.
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Samkvæmt tillögum forsætisráðherra hefir Hans hátign konungurinn 
  > þann 23. juni fallizt : GS a 

  

skipting starfa milli dóms- og kirkjumálaráðherrans 

annarsvegar og alvinnu- og samgöngumálaráðherrans hinsvegar, verði nokk 

ur önnur en ákveðið er í konungsúrskurði 29. desbr. 1924, meðan þeir eru ráð- 
  

herrar báðir. hæstarétttarmálaflutninssmaður Magnús Guðmundsson og prö- 

fastur séra Þorsteinn Briem. 

Samkvæmt þessu er svo ákveðið að af þeim málum, sem heyra undir at 

vinnu- os samgöngumálaráðuneytið. falli undir dómsmálaráðherra Magnus 

Guðmundsson: Samgöngumál. nema vegamál, sveilarstjórnarmál, fátækramál, 

almenn styrktarstarfsemi, sjóðir, sem ræðir um í HM. kafla nefnds konungs- 

eingarfélög, mælitækja- og vogarmál, en á hinn bóginn af þeim 

málum, sem samkvæmt konungsúrskurðinum heyra undir dóms- og kirkju- 
úrskurðar, bye 

málaráðuneytið, falli undir atvinnumálaráðherra séra Þorstein Briem: Kirkju- 

mál, þar undir kirkjujarðir, kirkjujarðasjóður. prestssetur og allt annað, sen 

að kirkjumálum lýtur. kennslumál, þar undir allir skólar landsins æðri og 

lægri. 

28. júní var Ólafur Einarsson læknir settur til þess fyrst sinn að þjóna 

héraðslæknisembættinu í Grimsneshéraði. 

11. júlí var Ólafur læknir Einarsson allramildilegasl skipaður héraðs- 

læknir í Grimsneshéraði. 

25. júlí var Haraldur Jónsson allramildilegast skipaður héraðslæknir 1 

Reykdælahéraði. 

27. júlí var cand. juris Torfi Hjartarson settur til þess fyrst um sinn að 

vera sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Ísafirði. 

29. júlí var sóknarpresturinn í Stóranúpsprestakalli, séra Jón Thoraren- 

sen, skipaður sóknarprestur í Hrunaprestakalli í Arnesprófastsdæini 

S. d. var dónkirkjupresturinn Í Reykjavík, séra Bjarni Jónsson, skipað- 

ur til þess að vera prófastur í Kjalarnesprófastsdæmi. 

2. ágúst var professor juris Einar Arnórsson allramildilegasi skipaður SES 

dómari í hæstarétti frá 1. september næstkomandi að telja. 

12. ágúst var cand. jurís Bjarni Benediktsson seltur til þess fyrst um sinn 
z 

að vera prófessor við lagadeild Háskóla Íslands frá 1. sept. þ. á. að telja. 

26. ágúst var sellur sóknarprestur í Saurbæjarpresltakalli á Hvalfjarðar 

sirönd í Borgarfjarðarprófastsdæmi, síra Sigurjón Guðjónsson, skipaður sókn 

arpreslur sama staðar.
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22, ågust var syslumanninum i Hånavatnssyslu, Boga Brynjolfssyni, allra- 

mildilegast veitt lausn frå embætti frå 30. september næstkomandi ad telja. 

1. september var Stefán læknir Guðnason settur til þess um einn mánuð 

að gegna héraðslæknisembættinu í Dalahéraði. 

Hæstiréttur hefir kosið Eggert Briem forseta réttarins frá 1. september þ. á. 155 

5. september var skrifstofustjóra í fjármálaráðuneytinu Gísla Ísleifssyni 

veitt 6 mánaða leyfi frá skrifsltofustörfum sér til heilsubótar. 

S. d. var dr. Páll Eggert Ólason settur skrifstofustjóri í fjármálaráðu- 
"DO 

neytinu. 

15. sept. var Kristjáni Sveinssyni, héraðslækni í Dalahéraði allramildi- 

Jegast veitt lausn frá embætti. 

20. sept var Stefán læknir Guðnason settur til þess um einn mánuð, frá 

I. okt. þ. á. að telja, að gegna héraðslæknisembættinu í Dalahéraði. 

27. sept. var Guðbrandur Ísberg. bæjarfógetafulltrúi settur syslumaður í 

Húnavatnssýslu frá 1. október þ. á. að telja. 

20. sept. var sóknarpreslinum í Húsavíkurprestakalli, séra Knúti Arn- 

erimssyni, samkvæmt umsókn hans, veitt lausn frá prestsskap frá 1. júní næst- 

komandi að tela, án eftirlauna. 

1. okióber voru þeir vfirlæknir Jón Hy. Sigurðsson og dócent Nicls P. Dun- 

sal allramildilegast skipaðir prófessorar við læknadeild Háskóla Íslands. 

S. d. var bæjarlæknir Magnús Pétursson allræmildilegast skipaður héraðs- 

læknir í Reykjavík. 

8. október var seltur sýslumaður í Húnavalnssýslu, Guðbrandur Ísbere, 

alramildilegast skipaður svslumaður í nefndri sýslu. 

il. október var magister Einar Jónsson skipaður tl þess að vera kennari 

við Slyrimannaskólann í Bevkjavik frá Í. okt. að telja. 

21. október var Stefán læknir Guðnason allramildilegast skipaður hér- 

aðslæknir í Dalahéraði. 

#1. október var Lárus Bjarnason skipaður skólastjóri við gagnfræðaskól- 

ann í Flensborg í Hafnarfirði.
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10. nóv. var fyrrv. ráðh. Sigurður Eggerz allramildilegast skipadur bæjar 

fógeii á Ísafirði og sýslumaður í Ísafjarðarsyslu. 

lí. nóvember þóknaðist Hans hálign konunginum allramildilegast að 

  

velta dómsmálaráðhe 

  

' Maenúsi Guðmundssvni lausn frá embætti 

Í1. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að skipa 

alþingismann Olaf Thors dómsmálaráðherra, með sama starfssviði og fráfar 

andi ráðherra Magnús Guðmundsson hafði. 

I“. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum alramildilegast að 

breyta úrskurðinum um starfsvið ráðherranna þannig, að málin um landhelg- 

issæzlu varðskipanna skuli falin ráðherra Þorsteini Briem. 

28. nóvember var cand. theol. Benjamín Kristjánsson skipaður sóknar. 

prestur í Grundarþingapreslakalli í Evjafjarðarprófastsdæmi frá 1. nóv. þ. á 

að telja. 

5. desember var Lúðvík Guðmundsson skipaður skólastjóri og Haraldur 
e O 

Leósson skipaður kennari við gagnfræðaskólann á Ísafirði frá 1. okt. þ. á 

að telja. 

Þann 28. desember þóknaðist Hans hátign konunginum að veila Ólafi 

Thors. dómsmálaráðherra, lausn frá embætti sínu. 

S. d. skipaði Hans hátign konungurinn Masnús Guðmundsson, alþingis- 

mann, til þess að vera dómsmálaráðherra, þannig að skipting starfa milli 

ráðherranna verði aftur að öllu eins og segir í konungsúrskurði frá 23. Júni 

1932. 

S. d. var Högni læknir Björnsson allramildilegast skipaður héraðslæknir 

í Ögurhéraði frá 1. jan. 1933. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

G. febrúar var sendiherra Lithauens í Norðurlöndum Jurgis Savickis, 

Stockhólmi, allramildilegasl sæmdur stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. var yfirlæknir, dr. Axel Lauritz Larsen Rein, Kaupmannahöfn, allra 

mildilegast sæmdur slórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar.
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9. febr. var yfirverkfrædingur vid norsku rikisjårnbrautirnar Sverri Möller 
Tronheim, allramildilegast sæmdur stårriddarakrossi Fålkaordunnar 

S. d. voru beir 

Kaptain Laurits Bruhn, Kaupmannahåfn, 

Kaptain Wilkens Ulrich, Söndarboreg, 

Stabsofficiant Valdemar Bredstrup-Holm, Kaupmannahåfn, 
Stabsofficiant Hans Valdimar Nörving. Kaupmannahöfn, 
Aðalræðismaður Wilhelm Joakim Detlev Jensen. Genova, 
Overkorttegner Hans Peter Simonsen, Kaupmannahöfn, 

allramildilegast sæmdir riddarakossi Fálkaorðunnar. 

Il. april var bankastjóri V. Eigtved, Kaupmannahöfn allramildilegast 
sæmdur stórriddarakrossi með sljörnu Fálkaorðunnar. 

5. d. var bankastjóri Poul Andersen, Kaupmannahöfn, allramildilegast 
sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

2). mal var aðalsræðismaður Dana, Lissabon, Guilherme Ferreira-Basto. 
allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru 

Fyrrv. ræðismaður Dana. Oporto. Joao Bibeiro de Færia Mesquita og 
Fröken Dagmar Bjarnarson, París. 

allramildilegast sæmd riddarakrossi Fálkaorðunnar. 

25. júlí voru þeir 

1 , / 

Fukssáldsfullmáktises ordförende, dr. K. Hildebrand. Stocholm. 
Rikisbókavörður 1. G. A. Gollijn, Stockholm. 
Ministerialdirektor Dr. Landwehr. Beichwirtsehaftministerium. Berlin. 

allramildilegast sæmdir slórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

S. dl. voru þessir allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar: 
Bankastjóri í Landmandsbanken Poul Ingholt, Kaupmannahöfn, 
Yfirbókavörður háskólasafnsins dr. A. W. Grape, Uppsölum, 
Fyrrv. yfirbókavörður dr. V. Gödel, Stockholm. 
Chef des secretaires-redacteurs du senat, Pierre de Lapommerave, Paris, 
Yfirbókavörður háskólasafnsins Christoph Weber, Kiel. 
Gesandischaftrat Duckwits, Referent fir Island im Ausvårtiges Amt, Berlin, 
Ministerialrat im Bundesminsterium fir Unterricht, dr. æodcgar Pelrin, 

Wien. 

1932
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25. júlí voru þessir allramildilegast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Kammrér Helse Wedin, Stockholm. 

Fil. He. N. ÁA. Afzelius, Stockholm. 

Framkvæmdarstjóri Elías Berdal, Oslo, 

Akademischer Maler Theodor Henning, Wien. 

21. okt, voru beir: 

Sænska Regeringsrådet, dr. juris Gabriel Thulin og 

Utanrikisrådherra Svia, friherra S. G. F, T, Ramel, 

allramildilegast sæmdir stórkrossi Fálkaorðunnar. 

S. d. voru Þeir: 

Chefen för Arbelsradet í Svíaríki, John Wilhelm Nordin og 

Operachefen, Overintendanten John Forsell. Stockholm, 

allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar 

S. d. voru þeir: 

í. sekreterare í utanrikisráðuneyti Svía, fríherra 0. G. W. Bamel og 

Blaðamann Einar Fors Bergström, Stockholm, 

allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar 

S. d. voru þessir allram:ildilegast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Ritstjóri. þjóðþingssmaður. Ole Björn Kraft, Kaupmannahöfn, 

Orlogskaptajn Frils Hammer Kjölsen, Kaupmannahöfn, 

Sekreteraren í félaginu „Norden“, yfirkennara Karl Steenberg, 

Skattmástaren í félaginu „Norden“ endurskoðanda Torsten Wallsren. 

Hofkapelmástare vid kungl. Teatern, Nils Grevillius, Stocholm, 

Fru Majornan Gurli Kellgren, Stockholm, 

Tannlæknir Gösta Öberg. Vppsölum. 

26. s. m. voru þeir: 

Forsætisráðherra Íslands Ásgeir Ásgeirsson og 

Útserðarmaður og óðalsbóndi Thor Jensen. 

allramildilegast sæmdir stórkrossi Fálkaorðunnar. 

98. nóv. var forstjóri Jakob Hennming Johansson, Stockholm, 

allramildilegast sæmdur stórriddarakrossi með stjörnu Fálkaorðunnar. 

Ss. d. voru þessir allramildilegast sæmdir stórriddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Forstjóri Albert S. Kvaal, Oslo, 

þjóðskjalavörður, dr. phil. Hannes Þorsteinsson, 

Skipstjóri Sigurður Pétursson,
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Vitamálastjóri Thorvald Haraldsson Krabbe, 

Fiskeridirektör F. V. Mortensen, Kaupmannahöfn. 

Ss. d. voru þessir allramildilegast sæmdir riddarakrossi Fálkaorðunnar: 

Stórkaupmaður og útgerðarmaður Gustav Hvleen, Halmstad. 

Frú Guðrún Pétursdóttir, Reykjavík, 

Frú Guðrún Pétursdóttir, Víðivöllum, Skagafirði, 

Frú Bagnhildur Pétursdóttir, Beykjavík. 

Frú Þórunn R. Sívertsen. Höfn í Borgarfirði, 

Prófastur, dómkirkjuprestur síra Bjarni Jónsson. Reykjavík. 

svin Vi 

Utserðarmaður Einar G. Einarsson, Grindavík. 

jör 

  

Syslumadur fusson, Efra-Hvoli, Rangårvallasyslu, 

Friðfinnur Guðjónsson, Reykjavík. Leikari 

Dómkirkjuprestur, síra Friðrik Hallgrímsson. Bevkjavík 

Vegamálastjóri Geir Zoðga, Reykjavík. 

Jankastjóri (core Ólafsson. Bevkjavík. 
J > . . 

Fyrrv. bankastjóri Jens B. Waage, Reykjavík. 

Hreppstjóri Jóhannes Ólafsson, Þingeyri. 

Skólastjóri Lárus Bjarnason, Hafnarfirði, 

Fvrrv. hreppstjóri Lýður Jónsson. Skriðnesenni. 

  

Aðalræðismaður Ludvig Andersen, Reykjavík. 

Kaupfélaesstjóri, síra Siglús Jónsson, Sauðárkróki. 5 

    up, professor sira Sigurdur Sivertsen, Revkjavik 

Verksmiðjueigandi. Sigurjón Pétursson, Álafossi. 

Kaupmaður Tómas Jónsson, Reykjavík. 

Skrifstofustjóri Vigfús Einarsson. Reykjavík. 

Hreppstjóri Þorvaldur Ólafsson, Þóroddsstöðum. 

Hreppstjóri Hallgrimur Nielsson, Grímsstöðum, 

stórkaupmaður Eduard Storr, Kaupmannahöfn, 

Slórkaupmaður Charles Mouritzen, Leith. 

ERLEND HEIÐURSMERKI 

11. júlí var skrifstofustjóri Alþingis Jón Sigurðsson allramildilegast sæmd- 
ur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

21. september var forsætisráðherra Ásseiri Ásgeirssyni allramildilegast 
leyft að bera stórkross Vasaorðunnar. 

5. d. var konungsrilara J. H. Sveinbjörnsson allramildilegast leyft að bera 
stórkross sænsku Norðurstjörnunnar.
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í. október var skipstjóri á Óðni Jóhann Pétur Jónsson allramildilegast 

sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

KONSÚLAR 

20. janúar var stöðvarstjóri Björn Magnússon viðurkenndur sænskur vici- 

konsúll á Ísafirði. 

8. marz var Jón Jónsson, Firði, viðurkenndur norskur vicikonsúll á 

Seyðisfirði. 

20. apríl var tannlæknir Leifur Sigfússon viðurkenndur franskur agen! 

consulaire í Vestmannaeyjum. 

STYRKVEITINGAR 

Af vöxtum úr styrktarsjóði Frederiks konungs VII. árið 1902 hefir at 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitt málfundafélaginu Magna. Hafnar- 

firði. 300 krónur. ungmennafélaginu Skallagrími, Borgarnesi, 150 krónur og 

Kristrúnu Kristjánsdóttur, Fljótsdal í Fljótshlíð. 150 krónur. 

Úr styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar hefir atvinnu- og samgöngumála 

ráðuneytið veitt Árna Magnússyni, Böðvari Jónssyni, Jóni Back, Guðjóni 

Jónssyni öllum í Reykjavík og Sigurði Jóakimssvni í Hafnarfirði. 150 krónur 

hverjum. 

” AN 7 
EINKALEYFI 

13. janúar 1932 var Dortheus Andreas Hansen, Andenes, Vesterålen, Nor- 

egi, veitt einkaleyfi nr. 54, å aðferð við vinnslu og til meðferðar á lýsi ur fisk- 

lifur eða öðrum olíum år sjávardyrum. 

Ss. d. var sama manni veitt viðbótareinkaleyti, nr. 55, á aðferð til með- 

ferðar á lýsi úr físklifur og þessháttar olíum. 

97. febrúar 1932 var Jan Arent Sehönheyder van Deurs, verkfræðingi. 

Kaupmannahöfn, veitt einkaleyfi nr. 56. á aðferð til þess að fara með hráefni 

sem í eru fituefni.
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Í. marz 1952 var Carl Andreas Berg Nilsen Holand, framkvæmdarstjóra, 

Vardö, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 57, á efni til varðveitingar á matvælum af 

dýrum, beitu og þessháttar. 

25. april 1932 var Dirk de Niet, fiskimanni, Imuiden, Hollandi, veitt 

einkaleyfi nr. 58, á útbúnaði á botnvörpuneti. 

10. ágúst 1932 var Frosted Foods Company, Inc., Dover, Delaware, Banda- 

ríkjum, Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 59, á kælitæki. 

S. d. var sama félagi veitt einkaleyfi nr. 60, á útbúnaði á kælitækjum. 

S. d. var sama félagi veitt einkaleyfi nr. 61, á kælitæki 

ð. október 1952 var Societé Anonyme De Conservation Industrielle Du 

Þoisson, París, Frakklandi, veilt einkaleyfi nr. 62, á frystitæki, sérstaklega ætl- 

að fiskiskipum. 

15. október 1932 var Ingólfi G. S. Espholín, kaupmanni, Norðurstig 4, 
veitt einkaleyfi nr. 63, á aðferð til varðveizlu á skyri, sen heftir eftir vild, í 
skamman eða langan tíma, súrmyndun í skyrinu á hvaða súrstigi sem er. 

20. október 1932 var V. D. Limited. London, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 
64, á áhaldi til þess að festa við enda vængjanna á fiskinetum til þess að 
þenja þau út. 

IS. desember 1932 var V. D. Linnted, London, Englendi, veitt einkaleyfi nr. 
65, á veiðarfæri til fiskiveiða á miklu dýpi. 

20. desember 1952 var Hellv J. Hansen h/f, Moss, Noregi, veitt einkaleyfi 
nr. 66, á flotholti tilbúnu úr útþóndu korkefni, sérstaklega ætlað fyrir fiski- 
net, bjórgunarbelti og þessháttar 

* Sø




