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Efnisyfirlit. 

Kaflar i efnisyfirlitinu. 

  

Stjornarrådsbræf, auglysingar, reglugerd- Skrå yfr samvinnufélög, sem birt hafa 
ir o. fl. verið. 

Verðlagsskrár. Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
Reikningar. Embætti, sýslanir m. m. 
Firmatilkynningar. Heiðursmerki. 
Vörumerkjaauglýsingar. Konsúlar. 
Skrá yfir hlutafélög, sem birt hafa  Heiðursgjafir, styrkveitingar. 

verið, Einkaleyfi. 

Skammstafan: S. == Stjórnarráðsbrél. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglugerðir o. fl. 

I86 19. apr.  Staðlesting skipulagsskrár fyrir Styrktarsjóð Land- 
1933 mannahrepps í Rangárv: llasýslu . . 401— 4062 

1 11. jan. Samþykkt um forkaupsrétli S iglufjarðarkaapstaðar á 
hafnarmannvirkjum 0. .. 2 2... 2 

7 S. d. Reglugerð um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl. . . 30—-32 
3 D. jan Reglugerð um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í út- 

VAPÐSTÁÐ 1219 
8 S. d, Bráðabirgðareglugerð um framleiðslu, meðferð og 

sölu mjólkur SA FR 32—4i 
2 17. jan. S. til skattanefnda og yfirskatt tanefnda, um framkvæmd 

laga um tekjuskatt og eignarskatt. 2... J—11 
| 18. jan Reglugerd um prof fyriv dåémtiålka og skjalbydendur 20 1 
9 29. jan Reglugerð um innlenda tollvörugerð . 2... 4214 
5 30. jan Reglugerd um framkvæmd tollgæzlu FA 22 96 

10 Sd Reglugerð um sölu og veitingar áfengis, er ræðir um 
í lögum nr. 38 frá 9. januar I 1935 og lögum nr. 3 
frá 4. apríl 1928... a 15— 48 

11 31. jan. Reglugerð um sölu og ráðstí fun á pressugeri, setl 
samkv. lögum nr. 63 10. des. 1984 19 

12. 5. febr. Reglugerð um viðauka við reglugerð 15. jan. 1935, 
um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð 50



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

13 9. febr. Auglýsing um verkun og utflutning å Magnafiski 00 
14 14. febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Guðrúnar Teilsdóttur . BR öl 52 
15 | 15. febr. Reglugerð um barnavernd í Ylra-Akranesskólahéraði 

í Borgarfjarðarsýslu FR 52—53 
6. 16. febr. $S. til syslumannsins i Gullbringu- og Kjósarsýslu, um 

takmörk verzlunarlóðarinnar vid Sandgerdisvik i 
Midneshreppi 29— 30 

16 26. febr. Reglugerð um stimpilgjald af ávísunum og kvittunum 54—60 
17 28. febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Ekknasjóð 

Árneshrepps í Strandasýslu 61 
18. 4. marz Reglugerð um barnavernd í Hafnarfjarðarkaupstað 62 
19 5. marz Hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauplún í Hornafirði 63—65 
20 7. marz Reglugerdå um breyting á reglugerð um SJaldeyris- 

verzlun, innflutning o. fl. 11. jan. 1935 . 65 
21 18. marz Reglugerð um einkasölu á rafvélum, rafáhöldum o. fl. 65—68 
22 15. marz Reglugerð um framleiðslu, meðferð og sölu mjólkur 

og rjóma o. fl. IR 08. 88 
23 20. marz Auglýsing um útflutning og sölu á létlverkaðri saltsild 89 

24 25. marz Reglugerð um meðlerð og nolkun raforku í Borgarnesi 89. 92 
25 S. d. Gjaldskrå fyrir notkun raforku i Borg garneskauptúni. 93—94 
26 1. apr. Reglur um flokkun og merking á ull til útflutnings. 94— 95 
27 S. d. Erindisbréf fyrir ullarmatsmenn . 95—97 
28 S. d. Erindisbréf fyrir vfirullarmalsmenn 98—100 
29 S. d. Erindisbréf fyrir ularmatsformann oe eee 100—101 
30 ð. apr. Bráðabirgðagjaldskrá hafnarbryggjunnar á Húsavík 102— 105 
31 6. apr. Reglur um útbúnað löggiltra lysisvinnslustöðva, lýs- 

isverkunarslöðva o. fl. …… 105—107 
32 S. d. Reglur um flokkun medalalysis o. fi . ..... 0. 107—109 
33 8. apr. Reglugerð um sölu og utflutning å lættverkadri salt- 

sild (matjessild) . . BA 109— 111 
34 | 10. apr. — Hafnarreglugerð fyrir Hnifsdalsverzlunarstað „ 112— 115 
33 11. apr. Auglysing um innflutning og sölu á trjáplöntum og 

ljár ERE 115— 116 
36 | 15. apr. Reglugerd å breyting å reglugerd 14. juni 1938 um 

raforkuvirki . BN 116 
37 16. apr. — Reglugerð um vélg gæzlupróf á íslenzkum mótorskipum 116— 120 
38 S. d. Reglugerd um sölu áfe ngis til lækninga 120— 128 
39 S. d. Reglugerd um sålu åfengis til idnadar o. fl. „ 1290 133 
40 26. apr. Reglugerð um einkasölu á bifreidum, bifhjålum og 

bifreiðahjólbörðum. . 133— 135 
41 27. apr. Reglur um fjörefnablöndun smjörlíkis 135— 136 
42 4. mai Skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð til Svíþjóðarferða . 136— 137 
66 7. maí Reglugerð um viðauka við reglugerð um gjaldeyris- 

verzlun, innflutning o. f. frá 11. jan. 1935. 186 
43 8. mai Gjaldskrå fyrir notkun raforku i Hafnarfjardarkaupstad 137 
67 9. mai Auglýsing um sölu og utflutning å vymsum islenzkum 

afurðum . .. 186



  

  

NI Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

68 9, mai Auglýsing um að úl séu gefnir nýir 100 króna banka- 

seðlar samkvæmt lögum um Landsbanka Íslands. 187 
69 14. mai — Reglugerð um viðauka við reglugerð frá 15. marz 

1935 um framleiðslu, meðlerð og sölu mjólkur og 
rjóma o. fl. SA . 187 -188 

70 15. maí Reglugerð um gerð og búnað almenningsbifreiða 188— 191 

71 S. d. Auglýsing um almenna skilmála fyrir sérleyfum til 
fólksflutninga með almenningsbifreiðum . 192—194 

14 IS. maí — Heilbrigðissamþykkt fyrir þann hluta Svarfadardals- 
hrepps, er telst tl Dalvíkurkauptúns 138— 144 

45 22. maí — Reglugerð um hvíldartíma Þifreiðarstjóra. 0 145 
46 27. mai Samþykkt um lokunartíma sölubúða og takmörkun 

á vinnulíma sendisveina í Hafnarfirði 145— 147 
72 Sd. Fyrirmæli um mat á þurrkuðum fiskúrgangi . 194--195 
16 12, juni Bráð: abirgðareglugerð um notkun bryggju í í Flatey á 

Breiðafirði 201 205 
77 95. júní Samþykkt um lokunartíma sölubúða í Keflavíkur- 

hreppi 206 207 
78 2. juli Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Legat Gud- 

mundar Magnússonar prófessors og Katrínar Skúla- 
dóltur - 207 208 

79 8. juli Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Gjöl heim- 
fararnelndar Þjóðræknisfélagsins 1930. ... 209 

80 12, juli Auglysing um breyting å reglugerd frå 30. april 1932 
fyrir rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar …… 210 

81 S. d. Auglýsing um breyting á gjaldskrá frá 21. nóv. 1931 
fyrir rafveitu Seyðisfjarðarkaupslaðar 210 

82 15. júlí Reglur um breyting á reglum frá 10. ágúst 1933 um 
störl kjötmalsmanna BE en 211 

83 19. juli Samþykkt um breyting á samþykkt um lokunartíma 
sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í 
Reykjavík frá 27. nóvember 1934 .… 211—212 

84. 24. juli Samþykkt fyrir Veiði- og liskræk tarfélagið Víðidalsá 212 214 
85 S.d. Gjaldskrá fyrir Veiði- og fiskrækt tarfélagið Víðidalsá 215 
86 25, Júlí Auglýsing um breyling á reglugerð um notkun Krossa- 

víkur við Hellissand 216 217 
87 S. d. Auglysing um merkingu å frystu kjåti til utflutnings  217—218 
88 27. juli Reglugerð um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda 218 220 
89 16. ágúst — Fjallskilareglugerð fyrir Skagafjarðarsýslu 220—240 
90 17. ágúst Samþykkt um lokunartíma sölubúða á Siglufirði 240— 241 
91 22. ágúst Reglugerð um fjallskil í Keldunesshreppi í Norður- 

*ingeyjarsýslu. 0. 211— 218 
75 30. ágúst CS. til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, um takmörk 

verzlunarlóðarinnar í Flatey á Skjálfanda . 203 

92. 2, sept. Samþykkt um viðauka við lögreglusamþykkt fyrir 
Siglufjarðarkaupstað … 2418—249 

101 7. sept. Auglysing um vidurkenningu å flokkunarreglum skipa 205 — 207 

93 10. sept. Samþy kkt fyrir Vatnsveitulélag Selfoss. .. 249—254



VI 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

#4 0 10. sept. Gjaldskrá um vatnsskatt í Vatnsveitufélagi Selfoss . 2540 255 

  

95 S.d A egiugerð fyrir vatnsveilu Ólafsfjarðarkauptúns. . …… 255—257 
96 S, d. Gjaldskrå valnsveilu Ólafsfjarðarkauptúns BR „ 257— 258 
97 15. sept. Hafnarreglugerð fyrir Þingeyrarkauptún 209 262 
98 16. sept. Auglýsing um að út séu gefnir nýir 5 króna banka- 

seðlar samkvæmt lögum um Landsbanka Íslands. 263 
99 26. sept. Reglur um blöndun á íslenzku smjöri í smjórliki .  264— 265 

100 S. d. Auglýsing um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki 265 
102 30. sept. Reglugerð um rafmagnsdeild vélstjóraskólans í Reykja- 

vik. 268 270 
103 S. d. Sampykkt um vidauka vid byggingarsampbykkt Siglu- 

fjardarkaupstadar nr. 85 frå 23. desbr. 1927 . . . 277 
104 5. okt. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð síra Björns Björnssonar prests í Laufási. „ . 977—978 
116 17. okt. Reglugerð um áfengisvarnarnefndir . . . . . . . . 301—303 
105 23. okt. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Guðrúnar Gestsdóttur ljósmóður, til styrktar 
látlækum námtfúsum unglingum í Hafnarfjarðarbæj 
arlélagi. . . 218— 280 

117 15. nóv. Auglýsing um bann við umferð bifreiða 3304 
103 019. nóv. Samþykkt um viðauka við samþykkt um leigu á lóð- 

um bæjarsjóðs Reykjavíkur til íbúðarhúsabygginga 
frá 5. nóvember 1927 2. 294 

118 20. nóv. Reglugerð um ttflutning á Ísuðum, nýjum fiski í 
kössum . FR 307 

119 25. nóv.  Bráðabirgðaregl lugerð. um mal og úlflutning síldar 309 
120 3. des. Reglugerð um sótthreinsun aðkomuskipa 311 
121 7. des. Hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkauptún . a 322 
122 011. des. , Samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Siglu- 

fjarðarkaupstað Lo eee eee eee 323 
110 12. des. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Framfara- 

sjóð B. H. Bjarnasonar kaupmanns . . . . . . . 294—996 
123 S. d, Auglysing um gjald til Fiskimålasjåds . . .. 323 
111 IS. des. — Staðfest ting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Ólafar Bjarnadóttur, Egilsstådum . . . . . . 296—297 
124 31. des. Reglugerd um breyting á reglugerð nr. 122 29. des. 

1931, um einkasölu á tóbaki 2 2... 324 

Verdlagsskrår, 

17 Fyrir Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad . 148—149 
18 Sudur-Mulasyslu og Neskaupstad 150—151 
19 Auslur-Skaftafellssyslu or sr 152—158 
50 Vestur-Skaftafellssýsla „2... 154-155 
)1 Vestmannaevjakaupstað 156 157 
52 Rangárvallasýslu 158— 159 
53 Árnessýslu. NN 160— 161 
54 Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 

stað og Reykjavík „0... 162—163



  

  

NT, Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

55 Fyrir Borgarfjardarsyslu 164—165 
56 Mýrasýslu . 166— 167 
57 Snæfellsness- og Hnappadalssýslu NF 168— 169 
58 Dalasyslu BNA 00, 170—171 
59 Bardastrandarsyslu . . . 2090, 172—173 
60 Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupsts ið. 200044 174—175 
61 Strandasyslu . 176—177 
62 Hunavatnssyslu 178—179 

63 Skagafjardarsyslu se eee, 180—181 
64 Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðarkaup- 

stad 182—183 
65 Pingeyjarsyslu 184—185 

Reikningar fyrir årid 1934, 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

115 Kanadasjóður til slyrklar íslenzkum sjómönnum 300 

133 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Ghrist- 
ians konungs hins Tíunda og Alexandrine drottn- 
ingar til styrktar fátækum sjómannaekkjum i 
Reykjavík. EA 330 

134 teikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frede- 
ríks konungs Áttunda AR 330—83831 

135 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrklarsjóðs Christ- 
ians konungs Níunda 102 

136 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- 
valdarminning. sr eee 332 

137 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fis- 
chers. FE 333 

138 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes 
til Grímseyinga . 334 

139 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs v. igas s 334—83835 

140 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrkt arsjóðs Páls 
Jónssonar BA 335 

141 Reikningur yfir tekjur“ og 5 Bjøld Samgöngubótasjóðs 

áls Jónssonar 336 

142 Reikningur ylir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 
Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 

Hannesdóttur . 2... 337 

143 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verð- 
ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrver- 

andi Suðuramti 38 
144 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 

sem bíða tjón at jarðeldum 338 330 

145 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrkt larsjøds Gisla 

Jóns Nikulássonar . FA 339 

146 Reikningur yfir tekjur og g gjöld G jaf: asjóðs Cc. Liebes 340 

147 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórar- 
ins Tulinius 2 2 eee eee ene 340—3



VIII 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

148 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 
anna Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafs- 
sonar frá Bjargasteini á Akranesi 341 

149 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 
anna Jóh. Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðna- 
dóttur BIN 342 

150 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vest- 
ur-Ísafjarðarsýslu BN e 343 

151 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna 343 
152 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur 344 
153 Reikningur Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsted og 

frú Steinunn: ar Bjarnadóttur Melsted. 344 
170 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands árið 1932 361—363 
17 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands árið 1933 364—366 
172 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands árið 1934 366—368 
177 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannes- 

ar Årnasonar 2 2 7933 
178 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Her- 

dísar og Ingileifar Bendietsen . 373 
179 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii- bar naskóla- 

SJÓÖS Lo eee 374 

II. Sjóðir undir umsjón biskups. 
73 Reikningur yflr tekjur og gjöld hins Almenna Kirkju- 

sjóðs . a 196 
73 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði 197--201 

125 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs 324—325 
126 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns 

Eiríkssonar - FR 323 
127 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms 

próf. Þorsteinssonar 326 
128 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats 327 
129 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs. 328 
130 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Thoru 

Melste ið. . 328 
131 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffsleg gats 329 
132 Reikningur yfir tekjur og sjöld Minningarsjóðs F lekku- 

dalshjóna . oo 329 

Ill. Bankareikningar. 
106 Reikningar Búnaðarbanka Íslands . . … 281—290 
107 Yfirlit um hag Bunadarbanka Islands 30. juni 1985 290—291 
182 Reikningar Landsbanka Íslands. . .. 376—399 

IV. Ymsir reikningar. 
74 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú 

Önnu Claessen . . . see 202 
108 Årsreikn. styrktarsjóðsins Vinaminning ; á E vrarbakka 292



  

  

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

112 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sjóðs Þóru Thoroddsen 298 
13 Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjal- 

arne sbings 298—299 
114 Reikningur sjúkra-“ og styrki tarsjóðs vit: avarða Ísl: nds 299—300 
[54 Efnahagsreikningur F iskveiðasjóðs Íslands 345 
155 Efnahagsreikningur Fiskveið: asjóðs Íslands 30. júní 

1935 - FR 346 

156 Reikningur yfir tekjur og gjøld Söfnunarsjóðs. Ísla inds 346— 047 
157 Efnah: tgsyfirlit Söfnun: rsjóðs Íslands . . … 347—348 
158 Skýrsla um starfsemi Styrktarsjóðs verkamanna- og 

sjómannalél: iganna Í Reyk javík . 348 
159 Reikningur Minning garsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar 349 
160 Snorr asjóður 1930 . .. „ 349— 350 
161 Reikningur Styrktarsjóðs verkamann: i- og sjómanna- 

félaganna i Reykjavik RA 350—351 
162 Rekstursreikningur Byggingarsjóðs Reykjavíkur 351— 252 
163 Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs Reykjavíkur 352 
164 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs V.-Skafta- 

fellsprófastsdæmis . 353—8354 
165 Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jóns- 
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Utkomið í Á-deild Stjórnartíðindanna 1935. 

Lög um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. undirskrifuð at kon 

      

ungt 7 1935 (nr, 1) 

| n ráðstafanir til þess að greiða fyrir viðskiplum með slálurfjár- 

afurðir og ákveða verðlag á þeim fuð af konungi 9. janúar 1935 

(nr. 2) 

Lög um verkamannabúslaði, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. ) 

   Lög um vinnumiðlun, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. Í) 

Leg um fol! fni og hamp, undirskrifud af konungi 

una dag (nr, 5) 

| um tekjuskalt og eignarskatl, undirskrifuð af konungi sama dag 

  

£ 
5 

ínamdla, undirskrifuð af konungi 

i sama dag (nr. 7).       
gi sama dag (nr. 9). af konun 

eyling á lögum um útsvör, nr. 46 frá (5. júní 1986, undirskrifuð 

   

  

irskrifuð af konungi sama dag (nr. 11) 

konunei sama dag (nr. 12). 

(nr. 13). 

um sildarverksmi ríkisins, undirskrifuð af konungi sama das     

  

di laga nr. 52 19. júní 1953, um breyting á lögum 

gn dragnólaveiðum í landhelgi, undirskrifuð ai    
júrankdlög undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 16). 

  

    

  

    m fræmlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1998, tm skatlgreiðslu h/{ 

Í (nr. 17). 

sama dag (nr. 18). 

júní (991, vm úlflutningsgjald, undir 
        

     

skr Op sam 

Lög um bregyling á 78 19. júní 1933, um Kreppulánasjóð, und- 

irskrifuð af konungi sama dag (nr. 22). 

Lög um breyting á lögum nr. 50 á. júní 1994, um atvinnn vid vélgæzlu á 

slenzki motorskipum, un af konungi sama dag (nr. 23). 

månadar 1935 Rikisprentsm. Gutenberg 
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Løg um heimild handa skipulagsnefnd atvinnumála til þess að krefjast 
skýrslna o. fl, undirskrifuð af konunei sama das (nr. 24). . { 5 5 

Lög um viðauka við lög nr. 75 27. júní 1991, um slunpilgjald, undirskrifuð 
af konungi sama dag (nr. 25), 

das (nr. 26). 

Lög um samþykkt á landsreikningnum 1952, undirskrifuð af konungi sama 7 Pi J 5 

Lög tm aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna, undirskrifuð 
af konungi sama dag (nr. 27). 

Lög um bráðabirgðabreyting nokkurra laga, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 28). 

Lög um eftirlit með sjóðum, er fengið hafa konungssltaðfestingu á skipu- 
lagsskrå, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 29). 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni Hl einkasölu á bifreiðum, rafvélum, 

  

rafdhöldum o. fl, undirskrifuð af konungi sama daga (nr. 30).   

Lög um eftirlií með opinberum rekstri, undirskrifuð af konungi sama dag 
(nr. 51). 

Lög um varðskip landsins og skipverja á þeim, undirskrifuð af konungi 
sama dag (nr. 32). 

áfengislög, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 33). 

1 SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á hafnarmannvirkjum o. fl. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932, um forkaupsrélt kaup- 
slaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl, hefir bæjarstjórn Siglufjarðar 
gert eftirfarandi samþykkt: 

Siglufjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á íshúsi h/f Ásgeirs Pétl- 
nrssonar, undir Hafnarbökkum, með lóðarréttindum. og fiskimjölsverksmiðju 
h/f Útibús Útvegsbankans á Akureyri, undir Hafnarbökkum, með lóðarrétt- 
indum. 

samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar 
að telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

lévinnnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. janúar 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason.
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 Stjórnartíðindi 1935, B. 2. 

stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 
  

/ 
I 

undirskrifað af konungi 25. janúar 1935 (nr. 34). 
7 

  

9. desember 1934, um fiskimálarefnd, 

hagnýfingu markaða o. fl., undirskrifuð af konungi 26. jan- 

  

Lög um breyting á lögum nr. 52 28. nóv. 1919 og á lögum nr. 38 14. júní 1999 

    
        

    

na- og talsímakerfi), undirskrifuð at konungi 28. janúar 1935 (nr. 36). 

um heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu í sambandi við 
     

sínar, undirskrifuð af konungi sama das (nr. 37). 

varnir gegn því að verða barnshaf- 

  

konungi sama das (nr. 38). 

„júní 1921, um afstöðu foreldra til oskil- 

gelinna Þarna, krifuð af konungi sama dag (nr. 39). 

lögreglustjóra í Ölafsfirði, undirskrifuð af konungi sama dag 

  

Lög um prestsetur í Grundarþingaprestakalli í Eyjafirði, undirskrifuð at 

sama dag (nr, 41). 

    

    

g á lögum nr. 33 15. júní 1926 um breyting á lögum nr. 21 

; visborgararéll, hversu menn fá hann og méssa, undirskrifuð 

konungi sama dag (nr. 42). 
ting á lögum nr. 15 jan. 1934. 1 fof {íldarbræðslu- um breyting á lögum nr. Í5 jan. 1934, um stofnun síldarbræðslu 

verksmiðju á Norðurlandi o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 43). 

Lög um löggilding verzlunarslaða, undirskrifuð af konungi sama dag 

Lø 

undirskrifud af konungi sama dag (nr. 45). 

  

g um framlenging á gildi laga nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti 

  

Lög um löggilding ver<lunarstaðar á Hvalskeri við Patreksfjörð, undir- 

ag (nr. 46). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að Kaupa og slarfrækja sildar- F 

  

- 1 AN ? sa 1 skrifuð at sama d 

  

verksmiðjuna á Banfarhöfn, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 47). 

Lög um verælunarlóð Ísafjarðar, undirskrifuð af konungi sama dag 

Lög um breyting á lögum nr. 21 frá 14. júní 1929, um hafnargerð á Skaga- 

strönd, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 49). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka síldarbræðslustöð á leigu, ti 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 50). 

Lög um verslun með tilbúinn áburð, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 51). 

30. dag janúarmánaðar 1930. Ríkisprentsm. Gutenberg 

1935
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Lög um breyting á lögum nr, 21 22, okt. 1912, um sölu á eggjum eftir 
þyngd, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 52). 

Lög um bráðabirgðaútflutningsskýrslur, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 53). 

Lög um breyting á tilskipun fyrir Ísland um síldar- og ufsaveiði með nót 
frå 12. febr. 1872, undirskri fuð af konungi sama dag (nr. 54). 

Lög um breyting á lögum nr. 60 28. nóv. 1919, um hafnargerð í Ólafsvík, 
undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 55). 

Lög um útflutning á síldarmjöli, undirskrifuð af konungi sama dag 
(nr. 56). 

Lög um hlun 

  

ru 
sama dag (nr. SD) 

Lög ur 

(nr, 58). 

Lög um breyting á lögum nr. 78 19. júní 1983, um Kreppulánasjóð, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 59). 

n hafnargerð á Hornafirði, undirskrifuð af konungi sama dag 

Lög um lán úr byggingarsjóði handa Byggingarfélagi Reykjavíkur; sam- 

vinnuhlutafélagi í liquidation, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 60). 

Lög um breyting á lögum nr. 32 19. júní 1933, um tilbúning og verzlun 

með smjörlíki o. {{., undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 61). 

Lög um skipulag á fólksflutningun með bifreiðum, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 62) 

um úlflufningsgjald, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 63). 

ig um rÍkisborgararétt, hversu menn fá hann og missa, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 64). 

  

2 Bréf fjármálaráðuneytisins, til skattanefnda og vfirskattanefnda, 
17. jan. um framkvæmd laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Í tilefni af lögum þeim um tekjuskatt og eignarskatt, er samþykkt voru 

á síðasia Alþingi, og farið skal eftir við skattálagningu þegar á þessu ári, 

telur ráðuneytið rétt, með því að eigi hefir unnizt tími til að semja nýja 

skattareglugerð, að vekja athygli skatlanefnda og vfirskattanefnda á helztu 

efnisbreytingum, sem um er að ræða frá eldri skattalöggjöf. 

Jafnframt skal tekið fram, að með þessum nýju lögum eru numin úr gildi 

öll eldri lagafyrirmæli og tilskipanir um tekju- og eignarskatt og þá um leið 

   
þau ákvæði reglugerðar nr. 90 frá 1921, sem ekki samrýmast ákvæðum hinna 

rfarandi vfirlit er skipt í kafla eftir eðli breytinganna og jafnframt 

tilsvarandi greinar í nýju lögunum.



B. 
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I. Skattskylda. 

málsgr.). Hér er bætt inn því ákvæði, að heimilisfastur hér 
hver sá maður, sem dval        

      

       

  

   

  

    

   
ð hefur hér á landi 6 månudi af 

Hver sá, sem svo er ástatt um, skal því gjalda hér 

tekjum sínum á skattárinu, hvar sem þeirra 

m 1 eignum sínum, hvort sem þær eru hér á landi 

il allra annara en þeirra, sem sérstaklega kunna að 

anþegnir skallgreiðslu, samkv. 2. gr., 3. og 4. mgr., eða 4. og 5. gr. 

milisfastir hér á landi, hvort sem er einstaklingar 

ér á landi, ef þeir eiga hér eignir, sem getið 

"1 2. og 0. gr. skattlaganna. 

  

irlæki og ríkisstofnanir, 

eða svettarfélög reka og sjóðir þeirra. 

ríður ákvæðið um, að stjórnarráðið úrskurði 

skatts kv lík atriði heyra nú undir rikisskattanefnd og 
síðan dómstóla. (Sjá 41. gr). 

ÍI, Nýir skattstigar. 

Hér er ákveðinn nýr tekjuskattsstisi og gildir 

  

   

  

    

clin gt og félö og, önnur en samvinnufélög. Skattur 

ekki í hlutfall 

ins og verið hefir. Þó er sá mismunur, 
     

aga, sem talin eru o. gr. a. og ce. má aldrei vera 

dum tekjum. Sama gildir vm þá, sem erlendis 
1 i 

Fél, )g þan, sem talin er undir 3. gr. b.-lið (samvinnufélög), skulu greiða 

” skattskyldum un 

Eignarskalfur (sjá 14. gr.). Hér er einnig nýr skatístigi. 

] rskattur erlendra félaga og þeirra, sem erlendis eru búsettir, 

ciknast eftir sama skattstisa, en má þó aldrei vera lægri en 4%c af hinni 

t 

Il. Skatttekjur félaga 

önnur samvinnufélög mega draga frá 

1 félagsmönnum í árslok eða færa þeim 
„1 nr. áð 27. júní 1991, í hlutfalli við vöru- 

kaup þeirra á árinu, og ennfremur vexti af stofnsjóði, og telst það eigi Gl 

  

il; séreignar Í stofnsjóði, samkv. 

  

oo» 

Á sama hátt mega slík félög, sem aðeins 

  

úthlula félagsmönnum sinum í hlutfalli við framlög þeirra af afurðum. 
I £ 

Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast fram til skatts, sem tekjur 

    hinna einstöku félagsmanna. Ennfremur skal draga frá tekjum samvinnu- 

urðir félagsmanna, draga frá það, sem þau þannig
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   félaga helming af varasjóðstillagi því, sem ákveðið er i 2%. gr. laga nr. 36 

27. júní 1921". 

ákvæðum þessarar greinar leiðir, að telja ber stofnsjóð tl skuldar 

    

1 1 lögum þessum en Hl eignar hjá félagsmönnum. Vel ber ad athi 
     

til tekna á samkv. þessu að telja aðeins úthlutaða uppbót á innlögðum fram- 

  

leiðsluvörum. 

B. (8. or. síðasla málsgrein) : 

„Félög þau og stofnar er um ræðir 1 ö 

  

r. a, rå tekjum     oG 

DT? 

sinum 5% innborgudu hlulafé eda stofnfé. Ef nokkud af ársarðinum er 

  

lagt i varasjod, bå er helmingur þeirrar upphæðar undanþeginn tekjuskatti, Í v 

  

v 

  

á un skattskyldra tekna. Ef nokk    

rasjóði er siðan noluð tl úthlutunar til hluthafa, eða varið 

  

ur upphæð úr ví     

til annars en að m 

  

1 hreinum rekstrarhalla félagsins, skal telja % þeirrar 

  

ðar, sem þannig er ráðstaf    'að, til skattskyldra tekna félagsins á því 

, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru beinlínis 
    

ári. Arðjöfnunarsjó 

ætlaðir til þess að tryggja reksiur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem 

varasjóð“. 

lt að aðeins þau félög 

  

sem talin eru undir . er., a.-lið, hluta- 

  

félög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, hafa leyfi til að drasa frá Sd 1ira 

  

tekjum sínum 5% af innborguðu hlutafé eða stofnfé. 

að fylgjast vel með því, að þeim upphæðum, sem 

    Í varasjóð, sé raunverules 

  

Östafað þannig, 

ar úr varasjóðnum 

  

ennfremur að athuga, hvort nokkrar uphæðir eru te 

  

annars en að mæta áföllnum töpum, ella ber að telja 55 hluta þess, sem úr 

  

er tekið, til skattskyldra tekna. 

     

   

    

Aftan við þennan lid hefir verið bæti þessum ákvæðum: „Til 

a telst m. a.: Gjafir eða hlunnindi, sem sýnilega eru gefin sem 

nm eða öðrum sk 

  

ar gjafir í penins alfskyldum verðmætu   > 

  

su nemur, þar með talin afhendi slíkra eigna í hendur ná- 

nema um fyrirframgreiðslu upp Í arf sé að ræða, sbr. 9. gr. 

  

þessar eignir að einhverju leyti, skal meta tl tekna 

  

áælluðu malsverði hinnar gefnu eignar. Und oa 9 

þó tækifærisgjafir nema arðberandi eignir sé    
ér er ákveðið að reikna skuli mönnur kna afgjald eða 

leiou fyrir þær eignir, sem þeir lála öðrum í té Sú 

að ræða skal miðað við reglu rik 

   
attanefndar um að meta 

  

 fasteionamati íbúðarhúsa með lóð, þar sem því verður við komið. 

Eila verður að áætla leiguna. 

Þ.-liður. Hér er bætt við þessum ákvæðum: „til arðs af hlutabréfum 

  

lelst, auk venjulegrar arðsúlborgunar, úthlutuð frihlutabrét og úthlutanir við >



fólaosslit, umfram upphaflegt hlulafjårframlag, og sérhver Önnur afhending 

verðmæta ll hluthafa, er telja verður sem tekjur af hlutaeign þeirra í félaginu. 

Arð hlulafélags af eign í eigin hlutabréfum skal reikna á sama hátt og af 

brófum einstakra hluthafa“. 
Ennfremur er við Hðinn þessi viðauki: „Ti arðs af verðbréfum (tl. d. 

skuldabréfum og víxlum) teljast afföll af slíkum bréfum, en heimilt er að telja 

afföllin öl tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir árafjölda afborgun- 

artimans“. ' 

Um afföll skal að öðru leyti farið eftir þeim reglum, sem settar eru af rik- 

isskatlanefnd í leiðbeiningum Ul skattanefnda, 15. 150, 
Aftan við 7. gr. hefir loks verið bæti þessu ákvæði: „Tekjur skal að jafnaði 

telja til tekna á því ári, sem þær verða til, þ. e. begar vegna þeirra hefir mynd- 

azt krafa á hendur einhverjum, nema um Óvissar tekjur sé að ræða“. 

Sjá 9. gr. Fyrirframgreiðslur upp í arf teljast ekki il tekna greiðsluþega, 

en sýna verður skilríki fyrir því, að erfðafjarskaltur hafi verið greiddur at 

upphæðinni, öl sönnunar því, að um slíka greiðslu sé að ræða. 

Örorkubætur skal eigi telja til tekna. 

V. Frádráttur. 

Breytingar á Í0. grein. 

A.-iður. Hér eru brjú nv ákvæði: 
1) Sömu reglu eða venju skal fylgja frá ári il árs um fyrningu eða afskrift 

á eignum sjaldenda. 

Einkum skal þess gætt, að eignir séu fyrndar jafnt á taps- og gróða- 

årum. 
2) „Til pekstrarkostnaðar telst launauppbót greidd starfsmönnum eða verka- 

inönnum, hvort sem hún er greidd í reiðufé eða hlutabréfum“. 

3) Til gjalda má ekki færa greiðslu fyrir einkalewfi eða verzlunarleyfi. 
B.-liður. Þessi liður er nýr. Fyrri hluti hans er um skuldaafskriftir. (Frá 

tekjum skal draga): „Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin bein- 

linis af atvinnureksiri aðila og vilanlesi, að hún sé töpuð. — Það ár eitt kem- 

ur töpuð skuld til frádráttar, er vitanlegi bykir, að hún er töpuð. Nú greiðist 
skuld, er áður var talin töpuð, að einhverju eða öllu leyti, og skal hið greidda 

þá falið tl tekna það ár, er greiðsla átti sér stað“. 

Skalfanefndin verður jafnan að fá sundurliðaðan Hsta yfir allar afskrif- 

aðar skuldir hjá hverjum gjaldanda og sömuleiðis yfirinnborganir upp Í af- 

skrifaðar skuldir. Ekki má afskrifa skuldir, sem ekki viðkoma atvinnurekstri 

sjaldenda eða öflun tekna, i, d. peninsalán. Ekki má leyfa afskrift á skuld, 

nema full ástæða virðis! vera Hl að telja hana tapaða. Hinsvegar skal þess gætt, 
að gjaldendur fresti ekki að afskrifa skuldir, sem vitanlegt er að ekki fást 

greiddar. T. d. verður að vera vel á verði segn því að sleppt sé að afskrifa tap- 

aðar skuldir á tapsárum. en þær síðan látnar koma úl frádráttar þegar um 

fekjur er að ræða, sbr. bað, sem sagt er un Á lið. 

1935 

17. jan.
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2 Seinni hluti þessa liðs er um yfirfærslu á tapi milli ára, og er það ny- 
17. jan. mæli: „Tap, sem verður á atvinnurekstri félaga eða einstaklinga, má flytja 

á milli ára um tvenn áramót, og drasa fi rá skattskyldum tekjum, þar til það 
er að fullu greitt, enda hafi verið gerð fullnægjandi grein fyrir tapinu á fram- 
tali til tekju- og eignarskatts fyrir það ár, þegar tapið varð, og ekki sé úthlut- 
að arði til hluthafa á því tímabili, fyrr en félagið hefir unnið upp tapið“ 

D.-liður. Hér er gerð sú breyting, að hámark iðgjaldsfrádráttar fyrir ó- 
lögboðna persónulrvggingu er ákveðið 500 kr. Að öðru leyti gilda um þetta 
atriði ákvæði þau, sem sett eru af ríkisskaltanefnd í bréfi hennar til skatta- 
nefnda og vfirskattanefnda, 17. lið. 

E.-liður. Hér er nýr frádráttarliður: „Iðsjöld til stéttarfélaga, sjúkra- 
sjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, þó ekki hærri en sem svarar 2% 
af hreinum tekjum aðila“ 

F.-liður. Hér eru þessi ný ákvæði: „Þó má ekki færa til gjalda dráttar- 
vexti af sköttum eða útsvörum, vexti af skuldum stofnuðum vegna húsbygo- 
inga, sem áfallnir eru áður en húsin eru tekin í notkun. Afföll af keyptum 
verðbréfum skal færa til gjalda samkv. reglunum í 7. gr., d.-lið, síðari máls- 
stein“ 

G.-liður. Hér er sett ákvæði um, að aðeins megi leyfa til frádráttar tekju- 
skatt, eignarskatt og aukaúlsvar, sem greitt hefir verið á árinu. 

Að síðustu er í lok 10. gr. bætt inn því ákvæði, að veita mesi frádrátt „til 
heimilisstjórnar (kaup ráðskonu)“ 

Þetta ákvæði er ætlazt til að nái eingöngu til eftirtaldra aðila: 

1) Ógiftra manna eða ekkjumanna, sem hafa haft ráðskonu vegna búrekstr- 
ar eða ómagaframfærslu. 

2) Giftra manna, sem hafa haft ráðskonu vegna þess, að konan hefir hatt 

atvinnu utan heimilis. 

Þessi frádráttur má þó aldrei nema meiru en lögleyfður frádráttur fyrir 
eiginkonu, þ. e. í kaupstöðum og kauptúnum (með yfir 300 íbúa) 700 kr. og 
annarsstaðar á landinu 600 kr. 

Þar sem konan vinnur utan heimilis, má þessi frádráttur þó aldrei nema 
meiru en þær tekjur, sem hún hefir fengið fyrir þá atvinnu. 

VI. Persónufrádráttur. 

Samkv. 12. gr. er LL tur nú ákveðinn þessi: 

1) Í Reykjavík: Fyrir rs akling 800 kr., fyrir hjón 1500 kr. fyrir börn og 

aðra sl eylduðmaga 500 kr. 

2) Í kaupstöðum og kauptúnum 

fyrir hjón 1400 kr. og fyrir börn og aðra skylduómaga 500 kr. 

3) Ánnarsslaðar á landinu: Fyrir einstakling 600 kr., fyrir hjón 1200 kr. os 
fyrir börn og skylduómasa 509 kr. 
Auk hækkunar persónufrádráttarins og þess mismunar, sem gerður er 

Reykjavík, bæjum og öðrum landshlutum, er frádráttaraldur barna hækk- > 

med yfir 300 ibua: Fyrir einstakling 700 kr
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aður úr 14 

  

16 ár. Við skaltálagningu á vfirstandandi ári skal því veita frá- 

Jörn fædd árið 1919 eða síðar. 

Hafi börn eða aðrir skylduómasgar haft tekjur á skattárinu, lækkar frá- 

drátturinn sem þeim nemur, og fellur burt ef tekjuupphæðin nemur 500 kr. 

eða meiru. 

Sérstaklega verður að gæta þess um unglinga á aldrinum frá 14-16 

  

í 

1 
í drátt fyrir 

ir hafa iðulega tekjur. Þar sem unglingar á þessum aldri vinna að 

stri eða heimilisstörfum hjá foreldrum sínum, er framfæranda að visu 

  

    

OD 

   

sinu framtali edlilegt endurgjald fyrir bå vinnu, sem 

ákvæðum skattalaganna, en persénufrådråttur lækk- 

1 að viðbættum öðrum tekjum unglingsins, ef einhverjar 
eru, og fellur persónu afrá ídráttur framfæranda vegna unglings niður ef tekj- 

rnar nå kr. 500,00, en sjálfstæðir skaltgreiðendur verða þessir unglingar 

eftir almennum reglum. 

ET II Eignamat. 
Breytingar å 19. gr. 

A.-lidur. Sé fasteignamat eignar ekki fyrir hendi, skal farid eftir áætl- 
uðu mafsverði, 

B.-liður. Nyr Hður, og hljóðar svo: 

„Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst 

á eftir og með því verðlagi, er yfirskattanefnd ákveður árlega fyrir hver 

áramót, eftir tillögum undarskattanefnda“. 

B.-liður. „N er/lunarvörur skal meta eftir þvi, hvað þær kosta komnar í 

hús eða á söluslað í árslok, enda séu hæfileg afföll leyfð á gölluðum eða úr- 

eltum vörum“ 

Þess verður að sæta, að vörubirgðir séu metnar á sama hátt frá ári til árs. 

E.-liður. „Hlutabréf skulu falin með söluverði á árinu ef raunveruleg 

sala hlutabréfa hefir átt sér stað á árinu milli óskvidra gegn staðgreiðslu á 

minnst 2% af hlutafénu, en annars metin með áætluðu söluverði, og skal þá 

hafa hliðsjón af síðustu hlutabréfasölu, arðsúthlutunum og efnahassreikn- 
£ ingi félagsins í árslok. 

f 

  

Skuldabréf og önnur slík verðbréf skulu metin eftir nafnverði, nema sér- 
stakar ástæður þyki tl að þau séu ótrvgg. Þó skulu veðdeildarbréf og skulda- 

bréf hins opinbera metin eftir venjulegu söluverði slíkra bréfa í árslok, ef 

að er vitað“. 

F.-liður. „Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem 

vexlir eiga að greiðast af þeim eða eigi, nema vilanlegi sé að þær séu minna 

virði eða tapaðar með öllu. 

Vili. Skattanefndir, 

A. Skipun skatanefnda er óbreytt frá því sem verið hefir. 
B. Í 26. gr. eru sett ákvæði um sk ilyrði fyrir setu í skattanefnd og eru þau að 

mestu hin sömu og í 28. gr. skattareglugerðarinnar frá 1991. 

1935 

17. jan.
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taka tillit tl efnahags og tekna bess, sem framfærir, å sama hátt og þesar 

i egna veikinda er ad ræda. 

vidbåtaråkvædi um skattskrå: ,,Å skattskrå skal greina 

sr. og tekju- 
> 

samkv, 7. og 8, er., frådrått samkv. 10. og 12. > 

  

eignir samkv. 17. ør. eignarskatt hvers gjaldanda. 

  

Jafnframt ska 

feltenda ir ekki teljenda, ET OK 

  

eða eignarskatt. 

  

skrá skal lögð fram eigi síðar en 1. dag aprílmánaðar, og liggja vv
? 

fil synis 2 vikur (ådur 1.—15. dag aprilmån.). 

G. 38. gr. Hær eru tekin upp åkvædi tilskipunar 12. april 1929 um heimild yfir- 
sq 

skattanefnda tl þess að taka til greina kærur. sem of seint eru fram komn- 
    ar. Ennfremur t fyrirmæli um úrskurðun yfirskattanefndar á úlsvör- 

um. 

i. Sjá 59. gr. Fjármálaráðherra getur veitt víirskattanefndum frest til að em
 

ljúka störfum, ef um stórfelldar lagfæringar å skaltskrånni er ad ræda. 

Þegar vfirskattanefndir hafa lokið störfum, skulu þær senda rikis- 

skattanefnd, á skattstofunni í Reykjavík, skattskrána, ásamt framtalsskyýrsl- 

um, og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan skatt greiða. 

Í. Hér eru felld inn lögin um ríkisskattanefnd, með litlum breytingum (sjá 
ag BT 
33., 39., 40 og 41. ør.). 

Ríki 

fyrir septenihberlok, en kærur annarsstaðar frá fyrir nóvemberlok. 

sskattanefnd skal hafa lokið við að úrskurða kærur úr Reykjavik 

  

Urskurður ríkisskattanefnda er fullnaðarúrskurður. Ágreining um 

skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla. 

X. Innheimta. 

t. Sjá 45. gr. „Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga, skal 

greiða dráttarvexti, ís % fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla 

dregst“ 

Brevli ríkisskaltanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefir 

cigi náð innheimumanni fyrir gjalddaga skatísins og skal hann þá inn- 

heimta eða endurgreiða þann skatt síðar á árinu. 

Eigi falla niður dráttarvextir þótt greiðslu hafi verið frestað vegna 

þess að endanlegur úrskurður var ófenginn, nema um endurgreiðslu skatts 

sé að ræða. 

> 
B. Felld er í burtu 45, gr. gomlu laganna, um aØ hver heimilisfadir skuli greida 

1-22 > ekju- og e tonarskatl fyrir þá gjaldskylda menn, sem hjá honum eru 

  

heimilsfastir. 

  

C. Sjá 11. og 20. gr. Hjón ábyrg} skattgreiðslu hvors annars. Þeir, sem     

   hala á hendi fjárforræði ófjárráða, bera ábyrgð á skattereiðslu þeirra. 

Báðunevtið vill taka það fram, að vegna þess að lögin eru ekki stað- 

fest fyrr en 9. jan. þ. á., leggur það svo fyrir, að skattskrárnar verði þetta ár 

  

lagðar fram fyrr en 3. april.
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3 
15. jan. 

REGLUGERÐ 

um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð. 

Samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 68 frá 28. des. 1954, um útvarpsrekslur 

ríkisins, er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

1. KAFLI 

Álmenn ákvæði. 

1. gr. 

Utvarpsráð skipa sjó menn. Skulu þrír þeirra og þrír til vara kosnir hlut- 

fallskosningu á Alþingi til fjögurra ár í senn og þrir og þrir til vara sömuleiðis 

kosnir hlutfallskosningu meðal allra þeirra, sem útvarpsnotendur teljast og greitt 

hafa lögmælt sjöld til ríkisútvarpsins, sbr. og 14. gr. 

Kennslumálaráðherra skipar sjöunda mann í útvarpsráð og er hann for- 

maður þess. 

2. gr. 

Þegar eftir að kosning í útvarpsráð hefir farið fram á Alþingi. felur kennslu- 

málaráðuneytið skrifstofu ríkisútvarpsins að annast um, að fram fari kosning 

af hálfu útvarpsnotenda samkvæmt því, sem ákveðið er í reglugerð þessari. 

Útvarpsstjóri hefir yfirumsjón með kosningunni og er formaður kjörstjórn- 

ar. Auk hans skipa kjörstjórn tveir menn, sem kennslumálaráðherra tilnefnir. 

Skal kosningu lokið þegar þrír mánuðir eru lðnir frá því er kosning í útvarps- 

ráð fór fram á Alþingi. 

3. Er. 

Kostnaður, sem leiðir af kosningunni, greiðist af starfsfé ríkisútvarpsins eftir 

reikningi, sem kennslumálaráðherra samþykkir. 

Íl KAFLI 

Kjörlistar og framboðsfrestur. 

Á. gr. 

Heimilt er félögum útvarpsnotenda og einstökum útvarpsnotendum að bera 
fram kjörlista. Skulu á hverjum lista vera nöfn sex manna þeirra, er kjörgengir 

eru og fylgi hverjum lsta meðmæli að minnsta kosti 200 útvarpsnotenda. Enn- 

fremur fylgi kjörlistum yfirlýsing þeirra manna, sem boðnir eru fram til kjörs, 

um að framboðið sé með þeirra samþykki.



13 

Umboðsmenn kjörlista eru frambjóðendur listans og þeir, sem til þess hljóta 

vottfast umboð frambjóðanda. 

Kjörgengur er hver sá útvarpsnotandi, sem greitt hefir lögmælt gjöld til 

ríkisútvarpsins, er ekki fastráðinn starfsmaður þess og er búsettur í Bevkjavík 

eða svo nálægt Reykjavík, að hann geti tekið þátt í störfum útvarpstáðs. 

6. gr. 

Þrir efstu menn á kjörlisia teljast 1., 2. og 3. aðalmaður listans, en þrír 
hinir næstu teljast 1., 2. 0g 3. varamaður hans þannig, að 4. maður er varamaður 

> I. manns, 5. maður varamaður 2. manns og 6. maður varamaður 3. manns 

7. gr. 

Þegar eftir að kennslumálaráðuneytið hefir falið skrifstofu rikisútvarns- 
ins að láta fara fram kosningu af hálfu útvarpsnotenda, gefur kjörstjórn út 

auglýsingu um kosninguna. Skal hún Þirt í Lögbirtingal aðinu, í úlvarpinu og 

í viðlesnum blöðum. 

8. gr. 

Kjörlistum samkvæmt 4. or. skal skilað eigi síðar en 14 dögum eftir að aug- 
lýsing um kosninguna hefir verið gefin út. Skal í auglýsingunni ákveðið um stað 
og stund, þegar afhending listanna á að fara fram í síðasta lagi. Formaður kjör- 
stjórnar gefur út kvittun fyrir hverjum kjörlista samstundis og hann er af- 

hentur. Skal á kvittuninni tilgreina nákvæmlega hvenær afhending fer fram. 
Kjörlistar hljóta listabókstafina Á., B., €., D. o. s. frv. í þeirri röð, sem þeir koma 
fram. Skal á kvittun greina hvaða bókstaf listinn hlýtur. 

9. gr. 

Nú hefir að loknum framboðsfresti komið fram aðeins einn kjörlisti með 

jafnmörgum og kjósa á og ferst kosning þá fyrir, en kjörsíjórn, að viðstöddum 

umboðsmönnum listans, úrskurðar hina framboðnu menn rétt kjörna í útvarps- 
ráð af hálfu úlvarpsnotenda. 

Fer þá um afgreiðslu á úrskurði kjörstjórnar til ráðuneytisins eftir því, sem 
fyrir er mælt í 35. gr. 

Nú koma ekki 

neinir kjörlistar og ferst kosning þá fyrir. Skipar þá kennslumálaráðherra brjá 

fram við kosningu í útvarpsráð af hálfu útvarpsnotenda 

menn Í úlvarpstáð af hálfu útvarpsnotenda Ul næstu fjögurra ára og þrjá til vara. 

 



Kjorstadir og kjorfrestur 

   
10, or. 

Forst& landsins 

u annast um atkvædagr« 

umenn pósthúsa 

menn) skul 

hver 1 sinu 

(póstafgreiðslumenn 
t eið 

tu umdæmi, eftir | 

iðslu ulan Reyk javíkur og eru kjörstij 

Jar um settum reglum, sarnk i 

eiðslan fram i afgrei 

og bréfhirð 

  

kvæðasr 

    

Kennslumála d 

  

Öslustofum pósthússins og undir un 

áðherra ákveður, að fengnum tillögum 

stöðumönnun pósthúsa þóknun fyrir 

tölu þeirra, er 

starfið og skal hún re 

kosningarrétt hafa í umdæmi hvers um sig. 

     

ll. gr 

Í Reykjavík tei 

  

Fi 

ofu undir 

öllu levti fram 

alkvæðagreiðsla fram 1 sérstakri kjörst 

kjörstjóra, sem kjörstjórn skipar. Fer atkvæða 

eins og fv 

LNSJOÐ 

    agreiðsla | ar að 

r er mælt um kosningar á öðrum kjörstöðum. 

12, ør. 

Útvarpsnotendum skal veittur kjörfrestur allt að þrem vikum. Þó skal 

ingu ávallt lokið þegar þrír mánuðir eru Hðnir frá því, er kosning 

fór fram á Alþingi. 

Iroc KOST - 

i utvarpsråd 

IV. KAFLI 

Kjörgögn og afgreiðsla kjórgagna. 

15. gr. 

Þegar hinn auglvsti framboðsfrestur, samkv. 8 

hafa 

gr., er liðinn o 

eru þau, sem hér greinir: 

1. 

  

. gr 

borizt kjorstjorn, annast hun begar um undirbunins sg kjörgagna 

stöfunum A, B 

Kjörseðill. Á hann eru prentaðir kjörlistar þeir, e 

B, €, D, o. 

r borizt bafa, me 

s. frv., 

  

ktir bók- 

samkv. S. gr. Kjörseðill skal vera saman- 

brotinn um miðju og Hmborin rönd á þrjá vegu, þannig gerð að rifa megi a 
£ 

fi, 

Mirror 
TON: 

  



  

2. Umslag kjórseðils. Skal forsíða umslagsins lita bannig ut: a 3 

  

> varnsnotandi: v Sn tig re. 273 
ATPSNOtANCT: Kjörseðill. 

kKosnins í útvarpsráð 

1955 

  

Eiginhandar undirskrift kjósanda. 

e 
Það vottast, að ofanskráður útvarpsnotandi hefir í dag sjálfráður, í ein- 

á lögfullan hátt greit: atkvæði hér á póststofunni (kjörstofunni) 

    

  £ 
beið sjålfur frå kjorsedli sinum i bessu umslagi     mér ásjá 

Pósthúsið (bréfhirðingin) | 

(Kjörstofan) | 

Vitundarvottar: 

Póst)stimpill og undirskrift kjörstjóra.       

35. Leiðbeiningar um kosninguna. Í leiðbeiningunum skulu vera nákvæm fyrir 
{1 mæli um eftirgreind atriði: 

a) Um gsægzlu kjörgasna. 
TT 1 

hb) Um hversu kosning skuli fara fram, hversu gengið sku frá kjörgögn- 

um að kosningu lokinni, um skrá 

  

  
kvittun kjörstjóra fyrir atkvæðaseðli kjósanda. 

ce) Um sendingu kjörgagna í pósti til skrifstofu ríkisútvarpsins í Beykjavík 

Leiðbeiningar þessar skulu sendar á alla kjörstaði og skulu festar upp 

  þar, sem kjósendur eiga hægt með að kynna sér þær 

tl! Kvittunarevóublöð þannig útlits: 

  

Utvarpsnotandi: Kjörseðill. 

Kosning í útvarpsráð 

1935.   

  
   

  

ir útvarpsnotandi hefir í dag greitt atkvæði hér á póststofunni 

imni) og afhent mér atkvæði sitt 

Pósthúsið (bréfhirðinein) 

  

ær 
(Xgorstoian) 

Póst)stimpill og undirskrift kjörstjóra 

5, Kjörskrá, þ. e. skrá yfir útvarpsnotendur þá, seim atkvæðaseðlar eru sendir. 

i 

ingu greiddra atkvæða og um 

  

Wo
 

5. jan
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ld. ør. 

Jafnskjótt sem lokið er prentun kjörgagna annast kjörstjórn um afgreiðslu 

beirra á alla kjörstaði í landinu. Skal afgreiðslu þeirra hasað eins og hér segir: 

    Kjörseðlarnir skulu flokkaðir samkv. útvarpsnotendaskrá ríkisútvarpsins þannig, 

að til hverrar póststofu, póstafgreiðslu og Þbréfhirðingar utan Reykjavíkur séu 

sendir atkvæðaseðlar allra útvarpsnotenda, er kosningarrétt hafa, í umdænu 
f 

hverrar fyrir sig. Jafnframt er nafn og heimilisfang hvers utvarpsnotanda stim; 

að á hornreit umslagsins og kvittunarinnar. Kosningarrétt hafa þeir, sem skráðir 

eru útvarpsnotendur við afgreiðslu kjörsagna og greitt hafa lögmælt gjöld til 

ríkisútvarpsins, sbr. 27. or. 

Heimilt er fuiltrúum kjörlista að hafa eftirlit með afgreiðslu kjörgagna 

V. KAFLI 

Kosningarathöfn. 

15. gr. 

Þegar kjörgögnin hafa borizt á kjörstaði, auglýsir kjörstjórn 1 útvarpinu 

um kosninguna og um kjörfrest. Skal auglýsingin endurtekin svo oft, sem þurfa 

þykir og eigi sjaldnar en fimm sínnum. 

16. gr. 

Útvarpsnotandi, sem óskar ad neyta kosningarréttar sins, skal ådur en lid- 

inn er auglystur kjörfrestur gefa sig fram á póststofu þeirri, póstafgreiðslu eða 

bréfhirðingu, sem hefir með höndum póstskil hans og lýsa yfir því fyrir póst- 

manni, að hann óski að neyta kosningarréttar sins við kosningu í útvarpsráð 

Nú er úlvarpsnotandi fjarverandi frá heimili sínu og byggðarlagi eða sjúkur 

og lagt er fram læknisvottorð um, að hann komist ekki á kjörstað og setur ekki 

neytt atkvæðistéttar sins áður en auglystur kjörfrestur er Hðinn, og er honum 

þá heimilt, með skriflegu, vottföstu umboði eða með staðfestu símskeyti, að 

fela nánasta vandamanni sínum eða þeim öðrum heimilismanni, er hann 
1 Ö þá nafn sitt á trewstir, að neyla atkvæðisréttarins fyrir sina hönd. Skrifar hann 

forsíðu umslagsins og undir það orðin: „Samkvæmt umboði“, enda skal um- 

boðið lagt í umslagið ásamt atkvæðisseðlinum. 

„ Umboð gefið utanheimilismanni er ógilt. 

17. gr. 

Póstmaður afhendir þá samstundis kjósandanum kjörseðil í opnu umslagi 

þvi, sem ber ástimplað nafn og heimilisfang hans, samkv. 14. gr. Víkur þá kjós- 

andinn afsíðis eða í sérstaka kjörstofu og greiðir atkvæði sitt án þess að nokkur 

annar geti séð eða orðið áskynja, hvernig atkvæði hans feliur. 

18. gr. 

Kjósandinn greiðir síðan atkvæði á þann hátt, að hann setur með blyanti
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kross X framan við bókstaf þess lista, sem hann óskar að kjósa. Síðan 3 

brytur hann saman kjörseðilinn á sama hátt og hann var áður brotinn, vælir 15. jan. 

hina Hmbornu rönd og lHmir saman. Síðan stingur hann atkvæðaseðlinum 

Þannig samanlímdum í unislagið að póstmanni ásjáandi og tilar loks nafn sitt 

framan á umslagið á þar til setta línu. Síðan afhendir hann pósímanni umslagið. 

Nú óskar kjósandi aðstoðar vegna sjóndepru eða vegna þess, að hann af öðr- 

um ástæðum getur ekki skrifað nafn sitt. Kveður hann þá tl þann, sem hann 
óskar sér til aðstoðar og handsalar honum umboð til atkvæðagreiðslunnar og 

til þess að rita nafn sitt. Skulu þá jafnan kvaddir til vottar og rita þeir aftan á 
umslag kjósandans vottorð um, að atkvæðagreiðslan hafi farið fram samkvæmt 

fyrirmælum þessarar greinar. 

19. gr. 

Þegar kjósandinn hefir greitt atkvæði og afhent pósimanni kjörseðilsuni- 

slag sitt, voltar póstmaðurinn með undirskrift sinni og pósistimpli á forsíðu um- 

slagsins, ásamt tveimur vitundarvottum, að kosningin hafi farið fram á lög- 

fullan hátt. 

Jafnframt undirritar hann kvittun þá, sem ber ástimplað nafn kjósandans 

og afhendir honum sem viðurkenningu fyrir því, að hann hafi tekið á móti 

kjórseðilsumslagi kjósandans. 

20. gr. 

Þegar lokið er afgreiðslu kjósandans, vottar póslmaður um kosninguna við 

nafn hans á kjörskrá, sem um ræðir 1 5. tölulið 13. gr. 

21. gr. 

Umboðsmönnum kjörlista er hvenær og hvar sem kosið er, heimilt að 

kynna sér kjörskrár og hafa eftirlit með því að kosningin fari fram, samkvæmi 

ákvæðum þessarar reglugerðar. 

VI KAFLI 

Varðveizla og skil kjórgagna. 

22. gr. 

Postmonnum, sem hafa umsjón með kosningu í úlvarpsráð og kjörstjóra 

í Reykjavík, svo og öllum trúnaðarmönnum tíkissljórnarinnar við kosning 

Þessa. ber að láta kjörgösn öll sæta sömu varðveislu og önnur ábyrgðar- og 

{rúnaðarskjöl og gæla um framkvæmd kosningarinnar, varðveislu og skil kjör- 

gagna fylstu árvekni, reglusemi og stundvísi. 

23. gr. 

Jafnskjótt sem hinn auglýsti kjörfrestur er Hðinn, endursenda forstöðumenn 

pósthúsa öll kjörgögn til skrifstofu tikisútvarpsins í Reykjavík. Skulu atkvæða-



seðlar þeirra útvarpsnotenda, sem neytt hafa kosningarréttar, ásamt kjörskránni 

árilaðri á fyrirskipaðan hátt, látð í einar umbúðir, en hinir ónotuðu seðlar sér. 

Síðan skulu öll kjörgðgnin látin í einar umbúðir, innsiglaðar 

byrgðarpósti. Auk utanáskriftar til skrifstofu ríkisútvarpsins 

sendingar þessar orðin: Kosning í útvarpsráð 

Bréfapóststofan í Reykjavik færir póstsendingar þessar við nótt 
AX 

og sendar 1 å- 

skal rita á póst- 

öku í sér- 

staka póstkvittunarbók og fær við afhendingu þeira kvittun formanns kjör- 
      

Ö: stjórnar eða umboðsmanns hans. Þegar talning atkv 

og umboðsmenn kjörlista aðgang að þessari póstkvittunarbók. 

25. gr. 

fer fram á kjörstjórn 

Þegar hinn auglýsti kjörfrestur er lðinn, ákveður kjörstjórn hæfilegan frest 

og eigi styttri en ð vikur, til þess að kjörgögn fár konist til skila. Síðan ang- 

lýsir hún með, að minnsta kosti tveggja daga fyrirvara, um stað og stund, begar 

talning atkvæða á að fara fram. 

26. gr 

Við talningu atkvæða kveður kjörstjórn til aðstoðarmenn eftir samkomu- 

lagi. Heimilt er umboðsmönnum kjórlista að fylgjast með talningunni. 

Talning atkvæða hefst með því, að póslsendingar eru bornar 

póstkvittunarbók, sem um getur í 24. gr. 

27. gr. 

Talningin hefst með þvi, að innsigli hverrar póstsendingar 

seðlar þeir, sem ekki hafa verið notaðir, skulu teknir frá og lagðir 

ið Salma VIÐ 

er brotið. Kjör- 

til hlíðar. 

Síðan skal bera umslög notaðra kjörseðla nákvæmlega saman við kjörskrár. 

Þarnæst skal bera þau saman við skrá ríkisútvarpsins yfir þá menn, sem ekki 

hafa greitt lögmælt gjöld til ríkisútvarpsins. Eru atkvæði þeir ógild. Það telj- 

ólokið er giöld- ast í reglugerð þessari vangreiðslur á lösmæltum gjöldum. ef 

um eldri en frá áramótum síðustu, áður en talning fer fram. 

Að þessu loknu, skulu umslög þeirra atkvæða, er Ul talningar koma opnuð, 

atkvæðasei Sillinn dreginn úr hverju umslagi og látinn í aikvæðakassa nægilega 

stóran, til þess að rúma vel alia atkvæðaseðlana. 

28. gr. 

Gildir eru þeir atkvædascdlar, bar sem merkt er adeins vid einn lista. Ekki 

er seðill ógildur, þótt merkt sé víðar en á einum stað við sama lista 

staðar en við listabókstafinn, ef ekki þykir orka tvímælis um 

kiósandinn hefir ætlað að kjósa. 

20. gr. 
Nú verður ágreiningur innan kj na ” um bad, 

seðill skuli metast gildur og ræður þá afl atkvæða úrslitum. 

það 

hvort 

"ða annars- 

hvern Hsta 

atkvæða-
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90. or. 3 

Þegar lokið er talningu atkvæða, eru talin saman atkvæði þau, er hver 15. jan. 

kjörlisti hefir hlotið. Fer þá um tölu kosinna manna af hverjum sta eftir 

venjulegum reglum um hlutfallskosningu hér á landi. Eru þeir kosnir í Þeirri 

röð, sem þeir eru á listanum, enda hafa tilfærslur nafna og útstrikanir ekki 

áhrif á röðina. 

Kærur yfir kosningunni, sem berast kunna, sendir kjörstjórn ráðherra með 

tökstuddum tillögum til úrskurðar. 

33. gr. 

Atkvæði. sem berast kunna frå kjårstådum, eftir ad talningu atkvæda er 

lokid, skulu lögð óhreyfð með öðrum kjörgögnum í skjalasafn ríkisins. 

Formaður kjörstjórnar lýsir úrslitum kosningar. Þeir, sem kosningu hljóta 

teljast 1., 2. og 3. landkjörinn maður í útvarpsráð. Fer þá um varamenn eftir 

því sem fyrir er mælt í 6. gr. reglugerðar þessarar. 

Að lokinni kosningu sendir kjörstjórnin kennslumálaráðuneytinu útskrift 

fr serðabók kjörstjórnar með yfirlýsingu um það, hverjir séu réttkjörnir af 

hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð, samkv. úrslitum kosningarinnar. 

Kennslumálaráðherra gefur síðan út skipunarbréf til handa hinum kjörnu 

mönnum til næstu fjögurra ára og ákveður þóknun þeirra fyrir störfin. 

om ør of. ST. 

Na hverfa frå stårfum i utvarpsrådi um stundarsakir eða að fullu aðal- 

maður á lista og sömuleiðis varamaður hans og tekur þá við störfum næsti aðal- 

maður af sama lista og svo koll af kolli. 

38. gr. 
! y 

Brot gegn åkvædum reglugerdar bessarar vardar sektum frå kr. 50—50( 

nema þyngri refsing liggi við ad l6gum. Allir beir menn, er hafa skulu unis já 

með kosningu í útvarpstáð, samkvæmt reglugerð þessari, eru opinberir sýsi- 

unarmenn og varðar brot þeirra í starfinu, auk framangreindra refsiákvæða, 

við NIN. kapitula hinna almennu hegningarlaga. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er hérmeð Þirt tl eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í kennslumálaráðuneylinu, 15. janúar 1935. 

Haraldur Guðmundsson. „- , . 
Gissur Bergsteinsson.
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4 REGLUGERÐ 
18. jan. 

um próf fyrir dómtúlka og skjalþýðendur. 

“ Samkvæmt 2. gr. 

  

nr. 52 2. nóvember 

  

ráðið til þess að veita mönnum rétt til bess að v 

er hér með sett eftirfarandi reglugerð. a 

      

    
   

Þeir, sem öðlast vilja rétt til þess að vera 

kvæmt lögum nr. 32 2. nóvember 1 

að veita mönnum rétt til bess að vera 

  

og gert er ráð fyrir í 2. gr. nei 

þeir vilja öðlast rétt til að túlka fyrir 

  

ganga undir próf, þegar ráðuneytinu þykir 

  

Prófi því, er um ræðir í 1. gr., skal hasað sem hér segir: I 

  

Í. Skriflegt próf: 

a. Legg   ja ska 

  

1 út kafla úr mæltu íslenzku máli á 

1 mæltu á íslenzku:    
cd 

  

10 
! 

skulu þær sýna, að hann kunni vel réttritun beg (8) 

setja greinarmerki svo sem vera ber. 

  

afla á hit     b. Leggja skal út úr íslenzku Þrjá k 

kafla á íslenzku úr hinu erlei 

  

einn úr lagamáli og einn år sig 

  

bækur, en engin hjálparmeðul önnur 

Il. Munnlegt próf: 

  

Sá, er undir prófið gengur, skal viðstöðulaust leggi: t úr 
íslenzku á hið erlenda mál og úr því á íslenzku. Skal í stór 

    
   

    

   

villulaust, skiljanlega og 

prófið sérstakle 

ing á því, hvað má I 

sá, er undir prófið sengur 
pf Krall 4114 „am afi skrift). Skal allt verkefni 

  

Sengur, 

hvorki hægar né hraðar.



21 

9 
|. ET 

Hver sá, er undir þetta próf gengur, verður áður að leggja fram vottorð 

gja valinkunnra manna, helzt yfirvalda sinna, um það, að hann sé íslenzkur 

  

ríkisborgari, að hann hafi ekki gerzt sekur um neitt afbrot, sem talið er svivirði- 

Iegt að almenningsáliti, og um það, að hann sé að góðu kunnur. 

lt. gr. 

Stjórnarráðið tilnefnir í hvert sinn mann þann, er prófa skal, og skal hann 

vera úr hópi dómtúlka og skjalþýðenda í því máli, er um ræðir, ef þess er kostui 
7 ulu skipaðir tveir prófdómendur. Taka allir þrír í sameiningu til 

  

Jafnframt 

munnleg og skrifleg verkefni og leggja dóm á þau. Stjórnarráðið ákveður kaup 

  

manna við prófið. 

Nå er enginn dómtúlkur til í því máli, er um ræðir, og skipar stjórnarráðið 

  

man mann, er það telur til þess hæfan. 

Séu engir til, er stjórnarráðið telur hæfa t il að halda prófið, skal sá, er lög- 

gildingar æskir, leggja fram plögg, sem óvggjandi eru að dómi stjórnarr: íðsins, 

fyrir því. að hann hafi erlendis gengið undir próf hjá þar til hæfum mönnum, 

er sýni, að bann kunni hið erlenda mál tl hlítar. Jafnframt skal hann sanga 

undir próf hér á landi, er sýni það, að hann ráði til fullnustu við íslenzka tungu. 

5. gr. 

prófi sendir sá, er prófinu stjórnar, stjórnarráðinu skyrslu um 
£ a, og skal hun „orðuð svo, að hinn prófaði hafi kunnáttu til þess að 

  

una, og skulu henni fylgja hin munnlegu skriflegu verkefni sem og úrlausnir 

hinna skriflegu verkefna. 

ker stjórnarráðið síðan úr því. hvori löggilding skuli veitt eða ekki. 

glugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að mál. 

1 Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. janúar 1935. 

Evsfeinn Jónsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um framkvæmd tollæzlu. 

1. gr. 
Þegar skip eða bátar koma frá öðrum löndum og hafna sig á íslenskum 

höfnum, og sóttgæzlurannsókn hefir farið fram og samgöngur verið leyfðar 
samkvæmt þar um gildandi lögum og reglum, skal lollsæzlan annast um af- 
greiðslu þeirra, eftir því sem ákveðið er í aðflutningsbannlögum. einkasölu- 
lögum, tolllögum, öllum þeim, sem í gildi eru, og öðrum Íðgum og reglum, sem 
til greina geta komið. Á meðan á afgreiðslu stendur, má enginn hvorki koma 
á skipsfjöl né fara frá borði, nema leyfi tollsæzlumanns komi til, og eigi má 
skipstjóri heldur nema með samþykki tollsælumanns. Sefa skipun um eða leyfa 
að leggja skipinu að hafnarvirkjum, fyrr en tollgæzlamaður hefir lyst bvi yfir, 
að afgreiðslu sé lokið. 

2. gr. 

Tollgæzlumaður skal krefja skipstjóra um skilríki fyrir farmi os farþegum 
þeim, er skipið flytur, það er, farmskrá yfir farminn og farbesalista yfir far- 
þega, og skutu farþegar einnig undirrita fyrirskipaðar landsönguskyrslur áður 
en þeir fara úr skipinu. Nú hefir skipið enga farmskrá, eins og t.d. oftast er um 
fiskiskip, þá skal nota afgreiðslueyðublað nr. Í, og útfylla það eftir því sem Það 
segir til og við á. Svo skal og ávallt útfylla betta eyðublað þegar skip kemur til 
Þess að fá skipun um hvað gera skuli (for order), og undir öðrum kringum- 
stæðum, eftir því sem við á Hl þess að fá fullkomna vitneskju um skipshöfn, 
ferðalag skipsins, farm þess og aðrar birgðir af vörum. 

3. Er. 

Þegar skipstjóri hefir gert fullnægjandi grein fyrir farmi skipsins og far- 
Þegum, skal hann gefa tollgæzlumanni skýrslu á afgreiðslueyðublöð þan, er til. 
greind eru hér á eftir, um það, hversu miklar birgðir af vörum séu í skipinu. 
sem ællaðar séu skipinu sjálfu, skipverjum og farþegum til neyzlu á skipinu: 

Á afgreiðslueyðublað A. skal skrá þær vörur, sem munaðarvörutollur hvílir 
á eða ríkiseinkasala er á og bryti skipsins eða skipstjóri hafa undir sínum hönd- 
um, og skal bryti eða skipstjóri undirrita skýrsluna. 

Á afgreiðslueyðublað B. skal skrá samskonar vörur og getið var, sem skips- 
höfn hefir undir höndum, og skal hver skipverji rita nafn sitt við sína vöru- 
uppgjöf, en skipstjóri undirrita skýrsluna til staðfestu. 

Á afgreiðslueyðublað C. skal skrá vörur, sen vörutollur og verðtollur hvilir 
á og Í skipinu eru og ætlaðar skipinu sjálfu, skipverjum og farþegum til neyzlu 
á skipinu. Einnig skal skrá hér sendingar og því um likt, sem skipshöfn eða 
farþegar kynnu að hafa meðferðis. Skýrsluna á þessu eyðublaði skal skipstjóri 
undirrita.
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Að fengnum þessum skýrslum ska! tollgæzlumaður telja saman hversu 

mikið er alls af hverri tegund varanna og taka síðan ákvörðun um, hve mikið 

megi teljast hæfilegur og lexfilegur forði tl farar þeirrar, sem skipið ællar að 

fara, og skal í því efni sæta eftirfarandi reglna: 

1. Af áfengum drykkjum, sen meira er i en 21% af vínanda að rúmmáli, má 

ekki láta undan innsigli alls. frá því skipið fær afsreiðslu á fyrstu höfn 

þansað til það lætur í haf frá síðustu afgreiðsluhöfn hér við land, meira en 

sem svarar allt að 125 grönnum handa hverjum skipverja til þriggja daga, 

og sé þá eingöngu miðað við skipverja, sem náð hafa 21 árs aldri, Þó aldrei 

meira en til 6 daga í einu. Öl, sem hefir inni að halda meira en 24 % af 

vínanda að rúmmáli, skal láta allt undir innsigli á fyrstu afgreiðsluhöfn 

hér við land og má ekkert láta undan innsigli af bví meðan skipið er hér 

við land. 

2. Áf vinum, sem ekki er í meira en 21% af vínanda að rúmmál, má ekki 

láta undan innsigli, meðan skipið dvelur hér við land, meira en sem svarar 

allt að Í Htra handa hverjuni skipverja til þriggja daga, og sé þá eingöngu 

miðað við þá skipverja, sem náð hafa 21 árs aldri. Þó aldrei meira en til 

6 daga í einu. 

5. Áf tóbaki, vindlum og vindlingum má ekki láta undan innsigli, meðan skipið 

dvelur hér við land, meira en sem svarar allt að 75 srönimum af hvers- 

konar tóbaki, vindlum og vindlingum tl samans handa hverjum skipverja 

til þriggja daga. Handa farþegum má láta undan innsigli til ferðar skipsins 

hér við land allt að 160 vindla, 100 smávindla og 1000 vindlinga og ekki 

meira samlals í allri ferðinni. 

Á. Af öðrum vörum, sem tikiseinkasala er á, svo sem eldspitum, má ekki láta 

undan innsigli meira en tollsæzlumaður telur nauðsvnlegt til ferðar skips- 

ins hér við land. Af vindlingapappir, thmvötnum, hárvötnum og andlits- 

völnun má venjulega ekki láta neitt undan innsigli, nema sérstaklegar á- 

stæður séu fyrir hendi, og þá sem allra minnst. 
Af öðrum vörum en þeim, er að framan greinir og upp eru gefnar af bryta 

skipsins eða skipverjum, skal tollgæztumaður setja undir innsigli svo mikið 

að engin hætta sé á, að undanbrögð frá tollgreiðsiu eigi sér stað með því að 

láta vörurnar í land eða í önnur skip. 

Allar þær vörur, sem sreindar eru í töluliðunum 11. hér á undan, skal 
tollgæzlumaður setja undir innsigli á fyrstu afgreiðsluhöfn og svo mikið af vör- 

unum, er nefndar eru í tölulið 5., sem hann felur þörf eftir reglum þess töluliðs. 

Á afgreiðslueyðublað D. skal tollgæzlumaður svo skrá allar Þær vörur, sem 

hann samkvæmt framanskráðu hefir sett undir innsigli. Ef tollgæzlumaður læt- 

ur nokkuð af vörum þeim, er getur í Í — 4. tölulið, undan innsigli á fyrsin af- 

greiðsluhöfn, skal hann skrá þær vörur á afgreiðsluskjal D. eftir því sem það 

vísar Hl. Þegar eitthvað af þessum vörum eða innsigluðum vörum, er getur í 5. 

tölulið, er látið undan innsigli á síðari afsreiðsluhöfnum, skal það einnig jafnan 

skráð á afgreiðsluskjal D., en sæta verður þess ávallt nákvæmlega, að ekki sé 
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látið undan innsigli samtals meira af vörum þessum meðan skipið er hér við 

land, en það sem heimilt er samkvæmt reglunum í 1 5. tölulið hér á undan 

Tollgæzlumaður skal gera tvö samrit af afgreiðsluskjali D. og undirrita 

sjálfur bæði, öðru eintakinu heldur hann, en hitt eintakið skal hann afhenda 

skipstjóra og skal það fylgja skipsskjölunum og skal sýnt tollgæzlumönnum á 

þeim stöðum, er skipið kemur á hér við land. Skal tollgæzlan á hverjum síað, 

er skipið kemur á bér við land, athuga hvort innsiglin eru óhre víð, og telji hún 

þess þörf, skal hún telja birgðirnar og rita vottorð sitt á skjalið um það. hvort 

staðið hafi heima við uppgjöfina. Sé vítaverður munur á því, sem upp er gefið. 

því, sem undir innsiglum er, að viðbættu því. sem út hefir verið gefið, skal 

fara með það mál eftir því sem lög kveða á um. 

Nú hefir skipið ekki meðferðis afgreiðsluskjal D. og hefir þó fengið það á 

fyrstu afgreiðsluhöfn, og fer þá tollgæzlan með það sem aðkomuskip, þ. e. skip, 

er kemur beint frá útlöndum. 

Afgreiðslueyðublöð þau, sem nefnd eru í þessari grein og í 2. gr. hér á und- 
% 

an, lætur fjármálaráðuneytið gera og leggur tollgædlumönnum þau til. 

Í. gr. 

Tollgæzlunni skal ávallt heimilt að innsigla vístagevmslur skipsins og aðra 

staði í skipinu, eftir því, sem hún telur nauðsynlegt. 

Tollgæzlan hefir ávallt heimild til að setja tollvörð í hvert það skip, er    
telur nauðsynlegt að hafa vörð. í. Telji tollgæzlan nauðsynlegt, að tollg: 

menn fari með skipum hafna á milli til eftirlits, skal skipstjóri fyrir skipsins 

hönd ávallt sjá þeim endurgjaldslaust fyrir fari með skipinu, eftir því sem hæfa 

þvkir fyrir opinbera starfsmenn, sem ferðast í starfserindum. 

5. gr. 

Einungis þau skip, sem eru í utanlandssiglingum, seta notið hlunninda 

þeirra, sem talin eru í 3. gr. hér á undan. En til utanlandssiglinga teljist það í 

þessu tilliti, er skipið eða farið kemur hingað til lands frá öðrum löndum, enda 

þótt það komi við á einum eða fleiri stöðum á ströndinni þar til það nær á- 

kvörðunarstað. Sé á ákvörðunarstaðnum, þar sem ferð skipsins er lokið, snúið 

við og teknar vörur eða farþegar eða hvorutveggja, sem skipið á að fara með til 

erlends ákvörðunarstaðar, skoðast skipið sem verandi í utanlandssiglingum. En 

taki það á ákvörðunarstaðnum aðeins vörur og farþega til innanlandshafna, þá 

telst skipið vera í innanlandssiglinugum og nýtur þá ekki framangreindra hlunn- 

inda, enda ber þá að afhenda það, sem eftur kann að vera óeytt af hinum erlenda 

forða af þeim vörum, sem ríkiseinkasala er á hér og getur í 14. tölulið 3. ør. 

hér á undan, til ríkiseinkasölu þeirrar hér, sem í hlut á, ef til kemur fyrir það 

verð, sem forstjóri þeirrar einkasölu ákveður, eða. ef samkomulag næst við hann i 

um, að skipið eða skipverjar megi halda umræddum forða, þá gegn því, að 

greiddur sé lögboðinn tollur af forðanum og það gjald að auki, sem einkasölu- 

stjórinn ákveður. 

Nú er um fiskiskip að ræða og telst þá það fiskiskip vera í utanlandssigl-



25 

ingum, sem að veiði lokinni siglir með afla sinn Hl erlendra hafna, en þegar 

skipið hættir þeim veiðum og byrjar veiðar Hl að leggja afla hér á land eða 

hættir veiðum um stund, þá telst skipið ekki vera í utanlandssiglingum lengur, 

og selur frá því ekki orðið aðnjótandi þeirra hlunninda, sem utanlandssigling- 

ar veifa í hér um ræddu efni, og fer þá um það, sem eftir kann að vera óeytt af 
hinum erlenda forða af þeim vörum,seim rikiseinkasala er á hér og getur í 1.— 

4. tölul. 3. gr. hér á undan, eins og segir í niðurlagi fyrstu málser. þessarar greinar. 

6. gr. 

Nú er að áli tollgæzhunanns meiri forði gefinn upp af tollvörnm og rikis- 
einkasöluvörum í skipi, heldur en nokkur börf er á fyrir skipverja og farþega 

á skipinu, og ber þá að greiða toll af því, sem tunfram er, og eftir atvikum fara 

eftir ákvæðunum í niðurlagi Í. myr. 5. gr. hér á undan. Þó er tollgæzlunni heim- 

ilt, ef sérstaklega stendur á og engin lögbrot hafa átt sér stað af hálfu skipstjóra 

og eftir ákveðinni ósk hans, að sleppa honum við þessa tollgreiðslu, gegn því 

að hann fyrir skipsins hönd greiði tollcæzlunni alian kostnað við vörð þann, er 

tollgæglan telur nauðsvynlegt að hafa í skipinu til að koma í veg fyrir undan- 

brögð með vörur þessar. 

Sé um vinföng að ræða, skal ávallt vera vörður, er tollsæzlan telur nægilegan. 

um borð í slíkum skipum og á kostnað skipsins, þangað til skorið er úr um það. 
hvort slíka vöru eigi að gera upptæka eða á hvern hátt með hana skuli farið. 

Skipstjóra ber fyrir skipsins hönd að setja tollcæzlunni fyrirfram fulla 
trvgsing fyrir öllum slíkum greiðslum. 

7. gr. 

Skip og bátar, sem koma frá innanlandshöfnum eða af fiskiveiðum, skulu. 

ef tollsæzlan álítur þess þörf, háð sömu reglum að því er til tollgæzlu kemur, 

sem skip þau, er Í. gr. hér á undan ræðir um, og skulu þá tollgæzlumenn, þegar 

er beir koma á skipsfjöl, tilkynna skipstjóra, eða þeim, sem þar er í hans stað, 

að framkvæma eigi eftirlit á sama hátt og með skipum, er koma frá erlendum 

höfnum. 

Einnig skulu ákvæði reglugerðar þessarar gilda, eftir því sem við á, um 

loftför, flugvélar, flugbáta og önnur flustæki, er lenda hér á landi, hvort heldur 

á löggiltri höfn, í landhelsi eða á landi, og má fararstióðri eigi leyfa samgöngur, 

fyrr en tollgæzlumenn hafa lokið störfum sínum. 
Sömuleiðis skulu ákvæði reglugerðar þessarar gilda, eftir því sem við á, er 

tollgæzlan telur þess þörf að stöðva skip utan hafna en innan landhelgi tl toll- 

rannsóknar. 

8. gr. 

Skipstjóra ber að láta tollsæzlumönnum 1 té tollskjöl þan og önnur af- 

greiðsluskjöl, sem skipið hefir fengið á síðustu höfn, er það hefir fengið af- 

greiðslu á, hvort sem sú höfn hefir verið erlendis eða hér á landi, svo og farm- 

skrár, farmskirteini og önnur skjól viðvíkjandi farminum. Einnig er skipstjóra 

skylt að veita tollsæzlumönnum alla þá aðstoð og hjálp, sem þörf er á, til bess 
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að afgreiðslan sangi sem greiðast og án lafa eða tálmana, svo og gefa þeim upp- 

lýsingar um farmrúm og geymslurúm, farrúm og hásetaklefa skipsins, kjöl 

festurúm þess og annað, er tollgæztumönnum er nauðsynlegt að vita vegna starfa 

sinna í skipinu. 

9. gr. 

Að afgreiðslu lokinni tekur tollgæzlan í sínar vörglur, ef þess er talin þörf, 

Jjóðernisskirteini skipsins, tollskirteimi, farmskrá eða farmskirteini, ef um farm- 

skip er að ræða, svo og skipshafnarskrána, ef um fiskiskip er að ræða, og önn- 
| 

, i 

ur skjöl eftir því sem við á. Varðveitir tollsæzlan siðan skjöl þessi. En er skipið 

hefir lokið erindum sinum og greitt öll lögboðin gjöld, afhendir tollgæzlan skip- 

stjóra þjóðernisskirteinið og ef fiskiskip er, einnig skipshafnarskrána. 

10. gr. 

Innsigli þau, sem tollgæzlumenn setja fyrir hólf eða herbergi eða lestar 

skipa, má enginn hreyfa eða rjúfa nema tollcæzlumenn. eða aðrir. er kunna að 

hafa slíkt vald að lögum, enda beri skipstjóri ábyrgð á þvi, að þau séu ekki hreyfð 

eða rofin á meðan að skipið er hér við land, nema af þeim, er til þess hafa vald, 

enda sæti viðurlögum þeim, er lögin ákveða, ef út af er brugðið. 

11. gr. 

Til þess að fullvissa sig um, að vörur og annar farangur, sem er með skipi, 

sé öllu framvísað og rétt frá skýrt fyrir tollgæzlumönnum og að alit sé rétt hl- 

fært á skjölum, sem skip hefir meðferðis af farmi og öðrum flutningi, er toll- 

sæzlumönnum heimilt að leita allsstaðar í skipi og í hirzlum og farangri skip- 

verja og farþega, svo og á skipverjum, farþegum og öðrum mönnum, er toll- 

sæzlumönnum þykir ástæða til að ætla, að leyni á sér vörum eða hlutum, til að 

skjóta því undan tollgreiðslu, eða sem bannað er að flytja í land. Allt, er fyrir- 

finnst af tollvörum og bannvörum við slíka rannsókn, ber að skoða sem ólög- 

lega innfluttar eða tollsviknar vörur. 

12. gr. 

Nú er varðskipi eða varðbát falið, í erindisbréfi foringja eða formanns 

þeirra, að aðstoða tollgæzluna við tolleftirlit með skipum í landhelgi, og hafa þá 

foringi eða formaður og skipverjar þeirra sömu réttindi í því starfi og tollsæzlu- 

mönnum eru Veitt í reglugerð þessari. 

13. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu, eftir ákvæðum i 

12. kapítula hinna almennu hegningarlaga, er ræðir um brot segn tollsæzlumönn- 

um í starfi þeirra, og að öðru leyti eins og lög standa til. 

l4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. febrúar 1“ 135. 

Fjármálaráðuneytið, 30. jannar 1955. 

Eysteinn Jónsson. Torfi Jóhannsson.
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Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna 1935. 

Konungsbréf um selning Alþingis, undirskrifað af konungi 25. janúar 

1935 (nr. 65). 

Lög um lántöku fyrir ríkissjóð, undirskrifuð af ríkisarfa í nafni konungs 

Í8. febrúar 1935 (nr. 66). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í 

fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 5. febrúar 1935 (nr. 67). 

Bráðabirgðalög um breyting á 22. gr. laga nr. 6 9. janúar 1935, um tekju- 

skatt og eignarskatt, undirskrifuð af ríkisarfa í nafni konungs 6. febrúar 1935 

(nr. 68). 

Auglýsing um samning um póstviðskipti milli Danmerkur, Finnlands, 

Íslands, Noregs og Svíþjóðar, undirskrifuð af ráðherra utanríkismála 23. 

febrúar 1935 (nr. 69). 

Auglýsing um starfsreglagerð við samninginn um póstviðskiptin milli Dan- 

merkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, undirskrifuð af ráðherra 

utanríkismála sama dag (nr. 70). 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim aftur og tekinn 

við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 7. marz 1935 (nr. 71). 

Opið bréf um að hans konunglega tign Haraldur, prinz af Danmörku, sé 

settur ríkisstjóri, undirskrifað af konungi 16. marz 1935 (nr. 72). 

Lög um breyting á lögum nr. 25 9. jan. 1935, um breyting á lögum nr. 75 

27. júní 1921, um stimpilgjald, undirskrifuð af prinz Harald í nafni konungs 

25. marz 1955 (nr. 73). 

Konungleg anglýsing um að konungur sé kominn heim aftur og tekinn 

við ríkisstjórn, undirskrifuð af konungi 29. marz 1935 (nr. 74). 

Auglýsing um að Ísland hafi fullgill alþjóðasamninga, sem gerðir voru á 

póstþinginu í Kairo þann 20. marz 1954, undirskrifuð af ráðherra utanrikis- 

mála 3. apríl 1935 (nr. 75). 

Konungsbréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af konungi 4. 
april 1935 (nr. 76). 

Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43 20. júní 1925, undirskrifuð af 

konungi 8. april 1935 (nr. 77). 

Lög um einkarétt ríkisstjórnarinnar til þess að flytja trjáplöntur til lands- 

ins, og um eftirlit með innflutningi lrjáfræs, undirskrifuð af konungi 15. april 

1935 (nr. 78). 

Lög um breyting nokkurra laga, sem varða sölu og meðferð íslenzkra af- 

urða, undirskrifuð af konungi 16. april 1935 (nr. 79). 

Lög um breyting á 22. gr. laga nr. 6 9. jan. 1936 (Tekjuskattur og eignar- 

skattur), undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 80). 

Tilskipun um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skipum, undirskrifuð af kon- 

ungi 26. april 1955 (nr. 81). 

20. dag maimánaðar 1935 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina Hl að innheimta ýms gjöld 1936 með 

viðauka, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 82). 

14 3. nóv. 1915, um sparisjóði, Lög um viðauka við og breyting á lögum nr. Í 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 85). 

Lög um breyting á lögum nr. 2 10. febr. 1888, um Söfnunarsjóð Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 84). 

Lög um bráðabirgðabreyling nokkurra laga, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 85). 

Lög um breyting á póstlögum, nr. 5 7. maí 1981, sbr. lög nr. 8 27. marz 

1925, undirskrifuð af konungi 5. maí 1935 (nr. 86). 

Lög um löggilding verzlunarslaðar í Hraunhöfn á Melrakkasléttu, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 87). 

Lög um hafnsögu í Ísafjarðarkaupslað, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 88). 

Lög um almenn gæðamerki, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 89). 

Lög um útrýmingu fjárkláðans, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 90). 

Lög um breyting á ýmsum lagaákvæðum, er varða fasteignaveðslán land- 

búnaðarins, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 91). 

Lög um meðferð, verkun og tlflutning á sjávarafurðum, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 92). . 

Lög um eftirlit með skipum, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 95). 

Lög um breyting á lögum nr. 79 14. nóv. 1911, um samþykktir um lokunar- 

líma sölubúða í kaupstöðum, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 94). 

Lög um einkaleyfi til að flytja úf vikur og vörur unnar úr vikri og selja á 

erlendum markaði, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 95). 

Lög um löggilding ver<lunarstaðar í Buðflungahöfn, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag (nr. 96). 

Lög um rannsóknarstofnun í þarfir atvinnuveganna við Háskóla Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 97). 

Lög um virkjun Fljólaár, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 98). 

Lög um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 99). 

Lög um sölu og flutning á kartöflum, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 100). 

Lög um ver<lunarlóðina í Hnífsdal í Norður-Ísafjarðarsýslu, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 101). 

Lög um viðauka við lög nr. 24 frá 7. maí 1928, um eftirlit með verksmið }- 

um og vélum, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 1024). 

Lög um breyting á lögum nr. 32 7. maí 1928, um hvalveiðar, undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 103). 

Lög um framlenging dá gildi laga nr. 90 19. júní 1955, um útflutning á 

kjöti, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 104)
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Løg um Ræktunarsjóð Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 105). 
Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og 

útflutning á ýmsum íslenzkum afurðum, undirskrifuð af konungi 8. maí 1935 
(nr. 106). 

Lög um lögreglusamþykktir nan kaupsltaðanna, undirskrifuð af konungi 
sama dag (nr. 107). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í 
samningi milli Íslands og Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um 
erfðir og skipti á dánarbúum, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 108). 

Lög um framlenging á gildi laga um verðloll og bráðabirgðaverðtoll, 
undirskrifuð af konungi 18. maí 1935 (nr. 109). 

Lög um afnám laga nr. 19 9. jan. 1985, um lántöku fyrir ríkissjóð, undir- 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 110). 

Lög um breytingar á lögum nr. 22 6. okt. 1919, um hæstarétt, og lögum 
nr. 57 á. júní 1924, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 111). 

Lög um hæstarétt, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 119). oO 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins 
í Gullbringu- og Kjósarsýslu, um takmörk verzlunarlóðarinnar við 
Sandgerðisvík í Miðneshreppi. 

Með skírskotun til fyrri bréfa, síðast bréfs ráðuneytisins, dags. 3. júní 
1935, um ákvörðun verzlunarlóðarinnar við Sandgerðisvík í Miðneshreppi, skal 
yður, herra sýslumaður, hérmeð tjáð, að þarsem oddviti Miðneshrepps hefir 
afhent ráðuneytinu uppdrætti af hinni fyrirhuguðu verzlunarlóð, er hérmeð. 
samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóvember 1905, takmörk svæðis þess, sem reisa 
má á verzlunarhús í Sandgerðisvík í Miðneshreppi, sett eftir tillögum sýslu- 
nefndarinnar í Gullbringusýslu og framangreindum uppdrætti, svo sem hér 
segir: 

Að norðan takmarka landamerki á milli Flankastaða og Sandgerðis, allt 
frá sjó upp að austur-takmarkalinunni, en hún liggur úr Flankastaðamörkum 
um 145 m. austan við beygju nefndra marka. Héðan liggja austurtakmörk 
sjónhending eftir girðingu í austurtúnmörkum Krókskots og áfram sömu stefnu 
suður Í girðingu í austurmörkum Hjarðarholts. Þar beygir takmarkalínan 84,5 
m. frá norðausturhorni nefndrar girðingar (mælt eftir girðingunni), og liggur 
nú sjónhending í markalínu milli Býjaskers og Sandgerðis 150 m. austan við 
sýsluveginn og þaðan eftir nefndri markalínu Býjaskers og Sandgerðis til sjávar. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta, til frekari birtingar, skal lagt fyrir 
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yður að sjá um, að eill eintak af hinum framangreinda uppdrætti verdi geymt 

með skjölum hlutaðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti halda við á kostn- 

að hreppssjóðsins glöggum merkjum á lakmörkum verzlunarlóðarinnar. 

REGLUGERÐ 

um gjaldeyrisverzlun, innflutning co. fl. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 11 9. jan. 1935, er hér með sett eftirfarandi 

reglugerð um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl. 

Í. gr. 

Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h/f hafa einkarétt til að verzla 

með erlendan gjaldeyri og eru allir, sem eiga eða eignast erlendan gjaldeyri, 

hvort heldur er hér á landi eða erlendis, skyldir að láta hann af hendi við bank- 

ana fyrir skráð kaupgengi. 

2. gr. 

Þeir, sem kaupa vilja erlendan gjaldeyri, skulu senda um það skriflega um- 

sókn til gjaldevris- og innflutningsnefndar, og er eigi heimilt að selja erlendan 

gjaldeyri nema að fengnu leyfi nefndarinnar. 

Eigi þarf leyfi nefndarinnar til þess að inna af hendi erlendar greiðslur af 

lánum ríkissjóðs eða lánum þeim, sem ríkissjóður er í ábyrgð fyrir, og eigi þarf 

leyfi nefndarinnar fyrir greiðslum erlendis í þarfir bankanna. Skulu bankarnir 

semja skrá yfir þessar greiðslur eftir því, sem fyrirfram er vitað og senda nefnd- 

inni, svo skulu þeir og tilkynna þær greiðslur, er eigi var vitað um fyrirfram, 

jafnóðum og þær eru inntar af hendi. Ekki er heimilt að innleysa íslenzka seðla 

eða ávísanir í Íslenzkum krónum, sem sendar eru frá útlöndum án samþykkis 

gjaldeyris- og innflutningsnefndar, nema sérstaklega sé um það samið við bank- 

ana, enda séu þeir samningar tilkynntir gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 

Þó skulu vera í gildi þær ráðstafanir. sem bankarnir kunna að hafa gert um 

inneignir útlendinga í íslenzkum reikningum, áður en reglugerð þessi öðlast 

gildi. Ef sérstaklega stendur á, er bönkunum heimilt, með samþykki eigenda, að 

taka við greiðslu á erlendum kröfum til geymslu í lokuðum reikningum í ís- 

lenzkum krónum. 

3. gr. 

Bannað er að flytja eða selja til útlanda íslenzkan gjaldeyri, hvort heldur er 

seðlar eða inneignir í bönkum, sparisjóðum eða hjá einstökum mönnum eða 
fyrirtækjum. En frjálsar skulu þær inneignir, sem myndast við sölu á erlendum 

gjaldeyri til bankanna. Ennfremur skal farþegum, sem fara til útlanda, heimilt 

að taka allt að 400 kr. í íslenzkum gjaldeyri Gi greiðslu ferðakostnaðar. Skal



póststjórnin láta framkvæma nauðsynlegt eftirlit með bréfa- og bögglasending- 

um, til þess að tryggja, að Íslenzkir peningar séu ekki fluttir út í pósti. 

1. gr. 

Útflytjendur íslenzkra afurða skulu afhenda lögreglustjóra (í Reykjavík 

tollstjóra) skriflegar yfirlýsingar, á þar til gerðum eyðublöðum, um söluverð 

útflutningsvara, og um það, hvernig þær séu greiddar eða eigi að greiðast, og 

skulu þeim fylgja afrit af farmskirteinum og sölureikningum yfir vörurnar. 

cf sala hefir farið fram. Má eigi afgreiða farmskirteini yfir vörur, nema slíkar 

yfirlýsingar séu fyrir hendi. Séu vörur greiddar með íslenzkum gjaldeyri, skulu 

fylgja skilríki frá gjaldeyris- og innflutningsnefnd eða frá bönkunum, er sýni, 

að gjaldeyrisins hafi verið aflað þannig, að eigi brjóti í bága við lög um gjald- 

eyrisverzlun né reglugerð þessa. Yfirlýsingar þær og skilriki, sem að framan 

greinir, skal tafarlaust senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 

Alll andvirði fiskjar, sem íslenzk skip selja erlendis. skal greitt í reikninga 

Landsbanka Íslands eða Útvegsbanka Íslands h/f erlendis. Þó setur gjaldeyris- 

og innflutningsnefnd veitt útvegsmönnum heimild tl að ráðstafa tiltekinni 

upphæð í hverri ferð í þarfir útgerðarinnar, enda er þeim skylt að senda nefnd- 

inni skilagrein yfir ráðstöfun andvirðis aflans, þegar eftir að sala hefir farið fram. 

6. gr. 

Engar erlendar vörur má flytja til landsins, nema med leyfi gjaldeyris- og 

innflutningsnefndar. 

Afgreiðslumönnum og póstafgreiðslumönnum er bannað að afhenda inn- 

flytjendum erlendar vörur, nema þeir leggi fram skilríki með áritun viðkomandi 

lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra) um, að afhending megi fara fram. 

7. gr. 

Umsóknir um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi skal senda nefndinni með 

hæfilegum fyrirvara áður en vörurnar eru panlaðar, ásamt þeim skýrslum og 

gögnum, sem nefndin telur nauðsynleg. Nefndinni er heimilt að setja þau skil- 

yrði fyrir leyfisveitingum, sem henni þykir ástæða til. 

8. Er. 

Lögreglustjórar, hver í sínu umdæmi, og tollstjórinn í Reykjavík, skulu 

láta gjaldeyris- og innflutningsnefnd í té nákvæma skýrslu um magn, tegund og 

söluverð útfluttrar vöru, jafnskjótt sem skip það, er vörurnar flytur, leggur frá 

landi. Ennfremur skulu þeir, eigi síðar en 5. hvers mánaðar, láta nefndinni í té 

skýrslu um innflutning í næstu mánuði á undan. skal skýrslan vera í því formi, 

er nefndin ákveður í samráði við hagstofusljóra. 

1935 
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7 9. gr. 

11. jan. Brot á reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 50000,00, nema byngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. Sömu refsingu varðar. ef leyfishafi brýlur þau 
ákvæði, sem gjaldeyris- og innflutningsnefnd kann að hafa sett sem skilyrði 
fyrir leyfisveitingum. Ennfremur er upptækur sá ágóði, sem fæst við brot á 
reglugerð þessari eða skilyrðum nefndarinnar fyrir leyfisveitingum. 

10. gr, 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. DEUES 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbrevíni öllum, sem hlut 
eiga að máli. 

Bráðabirgðaákvæði: 

Vörur, sem komnar eru í skip erlendis, áleiðis hingað. þegar reglugerð þessi 

öðlast gildi, má flytja inn á sama hátt og verið hefir. 

Fjármálaráðuneytið, 11. janúar 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

8 BRÁÐABIRGÐAREGLUGERÐ 
15. jan. . . „x … |. 

um framleiðslu, meðferð og sölu mjólkur. 

Samkvæmt lögum nr. 1. frá 7. janúar 1935, um meðferð og sölu mjólkur 
og rjóma o. fl, er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

I KAFLI 

Almennar reglur um framleiðslu og meðferð mjólkur. 

1. gr. 

Allir mjólkurframleiðendur, sem afhenda mjólk til mjólkurbúa eða sam- 

sölu, skulu kosta kapps um, að framleiða hreina og ómengaða mjólk. Til þess 

að svo megi verða, skal sérstaklega taka fullt tit í il eftirfarandi atriða. 

2. gr. 

  

Fjósið verður að vera nægilega loftsott og Þjart. Flór vera la . z 9 ao € . € 

  

heldur (t. d. steinsteyptur). Leiðslur tr flår í safnþró skulu vera útbúnar með
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valnslåsum, niðurföll í mykjukjallara eða dyr úr fjósi í mykjuhús skulu 

vera þétt. eftir því sem frekast verður við komið. Fjósinu skal haldið vel hreinu. 

Eigi má geyma í fjósinu aðra hluti en þá. sem notaðir eru til fjósverkanna. Annan 

búfénað en nautgripi skal helzt ekki hafa í fjósinu. en ef eigi verður hjá því 

komizt, skal hafa þá vel aðskilda frá mjólkurkúnum. og ef alifuglar eru hafðir 

í fjósinu, skal þeim haldið fullkomlega afkróuðum., svo fuglasaur berist ekki 

um fjósið, eða þeir valdi óþrifnaði á annan hátt. 

Veggi og loft, milligerðir og aðra innviði skal hreinsa svo oft, ad skum, 

mygla, ryk og annar óþrifnaður safnist ekki fyrir. Fjósið skal kalkað innan, 

eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Undirburð, sem veldur ryki (t. d. aska. bur fin 

mómold), má ekki nota. 

Sé salerni við fjósið, má ekki vera innangengt úr fjósinu í það, og með öllu 

er bannað. að nota fjósið sem salerni. 

3. gr 

Kýrnar skulu vera vel hirtar, burstaðar daglega og haldið vel hreinum, svo 

mjólkin óhreinkist ekki. Bannað er að þvo kyrnar úr baðlyfjum, sem valda lykt, 

er geli mengað mjólkina (kreolinbaðlvf). 

{. gr. 

Mjaltafólk skal vera þrifalega klætt, helzt í sérstökum mjaltasloppum, og 

hreint un hendur. Júgur kúnna skulu hreinsuð á þann hátt, að strjúka þau 

með deisum klút áður en mjöltun fer fram. Kyr med þryinla í júgrum eða aðrar 

júgurskemmdir skulu ávallt mjaltaðar síðast. Mjólk, sem að útlit eða á ein- 

hvern annan hátt er frábrugðin venjulegri mjólk. 1. d. vatnsþunn, slimkennd, 

slrönluð, með annarlegum lit, lykt eða bragði, skal haldið algerlega aðskilinni 

frá annari mjólk. Slíkri mjólk má aldrei blanda saman við sölumjólk. Eigi má 

heldur mjólka hana niður í básana eða hella henni niður í fjósinu. Ekki má sía 

nijólkina í fjósinu eða láta hana standa þar á meðan mjöltun fer fram. Ekki 

má moka flår eða sera hreint í fjósinu á annan hátt, eða bursta kýrnar, meðan 

  

i 

á mjöltum stendur. Flórmokstri og ræstingu skal helzt lokið og loftið í fjosinu 6 
OD 

hreinsað með því að opna glugga eða loftrásir eigi síðar en 15 mín. áður en 

mjaltir byrja. 

D. gr. 

Broddmjólk (4—5 fyrstu mål eftir burð) má eigi blanda saman við sölu- 

mjólk, eigi heldur hreillum úr geldstöðukún. > 

6. or, 

Bannad er ad mjålka i zinkvarin (galvaniserud) eða ryðguð ílát, sömuleiðis 

ad gevma mjolk cda flytja í slíkum ilåtum. Mjolkurfåtur ciga helzt að vera 

inaðar eða úr aluminium, eda ryðfríu stáli, flutningsilåt sömuleiðis. Mjólkin 

sé síuð um leið og henni er hellt í gevnslu- eða flutninssilát, og skal nota til 

jan.
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8 þess mjólkursigti með bómullarbotni (vattbotni). Sé ekki sérstakur mjólkurklefi 

jan. til við fjósið, skal gæta þess, að sía mjólkina þar sem er loftgott og hreinlegt. 

Að loknum mjöltum og síun er mjólkin kæld í köldu, rennandi vatni, eða á 

annan hátt, sem bezt verður við komið. Loft þarf að geta komizt að mjólkinni 

meðan hún er að kólna, og mega ílátin því eigi vera algerlega lokuð meðan 

kæling fer fram. Öllum mjólkurílátum skal haldið vandlega hreinum, með dag- 

legum þvotti úr kalkvatni, heitu vatni og með því að viðra þau. (Kalk og sóda 

má ekki nota við þvott á aluminíumílátum). Sé mjaltað með mjaltavélum, 

skal gæta ýtarlegs hreinlætis við hirðingu þeirra, samkvæmt þeim reglum, sem 

gilda um meðferð þeirra og notkun. Kýr, sem grunur leikur á að séu með júgur- 

bólgu eða eru með þann sjúkdóm eða aðra júgursjúkdóma, skal ekki mjalta 

með vélum. Vandlega skal forðast að mjólkin frjósi, áður en hún er send af 

stað, og eftir því sem við verður komið, meðan á flutningi stendur. 

Í. gr. 

Á heimilum þeim, sem framleiða sölumjólk, skal árlega fara fram dýra- 

lækniseftirlit með nautgripum, heilbrigði þeirra, hirðingu, umgengni í fjósi og 

öðru því, er lýtur að mjólkurframleiðslunni. Dýralæknir skal í 

viðkomandi mjólkurbú og samsölu, færa bækur, er beri með sér, hvernig hinum 

samráði við 

ýmsu atriðum, sem tilgreind eru í þessum kafla þessarar reglugerðar, er full- 

nægt á hinum einstöku heimilum. 

Komi fyrir áberandi júgurbólgutilfelli eða aðrir grunsamlegir sjúkdómar í 

nautgripum á heimilum þeim, er framleiða sölumjólk, skal tafarlaust gera við- 

komandi mjólkurbúi eða samsölu aðvart og vitja dýralæknis. 

Fólk, sem haldið er af berklaveiki eða öðrum smitandi sjúkdómum, má 

eigi starfa að fjósverkum, hirðingu nautgripa, mjöltun eða öðru slíku. Sé berkla- 

veiki á heimili, sem frandeiðir sölumjólk eða komi þar fram önnur grunsam- 

leg sjúkdómstilfelli, skal vitja læknis. og skal hann segja fyrir um, hvort mjólk- 

ursending frá heimilinu megi eiga sér stað eður eigi. Telji hann sjálfsagt eða 

varlegra að stöðva mjólkursendingu, skal hann tafarlaust tilkynna viðkomandi 

mjólkurbúi eða samsölu það. 

I. KAFLI 

Um sölu á ógerilsneyddri mjólk. 

9. gr. 

Mjólkurbú og mjólkursamsölur, sem starfa semkvæmt lögum um meðferð 

og sölu mjólkur og rjóma o. fl., og reglugerð þessari, er heimilt að selja ógeril- 
sneydda mjólk, svo fullnægt sé þeirri eftirspurn eftir slíkri mjólk, sem frami 

kann að koma, að læknisráði, Um framleiðslu og meðferð þeirrar mjólkur, og 
>
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mjoålkur, er framleidendur i kaupstodum og kauplunum kunna að selja beint 8 

til neytenda samkvæmt 5. gr. nefndra laga, gilda fyrst og fremst hin almennu 15. jan. 

ákvæði um framleiðslu og meðferð mjólkur, sbr. 1. kafla þessarar reglugerðar, 

ennfremur þau ákvæði, sem hér fara á eftir. 

10. gr. 

Fjósið verður að vera einkar bjart og loftgott og þannig um búið, að séð 

sé fyrir virkri loftræstingu. Það verður að vera rakalaust, eftir því sem frekast 

getur orðið um gripahús. Gólfið verður að vera steinsteypt. Niðurföll í safnþró 

með fullkomnum vatnslásum og í mykjuhús með þéttum hlerum. Sömuleiðis 

skulu dyr, sem vera kunna á milli fjóss og mykjuhúss og annara gripahúsa, 

vera vel þéttar. Veggir og þak skal vera svo slétt, að hreinsun og kölkun sé 

auðveld. Ekki má vera innangengt úr fjósinu í votheysgeymslu. 

Fjósið má ekki nota til neinnar geymslu, og annan búfénað en nautgripi 

má alls ekki hafa í því og eigi fleiri gripi en svo, miðað við góltflöt, að rúmgott 

sé til allrar umgengni. Lýsing fjóssins verður að vera svo góð, að auðvelt sé um 

allan þrifnað þess vegna, en sérstök áherzla skal lögð á, að vel sjáist til við 

mjöltun kúnna. Séð skal fyrir nægu drykkjarvatni, helzt sjálfrennandi, og svo 

góðu, að vel sé hæft sem neyzluvatn. Salerni skal vera við fjósið, og skal það 

vera vatnssalerni, ef þess er kostur. Skal því vera svo fyrir komið, að ekki stafi 

óþrifnaður af, og má undir engum kringumstæðum vera innangengt úr fjósi 

eða mjólkurklefa í það. Salernið skal í öllu fullnægja þeim kröfum, sem settar 

eru í heilbrigðissamþykkt viðkomandi kaupstaðar eða kauplúns. 

11. gr. 

Í fjósinu skal ætið vera greiður aðgangur að útbúningi til handþvotta, 

þvottaskál með sjálfrennandi vatni og skolpleiðslu, sápa, handbursti og hrein 

handklæði. Skal þvottaskálinni annað tveggja komið fyrir í sjálfu fjósinu, eða 

á öðrum þeim stað, að tafalaust sé fyrir fjósfólkið að nota hana. Ennfremur 

skulu ætíð vera fyrir hendi nægilega margir hreinir (soðnir) klútar til að hreinsa 

júgur kúnna og mjaltasloppar handa mjaltafólki. Milli mjalta skal geyma þessa 

hluti á þrifalegum, loftgóðum stað. Loks skulu vera í fjósinu nauðsynleg tæki 

til gólfræstingar og burstar og sköfur til að brifa kyrnar og halda þeim hreinum. 

12. gr. 

Við alla umgengni í fjósinu skal gæta fulls þrifnaðar. Lokið skal við að 

gefa kúnum, bursta þær, bera undir þær og moka flór 1 klst. áður en mjaltir 

byrja. Sá tími skal notaður til að loftræsta fjósið, svo sem bezt má verða. Til 

undirburðar skal nota sag og vélaspæni, en sé þess enginn kostur, þrifalegan 

heysalla eða hálm. Ef vothey er notað til fóðurs, má aldrei láta það liggja í 

fjósinu. Skal það gefið eins löngu áður en mjaltað er og frekast er hægt, og allar 

votheysleifar skulu vandlega hreinsaðar úr jötum og fluttar úr fjósinu, eigi síðar
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en Í klst. áður en mjaltir byrja. Jolur, ganga og golf skal þrifa daglega. Ef 
sjálfbrynning er í fjósinu, skal hreinsa og skola drykkjarker vikulega. 

Verja skal fjósið fyrir flugum, eftir því sem hægt er, og skal í því sam- 
bandi sérstaklega athuga, að fóðurleifar nái ekki að festast í jöfum eða nein 
óhreinindi að safnast fyrir. Að öðru leyti skal verjast flugum með notkun flusna- 
varnarlyfja, sem samþykkt séu af dýralækni, er hefir eftirlit með Í 
Fjósið skal kalkað hátt og lágt, eins oft og þörf krefur, og eigi sjaldnar en 
haust og vor. 

15. gr. 

Kýrnar skulu fóðraðar þannig, að komist verði hjá snöggum breytingum, 
og fóðrið skal vera svo alhliða samsett, að fullrar hollustu sé sætt. Ekki má 
fóðra með neinu fóðri, er valdi megnri lykt í fjósinu, t. d. ekki vothevi, nema 
það sé vel verkað og lvktargott. Ekki má nota neinn þann fóðurbæti, er vitað 
sé, að geti haft óheppileg áhrif á gæði mjólkurinnar, t. d. alls ekki fur né of 
mikið af hráum fiskúrgangi; síldarmjöl má ekki nema meiru en 15% af fóður- 
bætisgjöfinni, enda sé eingöngu nolað 1. flokks síldarmjöl. Þegar grænfóður er 
gefið, skal eigi gefa meira af því en um 1% gjafar. Að öðru leyti getur dýralæknir 
sá, er hefir eftirlit með fjósinu, gefið fyrirskipanir um fóðrun kúnna, t.d. um 
gjöf lysis, beinamjöls, fóðursalts o. fl. 

14. gr. 

Áður en mjaltir byrja, skal mjaltafólk sápuþvo hendur og handleggi og 
hreinsa og bursta neglur. Sömuleiðis skal það þvo hendur í hvert sinn sem 
mjaltafata er tæmd, og er það notar salerni meðan á mjöltum stendur. Um leið 
og mjaltir byrja, skal gera Júgur kúnna hrein með því að þvo þau. ef þess gerist 
þörf, og þurrka á eftir, ella með því að þurrka af þeim með hreinum rökum 
klút, þurrundnum upp úr heitu vatni. Við mjaltir skal mjaltafólk klæðast hrein- 

legum mjaltasloppum með hálfermum (handleggir berir). Ætið skal mjalta 
með þurrum höndum og undir engum kringumstæðum má væta fingurna í 
mjólkinni, eða í munnvatni sínu. Ef júgursmyrsl eru notuð, skal um val þeirra 
farið eftir ráðum dýralæknis þess, sem eftirlit hefir með fjósinu. 

15. gr. 

Broddmjålk, fyrstu 5 sólarhringana eftir burð, má eigi blanda saman vid 
aðra mjólk úr fjósinu. Eigi heldur hreitlum úr geldstöðukúm. sem mjólka 
minna en } lítra á dag. 

16. gr. 

Mjólkurklefi skal vera við fjósið. Hann skal vera bjartur og loftgóður. 
Gólf steypt og afrás fyrir vatn af því. Þar skal vera útbúningur fyrir kælingu 
mjólkur í hreinu, köldu rennandi vatni. Mjólkurklefinn skal vera kalkaður innan 

5 og kölkunin endurnyjast eigi sjaldnar en haust og vor. Þegar mjaltað er, skal 
jafnharðan bera hverja kýrnyt inn í mjólkurklefann og hella henni þar í ílát þau,



sem hún er kæld í, Meðan á kælingu stendur, verður loft að komast að mjólkinni. 

Skal kæling i 
» 

Fil bess að svo 

  

unnt er med valnskælingu. 

  

jafnaði ná upp fyrir yfirborð    mjólkurinnar í er 1 mjólkurklefanum, skal sæta þess, að 

mjólkin kólni ekki niður fyrir 10 GC 

Sé mjólkin send mjólkurbúi, et nnar og afhendingu til 

hún var kæld í. Ílátin 

    
, 

nevtenda, skal hún send þangað Osiud i 

skulu vel lokuð, innsiglud og Arleiðanda og tilgreindur 

framleiðsludagur og mál. má ekki blanda saman. 

Í mjólkurbúinu skal þess vandlega sætt að mjólk þessi blandist á engan hátt 

annari mjólk, sem „búið hefir hl meðferðar, eða mengist á neinn hátt. Skal hún 

sluð 1 sérstakri þryssíu og flöskuð með sérstökum tækjum, sem eigi eru notið 

fyrir aðra mjólk. Flöski urnar skulu merktar orðunum: Ógerilsneydd mjólk, 

dagsetningu. 

ÍS. gr. 

Fari fram sala eða sending á mjólk frá fjósinu beint öl neytenda, skal sú 

mjólk vandlega stuð segnum sigti með bómularbotni (vattbotni) áður en hún 

er kæld. Mjólkina skal afhenda í vönduðum og hreinlegum ílátum með góðum 

lokunarútbúningi og skulu kaupendur annast og ábyrgjast hreinsun þeirra. 

      

  

Mjólkina má ekki fylla á flöskur og afhenda hana þannig, nema fyrir hendi sé, 

í sambandi við fjósið og miólkurklefa þess, fullkominn útbúningur til hreins- 

unar á flöskum og flöskunar á mjólkinni. enda sé hann viðurkenndur af við- 

komandi héraðslækni og trúnaðarmanni mjólkursölunefndar. Flöskurnar skulu 

    

merktar með orðunum: Ogerilsneydd mjólk, nafni framleiðanda, eða framleiðslu- 

bús og dagsetningu. 

  

Oserilsneydd mjólk, seim frami samkvæmt reglum þessum, 

skal vera komin í hendur neytenda áður en liðnar eru 24 klukkustundir frá 

mjöltun. 

Mjólkurfötur, 

urinnar, skulu vera unuð eða úr alúiminíum eða ryðfríu stáli. Þau má eigi nota 

    og önn l, sein noluð eru við meðferð mjólk- 

annarsstaðar milli þess sem þau eru til neins annars, og eigi bau        
   
   

  

geva 
  FE Það „ 
Ikurklefa « 

  

notuð en í mj er útbúið og eingöngu notað 

til þess, enda sé það samþ yralækni beim, sem annast eftirlit með fjós- 

inu. Að lokinni notkun skal ávallt gera öll slík lát vandlega hrein, innan og 

utan, með því að skola þau vandlega í köldu valni og þvo þau úr tveimur herun 

  

vötnum. Við hreinsunina skal nota såda og Ik, ef efnið í ílátunum lexfir það 

(við hreinsun aluminium má okki nota sóda né kalk, en í stað þess sérstakt hreins- 
n C unarefni, sem Ul þess er ætlað). Síðan skal viðra ílátin og ganga frá þeim á 
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geymslustadnum. Hreinsun ílátanna verður að fara þannig fram, að ekki sé 
samtímis og á sama stað unnið að hreinsun á neinu öðru, eða aðhafgt neitt það, 
er valdið seti óþrifnaði. Bursta, sem notaðir eru við hreinsun mjólkuriláta, skal 
sjóða iðulega og hirða sem hreinlegast. Skulu þeir seymdir (hengdir upp) á 
svðlum stað og þrifalegum milli þess, sem þeir eru notaðir. Vatn, sem notað er 
til hreinsunar mjólkuriláta, skal fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til 
góðs neyzluvatns. 

Ef mjaltavélar eru notaðar, skal þeim alltaf vel við haldið, og við hreinsun 
þeirra skal fullnægja hinum ströngustu kröfum, sem gerðar eru um hreinsun 
slíkra véla. Alger sundurtekning vélanna og aðalhreinsun skal fara fram eigi 
sjaldnar en einu sinni í viku. Milli mjalta skal geyma vélarnar Í sérstökum klefa. 
sem ll þess er útbúinn, eða í mjólkurklefanum, ef hann er rúmgóður. Véla- 
seymslan skal vera loftgóð, þur og svöl, og skal hún hreinsast með kalkvatni 
eins og mjólkurklefinn. 

21. gr. 

Allir nautgripir á búinu skulu hafa staðizt berklarannsókn, skal slík rann- 
sókn endurtekin eins oft og héraðslæknir eða viðkomandi dýralæknir telur nauð- 
synlegt. Hænsni, sem kunna að vera á sama búi, skulu einnig athuguð, og virðist 
líkur benda til þess, að þau séu berklaveik, skal þeim tafarlaust slátrað. 

Mdrei má bæta við aðfengnum nautgripum í fjósið, nema að undangeng- 
inni berklarannsókn og skoðun þess dýralæknis, sem eftirlit hefir með fjósinu. 

Kýr með júgurbólgu, legbólgu eða útferð úr leggöngum, mega ekki vera 
í fjósinu. 

Verði vart einhverra veikinda í fjósinu, skal tafarlaust tilkynna það dýra- 
lækni. 

22. gr. 

Fjós og gripir skulu vera undir eftirliti ákveðins dýralæknis. Nær eftirlit 

hans einnig til allrar umgengni, fóðrunar gripa og meðferðar mjólkur. Skal hann 

koma í fjósið og framkvæma skoðun eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði, og 

oftar ef ástæða þykir til. 

Dyralæknir skal stöðva sendingu á mjólk úr fjósinu til sölu án gerilsneyð- 

ingar, ef eitthvað það er áfátt um heilbrigði gripa, umgengni eða meðferð mjólk- 

ur, er sé svo athugavert, að hann telji að hætta geti stafað af því fyrir neytendur 

mjólkurinnar, eða valdið því, að mjólkin geti ekki fullnægt þeim skilyrðum, 

sem ætlazl er, að hún geri. 

Um leið og fjósskoðun fer fram, skal dýralæknir spyrjast fyrir um heil- 

brigði fólks þess, sem í fjósinu vinnur og tilkynna héraðslækni, ef hann verður 
þess var, að eitthvað sé athugavert við það. 

23. gr. 

Enginn má vinna í fjósinu nema hann hafi vottorð frá viðkomandi héraðs- 

lækni um að hann sé ekki haldinn berklaveiki né neinum öðrum smilandi eða
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óþrifalegum sjúkdómi. Slík vottorð skulu endurnýjast eigi sjaldnar en å > års 

fresti. Veikist einhver, sem í fjósinu vinnur eða einhver á heimili hans, skal 

eigandi fjóssins sjá um að héraðslækni sé tafarlaust gert aðvart, og er honum 

þá skylt að gera þær ráðstafanir, er hann telur öruggar, og stöðva sendingu á 

mjólk frá fjósinu til sölu án gerilsneyðingar ef þörf krefur. 

Héraðslæknir skal skoða fjósið ásamt dýralækni eigi sjaldnar en á 1% árs 

fresti og skal hann þá kynna sér ýtarlega, hvort öll umgengni í því og meðferð 

mjólkurinnar og heilbrigðisástand starfsfólks og heimilisfólks fullnægi heil- 

brigðisreglum. 

24. or. 

Mjólk, sem seld er ógerilsneydd samkvæmt reglum þessum, skal eigi vera 

með minna en 3,5% fitu. Leyfilegt er þó, að fitumagnið lækki um allt að 10%, 
eða ofan í 3,15%% frá 15. nóvember til 15. marz. Eigi má blanda rjóma í mjólkina 
eða breyta fitumagni hennar á annan hátt eftir að hún kemur úr kúnum. Mjólkin 
skal fitumæld og gæði hennar reynd (RBeduktase-reynd) einu sinni í viku. Skal 
það gert á viðkomandi mjólkurbúi. Nái mjólkin ekki fyrsta flokki, skal mjólk- 
urbússtjóri tafarlaust skýra héraðslækni og dýralækni frá því, svo rannsakað 
verði, hverju er áfátt og ráðin bót á þvi. 

25. gr. 

Í vörzlum fjóseiganda skal vera til eftirlitsbók fyrir fjósið. Í hana skulu 
allar mjólkurkyr, sem eru í fjósinu, skráðar með nöfnum eða númerum. og 
einkennum, aldri, burðartíma og nythæð. Í hana skulu dýralæknir og héraðs- 
læknir skrifa athuganir sínar, er fjósskoðun fer fram, svo bókin beri með sér á 
hverjum tíma, hvernig fullnægt er settum skilyrðum. Kostnað þann, sem leiðir 
af heilbrigðiseftirliti, fitumælingu og reynslu á gæðum mjólkurinnar, greiðir 
framleiðandi, nema öðruvísi sé um samið. 

HI. KAFLI 

Um barnamjólk. 

26. gr. 

Ekki má selja ógerilsneydda mjólk undir nafninu barnamjólk nema sætt 
sé eftirfarandi fyrirmæla um framleiðslu hennar og sölu, auk þeirra atriða, 
sem tekin eru fram í H. kafla þessarar reglugerðar, og að fengnu leyfi mjólkur- 
sölunefndar. 

27. gr. 
Ekki má vera innangengt úr fjósinu í nein gripahús og ekki mega aðrar 

kýr, eða gripir, vera í fjósinu en þær, sem barnamjólk er framleidd úr. Sjálf- 
brynning skal vera í fjósinu, og skulu kerin vera þannig útbúin, að vatn seti 
ekki runnið úr einu keri í annað. 
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Fólk það, sem vinnur í fjósinu, bæði að mjöllun og öðru, má eigi vinna 

fjósverk í öðrum fjósum eða stunda neitt bað starf, er smilunarhætta eða 6-     
þrifnaður stafi af fyrir framleiðslu barnamjólkurinnar. 

Mjaltafólk og annað fólk, sem vinnur í fjósinu, skal 

  

hins slrangasta 

  

þrifnaðar í öllum störfum. Handþvott sinn, fyrir mjal og meðan á mjöltum 

stendur, skal það vanda gaumgæfilega. 

Við mjaltirnar skal mjaltafólkið klæðast alhvítum mjalíasloppum. og ef 
z mx handmjaltað er, skal það hafa grisjustykki fyrir munni og nefi meðan það 

mjólkar. Mjaltasloppa, grisjustykki, handklæði og júgurþurrkur skal skipta um 

daglega, svo þetta sé alltaf hreint og nýsoðið. 

30. gr. 

Ef mjaltavélar eru notaðar, skal sæta hins ytrasta brifnadar vid alla notkun 

þeirra og hirðingu. Þær skulu geymdar í sérstökum, björtum og loftgóðum klefa, 

  

   sem iðulega sé gerður hreinn með | alkþvotti. Við hreinsun þeirra skal fylsja 

þeim ströngustu reglum, sem gilda um slíkar vélar. Við hina daglegu hreinsun 

skal nota dauðhreinsunartæki (steriliserinsartæki), endu séu tækin og efni 

  

þeirra þau, sem kunna að vera notuð við hreinsunina, samþykkt af viðkomandi 

héraðslækni. 

Aðalhreinsun mjallavélanna og alger sundurtekning skal fara fram einu 

  

sinni Í viku að vetrinum, en tvisvar í viku að sumrinu. Hreitlum þeim, sem eru 

handmjólkaðar á eftir vélmjöltun, má eigi blanda saman við barnamjólkina. 

   3roddmjólk, fyrstu 6 sólarhringa eftir burð, má eigi selja sem barnamjólk, 

eða blanda saman við hana. Eigi heldur hreitlur úr geldstöðukúm, sem mjólka 

minna en Á litra á dag. 

90 
Da. OF. 

Jafnóðum og mjólkin er borin úr fjósinu í mjólkurkiefa skal hún kæld 

þar í ísvatni eða með öðrum kælútbúnaði niður í 4" G. en aldrei niður fyrir 

1" Cc. 

De) 
”., OT 

Að lokinni kælingu skal mjålkin fvlit å glærar flåskur og beim lokað með 

hettum úr alúmínium eða öðru efni jafngóðu. Flöskurnar skulu merktar með 

orðinu: Barnamjólk, og nafni framleiðanda eða framleiðslubúsins. Hetturnar 

skulu merktar með dagsetningu og kvöldmjólk eða morgunmjólk eftir því 

sem við á. 

Flöskun mjólkurinnar skal fara fram 1 sérstöku herbergi, sem ekki er notað
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il annars, og hreinsun å flåskum i sérståku bvottaherbergi, sem eingöngu er 8 
notað til hreinsunar á flöskum og öðrum mjólkurílátum. 

Öll herbergin, mjólkurklefi, flöskunarherbergi og þvottaherbergi skulu 
vera vel útbúin að öllum frágangi og fyrirkomulagi, með fullkomnum tækjum 
til að meðhöndla það mjólkurmagn, sem um er að ræða, enda skal þetta allt 
samþykkt af viðkomandi héraðslækni og trúnaðarmanni mjólkursölunefndar. 

34. gr. 

Ef ástæða þykir til, getur mjólkursölunefnd leyft að barnamjólk sé ekki 
flöskuð á framleiðslustaðnum. Þá skal kæla mjólkina ósíaða. og sé hún strax 
að lokinni kælingu flutt til mjólkurbús, enda sé aðeins um stuttan flutning að 
ræða. Þar skal hún síuð í sérstakri þrýstisíu og flöskuð með sérstökum tækjum, 
án þess að blandast á nokkurn hátt annari mjólk búsins. 

33. gr. 

Barnamjólk skal ætið komin í hendur neytenda áður en 12 klst. eru liðnar 
frá mjöltun. 

36. gr. 
Fjós þau og heimili, er framleiða barnamjólk, skulu háð 1%, månadar eftir- 

liti dýralæknis og héraðslæknis. Ef einhver, sem Í fjósinu vinnur, býr á öðru 
heimili, skal eftirlit héraðslæknis einnig ná til þess heimilis. Skal það jafnan 
fulltrvggt, sem frekast má verða með ýtarlegu lækniseftirlili, að heimili þau 
er framleiða barnamjólk og heimili allra þeirra, er vinna að framleiðslu hennar. 
fjósverkum, mjöltun eða annari meðferð, séu algerlega laus við berklaveiki og 
aðra næma sjúkdóma. Allur kostnaður við eftirlit með framleiðslu barnamjólk- 
ur, og gæðum hennar, greiðist af framleiðanda, nema öðruvísi sé um samið. 

IV. KAFLI 

Refsiákvæði. 

37. gr. 

Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar og refsingar við þeim fer 
eftir 15. gr. laga nr. Í frá 7. jan. 1935, um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. janúar 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

15. jan.
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REGLUGERÐ 

um innlenda tollvörugerð. 

Samkvæmt lögum nr. 50, 31. maí 1927, og lögum nr. 70, 28. desember 1934, 

um breyting á þeim lögum, er hér með sett eftirfarandi reglugerð um innlenda 

tollvörugerð. 

Í. gr. 

Hver sá, sem reka vill vindla- og vindlingagerð, tilbúning á brjóstsykri, kon- 

fekti, karamellum, súkkulaði, kaffibæti, óáfengum vínum, ávaxtasafa, öli, sóda- 

vatni, límonaði eða öðrum samskonar drykkjum, sem ætlaðir eru óblandaðir til 

drykkjar, til sölu, skal leysa leyfisbréf hjá lögreglustjóra þar sem atvinnan er 

rekin. Fyrir leyfisbréfið skal gjalda 100 kr.. sem renna til hlutaðeigandi bæjar- 

sjóðs eða sveitarsjóðs. Ákvæði þetta nær einnig til þeirra, sem nú reka tilbún- 

ing á framangreindum tollvörutegundum. Þeir, sem leyst hafa leyfisbréf sam- 

kvæmt reglugerð 8. janúar 1920, um innlenda vindlagerð og tilbúning á kon- 

fekt og brjóstsykri, eða samkvæmt reglugerð 22. júlí 1927, um innlenda toll- 

vörugerð, skal þó heimilt að halda framleiðslu sinni áfram án þess að leysa nýtt 

leyfi, enda gildi leyfisbréfið fyrir aðrar framangreindar tollvörutegundir. 

2. gr. 

Fyrir hvert kg. af tóbaksvindlum eða vindlingum, sem eru tilbúnir hér á 

landi, skal greiða í ríkissjóð gjald, er nemi helmingi af aðflutningsgjaldi af vindi- 

um og vindlingum eftir tolllögum þeim, sem í hvert sinn gilda. Með vindling- 

um skal greiða gjald af umbúðum þeim, pappir, öskjum eða dósum, sem þeir 

eru seldir í. 

Fyrir hvert kg. af brjóstsykri, konfekti, karamellum og súkkulaði greiðist 

hálft aðflutningsgjald. 

Fyrir hvert kg. af kaffibæti greiðist einn þriðji hluti aðflutningsgjalds. 

Af hverjum lítra af óáfengum vínum greiðist hálft aðflutningsgjald. 

Af hverjum Jitra af ávaxtasafa, öli, öðru en maltöli, sódavatni, límonaði 

og öðrum samskonar drykkjum, sem ætlaðir eru óblandaðir til drykkjar, einn 

þriðji hluti aðflutningsgjalds. 

Af hverjum lítra af maltöli greiðist einn sjötti hluti aðflutningsgjalds. 

3. gr. 

Húsrúmi vörugerðarinnar sé þannig háttað, að hráefnin séu á einum stað, ef 

ekki þarf að óttast skemmdir á þeim vegna þess, og þannig, að auðvelt sé á 

hverjum tíma að kanna þau. 

Eins skal hagað geymslu á hinum unnu framleiðsluvörum. Ef til innsigl- 

unar kemur af hálfu gjaldheimtumanns á þeim vörum, verður að vera til sér- 

stakt húsrúm til þess, fullnægjandi að hans dómi.



Húsnæði vöruserðarinnar verður á hverjum tíma að fullnægja kröfum hlut- 

aðeigandi heilbrigðisstjórnarvalda. 

      

2. Ii 
vindla- Oo 

    

s vindling né vindlinga öðru- 

vísi en í kössum, dósum í ulegan hátt. og skal 

leirað utan á vindlakassana nettó ot vörunnar, en á vindlingaumbúðirnar = 

  

brúttó þungi. 
   

"eða súkkulaði selt í blikk-, tré-, pappa- 

    

   

      

greindur á umbúðunum, hann skal 

hverju sem þær eru, 

ir með öli, óáfengum vinum. ávaxta- 

   safa, sódavatni, lin nar drykkjum, skal litratal eða hve 

  

skan tekur mikinn tilsreint með skirum stöfum,       
á Hátinu. f nema það sé tilgreint eð upphl 

Framleiðendur vörutegunda þeirra, sem ræðir um í reglugerð þessari, skulu 
   

    
    

   

halda dagbók um fram lu, sölu og athending varanna. 

að og hversu mikið er framleitt af dag lega, 

  

Í dagbók þessa skal 

hverri vörutegund og hve er selt eða lálið af hendi af þeim. Í dagbók þessa 

skal ennfremur skrá Ínótt og þau eru keypt eða aðfengin til vöru- 

  

gerðarinnar, rotað af hráefnunum, hverju 

kal vörugerðarmaður skyldur að fyrir sig, til infremur s 

skrå allar bær fr: selur eða lætur af hendi, í tvíritunar- 

bækur, jafnóitt og sala eð fer fram. Gjaldheimtumaður hefir rétt til, 

og bera saman við aðrar bæk- 

  

   

hvenær sem hann vill, að 

  

ur vörugerðarmanns, svo og rannsaka Sir þær, bæði af hráefnum og unn- 

unnt vörum, sem fyrir hendi eru á hverjun 

Framangreind dagbók skal vera gegnumdregin og löggilt af lögreglustjóra, “ > € 9 x De Ia ö 

Reykjavik af tollstjóra, og hafa þeir heintild til að kveða frekara á mn form 

og færslu dagbókar þessarar. 

  

Vörugerðarmaður Hl hlutaðeigandi gjald- 
0 > + 

  

frå honum, seld eda send i 

  

heimtumanns rikissjods ådur 

Idheimtumenn eru hlutaðeigandi lögreglustjóri, en i Reykjavik 

  

unboðssölu. G 

tollstjóri. Heimilt að veila greiðslufrest á gjaldinu, ef 

hann telur ekkert töðu, þó aldrei lengur en svo að allt     áfallið gjald se ac tt við lok hvers mánaðar. 

Nú er gjaldfrestur veittur, og skal þá vörugerðarmaður afhenda gjald- 

ildfresinr honum hefir verið veittur eg}: 

la birgðir 

  

heimtumanni við lok hvers tintal 

    
5 

Uu 
fæ 

um, skýrslu ik tforði sínu, er greini hve 1 

  

19 

9 
2 2. 

a 
35 Id) 

jan.
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un gjaldfreststímabilsins, hverjar og hve miklar vörur hafi verið framleiddar á 

„ gjaldfreststímabilinu, hverjar og hve miklar vörur hafi verið seldar eða afhent- 

#2. jan. an á gjaldfreststímabilinu, og hversu miklar birgðir séu í vörzlum hans í lok 

gjaldfreststimabilsins. 

Hafi vörugerðarmaður ekki afhent gjaldheimtumanni framangreinda 

skýrslu innan Jja daga frá lokum sjaldfreststímabilsins, varðar það vörugerð- 

armann sektum samkvæmt 8. gr. hér á eftir, og auk þess má gjaldheimtumaður 

leggja 10 kr. dagsektir við, að skyrslan sé í té látin. Sömu viðurlögum varðar það, 

ef að vörugerðarmaður hefir ekki innan 7 daga frá lokum gjaldfreststímabilsins 

greitt gjaldheimtumanni allt tollvörugjald, áfallið á gjaldfreststímabilinu, og auk 

þess getur gjaldheimtumaður þá bannað vörugerðarmanni alia framleiðslu, sölu 

og afhending á öllum innlendum tollvörum og látið lögregluna loka verkstofu 

og útsölu vörugerðarmanns og framfyleja banninu að öllu leyti ung full skil 

eru gerð fyrir gjaldinu. 

7. gr 

Heimilt er gjaldheimtumanni hvenær sem er ad setja allar framleiddar, 

gjaldskyldar vörur vörugerðarmanns í tollgeymslu undir innsigli sitt jafnótt og 

þær eru framleiddar, ef hann telur þess þörf til tryggingar skilvísri greiðslu á 

tollvörugjaldinu. Ber vörugerðarmanni þá að leggja til hæfilegt tollgeymslurúm 

fyrir vöruna á sinn kostnað. 

8. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt 7. gr. 

laga nr. 50, 31. maí 1927, og auk þess, ef um er að ræða ítrekuð brot eða van- 

skil á greiðslu tollvörugjalds, missi levfisbréfs til tollvörugerðar um ákveðið 

tímabil eða fyrir fullt og allt. 

Um mál út af brotum fer sem um almenn lögreglumál. 

9. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þesar gildi og fellur þá reglugerð nr. 56, 22. júlí 

1927, úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 22. jannar 1985 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson.



REGLUGERÐ 

um sölu og veitingar áfengis, er um ræðir í lögum nr. 33 frá 9. janúar 1935 

og lögum nr. 3 frá 4. apríl 1922. 

Samkvæmt 12. gr. laga nr. 33, frá 9. janúar 1935, eru hér með sett eftir- 

farandi ákvæði um sölu og veitingu áfengra drykkja, er um ræðir í nefndum 5 

lögum og lögum nr. 3 frá 1923. 

1. gr. 

Áfengisverglun ríkisins hefir aðselur sitt i Reykjavik og utibu i Reykjavik, 

Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Seyðisfirði, Akureyri, Siglufirði og Ísafirði, svo 

og í öðrum kaupstöðum og kauptúnum, eftir því sem ríkisstjórnin kann að ákveða 

eftir að fullnægt hefir verið skilyrði því, er um ræðir í 9. gr., 2. mgr. áfengislag- 

anna nr. 33 frå 19535. 

2. gr. 

Åfengisverzlun rikisins må ein flytja åfenga drykki hingað til lands. Þó er 

henni óheimilt að flytja til landsins öl, sem hefir inni að halda meira en 24% 

af vinanda að rúmmáli. 

ð. gr. 

Áfengisverzlunin selur áfengið eftir því, sem nánara er ákveðið í reglugerð 

þessari og gildandi lögum. 

Á. gr. 

Áfengisverzlunin selur áfengið þeim, er hér segir: 

I. Veitingastað, sem öðlazt hefir heimild Gl veitinga áfengra drykkja. 

2. Læknum, er rétt hafa tl lyfjasölu, og lyfsölum, þó aðeins það áfengi, sem 

talið er á lyfjaskrá, og aðeins til lyfja, og í samræmi við reglugerð, er sell 

verður samkvæmt 10. gr., 1. tölul., 2. mer. áfengislaganna. 

3. Þeim, sem rétt hafa til að fá keyptan vínanda tl iðnþarfa, efnarannsókna, 

náttúrugripasafna og annarra verklegra nota, svo og þeim, sem rétt hafa 

til sölu vínanda til eldsneytis, er gerður hefir verið óhæfur til drykkjar, 

hvorttveggja í samræmi við það, er fyrir verður mælt í reglugerð, er sett 

verður samkvæmt 10. gr., 3. tölul, áfengislaganna. 

Óheimilt er áfengisverzlun ríkisins að afhenda áfengi nema gegn stað- 

greiðslu. 

D. gr. 

Ríkisstjórnin ákveður, að fengnum tillögum forstjóra Áfengisverzlunar 

ríkisins, útsöluverð áfengisins með hliðsjón af áfengisstyrkleika og innkaups- 

verði. Álagning á vin þau, er um ræðir í lögum nr. 3 frá 1923, verður að vera 

innan þeirra takmarka, er þau lög setja. 

1935 

10 
30. jan.
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10 6. gr. 

30. jan. Allt bad åfengi, sem åfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli 

hennar. 

Á hverri flösku skal tilgreint úlsölu verðið Ss 

  

Fjármálaráðuneytið ræður forstöðumenn útibúanna og ákveður kjör þeirra. 

Sölulaun þeirra mega ekki vera hærri en 

le 

    

a. Utsala 1 Reykjavik: 

Fyrir sölu vína, er nema að útsöluverði mg
 

söluverði. 
2 Fyrir næstu 200 þús. kr. útsöluverðs 2% 

   

Fyrir það, er salan kann að fara fram yfir Í milljón, 114 af úlsöluverði. 

bh. Utsölur utan Reykjavikur: 

Fyrir sölu vína, er nema að útsöluverði allt að 70 þús. kr, 15% af 

úlsöluverði. 

Fyrir næstu 30 þús. kr. útsölnverðs 7 %. 

Fyrir það, er salan kann að fara fram vfir 100 þús. kr., 214 4 

Forstöðumenn útibúanna skulu fara nákva Þessarar 

  

ga eftir ákvæðum 

  

reglugerðar, gildandi lögum og beim er stjórnarráðið og 

  

Áfengisverzlun ríkisins kann að setj eða sérstaklega fyrir    
hvern stað. Forstöðumaður , í samráði við fjármála- 

ráðuneytið mæla fyrir um, útibúanna skul hagað. 

   Utsölustöðum Áfengisverzlunar að afhenda áfengi nema 

segn staðgreiðslu. 

      

Utsölustaðirnir skuh og adfanga- 

dögum stórhátiða Hl kl. 

    

  

Veitingu áfengis, þ. e. sölu í aðeins bafa um hönd 
i þeim, sem domsmålaråduneytid    í beim húsa- 

v 
kynnum, er ráðuneytið samþykkir 

£ 
ara í öllu eftir A0 

  

ákvæðum reglugerðar þessarar og ráðuneytið selur honum í 

veitingaleyfi eða á annan hátt. 

Veitingar åfengis mega 5 

til kl. 214 síðdegis, og frá 

  

um samkvæmum eftir kl. 1176 síðd



=
 
=
 þa LO
 

NO
 

2 Uu 

má vín vera á borðum gesta lengur en á klukkutima eftir að Hðinn er sá timi, 10 
3 

er áfengi má veita. 30. jan. 

Heimilt er Áfengisverzlun ríkisins að selja áfengi til veitingahúss 10% 

hærra verði en áfengið er selt í áfengisútsölum. Veitingastað skal leyfð verð- 

framfærsla. sem nemur allt að 30% af kaupverði hans á áfenginu, þegar neyl- 

endum er selt vín á hálfum og heilum flöskum. En auk þess má veitingahús 

hækka verðið um allt að 25% frá þessu verði, þegar sala fer fram á annan hátt. 

Áfengisverzlun ríkisins skal semja verðskrár yfir úlsöluverð vína á veitingastað, 
x . 

sem gestir eiga aðgang að. 

14. gr. 

Sala annars áfengis en þess. sein um ræðir Í lögum nr. 3 frá 1923, má aldrei 

fara fram á veitingahúsi í heilum eða hálfum flöskum nema í lokuðum sam- 

kvæmum. Í öðrum tilfellum ná ekki láta meira áfengi úti í einu en 6 sentilitra. 

15. er. 

Enginn má hafa með sér vín í veitingahús eða hafa það með sér þaðan. 

Veitingamanni er skylt að gæla þess, að ekki sé brotið gegn þessu. 

16. gr. 

Óheimilt er Áfengisverzlun ríkisins, úlibúum hennar og veitingastöðum að 

selja vin: 

Í. Þeim, sem yngri eru en 21 árs. 

2. Þeim, sem eru bersýnilega ölvaðir, þegar þeir beiðast kaupa. 

3. Þeim, sem sekur hefir gerzt um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. Skal 

lögreglustjórum og dómurum skylt að Glkvynna Áfengisverzlun ríkisins og 

næsta úlibúi hennar þegar í stað, ef einhver gerist brollegur á nefndan hátl, 

en Áfengisverzlunin tilkynnir útibúum sínum, svo og veitingahúsum þeim, 

i 

17. ør. 

Engum er heimili ad auglysa åfengi né einstakar åfengistegundir, 

ÍS. gr. 

Hver sem notar eftirmynd af merkjum Áfengisverzlunar ríkisins eða mis- 

brukar bau å nokkurn hátt, sæti refsingu að lögum. 

19. gr. 

Lögreglustjórar geta ekki neytt heimildar þeirrar, til að leyfa að áfengi sé 

um hönd haft í félagsskap, sem ræðir um í 17. gr. 2. mgr., áfengislaganna. nema 

í veizlum, samsætum og öðrum slíkum samkvæmum, þar sem synt er, að félags- 

skapurinn í heild eða einstakir þátttakendur í honum hafa ekki fjárhagslegan
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10 hagnað af því að vínnautn sé höfð um hönd. Slík leyfi má ekki veita skemmti- 
30. jan. félögum. 

Ekki má heldur veita slík leyfi tl vinnautnar í samkvæmum, sem haldin 
eru á veitingastöðum, ef ætla má að til þeirra sé stofnað í tekjuskvni fyrir 
veitingahúsið. 

Slík leyfi verða aðeins veitt innan lögsagnarumdæmis. þar sem Áfengis- 
verzlun ríkisins hefir útsölu. 

Þegar leyfi er fengið samkvæmt framansögðu, lætur Áfengisverzlun ríkis- 
ins, eða útsölur hennar utan Reykjavíkur, annast um veitingu vína Í samkvæm- 
inu, og skal veitingaverð áfengisins vera hið sama og í veitingahúsi, er öðlast 
hefir rétt til áfengisveitinga. 

Leyfi samkvæmt 17. gr., 2. mgr., áfengislaganna skulu vera skrifleg og skal 
þess getið í þeim, hvert tilefni leyfisins sé og hvar samkvæmið verði haldið. 
Samrit af leyfinu skal hlutaðeigandi lögreglustjóri tafarlaust senda til dóms- 
málaráðuneytisins. 

20. gr. 
Lögreglustjórum skal heimilt að loka útsölu eða veitingastað áfengis um 

einn eða fleiri daga, ef óeirðir eru byrjaðar eða yfirvofandi á staðnum eða 
önnur slík tilefni gefast, er hafa það í för með sér, að sérstök hætta seti stafað 
af vinnautn manna. Jafnan skal hlutaðeigandi lögreglustjóri tilkynna dóms- 
málaráðuneytinu símleiðis, ef unnt er, en ella við fyrsta tækifæri, þegar slík 
lokun á sér stað og tilefni hennar. 

21. gr. 

Um brot gegn reglugerð þessari fer eftir fyrirmælum áfengislaga nr. 33 frå 
9. janúar 1935. 

22. ør. 

ieglugerð þessi gengur þegar í gildi og er jafnframt úr gildi numin reglu- 
gerð nr. 108 frá 6. nóv. 1981. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. jan. 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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REGLUGERÐ 11 
… , ge , . … 6 6 31. jan. 

um sölu og ráðstöfun á pressugeri, sett samkv. lögum nr. 63 10. des. 1934. 

1. gr. 

Afengisverzlun ríkisins einni er heimilt að flvtja til landsins pressuger. 

2. gr. 

Áfengisverzlunin selur aðeins brauðgerðarhúsum pressuger til bökunar. 
Útvegar verzlunin gerið frá framleiðslulandinu eftir fyrirframpöntunum brauð- 
serðarhúsa. Verð á pressugeri því, sem þannig er útvegað, skal nema liðlega 
tilkostnaði við útvegun þess, en verði eigi hjá því komizt, að hafa birgðir hér á 
landi af pressugeri, er heimilt að selja það ger allt að þriðjungi hærra verði. 

3. gr. 

Brauðgerðarhúsum er óheimilt að selja, gefa eða lála pressuger af hendi, 
nema leyfi Afengisverzlunar komi til í hvert sinn. 

í. gr. 

Nú æskir brauðgerðarhús meira magns af pressugeri en líkur eru til að 

nægi eðlilegri þörf þess, getur þá forstjóri Áfengisverzlunarinnar dregið úr 
pöntuninni svo sem honum þykir hæfilegt, en þó getur hlutaðeigandi snúið sér 
bréflega til ráðuneytisins, sem þá leggur fullnaðarúrskurð á, hve mikið skuli 
afgreitt til hlutaðeiganda af þessari vöru. 

ð. Er. 

Um brot á reglugerð þessari fer eftir fyrirmælum laga. 

6. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglu- 
mál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 31. janúar 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson.
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12 REGLUGERD 
5. febr. . . oo. - . A „ie , 

eo! vidauka vid reglugerd 15. jan. 1935, um kosningu af hálfu útvarpsnotenda 

i utvarpsråd. 

Samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 68 frå 28. des. 1934, um útvarpsrekstur 

ríkisins, er hérmeð sett eftirfarandi ákvæði um viðauka við reglugerð frá 15. jan. 

1935, um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð: 

Á eftir fyrri málsgrein 14. gr. kemur ný málsgrein svo hljóðandi: 

Útvarpsnotandi hver hefir aðeins eitt atkvæði og eins þó hann sé skráður 

eigandi að fleiri viðtækjum en einu. Eigi verður farið með atkvæði vegna við 

tækis ríkisstofnunar, skóla, sjúkrahúss, líknarstofnunar eða annarar stofnunar, 

sem reist er af almannafé eða samskotafé né heldur skips, atvinnustöofnunar 

eða annarar félags- eða einkastofnunar, hverju nafni sem nefnist. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi 

Þetta er hér með Þirt til eftirbrevtni öllum beim, er hlut eiga að máli. 

Í kennslumdlaráðuneytinn, 5. febrúar 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsleinsson. 

13 AUGLÝSING 

9. fe eg . |. NI ns 
>. febr. um verkun og útflutning á Magnafiski. 

Til ársloka 1935 er öllum heimil verkun og útflutningur á Magnaliski, sem 

vfirfiskimalsmanni Sveini Árnasyni var veitt einkaútflutningsleyfi á, með lög- 

um nr. 31 1933, með þeim takmörkunum, sem settar hafa verið um útflutning 

á saltfiski. 

Afvinnu- og samgöngumdlaráðuneylið, 9. febrúar 1955 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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Ingar um 

  

aåannessonar, sem 

aprilmånadar 1927, nåmu 

  

mials 

sjóðurinn stofnaður og fok til starfa    

  

þeirra ákvæða, Í{. janúar 

    

Sjóðurinn skal um aldur og æfi vera un 

   eða þess embættismanns, sem 

inn hefir nú. 

sjóðinn sk 

  

hátt, t.d. í Í an 

bréfum. 

ekjum sjóðsins skal    
arsyslum á þann hátt, er 

F mevavtier Gin 2 I. Þegar ársvexiir sjóðsins 

  

skal verja kr. 700.00 

  

legri ekkju, sem á fvi 

  

við höfuðstól sjóðsins. 

#1. dag maímánaðar 1935.     hikisprentsmið Gutenberg
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2. Þegar ársvextir sjóðsins nema fullum kr. 1500.00, en ekki fullum kr. 2000.00, 

skal á sama hátt verja J 

  

1000,00 af vöxtunum árlega Hl styrktar einhverri 

      

heiðarlegri ekkju, sem á fyrir börnum að sjá, en afgane vaxlanna skal leggja 

við höfuðstól sjóðsins. 

3. Þegar ársvextir sjóðsins nema fullt kr. 2500.00, skal á sama hátt verja 

kr. 1250.00 af vöxlunum árlega ll styrktar einhverri heiðarlegri ekkju, sem 

á fyrir börnum að sjá, € 

  

a skal varið úl hjálpar ungu. 

berklaveiku fólki. 

kal jafnan vera undir sem f Sjóðurinn sl n hátt, sem fyrir 

    

kann að verða mælt um vörzlu opinberra sj og reikning hans skal Þbirta 

árlega í Lögbirtinsablaði ríkisstjórnarinnar eða á annan tilsvarandi hátt. 

{. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Landlæknirinn. 

Reykjavík, 11. febrúar 1935 

Vilm. Jónsson. 

AUGLÝSING 
> 

um staðfestingu kennslumálaráðunevti 

  

á reglugerð um barnavernd fyrir 

Ytra-Akranesskólahérað í Borgarfjarðarsýslu. 

  

Samkvæmt 2. or. laga nr. 76 frá 19. júní 1935, um Þbrevling á lögum nr. 45 

frå 1932, um barnavernd, er hér með staðfest eftirfarandi 

REGLUGERSB 

um barnavernd í Ytra-Akranesskólahéraði í Borgarfjarðarsýsiu. 

Í umdæmi skólanefndar Akraness er bannað að selja börnuni innan 16 ára 

aldurs. Bannað er og að gefa þeim tóbak eða stuðla á nokkurn hátt að því, að 

ban next: þess 

  

Bönnuð er sala á spitubrjóstsykri (sleikjum), svo og öðrum sælgælisvöorum, 

sem að dómi skólanefndar eru óhollar börnum og unglingum
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3. gr. 

Leiksýningar og kvikmyndir, sem ætlast er til að börnum og unglingum 

innan 16 ára aldurs sé seldur aðgangur að, skulu sýndar skólanefndinni áður, 

eða henni gefnar nákvæmar upplýsingar um þær, og getur nefndin, ef henni 

þvkir ástæða til, bannað að börn og unglingar fái aðgang að þeim. Um aðrar 

opinberar skemmtanir gildir hið sama, að skólanefnd skal tilkynnt, hvað þar á 

fram að fara, og ræður hún þá, hvort börnum skuli leyfður aðgangur eða ekki. 

|. gr. 

Börn innan 14 ára aldurs mega aldrei dvelja lengur en til miðnættis á dans- 

leikjum eða öðrum opinberum skemmiunum, nema með sérstöku leyfi skóla- 

nefndar. 

5. gr. 
Børn å skølaskyldualdri (7—14 ára) mega aldrei þann tíma, sem skóli 

stendur yfir, vera lengur en til kl. 9 síðdegis í beitningarskúrum eða öðrum 
fiskhúsum, hvort sem þau eru þar að vinnu eða ekki. 

6. gr. 

Börn og unglingar innan 16 ára aldurs mega ekki selja blöð eða bækur, 
nema að fengnu leyfi skólanefndar. 

7. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum sem brot gegn hbarnaverndar- 
lögum. Skal fara með mál vegna þeirra brota eins og segir um slík mál í barna- 
verndarlögum. 

teglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 15. febrúar 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsleinsson. 

1935 

15 
15. febr.
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16 REGLUGERÐ 
26. febr. 

um stimpilgjald af ávísunum og kvittunum. 

Samkvæmt lögum nr. 25, 9. janúar 1935 um viðauka við lög nr. 75, 27. 

júni 1921, um stimpilejald, er hér með sett eftirfarandi reglugerð. 

I. KAFLI 

Um stimpilskyldu. 

   Allar ávísanir, sem gefnar eru út hér á landi, og ávísanir útgefnar erlendis, 

sem ætlaðar eru Hl greiðslu hér á landi eða koma hér Hl greiðslu, skulu stimpl- 

aðar með þar til gerðum stimpilmerkjum, með þeim undantekningum og tak- 

niörkum, sem síðar greinir. 

Ávísanir útsefnar hér á landi eru jafnt stimpilskvldar, hvort sem þær eiga 

að greiðast hér á landi eða erlendis og hvort sem úlgefandi þeirra er innlendur 

eða erlendur. Er skylt að stimpía allar þessar ávísanir um leið og þær eru útgefnar. 

Ávísanir útgefnar erlendis á aðila, sem búsettir eru hér á landi, verða stimp- 

ilskyldar þegar þær koma hér Ul landsins og er stimpilskyldunni talið fullnægt, 

] ef bessar åvisanir eru stimpladar ådur eda um leid og þær eru framseldar til 

greiðslu eða afhentar til innheimtu hér á landi. 

Aðrar ávísanir, sem útgefnar eru erlendis, verða stimpilskvldar, þegar 

þeim er framvísað til greiðslu hér á landi eða þær eru afhentar eða koma hing- 

20 til innheimtu. 

Eigi skiptir bad måli um stimpilskyldu, pått åvisun sé skilordsbundin og 

þótí ekkert reynist Hl fyrir ávísun eða neilað sé um greiðslu. 

2. gr. 

Allar kvittanir eða viðurkenningar fyrir greiðslum, sem gefnar eru út eða 

skráðar eru hér á landi, skuli við úlsáfu stimplaðar með merkjum þeim, er 

um ræðir í 1. gr., eftir því sem nánar er ákveðið. 

Kvittun er jafnt stinnpilskvld, hvort sem hún er til innlendra eða erlendra 

aðila, ef hún er gefin hér á landi. Hinsvegar eru þær kvittanir eigi stimpil- 

skyldar, sem gefnar ern út erlendis eða skráðar þar, þótt þær komi síðan hing- 

að til landsins. 

a . 
ð. ST. 

Sem ávísanir í þessu sambandi teljasl: 

Í. Ávísanir samkv. lögum um tékka. 

2. Aðrar ávísanir og einnig þótt þær séu ekki í venjulegu ávisunarformi, ef 

með þeim er ráðstafað greiðslu á ákveðinni fjárhæð frá vissum aðila,



ur
 

Ur
 

þannig að kemur 1 ávisunarstað. Einu gildir hvort slík ráðstölun er sett 

fram sem ákvörðun eða beiðni, nema um beina innheimtu sé að ræða. 

Það telst og ávísun þótt slík ráðstöfun sé sett fram eða innifalin í bréfi, sín- 

skeyti eða skjali. sem fleira hefir inni að halda, og verður þá það plagg s 

ilskylt. 

Það telst ávísun, þótl greiðsla sé ekki miðuð við sýningu, heldur bundin við 

ákveðinn tíma eða endurtekna greiðslu með vissu millibili t. d. ef A biður B að 

greiða GC 50 kr. 1. hvers mánaðar einhvern ákveðinn tíma. Eigi skiptir heldur 

máli þótt ávísun sé ekki á peninga eða innstæðu, heldur á einhvern annan gjald- 

miðil, svo sem víxla, verðbréf, o. s. frv. 

Sem dæmi um þessar ávísanir má nefna; 

A, Bréf eða skeyti, sendibréf, verzlunarbréf, símskeyti o. s. frv., þar sem ein- 

hver er beðinn eða honum falið að greiða ákveðna upphæð. Dæmi: Á biður 

B bréflega eða með símskeyti að greiða banka vissa lánsafborgun. N. Á. 

hefir fengið innheimtukröfu frá banka og sendir bankanum skeyti um að 

skulda innheimtuna á hlaupareikning sinn í bankanum. Hér koma og 

undir skriflegar beiðnir um færslu milli reikninga í verztunum o. s. frv. 

B. Leyfi til að taka út (vörur eða peninga) úr viðskiptareikningi annars manns, 

t. d. útgerðarfélag veitir hásela leyfi til að taka út í sinn reikning vöru hjá 

verzlun til eigin þarfa. 

GC. Ávísun á ófallna greiðslu, s. s. kaup eða laun o. þ. h., t. d. ÁA gefur B ávísun 

á kaup sitt hjá útgerðarfélagi eða leyfi til að ganga að því, þegar það kemur 

til útborgunar. 

D. Reikningar, sem ávísað er til greiðslu til annars en þess, sem raunverulega 

á að inna greiðsluna af hendi (reikningsskuldari), t. d. þannig að skrifuð 

er á reikninginn beiðni til einhvers annars manns eða stofnunar að greiða 

hann. 

Sem ávísanir teljast þó t.d. ekki: 

1. Bankaseðlar eða aðrar tegundir seðla. 

2. Víxlar. 

3. Arðmiðar og vaxtamiðar. 

£. Innheimtubréf. 

5. Launasamningar, ráðningasamningar eða skipunarbréf 

6. Meðlagsúrskurðir og dómsúrskurðir. 

7. Ákvarðanir um styrkgreiðslur. 

8. Skuldabréf, kaupsamningar, húsaleigusanningar, afborgunarsamningar 

o. þ. h. 

Í. gr. 

Sem kvittanir í þessu sambandi teljast: 

1. Allar kvittanir og viðurkenningar fyrir greiðslum í kviltunarformi, þar 

með taldar bráðabirgðakvittanir og kvittanir fyrir gevymslufé. 

2. Kvittanir innfærðar, stimplaðar eða skráðar á reikninga, hvort sem er 

viðurkenning fyrir fullnaðargreiðslu eða innfærsla á innborgunum. Hér tt!
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teljast sölumiðar (kontant-nótur) hjá verzlunum, víxil-nótur o. s. frv. Sé 

reikningurinn greiddur með afborgunum og þær færðar á reikninginn, án 

sérstakrar kvittunar, skoðast hver innfærsla sem kvittun. Þegar gefinn er 

út viðskiptareikningur og þar færðar greiðslur eða innborganir, sem ekki 

hafa áður verið gefnar út kvittanir fyrir, ber að stimpla reikninginn með 

sérstöku stimpilmerki fyrir hverja innfærslu. Þó eru vaxtainnfærslur stimp- 

ilfrjálsar. 

Kvittanir innifaldar í bréfum, skeytum og skjölum t.d. kvittanir á með- 

lagsúrskurðum og skuldabréfum. 

“armiðar og farseðlar, með skipum, bifreiðum og öðrum samgöngutækjum. 

Allar aðrar viðurkenningar fyrir lúkningu skuldar eða greiðslu einhverrar 

skuldakröfu að einhverju eða öllu leyti. 

Kvittanir innfærðar á launalista eða í launabækur (vinnubækur) kvittanir 

í síma- og póstkvittunarbækur, innfærslur í stofnsjóðsbækur o. s. frv. 

Sama er hvort greiðsla hefir farið fram í peningum, með víxli, ávísun eða 
öðrum gjaldmiðli, svo sem verðbréfum. Kvittun telst og viðurkenning fyrir lúkn- 
ingu skuldar eða greiðslu einhverrar skuldakröfu að öllu eða einhverju leyti 
í hverju sem greiðsla hefir farið fram (t. d. með vörum). 

1. 

2 “a. 

Til kvittana teljast eigi: 

Hlutabréf og hlutafjárskírteini, válrvggingarskirteini eða önnur skírteini. 
leyfisbréf, t. d. verzlunarbréf. 

Kvittanir fyrir mótteknum vörum, nema jafnframt sé um greiðslu skuldar 

að ræða, einnig viðurkenning fyrir mótteknum handveðum. 

5. gr. 
Pessar åvisanir eru undanpegnar stimpilgjaldi: 

Åvisanir útgefnar af innlendum bönkum eða sparisjóðum, Nær þetta til 

allra ávísana, sem þessar stofnanir gefa út hvort sem þær eru á innlenda 

eða erlenda aðila. Hér með telst einnig „letter of credit“ og „akkreditiv“ 

Ávísanir gefnar út af stjórnarráði Íslands, fyrir opinberum greiðslum eða 

gjöldum úr ríkissjóði og ávísanir forseta og skrifstofustjóra Alþingis fyrir 

gjöldum, er koma á alþingiskostnað. 

Ávísanir útgefnar innanlands til greiðslu opinberra gjalda í rikissjóð, 

sýslusjóði og bæjar- og sveitarsjóði. 

Opinber gjöld í ríkissjóð teljast allir skattar og tollar, þar með talið 

m. a. aðflutnings- og útflutningsgjald, ennfremur lestagjöld af skipum, vita- 

gjöld, skólagjöld til ríkisskóla, aukatekjur ríkissjóðs og kirkjugjöld. 

Hér til teljast ekki greiðslur til ýmsra verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 

tækja ríkisins, tryggingargjöld til slvsatrvggingar ríkisins, lögreglustjóra og 

sýslumanna, brunabótaiðgjöld, lögskráningargjöld, heldur eigi afgjald af 

jörðum, afborganir og vextir af lánum o. s. frv., en hinsvegar teljast einnig 

hér útvarpsafnotagjöld, simgjöld og póstgjöld
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Opinber 

  

til sýslusjóða eru svslusjóðsejöld og sýsluvegasjóðsgjald. 16 

Hinsvegar eigi tekjur af eignum. 26. febr. 

Opinber gjöld til bæja og sveilasjóða teljasi úlsvör, samvinnuskattur. 

valnsskattur o. s. frv sótaragjald, fasteignagjöld, gangstétlta     
Hinsvegar teljast hér eigi með: Greiðslur Hl ýmsra stofnana, sem bæj- 

ar- og sveitarsjóðir reka, t.d. fyrir sas oe rafmagn, hitaveifugjald, afborg- 

anir og vextir af lánum o. s. frv. 

Á allar þær ávísanir, sem undanþegnar eru stimpilgjaldi samkv. þess-     1 

um Hið, verður hlutaðeigandi skattheimtumaður (lollstjóri, bæjargjaldkeri, 

  

sýslumenn 0. s. frv.) að rita framsal sitt þannig að þessar ávísanir beri með 

sér, að þær séu gefnar úl Ul greiðslu þeirr: gjalda, er hér um ræðir. 

Öll skjöl, sem stimpilskyld eru samkvæmt lögum um stimpilgjöld nr. 75, 

27. júní 1921, enda þótt þau geti talizt ávísun samkvæmt skilgreiningu 

þessara laga. 

Ávísanir, sem hljóða á minni upphæð en 20 krónur. 

6. gr. 

bessar kvitlanir eru undanbegnar stimpilgjaldi: 

Kvittanir fyrir innborgun til banka og sparisjóða, þegar lag! er inn í eigin 

reikning eða greitt upp í föst lán og ennfremur kvittanir fyrir útteki úr 

sparisjóðsbóktum. 

I 

cignaveØslån, si 

  

   
  sst lån teljast samningsbun ån 1 skuldabréfaformi, svo sem fast- 

| . 

    

  

án, handveðslán. Innborganir í eign 

reikning teljast innlög í sparisjóð, hlaupareikning, reikningslán og innlan. 

Hinsvegar skal stimpla tékkanótur, innheimtunótur og nótur um kaup 

og sölu á erlendri mynt o. þ. h. 

Kvittanir fyrir opinberum gjöldum í ríkissjóð, sýslusjóði og bæja- og sveila= 

sjóði. 

Kviltanir fyrir vinnulaunun, el þær nema ekki yfir 100 kr. og ekki er um 

hluta af föstu mánaðar- eða árskaupi að ræða. 

Kvittanir eða viðurkenningar fyrir móttöku íslenzkra afurða beint frá 

framleiðendum, enda nemi þær ekki vfir 600 kr. 

Kviltanir fyrir endurgreiðslu á tolli eða öðrum ofreiknuðum gjöldum í rik- 

issjóð, þar með talin endurgreiðsla á Hftrvggingargjöldum sjómanna 0. fl. 

endurgreiðsla å skottum 

Kvittanir fyrir vixlum eða ávísunum, sem afhent er tl innheimtu eða sýn- 

ingar. 

Kvittanir innfærðar á skjöl, sem stimpilskyld eru samkvæmt stinpillög- 

um fyrir greiðslu eða afborgun þeirrar fjárhæðar, sem í þeim er tilgreindi, 

þar með talin framsöl á víxlum og ávísunum. Hér undir heyra m. a. skulda- 

bréf og ýmsir greiðslu- og afborgunarsanningar, afsöl og kaupsamninsar, 

víxlaafsagnir o. s. frv
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hlauparcikning sinn i bankanum og auk bess ad greida ur hlaupareikningi sin- 

um afborgun af veddeildarlåni. 

Ef A sefur skuldaviðurkenningsu, sem hljóðar á þessa leið : „Hefi móttekið 

frá B kr. 200, sem verða endurgreiddar af kaupi mínu hjá C 1. næsta mánaðar“ 

er þar um bæði kvittun og ávísun að ræða, og verður því að stimplast 

tvennu lagi. 

Sé hinsvegar greitt í einu lagi gegn mörgum kvittunum. verður sú greiðsla 

eigi stimpilskyld, þótt engin af hinum einstöku kvittunum nái slimpilskyldu- 

fjárhæð. 

11. gr. 

Áðalreglan er sú, að ávísanir og kvittanir séu stimpladar vid utgåfu og gildir 

það um allar kvittanir og ávísanir, sem gefnar eru úl hér á landi. Ber útg sef. inda 

að sjá um að stimplunin sé framkvæmd, og má hann aldrei afhenda kvittun né 

ávísun, nema áður sé stimplað. 

Ávísanir gefnar út erlendis, skulu stimplaðar áður en þær eru hér greiddar, 

Íramseldar eða afhentar hl innheimtu. 

Sé erlendum ávísunum framvísað hér tl greiðslu eða innheimtu, hvort sem 

er til banka og annara lánsítofnana eða Gl annara fyrirtækja eða einstakra 

manna, skal sá, sem ávísun afhendir eða framselur, stimpla ávísunina eða sjá 

um að það sé gert þegar í stað, og ber hann þá allan kostnað af stímpluninni. 

Séu erlendar ávísanir sendar hingað, þannig að sendandi er eigi Hl staðar, 

skal sá. sem við ávísunum tekur, hvort sem er til greiðslu eða innheimtu, stimpla 

þær við móttöku, ef þær hafa eigi áður verið stimplaðar eins og lög þessi 

mæla fyrir. 

Allir lögreglustjórar og hreppstj tollstjóri, eru skyldir til 

  

að hafa ætið undir höndum nægar ummerkjum tl sölu, enda er 

hverjum sem þess óskar leyfilegt að kaupa slík merki og hafa þau undir höndum. 
   

Þeir, sem hafa á hendi sölu merkjanna fyrir hönd rikissjóðs. skulu fá í 

sölulaun 2% af andvirði þeirra merkja, sem þeir hafa selt. 

Nú er einhver, sem ekki hefir ; eiðslumerki undir höndum, en þarf að 

stimpla kvittun eða ávísun samkvæmi r reglugerð þessari, og hefir ekki tök á að afla 

  

sér greiðslumerkja ei og nauðsyn krefur, og er þá heimilt að nota í 

i g islenzk frimerki, þeirra stað venjuleg 

Þeir, sem hafa sölu greiðslumerkja undir höndum. skulu halda sölu, reikn- 

ingshaldi og reikningsskilum merkjanna aðgreindu frá öðru stimpilgjaldi. 

Hreppstjórar skulu í lok hvers ársfjórðungs senda hlutaðeigandi sýslumanni 

skilagrein yfir sölu greiðslumerkja og þær merkjabirgðir, sem beir hafa í fór- 

um sinum. 

Lögreglustjórar og sýslumenn og tollstjóri í Reykjavík, skulu í lok hvers 

1935 

16 
26. febr.
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16 árshelmings senda fjårmålaråduneytinu skilagrein um sålu greiðslumerkja í 
26 febr. umdæmi þeirra og birgðir. 

Ennfremur er ráðuneytinu heimilt að leyfa öðrum að hafa á hendi sölu á 

greiðslumerkjum segn venjulegum sölulaunum. 

Heimilt er, hvenær sem er, að láta rannsaka birgðir af 

hjá þein er hafa á hendi sölu þeirra. 

IN. KAFLI 

Um eftirlit, sektir o. fl. 

14. gr. 

Það varðar sektum samkvæmt reglugerð þessari 

I. Ef gefin er út kvittun eða ávísun hér á landi og hún afhent, án þess að 

stimplað sé eins og reglugerð þessi mælir fyrir. 

2. Að taka við og greiða, framselja eða framvísa til innheimtu ávísun, sem 

ekki hefir verið stimpluð samkv. reglugerð þessari, eða taka við óstimpl- 

aðri kvittun, nema að stimplun sé framkvæmd þegar í stað. 

a)
 

Að gefa út ávísun eða kvittun í meira en einu lagi fyrir sömu fjárhæð eða 

greiðslu til þess að komast hjá stimpilgjaldi. 

15. gr. 

Allir opinberir starfsmenn hafa sömu skyldu til að sjá um að framfylgt sé 

ákvæðum reglugerðar þessarar og ákveðin er í lögum um stimpilgjald frá 1921. 

Sömu skyldu hafa og starfsmenn banka og annara fánsstofnana. 

Nú fær einhver í hendur ávisun eða kvittun, sem ekki er stimpluð, og skal 

hann þá sjá um að hún sé stimpluð, og á hann þá kröfurétt á útgefanda. 

16. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 5300 krónum, 

er renna Í ríkissjóð. auk greiðslu hins vantandi stimpilgjalds 

Heimilt er þó fjármálaráðuneytinu fyrstu 5 árin, sem lög þessi gilda, að 

lækka sektir samkvæmt þeim og láta þær niður falla, ef sérstakar ástæður mæla 

með þvi. 

17. gr. 

wa med sem almenn lögreglu- ma
 Mål ut af brotum å reglugerd bessari skal f 

nál. 

18. gr. 
< 1 = Reglugerð þessi, svo og lög nr. 25, 9. janúar 1935, öðlast gildi 1. april 1935. 

Fjármálaráðunegytið, 26. febrúar 1935. 

Evsteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir ekknasjóð Árneshrepps í Stranda- 17 

sýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 28. febr. 

28. febrúar 1935. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir ekknasjóð Árneshrepps í í Strandasýsin. 

1. gr. 

Frumeyrir sjóðsins er kr. 1222.00 eitt þúsund tvö hundruð tuttugu og tvær 

krónur —, sem skulu geymdar og ávaxtaðar í Söfnunarsjóði Íslands. 

2. ør. 

Sveitarstjórn Árneshrepps hefir stjórn sjóðsins með höndum undir eftir- 

liti syslunefndar Strandasýslu. 

3. gr. 

Sjóður þessi skal standa óhreyfður, bannig að allir vextir leggist við höfuð- 

stólinn til ársins 2053, en þá eru liðin tvö hundruð ár frá fæðingu minni. 

l. gr. 

Árið 2053 skulu í fyrsta sinn 34 hlutar vaxlanna veittir bágstöddum ekkj- 

um í Árneshreppi, en % hluti vaxta leggist við höfuðstlólinn og 

framvegis á ári hverju. 

g skal svo ger! s i 

Sveitarstjórn Árneshrepps úthlutar styrknum eftir því sem hún þekkir þarfir 

og verðleika umsækjenda, þó ekki minni en kr. 500.06 fimm hundruð krónur 

í stað á ári, en álíti sveitarstjórnin fjárins ekki þörf í nefndu augnamiði, skal 

henni heimilt að nota það tl uppeldis munaðarlausum börnum innan fimmtán 

ára aldurs. 

6. gr. 

Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrå bessari. 

Ofeigsfirdi, 15. juli 1930. 

Gudm. Pétursson.
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um staðfesting kennslumálaráðuneytisins á reglugerð um barnavernd í 

Hafnarfjarðarkaupstað. 

> Samkvæmt 2. gr. laga nr. 76 frá 19. júní 1938. um breyting á lögum nr. 13 

frá 1952, um barnavernd, er hérmeð staðfest eftirfarandi 

REGLUGERÐ 

um barnavernd í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
AX I umdæmi barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar er bannað að selja börnum ! 

og unglingum innan 16 ára aldurs tóbak, hverju nafni sem nefnist, gefa þeim 
það, eða stuðla að því að þau hafi það með höndum eða neyti þess. 

2. gr. 

sönnuð er Öll sala á Þrjóstsvkursstöngum, spílubrjóstsykri og öðru þvi 
sælgæti, sem barnaverndarnefnd álítur hættulegt börnum og unglingum. 

3. gr. 

Heimilt skal barnaverndarnefnd ad banna börnum og unglingum aðgans 

að þeim skemmtunum, sem henni þykir ástæða til. 

Í. er. 

Heimilt er barnaverndarnefnd að hafa eftirlit með blaðasölu barna. ef 

henni þykir ástæða il. 

5. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum sem brot gegn barnaverndar- 

lögunum. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 4. mar= 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði. 

Í. gr. 

Takmörk hafnarinnar eru að veslan Suðurfjörur frá Hornafjarðarós inn að 

Melatanga. Þaðan hugsuð lína beint í Leiðarhöfða, þaðan takmarkast höfnin af 

strandlengjunni sunnan Hafnarkauptúns austur á Heppu, þaðan beina linu í 

syðsta tanga Ægissíðu og þaðan á austasta tanga á henni. Þaðan eru takmörkin 

beina línu austast í Mikley út í Austurfjörur, þaðan efir Austurfjörunni vestur 

að Hornafjarðarós. 

£ 
Tr 2. gr. 

Hafnarnefnd hefir á hendi umsjón með höfninni og framkvæmdum hafn- 

armála. Annast fjárhald hennar og reikningsskil undir yfirumsjón hrepps- 

nefndar. Í hafnarnefnd eiga sæti 5 menn. Eru 2 þeirra kosnir af sýslunefnd 

Áustur-Skaftafellssýslu, en 3 kosnir af hreppsnefnd Nesjahrepps. Þeir eru kosnir 

til 5 ára og gengur einn úr árlega fyrstu 4 árin eftir hlutkesti. 

3. gr. 

Öll gjöld, sem reglugerð þessi ræðir um, skulu renna í hafnarsjóð Horna- 

fjarðar. Skal honum varið Ul að standast kostnað af mannvirkjum, sem við 

höfnina verða gerð. Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum. að fengnum tillögum 

hafnarnefndar, og ákveður hvernig hann skuli ávaxta, enda ber hún ábyrgð á 

eignum hans eins og öðru fé hreppsins. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylsja 

hreppsreikningum og endurskoðast og úrskurðast með þeim. 

Í. er. 

Fiskiskip og önnur skip. er ekki ferma eða afferma, mega aldrei legejast 
svo á höfnina, að tálmi fermingu eða affermingu annara skipa, og skulu bau 
í hverl skipti skyld til að hlýða boði hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar 
um það, hvar þau skuli leggjast. Skip mega aldrei leggja svo frá sér strengi 
eða önnur feslartæki, að umferð tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei legsja 
yfir alfaraleið. 

5. gr. 

Vélbátum þeim, er Lggja við sérstök legulæki á höfninni, má ekki leggja 
svo að hindri eða tefji umferð um höfnina. 

6. 

Hafnarnefnd getur ákveðið hvar og hvernig legufæri báta og skipa skuli 

Or gr. 

lögð. Enginn má flytja legutæki báts síns nema með leyfi hafnarnefndar, en 

heimilt er eiganda þeirra, að taka þau upp án leyfis nefndarinnar. 

19 

19 
5 

35 

marz
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7. gr. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni nema með leyfi hafnarnefndar og 

seglfestu má hvergi taka nema með lexti landeiganda eða umráðamanna. Bann- 

að er og að kasla í höfnina fiskúrgangi hverskonar og öllu öðru, er óþrifum 

kann að valda. 

S. í 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina, né á höfninni. má ekki gera 1 

gt 
i. ag: 

sjó fram neina bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mann- 

virkjum sem nú eru, og ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema hrepps- I 

nefnd hafi veitt samþykki sitt Hl þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar. 

9. er. 

Af öllum vörum. sem fluttar eru á land eða úir landi við höfnina, skal greiða 

til hafnarsjóðs gjald, sem miðast við brúttóþunga vörunnar og sé 15 aurar af 

hverjum 100 kg., þó aldrei minna en 30 aurar, en af trjávið og slíkum vörum 

skal greiða 2 aura af hverju teningsfeti, þó aldrei minna en 30 aura. Undanskil- 

€ inn gjaldinu er póstfluiningur og venjulegur farþegaflulningur. Gjöld þessi ber 

að greiða um leið og vara er flutt í land eða úr landi, og skulu skipstjórar eða 

afgreiðslumenn inna gjöldin af hendi. Við útreikning gjaldsins skal farið eftir 

farmskrám skipa. en sé ekki farmskrá fyrir hendi, verður skipstjóri eða for- 

maður eða afgreiðslumaður að gefa yfirlysingu um, hversu mikill og hver farm- 

urinn er og gjaldið þá reiknað samkvæmt henni. Hafnarsjóður hefir haldsrétl á 

vörum þeim, er greiða skal gjald af, unz það er soldið, og er heimilt að taka 

gjald þetta lögtaki. 

10. “ 

Öll gjöld til hafnarsjóðs skal gre 

  

til hafnarnefndar eða umboðsmanns 

hennar. 

11. gr. 

Þeir, sem skemma mannvirki hafnarinnar, eru skyldir að bæta að fullu 

kostnað við lagfæring á þeim. 

12. or. 

Enginn, sem bakað hefir sér refsingu eða skaðabótaskvldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema setja 

tryggingu sem hafnarnefnd tekur gilda. Sama gildir um skaðabólaskyld skip. 

15, gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 200 500 krónum, nema þyngri 

hegning MHggi við að lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð.
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14. gr. 19 

Mál út af brotum segn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lög- 5. marz 

reglumál. 

Regluserð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58, 28. janúar 1935, 

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

máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. marz 1955, 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 20 
. , . . 6 . . . gx 7. marz 

um breyting å reglugerd um gjaldeyrisverzlun, innfiutning o. fl. 11. jan. 1935. 

3. gr. reglugerdar um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl. 11. jan. 1935 

hljóði svo: 
» x 
Bannað er að flytja eða selja tl útlanda islenzkan gjaldevri, hvort heldur i 

eru seðlar eda inneignir í bönkum, sparisjóðum eða hjá einstökum mönnum eða 

fyrirtækjum. En frjálsar skulu þær inneignir, sem myndast við sölu á erlendum 

gjaldeyri til bankanna. Skal póstsijórninni heimilt að láta framkvæma nauðsyn- 

legt eftirlit með bréfa- og bögglasendingum, til þess að trvggja það. að islenzkir 

peningar séu ekki fluttir í pósti 

Fjármalaráðuneytið, 7. marz 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 21 
l . … , > ser N 3. marz 

um einkasölu á rafvélum, tafáhöldum o. fl. 

Samkvæmt lógu 

  

nr. 50, 9. Janúar 1935, um heimild handa ríkisstjórninni 
til einkasölu á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl, er hér með sett eftirfarandi 

reglugerð: 

I. gr. 

Ríkisstjórnin setur á stofn RBaftækjaeinkasölu ríkisins og frá 1. júní 1935 
má enginn nema hún flytja hingað til lands frá útlöndum neina af vörutegund- 
um beim, sem hér eru laldar á eftir:
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Bafalar, hverskonar rafhreyflar og aðrar rafvélar (þar undir teljast vélar, 

13. marz sem eru sambveggðar rafhreyfli, nema hreyfillinn sé ekki verulegur hluti vélar- 

innar). Allskonar rafvélahlutar og allskonar efni ul viðgerðar og uppsetningar 

á rafölum, rafhreytlum og rafvélum. 

af hitunartæki og rafsuðutæki og hverskonar hlutar þeirra. 

Rafmælar, rafmælitæki, straumbreylar og spennubreytar og hverskonar 

hlutar þeirra. 

Rofar, tenglar, vör (Örvegi) og allskonar spjaldbúnaður (töflubúnaður), Ss NS5Í) > DD. Å J 

  

spennar og hverskonar búnaður fyrir spenni: 

Einangrarar, hnappar, völur, dósir, 

  

aður raflagna. 

g annað 5 Eirvir og vafinn vir, snúrur og strengir (kabil) úr eir, strenghólkar o 

efni til lagninga á vir, snúrum og streng    
Glólampar (ljósakúlur), boglampar imlampar fyrir lágspennu og há- 

spennu. 

Raflampar og hlutar þeirra. 

  

Röntsentæki, raflæknin; öld og hlutar þeirra 

Rafgeymar og rafhlöður, talsima- og ritsimaåhold, dyptarmælar (Ekkolod), 

miðunartæki og allskonar lofiskeviatæki og kvikmynda- og talmyndaáhöld. 

  

Undantekin ofantöldum vörum eru viðlæki, hiutar þeirra og aðrar vörur, í = 

sem viðtækjaverzlun ríkisins hefir einkasölu á samkvæmi reglugerð um einka- 

  

sölu á úívarpstækjum, dags. 31. október 19: 

2. 81 

Vorur bær, sem raftækjacinkasala rikisins flytur mn samkvæmi Í. gr., selur 

    

hún í heildsölu låggiltum rafviæk; zlunarfælogum, kaup- 55 2 i 

    

mönnum, opinberum stofnunum rikisin , en eigi Gårum. 

Birgðir af vörum þeim, sem getur í Í. gr. sem fyrirliggjandi eru í landinu > 

hjá heildsölum 1. júní 1935, tekur raftækjaeinkasalan í umboðssölu, ef samningar 

  

takast um verð, en að öðrum kosti verður á það jald, er rennur í rikissjóð, 

  

er nemur allt að 20 af útsöluverði þeirra. Smásölum er heimilt að selja birgðir 

sínar af þessum vörum. sem eru fyrirliggjandi Í. júni 1935, en verði sölu þeirra 

cigi lokið 1. janúar 1936 verða ny ákvæði sett um hvernig skuli fara með birgðir 

Þær, sem þá kunna að vera óseldar. 

I. or oOo 

Raftækjaeinkasala rikisins skal leggja frå 5—75 af hundradi å vorur bær, 

  

er hån selur, eftir bvi, sem henta bykir um hverja tegund. Ålagning bessa skal 

miða við verð vörunnar kominnar í hús hér á landi, að viðbættum tolli. Heinnlt 

skal að hafa álagninguna lægri en 5%, og må jafnvel láta alveg niður falla. ef 

um er að ræða innflutning á vélum og efni ul bygginga stórra rafslöðva, sem



  

eru eign rikis, bæjar- eda sveitar Söluverðið sé miðað við greiðslu við 5 

móttöku. 

   taftækjaeinkasalan skal gr ákveðna toll af vörum þeim, sem 

hún flvtur inn, þar sem varan er fyrsti flutt á land. á þann hátt og á þeim tíma, 
sem lög mæla fyrir. Raftækjaeinkasölunni skal heimilt að greiða reikninga toll- 
stjóra utan Reykjavíkur beint í ríkissjóð. 

6. gr. 

Fyrst um sinn er Tóbakseinkasölu ríkisins falin rekstur raftækjaeinkasöl- 
unnar og veitir fjármálaráðherra forstöðumanni tóbakseinkasölunnar jafnframt 
srókúruumboð fyrir raftækjaeinkasölu ríkisins. Beikningsár raftækjaeinkasðl- - J 5 . 

unnar er almanaksárið. Fyrir Í. marz ár hvert skal forstöðumaður einkasölunnar 
hafa lokið við reikninginn fyrir undanfarið starfsár oe afhenda ríkisstjórninni 35 . 5 ad 

gj ákvörðun fjármálaráð- hann. Af ágóða hvers í 194 254, eftir 

  

herra, í varasjóð. Af ágói strinum öl ársloka 1935 má þó leggja 70“ 
í varasjóð. Ágóðinn af rekstri raftækjacinkasölunnar skal ad frådr« egnu vara- 

  
sjóðstillagi greiðast í ríkissjóð. 302 af öllum ágóða hvers árs greiðir ríkissjóður 4 

bæjar- og sýslusjóðum þannig: 100 renna tl bæjarsjóðs þess kaupstaðar, sem 
einkasalan hefir aðalsetur í, en 20% skiptast eftir mannfjölda milli bæjarsjóðs 
annara kaupstaða og syslusjóða. 

Skatt þenna greiðir ríkissjóður bæjarsjóðum og sýslusjóðum 1. marz ár 
£ 

hvert af ágóða næstliðins års. Raftækjaeinkasålu rikisins ber eigi að greiða skatt! 
samkv. 2. gr. laga nr. 47. á. júní 1924, mn aukaúitsvör ríkisstofnana. 

{. Er. 

RBaftækjaeinkasalan skal jafnan hefa nokkurn forða fyrirliggjandi af aðal- 
vörulegundum þeim, sem hún flvíur 

        

1 Kostnað af sendingu innanlands beri 

beint frá útlöndum 
til þeirra staða hér á landi, sem óskað er og miðast álagning þá við verðið : 

viðskiptamenn. Pantaðar vörur getur einkasalan látið senda 

höfn ákvörðunarstaðarins. 

Olu á vörum einkasölunnar má eigi vera hærri en     Hámarksálagning í smás 

50% eftir því, sein einkasalan ákveður um hverja tegund. Álagning í 

    

smásölu skal miða við verð að viðbættum fur ngskostnaði til 
x      útsölust kostnaður má rn

 

mn
 

|=)
 

må
 

9. gr. 

Brol gegn reglngerð þessari varða sektum frá 500—-50000 kr., nema þvneri 
refsing liggi við að lögum. Hver sá hlutur, sem ræðir um í 1. er. og ólöglega 

fluttur inn í landið, skal upptækur ser og andvirðið renna til einkasölunnar. 

1935 

21 
13. marz
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21 10. gr. 

13. marz Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumål. 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júni 1935. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 1955. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

22 REGLUGERÐ 
15. marz N . . … .…- … . 

um framleiðslu, meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. 

Samkvæmt lögum nr. 1 frá 7. jan. 1935, um meðferð og sölu mjólkur og 

rjóma 0. fl, er hérmeð sett eftirfarandi reglugerð: > 

I. KAFLI 

Um löggildingu mjólkurbúa og eftirlit með þeim. 

1. gr. 

Mjólkurbú þau, er starfa vilja og hljóta réttindi samkvæmt lögum um 

sölu mjólkur, rjóma o. fl., og reglugerð þessari, skulu vera viðurkennd og lög- 

gilt af landbúnaðarráðherra. 

2. gr. 

Mjólkursölunefnd annast þá athugun mjólkurbúa, er fram þarf að fara. 

samkvæmt reglugerð þessari, Úl þess að þau geti hlotið slíka löggildingu, 

og gerir tillögur um löggildinguna til landbúnaðarráðherra. Skal sú athugun 

framkvæmd af þriggja manna skoðunarnefnd, tveimur úr mjólkursölunefnd- 

inni og þriðja, er sé sérfræðingur í mjólkuriðnaði. Skal það vera ráðunaulur 

landsstjórnarinnar á því sviði, ef þess er kostur, ella annar maður, er nefnd- 

in velur. 

3. gr. 

Nú óskar eitthvert mjólkurbú að fá löggildingu. Skal þá stjórn búsins 

senda mjólkursölunefndinni umsókn, stílaða til landbúnaðarráðherra, um að 

löggilding fari fram. Umsókninni skal fylgja: 

Í. Eitt eintak af lögum félags þess, er á búið og rekur það, ef um samvinnu- 

félag eða hlutafélag er að ræða. 

2. Uppdráttur af búinu.
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3. Greinileg lysing á búinu. Vélakosii þess, starfshætti véla og afköstum 

(teknisk lýsing). Skal fylgja lýsingunni uppdráttur af fyrirkomulagi véla 

í búinu. 

I. Vottorð frá viðkomandi héraðslækni um að hann hafi skoðað búið og 

kynnt sér húsakynni þess, umgengni og meðferð mjólkur og mjólkurvara, 

ef búið er tekið til starfa. Skal í vottorðinu felast ákveðin umsögn um 

þessi atriði, og hvernig þau fullnægi heilbrigðiskröfum. 

5. Aðrar upplýsingar, er forráðamenn búsins telja máli skipta, eða mjólkur- 

sölunefnd kann að óska eftir. 

Í. gr. 

Að fengnum þessum upplýsingum lætur nefndin fara fram þá athugun 

og rannsókn á búinu, er hún telur fullnægja. Skal forstjóri búsins, og forráða- 

menn, låta skoðunarnefnd í té þær upplýsingar og þá aðstoð, er hún kann að 

óska eftir, til þess að skoðun búsins geti orðið sem ilarlegust og náð sem bezt 

tilgangi sínum. 

ð. gr. 

Að lokinni skoðunargerð og fenginni skýrslu skoðunarnefndar, sendir 

mjólkursölunefnd tillögur sínar um löggildingu tl landbúnaðarráðherra, er 

tekur endanlega ákvörðun um löggildinguna og gefur út tilkynningu um hana. 

Í löggildingunni skal tekið fram til hvaða starfsgreina mjólkurbúsrekstrar og 

mjólkuriðnaðar löggildingin nái. Ennfremur hvort búinu ber skylda til að 

serilsneyða mjólk fyrir aðra en félagsmenn þess. 

6. ør. 

Nú fer Íram veruleg breyting á löggiltu mjólkurbúi, húsakynnum þess, 

vælakosti þess eða öðru, er máli skiptir. Skulu þá forráðamenn tilkynna það 

mjólkursölunefnd, er tekur ákvörðun um hvort nv skoðunargerð skuli fram 

fara á búinu. Að lokinni skoðunargerð ef slík fer fram gerir mjólkur- 

g skuli fara 
oOo 

sölunefnd tillögur 81 landbúnaðarráðherra um hvort ny låggildin 

fram eða eigi. 

7. gr. 

Mjólkursölunefnd skal ætið heimill aðgangur að mjólkurbúum til athug- 

unar og eftirlils, og skal forráðamönnuni búa skvit að láta henni í té allar þær 

upplýsingar, er hún kann að óska eftir, um rekstur þeirra og afkomu. Mjólk- 

ursölunefnd getur 1 sambandi við eftirlit með búunum krafizt trvggilegs 

lækniseftirlits með heilbrigði og heilsufari þeirra manna, er starfa við þau að 

meðferð mjólkur og vinnslu. Getur hún lagt forráðamönnum búanna ákveðnar 

skyldur á herðar um slíkt eftirlit, í samráði við landlækni. 

8. gr. 

Nú finnur mjólkursölunefnd ástæðu til þess, að koma fram með aðfinnsl- 
LS 

ur við forráðamenn einhvers mjólkurbús, viðvíkjandi einu eða öðru, er hún 

1935 

22 
15. marz
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telur óviðunandi hjá mjólkurbúinu, hvort sem er ástand húsa. véla, umgengni. 

rekstur eða annað, skal hún þá tilkynna viðkomandi aðiljum athugasemdir 

sínar skriflega, og ákveða frest til lagfæringar. Fáist eigi sú leiðrétting eða 

umbætur, er nefndin hefir farið fram á, skal hún vekja athygli landbúnaðar- 
ráðherra á því sem um er að ræða, og getur hann þá, eftir tillögum mjólkur- 

sölunefndar, svipt bú það, er í hlut á, löggildingu og rétti Ul að starfa samkvæmi 

lögum um sölu mjólkur og rjóma o. fl, að einhverju eða öllu leyti 

9. gr. 

Að Öðru leyti annast mjólkursölunefnd eftirlit með mjólkurbúum og 

rekstri þeirra, samkvæmt lögum um sölu mjólkur og rjóma o. fl, eftir því 

sem henni þykir við þurfa á hverjum tima, eða landbúnaðarráðherra óskar 

eftir. 

10. gr. 

Allan beinan kostnað, er leiðir af löggildingu mjólkurbúa, skulu búin 

sjálf greiða, hvert fyrir sig. Telst þar til kostnaður skoðunarnefndar við und- 

irbúning og skoðunargerð, ferðalög í sambandi við hana og annar slíkur kostn- 

aður, er eigi verður hjá komizt. 

H. KAFLI 

Verðjöfnunarsvæði. 

ll. gr. 

Við sölu mjólkur og rjóma skal landinu skipt í verðjöfnunarsvæði og 

markar sú aðstaða skiptinguna, að hægt sé á aðalmarkaðsstað, eða markaðs- 

töðum svæðisins (kaupstöðum og kauptúnum) að selja daglega sóða og 6- 

skemmda mjólk, og rjóma, framleidda á svæðinu, frá mjólkurbúum einu eða 

leirum sem þar starfa, og viðurkennd eru til þess af landbúnaðarráðherra. 

Þegar verðjöfnunarsvæði eru ákveðin skal taka sem fyllst tilil til þess, 

hvaða mjólkurbú og mjólkurframleiðendur hafa notið markaðar í hlutað- 

eigandi kaupstöðum og kauptúnum. 

12. ør. 5 

Verðjöfnunarsvæði skulu ákveðin jafnóðum, og eftir þvi, sem aðstaða 

il mjólkurbúsreksturs og skapast t g skipulagðrar mjólkursölu, enda sé kaup- 

staður eða kauptún, sem ekki fellur undir annað verðjöfnunarsvæði sem áð- 

ur er ákveðið, innan takmarka hins nyja verðjöfnunarsvæðis. 

Heimilt er mjólkursölunefnd, ef hagkvæmt þykir, að sameina verðjöfn- 

unarsvæði, eða breyta takmörkum þeirra. 

13. ør. 

Olunt mjólkurframleiðendum er óheimilt að selja nymjólk, rjóma eða 

  

utan þess verðjöfnunarsvæðis sem þeir eru á. Mjólkursölunefnd sel



1935 =
 

ur þó leyft slíka sölu, enda setji þeir er slíkt leyfi fá fulla tryggingu fyrir greiðslu 32 

l verðjöfnunargjalds af vörunni. 5. marz 

TI. KAFLI 

Verðjöfnunargjald. 

14. gr. 

Í öllum þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem fram fer dagleg sala á 

mjólk og rjóma frá viðurkenndu mjólkurbúi eða samsölu viðurkenndra 

mjólkurbúa skal gjald er nefnist verðjöfnunargjald, lagt á ala neyzlumjólk, 

og rjóma, sem seld er, hvort sem salan fer fram frá mjólkurbúi, samsölu 

mjólkurbúa, eða einstaklingum þeim, er selja kunna óÓgerilsneydda neyzlu- 

eða barn amor beini Hl neytenda samkvæmt heimild frá mjólkursölunefnd. 

Gjald þetta má nema allt að 5% af útsöluverði mjólkur og rjóma, en 

heimilt er þó að hækka gjaldið, ef sérstök þörf krefur, þó aldrei meira en 

allt að 8%, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

15. gr. g 

Undanþegin verðjöfnunargjaldi er mjólk, sem framleidd er á ræktuðu 

landi innan sama kaupstaðar eða kauptúns, sem hún er seld í. Undanþágan 

gildir fyrir eina kú fyrir hvern fullræktaðan hektara af túni og hlutfallslega 

fyrir brot úr hektara, sem framleiðandi notar til fóðurframleiðslu innan 

kaupstaðarins eða kauptúnsins. Undanþágur reiknast á þann hátt, að mjólk- 

urmagni því er framleiðandi selur er mánaðarlega deilt með kúatölu hans. 

Greiðist verðjöfnunargjaldið at njölkurmagni því sem verður umfram þá 

kúatölu er svarar til túnstærðar hair 

Dæmi: Framleiðandi hefir 5,5 ha „ tún. Í jan. hefir hann 6 kýr, sem hafa 

borið einu sinni eða oftar, og selur 150 0 lítra af mjólk, eða 250 líra á kú. Kúa- 

fjöldi umfram túnstærð er Ís kýr. Greiðir þá maðurinn verðjöfnunargjald af 

hálfri kýrnyt eða 125 Htrum. Sami maður hefir í okt. 6,25 kýr (6 kyr allan 

mánuðinn og þá 7. í4 af mánuðinum), og selur 1000 Htra af mjólk, eða 160 

lítra á kú. Kúafjöldi umfram ha. tölu er 0,75. Verðjöfnunargjald greiðist al 

160 1 x 0,75 == 120 1. 

Framleiðendur þeir er njóta undanþágu verðjöfnunargjaldsins samkvæmt 

þessum ákvæðum skulu á hverjum tima sanna fyrir þeim aðila sem annast 

innheimtu verðjöfnunargjalds, túnstærð sina og kúafjölda. 

16. gr. 

Mjólkursölunefnd hefir yfirumsjón með innheimtu og varðveizlu verð 

jöfnunargjalds. Skal það last í sérstakan sjóð fyrir hvert verðjöfnunarsvæði. 

Nefnasl sje 

Búnaðarbankanum eða á öðrum jafnirvggum stað. Verðjöfnunargjald skal 

íðir þessir verðjöfnunarsjóðir. Þá skal geyma í Landsbanka Íslands,
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22 greitt eftir å i byrjun hvers månadar, og må innheimta það með lögtaki hjá 

marz seljendum mjólkurinnar, hvort sem það er mjólkurbú, samsölur, eða ein- 

staklingar, sbr. 14. gr. þessarar reglugerðar, enda skal mjólkurbúum og sam- 

sölum ætið skylt, er þau greiða meðlimum sinum eða öðrum, andvirði mjólkur 

þeirrar er þau taka til meðferðar og sölu, að halda eftir því fé, er þarf til 

greiðslu verðjöfnunargjaldsins. Úr verðjöfnunarsjóði skal greiða verðuppbót 

á þá mjólk sem notuð er til vinnslu í viðurkenndum mjólkurbúum, sem starfa 

á viðkomandi verðjöfnunarsvæði. Verðuppbælur skal reikna þannig, að sem 

jafnast verð fáist fyrir vinnslumjólkina á hverju verðjöfnunarsvæði, hvaða 

vörur sem unnar eru úr henni. Aldrei skal greiða verðuppbót á skyr, sem 

framleitt er úr mjólk, sem tilfelist frá þeim rjóma, sem seldur er, enda sé 

skyrmagnið í eðlilegu hlutfalli við rjómasöluna. 

17. gr. 

Mjólkursölunefnd getur leyft að niður falli greiðsla verðjöfnunargjalds á 

einhverju verðjöfnunarsvæði, ef mjólkurframleiðendur á því svæði koma sér 

saman um ákveðið verð til framleiðenda á svæðinu, með eða án ákveðinna 

hlutfalla í sölu mjólkur, rjóma og annara mjólkurafurða á aðalmarkaðsstöð- 

um innan svæðisins, eftir fjarlægð frá markaðsstöðunum og öðrum staðhátt- 

um. Setur mjólkursölunefnd ákveðnar reglur um þau atriði eftir því sem þörf 

krefur á hverjum stað, sem slíkt fyrirkomulag er leyft. 

IV. KAFLI 

Um útsöluverð á mjólk og rjóma og öðrum mjólkurvörum. 

18. gr. 

Útsöluverð á mjólk, rjóma og öðrum mjólkurvörum á hverjum þeim sölu- 

stað innan verðjöfnunarsvæðis þar sem fram fer reglubundin sala á mjólk og 

mjólkurvörum frá mjólkurbúi eða samsölu, skal ákveðið af 5 mönnum. Tveir 

þeirra skulu vera úr stjórn hlutaðeigandi mjólkurbús eða samsölu, tveir til- 

nefndir með hlutfallskosningu af hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd. 

en oddamann skipar landbúnaðarráðherra. 

19. gr. 

Útsöluverð skal á hverjum tíma reiknað út, eftir því sem við verður 

komið, eftir vísitölum er syni sem glegest framleiðslukostnað mjólkurinnar 

og kostnað við meðferð hennar, dreifingu og sölu. Framleiðslukostnaður telst 

allur kostnaður við framleiðslu mjólkurinnar á framleiðslustaðnum og flutn- 

ingur hennar úl viðkomandi mjólkurbús. Sölukostnaður telst í einu orði 

allur kostnaður við meðferð mjólkurinnar í viðkomandi mjólkurbúi, flutn- 

ingur mjólkur og mjólkurvara þaðan á sölustað eða lil samsölu, og allur annar 

kostnaður við dreifingu og sölu.
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20. gr. 22 

Jafnóðum og verðjöfnunarsvæði eru ákveðin skal finna verðstuðla, er 15. marz 

gildi fyrir þau, sbr. 19. gr. þessarar reglugerðar. Skal verðlagsnefnd sú, er um 

getur í Í8. gr. setja sér ákveðnar reglur um útreikning verðstuðla og annað, 

er viðkemur verðlagningu á mjólk, rjóma og öðrum mjólkurvörum. Getur 

landbúnaðarráðherra ákveðið að hagstofustjóri og maður tilnefndur af Bún- 

aðarfélagi Íslands taki þátt í að finna grundvöll fyrir slíkum reglum og vinni 

með verðlagsnefnd að setningi þeirra. Reglur þær, er settar verða á þann hátt, 

skulu bornar undir álit landbúnaðarráðherra og hljóta eigi gildi fyr en þær 

ná samþykki hans. 

21. gr. 

Í reglum þeim, er settar eru um verðlagningu á mjólk, rjóma og öðrum 

mjólkurvörum skulu, að því er nær til framleiðslukostnaðar, fyrst og fremst 

eftirtaldir kostnaðarliðir teknir tl greina og í þeim hlutföllum, er réttmætt 

virðist: 

1. Kaupgjald, 2. fæðiskostnaður, 3. fóðurbætir, 4. tilbúinn áburður, 5. op- 

inber sjöld, 6. eftirgjald, 7. vextir. Að öðru leyti ákveður verðlagsnefnd og 

menn þeir, er taka þátt í að setja reglur um verðlagningu samkvæmt 20. gr. 

þessarar reglugerðar, hver atriði framleiðslu- og sölukostnaðar eru lögð til 

grundvallar við verðlagninguna og í hverjum hlutföllum. 

Verðlagning á mjólk og rjóma og öðrum mjólkurvörum skal fara fram 

eins oft og mjólkursölunefnd ákveður. að jafnaði eigi oftar en einu sinni á 

ári, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi, svo sem óvenjulegar verðsveiflur 

eða framleiðsluvandræði sökum harðinda o. s. frv. 

23. gr. 

Ef mjólk, rjómi eða aðrar mjólkurvörur eru fluttar milli verðjöfnunar- 

svæða, og ágreiningur verður um heildsöluverð á vörum þessum, sökum mis- 

munandi verðlags á hinum einstöku verðjöfnunarsvæðum, skal mjólkursölu- 

nefnd ákveða verð á vörunum, 

V. KAFLI 

Um samsölu á mjólk, rjóma, nýju skyri og öðrum mjólkurvörum. 

24. gr. 

Þar sem aðeins eitt mjólkurbú er starfandi á verðjöfnunarsvæði skal það 

annast alla sölu og dreifingu á neyglumjólk, rjóma og nýju skyri í kaupstað 

eða kaupstöðum verðjöfnunarsvæðisins. Tekur sá réttur einnig Hl þeirrar 

mjólkur, sem er undanþegin verðjöfnunargjaldi samkvæmt 15. gr. þessarar 

reglugerðar.
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Þar sem fleiri en eitt mjólkurbú eru starfandi á sama verðjöfnunarsvæði     

skulu þau hafa samsölu á þessum vörum þannig, að öll sala og dreifing þeirra 
fari fram frá einni sölumiðstöð. 

Öllum öðrum en hlutaðeigandi mjólkurbúum, eða samsölum þeirra, er 
óheimilt að selja mjólk, rjóma eða nýtt skyr í Þeim ka 

  

stað eða kaupstöð- 
um, sem starfs og söluréttur þeirra nær til. Stjórn mjólkurbús eða samsölu selur 
þó veitt leyfi til þess að dreifa bar mjólk sem sjöfum eða heimilað fram- 

  

leiðanda að aka hana tl eigin neyglu 5 i byki henni sér- 
stök ástæða til. Sömuleiðis ( er framleiðanda ætlið heimilt að taka í þarfir 
heimilis síns til neyzlu þar mjólk þá. er hann framleiðir á heimilinu. og er sú 
mjólk undanþegin gerilsneydingarskyldu. 

25. gr. 
Ef mjólkursölunefnd þykir ástæða til, getur hún að fengnu leyfi landbún- 

aðarráðherra, ákveðið að viss kauptún, sveitir eða hluti úr sveitum. skuli 
tekið undir sölu- og dreifingarréit mjólkurbúa eða sölumiðstöðví þeirra þar 
sem um samsölu er að ræða. 

Auk neyzlumjólkur, rjóma og nýs skyrs, hafa samsölur mjólkurbúa heim- 
ild til að taka í sínar hendur sölu og dreifingu á öllum öðrum mjólkurvörum. 
er viðkomandi mjólkurbú framleiða. 

26. gr, 

Heimilt er mjólkursölunefnd að leyfa þí 

  

n, er framleiða mjólk innan lög- 
sagnarumdæma kaupstaða. að velja um hvort þeir afhenda sölumjólk sína til 
viðkomandi mjólkurbús eða samsölu og njóta und anþásu verðjöfnunargjalds 
samkvæmt 15. gr. þessarar reglugerðar, eða selja mjólk sína beint til nevt- 
enda innan 

Skal þá 

borið hefir einu sinni "eða oftar. Þeir, sem að fengnu leyfi selja mjólk sína 
} 

  

   
af henni fulll verðjöfnunargjald. 

  

'gnarumdæmisins og gr 

  

miðað vi 

  

5000 lítra ársnyt úr hverri kú, sem 

  

Þannig beint til neytenda, skulu mánaðarlesa seta viðkomandi mjólkurbúi 
  

g 

sina samkvæmi vottorði frá dýralækni 

t VII. kafla 
þessarar eg go Skal verðjöfnunargjaldið reiknað og greitt eftir því með 
jöfnum mánaðarlegum greiðslum. 

1 

eða samsölu upplýsingar um kúatölu 

þeim, er eftirlit hefir með mjólkurframlei irra samkvæm 

  

Mjólkursölunefnd getur svipt mjólkurframleiðanda leyfi til beinnar sölu u i J s 

til neytenda, ef hann hlýðir eigi settum reglum, eða ef henni Þykir hann mis-   

  

beita heimild sinni eða nota hana “ tilganei laga og regluserðar. 15 DD 5 3 fæ] 

Við framleiðslu og meðferð mjólkur innar skal þeim, er hljóta leyfi til 
beinnar sölu, skylt að hlita í öllu fyrirmælum í VI. og VIN. kafla þessarar . > 

reglugerðar. 

27. gr. 

Skylt er mjólkurbúum og samsölurn, sem annast sölu á neyzlumjólk, rjóma 
og öðrum mjolkurvörum samkvæmt reglugerð þessari, að sjá um að ætíð sé



1 

EN
 

næg neyzlumjólk til sölu, á beim stöðum sem sölu- og dreifingarréttur þeirra 

  nær til, svo framarlega sem framleiðsla er fyrir hendi, nema um óviðráðan- 
f 
i 

  

legar sölutruflanir sökum ngönguhindrana af völdum ísa og snjóa eða ann- 

ars slíks, sé að ræða 

28. gr. 

Oll mjólk og rjómi, urbú og samsölur annast sölu á samkvæmt 

  

Jögum um meðferð og o. fl, og reglugerð þessari, skal 

vera gerilsneydd af mjólkurbúum, eru til gerilsneyðinsar á neyzlu- 

  

mjólk og rjóma. 

Gerilsneyðino: 
at rskyldan nær bå eisi tit þeirrar mjólkur, sem mjólkurbú 

t ssarar reglugerðar. Ennfremur 

  

eða samsölur selja 

  

gildir hún eigi um Þarnæmjólk sem framleidd er og seld er samkvæmt VII. 

kafla þessarar reglugerðar 

SX . 
29. gr. 

Í kaupstöðum og kauptúnum, þar sem mjólkurbú eða samsala annast sölu 

    

          

  

og dreifingu á neyzlumje jólkurvörum, sela félög mjólkurframleið- 

enda myndað og rekið sa 

um, enda sé aldrei nem 

túns, er taki þátt í viðkomandi samsölu. 

komandi mjólkurbúi eða mjólkurbú- 

innan hvers kaupslaðar eða kaup- 

Heimilt er stjórn mjólki taka mjólk til meðferðar 

og sölu frá einstökun félagsbundnir meðlimir 

mjólkurbús € Þó skulu slíkir einstakir 

ófélassbundnir fr: srétt um kosningu stjórn- 

ar þess mjólkurbús eða samsölu, ei 

Landbúnaðarráðherra getur leyxtt, að einstök bú (kúabú), sem eru eign 

   

ríkis eða bæjarfélaga. eða jum, megi taka þátt í samsölu 

mjólkur og mjólkurvara, rsvæði þar sem slík samsala 

er rekin, enda hafi bau kosningu stjórnar samsöl- 

      unnar, Getur landbúnaðarr: stök ákvæði un slíka þátttöku, eftir 

því sem aðstæður benda til ; " 7 

  

tilfetli, og í samráði við mjólkur- 

sölunefnd. 

Þar sem svo stendur á sem segir í 29. og 

  

framleiðendafélaga, einstakling: 

    í mjólkurbúi eða sanisölu, Sarráðherra gert mjólkurbúum að 

skyldu, og sett sem skilyrði 

  

1 þeirra, að þau taki mjólk þess-    
ara aðilja til gerilsneyðingar og gegn sanngjörnu gjaldi, og gelur 

   ráðherra ákveðið hámark þess. 

marz
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32. ør, 

Þar sem samsala á mjólk, rjóma og öðrum mjólkurvörum á sér stað 

samkvæmt lögum um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. og regluserð 

þessari, skulu mjólkurbú þau og framleiðendafélög. sem taka þátt í samsöl- 

unni, skipa stjórn sem annast alla sölu og dreifingu, og aðrar framkvæmdir 

samsölunnar. Stjórnina skal skipa eftir ákveðnum reglum, er viðkomandi bú 
og félög setja sér um það, og landbúnaðarráðherra samþykkir. 

VI. KAFLI 

Almennar reglur um framleiðslu og meðferð mjólkur, 

33. gr. 

Allir mjólkurframleiðendur, sem afhenda mjólk til mjólkurbúa eða sam- 

sölu, skulu kosta kapps um, að framleiða hreina og ómengaða mjólk. Til þess 

að svo megi verða, skal sérstaklega taka fullt tillit til eftirfarandi atriða. 

od. gr. 

Fjósið verður að vera nægilega loftgott og bjart. Flór skal vera lagar- 

heldur (t.d. steinsteyptur). Leiðslur úr flór í safnþró skulu vera útbúnar 

með valnslásum, niðurföll í mykjukjallara eða dyr úr fjósi í mykjuhús skulu 

vera þétt, eftir því sem frekast verður við komið. Fjósinu skal haldið vel 

hreinu. Eigi má geyma í fjósinu aðra hluti en þá, sem notaðir eru til fjós- 

verkanna. Annan búfénað en nautgripi skal helzt ekki hafa í fjósinu, en ef eigi 

verður hjá því komizt, skal hafa þá vel aðskilda frá mjólkurkúnum, og ef ali- 

fuglar eru hafðir í fjósinu, skal þeim haldið fullkomlega afkróuðum, svo 

fuglasaur berist ekki um fjósið, eða þeir valdi óþrifnaði á annan hátt. 

Vegsi og loft, milligerðir og aðra innviði skal hreinsa svo oft, að skum, 

mygla, rvk og annar óþrifnaður safnist ekki fyrir. Fjósið skal kalkað innan 

eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Undirburð, sem veldur ryki (t. d. aska, þurr 

fin mómold), má ekki nota. 
Sé salerni við fjósið, má ekki vera innangengt úr fjósinu í það, og með 

öllu er bannað, að nota fjósið sem salerni. 

35. gr. 

Kýrnar skulu vera vel hirtar, burstaðar daglega og haldið vel hreinum, 
> 

svo mjólkin óhreinkist ekki. Bannað er ad pvo kyrnar ur badlyfjum, sem valda 

Ivkt, er geti mengað mjólkina (kreolinbaðlytf). 

36. gr. 

Mjaltafólk skal vera þrifalega klætt. helzt í sérstökum mjaltasloppum, 

og hreint um hendur. Júgur kúnna skulu hreinsuð á þann hátt, að strjúka



=
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þau með deigum klút áður en mjöltun fer fram. Kýr með þrymla í júgrum eða 

aðrar júsurskemmdir skulu ávallt mjallaðar síðast. Mjólk, sem að útliti eða 

á einhvern annan hátt er frábrugðin venjulegri mjólk, t. d. vatnsþunn, slim- 

kennd, strimluð, með annarlegum lit, lykt eða bragði, skal haldið algerlega 

aðskilinni frá annari mjólk. Slíkri mjólk má aldrei blanda saman við sölu- 

mjólk. Eigi má heldur mjólka hana niður í básana eða hella henni niður i 

fjósinu. Ekki má sía mjólkina í fjósinu, eða láta hana standa þar á meðan 

mjölltun fer fram. Ekki má moka flór eða gera hreinl í fjósinu á annan hátt, 

eða bursta kýrnar, meðan á mjöllum stendur. Flórmokstri og ræstingu skal 

helzt lokið og loftið í fjósinu hreinsað með því að opna glugga eða loftrásir 

eigi síðar en 15 mín. áður en mjaltir byrja. 

37. gr. 

Broddmjólk (4—5 fyrstu mål eftir burd) må eigi blanda saman vid solu- 

mjólk, eigi heldur hrevtlum úr geldstöðukúnm. 

38. ør. 

Bannað er að mjólka í zinkvarin (galvaniseruð) eða ryðguð ílát, sömuleiðis 

að geyma mjólk eða flytja í slíkum ílátum. Mjólkurfötur eiga helzt að vera 

tinaðar eða úr aluminíum, eða ryðfríu stáli, flutningsílát sömuleiðis. Mjólkin 

sé síuð um leið og henni er hellt í geymslu- eða flutningsilát, og skal nota til 

þess mjólkursigli með bómull arbotni vatthotni). Sé ekki sérstakur mjólkur- 

klefi til við fjósið, skal gæta þess, að sía mjólkina þar sem er loftgott og hrein- 

legt. Að loknum mjöltum og síun er mjólkin kæld í köldu, rennandi vatni, 

eða á annan hátt, sem bezt verður við komið. Loft þarf að geta komizt að 
1 mjólkinni meðan hún er að kólna, og mega ilátin því eigi vera algerlega lokuð 

  

meðan kæling fer f curilåtum skal haldið vandlega hreinum, 

með daglegum þvotti úr kalkvatni, heitu vatni og með því að viðra þau. 

(Kalk og sóda má ekki nota við þvott á aluminíumilátum). Sé myjaltað með 

  

m. Öllum mjó! 
7 

mjaltavélum, skal gæta ítarlegs hreinlætis við hirðingu þeirra, samkvæmt 

og nolkun. Kýr, sem grunur leikur   þeim reglum, sem gilda um meðferð þeirra 

á að séu með júgurbóleu eða eru með þann sjúkdóm eða aðra Júgursjúkdóma, 

skal ekki mjalta með vélum. Vandlega skal forðast að mjólkin frjósi, áður 

yg eftir því sem við verður komið meðan á flutningi 
DS en hun er send af stad, 

stendur. 

Á heimilum þeim. sem framleiða sölumjólk, skal viðkomandi embættis- 

dýralæknir árlega framkvæma dyralækniseftirlit með nautgripum, heilbrigði 

þeirra, hirðingu, umgengni í fjósi og öðru þvi, er lýtur að mjólkurframleiðsl- 

unni. Dýralæknir skal í samráði við viðkomandi mjólkurbú og samsölu, færa 
> 

bækur, er beri með sér, hvernig hinum ymsu atridum, sem tilgreind eru í 

þessum kafla þessarar reglugerðar, er fullnægt á hverju einstöku heimili. 

Komi fyrir áberandi júgurbólgutilfelli eða aðrir grunsamlegir sjúkdómar 
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í nautgripum á heimilum þeim, er framleiða sölumjólk, skal tafarlaust sera 
viðkomandi mjólkurbúi eða samsölu aðvart os vitja dýralæknis. 

fjósverkum, hirðingu nautgripa, mjöltun eða öðru slíku. Sé berkla- 
heimili, sem framleiðir sölumjólk eða komi þar fram önnur srunsam- 

  

dómstilfelli, skal vitja læknis, og skal segja fyrir um, hvort mjólkur- 

hann sjálfsagt eða sending frá heimilinu megi eiga sér stað eður eigi. Telji 
varlegra að stöðva mjólkursendingu, skal hann tafarlaust tilkynna viðkom- 

m andi mjólkurbúi eða samsölu það. 

VII. KAFLI 

Um sölu á ógerilsneyddri mjólk. 

41. gr. 

Mjólkurbúum og mjólkursamsölum sem starfa samkv. lögum um meðferð 
og sölu mjólkur og rjóma o. fl., og reglugerð þessari, er heimilt að selja óseril- 

urn eftir slíkri mjólk, sem fram J 
sneydda mjólk, svo fullnægt sé þeirri efti 

  

mn að koma, að læknisráði. Um framleiðslu og meðferð þeirrar mjólkur, 
  njólkur, er framleiðendur í kaupstöðum og kauptúnum kunna að selja 

beint til neytenda samkvæmt 5. gr. nefndra laga, gilda fyrst og fremst hin al- 
mennu ákvæði um framleidslu og meðferð mjólkur, sbr. VI. kafla þessarar 

reglugerðar, ennfremur þan ákvæði, sem hér fara á eftir. 

12. gr. 

Fjósið verður að vera einkar bjart og lofisott og bannig um búið, að séð 

sé fyrir virkri loftræsöngu. Það verður að vera rakalaust, eftir því sem frek- 

ast getur orðið um gripahús. Gólfið verður að vera steinsteypt. Niðurföll í 

safnþró með fullkomnum vatnslásum og í mykjuhús með þéttum hlerum. 

Sömuleiðis skulu dyr, sem vera kunna á milli fjóss og mykjuhúss og annara 

gripahúsa, vera vel þéttar. Veggir og þak skal vera svo slétt. að hreinsun og 

kölkun sé auðveld. Ekki má vera innangengt úr fjósinu í votheysseymslu. 

Fjósið má ekki nota til neinnar geymslu, og annan búfénað en nautgripi 

má alls ekki hafa í því og eigi fleiri gripi en svo, miðað við gólfflöt, að rúm- 

gott sé íi lrar umgengni. Lýsing fjóssins verður að vera svo góð, að auðveli 

sé um allan þrifnað þess vegna, en sé 
I 

   stök åherzla skal lågd å, ad vel sjåist til 

við mjöltun kúnna. Séð skal fyrir nægu drykkjarvatni, helzt sjålfrennandi, og 

svo góðu, að vel sé hæft sem neyæzluvatn. Salerni skal vera við fjósið, oe skal 

  1 As 

  

ið vera vatnssalerni, ef þess er kostur. Skal því vera svo fyrir komið, að ek! 

stafi óþrifnaður af, og má undir engum kringumstæðum vera innangengt úr 5
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fjósi eða mjólkurklefa í það. Salerni skal í öllu fullnægja þeim kröfum, sem 

  

settar eru í heilbrigðissambykkt viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns. 

13. gr. 

Í fjósinu skal ætið vera greiður aðgangur að útbúnaði til handþvotta, 
þvottaskál með sjálfrennandi vatni og skolpleiðslu, sápa, handbursti og hrein 
handklæði. Skal þvott NA nni annad tveggja komið fyrir í sjálfu fjósinu, eða 
á Öðrum þeim stað, afalaust sé fyrir fjósfólkið að nota hana. Ennfremur 
skulu ætið vera Fyri hendi Negle margir hreinir (soðnir) klútar til að 
hreinsa júgur kúnna og mjaltasloppar handa mjaltafólki. Milli mjalta skal 
seyma þessa hluti á þrifalegum, loflgóðum stað. Loks skulu vera í fjósinu 

nauðsynleg tæki til gólfræstingar og burstar og sköfur til að þrifa kýrnar og 

halda þeim hreinum. 

id. gr. 

Við alla umgengni í fjósinu skal gæta fulls þrifnaðar. Lokið skal við að 
gefa kúnum, bursta þær, bera undir þær og moka flór 1 kíst. áður en mjalt- 
ir byrja. Sá tími skal notaður til að loftræsta fjósið, svo sem bezt má verða. Til 
undirburðar skal nota sag og vélaspæni, en sé þess enginn kostur, þrifalegan 

heysalla eða hálm. Ef vothev er notað til fóðurs, má aldrei láta það liggja í 
fjósinu. Skal það gefið eins löngu áður en mjaltað er og frekast er hægt, og 
allar votheysleifar skulu vandlega hreinsaðar úr jötum og fluttar úr fjósinu, 
eigi síðar en '% klst. áður en mjaltir byrja. Jötur, ganga og sólf skal Þrifa dag- 

j: 
verja skal fjósið fyrir flugum, eftir því sem hægt er, og skal í því sam- 

    lega. Ef s 
1 

2 

|fbrynning er Í fjósinu, skal hreinsa og skola drykkjarker vikulega. 

bandi sérstakiega athuga, að fóðurleifar nái ekki að festast í jötum eða nein 
óhreinindi að safnast fyrir. Að öðru lewti skal verjast flugum með notkun 
flugnavarnarlyfja, sem samþykkt séu af dýralækni, er hefir eftirlit með fjós- 
inu. Fjósið skal kalkað hátt og lágt, eins oft og þörf krefur, og eigi sjaldnar 

haust og vor. 

19. gr. 

Kyrnar skulu fóðraðar þannig, að komizt verði hjá snöggum breytingum, 
og fóðrið skal vera svo alhliða samsett, að fullrar hollustu sé gætt. Ekki má 

  

  

  

í neinu fóðri, er valdi megnri lykt í ósi t. d. ekki vothevi, nema 
bað sé vel verkað og lvktargott. Ekki má nota neinn þann fóðurbæti, er vitað 

>”, ad geir haft óheppileg áhrif á gæði mj jólkurinnar, t. d. alls ekki fur né of 
hráum fiskúrgangi; sildarmjöl má ekki nema meiru en 20% af fóð- 

urb ætisgjöfinni. enda så eingöngu notað 1. flokks sildarmjöl. Þegar grænfóð- 
x x getið, skal eigi gefa meira af því en um Ág gjafar. Að öðru leyti getur 

hefir eftirlit með fjósinu, gefið fyrirskipanir um fóðrun 

  

 lvsis, beinamjöls, fóðursalts o. fl. 
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fólk sápubvo hendur og handleggi og 
oOo 

Áður en mjaltir byrja, skal mjalta 
1 

k hreinsa og bursta neglur. Sömuleiðis skal það þvo hendur i hvert sinn sem 1 

mjaltafata er tæmd, og er það notar alerni meðan á mjöltun stendur. Um 

leið og myjaltir byrja, skal gera júgu kúnna hrein með því að þvo þau, ef 

þess gerist þörf, og þurrka á ettir, ella með því að þurrka af þeim með hrein- 

um rökum klút, þurrundnum upp úr heitu vatni. Við mjaltir skal aa 

klæðast hreinlegum mjaltasloppum með hálfermum (handleggir berir). 

Ætíð skal mjalta með þurrum höndum og undir engum kringumstæðum má 

væta fingurna í mjólkinni, eða í munnvatni sínu. Ef Júsursmyrsl eru notuð, 

skal um val þeirra farið eftir ráðum dyralæknis þess, sem eftirlit hefir með 

fjósinu. 

17. ør. 

Broddmjólk, fyrstu 5 sólarhringana eftir burð, má eigi blanda saman við 

aðra mjólk úr fjósinu. Eigi heldur hreytlum úr geldstöðukúm, sem mjólka 

minna en 3 lítra á dag. 

18. ør. 

Mjólkurklefi skal vera við fjósið. Hann skal vera bjartur og loftgóður. 

Gólf steypt og afrás fyrir vatn af þvi. Þar skal vera útbúningur fyrir kælingu 

mjólkur í hreinu, köldu rennandi vatni. Mjólkurklefinn skal vera kalkaður 

ö innan og kölkunin endurnýjast eigi sjaldnar en haust og vor. Þegar mjaltað 

er, skal jafnharðan bera hverja kýrnyt inn í mjólkurklefann og hella henni þar í 

lát þau, sem hún er kæld í. Meðan á kælingu stendur, verður loft að kom- 

ast að mjólkinni. Skal kælingin vera eins hröð og itarleg eins og hægt er 

með vatnskælingu. Til þess að svo megi verða, skal kælivatnið að jafnaði ná 

upp fyrir yfirborð mjólkurinnar í Hálunum. Ef frost er í mjókurklefanun;, 

skal gæta þess, að mjólkin kólni ekki niður fyrir 10 GC. 

19. ør. 

Sé mjólkin send mjólkurbúi, er annist hreinsun hennar og afhendingu 

sömu Ilátum og hún var kæld 1. til neytenda, skal hún send þangað ósíuð g i 

Ílátin skulu vel lokuð, innsigluð og greinilega merkt nafni framleiðanda og 

tilgreindur framleiðsludagur og mál. Kvöldmjólk og morgunmjólk má ekki 

blanda saman. Í mjólkurbúinu skal þess vandlega gætt að mjólk þessi bland- 

ist á engan hátt annari mjólk, sem búið hefir til meðferðar, eða mengis! 

á neinn hátt. Skal hún síuð í sérstakri þrýstisíu og flöskuð með sérstökum 

tækjum, sem eigi eru notuð fyrir aðra mjólk. Flöskurnar skulu merktar orð- 

unum: Ögerilsneydd mjólk, og dagsetningu. 

50. gr. 

Fari fram sala eða sending á mjólk frá fjósinu beint til neytenda, skal 

sú mjólk vandlega síuð gegnum sigti með bómullarbotni (vattbotni) áður 

en hún er kæld. Mjólkina skal afhenda í vönduðum og hreinlegum ilåtum
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með góðum lokunarutbuningi og skulu kaupendur annast og ábyrgjast 
hreinsun þeirra. Mjólkina má ekki fylla á flöskur og afhenda hana þannig, 

nema fyrir hendi sé, í sambandi við fjósið og mjólkurklefa þess, fullkominn 

útbúningur til hreinsunar á flöskum og flöskunar á mjólkinni, enda sé hann 

viðurkenndur af viðkomandi héraðslækni og trúnaðarmanni mjólkursölu- 
nefndar. Flöskurnar skulu merktar með orðunum: Ógerilsneydd mjólk, nafni 

framleiðanda, eða framleiðslubús og dagsetningu. 

51. gr. 

Ógerilsneydd mjólk, sem framleidd er og seld samkvæmt reglum þessum, 
skal vera komin í hendur neytenda áður en liðnar eru 24 klukkustundir frá 
mjöltun. 

< 
52. gr. 

Mjólkurfötur, flutningsilåt og önnur ílát, sem notuð eru við meðferð 
mjólkurinnar, skulu vera tinuð eða ur aluminium eða ryðfríu stáli. Þau má 
eigi nota til neins annars, og eigi má geyma þau annarsstaðar milli þess sem 
þau eru notuð en í mjólkurklefa eða sérstöku herbergi, sem er útbúið og 
eingöngu notað til þess, enda sé það samþykkt af dýralækni þeim, sem ann- 

ast eftirlit með fjósinu. Að lokinni notkun skal ávallt gera öll slík ílát vand- 

lega hrein, innan og utan, með því að skola þau vandlega í köldu vatni og 

þvo þau úr tveimur heitum vötnum. Við hreinsunina skal nota sóda og kalk, 
ef efnið í ilátunum leyfir það (við hreinsun aluminíum má ekki nota sóda 

né kalk, en í stað þess sérstakt hreinsunarefni, semi til þess er ætlað). Síðan 

skal viðra ílátin og ganga frá þeim á geymslustaðnum. Hreinsun ilátanna 

verður að fara þannig fram, að ekki sé samtímis og á sama stað unnið að 

hreinsun á neinu öðru, eða aðhafzt neitt það, er valdið geti óþrifnaði. Bursta, 
sem notaðir eru við hreinsun mjólkuriláta, skal sjóða iðulega og hirða sem 
hreinlegast. Skulu þeir geymdir (hengdir upp) á svölum stað og þrifalegum 

milli þess, sem þeir eru notaðir. Vatn, sem notað er til hreinsunar mjólkur- 

áta, skal fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til góðs neyzluvatns. 

Hí mjaltavélar eru notaðar, skal þeim alltaf vel við haldið, og við hreinsun 
þeirra skal fullnægja hinum ströngustu kröfum, sem gerðar eru um hreinsun 

slíkra véla. Alger sundurtekning vélanna og aðalhreinsun skal fara fram 

eigi sjaldnar en einu sinni í viku. Milli mjalta skal geyma vélarnar í sérslök- 
um klefa, sem til þess er útbúinn, eða í mjólkurklefanum, ef hann er rúm- 
góður. Vélageymslan skal vera loftsóð, þurr og svöl, og skal hún hreinsast með 

kalkvatni eins og mjólkurklefinn. 

53. gr. 

Allir nautgripir á búinu skulu hafa staðizt berklarannsókn, skal slík rann- 
sókn endurtekin eins oft og héraðslæknir eða viðkomandi dýralæknir telur 
nauðsynlegt. Hænsni, sem kunna að vera á sama búi, skulu einnig athuguð, og 
virðist líkur benda til þess, að þau séu berklaveik, skal þeim tafarlaust slátrað. 
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Aldrei má bæta vid adfengnum naulgripum i fjosid, nema ad undangeng- 

    inni berklarani sem eftirlit hefir með fjósinu. 

Kýr með júgurbólgu, legbólgu eða útferð úr leggöngum, mega ekki vera í 5 

og skodun bess dyralækn 

fjósinu. 

Verði vart einhverra veikinda í fjósinu, skal tafarlaust tilkynna það 

dyralækni. 

54, ar, 

í viðkomandi embættisdýralæknis. Fjós og gripir skulu vera undir eftirli 
0 

2} til allrar umgengni.   
t 

Nær eftirlit hans einnig fóðrunar gripa og meðferðar mjólk- 

ur. Skal hann koma í fjósið og framkvæma skoðun eigi sjaldnar en einu sinni 
f í mánuði, og oftar ef ástæða þykir 

Dyralæknir skal stöðva se in á mjólk úr fjósinu til sölu án geril- 

sneyðingar, ef eiithvað það er áfátt mm heilbrigði gripa, umgengni eða meðferð 

mjólkur, er sé svo athugavert, að hann telji að hætta geti stafað af þvi fyrir 

  

neytendur mjólkurinnar, eða valdið því, að mjólkin geti ekki fullnægt þeim 

skilyrðum, sem ællazt er bl, að hún geri. 

Um leið og fjósskoðun fer fram, skal dýralæknir rir um heil- 

    brigði fólks þess, sem í fjósinu vinnur o hér lækni, ef hann verð- 

þess var, að eitthvað sé athugavert við það. 

55. gr. 

Enginn má vinna í fjósinu nema hann hafi vottorð frå vidkomandi hér- 

aðslækni um að hann sé ekki haldinn berklaveiki né neinum öðrum smil- 

endurnyjast eigi sjaldnar     
    

  

andi eða óþrifalegum sjúkdómi. Slík   

en á Íb árs fresti. Veikist einhver, sem } fjósint ur eða einhver á heim- 

  

ili hans, skal eigandi fjóssins sjá um að "kni sé tafarlaust gert aðvart, 

og er honum þá skylt að telur Öruggar,og stöðva 

sendingu á mjólk frá fjó ef þörf krefur. 

Héraðslækni 

árs fresti og skal hann | 

ferð mjólkurinnar og heilbrig isástand starfsfólks og heimilisfólks fullnægi 

r skal eigi sjaldnar en á 1 

umgengni í því og með- 

heilbrigðisreglum. 

Mjólk, sem þessum, skal eigi vera 

með minna en 

  

lækki um allt að 10%. 

landa rjóma í mjólk- 

  

eða ofan 1 3,15% frá 15. nóvember til 15. marz. 

ina eða breyta filumagni hennar að hún kemur úr kúnum. 

Mjólkin skal fitumæld og sæði (Beduktase-reynd) einu sinni    
: á opinberri rannsóknarstofnun, 
Con ETA 
fyrsta flok 

í viku. Skal það sert á viðkomandi 1      er fæst við slíkar rannsóknir. Nái < ki, skal sú stoinun, 

cr annast rannsóknina, tafarlaust skyra viðkomandi héraðslækni og dvralækni 

frá því, svo rannsakað verði, hverju er áfátt og ráðin bót á þvi.
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57. gr. 

Í vörzlum fjóseiganda skal vera til eftirlitsbók fyrir fjósið. Í hana skulu 
allar mjólkurkyr, sem eru í fjósinu, skráðar með nöfnum eða númerum, og 
einkennum, aldri, burðartíma og nvíhæð. Í hana skulu dýralæknir og héraðs- 
læknir skrifa athuganir sínar, er Fósskoðun fer fram, svo bókin beri með sér 

á hverjum ma, hvernig fullnægt er settum skilyrðum. Kostnað þann, sem 

leiðir af heilbrigðiseftirliti, fitumælingu og reynslu á gæðum mjólkurinnar, 

greiðir framleiðandi, nema öðruvísi sé um samið. 

VIII. KAFLI 

Um barnamjólk. 

58. 

ógerilsneydda mjólk undir nafninu barnanjólk nema gætt 

IT. g 

Ekki má sely 

f umeiðslu hennar og sölu, auk þeirra atriða, sé eftirfarandi 2 

la bes ssarar reglugerdar, og ad fengnu leyfi 

Ja 
yrirmæla um fr 

sem tekin eru fram i VIL kaf 

mjólkursölunefndar. 

59. gr. 

Ekki má vera innangengt úr fjósinu í nein gripahús og ekki mega aðrar 
kýr, eða gripir, vera í fjósinu en þær, sem barnamjólk er að staðaldri framleidd 

ir. Sjálfbrynning skal vera í fjósinu, og skulu kerin vera þannig útbúin, að vatn 

geli ekki runnið úr einu keri í annað. 

60. gr. 

Fólk bad, sem vinnur Í fjósinu, bæði að mjöltun og öðru, má eigi vinna 

fjósverk í öðrum fjósum, eða stunda neitt það starf, er smitunarhætta eða 

óþrifnaður stafi af fyrir framleiðslu barnamjólkurinnar. 

61. gr. 

Mjaltafólk og annað fólk, sem vinnur í fjósinu, skal gæta hins strangasta 

þrifnaðar í öllum störfum. Handþvott sinn, fyrir mjaltir og meðan á mjöltun 

stendur, skal það vanda gaumgæfilega 5 

Við mjaltirnar skal mjaltafólkið klæðast alhvitum mjaltasloppum, og ef 
handmjaltað er, skal það hafa grisjustykki fyrir munni og nefi meðan það 
mjólkar. Mjaltasloppa, grisjustykki, handklæði og júsurþurrkur skal skipta um J . í 5 Do J"5ð 

daglega, svo þetta sé alltaf hreint og nýsoðið. 

62. gr. 

Ef mjaltavélar eru notaðar, skal sæta hins ítrasta þrifnaðar við alla notkun 

þeirra og hirðingu. Þær skulu geymdar í sérstökum, björtum og loftgóðum 

klefa, sem iðulega sé gerður hreinn með kalkþvotti. Við hreinsun þeirra skal 

1935 

22 
15. marz
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22 fylgja þeim strönguslu reglum, sem gilda um slíkar vélar. Við hina daglegu 

ís. marz hreinsun skal nota dauðhreinsunartæki (steriliseringartæki), enda séu tækin 

og efni þau, sem kunna að vera notuð við hreinsunina, samþykkt af viðkomandi 

héraðslækni. 

Aðalhreinsun mjaltavélanna og alger sundurtekning skal fara fram einu 

sinni Í viku að vetrinum, en tvisvar í viku að sumrinu. Hreytlum þeim, sem eru 

handmjólkaðar á eftir vélmjöltun, má eigi blanda saman við barnamjólkina. 

63. gr. 

Broddmjólk, fyrstu 6 sólarhringa eftir burð, má eigi selja sem Þbarna- 

mjólk, eða blanda saman við hana. Eigi heldur hreytlum úr geldstöðukúm, sem 

mjólka minna en 4 lítra á dag. 

64. gr. 

Jafnóðum og mjólkin er borin úr fjósinu í mjólkurklefa skal hún kæld þar 

í ísvatni eða með öðrum kæliútbúraði niður í 40 C., en aldrei niður fyrir 1 GC. 

65. gr. 

Að lokinni kælingu skal mjólkin fyllt á glærar flöskur og þeim lokað með 

hettum úr alúminíum eða öðru efni jafngóðu. Flöskurnar skulu merktar með 

orðinu: Barnamjólk, og nafni framleiðanda eða framleiðslubús. Hetíurnar 

skulu merktar með dagsetningu, og kvöldmjólk eða morsunmjólk eftir þvi 

sem við á, ef mjólkin er seld kvelds og morgna. 

Flöskun mjólkurinnar skal fara fram í sérstöku herbergi, sem ekki er notað 

til annars, og hreinsun á flöskum í sérstöku þvottaherbergi, sem eingöngu er 

notað til hreinsunar á flöskum og öðrum mjólkurílátum. 

Öll herbergin, mjólkurklefi, flöskunarherbergi og þvottaherbergi skulu 

vera vel útbúin að öllum frásangi og fyrirkomulagi, með fullkomnum tækjum 

til að meðhöndla það mjólkurmagn, sem um er að ræða, enda skal þetta allt 

samþykkt af viðkomandi héraðslækni og trúnaðarmanni mjólkursölunefndar. 

66. or. 

Ff ástæða þykir til, getur mjólkursölunefnd leyft að barnamjólk sé ekki 

flöskuð á framleiðslustaðnum. Þá skal kæla mjólkina ósíaða, og sé hún strax 

að lokinni kælingu flutt til mjólkurbús, enda sé aðeins um stuttan flutning að 

ræða. Þar skal hún síuð í sérstakri þrýstisíu og flöskuð með sérstökum tækjum, 

án þess að blandast á nokkurn hátt annari mjólk búsins. 

67. gr. 

Barnamjólk skal ætíð komin í hendur neytenda áður en 20 klst. eru liðnar 

frá mjöltun. 

68. gr. 

Fjós þau og heimili, er framleiða barnamjólk, skulu háð !% mánaðar eftir- 

liti dýralæknis og héraðslæknis. Ef einhver, sem í fjósinu vinnur, býr á öðru



85 

heimili, skal eftirlit héraðslæknis einnig ná til þess heimilis. Skal það jafnan 

fulitrvggt, sem frekast má verða með ítarlegu lækniseftirliti, að heimili þau 

er framleiða barnamjólk og heimili allra þeirra, er vinna að framleiðslu henn- 

r, fjósverkum, mjöltun, eða annari meðferð, séu algerlega laus við berklaveik 

og aðra næma sjúkdóma. Allur kostnaður við eftirlit með framleiðslu barna. 

mjólkur, og gæðum hennar, greiðist af framleiðanda, nema öðruvísi séu um 

samið. 

IX. KAFLI 

Um mjólkursölunefnd. 

69. gr. 

Ríkisstjórnin skipar 7 manna nefnd, til eins árs í senn, í fyrsta sinn til 1. 
mai 1935, til að hafa á hendi stjórn mjólkursölumála, samkvæmt lögum um 

meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. og reglugerð þessari, nefnist hún 

mjólkursölunefnd. Nefndin skal skipuð þannig: Stjórn mjólkurbandalags Suð- 
urlands tilnefnir 2 menn, skal annar tilnefndur af stjórnendum bandalagsins 

austan Hellisheiðar, en hinn af stjórnendum þess vestan heiðar. Samband ísl. 

samvinnufélaga tilnefnir 1 mann, bæjarstjórn Reykjavíkur 1 mann, Alþýðu- 

samband Íslands tilnefnir Í mann og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefn- 

ingar 2 menn í nefndina, og skal hann skipa annan þeirra formann nefndar- 

innar. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt. Fulltrúi bæjar- 

stjórnar Reykjavíkur vikur sæti úr nefndinni, þegar hún hefir til meðferðar 

málefni annara kaupstaða eða kauptúna, og tekur þá sæti hans fulltrúi til- 

nefndur á sama hátt af hlutaðeigandi bæjarstjórn eða hreppsnefnd. Nú van- 

'ækir einhver aðili að tilnefna í nefndina, og tilnefnir þá landbúnaðarráðherra 

mann eða menn í hans stað. 

Fastir nefndarmenn séu búsettir í Reykjavík, eða svo nærri Beykjavík. 

að þeir geti sóti fundi þar, þegar þörf krefur. 

70. gr. 

Störf mjólkursölunefndar eru aðallega þessi: 

I. Að ákveða verðjöfnunarsvæði, sbr. II. kafla þessarar reglugerðar. 

2. Ákvörðun verðjöfnunargjalds og yfirumsjón með innheimtu þess, sbr. 

11. kafla þessarar reglugerðar. Falið setur hún innheimtu verðjöfnunar- 

gjalds stjórnum mjólkurbúa eða samsölu, eða hverjum öðrum, er hún 

felur bezt henta. 

3. Að hafa yfirumsjón með verðjöfnunarsjóðum og ákveða uppbætur úr 

þeim, ef stjórn samsölu á verðjöfnunarsvæði kemur sér ekki saman um 

verðuppbætur, til hinna einstöku búa, á vinnslumjólk þeirra. 

t. Að hafa eftirlit með mjólkurbúum, og að fyllstu hagsyni og sparnaðar 

sé gætt í rekstri þeirra. Getur nefndin takmarkað verðuppbætur til þeirra 

mjólkurbúa, sem hún telur hafa óhæfilega háan reksturskostnað. 

1935 

22 
15. marz



86 

  

5. Að hafa yfirumsjón með samsölu mjólkur þar sem hún á sér stað. Nú 
  verður ágreiningur á milli aðilja um skipun samsölustjórnar, skipting 

slarfssvæða þeirra og starfsgreina, eða annað, er lýtur að skipulagningu 

nunarsvæði, og sker þá mjólkursölunefndin úr. 

  

mjólkur mál 

    

6. Að hafa eftirlit með því, að mjólkurvörur verði ekki fluttar bl landsins, 

tema bryn nauðsyn beri til, enda sé allur innflutningur á þeim vörum í 

höndum mjó sku: jölunefndar. 

7. Að 

  

er börf þykir viðvíkjandi framleiðslu, meðferð,     flokkun g blu tast til um að öllum ákvæð- 

um þar um meðferð og sölu mjólkur og    rjoma, erða á annan hátt, sé sem 

bezt framfylgt. 

  

Skylt er mjólkurbúum og öllum öðr 

vörur að láta mjó 

1, sem verzla með mjólk og mjólkur- 

kursöl 
   nd í té, og hverjum einstökum nefndarmanni, er 

  

kröfu kann að gera um það, allar upplýsingar og skyrslur, um rekstur sinn 

og allt er nefndinni þykir máli skipta um meðferð, flutninga og sölu mjólkur 

og mjólkurvara. 

72. gr. 

Mjólkursölunefnd heldur fundi eins oft og þörf krefur, en skylt er for- 

manni að kalla saman fund hvenær seim 5 eða fleiri nefndarmenn óska þess 

skriflega, Fundir nefndarinnar eru lögmætir ef 4 nefndarmenn eru mættir og 
    

  

ræður einfaldur meiri hluti atkvæða afsreiðslu mála. Mæti nefndarmaður eða 

varamaður hans eigi á þremur formlega boðuðuni fundum í röð, skal út- 
nefning manna í þeirra stað fara fram að nýju. Á fundum nefndarinnar skal 

færa greinilega serðabók, er sýni allar afgreiðslur mála og ályktanir. 

75. g1 

Þóknun til mjolkursålunefndar skal að % hlutum greidd úr verðjöfnunar- 

sjóðum, Í réttu hlutfalli við tekjur þeirra, og að % hlutum úr ríkissjóði, og se 

þóknunin ekki hærri en kr. 10 efndarmanns fyrir hvern das, sem 

hann er á nefndarfundi. Ánnar 

    

ur kostnaður við störf nefndar- 

innar greiðist af sömu aðiljun og í sönnu hlutföllum 

Á. KAFLI 

Um flokkun mjólkur og rjóma o. fl. 

7Å. ør. 

I mjólk, sem viðurkennd mjólkurbú taka á móti Hl sölu eða vinnslu, A
 

skal athugsuð við mótiðku og metin eftir sæðum. Mjólk frá hverjum einstökum 3



"4 1 Xa ” } = 3 f Í fitunæld og gæðareynd (Reduklase-reynd með aðferð 

  

framleiðanda skal 
   

  

   

Orla Jensen og Barter) einu sinni í viku. Fitumælingin skal framkvæmd á 

  

þann | að tekið er daglega eða eigi sjaldnar en þrisvar í viku 10 em 

sýnishorn af mjólk hvers fr: umagn þeirra sýnishorna rann-      

  

   sökuð vikulega svo rannsóknin sýni g reit ilega meðal agn þeirrar mjólk- 

  

ur, er Vi: 

  

       
75 

Við Reduklase-reynsluna flokka mjólkina í 4 flokka og skal verð 

Það, er franileiðendur fá greitt fyrir að nokkru leyti miðað 

við þá flokkun, þannig að 3. flokks mjólk sé reiknuð að minnsta kosti einum 

en Í. og 2. flokks mjólk, og á. flokks mjólk að minnsta kosti eyri verðn 

  

veimur aurum verðminni hver Htri en 1. og 2. flokks mjólk. Flokkun sú og 

erðreikningur, er fram kemur við Reduklase-reynslu, skal silda vikulanst, eða 

þe
nn
a 

= = þe
m 

7 m fyrir fjórðung þess mánaðar, sem um er að ræða, og fyrir all: 

ðandi lætur í búið á þeim FI    

  

viðkomandi framlei 

út skulu gæta þess, eftir því sem frekast er 

  

að selja eigi sem 

        

leduktase-reynslu kemur í Í. 

: þá, sem vitað er eða grunur 

mjólk en 

með Öllu er b: 

) komi í 4. flokk sem . neyzlumjólk 

  

vera med 

  

r jóni, sem 

  

r frå mjólkur búum, 

  

fitum bannig, ad kaup- 

  

ad vera í mjólk     endum og stendum sé kunnugt um 

þeirri og rjóma, sem kemur frá v rbuum. 

       Séu seldar fleiri tegundir af rjóma, með misi andi filumagni, skal 

skilgreina þær með ákveðnum nöfnum eflir því sem við á, 

78. 

sett mjólkurbúum og 

gr. 

lur nånari reg 

  

um flokkun mjólkur og rjóma, flokkun á nyju skyri o. fl, mjólkurvörum, eftir     

  

   

      
þvi áslæða þykir þær ráðstafanir, er 
þurfa |} b ræma sem hinna ýmsu mjólkur- 

búa, samkvæm mjólkur og þessi atriði r- 

sölunefnd na mjólkurbússtjóranna og gelur hún kallað þá saman 

til fundar þau. og koma fram með tillögur Hl ákvarðana
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XL. KAFLI 

Refsiåkvædi. 

79. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari, og öðrum fyrirmælum er sett verda sam- 

kvæmt lögum um meðferð og sölu mjólkur og ; rjóma o. fl, varða sektum frá 

kr. 10.00 og allt að kr. 10000.00. nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lög- 

um. Sektir renna í verðjöfnunarsjóð. 

Mjólk eða mjólkurvörur, sem ráðstafað er gagnstætt ákvæðum laga um 

meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl. og reglugerð þessari, skal upptæk 

gerð og andvirði hennar renna í verðjöfnunarsjóð þess verðjöfnunarsvæðis, 

sem brotið er framið á. 

Stjórnendur flutningstækja, sem flytja visvitandi óleyfilega mjólk eða 

mjólkurvörur inn á sölusvæði, skulu sæta sektum fvrir brotið. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Fyrst um sinn, til 1. maí 1935, skal stjórn samsölunnar á verðlasssvæði 

Reykjavikur og Hafnarfjarðar vera í höndum mjólkursölunefndar. Nú kemst 

á samkomulag milli mjólkurbúanna og félaga framleiðenda á þessu svæði um 

að taka stjórn samsölunnar í sinar hendur, og skal þeim það heimilt, ef sam- 

þvkki landbúnaðarráðherra kemur til, enda sé stjórn sæmsölunnar valin sam- 

kvæmt reglum, er ráðherra hefir samþykkt. Að öðrum kosti fer mjólkursölu- 

nefnd með þessi mál þangað til samkomulag þetta hefir komizt á, að dómi 

landbúnaðarráðherra. 

*eglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld bráðabirgðareglugerð um 

sama efni frá 15. janúar 1935. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. marz 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson,
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AUGLYSING 

um útflutning og sölu á léttverkaðri saltsíld. 

Þar sem horfur mega teljast á bví. að betur notist útflutningsmöguleikar 

með því að hafa samsölu á allri léttverkaðri saltsild (Matjessild) til útf 

sl 
en tilraunir til að mynda allsherjarfélagsskap sildarframleiðenda um 

) 

lufnings, 

ika sam- 

sölu hafa reynzt årangurslausar, hefir råduneytid samkvæmt heimild i li. gr. 

laga nr. 74 29. desember 1934 um sildarútvegsnefnd, útflutning á sild, hagnyt- 

ingu markaða o. fl. falið sildarútvegsnefndinni að fara með einkasölu á allri 

léttverkaðri saltsild (Matjessild) af framleiðslu ársins 1985, sem seld verður til 

útlanda. Má því enginn annar en sildarútvegsnefnd selja eða flvlja slíka sild til 

útlanda að viðlögðum sektum samkvæmi tóðuni lögum og ber framleiðendun 

léttverkaðrar saltsildar að snúa sér til nefndarinnar um allt, sem að útflutningi 

og sölu þessarar vöru lýtur. Ef það síðar kynni að álitast ráðlegt, að sildarút- 

vegsnefndin færi með einkasölu annara tegunda af sérverkaðr! saltsild, vegna 

skaðlegrar samkeppni af henni á Matjessíldarmarkaðnum, mun nefndinni verða 

heimilt að taka slíka síld undir söluumráð samsölunnar. 

Beglugerð um sanisöluna mun verða birt í Lösbirtingablaðinu eða Stjórnar- 

tíðindunum innan skamnas. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. marz 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um meðferð og notkun raforku í Borgarnesi. 

1. gr. 

Bafveitan er eign Borgarneshrepps og hefir hreppsnefndin yfirstjórn hennar. 

Hreppsnefndin kýs tvo menn í rafveitunefnd til þriggja ára í senn, en hrepps- 

nefndaroddviti (þriðji maður) er sjálfkjörinn formaður hennar, nema hrepps- 

nefndin feli það sérstaklega öðrum manni. 

% 6 
2. gr. 

Bafveitunefnd hefir á hendi alla umsjón með eignum og rekstri rafveit- 

unnar, sætir þess að rafveitustjóri ræki störf sín, sem hreppsnefnd felur honum 

í skipunarbréfi, heldur fundi svo oft sem þurfa þykir að ræða mál, er rafveituna 

varða, og rilar í fundargerðabók ályktanir sínar um þau, annast innheimtu á 

  

23 
20. marz 

24 
25. marz
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24 tekjum rafveitunnar að svo miklu leyti, sem hreppsnefnd kann að ákveða í skip- 
25. marz unarbréfi, sem hún afhendir hverri nykjörinni rafveitunefnd, og skal þar nánar 

kveðið á um störf og skyldur rafveitunefndar. 
Formaður rafveitunefndar hefir á hendi allt reikningshald rafveitunnar. 

Hann skal halda sjóðbók yfir tekjur hennar og gjöld og semja um hver áramót 
Wtarlegt reikningsyfirlit. í tveimur samritum. yfir afkomu ársins, og afhenda 

   

annað til hreppsnefndar en hitt til endurskoðenda. sem breppsnefndin skipar 
fyrir lok janúarmánaðar á hvert. 

ið J mn. 
ð. ET. 

Rafveitan selur öllum rafmagn innan þess svæðis, sem faugar rafveitunnar 
ná yfir, að svo mikli t leyti sem afl hennar nægir, samkvænil reglugerð þessari. 

Í. gr. 
*afmagnið er fyrst og fremst ætlað til ljósa. Þó getur hreppsnefnd selt til 

annara afnota afi það, sem rafveilan setur framleitt umfram það, sent nauðsyn- 
lega þarf til ljósa, ef það truflar ekki rekstur rafveifunnar. 

ð. gr. 

Starfrækja skal rafveituna allan sólarhringinn alit árið um kring. Aflvélar 
rafstöðvarinnar má aðeins stöðva þann tíma, er raforkunotkun er svo lítil, að 
rafgeymar stöðvarinnar geta fullnægt henni. 

6. gr 

Heimtaugar leggur rafveitan á sinn kostnað frá aðalveitilaugum að húsinu, oOo 55 

allt að 30 metra. Standi hús lengra en 30 metra frå a alveitulaugum, kostar hús- 
eigandi það sem fram yfir er, en rafveitan lætur v verkið og kostar sjálf 

til, en húseigandi skal 

  

uppsetningu á vörum og mælum. sem hún leggur 
að verkinu loknu greiða tengigjald samkvæmi ejaldsk á 

Heimíaugar teljasi til raftaugakerfis raf veitunnar og eru eign hennar. 

7. gr. 

Hver sem óskar að fá raflögn í hús sitt eða breyti eða aukið við eldri lögn, 
skal senda rafveitunefnd skriflega beiðni um bað með upplýsingum um, hve 
mikið afl þarf, ásamt öðrum nauðsynlegum upplýsingum. RBafveitunefnd ákveður 

Í 

af 
því næst hvort raflögnin eða breytingin skuli levið, og skal f 

il 
tún hafa tekið á- 

ri 

kvörðun um það og tilkynnt umsækjanda, innan Þriggja vikna frá því að hún 
fékk umsóknina. 

8. gr. g 
hefir hús verið raflagt, breytt eða aukið við eldri lögn, og má bå ekki 

taka húsveituna tl afnota fyr en sá, er gætir val velfunnar (raf veilustjóri) hefir 
skoðað og reynt hana og vottað, að hún sé fulln 'Gjandi. Ef raflagningin reynist 
ófullnægjandi skal ekki setja rafstraum á hana fyr en úr er bætt svo viðunandi sé.
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9. gr. 24 
Allir rafmagnsnotendur skulu hafa straummæla, er rafveitan leggur til. 25. marz 

T Mælarnir eru eign rafveitunnar og leigir hún þá fyrir ákveðið gjald. 

  

Enginn má án leyfis rafveitunefndar laka rafmagn úr „Taftaugakerfi ral- 

  

veitunnar né aðhafast neitt það, er valdið seti 

um raftækjum, sem notuð eru í sambandi við þær. hvort heldur er í húsi hans 

eða utan þess. Brjóti nokkur segn ákvæði þessu, skal hann greiða fullar skaða- 

bætur og sæta sektum, sé verkið ekki þannig vaxið, að þyngri refsing liggi við 

samkvæmt hegningarlögum. 

Notendur skulu sjá um að „at teki þeirra og lagnir séu ætið í góðu lagi og 

  

skýra rafsöðvarsljóra frá sérhverri bilun, sem þeir verða varir við. Notlendui 

skulu varast að taka í sundur lampa, rofa, tengls 

  

eða önnur læki og búnað. 

12. gr. 
x 

fveitunefnd er heimilt að banna að nola gamla lampa eða önnur raftæki, 
g lennar álili eru åtrygg eða til tábnunar góðum rekstri. 

la 

sl 

Starfsmenn rafveitunnar og medli tunefndar skulu ætid hafa frjáls-    Ogang til bess að skoða raf ki í þau. sem notuð eru, til þess að 
úr skugga um að alll sé Ef gallar reynast á, en beir eru ekki un      

r, selur raf veilusijóri rofið samband við húsið bar til adgerd hefir farid fram. 

lá. gr. > 

Vanræki rafmag skyldur bær, er hann hefir samkvæmt reglugerd 

irskipanir rafveitustjora, er rafveitustjora heimilt 

  

ari eða virði að þess   
il bráðabir 

  

að rjúfa samband við veituna og að fullu með samþykki raf- 

  

veitunefndar. Notandi ber á öllum afleiðingum, sem af vanræksl- 

  

unni kunna að stafa 

Enginn má laka að sér að lex 

eldri raflö 

laugakerfi rafveitunnar, nema hann sé ti 

  

mir, utan húss eða innan, eða brevta 

hum eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt það verk, er snertir raf-     

ss ráðinn eða samþykktur af hrepps- 

  

   
nefnd Bor seflirhti ríkisins Hl þess að fram- I 

kvæma sli 

á efni til raflagninga og lömp- 

  

Hreppsnefndin áskilur sér 

um og öðrum rafmagnstækjum, sem selja á í samband við rafveitu hreppsins.



92 

Ef hreppsnefndin lætur rafveituna laka í sínar hendur raflagningar innan- 

húss, skal hreppsnefndin í byrjun hvers árs semja gjaldskrá, sem gildir fyrir 

vinnu við raflagnir í hreppnum, sem framkvæmd er á vegum rafveitunnar. 

17. gr. 

Hreppsnefndin ræður, að fengnum tillögum rafveitunefndar, rafstöðvar- 

sljórann og aðra starfsmenn rafveitunnar og sefur þeim skipunarbréf, þar sem 

störf þeirra og laun eru ákveðin. 

Rafveitustjóranum ber að hlýða fyrirskipunum rafveitunefndar. Hann hefir 

rétt á að sitja fundi rafveiltunefndar og taka þátt í umræðum, en hefir ekki at. 

kvæðisrétt, nema hann sé í nefndinni. 

Ís. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á og hreppsnefnd telur nauðsyn bera til, er henni 

heimilt að veita undanþágu frá reglugerð þessari eða einstökum ákvæðum henn- 

ar, enda samþykki rafveitunefnd undanþáguna. Rísi ágreiningur út af einstökum 

ákvæðum í reglugerð þessari sker hreppsnefndin úr og má áfryja þeim úrskurði 

til lögreglustjóra. 

19. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 krónum, nema þyngri 

refsing lHgei við að lögun. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

20. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 61 23. júní 1920, um 

meðferð og notkun rafmagns í Borgarneshreppi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 

til þess að öðlast gildi 1. april þ. á., og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og sanmgöngumálaráðuneytið, 25. marz 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir notkun raforku í Borgarneskauptúni. 

to
 

a
 

LS
] vi marz 

l. gr. 

Um leið og ný hús, sem byggð eru hér eftir, eru tekin Í samband við taugar 

afveitunnar, skal húseigandi greiða tengigjald, miðað við Þrunabólavirðingu 

húseignarinnar þannig, að fyrir hvert hús, sem er að virðingarverði: 

frá 0— 5 þúsund krónur greiðist ............ kr. 20.00 

510 — eeresrereeee 30.00 

1080 enker rnee — 40.00 

yfir 20 ARI 50.00 

Ef heimtaug er lengri en 30 metrar frá aðallínu ákveður raf veilunefnd tengi- 

gjald í samráði við hreppsnefnd. 

2. gt. 

I. Verð á raforku til ljósa í íbúðarhúsum um mæli, skal vera fyrst um sinn 

kr. 1.25 fyrir hverja kilówattstund. 

2. Í verzlunarhúsum, skólum, samkomuhúsum, vinnustofum, sláturhúsum, 

aðserðar- og fiskhúsum, benzinstöðvum og öðrum þeim húsum, sem ekki 

eru notuð til íbúðar, má gjaldið vera allt að kr. 2.25 fyrir hverja kliówatt- 

stund. 

3. Leiga fyrir kilówattmæla hreppsins er kr. 1.00 fyrir hvern mánuð. 

Hreppsnefndin sker úr hvaða hús og stofnanir heyra undir hvern lið í gjald- 

skrá þessari. 

Einnig hefir hreppsnefndin heinuld tl að lækka gjöld þessi um allt að 25%. 

5. gr. 

Verð á raforku til suðu, hitunar. vélareksturs og hleðslu rafgevima svo og 

til hafnar og götulýsingar, ákveður hreppsnefndin fyrir hvert ár í senn eða 

styttri tíma, eflir því hvort hagkvæmara þykir og næg raforka er fyrir hendi, 

sem hægt er að leyfa til slíkra hluta. 

l. 

Gjöld fyrir raforku um mæli og mælisleiga, greiðist mánaðarlega um leið 

og lesið er af mælunum. 

Tr. d 

Sé gjald fyrir raforku eða mæli ekki greitt innan 10 daga frá gjalddaga, 

má rjúfa samband við veitu hlutaðeisandi notanda, þó ekki fyr en þremur dög- 

um eftir að skrifleg tilkynning þess efnis er afhent honum, eða húsnæði því, 

sem lögnin er í. 

Gjöld öl fyrir raforku má taka löglaki.
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25 5. gi 
25. marz Með gjaldskrá þessari er numin úr gildi gjaldskrá nr. 62 23. júní 1990, fyrir 

rafmagn í Borgarneskauptúni. 

Gjaldskrá þessi slaðfestist hérmeð samkvænit lögum nr. 15. 20. júní 
til þess að öðlast gildi 1. april þ. á. og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að mál. 

Áivinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 95. mars 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

Aj A 26 REGLUR 
I. apríl 

um flokkun og merking á uli til útflutnings. 

1. gr. 

Ull, sem hæf er til útfluti flokkist þannig: 

A. Vorull: 

1. fl. Hvit vorull, vel bvegin og vel þurr, þelgóð og blæfalleg. fætlingalaus, greið 

og illhærulitil, laus við dökk hár, klepra, mor og sand. 

2. fl. Hvít vorull, allvel þvegin og vel þurr, greið, fætlingalaus og flókalaus. 

ö. fi. Hvítir vorullarflókar, vel þvegnir og vel þurrir. 

t. fl. Svört, mórauð og grá vorull, sem um alt nema lit, fullnægir sömu skil- 

yrðum og 1. og 2. fl. 

s
t
 

ka
n,
 

þa
 

Öll önnur hvít og mislit vorull, sem ekki fullnægir ofangreindum skil- 

yrðum. 

B. Haustull: 

6. fl. Hvit haustull, rökuð af skinnum, vel þvegin og vel þurr, fætlingalaus og 

skinnsneplalaus. 

Hvit haustull, rotuð af skinnum, vel þvegin og vel þurr. 

Svört, mórauð og grá haustull, sem samsvarar 6. fl. að öðru leyti en Hit. 

Hvít og mislii Hands auli 

„laus við skarnsney r og skinnsnepla. 10. Hvít haustull, óþvegir 

11. Fi
s 

F
h
 

Fh
 
F
h
 
F
h
 

bæn
 

þ
m
 

þr
 þ
r
 

p skorpu 
Öll mistit haustull óþvegin, sem að öðru leyti en Hit fullnægir sömu skil- 

verðum og 10. flokks ull. 

“ 
Jr. gq 

Sú ull, sem eigi er vel þurr, er ekki hæf tl útflutninss. eigi heldur ull, 

  

ekki fullnægir skilveðum neins af framangreindum flokkum. ul, sem talin 

verður svikin verzlunarvara.



3. gr 26 

Merkja skal ullarsekk bannig: I. april 

Efst á hliðina sé stimplað orðið „Iceland“. 

Í línu neðar sé rómversk íala, er syni úr hvaða flokki ullin sé. 

Í línu þar fyrir neðan sé skammstafað, þó ekki með færri en tveimur bók- 
stöfum, nafn ullarseljanda. 

Í línu þar fyrir neðan skal vera áframhaldandi töluröð sekkja úr hverjum 
flokki, svo að sjáist sekkjatala sú af hverjum flokki, sem hver einstök verzlun 
eða kaupfélag sendir eða selur til útflutnings. 

Reglur þessar eru hér með settar, samkvæmt lögum nr. 107, 11. ágúst 1933, 
unt ullarmat, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um sama efni frá 1. september 1926. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. april 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

ERINDISBREF 27 
ss 1. apríl fyrir ullarmatsmenn. 

1. gr. 

Ularmatsmennirnir eiga að leggja stund á að verða sem færastir í að geta 
dæmt um verkun og þurrkun á ull, og leiknir í því. að flokka hana eftir Þeim 
reglum, sem setlar eru um ullarmat. 

í 
ur TT. gq 

Yfirullarmatsmenn eru yfirboðarar ullarmatsmanna, hver í sinu umdæmi. 
Ullarmatsmennirnir meta og flokka ull til útflutnings og hafa umsjón með pökk- 
un, útskipun og meðferð hennar á útflutningsskipunum, undir vfirumsjón yfir- 
ullarumsjónarmanna og eftir nánari fyrirskipunum þeirra. 

Þeir, sem þurfa að fá ull metna, skulu tilkynna það vfirullarmatsmanni, ef 
enginn ullarmatsmaður er á staðnum, og tilnefnir hann þann ullarmatsmann eða 
ullarmatsmenn, er matið skulu framkvæma. 

gr. =
 

* 

Ullarmaismenn skulu skyldir að fara eftir fyrirskipunum yfirullarmats- 
manna og hagnýta sér sem bezt leiðbeiningar þeirra. Sýni þeir á hinn bóginn 
vanrækslu eða hirðuleysi í störfum sínum við mat eða nerkingu ullarinnar, 
hefir vfirullarmatsmaður rétt til að víkja þeim frá starfinu fyrirvaralaust.
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Å. gr. 

Á þeim útflutningsstöðum, þar sem ullarmagn er litid, skal, eftir nánari 

ákvæðum yfirullarmatsmanns, einn malsmaður skoða, meta og flokka ultina og 

framkvæma annað, er að malsstarfinu lýtur, en annarsstaðar skulu tveir mals- 

menn gera það. Skulu þeir rita undir matsvottorð, en sýslumaður eða hrepp- 

stjóri volta með undirskrift sinni, að löglega skipaður ullarmatsmaður eða ullar- 

malsmenn hafi undirritað vottorðið í hans viðurvist. Nú er hreppstjóri sjálfur 

útflytjandi ularinnar eða ekki búsettur á útflutningsstaðnum, og skipar sýslu- 

maður þá til þessa annan hæfan mann. 

Ullarmatsmenn skulu úrskurða, hvort veður og sjór sé svo, að skipa megi 

ullinni út. 

5. gr. 

Ullarmatsmenn skulu gæta bess, ad ull sé åvallt skodud, metin og vegin i 

þurrum og þrifalegum vörugeymsluhúsum, þar sem er nægilega bjart. Og sé 

allin ekki flutt í skip jafnóðum og henni er pakkað, ber þeir að hafa eftirlii 

með því, að hún sé geymd á hreinum og rakalausum stað. Þurfi endurvigtun að 

fara fram á útflutningsslað, eða þurfi að skipta ullarsendingum til útflutnings, 

og af þessum orsökum útflytjandi þurfi á nýjum matsvottorðum að halda, eru 

malsmenn á útflutningsstað skyldir að láta slík vottorð í lé í samráði við ullar- 

matsformann, án þess að endurmat sé nauðsynlegt. 

6. gr. 

Komi það fyrir við ullarmatið, hvort það er við skoðun á verkun ullarinnar 

eða þegar dæma skal þurrkun hennar, flokkun eða pökkun eða umsjón við út- 

skipan, að matsmenn séu í vafa um eitihvað, eða komi eitthvað fyrir, sem þeir 

hafa ekki fengið fyrirskipanir eða leiðbeiningar um, skulu þeir leita til yfirullar- 

matsmanns og fá fyrirskipanir hans um, hvað gera skuli, en verði því ekki við- 

komið, skulu þeir ráða það úr, sem þeim synist réttast, og skýra hlutaðeigandi 

yfirullarmatsmanni frá því sem allra fyrst. Þeir skulu og skýra honum frá eða 

leita til hans, ef þeim er sýnd nokkur óhlýðni af þeim, sem metið er fyrir, eða 

öðrum, sem hlut eiga að máli. 

7. gr. 

Kaup ullarmatsmanns skal vera almennt verkamannakaup greitt á staðnum, 

að vidbættum 10% um hverja klukkustund, sem þeir eru vid vinnu, hvort sem 

það er við mat ullarinnar, sekkjun eða útskipun. Á þeim stöðum, þar sem eigi er 

fastákveðið eða almennt gildandi kaupgjald, skal kaup ularmatsmanna far: 

eftir samkomulagi milli matsmanna og ullarkaupanda. 

Þurfi þeir að ferðast út fyrir hina löggiltu verzlunarlóð, þar sem aðalstarf 

þeirra er, en ekki út fyrir umdæmi sitt, telst borgunin einnig fyrir þann tíma, 

sem þeir verða að vera á ferðinni fram og attur. 

Þeim er stranglega bannað að taka á móti nokkurri annari þóknun, hverju 

nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá seljendum, kaupendum eða



97 

utflytjendum ullarinnar eða umboðsmönnum þeirra, eða öðrum, sem kunna að 

vera riðnir við sölu, kaup eða flutning ullarinnar á útflulningsskipunum. 

8. gr. 

Þeir, sem ullin er metin fyrir, gjalda ullarmatsmönnum kaup þeirra fyrir 

vinnuna við ullarmatið, og gera matsmenn reikning yfir vinnulaunin; skulu þau 

goldin í peningum. 

Sé matsmönnum neitað um greiðslu á vinnulaunum sínum, skulu þeir leita 

aðstoðar yfirullarmalsmanns; skal hann rannsaka málið og skera úr því. 

9. gr. 

Aðalstarf ullarmatsmanna er að sjá um ullarmat á beiin ullartökustað, sem 

vfirullarmalsmaður skipar þeim á hverjum tíma. Þó eru þeir skyldir til, ef yfir- 

ullarmatsmaður kveður þá til þess, að starfa að ullarmati utan þess staðar þar 

sem aðalstarf þeirra fer fram, sbr. 2. gr. Þeir skulu einnig hafa umsjón með 

sekkjun, merkingu og burtsendingu ullarinnar þar sem þeir meta. 

Fyrir vinnu utan umdæmis sins fá þeir sömu tímaborgun og getið er í 7. gr., 

og auk þess ferðakostnað eftir reikningi. Ef þeir verða að bíða eftir að fram- 

kvæma matið, skulu þeir fá daglaun, 5 krónur á dag. 

10. gr. 

Ullarmatsmenn mega ekki vera í þjónustu þeirra, er láta meta ull, né kaupa 
ull til útflutnings, hvorki fyrir sjálfa sig né aðra. 

11. gr. 

Að loknum ullartökutímanum ár hvert senda ullarmatsmenn yfirullar- 

malsmanni skýrslu um starf sitt eftir skyrsluformi, sem stjórnarráðið semur. 

12. gr. 

Ullarmatsmenn rita undir drengskaparheit um það, að þeir vilji með alúð 
og samviskusemi rækja skyldur þær, sem á þeim hvíla, og hlýðnast ákvæðum 
erindisbréfs þessa. 

Þeir eru skyldir að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna að verða 
á erindisbréfi þessu. 

Erindisbréf þetta er hér með sett samkvæmt lögum nr. 107, 11. ágúst 1933, 
um ularmat, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi erindisbréf ullarmatsmanna frá 25. febrúar 1916. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. apríl 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

1935 

27 
1. apríl
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28 ERINDISBRÉF 
Harmatsmenn. 

  

Yfirullarmatsmennirnir skulu kynna sér sem bezt, hvernig á að verka, 

þurrka og flokka uli, svo að hún verði lalin góð vara á erlendum markaði. 

er kunna að verða á kröfum 

  

Þeir skulu einnig kynna sér þær breyti 

þeim, sem erlendir kaupendur, eða íslenzkir útflytjendur sera til ullarverkunar. 

) or á. ST. 

Yfirullarmatsmenn hafa yfirumsjón með mati á ull, sem flutt er út, hver 1 

s ullarinnar eru seliar sérsíakar reglur. sinu umdæmi. Um flokkun og merkin 

  

Þeir skulu gera út um ágreinings sem kunna að koma fyrir víð ullar- 

matið. Ef hlutaðeisendur gendur eða útflvtjendur ullarinnar eigi sæila 

sig við úrskurð yfirullarmatsmanns, er þeim heimilt að skjóta máli sínu til ull- 

armatsformanns, sem þá kveður upp endanlegan úrskurð í málinu. 

Yfirullarmalsmenn lála ullarmatsn menn framkvæma skoðun og mal á ull- 

isjón með pökkun og 

    

lu þeir hafa vfir 

  

inni og merking ullarinnar. Einnig 
  útskipun ullarinnar og meðferð hennar í útflutningsskipunun. Skulu þeir sæta 

þess, að hverri ullarsendingu fylgi votlorð ularmatsmanns um, að ullin sé skoð- 

  

volta med Á     uð og flokkuð eftir réttum reglum. 
x 

undirskrift sinni, að löglega skipaður ullarmatsmaður eða ullarmatsmenn hafi 

undirritað vottorðið í hans viðurvist. Sé hreppstjóri sjálfur útflytjandi ullarinn- 

ar eða ekki búsettur á útflutningsstaðnum, skipar sýslumaður til þess annan 

hæfan mann. 

Hver yfirnHarmalsmaður skal hafa í þjónustu sinni svo marga ularmals- 

ullarmatið innan síns um- 

  

   
menn, sem hann á 

dæmis, og skulu Þeir skipaðir af egiustjóra, eftir tillögum 

yfirullarmatsmanns. 

Ullarmatsmennirnir eru skyldir að hlýða vfirullarmatsmanni samkvæmt 

reglum þeim, sem settar eru í erindisbréfi fyrir þá. 

Í. gr. 

Yfirullarmalsmenn skulu ferðast um un:dæmi sin ár hvert á 

nlegt er, og skulu á þeim ferðum leiðbeina ettir 

SS
 

ullartoku- 

  

límanum, svo oft sem nauðsv 

heætu föngum þeim, sem hafa ull til útflutnings eða fást við ullarverkun.



5. gr. 

Yfirullarmafsmenn skulu, að svo miklu leyti, sem þeir geta, hafa eftirlit 
með vinnu ularmatsmanna og sýni ullarmatsmenn vanrækzlu eða hirðuleysi í 
störfum sínum við mat eða merkingu ullarinnar, hefir vfirullarmatsmaður rétt 

  

LL 

til að vikja þeim frá störfum fyrirvarala 

6. gr. 

Yfirullarmatsmenn skulu gæta þess, að ull sé ávallt metin, skoðuð og vegin 
þurrum og þrifalegum vörugeymsluhúsum, þar sem er nægilega bjart. 

Þeir skulu og gæta þess, að ullinni sé ekki skipað út, nems þegar þurrt er 
veður. 

7. gr. 
Yfirullarmatsinenn eru launaðir úr landssjóði samkvæmt lögum nr. 107, 11. 

águst 1953, um ullarmat. Þeim er stranglega bannað að taka á móti Þóknun, 
hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá seljendum, kaupend- 
um eða útflytjendum ullarinnar eða umboðsmönnum þeirra, eða öðrum, sem 
kunna að vera riðnir við sölu, kaup eða fi    tning ullarinnar á útflutningsskipunum. 

Yfirullarmatsnenn mega ekki vera í þjónustu Þeirra, er láta meta ull, né 
kaupa ull til útflutnings, hvorki fyrir sj If ey , X 

líið SIG ne aðra. 

9. gr 

Nú verða vfirullarmaismenn þess vísir, að einhver ullarútflytjandi brýtur 
frá 11. ágúst 1933, ber þeim þá að skýra hlutað- 

eigandi lögreglustjóra frá því tafarlaust. 

    á móli ákvæðum nefndra laga 
  

10. gr. 

Áð afloknum starfstíma sínum år hvert skal yfirullarmatsmaður senda 
ullarmatsformanni yfirlitsskýrslu yfir ullarmatið og störf sín á þar Gl gerðum 
eyðublöðum. Skyrslurnar skulu sendasí ullarmatsformanni eigi síðar en 31. 
desember ár hvert. 

il. or. 

Yfirullarmatsmenn rita undir drengskaparheit um. að þeir vilji hiyða er- 
indisbréfi þessu, og með alúð og samvizkusemi rækja skyldur þær, sem á þeim 
hvíla í stöðu þessari. 

Þeir verða að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna að verða á 
erindisbréfi þessu. 

Erindisbréf þetta er hér með sett samkvæmt lögum nr. 107. 11. ágúst 1933,
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um ullarmat, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi erindisbréf fyrir yfirullarmalsmenn frá 25. febrúar 

1916 1916. 

Atvinnu- og samgångumålaråduneytid, 1. april 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

ERINDISBRÉF 

fyrir ullarmatsformann. 

1. gr. 

Ullarmatsformadur, sem einnig er yfirullarmatsmadur i einum landsfjórð- 

ungi, skal hafa sem fullkomnasta sérþekkingu á öllu því, sem að ullarverkun, 

ullarmati og ullariðnaði lýtur, og skal hann vera ráðunautur landsstjórnarinnar 

í öllum málum þar að lútandi. 

Hann skal af fremsta megni gera sér far um, að fvlgjasi með, og kynna sér 

breytingar þær, sem erlendir kaupendur, umboðsmenn þeirra hér á landi eða 

íslenzkir útflytjendur, gera kröfu til. að framkvæmdar verði á ullarverkun og 

ullarmati. 

2. gr. 

Ullarmatsformanni skal skylt, að veita ullarmatsmönnum og yfirullarmats- 

mönnum, nauðsynlega fræðslu um framkvæmd ullarmatsins og flokkun ullar- 

innar á hverjum tima. 

Fræðsla þessi skal látin í té með munnlegum viðræðum, greinum í víð- 

lesnum blöðum, og útvarpserindum, og ber honum að tilkynna öllum vfirullar- 

inatsmönnum allar fyrirhugaðar breytingar á ullarmati, eða öðru sem að starfi 

þeirra lýtur, áður en þær eiga að koma til framkvæmda. 

3. gr. 

Ullarmatsformaður skal í samráði vid atvinnumálaráðunextið, boða yfirullar- 

matsmenn og eftir atvikum ullarmalsmenn til sameiginlegra funda, er þurfa 

þykir. 

Einnig gelur ullarmatsformaður í samráði við atvinnumálaráðuneytið fyrir- 

skipað umdæmaskipli yfirullarmatsmanna, ef slík ráðstöfun er að hans áliti 

heppileg.
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Í. gr. 

Yfirullarmatsmenn og ullarmatsmenn skulu hegða sér eftir fyrirmælum 
ullarmatsformanns í öllu því, er að störfum þeirra lýtur, ef um breytingar er að 
ræða frá gildandi reglum. 

5. gr. 

Rísi ágreiningur milli hlutaðeigandi yfirullarmatsmanns og útflvtjanda eða 
eiganda ullarinnar, um mat á ulinni og annað þar að lútandi, má leita úrskurð- 
ar ullarmatsformanns, og er hans úrskurður bindandi fyrir báða aðilja. 

6. gr. 

Ullarmatsformanni er skylt að ferðast um landið eftir því sem nauðsyn 
krefur, bæði Ul eftirlits og til leiðbeininga. 

7. gr. 

Ullarmatsformaður er launaður úr ríkissjóði, samkvæmt lögum 107, 11. 

IS
 

ágúst 1933. Honum er óheimilt að taka á móti nokkurri þóknun, hverju nafni 
sem nefnist, frá þeim sem metið er fyrir, frá seljendum, kaupendum eða útflvtj- 
endum ullarinnar, eða öðrum. sem kunna að vera riðnir við sölu. kaup eða flutn- 
ing ullarinnar á útflutningsskipunum. 

8. gr. 

Ullarmatsformaður má ekki vera í þjónustu þeirra, er láta meta ull, né 
heldur má hann kaupa utl til útflutnings, hvorki fyrir sjálfan sig eða aðra. 

9. gr. 

Að afloknum starfstíma sínum :; 

alvinnumálaráðuneytinu skýrslur, sem 

ir hvert, skal ullarmatsformaður senda 

rann hefir fengið frá yfirullarmatsmönn- 

I 

| 
unum og láta fylgja vfirliisskyrslu frá sjálfum sér, yfir ullarmatið. og skýrslu 
un störf sín. 

10. gr. 

Ullarmatsformaður ritar undir drengskaparheit um, að hann vilji hlyða 
ermdisbréfi þessu, og með alúð og samvizkusemi rækja skyldur þær, sem á hon- 
um hvíla í stöðu þessari. 

Honum er skylt að sætta sig við þær breytingar, sem gerðar kunna að verða 
á erindisbréfinu. 

Erindisbréf þetta er hér með sett samkvæmt lögum nr. 107, 11. ágúst 1933, e 

um ullarmat, til þess að öðlast begar gildi. 
1 5 z 

Alvinnu- og samgøngumålaråduneyttø, 1, april 1933. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

1935 

29 
1. apríl
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30 BRÅDABIRGPDAGJALDSKRÅ 

5. april . . , , , 
hafnarbryggjunnar å Husavik. 

I. KAFLI 

Um vörugjald. 

1. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, Hfandi og dauðum. sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum sen um 

selur í næstu greinum. 

2. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu 

og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft 

gjald. 

Af vörum, sem seltar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda 

séu þær ákveðnar það samkvæmi farmskrá, greiðist ekkert gjald. 

3. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

Umbúðir sem endursendar eru. enda sé þess getið á farmskránni. 

h. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 

c. Póstflutningur og farangur ferðamanna. 

d. Vörur sem fluttar eru úr herskipi eða í herskip. 

i. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þvned með umbúðum. Brot úr gjald- 

einingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vöru- 

sjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafnarnefnd í té eftirrit af farmskrá skips- 

ins. Sé engin farmskrá skal skipsljóri og formaður skips gefa drengskapar- 

vottorð um vörumagn það. sem skip hans hefir fermt eða affermi. Þyki hafn- 

arnefnd ástæða til, getur hún hvenær seni er látið ákveða vörumagnið á 

þann hátt sem hún telur hentugast. Reynist vörunagnið meira en Upp var sefið, 

greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ymsar vörutegundir eru i einni sendingu. skal reikna vörugjaldið eftir 

þeirri tegund. sem hæst er gjald af. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vöruskrá til tekur og gjald 

okk skuli telja cin- 
greiðist eins og þar segir. Ef vafi leikur á því, í hverjum fl 

hverja vöru úrskurðar innheimtumaður hafnargjaldanna það abiði. en úr- 

skurði hans má áfrýja til hafnarnefndar.



103 1935 

I. KAFLI 30 

Vörugjaldskrá. 5, april 

ð. gr. 

a. Adfluttar vårur: 

1. fl. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kgr. Kol, salt og sement, 

2. fl Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kgr. Allskonar vefnadarvårur, skåfatn- 

aður, leirvörur, glysvarningur, tóbak, eldspvtur og þess konar léttar 

vörur. Alskonar ávextir, vínföng, Ívfjavörur, niðursuðuvörur, ny- 

lenduvörur og slíkar vörur. sem reiknast eftir þyngd (ekki sykur). 

3. fl. Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kgr. Aðrar vörur, sem reiknast eftir 

þyngd. 
t. fl. Gjald 20 aurar fyrir hver 150 kær. nettó. Steinolía og aðrar olíutegundir. 

5. fl. Gjald 5 aurar fyrir hverja tunnu. Tómar, uppsettar eða óuppsetlar. 

6. fl. Gjald 5 aurar fyrir hvert teningsfet. Trjáviður. 

7. fl. Gjald 10 aurar fyrir hvert teningsfet. Allar aðrar vörur sem reiknast 

eftir rúnimáli. 

b. Brottfluttar vörur: 

1. fl. Gjald 25 aurar fyrir hver 100 ker. Ull ullarvörur, dúnn, fiður, hert 

skinn og sundmagi. 

2. fL Gjald 10 aurar fyrir hver 100 ker. Aðrar afurðir, seim reiknast eftir 

þyngd. 

ö. fl Gjald í 

1. fl. Gjald 10 aurar fyrir hverja síldartunnu. 

5. fl. Gjald 3 aurar fyrir hvert teningsfet. Bjúpur og aðrar vörur sem reikn- 

0 aurar fyrir hverja kjöllunnu. in 
þa
 

—
 ast eftir rúmmáli. 

6. fl. Gjald Í króna fyrir hvern hest og hvern nautgrip. 

7. fl. Gjald 20 aurar fyrir hverja kind. 

8. fl. Gjald 3 aurar fyrir bvern kindarskrokk. 

Þó skal lægsta gjald í öllum flokkum af að- og Þbrottfluttum vörum aldrei 

vera minna en 10 aurar, en aldrei skal taka tvisvar gjald af sömu vöru. 

Hafnarnefndinni heimilast að undanþiggja vörugjald innlendar afurðir, sem 

flutlar eru að eða frá slaðnum í smáum stíl. 

IH KAFLI 

Brvegjugjald. 

6. gr. 

Hvorl skip 12 smálesta brúttó eða stærri sem legst að bryggju hafnarsjóðs, 

eða við skip, sem liggja við bryggjuna, skal greiða brvgejusgjald af nettó stærð 

skipsins talið í heilum smálestum, en brotum skal sleppa.
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30 Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring eða hluta af hálfum sólar- 

5. apríl hring, 5 aura af hverri smálest — nettó þó aldrei minna en 5 krónur í hverl 

sinn eða 1 krónu af brúttó-smálest í eitt skipti fyrir öll á ári. 

Varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

IV. KAFLI 

Ýms ákvæði. 

7. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerða, skal 

greiða 5 aura af hverri smálest af nettó stærð skipsins, fyrir hvern sólarhring 

eða hluta af sólarhring, þó aldrei minna en 2 krónur. Undanþegin þessu eru 

skip sem eiga heima á staðnum. 

8. gr. 

Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 5 aura fyrir hvern hlut 

sem ekki er fluttur burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar 24 

klukkustundir eða brot úr þeim. Gjald fyrir stóra muni fer eftir samkomulagi. 

9. gr. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum 

mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður 

með samningi. 

10. gr. 

Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem hafnarnefnd ákveður í hvert sinn. 

11. gr. 

Velbátar minni en Í2 smálestir brúttó greiði í hafnargjald, brvgeju- 

gjald og ljósgjald, 5 krónur í hvert sinn, sem þeir koma til hafnar eða 10 krónur 

í eitt skipti fyrir öll. 

Þilfarsvélbátar, sem eiga heima á staðnum, greiði 35 krónur árlegt gjald. 

Opnir vélbátar kr. 20.00. Bóðrarbátar kr. 5.00. 

Undanþegnir þessu gjaldi eru þeir bátar, sem aðeins eru hafðir í ferðir Ul 

heimilisþarfa. 

12. gr. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

skil á greiðslunni, nema öðruvísi sé um samið, 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddasa þegar 

skipið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip.
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13. gr. 30 

Öll gjöld til bryggjunnar, sem hér að framan getur, má taka löglaki. 5. apríl 

14. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á hafnarbryggjunni fer eftir almenn- 

um lagareglum. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 38, 19. júní 1933 

til þess að öðlast gildi þegar í stað. og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. apríl 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUR 31 
, , … . v + + … rs … » 6. april 

um útbúnað löggiltra lýsisvinnslustöðva, lýsisverkunarstöðva o. fl. 

1. gr. 

Meðalalýsi má aðeins framleiða í stöðvum löggiltum af alvinnumálaráðu- 

neytinu að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns. 

2. gr. 

Yfirlýsismatsmanni eða þeim, sem hann í hvert einstakt sinn gefur um- 

boð til þess, skal heimill aðgangur að stöðvum þeim, sem nefndar eru í Í. gr. 

Er eigendum slíkra stöðva skylt að gefa yfirlýsismatlsmanni eða þeim, sem vinn- 

ur í umboði hans, þær upplýsingar, sem óskað er eftir og ætla má að þýðingu 

kynnu að hafa fyrir lýsismatið. 

3. gr. 

Meðalalýsi má aðeins framleiða úr porska-, ysu- eda ufsalifur. Skal taka 

Hfrina til bræðslu eins fljótt og unnt er og áður en hægt er að telja hana vera 

farna nokkuð að skemmast. Lifrin skal losuð víð sallið áður en hún er brædd 

og skemmdar lifrar skulu teknar úr. Óhreinindi verður að skola af lifrinni með 

sjó eða vatni. 

Í. gr. 

Við bræðslu Hfrarinnar skal helzt nota hina venjulegu gufubræðslnaðferð 

(bein gufubræðsla) eða í hennar stað aðra aðferð, sem yfirlýsismalsmaður sam- 

þykkir. Gufa sú, sem notuð er til bræðslunnar, hafi ekki minni þrýsting en
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31 ca. 4 kg/cm> (57 1bs/ferbuml.). Brædslu skal jafnan vera lokid å 15-—20 min, 

6. april 
e 

þegar um venjulega gufubræðslu er að ræða. 

D. gr. 

Bræðsluker mega vera úr tré, jårni eda 6åru efni, sem vfirlysismalsmadur 

telur nothæft. Þau skulu vera þannig úr garði gerð. að Lifrin geli hitnað sem 

jafnast, svo að bræðslan taki sem skemmstan líma (sbr. 1. gr.) 

Þegar bræðslu er lokið og sezt he bræðslukerinu skal lýsið flextt 

   

  

ofan af og því rennt í gegnum hentuga bar sem það slandi að I 

minnsla kosti í 17 sólarhring, svo að óhreinindi seljist hl botns jafn- 

framt því sem lysið kólnar. Kælikerin skulu vera þannig sett eða útbúin, að 
Í 
4 fengið líma til þess shreinindi haf: 

  

lýsið storkni ekki í þeim, áður en vatn og í MK 

að setjast til botns. Meitu, nýbræddu lysi má ekki blanda saman við annað lýsi, 

sem farið er að kólna nokkuð að ráði í kælikerunum, en þegar svo stendur á. 

að bæta verður við lysi í kælikerin, skal ávallt áður hreinsa vatn og sora undan 

lýsinu í kælikerunum. 

Veiðiskip, sem hafa bræðslustöð um borð, eru undanþegin því ákvæði, að 

   lýsið standi í 17 sólarhring í kælikeri, áður en það er tappað á föt, enda sé 

Það lysi þá tekið til meðferðar í lysishreinsunarstöð, áður en til útflutnings kemur. 

Á lysisfölum sé haft sem minnst borð, en þó nokkuð, svo að rúm sé til út- 

þennslu, ef því er að skipta. 

7. gr. 

Ílát þau, sem lýsi er geymt í skemmri eða lengri tíma, verða að vera vel 

hrein, þegar lýsið er látið í þau. Á lýsisgevimum þarf að vera botnbani, svo að 

hægt sé að hreinsa vatn og sora undan lýsinu. Hverskonar ílát, sem lýsi er 

seymt í, skulu varin fyrir sólarhita og höfð á eins köldum stað og unnt er 

Æskilegast er, að föt, sem geyma þarf lýsi á, séu höfð undir þaki heitustu 

sumarmánuðina. 

S. gr 

Húsnæði það, sem lysisbræðsla fer fram í, skal vera | vokkalegt og þannig 

úr garði gert, að auðvelt sé að halda því hreinu, enda sé greiður aðsangur að 

vatni til hreinsunar. Bræðslusker og önnur 1iláí 
> 

  åsamt åhåldum, skulu hreinsuð 

með heitu vatni og sóda eða sápu. Að síðustu skal skola vel með vatni, svo að 

ekki verði eftir sápa eða sódi í Hlátunum. Hreinsun skal fara fram daglega neðan 

stöðin er í notkun. Nær þetta einnig ll láta þeirra, sen lifur er höfð í, þannig 

að þau skulu kústuð daglega upp úr sið eða vatni 

9. er. 

Jannað er að hafa um hönd pressun á gömlum grúi í húsnæði þar sem 

meðalalýsisvinnsla fer fram,
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10, gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar ná, að því leyti sem við á, einnig til lýsis- 

verkunarstöðva. 

li. gr. 

Brol gegn reglum þessum varða sektum frå 50—5000 kronum. 55 

Fara skal með mál út af brotum þes 

  

um sem almenn lögreglumál. 

Reglur þessar eru hérmeð sellar samkv. lögum nr. 42, 19. júni 1953, um 

vinnslu, verkun og mat meðalalýsis, til þess að öðlast þegar gildi og birtast til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og sængöngumdlaráðuneytið, 6. apríl 1955. 

Haraldur (Guðmundsson. 

Pall Pálmason. 

REGLUR 

um flokkun meðalalýsis 0. fl. 

1. gr. 

AMU med alalysi, sem selt er innanlands eda flutt å erlendan markad, skal 

metið af lýsismatsmönnum og greint eftir gæðum í neðangreinda flokka. Flokk- 

unin í skal grundvallast á því, hvort um er að ræða hreint og ómengað þorska- 

lýsi, eða þorskalýsi blandað ýsu- eða ufsalvsi, ennfremur á syruinnihaldi, Mt, 

lvkt og bragði. 

2. gr. 

Lýsi, sem ekki er átulitað, skal greini í fjóra flokka samkvæmt því, sea 

hér segir: 

I. flokkur: Ómengað Þborskalýsi, framleitt úr nýrri þorskalifur. Það skal 

hafa eðlilegan (ljósgulan) lit og af því má ekki finnast neitt óeðlilegt bragð 

eða lykt. 

TI. flokkur: Ómensað þorsk 

hverjum áslæðum, samkvæmi framangreindu, ekki hæft í 1. flokk. Auk þess 

  

em nálgast 1. fl. lýsi, en þykir af ein- 

  

/si, sem telja má víst að ekki sé fyllilega ómengað, heldur innihaldi líuls- 

hátíar af ufsa- eða ysulysi, enda båit það annars sæti talizt í. flokks vara. 

HI. flokkur: Önrengað Þorskalýsi og þorskalysi blandað ysu- eða ufsalýsi, 

þegar mjög ber á hinum síðarnefndu lysistegundum eða öðrum einkennum, senn 
I , 

rýra gildi lysisins. Ennfremur komi í benna flokk gott ufsalýsi. 

IV. flokkur: Allt hið lakasta meðalalysi þeirrar tegundar, sem hér um ræðir. 

1935 

31 
6. april 

32 
6. april
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Sérstaklega skal þess gætt, að lýsi, sem slæmt bragð eða lykt er af, sé ekki metið 
ofar en í 4. flokk, 

3. gr. 

Lýsi, sem litað er af átu (átulýsi) skal greint í þrjá flokka, ef krafizt er, 

á svipuðum grundvelli og gildir um átulaust lýsi, og auk þess eftir því, hve mikill 
átuliturinn er. 

1. flokkur: Lýsi, er uppfyllir kröfur þær, sem gerðar eru til I. og MH. flokks 

iysis samkvæmt 2. gr., að öðru leyti en því, að á því má vera lítilsháttar átulitur. 

2. flokkur: Lýsi, sem er átulitað í meðallagi eða þar um bil, en svarar að 

öðru leyti nánast til I. flokks lýsis samkvæmt 2. gr. 

3. flokkur: Lýsi, sem er greinilega meira átulitað en í meðallagi eða þar yfir, 

en svarar að öðru leyti nánast til IV. flokks lýsis samkvæmt 2. gr. 

Í. gr. 

Í meðalalýsi mega óbundnar feitisýrur ekki vera yfir 1% (reiknað sem oliu- 

sýra), ósápuhæf efni ekki yfir 1,5% og í lýsi, sem metið er til útflutnings, vatn 

og óhreinindi ekki yfir 0,5%. Lýsismatsmenn skulu að öðru hvoru taka sýnis- 

horn af lýsi því, sem þeir meta til útflutnings, og senda það til rannsóknar á 

Efnarannsóknarstofu ríkisins eða aðra stofnun, er koma kann í hennar stað. Þeir 

skulu einnig ávallt taka sýnishorn af lýsi, er þeim virðist vafasamt sem meðala- 

lýsi, og senda það til rannsóknar. Kostnaður við rannsóknina greiðist af sömu 

aðiljum, sem matskostnað greiða. 

Um litartakmörk fyrir lysi í hinum einstöku flokkum verða siðar setlar 

nánari reglur. 

5. gr. 
Ílát þau, sem meðalalysi er flutt í, skulu vera einhverrar þeirrar tegundar, 

sem hér segir: 

1. Blikktunnur úr völdu blíkki í tréhvlki. 

2. Stáltunnur úr plötum, sem ekki flagna (.,scalefrec“). 

;. Eikarföt. 

Öll ílát, hverrar tegundar sem eru, skulu vera fullkomlega hrein og ógölluð, 

svo að ekki sé hætt við, að skemmdir komi fram í lýsinu af þeirra völdum. 

Blikk- og stáltunnur skulu vera ryðlausar, og helzt húðaðar innan með ryð- 

verjandi efni, sem ekki hefir áhrif á lysið. Undir 1. flokks lýsi til útflutnings 

má því aðeins nota tréföt, að þau séu annaðhvort ny eða hafi aðeins einu sinni 

áður verið notuð undir malarfeiti. Steinolíu- og smurningsolíuföt má alls ekki 

nota. 

6. gr. 

Umbúðir um meðalalysi, sem flutt er tl útlanda, skulu vera greinilega 

merktar á þann hátt, sem hér segir: 

I. Með sérmerki útflvtjanda (einum eða fleiri bókstöfum) ásamt tölu,
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vw Með orðinu „Iceland“ eða öðru, sem gefi greinilega til kynna, að hér sé um 32 

íslenzka framleiðslu að ræða. Þegar umbúðir eru tvöfaldar, skal merkja bæði 6. apríl 

blikk og tré. 

3. Á eikarfötum skal vera tilgreind þyngd umbúða. 

7. gr. 

3rot gegn reglum þessum varða sektum frå 50——5000 krónum. 

Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál. 

Reglur þessar eru hérmeð settar samkvæmt lögum nr. 42, 19. júní 1953 um 
5 o . 

vinnslu, verkun og mat medalalysis, til bess ad 6dlast pegar gildi og birtast til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Alvinnu- og samgöngumdálaráðuneytið, 6. apríl 1955. 

Haraldur Guðmundsson. 

Pall Pálmason. 

REGLUGERÐ 33 

um sölu og útflutning á léttverkaðri saltsíld (matjessíld). 8. april 

3 Samkvæmt 11. gr. laga nr. 74 29. des. 1934, um sildarútvegsnefnd, útflutn- 

ing á síld, hagnýtingu markaða o. fl., eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Sildarútvegsnefnd hefir með höndum sölu tl útlanda og útflutning allrar 

léttverkaðrar saltsíldar (matjessildar), svo og sölu á þeim tegundum sildar, sem 

að dómi nefndarinnar má ætla að notaðar verði til samkeppni á matjessildar- 

mörkuðum. 

Nefndin ræður framkvæmdastjóra og aðstoðarfólk samsölunnar. 

9 á. yo
 

Starfsemi nefndarinnar samkv. 1. gr. skal rekin undir nafninu „Samsala 

íslenzkrar matjessildar“, skammstafað S. I. M., og hefir heimili og varnarþing á 

Siglufirði. 

3. gr. 

Nefndin skal starfa með had fyrir augum ad tryggja hagsmuni bædi fram- 

leiðenda heima fyrir og kaupenda í markaðslöndunum með því að halda útfluttri 

léttverkaðri sild í eðlilegu verði, miðað við framleiðslukostnað og kaupgetu í 

neyæzlulöndunum, sem og að koma í veg fyrir óeðlilegar verðsveiflur á nefndri
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vöru, svo að innflytjendur í viðskiptalöndunum geli keypi vöruna ákveðnu verði, 
án þess að eiga á hættu óeðlileg undirboð. 

Á. gr. 
Sildarútvegsnefnd skal selja síldina í nafni samsölunnar og undir sérstöku 

merki hennar, en auk þess skal þess gætt. að hver tunna sé einnig merkt sér- 
stöku merki, er sýni hver hefir verkað sildina og afhent hana til sölu. 

Hver sildareigandi ber fulla ábyrgð gagnvart samsölunni á síld þeirri, er 
hann afhendir til sölu, og verði samsalan skaðabótaskvid til kaupenda vegna 
vörugalla eða annara galla sem framleiðanda eða sile lareisanda eru að kenna. 
hefir hún endurgjaldsrétt hjá hlutaðeigandi síldareiganda. 

Skylt skal samsölunni, þar sem því verður við komið, að semja svo við 
kaupendur sildarinnar, að þeir viðurkenni sæði hennar áður en út skipun fer 
fram og sé síldin, að því leyti þá jafnframt úr ábyrgð samsölunnar. 

Sildarútvegsnefnd skal gera sitt ýtrasta til að selja alla síldina ákveðnu verði 
og má hún ekki senda síld í umboðssölu, nema öll nefndin sé því samþykk 

5. gr. 
Sildarutvegsnefnd skal skylt eftir bvi sem við verður komið að haga út- 

skipun matjessíldarinnar þannig að sem mestur jöfnuður verði á útflutningi, 
meðal þeirra, sem útflutningshæfa sild eiga í hvert skipti, sem útflutningur fer 
fram. Skylt er matjessildareigendum að láta síld sína af hendi til útflutnings 
hvenær sem nefndin telur það nauðsynlegt og hefir | hún rétt og skyldu til að 
láta skoða síldina áður en út er fluit. Beynist síldin þá gölluð Setur nefndin neitað 
að taka hana til sölumeðferðar eða útflutnings 

6. gr. 

Sildarútvegsnefnd úthlutar veiðileyfum til matjessildarverkunar os saltend- 
um söltunarleyfum til matjessíldarsöltunar og getur hún sett þau skilyrði, er hún 
telur þurfa til að tryggja góða verkun og sevimslu síldarinnar. m. a. þau, að 
sildin verði geymd í húsi. Nú hefir slíkum leyfum verið úthlutað, en veiðinni 
eða söltuninni er eigi haldið áfram með hæfilegum hraða. eftir að söltunartimi 

byrjar, þannig að ætla megi að leyfin verði eigi uppfyllt, eða að leyfishafi upp- 
fyllir eigi sett skilyrði og getur þá nefndin fyrirvaralaust svipt lexfishafa levfinu. 

7. gr. 

Greidslu fyrir sildma skal haga bannig, ad allir sildareigendur fåi jafnt 

verd midad vid gædi sildarinnar og er útflutningsnefnd heimilt, ef ástæða er 

til, að ákveða jafnaðarverð síldar sömu gæða yfir allan sildartímann, eða fyrir > 

þá síld, sem tilbúin er til útflutnings á tilleknum tímabilum. 

Greiðsla fari fram til úlskipenda eftir hverja úlskipun og ákveður Síldar- 

1 útvegsnefnd hve mikill hluti söluverðs skuli greiddur í hvert skipti.
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ð. gr, 

| bess ad standast kostnad af rekstri samsålunnar er sildarttvegsnefnd 

heil að halda eftir 300 af söluverði seldrar matses-sildar. Ef nauðsyn krefur 
er nefndinni heimilt að verja einhver jun hluta þess fjár, er þannig aflast til 
þess að greiða bætur útaf síldarsölu, ef henni er þannig varið, að einstökum sild- g 

arejgendum verdi eigi gefin såk å skadanum. Verdi afgangur af fé bessu ad lokn- 
um starfstíma samsölunnar, eftir að allur kostnaður hefir verið greiddur, fer 

um hann samkv. 2. gr. laga nr. 74 29. des. 1934, 2. málsgr., síðasta málslið. 

9. gr. 

Sildarútvegsnefnd tekur ávarðanir um sölu síldarinnar. Afl atkvæða ræður 
úrslitum, en samþykki 3 nefndarmanna þarf til lögmætrar samþykkta. 

10. 

háðherra ákveður þóknun síldar útvegsne fndar fyrir störf hennar vegna sam- 
sölunnar. 

11. gr 

Að lokinni sölu á matjessildarframleiðslu hvers árs skal síldarútvegsnefnd 

boda til almenns fundar síldarútgerðarmanna og sildarsaltenda og verði þangað 

einnig boðaðir fulltrúar sjómanna. Skulu þar framlagðir endurskoðaðir reikn- 

ingar sæmsölunnar ásamt skýrslu sildarútvegsnefndar. Endurskoðendur skulu 

vera tveir, ráðherra skipar annan, en hinn skal kosinn almennum kosningum af 

síldareigendum og ákveður ráðherra þóknun til þeirra. Fundurinn skalt ú- 

skurða reikninga samsölunnar, en verði ágreiningur sker ráðherra úr. Sildar- 

útvegsnefnd selur ákvæði um alkvæðisrétt við kosningu endurskoðenda 

fundarreglur. 
og 

Nú telur sildarútvegsnefnd tur hún þá boðað til 
í 

  

fundar sildarúlvegsmenn og síldarsaltc et im stóra sölusamninga er að 

ræða eða önnur mikilvæg atriði sik matjessildarsölu, 

brot á reglugerð þessari fer samkv. 12. gr. laga nr. 74 29. des. 1984. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að mál. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 8. apríl 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1935 

33 
8. apríl



1935 

34 
10. april 

HAFNARREGLUGERÐ 

fvrir Hnífsdalsverzlunarstað. 

Samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917, hefir ráðuneytið gefið út eftir- 

farandi hafnarreglugerð fyrir Hnífsdalsverzlunarstað. 

l. gr. 

Hin löggilta höfn nær yfir skipalagi medfram strendlengju verzlunarldd- 

arinnar. Þ. e. frá Skarfaskeri að utan, að innri takmörkum bryggjulandsins 

að innan. 

2. gr. 

Sveitarstjorn Eyrarhrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálanna. 

Hafnarnefnd annast framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni og sér 

um viðhald og endurbætur á hvorutvegsgju, styrir öllum framkvæmdum, er þar 

að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd hrepps- 

nefndar. 

Hafnarnefnd er skipuð fimm mönnum, og kýs hreppsnefnd fjóra þeirra tl 

lveggja ára í senn, en oddviti hreppsnefndar er sjálfkjörinn formaður hafnar- 

nel ncar, sé hann búsettur í Hnifsdal, að öðrum kosti kys hreppsnefnd, sérstak- 

lega þar búsettan hafnarnefndarformann tl tveggja ára í senn. Reikningar hafn- 

arinnar skulu fylsja reikningum sveitarsjóðs og endurskoðast með þeim. 

Heimilt er hreppsnefnd, að ráða hafnarvörð þegar þurfa þykir, eftir Ullögu 

hafnarnefndar, og ákveða laun hans. Hafnarnefnd setur honum erindisbréf. 

Daglegar framkvæmdir annast hafnarnefnd, en hafnarvörður se hann ráð- 

inn. Venjulega er skipum heimilt að leggjast að bryggju hafnarinnar í þeirri 

röð sem þau koma. Ef ágreiningur rís ræður hafnarvörður eða formaður hafn- 

arnefndar í hverri röð skipin koma að bryggjunni. 

Í. or. 

Bannað er að láta kjölfestu, eða annað, sem grynningu getur valdið, falla 

niður eða láta útbyrðis nálægt bryggjunni. Hafnarvörður eða haf narnef ad 

segir lil hvar kasta megi kjölfestu eða öðru innan takmarka hafnarinnar. 

5. gr. 

Vörur, sem flytja á burt, má ekki flytja fram á bryggju né å þann stað, bar 

sem þær geta tafið umferð um bryggjuna, fyr en um leið og þeim er skipað ú 

Á sama hátt ber að flytja jafnóðum burtu vörur, sem skipað er upp við baggi. 

una. Undanþágu frá þessu getur þó hafnarnefnd eða hafnarvörður veitt í hverju 

einstöku tilfelli, en aldrei má þó hindra umferð annara eða afnot af bryggjunni.
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6. gr. 34 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri 10. april 

láta ræsta bryggjuna. Farist það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það sé gert, en 

afgreiðslumaður eða skipstjóri greiðir allan kostnað, sem af því leiðir, og má taka 

kostnaðinn lögtaki. 

7. gr. 

Hvert skip, sem leggst við bryggjuna, skal í hvert skipti greiða bryggjugjald. 

sem hér segir: 

Ailt ad 6 smálestir brúttó 2 kr. þó ekki yfir 10 kr. á ári 

I
 

6 til 12 3 15 

12 30 f 20 

30 60 5 35 — 

60 —150 7 - 50 

stærri skip 10 100 

Gjaldið greiðist fyrir hvern dag eða brot úr degi, sem skipið liggur við 

bryggju. Bátar undir 12 smálestir brúttó, sem heima eiga í Hnifsdal sreiða hálf! 

gjald. Heimabálar greiða gjaldið 1. júlí ár hvert en önnur skip áður en þau 

fara úr höfn. 

8. gr. 

Öll skip sem fiskveiðar eða hverskonar aðra veiði stunda frá Hnífsdal eða 

leggja afla sinn á land innan takmarka hafnarinnar, skulu greiða 65 aura fyrir 

hver 1000 kg. af brúttó afla. Formaður greiði gjaldið af óskiptum afla í hvert 

sinn og aflaskipti fara fram, þó í síðasta lagi fyrir lok hverrar vertíðar. For- 

maður og kaupandi aflans ber hvor um sig ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Sé um 

það að ræða að skip leggi á land afla sinn til verkunar, greiðist gjaldið af hon- 

um eftir næstu grein og er þá sá, sem verkar fiskinn ábyrgur fyrir gjaldinu 

jafnt eiganda. 

9. gr. 

Áf öllum vörum og munum, sem fil er í land og úr landi innan takmarka 

hafnarinnar, skal í hvert skipti greiða vörugjald, sem hér segir: 

a. Innlendar vörur útfluttar og innfluttar: 

1. fl. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Saltfiskur verkaður og óverkaður, skreið allskonar, hrogn, beitusild 

og smokkur. 

2. fl. Gjald 25 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Gærur, kjöt, slátur og aðrar landbúnaðarafurðir sem ekki eru ann- 

arstaðar taldar. 

3. fl Gjald 5o aurar fyrir hver 10 kg.: 

Dúnn, fiður, ull, ullarvörur, hert skinn, harðfiskur og aðrar vörur sem 

miðaðar eru við þunga og ekki eru taldar annarsstaðar. 

fl. fl. Gjald 10 aurar fyrir hverja tunnu síldar. 

fl. Gjald 50 aurar fyrir hverja tunnu lysis. E
t
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34 6. fl Gjald 10 aurar fyrir hverja kind og adrar lifandi skepnur, nema hesta 

10. april og naufgripi. 

fl Gjald 100 aurar fyrir hvern hest eda nautgrip. 

b. Erlendar vörur innfluttar oe 

1. fl. Gjald 60 aurar fyrir hver 1000 kg. 

Salt, kol og sement. 

2. fl. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: 

on matvara. 

Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kg.: 

llar aðrar vörur sem miðaðar eru við þunga. 

t. fl. Gjald ð aurar fyrir hvert slykki 

Tómar tunnur upp og óuppsettar og föt. 

o. fl. Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki: 

Olíu og bengzin í fötum. 

6. fLL Gjald 3 aurar fyrir hvert teningsfeil: 

Trjáviður og a vörur, seni reiknast eflir rúmmáli. 

Allar vörur reiknast eftir þunga með umbúðum og telst hálf gjaldeining 

sem heil, en minni brotum slept 

Undanþegnar vörugjaldi eru: Umbúðir endursendar, vistir og aðrar nauð- 
ge 

synjar skipa og báta, póstflutningur, farar imanna og vörur úr herskipi 

  

eða 1. Ennfremur heimilast hafnarnefnd að undanþisgja vörugjaldi, vörur 

fluttar milli nærliggjandi héraða. 

  

flutningi greiðist af möótlakanda. Af útfluiningi af send- Vörugjald af inn 

anda vörunnar strax og upp- eða úískipun er lokið. Skilt er þó formanni skips 

sem ekki hefir allan farm sinn skráðan, að gefa strax skýrslu um flutnins- I 

inn og standa innheimtumanni skil å gjaldinu, ef hann óskar þess. Ef formaður 
x up - 

  

sefur ekki upp allan farminn á slíkri skyrs Í 

hinu rétta vörumagni og sekt eftir ákvæðum um brot á regluserð þessari. Sama 

  

gildir um hvern annan, sem neilar að 

andi upplýsingar um þau atriði, sem máli skipta við ákvörðun gjald: 

reglugerðinni. 

ll. gr. 

Öl gjöld samkvæmt þessari reglugerð, sektir, leigutekjur o. fl. renni í 

hafnarsjóð Hnifsdals. Fé sjóðsins skal geymt og ávaxtað á sem haganlegastar 

til annars en lil reksturs hafnar- hátt á ábyrgð hafnarnefndar, og má ekki verja ti 

innar og til viðhalds og endurbóta á hafnarvirkjunun. 

12. ør. 

Lóðir hafnarinnar leigir hreppsnefnd eftir tillbégum hafnarnefndar, gjald 

fyrir þær og aðrar eignir sem hafnarsjóður kann að eignast, svo sem hús eða á- 

höld, skal ákveða með samningi.



    Enginn må bryggju nur hafnarmannvirki við höfnina nema 

með leyfi hreppsnefndar sem ávallt fær tilögur hafnarnefndar áður en hún 
7 A sx 
i veitir slík leyfi. Bryggjugjald sem um getur i 7, gr. greida bejr bálar jafnt sem 

nota slik hafnarmannvirki, 

Ii. gr. 
AN Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 400 krónum, nema þyngri 

  

Tsing liggi við, samkvæmt atmennun Íðögum. Oli gjöld og sekiir samkvæmi 
þ
 

mn Á reglugerð þessari hafa 16 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumaál. 

Hafnarsjóður Hnífsdals yfirtekur eignir og skuldir Tendingarsjóðs Hnifs- 

dælinga. 

17. gr. 

teglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbrevtni öllum þeim 

sent hlut eiga að i 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, (0. apríl 1985. 

Haraldur Guðmundsson 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 

um innflutning og sölu á trjáplöntum og trjáfræi. 

Samkvæmt 16 

   
gum frå Alþingi yfirstandandi árs, um einkarétt ríkissljórn- 

i Ttirlit med Im 

  

arinnar til þess að flytja trj: íplöntur 

  

trjáfræs, hefir ríkisstjóri tin ein Í flvtja Hl landsins hverskonar 

    

og tekur sú heimild til plantna af öllum tegundum runna, nema 

      rósa. Ennfremur tekur r isstjórnin að sér efirlit með innflulninsi á trjáfræi. % 

Skógrækt ríkisins er falið að sjá um innkaup og innflutning erlendra trjá- 
i tir því sem þörf krefur, og gela menn snúið sér til skógræktarsljór- plantna, e 

ans um kaup á þeim. Skógræktin selur plönturnar bæði í heildsölu og smásölu, 

  

öl álagning skal ákveðin af ríkisstjórninni 
£ Samkvæmt framansögðu er því öllum öðrum en skógræktinni frá þessum 

1935 

34 
10. apríl 

35 

11. april
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35 tíma óheimill innflutningur á trjájurtum að viðlögðum seklum samkvæmt téð- 

11. apríl um lögum. 

Þetta birtist hérmeð til leiðbeiningar öllum þeim. sem hlut eiga að máli 
lic 

lépinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. apríl 1950. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson 

36 REGLUGERÐ 

15. apríl . , 3 x 4 FY BN 
um breyting á reglugerð 14. um raforkuvirki, 

    

1932 um raforkuvirki eru hérmeð 

  

Samkvæmt lögum nr. 

eftirfarandi ákvæði. 

Síðasta málser. 146. gr. orðist þe 

Sá er fær leyfi, samkvæmt þessum 

= 

9. 08 8. tölulið, tl rafvirkja-     

     

út mm tiltekinn tima allt starfa, skal fá leyfisbréf, 
iseftirlitið telur 

Sid 

að tveim árum eða eflir   rafmagi 

það nauðsynlegt. enda sc leyfishafa hvenær 

sem er, ef hæfni hans að dómi bess, eða 

því af öðrum ástæðum þykir 

Reglugerð þessi öðlast 

hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngtumálaráðuneylið, 15. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson 

37 REGLUGERÐ 

    

16. apríl ER , Nee - BER . 

um vélgæzlupróf á cum mótorskipum. 

Í. er 

Prófið skal haldið í Bevkjavik, á þeim stad, sem atvinnumálaráðuneytið 

ákveður. í miðjum desember ár hvert og aukapróf ef atvinnumålaråt ðuneylið 

sér ástæðu til. 

lýsir prófið að minnsta kosti mánuði áður en það 

  

Báðuneytið aug 

  

), gi 

Sá. sem óskar að ganga undir prófið skal senda umsökn til alvinnumál 

innsta lagi 7 dögum áður en rótið byt 
råduneylisins um bad,
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Umsókninni skal fylgja: 37 
Í. Skirnarvottorð. 16. apríl 
2. Mótorgæzluskirteini. 

3. Sjóferðabók eða siglinga vottorð. 

Í. Vottorð um það. að umsækjandi hafi ekki verið dæmdur fyrir nokkurt 
það verk, sem svívirðilegt er að almenninesáliti. 

ð. Vottorð um, að hann hafi lært bað. sem til prófsins er heimtað. 

3. gr. 

Til prófsins þarf; Þekkingu á bvegingu, samselningu og meðferð hreyfla 
(mótorvéla) í skipum og á landi, brennslu, eldsneyti, hestöflum, eldneytiseyðslu, 
smurningu, þéttitækjum og öðru er að hreyflum lytur, helziu hlutum skips og 
skiptingu þess í vatnsþétt hólf, hjálparvélum, svo sem stýrisbúnaði, ljósatækjum, 
vindum, slökkvilækjum o. s. frv. 

1. gr. 
Við prófið skulu gefnar 5 einkunnir: 
A. Tvær einkunnir fyrir verklegar úrlausnir svo sem: 

I. a. Tinhýða leg (1. d. sveifarleg), steypa í það hvítmálm. fella það á völinn, 
án þess að það hafi verið rennt, setja í það nauðsynlegar olíurásir og 
sænga frá því mátulega þröngu. 

b. Slíipa ræsiloka og eldsneytisloka og ganga frá þeim þéttum. Fella fleyg 
í spor. 

2. a. Fella sveifarás í að minnsta kosti 3 leg, sleypl og tennd á verkstæði, eða 
gömul, ganga frá legum og ás, svo fullgert sé til notkunar. 

b. Beygja pipu úr eir eða stáli minnst 25 m/m eftir ákveðnu máli. Syna 
kunnåttu sina i ad sverfa og saga g 

3. a. Skera sundur ad minnsta kosti 3 bulluhringi og fella bå i strokk og 
bullu, sverfa slitbrúnir af og slípa loka í kælivatnsdælu eða austurdælu 
og fella saman bandið. 

b. Sverfa upp nýjan eða brunninn lóðbolta, tina hann og tHnlóða hluti 
„nkvarða eða ózinkvarða. Harðlóða saman eir og látún ( Lt d. látúns- 
stút eða kraga á eirpipu). með venjulegum blásturslampa. 

Í. Gera eitthvað annað þessu hliðstætt. sem prófnefnd álitur, að sýni eins 
mikla kunnáttu prófsveins. Prófsveinn getur ekki krafizl neins sérstaks 
verkefnis. 

B. Eina einkunn fyrir að lagfæra gangtruflun á háþryýstivél tveggja strokka 
eða fleiri, setja hana í gang. hirða í gangi með álagi, stöðva og ganga Írá eftir 
notkun. 

Gangtruflanir þær, sen lagfæra skal, sén fólgnar í innstillingu vélarinnar. 
olíugjöf, skolun og þjöppun, ræsingu o. s. frv. 

C. Tvær einkunnir fyrir munnlegar úrlausnir.
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37 
16. apríl Ef prófsveinn hefir aldrei séð vélategund þá, sem hann á að taka prófið á. má 

leyfa honum að athuga vélina í gangi í 1 klst. áður en próf byrjar 

6. or. 

þrír menn, sem atvinnumåla- Prófið skal haldið af prófnefnd. Eru í henni 

ráðherra skipar til þess. Skal einn þeirra skipaður oddviti nefndarinnar, enn- 

fremur tilnefnir ráðuneytið einn af prófnefndarmönnunum til þess að spyrja 

prófsveina. 

7. gr. 

Verkefni við prófið velur prófnefnd. Skulu hin verklegu verkefni afhent í 

lokuðu umslagi, undirskrifuð af prófnefndinni, þau skulu jafnmörg og próf- 

sveinar eru, og dregur hver sitt. Verkefni við gangtruflanapróf séu tölusett á 

skrá hjá prófnefnd og skulu vera tveim fleiri en prófsveinar eru og dregur hver 

prófsveinn miða með einhverri þeirri tölu, sem á skránni er. 

Hinar munnlegu úrlausnir séu skrifaðar á miða, er séu tveim fleiri on pröf- 

sveinar eru og dregur prófsveinn einn miða um leið og hann er kallaður til 

Spur ninga. 

8. gr. 

Nú álítur prófsveinn að fyrir hann sé lagt eitthvert það verkefni, sem ekki 

heyri prófinu til og skal hann þá snúa sér til prófnefndar um þetta og er henni 

þá skyli að leiðrétta, ef um misskilning er að ræða hjá henni eða prófsveini. 

9. er. 

Prófsveinar skulu mæla stundvíslega á tilteknum stað og stundu og mega 

ekki án leyfis víkja úr þeim stað, sem þeim er fenginn. 

Prófsveinar mega ekki hafa með sér nein áhöld eða hjálpartæki önnur 

þau sem prófnefnd leyfir. 

Sannist það. að prófsveinn noti Önnur hjálparlæki, reyni að fá hjálp hjá 

öðrum eða að hjálpa, eða brjóti á annan hátl settar reglur, má vísa honum frá 

prófi og skal þá álitið, að hann hafi ekki staðizl prófið. 

Gangi prófsveinn frá prófi vegna sjúkleika og sannar síðar með læknisvott- 

orði að hann hafi verið forfallaður, ber að liía svo á, að hann hafi gengið undi 

prófið og má prófa hann í því, sem eftir var, svo fljótt sem bví verður við komið 

og eru þá fyrri svör hans fullgild við því, sem lokið var þegar hann forfallaðisl. 

Geti hann aftur á móli ekki fært sönnur á, að hann hafi haft ful lsilda á- 

stæðu fyrir fjarverunni frá prófinu. skal álitið, sem hann hafi ekki staðiz! 

prófið. 

10. gr. 

Sannist það fyrir oddvila prófnefndar, að pröfsveinn hafi hegðað sér 6- 

sæmilega við prófið, setur oddviti rekið hann frá prófi.
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11. gr. 

Úrslit prófsins ákvarðast þannig: 
Ágætlega == 7. 

Ágætlega -— = 6. 

Dável = 5. 

Dável — == 4. 

Vel — 3. 

Vel = = 2. 

Í aklega 1. 

Laklega — 0. 

Illa == — 1. 

[la — = — 38. 

ÁAfarilla = — 5, 

Verði prófnefnd ekki ásátt um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 

stöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, sem að tölugildi er næst meðal- 

tali af tölugildum einkunna þeirra, sem gefnar hafa verið. 

Til þess að standast prófið þarf: 

a. í verklegu: meðaleinkunnina 2, 

í lagfæring sangtruflana o. s. frv.: meðaleinkunnina 2. 

12. gr. 

Hver prófsveinn, sent staðizt hefir prófið, fær að loknu prófi prófskirteini 

eftir þessari fyrirmynd: 

PROFSKIRTEINI 

NON 

Fæddur 20... ene ennen erneee 

hetir staðizt hreyfilgæzlupróf samkvæmi lögum nr. 23 frá 1935, um breytingu å 

lögum nr. 50 4. júní 1924, um alvinnu við vélgæzlu á íslenzkum mótorskipum 

og hlotið þær einkunnir er hér segir: 

Í verklegu, 2 einkunnir ......... 

Í lagfæring sangiruflana, Í einkunn ............... 

Í munnlegu, 2 einkunnir „.....0.00. eeeeee 

Í aðaleinkunn, 5 einkunnir „......00.0. 0. 

Reykjavík, lo... 19.... 

N.N. N.N, 

Til þess að standast prófið, þarf í aðaleinkunn í minnsta lagi 15 stig. 
> einkunn er 35 stig. 

1935 

16. apríl
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37 13. gr. 
16. apríl Að afloknu prófinu, skrifar prófnefnd skýrslu um prófið með nöfnum próf- 

sveina, fæðingardegi og fæðingarstað, ásamt verkefnum við prófið og rilar hún 

hinar gefnu einkunnir í þar til gerða prófbók, dagsetur hana og staðfesiir með 

undirskrift sinni. 

Prófbókina skal geyma í vörzlum Fiskifélags Íslands, en afrit af henni skal 

senda atvinnumálaráðuneytinu. 

14. gr. 

Glati mótorgæzlumaður prófskirteini sínu, á hann rétl á að fá afrit af því hjá 

Fiskifélagi Íslands, ef hann óskar þess. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögun nr. 23 9. janúar 1935, um 

breyting á lögum nr. 50 4. júní 1924 um atvinnu við vélgæglu á íslengzkum mótor- 

skipum. Öðlast reglugerðin þegar gildi og birtist öl eftirbreytni öllum Þeim, sen 

hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og sæmgöngumnálaráðunegytið, 16. apríl 1955. 

Haraldur Guðmundssos. 

Vígfús Einarsson 

38 REGLUGERÐ 

16. apríl um sölu áfengis til lækninga, 

Í. gr. 

Áfengi, áfengi til lyfja og áfengislvf. 

Áfengi er, samkvæmt reglugerð þessari, vinandi (aethylalkóhól) óbland- 

  

aður og blandaður öðrum efnum og í hverskonar by styrkleiki hans 

nemur meiru en 214% að rúmmáli. 

Áfengi til lyfja eru þær tegundir vínanda, sem greindar eru á gildandi lvfja- 

skrá. Þ. e. Alcohol absolulus, Ph. D. Spiritus alcoholisatus, Ph. D.,, Spiritus 

concentratus, Ph. D., og Spiritus dilutus, Ph, D, Em | reinur Ni bau, er hér 1f 

greinir: Bauðvín (Vinum Gallicum rubrum), malaga (Vinum ! Malaga), portvin 

(Vinum Oporto), sherry (Vinum Keres) Of 

Áfengislyf eru hverskonar blöndur. sem 

koníak (Spirits vini Gallici). 

inni að halda vínanda eða vin, 

ef styrkleiki blöndunnar nemur meiru en 2% % af vinanda að rúmmál. Þegar 

áfengi til lyfja er látið úti úr lyfjabúð óblandað öðrum efnum, telst það og 

áfengislyvf. 

Lyfsölum og læknuin, sem rétt hafa til lyfjasölu, er óheimilt að hafa í lyfja-
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búðum sínum. selja eða láta á annan hátt af hendi annað áfengi en það, sem 

telst í i til) 
SET á 

  

Lyfsalar afla sér áfengis til lyfj ja. svo og áfengislvfja, 

hjá Áfengisverzlun ríkisins. 

áfengis til lyfja, svo og áfengislyfja, hjá Afengis- J > 
skulu afla sér      
   

: 

verzlun ríkisins. og er 6 óhei imilt að afla sér slíks á annan hátt. Lyfsölum er þannig 

óheimilt 20 flyt; jál inn í landið hverskonar áfengi og áfengisefni, og þó að 

yf séu, ef styrkleikinn nemur meiru en 21“ af vínanda að rúmináli. 

Nú þarf lyfsali að aða sér áfei 

er erlendis og ekki fv 

4“ að styrkleika. sem tilbúið 

  

ríkisins, og er honum bå 

  

að vísu heimilt að panta slíkt yf erlendis frá, ef það er „ til nautnar sam- 

kvæmt ákvæðum 1. og 4— 8. tölulið 7. greinar, en ætið skal hinn erlendi selj- 

andi senda slíkt lyf Afengisverglun ríkisins, sem Hr skil á því til viðkom- 

ildandi lagafyrirmæl      andi lyfsala, enda komi innflutningurinn ekki í bága við í 

og sé á engan hått tortryggilegur. En ef svo er, að dómi landlæknis, verður lyfið 

endursent á kostnað viðkomandi Ívfsala. 

Er tollvörzlumaður athugar erlendar vörusendingar hl lvfsala, skal lyfsali 

aðsloða hann á allan t við eftirlitid, og þar á meðal við að taka svnishorn af 

    

lyfjum til rannsóknar í því skyni að í ljós, hvort um áfengislvf sé að ræða, 

og skal lyfsali láta honum ókeypis 1 té ílát og umbúðir um sýnishornin. 

  

3. 21 

Læknar, sem rétt hafa til lyfjasélu, afla sér åfengis til lyfja, svo og åfengislytia, 

hjå Á fengisverzlun ríkisir Að hve miklu leyti beim er heimilt að afla sér 

áta engislvíja hjá lvfsölum. 

  

Læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, afla sér áfengis til lyfja, svo og áfen 

Í. gr.) að afla 

i fyrirhöfn, útbúnað eða kunnáttu þart 

1 
i 

  

hjá Afengisverzlun rikisins. På er beim heimili (sbr. 

ngislyfja hjá h     

  

      

  

Þeirra á! 

il að setja saman, en að það sé 

  

færi lækna, enda sé þeim ekki kunnnet, 

að áfengisverzlunin hafi slík lyf fyrirliggjandi. Un vafaatriði skal leita úrskurðar 

landlæknis. 

Afengisverzlun riki 1 hæfilegt magn áfengis til lvfja, 

svo og åfengislyf 1 samråd að jafnaði til 8 månada í senn. 

Hverri áfengispöntun lyísala úl árinnar skal fylgja sundurliðuð 

skyrsla um áfengiseyðslu lyfjabúðar næstu 5 mánuði á undan, samkvæm! 
x 

bókum hennar, og riluð á eyðublað, er Áfengisverglunin lætur í ! fé og gert er 

ænmt þessari grein, og þeir hafa aflað 16. apríl



16. 

1935 

38 
april 

eftir fyrirmælum landlæknis. Skal miða áfengisskammlinn vid bessa skyrslu, 

ýnir eðl 

Skyrslunni skulu si afengislvfset 

za meðfer að dómi fandlæknis-     að svo miklu leyti sem hún    
næstu 5 mánuði á 

      

undan afgreitt samkv. 9. og 10. gr., hann hefir aforei!! 

samkvæmt 3. tölulið 7. gr., og loks su Þeirra áfengis- 

lyfja, sem lyfsalinn hefir látið úú g er. tl lækna, sem rétt 

hafa Hl lyfjasölu, og til sjúkrahúsa. 

Læknum, sem rétt hafa til 

  

Afengisverzlun ríkisins skammtar læknum, sem rétt ha 

  

til lyfja, svo og áfengislvf, 1 ly sölum 

þeirri, er fy 

verzlunarinnar, skal meðal annars 

  

   ja ber áfengispöntun 

  

lyfjum, sem aflað hefir verið hjá lv 6) 1 se Tr vre „rt 9 re Ti í Tr 7332 solum samkvæmt 3, og 11. Skyrslann 

  

skal og fylgja afrit af skrá þeirri, er 

sem hæf eru ll nautnar samkvæmi 

  

6. gr. 

Afengislyfjasala lyfsala og lækna fjasölu. 

  

Til hvers læknar mega ávísa 

  

Lyfsölum og læknum, sem lyfjasölu, er óheimilt 
    

lála á annan hátt úti áfengi, sem 

  

| hafa aflad sér Hl ixfja., eða 

neins annars en lækninga, sjúkdónsrannsókna eða annarar lækninsaslarfsemi, 

og gildir þetta jafnt um öll áfengislvf, hvort sem í þau eru hæf eða óhæf til nautnar, 

samkvæmt ákvæðum 7. greinar. 

Lyfsolum og læknum, sem rétt eingöngu heimilt    heldur skylt að neita að láta úti 

eða sérstaklega tortrvggilegt er um, at naufnar. 

  

og aldrei láta úti neinskonar åfengisly stærri nmfum eða      
  

svo, að svari til þess, að þau verði notuð á hátt. Nær þetta hvorttvegei 

    

einnig til suðuvínanda, ilmvatna og hverskonar annara iðnaðaráfengisefna, seim 24     
kunna að hafa útsölu á. 

sér ne Gå 

lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lvfi: 

neinn læknir má ávísa, hvorki sjá rum, neinskonar áfengi Enginn læknir má ávísa, hvorki s, g 

né åfengislyfjum úr lvfjabúð nema í samræmi við fyrirmæli 1, og 2. imåls- 

greinar þessarar greinar. 

7. ør 

Hver áfengislvf eru hæf og hver óhæf til nautnar 

Áfengi til lyfja (sbr. 1. er.)., óblandað öðrum efnum, skal 

  

} 
naulnar (sbr. þó 5. tölulið þessarar greinar). Áfengislyf skulu teljast hæf Hl
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nautnar, nema þau séu falin ól 

greinar. 

Ohæf til nautfnar teljast: 
    8 

  

1. Afengislyf, sem í er 

  

concentratus, Ph. D. 

  

94 Spiritus alcoholis Spi 

14% Spiritus dilutus, 

enda sé vinandinn aukaefni lvfsins 

i mm 
Ph.D,    vini Gallici) midad vid byngd,    

in aðalverkandi efni þess. 

2. Áfengislyf, án Hllits öl styri 

  

inandinn er aukaefni lyfsins og 

     látið úti af því í einu en 

  

    25 grm. án Ívtseðils eða 50 grm. eftir lyfsedli, Hér undir heyrir Aether spirituosus 

Ph. Ð., Balsamum de Riga K. A. '22, Liquor balsamicus aromaticus Ph. D. 793,   

og alir dropar (tinclurae), sem greindir eru i gildandi lyfjaskrá. enda sé engin 

verkandi efni þeirra undan felid., svo 

ra ner ekki und 

  

vir fyllilega tilsvarandi dropar. Hins- 

wf, sem vilanlega eru aðallega notuð 

      

"eða Hl að krydda 'o sem Tinctura Absinthi composila 

Tinctura amara Ángostin K.A. 22, Tincfíura amara oeci- 
A 799 

landað er saman Í!     mega þau samlals ekki    

  

nema meiri þunga en hér er greint urn. 00 grm.), enda sé blandan ekki 

óhæf til nautnar samkvæmt einhverjum öðrinn tölulið þessarar greinar. 

3. Áfengislyf án tillits til styrkleika, og þó að vínandi sé aðalverkandi efni 

    

lyfsins, ef ekki er meira látið út 
    
    

    
   
   
    

    

    

    

50 grm. (af Spiritus ehloro- 

formii 3%, bå allt ad 200 lyfsedli og lækninum sjålfum 

til nota (ad usum haldið eftir í lvfjabúðinni. 

  

Ef blandað er saman fleiri áf einu, mega bau samtals ekki 

nema meiri þunsa en hér er srm.). enda sé blandan ekki 

óhæf Hl ar gremnar. 

somist landlæknir að því, að | þessi sé misnoluð af lækni, má hann 
    svipta viðkoma "áfengi samkvæmi þessum tölulið. 

{. Áfengislvf. 

  

mm. af vinanda (Alcohol absolutus, 

  

Na
s 00 grm. Spirilus concentralus, 

    ) grm, Spiritus vini Gallic1) hafa 

an skammt) eiturefna þeirra, 

idi lyfjaskrá (sbr. 
  

  

þó 5. tölul ullu uppleyst í Iyfinu. 

5. Á hvert þeirra efna, er hér fara á 

eftir og bann þunga, er greinir við hvert þeirra á móti hverinn 86 grömmum 

af vínanda (sbr. 2 „ enda sé efnið að fullu uppleysl í lyfinu: 

  

5/n 0 rm. 

BN 10 

Acidum aceticum, m 

    hvdrochloridum, 

Acidum picrinicum ... BIÐ 2 

Acidum salievlicum HIÐ a 10 

10 Acidum sulfuricum, midad vid 5/n .........-.… 

1935 

ræf til naulnar samkvæmt åkvædum þessarar 38 

16. april
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Aetheroleum sinapis 2....0.. 

Actheroleum terebinthinac og aðrar actheriskar 

olíur, ennfremur Eucalvptol og Eugenol 

Al0€ enres 

Alypinum 220000 nnnrese 

Amunonii superearbomas .......... 

Anthrasol 2... 

Anthtarobinum „2... 

Balsamum peruvianum #0... 

Balsamum Sívrax LHquidus .......... 

Balsamum terebinthina communis ...... 

Benzaldehydum 2... 

Benæinumi 22... ne 

Benzolum #0... 4. 

Benzyli benzoas 2... 

Camphora 2... 

Chininum og ehininsölt 20... 

Cloroformium 2. 

Collodi 

Creolinum 222000 eres eerens 

Crystalloviolaceumi 2... 

Euflavinum 2... 

Ferri ehloridum 2... 

Iehtvol og þvílík efni 2... 

JOÁUM 

Kali hvdroxvdum #2... 

Kresolum erudum ....... 

Liquor carbonis deiergens ................… … 

Liquor kresoli saponatus ....0..00 

Mentholum 20... rnerese 

Naphtolum 2... 

Natrii hydroxydum 2... 

Oleum Bieimi 0... 

Phenolphtaleinuim ........ 

Phenolum 2... nneee 

Þenosalylum ......00. 
Phloroglueinum „2... 

Dyrogallolum ........... 

Resina Guajaci ........0.. ernee 

Resorcinum 2... 

Salolum snurrer ensne 

Såpur allskonar ................ 
Ll Solutio aluminii subacetatis 8% lll 

hu
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Solutio ammoniaci, midad vid 5/n 00 10 grm. 

Solutio formaldehydri 306 cool I 

Solutio Hepalis sutfúris ......0... 10 

Solutio hydrogenii perorsdi 300 ll 100 

Solutio plumbi subacetatis 17,8 00 20... 10 

Tannimum 5 

Thymolum 2... 2 

Tjörur allskonar ...... NR ARI 2 

Trikresolum „2... revrnrnnnre 2 

Zinci chloricum ...220eueeneueeenereekr enken 5 

Ef i åfengislyfi eru fleiri en citt beirra efna, sem greind eru í þessum tölulið, 

eda citurefna beirra, sem getur i 4. tölulið, og hvert efnið um sig nægir ekki til 

að gera lyfið óhæft tl nautnar, skal engu síður meta lyfið óhæft til nautnar, 

ef efnin til samans verða talin nægja Hl þess eftir þeim hlutfallsreglum, sem í 

þessum töluliðum eru greindar. Hinsvegar skal við mat á því, hvort áfengislyf 

er óhæft til nautnar eða ekki, taka Gllit til þess, ef lyfið hefir jafnframt inni 

að halda efni, er dregur úr verkunum þeirra efna, sem eiga að gera það óhæft 

til nautnar. 

6. Extracta fluida, sem gerð eru eftir sömu höfuðreglum, sem fyrir er mælt 

um slík lyf í Pharmacopea Daniea. Ennfremur Liquor frangulae Ph. D. og 

Liquor Ipecacuanhae concentratus Ph. D. og Liquor Valerianae concenlralus 

Ph.D. 

7. Linimenla og aðrir áburðir. nema vínandinn skilji sig eða verði auðveld- 

lega skilinn frá hinum öðrum efnum, og sé þá hæfur tl nautnar samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar. 

8. Áfengislyf, sem i er 17,2% eða minna af vínanda (Álcohol absolutus, Ph. 

D. — 18% Spiritus alcoholisatus, Ph. D. 20% Spiritus concentratus, Ph. D. 

- 98% Spiritus dilutus, Ph. D. == 45% Spiritus vini Gallici), midad vid þyngd, 

og hefir inni ad halda eitthvert heirra jårnefna, er hær fara å eftir og i bvi hlut- 

falli å måti vinandanum, sem greint er: 

Járnparanukleinat, minnst f,5 hlutar á móti hverjum 17,2 hlutum af vinanda. 

Járnalbuminat 

Járnkaseinat A . .……. … . 
lárnl . í ; Svo mikið, að járninnihald lyfsins nemi 
Járnkaseinpeptonat . 4 AR , AR . Fe 

, minnst 0,9 hlutum járns á móti hverjum 17,2 
Járnmanganpeplonat 1 9 

| hlutum af vinanda. 
Járnpeptonal 

Járnsvkur 

Ennfremur Tinctura Pomi ferrata Ph. Ð. 07 og Tinetura ferri composila 

D. Á. K. 24. 

9. Glyserinum spirituosum D. D. og Spiritus sulfuris cum glveerino D. D., 

ef ekki er meira látið úti í einu en 50 grm. án lyfseðils eða 100 grm. eftir lyfseðli. 

10. Spiritus aeidi boriei D. D., Spiritus mentholi D. D. og Tinctura peetoralis 

1935 

38 
16 apríl
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K. A, 722, ef ekki er meira látið úti í einu en 100 erm. án lyfsedils og 200 srim > - fin) > 

eftir lyfsedli. 

8. gr. 

Um afgreiðslu áfengislyfja, sem óhæf eru til nautnar, og um ávísanir lækna 

á slík lvf. 

Um afgreiðslu áfengislyfja, sem eru óhæf til naulnar samkvæmt 7. er. 

hendi lvfsala og lækna, sem hafa rétt til lyfjasölu, svo og um ávísanir lækna 
á slík lyf, fer samkvæmt gildandi reglum um afgreiðslu lyfja vfirieitt, að gætt- 
um hinum sérstöku fyrirmælum 7. greinar, 

9, gr. 

Um afgreiðslu Iyfja, sem hæf eru til nautnar og um ávísanir lækna á slík ly 

  

Ekkert áfengislyf, sem hæfi er til nautnar samkvæmt 7. 
læknir, sem rétt hefir til lyfjasölu, láta úti úr lyfjabúð (sbr. þó 11. ør.) 1 
gegn löglegum áfengislvfseðli (sbr. 10. gr.), og sé lyfseðlinum haldið eftir í 

] lyfjabudinni, enda må læknir ekki ávísa, hvorki sjálfum sér né öðrum (sbr. þó 

ð. gr.), neinum slíkum áfengislyfjum, nema hann hafi fengið til þess sérstakt 

leyfi ráðherra, og gæti, auk almennra fyrirmæla þessarar reglugerðar, hinna 

sérstöku fyrirmæla 10. gr. um áfengislyfseðla. 

10. gr. 

Sérstakt leyfi lækna til að ávísa áfengislyfjum, sem hæf eru til nautnar. 

Áfengislyfseðlar. 

Læknir, sem óskar heimildar til að ávísa til lækninga (sbr. 6. er.) áfengis- 

lvfjum, sem hæf eru til naufnar samkvæmt 7. gr., sendir beiðni um bað til land- 

NI og lælur fylgja rökstudda sreinargerð, þar sem meðal annars sé tekið 

   fram til hvers hann þurfi að ávísa slíkum m og hversu mikils hann 

þarfnast fyrir tiltek ið tímabil, sem að jafnaði skal ekki vera lengra en 3 mánuðir 

Að fengnum tillögum landlæknis úrskurð: ir ráðherra, hvort heimildina skuli veita 

ætur landlæknir levfishafa í té h:     og hve miklu hann megi ávísa á í 

lega mörg eyðublöð undir áfengislyfseðla fyrir tímabilið og skulu eyðublöðin 

era tölusett og gerð til tvírilunar. 

Þegar læknir vill ávísa áfengislyfi, sem hæft er til nautnar, gerir hann það 
  

með bvi á að rila áfengislyfseðil á hið tölusetta eyðublað, er honum hefir verið 
látið í té samkvæmt 1. málser. þessarar greinar, og sælir um það almennra fyrir- 

mæla um gerð lyfseðla. Sérstaklega skal hann gæta þess, að skrifa nákvæma 
1 fyrirsögn um notkun lyfsins, greina fullt nafn og heimili sjúklingsins, og 

  

selja lyfseðilinn greinilega. Aldrei má læknir ávísa þannig meiru í einu af áfengis 

lyfi en nemi 86 grm. af vínanda (Alcohol absolutus Ph. D. = 90 grim, Spiritus 

alcoholisatus, Ph. D. == 100 grm. Spiritus conceniratus Ph. BD. 110 grm. Spiri- 
  tus dilutus Ph. D.) og ekki meiru en 160 grm. af koniaki eða 525 orm. af öðrum



vínum, og ekki sama manni tidar en å 3 nátta fresti. Jafnframt því sem læknir 

rilar á áfengislvfseðil, tekur hann nákvæmt afrit af honum á þar til gerðan hluta 

eyvðublaðsins, og heldur þvi eftir og gexniir vandlega. 

Nú æskir læknir framhaldsheimildar úl að ávísa áfengislyfjum, og sendir 

hann þá beiðni til landlæknis á ný samkvæmt 1. málser. þessarar greinar, og 

lætur fylgja beiðninni öll afrit þeirra áfengislvfseðla, sem hann hefir gefið 

næsta leyfistímabili á undan. 

Læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, eru undanþegnir ákvæðum þessarar 

sreinar um áfengislyfseðla, að því er snertir útlát áfengislyfja, sem hæf eru til 
  

nautnar, úr þeirra eigin lyfjabúðum, en ekki mega þeir láta úti meira af slíkum 

áfengislyfjum en fyrir er mælt í 2. málsgrein þessarar greinar, og ekki tíðar: 

til sama manns en þar greinir, enda skulu þeir skrá öll slík áfengislvfjaútlát og 

greina mánaðardag, í hverju skyni lyfinu hafa verið ávísað og nafn og heimili við- 

takanda. 

11. 

fsala til að lát ta úti áfengislyf ti 

til lyfjasölu. 

ir. (=
 

Heimild ly lyfjabúða þeirra lækna, sem rétt hafa 

úkrahúsa. í lvfjaskrín skipa og til ljósmæðra. 

Lyfsölum er heimilt að láta úú tl lækna, sem hafa rétt til lyfjasölu. áfengis- 

lyf samkvæmt 3. gr., og eins þó að þau kunni að vera hæf ll nautnar samkvæmt 

gr., gegn greinileg ri kvittun viðtakanda, er beri með sér hvert lyfið sé, hve 

mikið og hvenær afgreitt. Á sama hátt er lyfsölum heimilt að afgreiða áfensis- 

lví bl sjúkrahúsa gegn kvittun viðkomandi sjúkrahúslæknis, enda ber sjúkra- 

húslæknir ábyrgð á. að farið sé með slík áfengislyf sjúkrahússins í samræmi við 

ákvæði þessarar reglugerðar. 

    z 
Um afgreiðslu åfengislyfja i lvfjaskrin skipa fer eftir gildandi tilskipun um   

If og tæknisáhöld í íslenzkum skipum og tl ljósmæðra samkvæmt gildandi 

Áhalda- og lyfjaskrá ljósmæðra. 

12. gr. 

Áfengislvf til tannlækna. 

Um tannlækna gilda sömu reglur sem um lækna. að því er snertir tannlækn- 

Til lannvidgerda og tannsmida skal uthluta tannlæknum naudsynlegu magni 

áfengis eftir beim reglum, sem gilda um iðnaðaráfengi. 

15. gr. 

Áfengislyf til dýralækna 

Um dyralækna gilda sömu reglur sem um lækna, að því er snertir dvra- 

lækningalvf. 

1935 

38 
16. april
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38 14. gr. 

16. apríl Afengi til smáskammtalækna, 

Smáskammtalæknum, sem hafa lækningaleyfi, skammíar Áfengisverzlun 

ríkisins hæfilegt magn áfengis til smáskammtalyfja í samráði við landlækni, enda 

fylgi pöntun þeirra meðmæl hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

15. gr. 

Áfengisbækur lyfjabúða. 

Lvífsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, skulu, hver í sinni lyfjabúð, 

halda áfengisbók eða bækur, er sýni sem nákvæmasl alla meðferð áfengisins. 

Skal skrá allt það áfengi til lyfja og öll áfengislvf, er aflað er til lyfjabúðarinnar 

og greina síðan, hvernig áfenginu og áfengislvfjunum er eytt, þannig, að meða! 

annars verði séð, hvað selt er hæft til nautnar samkv. 7. gr., og hvað fer til lyfja, = 

sem Óhæf eru til nautnar samkvæmi sömu grein. Skal hasa færsl 

  

unni þannig, að 

unnt sé, samkvæmt henni, að sera skýrslu þá, sem fylgja ber áfengisbeiðni við- 

komandi lvfsala eða læknis tl Áfengisverzlunarinnar (sbr. 4. og 5. gr.). 

16. gr. 

Refsiákvæði. 

Um Þbrot á reglugerð þessari, sem sett er samkv. 10. gr. áfengislaga nr. 3! 

9. jan. 1935, og refsingar fyrir þau, fer samkv. fyrirmælum nefndra laga. . $ í ! Í > 

14. gr. 

Målarekstur. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

IS. gi 

Hvenær reglugerðin öðlast gildi. 

Reglugerð þessi öðlast þesar gildi og falla þá jafn 

  

30. desember 1930 um söli áfengis til lækna, tannlæki og til 

lyfjabúða, og um skammt áfengis handa þeim, svo og reglugerð 

1930 um sölu áfengis tl lækninga. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneylinu, 16. apríl 1955. 

Hermann Jónasson. 

Gissur Bergsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um sölu áfengis til iðnaðar o. fl. 

Í. 

Áfengi til iðnaðar. 

gr. 

tg: 

Áfengi til iðnaðar eða iðnaðaráfengi er samkvæmt reglugerð þessari vín- 

andi (aethvlalkóhól). sem láiinn er úti til iðnaðar eða annara verklegra þarfa. 

hvort sem hann er blandaður eða óblandaður og í hverskonar þynningum, ef 

styrkleikinn nemur meiru en 214“ af vínanda að rúmmáli. Er þetta áfengi ýmist 

fullmengað, hálfmensað eða ómengað. 

Forstöðumaður Áfengisverzlunarinnar sér um mengun áfengisins Í sam- 
a 

ráði við forstöðumann efnarannsóknarstofu ríkisins, samkvæmt 3. og 4. gr. 

þessarar reglugerðar. 

< 
2. gr. 

Einkaréttur Áfengisverzlunar ríkisins til að flytja inn áfengi til iðnaðar, svo og 

til að flytja inn og framleiða hér á landi ilmvötn, hárvötn, andlitsvötn, bökunar- 

dropa, kjarna (essensa) til iðnaðar og pressuger. 

Áfengisverzlun ríkisins einni er heimilt að flytja inn áfengi til iðnaðar. 

Henni einni er og heimilt að flytja inn og framleiða hér á landi hverskonar ilm- 

vöin, hárvötn, andlitsvötn, bökunardropa og kjarna (essensa) til iðnaðar, hvort 

sem þeir vökvar hafa inni að halda áfengi eða ekki, og gilda um þá öll ákvæði 

þessarar reglugerðar, án tillits til þess. Áfengisverzluninni einni er og heiin- 5 

ilt að flvtja inn og framleiða pressuger. 

5. Er. 

Fullmengað áfengi. 

Fullmengað áfengi er sá vínandi, sem mengaður er með 0.5%% af pyridin- 

bösum. 

Á. gr. 

Hálfmengað áfengi. 

Hálfmengað áfengi er sá vínandi, sem mengaður er með efnum, sem fremur 

auðvelt er að ná úr vínandanum aftur, eða mengaður þannig, að vinandinn verð- 

ur ekki með öll talinn óhæfur til nautnar. Þar til telst, til dæmis að taka, vín- 

andi mengaður með 0,5% terpentinolíu. eða 0,5% af bergamotolíu, eða með 

ulakki (schellakki). Vínandi mengast þannig með flögulakki: Í 5,5% af flog í 

hverja 100 litra af vínanda skal blanda 20 lítrum af flögulakksblöndu, sem 

búin er til úr 2 hlutum vínanda og 1 hluta flögulakks. Til vissra , iðnþarfa má,
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ef þurfa þykir, menga vínandann með öðrum efnum en framaniåldum, eftir 

því sem forstöðumenn þeir, er gelur í 1. gr., telja Ö i 

  

vötn, hárvötn, andlilsvötn og aðra slíka vökva skal 

sem óhæfastir til nautnar eftir því, seim það verður samrími vörugæðum í og því, 
að hætta seti ekki stafað af. 

Omengad     áfengi. 

<y Omengad åfengi er så vinandi, som hvorki er fullmengaður samkvæmt 8. 

gr. né hálfmengaður samkvæmi 4. gr. 

0. gr. 

Til hvers láta má úti iðnaðaráfengi. 

Áfengi til iðnaðar má láta úti til: 

I. Smíða, aðallega til fæging ; 

2. Gosdrykkjagerðar.    
ars þvíliks. 

5. Efnarannsókna, visindarannsókna oe náttúrugripasafna. 

Prentmyndagerðar. 

ð. Gervilimagerðar. 

6. Tannviðgerða og lannsmiða. 

  

7. Snyrtingar og hreinlætis (ilmvötn, hárvö og aðrir slíkir 

vökvar). 

8. Bökunar (bökunardropar). 

9. Eldsneytis (suðuvín andi) 

Vínanda (aethylalkóhól) má ekki láta úti til áttavita 

7. gr. 

Sala ómengaðs iðnaðaráfengis. 

  

Onmrensað áfengi til iðnaðar og hálfmeng sem er mengað á þann 

hátt, að sérstaklega auðvelt er að sera það hæft Hl nautnar. lætur Áfengisvergl- 
  (sgundir fægivinanda 

se 

i 
un ríkisins úti beint til notenda. Hér til teljast venjulegar 

og gljávínanda (flögulakksvínandi, pólitúr). Sá, sem æskir slík   engis, leggur    

fyrir forstöðumann Áfengisverzlunarinnar skilríki sín fyrir því, hver hann sé. 

hvaða iðn hann stundi, og il hvers hann þarfnisi áfengisins. Getur forstöðumaður 

  

Áfengisverzlunarinnar krafizt, að áfengisbeiðandi legei fram vottorð lösreglu- 

sljóra og sóknar rests, bar sem áfe ngisbe iða undi er búseitur, um, 20 honum sé d 3 

h urskurd um bad, 

  

trúandi fyrir áfenginu. Fellir forstöðum hvort áfengið skúli 
  

  

látið úti og hve mikið, en úrskurði hans má skjóta undir fullnaðarúrskurð r: 

herra. Sá, sem fær úti látið áfengi tl iðnaðar samkvæmt þessari srein, skal 

skrifa undir sta um, að nota áfengið aðeins Hl þess, er hann hefir   

tjáð sig ætla að nota það og að láta það ekki af hendi til annara



8. gr. 

Sala mengaðs iðnaðaráfengis. 

Fullmengað og hálfmengað áfengi til iðnaðar (sbr. þó 7. gr.) er Áfengis- 

verzlun ríkisins heimilt að selja kaupmönnum og kaupfélögum í því skyni, að 

það verði sell aflur tl iðnaðar eða annara verklegra þarfa. Hér kemur aðallega 

til greina: 

1. Suðuvínandi. Hann skal vera fullmengaður samkvæmt ð. gr. 

2. Bökunardropar. Þá selur Áfengisverzlunin einnig þeim, er bökunariðn 

stunda. 

3. Ilmvötn, hárvötn, andlitsvötn og aðrir þess háttar vökvar. Þá selur Áfeng- 

isverzlunin einnig þeim, er stunda rakaraiðn og hárgreiðslu- og aðra snyrl- 

ingarstarfsemi. 

Heimilt skal að hafa birgðir af vörum þeim, er greinir í 2. og 3. tölulið, í 

útibúum Áfengisverzlunarinnar. Ekki má selja eða láta úti vörur þessar nema 

í óhreyfðum umbúðum þeim, er þær koma í frá Áfengisverzluninni, og með 

óbreyttri áletrun. 

9. gr. 

Sala kjarna. 

Áfengisverzlun ríkisins selur kjarna aðeins iðnfyrirtækjum til gosdrykkja- 

gerðar, súkkulaði- og brjóstsvkurgerðar, köku- og konfektgerðar og annarar 

slíkrar framleiðslu. 

10. gr. 

Sala pressugers. 

Áfengisverzlun ríkisins selur bökunarhúsum pressuger. Henni er og heim- 

ilt að selja pressuger til skipa, sjúkrahúsa, skólaheimila og annara þeirra staða, 

bar sem mikill bakstur fer fram. Sá, sem fær út látið pressuger, skal skrifa 

undir skuldbindingu um, að nota það ekki til annars en baksturs og að lála 

það ekki af hendi til annara. 

11. gr. 

Verð og álagning. 

Á vörur þær, sem um getur í 123. tölulið 8. gr., skal Áfengisverzlunin 

setja smásöluverð, en sæta þess, að álagning fari að jafnaði ekki fram úr álagn- 

ing þeirri, sem verið hefir á samskonar vörum hér á markaðinum undanfarið, 

en síðan gefur hún 25 3313 % heildsöluafslátt frá þessu verði, enda sé varan 

greidd við móttöku. Þegar senda þarf vörur þessar á fjarlæga verzlunarstaði, 

greiðir Áfengisverzlunin flntningsgjaldið, en kaupendur greiða umbúðir og pósl- 

kröfugjald, ef um það er að ræða. 

Álagning á kjarna og pressuger, að viðbættum tolli og flutningskostnaði, 

má ekki fara fram úr 25%. 

Áfengisverzluninni er heimilt að veita auka-afslátt af framleiðsluvörum 

1935 

39 
16. apríl
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sínum, svo sem båkunardropum og hårvåtnum, og bå i hlutfali vid årsuttekt 

hvers einstaks viðskiptaaðilja. Má sá afsláttur vera sem hér segir: 

Af viðskiptum, sem nema kr. 2000.00 2% 

— - 4000.00 4— 
6000.00 5 

8000.00 6 

10000.00 7 

Greiðir Áfengisverzlunin afslátt þennan áður en hún lýkur reikningsskilum 

hvers árs. 

12. gr. 

Skýrsla Áfengisverzlunarinnar til ráðherra. 

Forstöðumaður Áfengisverzlunarinnar skal í byrjun hvers árs senda ráð- 

herra skýrslu um öll útlát iðnaðaráfengis verzlunarinnar á næstliðnu ári. Í 

skýrslu þessari skal greina þá með nöfnum, er iðnaðaráfengi hafa fengið út 

látið samkvæmt 7. gr., og hve mikið hver hafi fengið. Forstöðumaður skal enn- 

fremur senda ráðherra árlega skýrslu um framleiðslu og sölu á bökunardropum, 

ilmvötnum, hárvötnum, andlitsvötnum og öðrum slíkum vökvum, svo og á 

pressugeri. 

15. gr. 

  

Skýrsla framleiðenda um Þirgðir 

Þeir, sem framleitt hafa hér á landi bökunardropa, ilmvötn, andlitsvötn og 

hárvötn, skulu gefa Áfengisverzlun ríkisins skýrslu um birgðir þær, sem þeir 

kunna að eiga, og gerir hún þá annað tveggja að kaupa af þeim birgðirnar sam- 

kvæmt mati, er fari sem næst framleiðsluverði að viðbættum 5“, eða hún til- 

tekur hæfilegan frest, svo að þeir fái sell birgðirnar. En þegar fresturinn verður 

ákveðinn, skal það gert með tilliu úl þess. hversu mikið hlutaðeigandi hefir 

selt af vörum þessum undanfarin ár. 

14. gr. 

Refsiåkvædi. 

Um brot á reglugerð þessari, sem sett er samkvæmt lögum nr. 69, 7. mai 

1928, um einkasölu á áfengi, lögum nr. 63 10. desember 1934, um breyting á 

þeim lögum og áfengislögum nr. 33, 9. januar 1935, fer samkvæmt fyrirmælum 

nefndra laga. 

15. gr. 

Málarekstur. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglu- 

mál.
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16. gr. 39 

Hvenær reglugerðin öðlast gildi. 16. april 

Reglugerð þessi öðlast gildi nú þegar og fellur þá jafnframt úr gildi reglu- 
gerð frá 3. marz 1930, um sölu áfengis til verklegra nota, suðuvökva o. fl. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. apríl 1935. 

Hermann Jónasson. 

Gissur Bergsteinsson. 

REGLUGERÐ 40 
um einkasölu á bifreiðum, bifhjólum og bifreiðahjólbörðum. 26. apríl 

Samkvæmt lögum nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórninni til 
einkasölu á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl, er hér með sett eftirfarandi 
reglugerð: 

1. gr. 
Ríkisstjórnin setur á stofn bifreiðaeinkasölu ríkisins, og er frá 1. maí n.k. 

öðrum en einkasölunni bannað að flytja til landsins bifreiðar og bifreiðavélar, 
dráttarvagna og bifhjól, en frá 15. júní n.k. hjólbarða (tires), gummíslöngur 
(tiretubes) og Þifreiðarafgeyma. 

2. gr. 
Vörur þær, er bifreiðaeinkasalan flytur inn, samkvæmt 1. gr., selur hún 

yfirleitt beint til notanda. 

Þó skal heimilt að láta umboðsmenn annast söluna á fjarlægum stöðum, ef 
þörf þykir, og þá samkvæmt sérstökum samningum. 

r 

je
 

nn 8 
ð. ST. 

Birgðir af þeim vörum, er getið er um í 1. gr. og fyrirliggjandi eru í land- 
inu, þegar reglugerðin gengur í gildi, svo og þær vörur, er pantaðar hafa verið 
fyrir þann tíma og gjaldeyris- og innflutningsleyfi hefir fengizt fyrir, skal eig- 
endum heimilt að selja kvaðalaust. 

Hins vegar tekur einkasalan þær í umboðssölu, ef samningar takast um 
verð og önnur skilyrði. 

Ef birgðir þær, sem fyrirliggjandi eru eða gjaldeyris- og innflutningsleyfi 
hefir verið veitt fyrir, eru ekki seldar fyrir 1. janúar 1936, verða sett ný ákvæði 
um birgðir þær, er þá kynnu að vera fyrirliggjandi. 

Heimilt er bifreiðaeinkasölunni að krefjast skýrslna um birgðir af vörum 
þeim, sem hún nær til, svo og um ónotuð innflutningsleyfi.
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Á. gr. 

Framkvæmdarstjóri einkasölunnar ákveður, hvaða tegundir af áðurgreind- 

um vörum skulu hafðar á boðstólum, svo og verðlag þeirra og greiðsluskilmála, 

í samráði við fjármálaráðunevtið. 

anlaðar vörur getur einkasalan, þar sem því verður við komið, látið senda 

beint frá útlöndum til ákvörðunarstaðar, og miðast álagningin þá við kostnaðar- 

verð vörunnar kominnar á þann stað; að öðru leyti miðast hún við kostnaðar- 

verð vörunnar kominnar á land í Reykjavík og afhendingar þar 

5. gr. 

Einkasalan skal hafa fyrirliggjandi helztu varahluta þeirra bifreiða, er hún 

hefir flutt inn. 

6. gr, 

Einkasalan skal greiða tolla af vörum þeim, er hun flytur til landsins, svo 

sem lög mæla fyrir. 

4. ST. 

Viðtækjaverzlun ríkisins er falinn rekstur bifreiðaeinkasölunnar, en þó 

skal fjárreiðum stofnananna haldið alserlega aðgreindum. 

Fjármálaráðherra veitir forstjóra viðtækjaverzlunarinnar jafnframt pró- 

kúruumboð fyrir bifreiðaeinkasöluna. 

RBeikningsár bifreiðaeinkasölunnar er almanaksárið. 

í, eftir ákvörðun fjármálaráðherra, 

  

Af ágóða hvers árs skal leggja 19 

í varasjóð. 

Af ágóðanum af rekstrinum íil ársloka 1935 má þó leggja 70% í varasjóð. 

Ágóðinn af rekstri bifreiðaeinkasölunnar skal, að frádregnu varasjóðstil 

lagi, greiðast í ríkissjóð. 

Af öllum ágóða hvers árs greiðir ríkissjóður bæjar- og NNA 30% 

bannig: 10% renna til bæjarsjóðs þess kaupstaðar, er einkasalan hefir aðalað- 

setur sitt í, en 20% skiptast eftir mannfjölda mtlli bæjarsjóða. annara kaupstaða 

og syslusjóða. 
Skatt þenna greiðir ríkissjóður bæjar- og sýslufélögum 1. marz z ár hvert. 

Bifreiðaeinkasölu ríkisins ber eigi að greiða skall samkvæmt 2. grein laga 

nr. 74, 4. júni 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana. 

8. gr. 

Bifreiðacinkasölunni skal heimilt að leyfa þeim mönnum, er búsettir hafa 

verið erlendis og átt hafa þar skrásetta bifreið eða bifhjól, kvaðalausan inn- 

flutning þessara farartækja, enda leggi þeir fram fulinægjandi skilríki fyrir 

búsett og skrásetningu. 

9. gr. 

Að fengnu leyfi fjármálaráðherra heimilast einkasölunni að taka rekstrar. 

lan.
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10. gr. 40 

Brot gegn reglugerd bessari varda sektum frå 500—50000 kr., er renna i 26, april 

ríkissjóð, ef eigi liggur þyngri refsing við að lögum. 

Hver sá hlutur, sem ólöglega er innfluttur tl landsins, samkvæmt Í. gr., 

skal upptækur ger og andvirðið renna til einkasölunnar. 

11. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumál. 

12. gr. 

Beglugerð þessi öðlast gildi 1. mai 1950. 

Fjármálaráðuneytið, 26. apríl 1955. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

REGLUR 41 
eg .… ss arge: 27. april 

um fjörefnablöndun smjörlíkis. F 

Í. gr. 

Allt smjörlíki, sem framleitt er hér á landi, skal blanda með A- og D-fjör- 

efnum á þann hátt, sem fyrir er mælt í reglum þessum, og ekki öðrum fjörefn- 

um né á annan hátt. 

6 
IT. ag 

Í hverju grammi smjörlíkis skulu vera 15 alþjóðaeiningar af A-fjorefni og 

í alþjóðaeining af D-fjörefni og er miðað við samþykkt nefndar Þjóðabanda- 

lagsins á fundi í Lundúnum 1931 um fjörefnaeiningar. 

3. gr. 

Bannsóknastofa Háskólans framleiðir siálf eða annast kaup á A- og D- 

fjörefnum til fjörefnablöndunar smjörlíkis hér á landi, gerir allar nauðsyn 

legar rannsóknir til að ákveða styrkleika þeirra, setur þau saman í hæfilega blöndu 

til notkunar, og ber ábyrgð á styrkleika fjörefnanna í blöndunni og réttum hlut- 

föllum. 

f. gr. 

Smjörlíkisframleiðendur hér á landi skulu afla sér Hl framleiðslu sinnar 

fjörefnablöndu þeirrar, sem um getur í 3. gr., hjá Rannsóknarstofu Háskólans og 

ekki annarsstaðar, enda er þeim skylt að haga fjörefnablöndun smjörlíkis sins 

að öllu leyti eftir fyrirsögn Rannsóknastofunnar
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41 5. gr. 
27. april Rannsóknarstofa Háskólans selur fjörefnablöndu þá, sem um getur í 3. 

og 4. gr., við því verði, að hún sé skaðlaus af, fyrst um sinn á 5 aura í hvert 
kílógram smjörlikis, og má ekki hækka verðið nema með samþykki atvinnumála- 
ráðherra. 

6. gr. 
Rannsóknastofa Háskólans skal senda eftirlitsmanni smjörlikisgerða skýrsl- 

ur yfir fjörefnablöndukaup hvers smjörlíkisframleiðanda jafnóðum og kaupin 
fara fram, enda er eftirlitsmanninum sérstaklega skylt að vaka yfir því, að farið 
sé eftir ákvæðum þeim, sem sett eru í reglum þessum. 

7. gr. 
Brot gegn reglum þessum varða sektum frá 100—-5000 krónum, nema þyngri 

hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

8. gr. 

Reglur bessar ganga i gildi 1. mai 1935. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 61, 28. janúar 1935, 
sbr. lög nr. 32, 19. júní 1933, um tilbúning og verzlun með smjörlíki o. fl, og 
birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. apríl 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

42 SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir styrktarsjóð til Svíþjóðarferða. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða“. Stofnfé hans er 
kr. 5673.00, sem gefnar eru af sænskum manni, sem ekki vill láta nafns síns 

getið, til eflingar menningarsambandi Íslands og Svíþjóðar. 

2. gr. 

Úr sjóðnum má árlega veita styrki, sem nema þrem fjórðu hlutum árs- 
vaxtanna. Styrkjum má í fyrsta sinni úthluta á árinu 1935.
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3. gr. 42 

Styrki skal veita ungum og efnilegum mönnum til námsdvalar í Svíþjóð, 4. maí 

þó eigi fleirum en einum á ári, þar til árleg úthlutun nemur meiru en 400 krónum. 

„Sænsk-islenzka félagið í Reykjavík hefir rétt til að gera tillögur um úthlutun 

styrksins. 

Í. gr. 

Sjóðurinn er undir stjórn forsætisráðherra. Ákveður hann um styrkveil- 

ingar og um ávöxtun sjóðsins. 

5. gr. 

Beikninga sjóðsins og skýrslu um hverjir notið hafa. skal birta í Stjórnartið- 

indunum. 

Forsætisráðherrann, 4. maí 1935. 

Hermann Jónasson. 

GJALDSKRÁ 43 

SE 8 - . SR 8. maí 
fyrir notkun raforku í Hafnarfjarðarkaupstað. 

Verð á raforku skal vera sem hér segir: 

1. Um mæli til ljósa ....0...000 00 kr. 0,70 fyrir hverja kwst. 

2. Um mæli til ljósa og smámótora, hvorl- 

{veggja um sama mæli „2... 0,55 

3. Um mæli til mótora með ójafnri raun ...... 0,40 

{. Um mæli mótora með jafnri raun .......... - 0,35 

5. Um mæli til mótora við fiskþurrkunarhús .... 0,18 

Gjaldskrá þessi, sem er samin og samþykkt af eiganda rafmagnsslöðvar- 

innar í Hafnarfirði, Útvegsbanka Íslands h/f og af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, 

staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 83, 23. júní 1932 um raforkuvirki, til að 

öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að (1 

máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. maí 1955. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,
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AUGLYSING 

um stadfesting heilbrigdismålaråduneytisins å heilbrigdissambykkt fyrir þann 

hluta Svarfaðardalshrepps, er telst til Dalvikurkauptuns. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþykktir 

fyrir bæjar- og sveitarfélög, er hér með staðfest eftirfarandi 

HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

fyrir þann hluta Svarfaðardalshrepps, er telst til Dalvíkurkauptúns, sem sýslu- 

nefnd Eyjafjarðarsýslu hefir samþykkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

Í. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir þann hluta Svarfaðardalshrepps, er telst til Dal- 

víkurkauptúns. 

< yr 2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti í nefnd- 

inni einn maður, er hreppsnefnd kýs bl þriggja ára, og annar er sýslunefnd kýs 

af íbúum þorpsins tl jafnlangs tíma. 

3. gr. 

Formadur kvedur nefndina til fundar, bå er honum bykir þurfa. eða hinir 

nefndarmennirnir eða héraðslæknir óskar, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

Hann ákveður fundartíma og fundarstað, rilar í fundarbók gerðir nefndarinnar, 

hefur á hendi bréfaskriftir og annast um að fyrirskipunum nefndarinnar sé 

hlýtt. Héraðslæknir á heimtingu á að silja á fundum og taka þátt í umræðum, en 

ekki hefur hann atkvæðisrétt. 

T 

t. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gætur á því, að heilbrigðissaimþvykktinni sé hlýtt 

í öllum greinum. Hún skal í því skyni rannsaka hús og eignir manna á sam- 

þvkktarsvæðinu einu sinni á ári, og oftar ef þörf krefur, og má hún skipta þessu 

starfi milli nefndarmanna. 

Heilbrigðisnefnd skal færa í bók allt það, sem hún finnur aðfinnsluvert 

samkvæmt samþykkt þessari. og skal hún skriflega skipa þeim, sem í hlut eiga. 

fyrir um það, hvað þeir eigi að gjöra til umbóta, og kæra !il sýslumanns ef eigi 
er hlýtt.
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5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur naudsynlega einhverja prifnadarbåt eda heilbrigd- 

isráðstöfun, sem hefur í för með sér útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún leggja 

mál það fyrir hreppsnefnd, og fara fram á að fé sé veitt. Nú hafnar hreppsnefnd 

slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefnd heimilt að skjóta málinu til sýslu- 

nefndar, er leggur fullnaðarúrskurð á það. 

H. KAFLI 

Um fráræslu. 

6. gr. 

Skólp má ekki láta síga í jörð þar sem óþrifnaður er að þvi; skal veita 

öllu skólpi burt frá húsum, svo langt sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, og skulu 

æsin gerð eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

í. gr. 

Ef ræsin eru gerð meðfram akvegi á opinberan kostnað, skulu þeir er hús 
í 5 

ciga meðfram veginum, skyldir að gera skólpræsi, hver frá sínu húsi útl i 

goturæsid. 

Hl. KAFLI 

Um vatnsból. 

8. Er. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum. Skal hvorki í þau bera né 

láta í þau renna neitt það, er óhreinkar vatnið, eða spillir því. Úr lækjum sem 

renna um samþvkktarsvæðið skal bannað að taka neyzluvatn, ef hætta er á því 

að valnið óhreinkist eða spillist frá þeim. sem ofar búa. 

9. gr. 

Brunna má ekki hafa á öðrum stöðum en þeim, sem heilbrigðisnefnd leyfir. 

Nú vill einhver gera nýjan brunn, eða breyta gömlum brunni, þá skal tilkynna 

það heilbrigðisnefndinni, er segir fyrir hvernig brunninum skuli vera háttað. 

og er hlutaðeigandi skyldur að fara eftir fyrirsögn hennar. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundarsakir, ef 

hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir það í ljós, að vatnið sé 

skaðvænt, og ekki er unnt að gera við brunninn svo, að vatnið verði óskaðvænt, 

þá skal heilbrigðisnefnd skipa eiganda að moka ofaní brunninn, og fylla hann 

svo, að engu vatni verði úr honum náð. 

Vatnsveitur á samþykktarsvæðinu eru eins og önnur vatnsból þar, háð 

umsjón og eftirliti heilbrigðisnefndar. 

1935 

44 
18. maí
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IV. KAFLI 

Um peningshús, hauga og forir. 

11. gr. 
Ekkert peningshús. fjós eða áburðarhús má byggja í þorpinu á öðrum stað 

en þeim, sem heilbrigðisnefnd leyfir og telur að ekki stafi óhollusta eða óþrifn- 
aður frá. Ef byggingarnefnd er til í þorpinu, skal leitað umsagnar hennar, og er 
skylt að fara eftir tillögum hennar, hvernig hún telur byggingunni haganlegast 
fyrir komið og smekklegast. Sama gildir og um forir og safngryfjur, skulu þær 
ætið gerðar af lagarheldri steinsteypu, og með vatnsþéttu þaki. Mvkjuhauga eða 
aðra áburðarhauga má hvergi hafa í þorpinu. 

12. gr. 
Komi peningshús, haughús, forir eða haugar, sem eldri eru en þessi sam- 

þykkt, í bága við ákvæði næstu greinar á undan, getur heilbrigðisnefnd heimtað 
að úr sé bætt, en heimilt er þá viðkomanda að skjóta fyrirskipunum nefndar- 
innar undir úrskurð sýslumanns innan átta daga, en hann skal leita álits héraðs- 
læknis, og því næst kveða upp úrskurð svo fljótt sem unnt er. 

V. KAFLI 

Um salerni. 

15. gr. 

Hverju íbúðarhúsi og sjóhúsi skal fylgja salerni, er sé sett á þeim stað, sem 
heilbrigðisnefnd ákveður. Skulu þau vera svo gerð sem heilbrigðisnefnd mælir 
fyrir. 

ld. gr. 

Salerni skulu jafnan vera vel hrein, og saurilátin læmd áður en þau fyllast. 
Heilbrigðisnefnd skal segja fyrir, hvar láta megi saur úr salernunum 

15. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykkt þessi eða 
þau eru illa gerð eða óþrifleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigendum 
að þau séu gerð eða endurbætt. 

Vinnuveitendur skulu skyldir að hafa salerni svo mörg, sem heilbrigðisnefnd 
telur nægja.
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VI. KAFLI 44 

Um sorp og önnur óhreinindi. 18. maí 

16. gr. 
Sorphauga og sorpgryfjur må eigi hafa nærri ibudarhusum, alfaravegum, 

eða vatnsbólum. Flytja skal burtu allt sorp að minnsta kosti tvisvar á ári, haust 

og vor. Heilbrigðisnefnd getur heimtað að sorpi og Ösku sé safnað í laus ílát úr 

málmi, og flutt burt jafnótt og þau fyllast, á þann stað, er hún tl tekur. 

17. gr. 

Það er skylda sjómanna að varpa öllu slori, hausum og dálkum, í sjóinn, 

ef það er ekki hagnýtt og flutt burtu jafnóðum og það til fellst. Formenn eða 

verkstjórar bera ábyrgð á, að þessu ákvæði sé hlýtt. 

18. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eda daunillt rennsli fer ut å al- 

faraveg eða inn á eign þeirra sem næstir búa, getur heilbrigðisnefnd skipað þeim, 

er óþrifnaðinum valda, að flytja óhreinindin tafarlaust burtu, 

Þeim, sem flytja mykju, grút, slor og bein, eða annað, sem óþrifnaður er 

að, um götur þorpsins, ber að gæta þess að ekki falli neitt úr flutningstækjunum 

á göluna, og ef það kemur fyrir, þá að hreinsa það burtu strax. 

Bein má ekki þurrka svo nærri húsum eða alfaravegi, að maðkur geti skriðið 

á húsin eða veginn. Ekki má heldur hlaða þurrum beinum á öðrum stöðum en 

þeim, sem heilbrigðisnefnd leyfir. 

VII. KAFLI 

Um iðnað, sem óbrifnaður fvlgir. 

19. gr. 

Hver sá iðnaður, sem óþrifnaður fylgir eða óhollusta, svo sem lýsisbræðsla, 

fiskþvottur, beinamölun o. s. frv. skal vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar 

og fyrirmælum hennar, að því er hreinlæti siertir, bæði utan húss og innan. 

VII. KAFLI 

Um slátrun. 

20. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með slátrun sauðfjár, og lita eftir hvort 

nauðsynlegs þrifnaðar sé gætt; skulu allir sem við slátrun fást, skyldir að hlýða 

fyrirmælum hennar í þessu efni. Þrifa skal slátursvæðið daglega og koma til 

sjávar saur og öðrum úrgangi, er fram kemur við slátrunina. Sullum skal eyða
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svo sem lög mæla fyrir. Ílát þau og áhöld, sem notuð eru vid slåtrunina, skulu 
daglega þvegin og hreinsuð. Vatn til pæklunar á kjöl skal tekið úr neyzluvatns- 
bóli. 

IX. KAFLI 

Um matvöru. 

21. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með því, að ekki sé höfð á boðstólum 

skemmd eða svikin matvara, sem skaðleg er heilsu manna. Nú kemur bad i 

ljós við rannsókn, að einhver matvara, sem seld er, reynist skaðleg heilsu manna, 
skal nefndin þá auglýsa það opinberlega og vara menn við að nota hana til 

manneldis; getur nefndin bannað að selja hana, að viðlögðum sektum. 

Kjöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, nema 

héraðslæknir álíti það hættulaust. 

22. gr. 

Öll mjólk skal vera háð eftirliti heilbrigðisnefndar eftir því sem við verður 
komið, og getur nefndin bannað mjólkursölu frá heimili, ef næmur sjúkdómur 
er á heimilinu eða kýr þar veikar af næmum sjúkdómi. Berklaveikar mann- 
eskjur mega hvorki hirða kýr, mjólka né fara með þá mjólk, er selja skal. 

Heilbrigðisnefndin getur og bannað sölu mjólkur frá heimili, ef þar er farið 
óþriflega með mjólkina, eða hreinlæti í fjósinu eða hirðing á kúm svo lakleg, ad 
venju meiri hætta er á að mjólkin óhreinkist í fjósinu. Sama er og, ef fjósið er 
notað fyrir salerni. 

X, KAFLI 

Um íbúðarhús. 

25. gr. 

Öll herbergi, sem notuð eru til íbúðar, skulu vera svo gerð, að unnt sé að 

halda þeim hreinum og loftrás góðri. 

Ef íbúðarhús eru svo illa gerð, hrörleg. þröng, eða óhrein, að heilbrigðis- 

nefnd álítur hættulegt fyrir heilsu manna að búa í þeim, þá getur hún bannað 

íbúðina. Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir 

því, og skal þá fólkið fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningar- 

degi, ef húsið er ekki bætt á þeim tíma svo, að nefndinni líki. Þó er húseisanda 

frjálst á átta daga fresti, að skjóta skipun nefndarinnar undir úrskurð sýslu- 

manns, en hann skal leita álits héraðslæknis, og því næst leggja úrskurð á málið 

svo fljótt sem verða má.
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KAFLI 44 

Um skóla. 
18. maí 

24. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og stofur, sem notaðar eru il 

kennslu á samþvykktarsvæðinu a. m. k. einu sinni á ári. Hver sá, er tekur börn 

til kennslu, skal tilkynna heilbrigðisnefnd hvar hann ætlar að kenna. Séð skal 

um að nægileg loftræsting sé í kennslustofunum og loftrvimi a. m. k. 25 rúm- 

meiri á hvern nemanda, og er heilbrigðisnefnd skylt að sjá um að fyllsta hrein- 

lætis sé gætt um hirðingu skólahúsa. 

Ef nemandi eða kennari hefir næman sjúkdóm og læknir álitur, að um 

sóttnæmishættu sé að ræða, þá skal heilbrigðisnefnd banna að hlutaðeigandi 

komi í skólann, þar til læknir telur sóttnæmishættuna um garð sengna. 

XII. KAFLI 

Um samkomuhús, 

25. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með samkomuhúsum í þorpinu, og sjá 

um, að þau séu ræstuð, hvenær sem hún álítur þörf, sem og, að jafnan séu nægi- 

lega mörg hrákaílát. Vilji eigendur ekki sætta sig við álit heilbrigðisnefndar, 

gela þeir leitað álils héraðslæknis, sem þá ræður úrslitum. 

KIM. KAFLI 

Um brauðgerðarhús. 

26. gr. 

Enginn má reisa brauðgerðarhús né byrja bakaraiðn á samþvykktarsvæðinu 

fyrr en hann hefir fengið leyfi heilbrigðisnefndar. Skal leyfið bundið því skil- 

yrði að brauðgerðarhúsið sé bjart og loftgott. loft og veggir kalkaðir eða sements- 

bornir, og loft steinlímt eða hellulagt. Áður en brauðgerðarhús tekur til starfa, 

skal heilbrigðisnefnd með ráði héraðslæknis setja reglur um hollustuhætti og 

þrifnað við daglega vinnu þar, útilokun sjúklinga með næma sjúkdóma og sár 

o.s.frv. 

Getur heilbrigðisnefnd látið loka brauðgerðinni, ef þeim reglum er ekki 

fylst.
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44 XIV. KAFLI 
18. maí ss ss mal Um kirkjur og kirkjugarða. 

27. gr. 

Verði kirkja gerð eða kirkjugarður í þorpinu, skal leitað álits og umsagnar 
heilbrigðisnefndar. Um hreinlæti og þrifnað í kirkjunni gilda sömu reglur og 
um samkomuhús. 

XV. KAFLI 

Um næma sjúkdóma. 

28. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómum, skal 

heilbrigðisnefnd aðstoða héraðslækni við sóttvörnina. 

Ef upp kemur alvarlegur næmur sjúkdómur á samþykktarsvæðinu, eða í 

nálægum sveitum, þá er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði við héraðslækni að 

setja strangari fyrirmæli um stundarsakir en í samþykkt þessari felast, um hrein- 

læti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

KVI. KAFLI 

Um sektir. 

29. gr. 

Ef menn brjóta samþykkt þessa, eða vanrækja á setlum fresti, að fram- 

kvæma þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni. varðar það 

allt að 200 króna sekt, sem rennur í sveitarsjóð. 

Ef heilbrigðisnefnd kýs 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 

greiða kostnaðinn úr sveitarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, sem 

sekur er. 

90. gr. 

Heilbrigðissamþvkkt þessi öðlast gildi 1. júlí 1935. 

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

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 18. maí 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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REGLUGERD 45 
, , . . … 22. mai 

um hvíldartíma bifreiðarstjóra. 

Í. gr. 

Bifreiðarstjórar fólksflutningabifreiða skulu að jafnaði hafa 12 klukku- 

stunda óstitna hvild á sólarhring hverjum, auk nauðsynlegs matartíma. Þó skal 

leyfð 4 klukkustunda eftirvinna þegar nauðsyn krefur, enda komi þá að minnsta 

kosti 10 klukkustunda hvild á eftir. 

Sérhver fólksbifreiðastöð skal halda dagbók, er sýni nákvæmlega daglegan 

vinnutíma hvers bifreiðarstjóra, hvenær hann kemur tl vinnu og hvenær hann 

fer frá vinnu. Skal lögreglunni og skoðunarmönnum bifreiða í umdæmi því, 

sem Þbifreiðaslöðin er í, heimill aðgangur að dagbókum þessum, þegar krafizt er. 

2. gr 

Bifreiðarstjóra, sem hefir farþega í bifreið sinni, er eigi heimilt að slita ferð 

sinni eða hætta vinnu þó að vinnudagur sé úti, samkvæmt ákvæðum 1. gr., fyrr 

en hann hefir lokið ferðinni eða náð á hæfilegan áfangastað og gengið vel frá 

bifreiðinni. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 500 krónum. Mál út af 
slíkum Þrotum skulu rekin sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 13. gr. laga nr. 70 8. september 
951, til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um sama efni frá 
14. júní 1930. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. maí 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 46 
, … ss .. , . , . . , » Þe + 2 í um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði. 77 ve 

1. gr. 

Sölubúðum í Hafnarfirði skal lokað eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og 4. er. 
samþykktar þessarar.
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46 2. gr. 

27. maí Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis, og 

þær eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu vera þær 

undantekningar frá þessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdagskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en 

kl. 4 síðdegis, og laugardagana fyrir páska og hvítasunnu eigi síðar en kl. 6 

síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda sölubúðum 

opnum tl miðnættis. Næsta laugardag á undan þessum degi skal heimilt að 

halda sölubúðum opnum til kl. 10 síðdegis. Ennfremur skal heimilt að halda 

sölubúðum opnum til kl. 10 síðdegis einn virkan dag til viðbótar í vikunni næstu 

fyrir jólin, eftir ákvörðun lögreglustjóra. 

Á tímabilinu frá 1. júní til 81. ágúst skal á laugardögum loka sölubúðum 

cigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur 

geti orðið á því, er bæjarstjórninni heimilt að ákveða, að sölubúðum skuli um 

lengri eða skemmri tima lokað fyr en kl. 7 síðdegis og opnaðar síðar en kl. 8 

árdegis á virkum dögum. 

3. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta månudag i ågustmånudi 

mega engar sölubúðir vera opnar. 

Hinn 1. maí, 17. júní og 1. desember skulu allar sölubúðir lokaðar kl. 12 á 

hádegi, ef þessa daga ber upp á virkan dag. 

1. or. 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða í samþykkt þessari skal sú ein und- 

anþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum á almenn- 

um helgidögum, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði frá kl. 

9 árdegis til kl. 4 síðdegis. eingöngu til sölu á brauðum, kökum, mjólk. rjóma 

og skyri. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 

Menn, sem komnir eru inn i sålubud fyrir lokunartima, er heimilt ad af- 

greiða eftir að lokað er. 

6. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og lorgum eða 

annarsstaðar utan sölubúða, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem 

ekki má selja nema samkvæmt verzlunarleyfi.
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7. gr. 46 

7. maí Da
 

Vinnutími sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðar- 

  

1 á degi hverjum 

  

fyrirtækjum eða skrifstofum í Hafn: 

en hér segir: 

Fyrir sendisveina á aldrinum 

Fyrir sendisveina á aldrinum 14 ára og e 

Úlsending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að, 

skal lokið eigi síðar en einni klukkustund eftir lokunartíma sölubúðanna, verk- 

slæðanna eða ski 

klukkustundum eftir lokunartima. 

  

tofanna, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim 

9. gr 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu 

  

) 

til þess að sala fari fram i godgerda- frá samþykkt þessari fyrir einstaka daga og Ul 

skyni, eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra 

horfa til almenningsheilla 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 20—-500 krónum, og renna 

sektirnar í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sei 

  

almenn lögreglumál. 

il. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og er jafnframí úr gildi numin 

samþvkkt um lokunarlíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað nr. 51 frá 22. Júní 

1927, og breytingar á þeirri samþykkt nr. 115 30. nóv. 1931 og nr. 63 20. júní 1932. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar sam- 
kvæmt lögum nr. 79 14. nóvember 1917, staðfestist hér með og birtist Hl eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnn- og samgöngumálaráðuneylið, 27. maí 1985 

Haraldur Guðmundsson. 

Pall Pálmason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupsítað 

frá 16. matmánaðar 1935 til jafnlengdar } 
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A. Fridur peningur. 
I hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ........ . 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver    
  € 

6 sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti ....... .… hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

12 sauðir, velurgamillir, á hausti ......... hver 

8 ær geldar å hausti Ll... hver 

10 ær mylkar á hausti .................. hver 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

bryssu, å sama aldri ...............… hver 

B. UIL, smjør og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveg 

120 pd. af misktri ullu, vel pveginni ..... pd. 

  

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ......... pd. 

120 pd. af tólg, vel bræddri .........0..... pd. 

Tóvara af ullu. 
í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
Í þræði 0... . pundið 

60 pör eingirnissokka ....... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ...........… parið 

180 pör sjóvetlinga ...... so. parid 

20 eingirnispeysur ..............…… se... hver 

15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver 

  

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. 

120 álnir einskeftu, í al. til5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

I hndr., 6 vættir áf 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 væltin 

  

á 

a 

  

  

      
    

I peningum Alin 

kr aur kr Ar mur, 

221 501 227 50 

3191} 191 46 
» » » 

p » » » 

17 50} 210 001 175 

22 421 179 56; 149 

14 421 144 201 120 
150 834 150 8831 126 

139 00} 185 331 154 

0 708 8400 70 

0 52 62 40 52 

1139324 158 40} 132 

0 57 68 40 57 

» „ « » „ 

» » » » » 

» » » » » 

») ») » » | 

» » » „ | 

| » ») » 

» » » » » 

» » » » ” 

21 8S0f 150 80} 109 

» ») » » (3 

» » » » ” 

» D » nn 

» » » | |
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Í peningum | Hundrað á | Alin 47 

kr. aur. kr. aur.| aur. ri 
KE. Lýsi. 

27.{ 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| d» ”»| » 

28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å LR. »| » » 

29. Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DR. DAN d» » 

30. Í tunna (120 pt.) horskalysis ........ 8 pottar å 2 85) 35 2541 29 

77 "7. im 
F. Skinnavara. 

31 I hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 85 00 2 007 27 
32. 6 fjórðungar kýrskinns .............… 10 pund á 6 001 36 00) 50 
33 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 5 104 30 601 2: 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á BN) ÞIÐ » 

35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund å 5 67 14 04 37 

36, 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á nd» ÞAÐ » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0491 117 601 98 

G. Ymislegl. 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DU ÞIÐ ) 

30. #0 pd. af æðardún, óhreinsuðum „.... pundið á ÞIÐ ÞE » 

10. fuglafidri 00... 10 pund å » ») ) 
il. fjallagrösum #............. 10 pund á DR d» ÞIÐ | 

12, agsverk um heyannir .............0.... å 8 17 „of 163 
15. - l lambslóður ......0..000 000. á 8175 ”». »å 175 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

Eftir A. eða í fríðu 184 10) 153 

Eftir B. eða í ulin, sm, 93 30| 78 

Eftir GC. eða í ullartóvött ........000.2 00 ensenvene ” ) 

Eftir D. eða í fiski ..............0. 130 801 109 
Eftir E. eða Í lýsi „00... 0201 29 
Eftir F. eða í skinnavörti .......00%00 0... . 92 05 3) 

En meðalverð allra landaura samantalið IR sr 195 501 412 

og skipt með ó sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0.00. 000 99 10f 82       

Skrifstofu NorSur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstadar, 16. marz 1955, 

Hjålmar Vilhjalmsson 

setlur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 5. april 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maimánaðar 1935 tl jafnlengdar 1936 
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Á. Fríður peningur. 
Í hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 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, velurgamlir, á hausti ......... hver á 

S ær geldar á hausti 2.......0.. hver á 

10 ær mylkar á hausti ............ hver á 
Í áburðarkestur, taminn,.5 til 12 vetra, í fard. á 

1 hryssu, á sama aldri ............ „.. hver á 

B. UW, smjör og lóðlg. 
I 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 

GC. Tóvara af ullu. 

lhndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa Í skreppur, en hver skreppa 

MA þræði „0... pundið á 
60 pör eingirnissokka ....00... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka 2............ parið á 

180 por sjovetlinga ......000. 0. parid å 

20 eingirnispeysur ........... hver á 

15 tvibandsgjaldpeysur .................… hver å 
  

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 væltir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å 
- 6 vættir af håkarli, hertum .„.......... vættin á 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur. Aut 

201 67 | 201 67} 168 

25 9831 155 581 1390 

25 104 150 60) 125 

21 04| 1687321 140 
16 701 200 401 167 

19 78| 158 241 152 

12 54| 125 40} 104 

142,67| 142 67| 119 

128 931 171 91{ 145 

”» 73 87 60 73 

LÓÐ 6560 53 

1501 156 001 130 

„1 íð 20 61 

„ „ » » » 

» ”» | | DM 

nn | » » n 
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» » » » » 

20 50f 125 001} 109 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. sn kr. aur. kr. aur.| aur. 

KE. Lýsi. 
Í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| » ”»| » | 

l tunna (120 pt hákarlalysis ....... 8 pottar á »| » ÞIÐ ») 

I tunna (120 pt.) selslysis ...... „22. 8 poltar á ÞIÐ) » | » » 
Í tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å ÞIÐ ”»| » » 

F. Skinnavara. | 
ål. f 1hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 10/86 1544 36 

32, 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 91501) 571004 47 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á DAN) ÞIÐ » 

34, 8 fjórð. sauðskinns, af. tvæv. og eldri 10 pund á 71924 65136) 53 
35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 61334 7596) 68 
36. 6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å I ÞIÐ » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »|39) 93160) 78 
| 

Gr. Ymislegt. 
38. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 14175f 88150! 74 
39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| DAN) | 

10. 120 pd. af fuglafidri ...............… 10 pund å 19 00f 22800 190 
HH. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „1 dx» DAN) | 
12. álnir, Í dagsverk um heyvannir ................. á 8 77 ÞIÐ 75 

43. Í lambsfóður .........02 00 á 8118 »| » 164 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í friði ..........00 0 enke rnsnnenee . 16386) 136 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00. 0 … 95101 74 

Eftir GC. eða í ullartóvört .....2...0. … » dd » 
Eftir D. eða í fiski .............0. 0. FR 123 00| 102 
Eftir E. eða í lýsi ............020 en ennennsnnee . I | 
Eftir F. eða í skinnavöru .......2%00.0 000 AÐ 66 67 56 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00.. 0. 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....     
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 2. marz 1955. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 2. april 1935. 

Evsteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason, 
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49 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafeilssýslu 

frá 16. maimánaðar 193 5 til jafnlensdar 1956. 
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1. Fridur peningur. 
I hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 ilo vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

— S ær geldar á hausti „.........0.....0.... hver á 

10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

ís hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UT, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvíti 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 

Cc. Tóvara af ullu. 
Íhndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 1Í skreppur, en hver skreppa 

44 þræði Lo. eve nnses pundið á 
60 pör eingirnissokka .........0..0... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga ......00.0 parið á 
20 eingirnispeysur ...... ARI hver á 
15 tvibandsg ;jaldpeysur ........... hver å 

120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

G vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... væltin á 

  

    

Í peningum | Hundrað Alir 

kr. aur. kr. aur au 

202 00} 168 

109 20 21 

120004 100 

126 40f 105 

151 201 126 

115 60 93 

{ 63 00 

152 00} 152 00 

11210604 149 33 

0159 70 80 BY 

0 35 192 00 39 

1061 127 201 106 

0 56 67 90 56 
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| | » | 
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» | » » 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 49 

*kr aur. kr. aur.| aur. 

Lysi. 
7 Í hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞU ÞAÐ » 

I tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „0 D | 
Í tunna (120 pt) selslýsis .......... 8 pottar á DR ) ) 
í tunna (120 pt) þorskalysis ........ 8 pottar á » DAN » 

. Skinnavara. 
Sl. f 1 hndr., á fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6331 2582 21 

32. 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 1142} 926152) 22 

33, 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 2167 16702 15 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 2701 2160 18 

35 i2 fjord, saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 2 90) 261401 22 

3 6 fjórðungar selskinns ............ 10 pund á 2 67 1602 13 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0151 122 401 102 

Y mislegt. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| ”»| » 

39, 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| »| » 

40. 120 pd. af fuglafiðri ......... „2... 10 pund á „I „1 ” 
11. 480 pd. af fjallagråsum ........... .… 10 pund å „ly DR) „ 

42.{ 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir „................. á 640 „| ot 128 
12, Í lambsfóður ..... III „á 570 »| »f 114 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verdur: 

Eftir Á. eða í fríðu ................ sr AI 151 86 10 

Eftir B. eða í ulla, smjöri og lólg FIRIR 76 80| 64 

Eftir C. eda i ullartåvåru 0... HIF ÞIÐ » 

Eftir D. eða í fiski ...... ARI enes »| » » 

Eftir K. eða í lýsi ............0.. 0 entnenee . ”»| » » 

Eftir F. eða í skinnavört .......... 00 BIÐ … 363831 30 

En meðalverð allra landaura samatalið .......0.....000 0 24499) 204 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ........0.0.....0 BI 81166) 68       

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 15. janúar 1935. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjáarmálaráðuneytið, 2. apríl 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maimánaðar 1935 tl jafnlengdar 1936. 
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A. Fridur peningur. 

C. Tovara af ullu. 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum octå- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar. í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti . „0... 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 

Þ. Ull, smjör og tólg. 
1 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 

I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði .....00...0.. pundið á 

60 pör eingirnissokka ................2. parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .........0..0000... parið á 

20 eingirnispeysur ..........0... 0... hver á 

15 tvíibandsgjaldpeysur .................… hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. ; 

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 ..... FIRIR vættin 

  

  
  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur k aur 

197 86} 197 165 

18 291 109 91 

23 431 140 117 

17 071} 140 117 

1531141 157 151 

171571 140 117 

679 67 í 

132 14| 132 110 

92 144 122 851 102 

0/50 60 00 50 

0/38 39 60 33 

1121 134) 40} 112 

0 51 61120 51 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. SR 
E. Lýsi. 

27 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å ÞIÐ Þ) » 

28 — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » ÞIÐ » 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å I Þ) » 
30 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á ”»| d» NN » 

i . 
TF. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 10137, 4148 35 

32. - 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 700f 42 00f 35 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 00) 36 00) 30 
34. 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 7 25| 58 00| 48 
33. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 3 954 4740) 39 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR. 0) 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á » 33) 79 201 66 

G. Ymislegt. 
58. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ÞIÐ ”»| » | 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ”»| d» » 

10. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ». d» ÞIÐ D 

41.1 — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ”»| l» ÞIÐ) » 
12.1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 764 „ot 1568 
43. 1 lambsfóður ..........0.002 002. á 729 „| 146 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............. 000... 154 43} 112 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............0 00. ið 80) 61 
Eftir GC. eða í ullartóvöru .........0...0 0 ÞIÐ) D 

Eftir D. eða í fiski ...........0.0.000. 00. ÆRES » 

Eftir E. eða í lýsi ...............00 0 ÞIÐ) » 

Eftir F. eða í skinnavöru .............0.00 00. 90 68} 42 

En meðalverð allra landaura samantalið ...............000000. 0. 0... 258 911 215 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............0..0.. 0... 86 30) 72       

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 15. janúar 1935. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 2. apríl 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar 
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Á. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 tilo vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, velurgantir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti .......00..... 0... hver á 

10 ær mylkar á hausti .........0..... hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

13 hryssu, á sama aldri ............2..… hver á 

B. Ull, smjør og tólg. 

C. Tovara af ullu. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

AA þræði 2... pundið 

60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 

180 pör sjóvetlinga .......00.0 parið 

20 eingirnispeysur 2....000. hver 

15 tvibandsgjaldpeysur ......0..0...... hver 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin í 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin : 

  

1930. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr.  aur.| kr. aur. 

265 001 265 00} 221 
| » » »”) n 

36 00) 216001 180 

27 00} 216 00} 180 
1600} 192 001} 160 

26 00} 208 00} 173 

14. 00} 140 001 117 

130 00} 150 00} 108 
| » » » » 

0 524 6240 >2 

035). 421004 35 

1504 180 00 150 

075 90 00 75 

» » « » » 

» » » » » 

| » » » | 

1 251 225 00} 187 

» | » » » 

| » ») » » 

» » » » » 

» | | » » 

106 25 9750 öl 
| » » » | 

| | | » » 

» » » » » 
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I peningum | Hundrad å | Alin 

. kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslysis ...... 8 pottar á ) ) | 

1 tunna (120 pt.) hákarlalýsís ....... 8 pottar á ”» dd VR » 
1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DAN. LA d» » 
í tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4 75| “1 26} oð 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9000) 36 00 50 

6 fjordungar kyrskinns, .............… 10 pund å 7 50) 4500 37 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 00) 30.00| 25 

8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 7 254 58 00 18 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 3 75) 45 00f 537 
6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å Þ DAN )» » 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ÞIÐ ”»| d» » 

G. Ymislegt. 
1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| 0» DANNI » 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ÞIÐ) » 

120 pd. af fuglafiðri ............. 10 pund á 18 00} 216 00} 180 
480 pd. af fjallagrösum ...........2. 10 pund á I) ÞE | 

ð álnir, 1 dagsverk um heyannir ............0..22.. Á 12 00 »… »f 240 
Í lambsfóður ........022000 0 ennen á DAN ÞÐ D 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............0. 195 29 165 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ........0.0 93 601 78 
Eftir C. ea i ullartåvåru ......... 225 001 187 
Eftir D. eða í fiski ...........0..00.0. 97, 50| 81 
Eftir E. eða Í lýsi .....0..0..0.. 71,25 59 
Eftir F, eda i skinnavåru ..........2..0.0 0 [2 80) 35 

En meðalverð allra landaura samantalið „............000.0. 0... 125 441 603 

og skipt með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0...2.0 00... 120 911 101     
  

Skrifstofu Vestmannaevjakaupstaðar, 23. april 1935. 

Kr. Linnet. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér med. 

Fjármálaráðuneytið, 25. april 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Páll Eggert Ólason,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1935 bl jafnlengdar 1936. 
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Á. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 tilo 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 áburðarbÞestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
1 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. 

I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ......0.20 00 pundið á 
60 pör eingirnissokka ........0000. 0... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .......00.00.0000.. parið á 

20 eingirnispeysur 20... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .........0.0.. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. 

120 álnir einskettu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

á 

á 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir al þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarl, hertum ........... vættin í 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| au 

232 001 252 00} 193 

18 001 108 00 90 

23901 1483740 119 

17 551 140 401 117 

13 45} 161 401 194 

16 85f 134801 112 

7 40 74 00 62 

115.00| 115,00| 96 
89 00} 118 67 99 

0 53 63 60 58 

0 29 ö4 80 29 

1 381 165601 138 

0 60 72 00 60 

» » | » „ 

» | » | » 

» » » » » 
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öð. 

39. 

10. 

H. 

12. 

43.   
Medalverd å 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

„>, kr. aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
Í hndr., 1 tunna (120 pí.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”»| d» »| » 

1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ) ”»| » » 
Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ”»| » DL d» » 
1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á DA) ÞIÐ) | 

7, 
F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 5/46) 21/84 18 
6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 31861) 23116 19 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 2183 16198) 14 

8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 31091 241721 21 
12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 2,171 261041 22 
6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å ÞIÐ DAN | 
240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0,21 5040 42 

, | 
G. Ymislegt. | 

Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| ÞIÐ » 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”»| » »| » 
120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » »| » » 

— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| » » 

5 álnir, Í dagsverk um heyannir ......0.00000.0... á 7115 »| »å 143 
1 lambsfóður ........20000000 00. á 6175 »| ») 135 

hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........00.000 0000. 136 41| 114 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 0000. 84100). 70 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........202002 00. »| » » 
Eftir D. eða í fiski ..........022.20 000. DR) » 
Eftir E. eða 1 lysi s.ssssueeenneneeeneneenrnneneennenvenseneee ni » 

Eftir F. eða í skinnavöru .......00.2000 0000 27 19| 23 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0.000n. 0... 247 601 207 

og skipt med 3 synir: 

Medalverd allra medalverda .........0..20000.. 0... 821583) 69     
  

Skrifstofu Rangårvallasyslu, 5. februarmånadar 1935. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 29. marz 1930. 

Evsteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frá 16. maimánaðar 1935 til jafnlengdar 1936. 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. a} kr. aur} aur. 
1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 1 9259,37| 259 37) 216 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 22 0981 137 881 115 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 3000} 180 00| 150 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 231121 184 96) 154 
- 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 17754 215 001 177 

8 ær geldar á hausti .................... hver å 20162) 164.96 137 
10 ær mylkar á hausti .................. hver á 91121 91 20| 76 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 197 /81| 127 811 107 
13 hryssu, á sama aldri ................ hver á 941371 125 83) 105 

B. UIL, smjår og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. á 0158f 69 60) 58 

- 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 35f 42 00) 35 

120 pd. af smjöri, vel verkudu ........... pd. á 11451 174 001 145 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. å 0 61 73.201 61 

C. Tovara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ......0....0 pundið á „A „ » 
- 60 pör eingirnissokka .......0.0..0000... parið á ”» ÞAÐ ” 

30 por tvibandsgjaldsokka ............. parid å „ „ » 

180 pör sjóvetlinga .........0...0.000... parið á ”» ”» dd | 
20 eingirnispeysur ........0.000 0. hver á DR) VN) » 

15 tvibandsgjaldpeysur .................… hver å DR) DR) „ 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á DR) v) | 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ”» 0» » | » 

D. Fiskur. 
i hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å ”». dd » 0» | 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DR) »| dd ”» 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ”» |) ”»| dd » 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á DR dd ÞIÐ | 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ». dd ”»| » |
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Í peningum | Hundrað á | Alin 53 

, , kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR » ÞIÐ | 

28. 1 tunna (120 pt. hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| l» »| /» » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „Í ÞIÐ » 

30. | - Í tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å ÞIÐ ÞU » 

F. Skinnavara. | 
31.| Ihndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6641 26156) 22 
32. - 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 5.191 31,141 26 
33 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 31533) 21,18 18 

34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „1 „19 » 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „ DR » » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”» dd „I » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ” |» DL » 

G. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á Þ) ÞIÐ | 
39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) |» » 
10. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ „| » 

41.1 — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „15 » 
12, 1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..............20.... å 8 22 „| of 164 

42. I lambsfóður ......0.00000 000 á 7169 „| ol 154 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu ........0..200200 0 nnnnenennee 165 (00| 187 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0%0000 0000 89 70) 75 
Eftir G. eða í ullartóvöru ........0.0.2000 0. „I » 
Eftir D. eda i fiski „........2.000 00. »|1 » 

Eftir E. eða í lýsi ............200 00. nesrennenrenee ÞIÐ) » 

Eftir F. eða í skinnavöru ........0002%00 2000 26 29| 22 

En meðalverð allra landaura samantalið ......0.00000200 nn 280 | 99 | 234 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .......20000uuueneseevesseensere 93661. 78     
  

Skrifstofu Árnessýslu, 2. marz 1935. 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 29. marz 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1935 til jafnlengdar 1936. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur kr. au a 
1. 1 hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum octó- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... å | 272 861 272861 2927 
2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lemhdar, i fard. hver å 26641 15984) 133 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 32851 197110) 164 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 25 1361 202.88{ 169 

ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 19107) 298 841 191 
6. 8 ær geldar á hausti .................... hver á 24504 19600) 163 

7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 11 65 | 116 50t 97 
8S.| - 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 143 57| 148 ,57| 190 

9. 1%3 hryssu, å sama aldri ................ hver å | 103 93) 138574 115 

B. UN, smjör og tólg. 
10.{ Ihndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0159 701804 59 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 045 54/00| 45 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1150} 180 00 | 150 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0070} 84/00{ 70 

C. Tóvara af ullu. 
14.{ 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði „0... pundið á „I ÞIÐ » 
15. 60 por eingirnissokka .................. parid å »| » ÞJ » 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á ”»| d» ÞIÐ | 
17.| — 180 pör sjóvetlinga ...........0.0.0000.. parið á 1 601 288 1007 240 

18. 20 eingirnispeysur .........0..000 0000. hver á „0 »| » » 

19.f — 15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver å »| »| » » 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ”» 0» ÞIÐ) | 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR) »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á 17411 1041461 87 
23 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á 39 75) 2838501 199 

24 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 31 301 1877801 156 
25 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å 39 3831 235981 197 

26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á A ÞIÐ) »          
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; 54 
Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.f Í hndi., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ”». » | 

28. - 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DA d»D ÞIÐ) | 
20. - Í tunna (120 pt selslýsis .......... 8 pottar á DR » DAN » 

30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å 1 50] 64 504 54 

7 Of... 

F. Skinnavara. 
. sr NR - , a gp 4 
31. hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9139; 37 561 31 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 71331 451981 37 
99 2 por N . , fí Y 19 33. G fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 69) 40.14) 33 
34, 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9 101 72 Sí 61 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 6 40) 76 80} 64 
36. 6 fjórðungar selskinns pund á 0) Þ » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „I d» ÞIÐ D 

x VÁ . 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 19. 281 115 68} 96 

30. - 4Ð pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| d» ÞIÐ ») 

40. - 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ ») 
11.; — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞÐ) » 
12.4 5 ålnir, Í dagsverk um heyannir ...............,.… å 10118 » 1] 204 
43. - Il lambsfodur ....20seeuueeeeveesenenennnnenee å 10/92 ”» 4 218 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu „......... ARA see. | 184 02{ 155 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg .......0.. 020. 97 201 81 
Eftir GC. eða í ullartóvöru 22... 288 00) 240 
Eftir Ð. eða i fiski senere ener evnee 191 681 160 

Eftir E. eða í lýsi .....0.....00 0. 64 50) 54 
Eftir F. eða í skinnavöru ............ 0 . ot 26) 45 

En meðalverð allra landaura samantalið „.................. . ...... .… | 879661 738 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............... rr | 146 Gl| 122     
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 3. april 1935. 
fun > . Fe 

Ragnar Jónsson 

settur. 

7 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 5. april 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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55 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar 1936. 

  

  

        

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. km | ka sr. 
1.| í hndr., 1 kýr, 3 til S vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... å | 242 704 2492 70} 202 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, í fard. hver á 26 40} 168 40} 132 

3. 6 sauðir, 3 tilo vetra, á hausti .......... hver á ”» dd ». d» 

L 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å DAN #0 

ð. 12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á „0 DR 0» 

6. 8 ær geldar á hausti ............... hver á 23 1301 186 401 15. 

7 10 ær mylkar á hausti 2....0..0 0... hver á 11 351 1138 501 95 

8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. å | 114 S0f 114 801 96 

9, 1% hbryssu, å sama aldri ...............… hver å 90 30) 120 40f 109 

B. UW, smjår og lólg. 
10, | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. å 0 538| 69 60 ;8 
11. - 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 46} 55 90 H 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 441 172 80} 14 

15. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 60 12 00} 60 

C. Tóvara af ullu. 
14. f 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

(A þræði „0... pundið á DNNNÐ) Cc 

15. - 60 pör eingirnissokka ........0.00...0.. parið á DU) ”» 3 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............… parið á A) » dd» 

17 180 pör sjóvetlinga .......0.0.0.. 0 parið á ÞAÐ DR) 

18. - 20 eingirnispeysur 2... hver å ”» dd ”» 9 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur ......00.0 0 hver å » DD ”» 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á DR) » dd 

21. - 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å »| ”» 0» 

D. Fiskur. 
292, | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å DR) ”» 0» 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å DAN) » 5 

24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å „0 Þ 

25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á ”»| d» DAN 
26 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å ”» DD nd
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FE 
Í peningum | Hundrað á | Alin or 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.f í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á „0 ”» x» » 
28. | - Í tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „0 I | 
20. - í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „0 „ | 
30. - Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 0) 1 D 

F. Skinnavara. 
I hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6 821 27 281 283 

6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 5 671 34 02f 28 

6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 3 61) 21 664) 18 
8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ”» ÞIÐ » 
12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ”» dl» VN | 
6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) ÞIÐ » 

- 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á DAN ÞIÐ » 

G. Ymislegl. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å ». Di » 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á Þ) ÞIÐ » 

10. - 120 pd. af fuglafidri ........... .…... 10 pund å DR) » | » ») 
11. 180 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á NN ÞIÐ | 

12. óálnir, 1 dagsverk um heyannir ................. á 8 65 ÞOL 17 

13. 1 lambsfóðtr ........000..0 0 á 9 80 Þ ») 196   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 00... FRI 156 03) 150 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ........0.00 0 9240 77 

Eftir GC. eða í ullartóvört ..........0020.. ÞIÐ | 

Eftir D. eða í fiski ......... RE FR SR ÞIÐ) » 

Eftir E. eða i lysi ..… benene erne ener veeee 27:65) 28 
Eftir F. eda i skinnavoru ......0..0.. 0 rese ÞIÐ » 

En meðalverð allra landaura samantalið ,,,,..... RUNNIÐ 2106 0081 230 

og skipt með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............0.0. 00. 9203 77       

om 
Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 9, marz 19355. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjárimálaráðuneytið, 2. apríl 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Páll Eggert Ólason,
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56 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Myrasýslu 

frá 16. malmánaðar 1955 Hl jafnlengdar 1956. 

  

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Friður peningur. kr. aur. kr. aur. aur. 

I. Í hndr, Í kýr, 3 l8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber I nhoåvembermånadarloka, i fard. .......... á | 245 001 245 00f 204 

2. 6 ær, 2 il 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 26 871 161 224 1354 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å no od» ”». dd » 

t.| — 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å ”» od» ”»1 0% » 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á BN) BN) „ 

). 8 ær geldar á hausti ............ hver á 22 621 180 96t 151 
7. 10 ær mylkar å hausti .............. hver å 10 06} 100 601 84 

S.|} —— 1 áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 118 75| 118 75 99 

9. 14 hryssu, á sama aldri ................ hver á 85 621 114 16 95 

B. UT, smjör og tólg. 
10. | I hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 61 7390 61 

120 pd. af mishtri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 43| 51 60 15 
12.| — 120 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 354) 160 8S0| 154 

13.{ — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 521 6240 52 

C. Tóvara af ullu. 
14. f 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

A þræði 0... pundið á DR) ”» dd » 

15. 60 por eingirnissokka 00... parið á DAN) DR) | 

16. - 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á „ DR „ 

17. 180 pör sjóvetlinga 20.00.0000 parið á ÞJ d» DAN » 
18. 20 eingirnispeysur 20... hver å „0 „ | 
29. - 15 tvíbandsgjaldpeysur „......0..0. hver á ,» 9 „A | 

20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á NN) ”» dd » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til & kv. breidrar 1 al. å ”» 0» DAN) | 

D. Fiskur. 

22 Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å „ ”» dd » 

23. - 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á ”» dd ”» dd | 

21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ”» 0) DR) | 

20. G vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „ „0 » 

26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á A „0 |        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 56 

vor kr. aur.| kr. | aur. aur. 

KE. Lýsi. 
27.| I hndr., Í tunna (120 pí) hvalslýsis ...... 8 pottar á DAN DAN) » 

28. I tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á DU v | 

29. - 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 2401 36, 00| 30 

30. 1 tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á DA. DAN | 

F. Skinnavara. 
31.| í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 4 92 19 68 16 

32. 6 fjórðungar kyrskinns ......0..0.0... 10 pund á 41721 281394) 24 
38. 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 2 82 16 92 

34 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DR d» DAN dl» » 
35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞIÐ DR) | 

36. 6 fjórðungar selskinns ......22222240 10 pund å ”»| d» ”»| dd | 
37. - 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 251 60100 50 

G. Ymislegt. 
38. | 1 Endr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15333) 91 .98| 77 
39. - 4Ð pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| d» » 0» » 
40. 120 pd. af fuglafiðri .......0.0....0... 10 pund á ”»| 9 DR » | 
11. - 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ”»| DR) | 

42.1 álnir, Í dagsverk um hevannir ......00. 0... á í 44 mot 149 

43. Í lambsfóður .........0220 00 Á 7175 » ») 155 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........200000 00. ek nens kn ke esknnee 153 45| 128 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0002. 00 FAR 87 00 72 

Eftir G. eða í ullartóvöru .......220 0 BIÐ » 9 » 

Eftir D. eða Í fiski .......0.000 0... BI BN) | 
Eftir E. eða i lWsi ........200 0000 FI 3600} 3 

Eftir F. eða í skinnavöru ........2%20 0000 . 31 23| 26 

En meðalverð allra landaura samantalið .......2.0. 0000... 307 68| 256 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ......2.0...02 00. . . 76 921 64     
  

Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 9. marz 1935. 

G. Bjørnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið 2. april 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1935 Hl jafnlengdar 1936. 

  

VR
 
ho

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

15. 

16. 

18. 

19. 

20. 

21. 

A
T
 

U
t
 

  

Á. Fríður peningur. 
Í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á 

ö sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti .................. hver á 

10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 192 vetra, í fard. á 

173 hryssu, á sama aldri ................ hver á 

Þ. UW, smjör og tólg. 
1 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 

Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á 
60 pör eingirnissokka .......0....0.. parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 por sjåvetlinga .............22224… parid å 

20 eingirnispeysur ........00.. hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur ..........00....... hver å 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al å 
1 20 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 

6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af Ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

      

Í peningum { Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. |aur.| aur 

2141171 214 17| 178 

22 491 194 524 112 

27150| 165 00| 137 
231001 184 001 153 

17 8853f 213 196} 178 

20 581 164 641 137 

121754 127 501 106 

111 67 | 111 67 95 

81167) 108 891 91 

0159 70 80 99 

0 38 15 60 öð 

1 27{ 152 40} 127 

0 60 7200 60 

» | » » » 

| n nn » » 

» ) | » 

| » » | ”» 

37 > » 

» | | | „ 

„ » » » | 

„ » | | » 

16 40 98 40 82 
| ») ”» » n 

24 88f 148 98f 194 

2Y 141 174 841 146 
nn | » » nm
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Í peningum | Hundrað á | Alin 57 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar á »| d» »| » | 

28. 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| d» DR) 2) 
29. 1 tunna (120 pt. selslýsis .......... 8 pottar á ÞIÐ v » 

30. Í tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å 2 88 153 204 36 

F. Skinnavara. 
31. | 1hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 8.00f 321001 27 

32, 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 71751 46.50) 39 
33. 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 51621 381792+ 38 
34 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ,»0 Sø |. | 

35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á vÐ | » 

36, 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 00 431 398 1581 332 
37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 043; 103 201 86 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsuðum .. pundið á 151254 91150f 76 
39. 10 pd. af ædardun, &åhreinsudum ..... pundid å ”»| 5 ”»| » » 

10. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å 15/44f 185 28| 154 

H.; — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „I „| » 

12,4 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ............ „er Å 6158 „I ot 132 
19. Í lambsfóður .......... FRI á 7175 »| »f 155 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......... FIS 158 1261 152 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0.000 0. ve. 85920 71 

Eftir GC. eða í ullartóvört ............ 000 „ „ 
Eftir D. eða í fiski ...........200.00 42,4: f 1407 744 117 

Eftir E. eða í lýsi .......002. 0000. 143 20} 36 

Eftir F. eða í skinnavöru .........000000. se... | 122) 80{ 102 

En meðalverð allra landaura samantalið „............... so... 550 9201 458 

og skipt með 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .............. III „ee. f| 1101/04) 92 
I     

  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 12. marz 1935. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 5. apríl 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.



1935 

58 

170 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Dalasyslu 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar 1936. 

  

10. 

11. 

12. 

15. 

15 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21.   

A. Fríður peningur. 
1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum octó- 

1 hn 

1 hn 

1 hn 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 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 hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UT, smjör og tólg. 
dr., 120 pd. af hvitri 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. 
dr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði Lo... pundið á 
60 pör eingirnissokka ..........0........ parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .........0.0...00 0. parið á 

20 eingirnispeySur .........000 00. hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur ........0....... hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskettu, 1 al. til o kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

dr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr aur.| aur. 

210 001 210 005 175 

25 56) 1585 364 128 
» | | | » 

» » » » » 

» » » „ » 

17 224 157 761 115 

12 44} 124 401 104 

112 221 112 22 94 

78 891 105 19 S8 

0 57 6840 37 

0 383 5960 99 

1 194 142 SOF 119 

049 5880 19 

» » | » » 

» » » » » 

» » » » „ 

» ») nn 3 » 

| | n» » » 

» ») » » ”» 

» ») ») » » 

» | » » » 

» » » » » 

» » » „ „ 

» » » » ”» 

» | „ » „| 

| » » » „  



  

í 
þm
 

Meðalverð á 

En 

Meðalverð 

SE
 

SØ
 

NO
 

ma
 

5. 

30 
7 
57 

E. Lýsi. 
Í hndr., í tunna (120 pí.) hvalslýsis „..... 6 pottar á 

Í tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
I tunna (120 pt) selslýsis .........… 8 pottar á 
í tunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar r á 

F. Skinnavara. 
Í Endr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 

6 fjórðungar kyýrskinns .......... 10 pund á 
6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 

8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

2 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 

6 fjórðungar selskinns „..........5... 10 pund á 
240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

nislegl. 
af vel hreinsuðum æðardún, pundið á      a óhreinsuðum pundið á 

af fuglafiðri .............. . 10 pund á 

af fj rosum pund å 

b ålnir, 1 dagsverk 1 heyannir 2... å 

Í lambsfóður 2... FR á   
1å 

  

hverju hundraði og hverr yrtöldum landaurum 

Eftir Á. 

  

eða í Í 

Eftir B. eða í ullu, sm 

Eftir GC. eða í ullartóvört ........ 

Eftir D. eða í fiski ............0 0 

Eftir E. eða Í lyst 20... renekevere 

Eftir F. eða i skinnavoru .........0.. eennee 

meðalverð allra landaura samanfalið („.......0... eereee 

  

og skipt með 4 sýnir: 

allra meðalverða ............ HI 

verður; 

  

  

  

58 
Í peningum | Hundrað á | Alin = 

kr. aur. kr aur.| aur. 

n ») » | 

pm | » » » 

290 43 50 56 

» | » » » 

7 39 29 56 25 

o 22 öl 32 26 

39 19 98 17 
» » » » » 

| } | » » 

111 001 666 001 555 

0 38 91 20 76 

1500 90 00 75 

» ) » ») n 

) pm » » n» 

| » | | » 

7 11 »| »| 142 
917 „ ol 183 

140 49| 117 

77 40 64 

» » | 

| ) ) 

seernes 43 50 36 

vere. , 167 61 | 140 

SRI 129 001 357 

HERA 89 

  

      

  

sten inn Pol Porste sson 

ssskrá staðfestist hér Framanrituð verðlag 

Fjármálaráðuney 20. marz 

Eysteinn Jónsson. 

með. 

1935. 

Páll Eggert Ólason.
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59 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýsiu 

frá 16. maímánaðar 1935 til jafnlengdar 1956, 

  

   

  

    

   

    

  

   

  

            

Í þe 1 

Á. Fríður peningur. kr. a kr. aur,| aur. 

1.| I hndr., Í kýr, 3 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (288 27 199 

2. 6 ær, 2 il 6 velra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 26 39 152 
3.) — 6 sauðir, 3 Hl5 vetra, á hausti .......... hver á ”» od» DR | 

L. ð sauðir, tvævetrir, á hausti ....... „2... hver á ÞAÐ DR) » 

5. 12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 18 50f 222 001 185 

6. 8 ær geldar á hausti ..... a hver á 21 001 168 001 140 

7. IÐ ær mylkar á hausti ............ hver á 13 64} 196, 401 113 

8. Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 125 911 125 911 105 

9, lí hryssu, á sama aldri ................ hver á 98 09) 150 791 109 

B. U!I, smjör og tólg. 
10. | Í hndr.. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 18 201 61 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 15 60) 38 
12. 120 pd. af jo vel verkudu .... .……. pd. å 1 281 159 601 128 

13. 120 pd. at bræddri ...... 0... pd. á 0 551 66 .00| 55 

GC. Tóvara af ullu. 
14.| Thndr., 30 pd. hespugarns, 3 tl 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

Wædi Ll . þundið á Þ « ) 

15 jr eingirnisSokka 0... parið á DU) » dd 

16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka orr. parid å „A » dd » 

17. 180 pör sjåvetlinga ......... „parið á 1 19( 214 20) 178 

18. 20 eingirnispeysur ............ .……... hver á DR) 

19. íð tvíbandsgjaldpeysur ..... FAIR .. hver á „ ”» dd | 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å ”» dd» ÞJ » 

21.1 - 120 ålnir einskeftu, 1 al, til 5 kv. breidrar 1 al. å ”» dd» ”» dd ” 

D. Fiskur. 
2 I hndr,, 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á 16 91 101 46) 85 

23 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å „0 vu 

24 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin å DR DR DD ” 

25 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å ”»| » DU „ 

26 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å DR) DAN) |
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Í peningum | Hundrað á Al 

kr. aur. kr aur.{ aur. 

FE. Lýsi. 
í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ) » 

i Í tunna (190 pt) hákarlalysis ....... 8 pottar á NN DR) » 

29 L tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 2 63 39 4ð| 58 

ol) I tunna (1206 pt.) porskalysis 8 pottar å ”» 3 DR) » 

F. Skinnavara. 
31. | Í hndr, 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 71 38 841 392 

32. 6 fjordungar kyrskinns ..... BI 10 pund á 7 44 14 64 37 

33. 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 5 50 385 00f 28 

3 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 9 25 74 00} 62 

2 fjörð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „ „ „ 

6 fjórðungar selskinns ..... „ec... 10 pund á 11 50 6900 58 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 57f 15680) 114 

G. Ymislegt. 
58. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 204 #1, 20} 76 
59 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”»| ÞIÐ ») 
HH). 120 pd. af fuglafiðri ...... 2... 10 pund á 20 10) 241 20j 201 
il ISO pd. af fjallagrösum ..... .…. 10 pund á DR) ”»  l» | 

(2.| Sálnir, Í dagsverk um heyannir 2.......0... á 6 73 ” DD) 135 

5 l lambsfóður ........ FEE AÐRAR „á 886 Þoli 

165 47| 140 

eða S4 60 71 

eða 214 204 178 

eða 101,46 835 

eða AR 39 | 45 38 

eða i skinnavåru ........2.. 0. erene 66 05 55 

En medalverd allra landaura samantalid EEN 674 231 562 

og skipt með 6 sýnir! 

meðalverða I BR HER 112 37 94 

  

    
  

      
“ rit "1 | sv så darcwol: 1%9 Tuner { Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 10. marz 1 

Þorst. Símonarson 

settur, 

ramanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

  

92" Fjármálaráðunevtið, 29. marz 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason
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frå 16. 

VERÐLAGSSKRÁ 

safjarðarsýslu 

mm 

sem gildir fyrir 

  

aimánaðar 1985 til jafnlengdar 1936 

  

10. 

12. 

15. 

ið. 

16. 

18. 

     

      

  

  

   

      

  

   

  

   

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr a 
I hndr., 1 kyr, 3 öl 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóveimbermá naðar loka, í fard. .......... á 1250 94 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 27 00 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti ...... 2. hver á 2920 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 24 11 

12 saudir, veturgamlir, å hausti hver å 19 42 

8 ær geldar á hausti .............0.... hver á 21 98 

10 ær mylkar á hausti ............... hver á 13 25 

1 áburðarkestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 156 56 

hryssu, á sama aldri ........ 00... hver á { 1298 44 

B. UM, smjör og tólg. 
I hndr., 120 pd. hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0060 72 00) 60 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 451) 5400 15 
120 pd. af smjöri, vel verkudu .......... pd. á 1471 176 40 7 

120 pd. af tólg, vel brædd ........ BI pd. á 0 67 0 40 

C. Tovara af ullu 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 fil 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 2... pundið á BN) DR) » 

60 por eingirnissokka ............ ,…... parið Á DR) DR) | 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á ÞU VN) | 

180 pör = Jóvellinga BR „parið á 1 151 207 001 178 

20 cingirnispeysur ........... hver á „A | ) 
15 tvíbandssj: | pe; VSUP lll hver á „0 DR) » 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å „0 „ 
120 álnir einsketiu, 1 al. tl 5 kv. breiðrar Í al. á BN) BN) » 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af sallfiski, vel verkudum .. å 17 214 1085 261 86 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum á ft 251 259 501 216 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) ” iD » 

6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å ” 0» 9 » 

6 vættir af håkarli, hertum ,, BR vættin á „0 „A |        



  

27. 

28. 

29. 

30. 

58. 

59. 

40. 

En 

Meðalverð allra meðalverða 

|   
meða 

og skipt með 6 sy 

1! 

  

þ
e
r
n
a
n
 

þm
 

e
n
 

ha
nn

 
> 

verð allra landaura sam: 

  

              

   

  

  

Þ
A
R
 

o 

eða í 

eða í 

“. eða Í 
   

eða í 

    

  70 

00 

öð 

95 

39 

84 

94   

Í peninSUM | Hundrað á Alin 

v , … kr. aur kr. aur.} aur. 

E. Lýsi. 
í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... S pottar á „. „5 | 

í tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pollar á DR) SR) | 

Í tunna (120 pt) selslysis .........- 8 pottar á ”»| SE | 

1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 1 33 64/95 54 

F. Skinnavara. 
hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6061 2604 29 

6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 6 07 36 42 30 

6 fjórðungar hrossskinns BR 10 pund á 15 97054 93 

8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 607 18 56 10 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 5125 6300 53 

6 fjórðungar selskinns ........... . 10 pund á „. „0 | 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ”» dd ”»| » 

G. Ymislegt. 
hndr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum .. pundið á 161331 97 98| 82 

40 pd æðardún, óhreinsuðum ..... pundid á „ | | 

120 pd. af fuglafiðri ........... „22. 10 pund á „ „0 | 
180 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „|. „0 » 

5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir III á 7 47 »  »å 149 

EEN å 11 67 » „1 255 

fyrtöldum landaurum verður: 

184 421 154 

  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 5. april 1935. 

Jorli Hjartarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

2 art I Ed 
8. ADI 1935,    Hjarmalaraðunev 

Evsteinn Jónsson, 

Páll Eggert Ólason, 

1935



1935 

61 

176 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar " 1956. 
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A. Fridur peningur. 
I hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 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 
I0 ær mylkar á hausti .................… hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

Þ. UN, smjör og tólg. 
I 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 

GC. Tóvara af ullu. 
1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum.. vættin á 

44 þræði 0... pundið á 
60 por eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .......0..000... parið á 

20 eingirnispeysur ......0.00. 0... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur .............. hver á 

129 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. : 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin : 

6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ,„.......... vættin ts 

  

    
  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur. ur 

2311431 231 45) 1935 

27 867 167 161 159 
» | | | » 

| » n ' | 

18 33 188 

20 57 137 
1214 101 

128 57 107 

92 86 105 

069 82 80 69 

0 46 55 20 16 

1 291 154 80| 129 
0 57 68 40 57 

» „ » » » 

» » » » 

» | | ' » 

0 931 16 10 | 159 

| » (21 lJ 

„ | » n» » 

| Ð— | » 

» ») » » 

10 75 64 50 54 

öð8 331 229 98) 192 

”» | | | 

» | | | Ð 

385 001 228 001 190
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

KE. Lýsi. 
27 I hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ I » 

28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ”»  d» ” Id» | 
29 Í tunna (120 pt) selslýsis .......... 8 pottar á » |» ”»I 0» » 
30. I tunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar á 1 67 70 051 58 

7 Y . 
F. Skinnavara. 

31 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 11571 461281 39 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 942) 5652 17 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 51861 351161 29 

34, 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞU DR) | 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ð 07} 44/04| 37 
30. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 27 171 163 /02| 136 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ....….. hvert å 0 36; 86 40 72 

G. Ymislegt. 
58. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 14 67 88 021 75 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DL dm Dj » 
HO. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å ÆRE: „5 „ 

41. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ DR) | 
12. | álnir, 1 dagsverk um heyannir ................. á 6 45 »| »f 129 
{2 1 lambsfóður .......00.00. 0. á 9 43 „yt 189 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............2.. 0. rnreere 165 '27| 1535 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00 00. 90 301 75 

Eftir C. eða í ullartóvöru .........0.00. 0. 167 40| 139 

Eftir D. eða í fiski ............0. 0000... eeeneeeee 174 164 145 
Eftir E. eda i lýst ............. 02. 70.05| 58 

Eftir F. eða í skinnavöru ......2.2.00000 00 veere evrevee 71 90| 60 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........00.00 0. 1389 081 615 

og skipt með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..................0. 0... 123181 103     
  

Skrifstofu Strandasyslu, 28. februar 1935, 

H. Kr. Júlíusson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjármálaráðuneytið, 29. marz 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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VERÐLAGSSKRÁA 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1935 Ul jafnlengdar 1956. 

  

  

  

   
   

      

             

Í pe Hundrað á { Alin 

A. Friðt ungur. he au kr. a ar. 
1. 1 hndr., I ko il , sem beri 

ber til nóvembermánaðarloka, 203 211 903 211 169 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemi 27 86| 167 161 199 
3. 6 saudir, 3 til vetra, á hausti .......... hver å ,0 od ,| » » 

L. 8 sauðir, lvævettir, á hausti „........... hver á ”»|1 0» » 00% | 

ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 19 229 081 191 

6. 8 ær geldar á hausti ...................…. hver á IS 151 44| 126 
7. 10 ær mylkar á hausti ..............0... hver á 13 130 70| 109 
8. - 1 áburðarhestur, laminn, 5 bl 12 vetra, í fard. á 126 79 6 791 1066 

9. - 1% hryssu, á sama aldri ..... HI . hver á 95 001 126 671 106 

B. UI, smjør og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. å 0 71 85 20 71 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0.481 5760 18 

12. - 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 121 154 40 

13. 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 0 524 6240 

C. Tovara af ullu. 
14. | í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 1í skreppur, en hver skreppa 

dd þræði 20... . pundið á DR) v | 

15. 60 pör eingirnissokka .............. .. parið á „ ÞIÐ | 

16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka .......00.... parið á » 0» »| dd » 

17. I80 pör sjóvetlinga ........2...0..0020.. Parið á ”» 0% »| » | 

18. 20 eingirnispeysur ............… or... hver á DR) DAN | 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur ........... hver á » DD ”»| 

20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. „Í al. á „0 „|. ” 

21,| — 1929 álnir einskeltu, 1 al. til5 kv. breiðrar Í al. á „A DR | 

D. Fiskur. 
29.1 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 15 001 90.00} 75 

25. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 35 221 211/32| 176 

24, 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR )» ”| » „ 

25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á DR) DAN) | 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å ”» 9 ”»| » ”»
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27. 

28. 

29. 

30. 

0
 

38. 

39, 

40. 

HM. 

12. 

43. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

Ææ 
I 
m
m
 

0
 

R
Y
U
 

1
 

  

E. Lýsi. 
I hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 

1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
1 tunna (120 pt) selslýsis .......... 8 pottar á 
1 lunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

I hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 

6 fjórðungar kyýrskinns .............. 10 pund á 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 
8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 

— 6 fjórðungar selskinns ..........,... 10 pund á 
240 lambskinn (vorlamba), einlit .....,. hvert á 

G. Ymislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 

120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 

- 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 

ð álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 

1 lambsfóður ........0... 0 á 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir Ð. eða í fiski 

Eftir E. eða í lysi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

og skipt með 4 synir: 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

  

  

kr. aur. kr aur aur. 

» „ » „ » 

» » » » „ 

„ » » „ 

» » » „ » 

995 39 80 dd 

7 83 46 98 39 

5 283 öl 38 26 

» » » „ » 

„ „ „ » „ 

„ „ „ » ) 

”» pm » » » 

» » | ») » 

| | | | | 

”» » » » » 

7 41 » „I 148 

7175 ”». ») 155 

» » » 

RUN 150 66| 126 
> » ) 

242222. f 113 56 95       

Skrifstofu Hunavatnssyslu, 12. marz 1935 

P. t. Reykjavik, d. u. s. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 2. apríl 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 

m
n



1935 180 

63 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar 1936. 

  

I peningum | Hundrad å | Alin 

  A. Fridur peningur. km aur kn a ar 
1.| í hndr., 1 kýr, 3 l8 vetra, sem beri frá miðjum okló- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 255 71f 255 711 218 

9. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 26 45} 158 58) 132 

3. - OG sauðir, 3 ilo vetra, á hausti .......... hver á 26 831 160 981 134 

t.|- 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ......... .. hver á 21 71| 175 681 145 

5. - 12 sauðir, veturgamlir, å hausti ......... hver á 16 67{ 200 04| 167 

6. - 8 ær geldar á hausti ..........0.. hver á 20 93) 167 441 140 

7. 10 ær mylkar á hausti ......0.0... hver á 10 96| 109 60} 91 
8. - 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 135 71) 135 711 113 

9. 1% hryssu, á sama aldri ...............… hver á 95 71) 127 611) 106 

B. UIL, smjør og tólg. 
10. 1 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 64 76 80| 64 
11. - 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0138 45 60) 38 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 10( 132 001 110 

13. - 120 pd. af tólg, vel bræddni .............. pd. á 0 66| 79 20} 66 

(. 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 22... ensreee pundið á ”»  d» 0 | 

15. 60 pör eingirnissokka .....2020rrrereree parið á DAN) ”»  » » 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka ............… parid å ”» DR) | 

17. 180 pör sjóvetlinga ......000.0. 0. parið á 0 7141 127 80f 107 

18. - 20 EINGIFNISPEYSUT ......0.0 hver á „A „ | 
19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .......0...0.0.. hver á „A. » DD » 

20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á BN) » DD » 
21. - 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „A „A „ 

D. Fiskur.         29 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á BN) DR) | 

25 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 35 671 214 0214 178 

24 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á „ DR) „ 

25 6 vættir af ýsu, hertri ...............- vættin á ÞIÐ „A | 
20. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „ DU) „



  

  

  

  
      

181 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

„ , . kr. aur. kr. aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. Lhndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR DR dd | 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „ DAN) ”» 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DR) DR) | 
30. Í tunna (120 pt.) þorskalýsis .. „. 8 pottar á 3 33 19 95) +42 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 10 48 1 92} 35 
32. 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 9067 54 36 15 
38. 6 fjórðungar hrossskinns ....... „... 10 pund á 5 30} 81 80| 27 
34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 5.38) 45 04) 36 
35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 6 28f 75 36) 68 
36. 6 fjórðungar selskinns ............. 10 pund á ) ”». dd» | 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 0 46f 110 40f 92 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsuðum .. pundið á 15 853) 94 98 9 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”» Di » » 
40. 120 pd. af fuglafiðri ........ .…..... 10 pund å DR) ÞM | 
H. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „A. »| » » 

12. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .........2222224.… å 6 93 ”»… »f 159 
13. 1 lambsfédur ................ HR á 8 57 »… ») 171 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu .....0..... ns 160 45| 158 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......0....0 0 83 40 70 
Eftir GC. eða í ullartóvöru .....0.%%. 127 80) 107 
Eftir D. eða í fiski .......0..0..0 000 211 02} 178 
Eftir E. eða Í lýsi .....0.0..... 0 19:90} 42 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.000.. rvvree 59 48| 50 

En meðalverð allra landaura samantalið ,,..200000neneneneesneeerereenes 100 15} 685 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............0...0..0 0000 116.69} 98 

Skrifstofu Skasafjarðarsýslu, 2. marz 1935. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevlið, 29. marz 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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64 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðarkaupstað 

frá 16. malmánaðar 1935 til jafnlengdar 1956. 
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A. Fríður peningur. 

GC. Tóvara af ullu. 

Í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 il 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 ..............2..... hver á 
10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

Í áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UI, smjör og tólg. 
1 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 ......... „os. pd. á 

I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 20... 00... pundið á 

60 pör eingirnissokka ................ parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga ......0.0..00.... parið á 

20 cingirnispeysur ....22020eeeeeerrerne hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur ........0..... hver å 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. : 
í20 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. : 

D. Fiskur. 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin : 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ysu, hertri ................ vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur. aur 

290 71| 290 71| 242 

29 541 177 2 148 
| | » » » 

|) | | | » 

19.924 239 044 199 

21 02| 192 16| 160 

13 54| 195 40| 115 

165 71| 165 71| 138 

136 36} 181 8S1{ 152 

078 93 60 78 

0 55 66 00 50 

1474 176 40f 147 
070 84 00 70 

| | | | „ 

| » | | » 

„ » » » „| 

0 671 120 601% 100 

» » » | » 

„ » » » » 

» » » » (21 

» » » » „ 

21 o8| 129 48 108 

37 ð6| 225 361 188 
» » » » » 

| | » | ”» 

n » n» | »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 64 

v , … kr. aur. | kr. Jaur.| aur 

KE. Lýsi. A 
21.| Í hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”» dx» „ „ 
28. Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DAN „5 | 
29. - 1 tunna (120 pt.) selslýsis ..... .…… 8 pottar á „ ”»| » 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 3.46) 5190 15 

x ry nr ið i, 

F. Skinnavara. 
31. ft 1hndr., 4 fjordungar nautsskinns ...... . 10 pund å 7 19f 28 761 24 
32. 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 714 2 84 36 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 1 16 24 96) 21 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „. ,» od „ 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å DAN) „. „ 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) „ » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 441 105160| 88 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR DD DR) » 
39. £0 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „0 ”» dd » 
40. - 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „ „. „ 
11. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á I DR) | 

12. | álnir, 1 dagsverk um heyannir ................. á 946 „51 189 
13. - 1 lambsfóður ..........%0.00 00 á 11 93 „| 239 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fvyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........000 0. en keen ernennnee 197 44| 165 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0..00 0. 105 00| 87 

Eftir G. eða í ullartóvöru .......... 0 errnere 120 601 100 
Eftir D. eða í fiski ..........0..0.0. 177 424 148 
Eftir E. eda í lýsi .........000. 02. never rneee 51 90} 43 
Eftir F. eða í skinnavöru .........%0.00 0 50 54 12 

En meðalverð allra landaura samantalið FARA essee 709 901 585 

og skipt með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .......0...%... 0000. 117 154 97     
  

Skrifstofu Evjafjarðarsýslu, 14. marz 1930. 

Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevlið 2. april 1955. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

bingeyjarsyslu 

frå 16. maimånadar 1935 til jafnlengdar 1936. 
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A. Fríður peningur. 

Tóvara af ullu. 

I hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 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 

3 hryssu, á sama aldri .............. . hver á 

bh. Ul, smjör og tólg. 
I 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 

I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haídi 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 ...........0 0. hver 

15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. í 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin : 

6 vættir af harðfisk, vel verkuðum ... vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin í 

G vættir af ýsu, hertri ................ væltin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin í 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur, | aur. 

233;061 233 061 194 

50 67 | 18402 f 153 

33186) 203 16) 169 

28 751 230 00} 199 

21 94f 263 28) 219 

24751 197 841 165 

14 35} 143 501} 120 

162. 501 162 501 135 

14071) 187 611 156 

0.75 90 00 75 

0 54) 64 80 54 

11254 150 00) 125 

0 61 73 20 61 

» » » » | 

| | | n» „ 

| | | » „ 

» „ » » „ 

| | | | | 

| „ | | | 

» » » | | 

| | | | „> 

16 73) 100 38 84 

29 45| 176 701 147 
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KE. Lýsi. 
I hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar : 

Í tunna (120 pt. hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
I tunna (120 pt. selslýsis .......... 8 pottar á 
I tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund 

6 fjórðungar kyrskinns ......0....0... 10 pund 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund 

S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund 
6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund 

240 lambskinn (Cvorlamba), einlit ...... hvert 

GG. Ýmislegt. 

á 

á 

á 

á 

c 

å 

I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 
40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 

120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 

5 álnir, Í dagsverk um heyannir ..............0... á 
1 lambsfóður .......0..2.0 00 á 

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir G. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða í lýsi 

Eftir F. eða í skinnavöru 

og skipt með 5 synir: 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

”» | » » » 

» | | » » 

„ | » » » 

1 88 28 20 24 

8125 öð 00 28 

7 80 1680 39 

014 30 84 26 

+ 72 3776 31 

358 42 96 36 
» » „ » » 

0 40 96 00 80 

15 73 9438 79 
| „ » » » 

| | » » » 

„Í » » » 

811 » „| 162 

10 19 „ot 204 

200551 167 

9450 79 
» | » 

158544 115 

2820 2 

47 89 40 

509 (68 | 425 

94 85   101   
  

Skrifstofu Þingevjarsýslu, 28. febrúar 1935. 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 2. april 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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66 REGLUGERÐ 
7. mai vv . . . . N . sr pr . - um viðauka við reglugerð um gjaldeyrisverzlun. innflutning c. fl. frá 11. jan. 1935. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 11 9. jan. 1935, er hér með sett eftirfarandi 
reglugerð. 

Í. gr. 

Allir þeir, sem ferðast til útlanda, og hafa ekki fengið sjaldeyvrisleyfi, skulu, 
áður en þeir leggja af stað, veita gjaldeyris- og innflutningsnefnd fullnægjandi 
skýrslu um það, á hvern hátt þeir hafi aflað sér erlends gjaldeyris, til greiðslu 
á dvalarkostnaði og ferðakostnaði erlendis. 

2. gr. 

Þeir, sem fara úr landi, án þess að hafa veitt Sjaldeyris- og innflutnings- 
nefnd fullnægjandi slíkar skýrslur, samkvæmt 1. gr., skulu sæta sektum, allt að 
kr. 10000.00, nema þyngri refsing legi við samkv. lögum. gi 

3. gr. > 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

1. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. 

gr. 

Fjármálaráðuneytið, 7. maí 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

TI 7 Q 4 67 AUGLYSING 
9. maí FR ri . rv , » 

um sålu og utflutning å ymsum islenzkum afurdum. 

Samkvæmt bráðabirgðalögum frá 8. maí 1935 um heimild fyrir ríkisstjórn- 

ina til íhlutunar um sölu og útflutning á ýmsum íslenzkum afurðum, verða þeir, 
sem Óska að selja eða flytja til útlanda síldarlýsi, þorskalýsi, síldarmjöl, fisk- 
mjöl, beinamjöl, gærur, skinn og ull. að sækja um leyfi atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins til þess. Umsóknum skulu fylgja upplýsingar um verð vör- 

unnar og Hl hvaða lands á að selja hana. Útflutningur án slíks leyfis varðar 

sektum samkvæmt téðum lögum. 

Álvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 9. maí 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLYSING 

um að út séu gefnir nýir 100 króna bankaseðlar samkvæmt lögum 

um Landsbanka Íslands. 

Stjórn Landsbanka Íslands hefir samkvæmt lögum nr. 10, frá 15. april 

1928, gefið út handa Landsbankanum 100 króna seðla með svofelldri nýrri gerð: 

Framan á seðlunum er prentað gildi þeirra og er talan tilfærð í bókstöfum. 

svo og orðin: Samkvæmt lögum nr. 10, 15. apríl 1928 Landsbanki Íslands. Eru 

þessi orð með dökkrauðum lt á marglitum skildi. en skjöldurinn á marglitum 

grunni Í rauðleitri umgerð með skrautgreinum á. Fyrir ofan orðin er letrað 

nafn bankans: LANDSBANKI ÍSLANDS. en undir þeim stendur nafn formanns 

bankaráðsins og nafn eins af bankastjórunum, og eru nöfnin með rithönd þeirra. 

Vinstra megin við orðin er prentuð brjóstmynd Jóns Sigurðssonar, en hægra 

megin er mynd Jóns Eiríkssonar sem vatnsmerki í hvitum, kringlóttum reiti. 

Í öllum hornum er prentuð talan 100, er táknar gildi seðlanna; er hún með ljós- 

auðum lt í dökkrauðum, ferhyrndum reiti innan við umgerðina. Á framhlið- 

ina slær nokkrum purpuraroða. Aftan á seðlunum er hinn hvíti kringlótti reitinn 

með mynd Jóns Eiríkssonar sem vatnsmerki í vinstra megin, en hægra megin er 

prentuð mynd af fjársafni við Þjórsá, neðan við Gaukshöfða, í kringlóttri um- 

serð og eru upphafsstafir bankans, „L“ og „Í“. skrautlega dregnir, hvor til sinn- 

ar handar. Grunnflöturinn wmhverfis er með brugðningum og væl er umgerð 

með skrautgreinum í, en innan við hana talan 100 í hverju horni í kringlóttum 

skildi með skrautverki umhverfis í ferhyrndum smáreiti. Er bakhliðin öll prent- 
uð með rauðleitum Mt. 

Hinir eldri 100 kr. seðlar Landsbankans gilda fyrst um sinn jafnframt hin- 

um nýju. 

Þetta birtist hér með almenningi. 

Fjarmaálaráðuneytið, 9. maí 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð frá 15. marz 1935 um framleiðslu, meðferð og 

sölu mjólkur og rjóma o. fl. 

Aftan við „Ákvæði um stundarsakir“ komi ný málsgrein svohljóðandi: 

Meðan ekki er kostur á nægilegri mjólk, sem framleidd er samkvæmt 

ákvæðum VH. kafla þessarar reglugerðar, til þess að seljast ógerilsneydd, skal 
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69 Mjólkursamsölunni i Reykjavik heimilt að selja ógerilsneydda þá mjólk, sem 

14. maí framleidd er samkvæmt ákvæðum VÍ. kafla, enda sé til þess valin 1. flokks mjólk 

frá sem fæstum mjólkurframleiðendum í Reykjavík og grennd, er að dómi hér- 

aðslæknis og dýralæknis komast næst því að fullnægja ákvæðum VI. kafla við 

framleiðslu mjólkurinnar. Slík mjólk skal stuð gegnum þrystisíu, fyllt á flöskur 

og merkt ógerilsneydd mjólk B. 

Reglugerð þessi er hér með setl samkvæmt lögum nr. Í 7. janúar 1935, til 

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

eiga að máli. 

/ Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytlið, 14. maí 1935. 

Hermann Jónasson 

Vigfús Einarsson. 

70 REGLUGERÐ 
mai um 

um gerd og búnað almenningsbifreiða. 

Samkvæmt lögum nr. 62 28. janúar 1935, um skipulag á fólksflutningum 

með bifreiðum, eru hérmeð seti eftirfarandi ákvæði um serð og búnað bifreiða, 

er samkvæmi skoðunarvottorði rúma fleiri en 6 farþega (almenningsbifreiða) : 

i. gr. 

Ekki má nota aðrar bifreiðar en þær, er eigandi þeirra hefir fengið vottorð 

skoðunarmanns bifreiða um, að séu til þess hæfar og sem fullnægja skilyrðum 

þeim, sem selt eru í reglugerð þessari til öryggis og þæginda farþegum. 

2 gø 
= 5 

í I 

t úr góðu efni, nægilega sterkt, skjølgott Farþegabyrgi skal vera vandlega gert úr : 

og vatnshelt með heilum rúðum. Skal séð fyrir hæfilegri loftræstingu með þvi 

að auðvelt sé að opna rúður og loka þeim. Rúðugler öll skulu vera að minnsta 

kosti 5 mm. þykk og framrúða úr ógölluðu sléttslípuðu gleri. Sæti og bakbríkur 

skulu vera þægilega mjúk og klædd dúk, sem auðvell er að þrífa. 

Breidd sætis fyrir hvern farþega sé a. m. k. 13 em. og sé hæfilega rúm! 

milli sæta. Dyr skulu vera fremst á báðum hliðum, og aðrar aftar á vinstri hlið. 

Í bifreiðum er rúma fleiri en 10 farþega, skulu vera varadyr á afturgafli, ef þar 

er ekki sérstakur klefi fyrir flutning, en ella aftarlega í hægri hlið, og séu þær 

venjulega ekki notaðar. Skal tryggilega gengið frá læsingu dyra, svo að ekki sé 

hætt við að opnist, er bifreiðin er á ferð. Að öðru leyti skulu farþegabyrgin vera 

serð í samráði við bifreiðaeftirlitið.
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Skoðunarmönnunm bifreiða er heimilt að veita undanþágu samkvæmt nánari 

fyrirmælum ráðuneytisins, að því er snertir gerð og búnað farbegabyr rgi s fyrir 

bifreiðar þær, sem skrásetlar hafa verið, reglugerð þessi sengur í gildi, svo og 

fyrir þær bifreiðar, sem komnar eru svo Tangi í smíðum, að ekki Þykir. fært að 

gera á þeim slíkar breytingar, að þær fullnægi að einhverju sérstöku eða öllu 

leyti framangreindum ákvæðum. 

ð. gr. 

Í hverri bifreið skal festa upp á áberandi stað spjald, er Þifreiðaettirlitið 

leggur til gegn greiðslu kostnaðar, með áletraðri tölu farþega í sætum, sem mest 

má vera, og í slæðum ef einhver eru. Ekki má hlaða bifreið fram vfir það hlass 

eða tölu farþega, er skoðunarvotiorð tilgreinir. Sérstaklega skal varast að bif- 

reiðin sé ofhlaðin að aftan. Gæta skal þess að þrengja ekki að farþegum með 

flutningi. 

Í. gr. 

Framan við sæti bifreiðarstjóra skal festa ulan á bifreið spegil, ef ekki er 

slíkur spegill inni, svo að bifreiðarsljóri geli séð farartæki þau, er sunna ad koma 

aftan að bifreiðinni. Þó getur Þifreiðaeftirlilið veitt undanþágu frá þessu ákvæði, 

er sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Á glerinu framan við sæti bifreiðarstjórans 

skal vera tvöföld, sjálfvirk glerþurrka. Framan við sæti Þifreiðarstjórans skal 

vera hraðamælir og vegalengdarmælir, hvorttveggja í góðu lagi. 

5. gr. 

Í hverri bifreið skal vera slökkvitæki af viðurkenndri serð og stærð, á þeim 
i stað, er bifreidarstjori greidlega nær Gl. Aftarlega í farbegabyrginu, | sem + æ 3 I .… < i 

  

fljótt má grípa til, skal geymd öxi, hentug til ad hosøva gat å byrgid eda brjåta 

rúðurnar, ef slvs vill 

6. gr. 

Auglýsingar mega því aðeins vera utan á Þifreið að sætt sé um þær smekk- 

vísi að útliti og efni. 

Hvorki framan eða aftan á bifreið mega vera nokkur óviðkomandi merki 

eða stafir, sem að áliti skoðunarmanna geta glapið eða villt lögreglunni sýn. 

þegar greina þarf merki bifreiðarinnar, eða truflað framsýn bifreiðarsijóra. 

7. gr. 

Bifreiðar skulu vera að öllu leyti í góðu og fullkomnu lagi. Sérstaklega skal 
þess gætt um slýri og hemla. 

Sérhverjum eiganda eða umráðamanni bifreiðar er skylt að halda bifreið 
sinni vel við, svo að hún sé ætíð sem öruggust í akstri. Skal að jafnaði fylgi þeirri 
reglu, að hver bifreið sé að minnsta kosti einu sinni á ári rækilega athuguð af 
kunnáttumanni, endurnýjað og gert við það sem ábótavant er, en síðan 
viðurkennd af skoðunarmanni. Telst skoðun þessi ein hinna fjögurra lösboðnu 
árlegu skoðana. 

1935 
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Ber öllum slíkum umráðamönnum yfir bifreiðum, einnig þeim, sem hafa 

afgreiðslu þeirra á hendi, að sjá um að allar þær bifreiðir, er þeir hafa umráð 

yfir að sjá um afgreiðslu á, séu fulfærar til notkunar þá er þær eru í akstri 

og eru leigðar út. 

Ökumaður bifreiðar, sem vinnur hjá öðrum, skal ætíð sæla þess að til- 

kynna umráðamanni bifreiðarinnar þegar í stað, þá er Þifreiðin að einhverju 

leyti bilar, eða, vegna slits eða skemmda, fullnægir ekki lengur þeim kröfum, 

sem gerðar eru til bifreiða. 

Nú tilkynnir ökumaður umráðamanni bifreiðar slíka bilun eða slit á bifreið, 

og er ekki fljóllega úr bætt af umráðamanni, en ágreiningur verður milli þeirra 

um það, hvort sé á rökum byggt, og skal þá leita úrskurðar skoðunarnanns 

bifreiða. 

Ökumaður skal ætíð gæta þess að stýrisumbúnaður á bifreið hans sé (raustur 

og góður og auðvelt sé að snúa framhjólunum nægilega mikið il beggja hliða. 

Skal gæta þess að þau sitji réll á öxli og að hvergi sé verulegt slit eða bilun né 

stirðleiki á styrisumbúnaðinum og að hann sé vel smurður og liðugur. 

Á hverri bifreið skulu hemlar ætíð verka jafnt og vel þannig, að unnt sé 

með tiltölulega léttu átaki að láta þá fullþvinga að við stöðvun. Ökumaður skal 

sæta þess, að hemlarnir verki jafnmikið bæði á hægri og vinstri hlið vagnsins. 

Séu henlar bæði á fram- og afturhjólum bifreiðar, skal þess gætt að þeir verki 

fyrr og meira á afturhjólin. Varast skal að stöðva bifreið snögglega af hröðum 

akstri, og að neyta fulls átaks á hemlana að þarflausu. Handhemillinn skal vera 

svo öflugur að hann einn út af fyrir sig geti haldið bifreiðinni kyrri í brekku. 

Einnig skal vera auðvelt með tilsvarandi áfaki að losa hemilinn. 

8. Er. 

I. Farþegar skulu jafnan hegða sér prúðmannlega og forðast háreysli. Er 

beim skylt að hlyðnast bifreiðarstjóra í þessu efni 

2. Banna má bifreiðarstjóri reykingar í bifreið, ef einhver farþega æskir þess. 

3. Bifreiðarstjóra er óheimilt að flytja farþega, sem eru sýnilega ölvaðir og 

öðrum til leiðinda eða óþæginda. 

I. Gæta skal þess vandlega, að farþegar þrengt ekki að bifreiðarstjóra, sjálfir 

Í sætum sínum eða með farangri sinum. 

Jannað er farþegum að slanda á sligborði eða vera annarsstaðar ulan á bif- 

reið, sem er á ferð. 

Þegar bifreið ekur yfir brú eða fram hjá annari bifreið er farbegum 

bannað að vera með höfuð út um glugga eða rétta út hönd eða annað, sem 

rekizt setur í, Enginn má opna hurð eða stökkva út úr bifreið, fyrr en hún 

hefir verið stöðvuð og ökumaður gefur leyfi til þess. 

6. Farþegar skulu gæta þess að fara úl og inn í bifreið vinstra megin eftir því, 

sem við verður komið og sæta um það varúðar og hlýða fyrirmælum öku- 

manns þar að lútandi.
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9. ør, 

bær bifreidar, sem skrådar eru til voruflutninga en notadar eru endrum og 

sinnum til fólksflutninga, eða flytja að staðaldri framleiðsluvörur bænda (sbr. 

2. málsgr. Í. gr. laganna) skulu auk skráselningarvoltorðs hafa vottorð bifreiða- 

eftirlitsins um að þær séu hæfar Hl fólksflutninga. Sérstaklega skal þess vand- 

lega sætt, að pallurinn sé trvggilega festur við vagngrindina með umbúnaði, 

sem ekki getur opnazt. Gæta skal um þetta sérstakrar varúðar þar sem pallur er 

á hjörum. 

Gæta skal þess að farþegabyrgi, ef það er nokkurt, og sætin sé lrvggilega 

fest við pallinn. Farþegabyrgi og sæti skal vera traustlega gert og svo um búið. 

að ekki sé hætta á, að farþegar geti fallið úl! úr bifreið. 

Skulu byrgi og sæti gerð í samráði við skoðunarmenn bifreiða og skera þeir 

úr, hvort nota megi þau og hve marga farþesa megi flylja í þeim, enda heyra 

þat undir hina lögboðnu skoðun jafnt og sjálf bifreiðin. 

10. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gæta Þess að aka jafnan mjög varlega og tempra Öku- 

hraða ávallt svo að komizt verði hjá slysum og ekki sé trufluð umferðin. Ef 

stæði eru fyrir farþega má ökuhraði ekki vera meiri en 25 km. á klst. 

Ákvæði þessi gilda einnig fyrir vöruflutningabifreiðir, er þær endrum og 

sinnum eru notaðar til fólksflutninga, sömuleiðis fyrir bifreiðir, sem að slað- 

aldrei flytja framleiðsluvörur bænda: 

11. gr. 

Ökumenn bifreiða þetrra, er reglugerð þessi nær til, skulu vera reyndir og 

vel færir í starfi sínu bæði við að stjórna bifreið og við aðgerð vélar og vagns, 

enda hafi þeir próf, er gefur þeim réttindi til að stjórna leigubifrcið til mann- 

flutninga. 

12. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10— 1000 kr.. nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. og skulu mál úl af brolum á þeim sæta 

sömu meðferð og almenn lögreglumál. Auk þess er heimiil að svipta sérleyfis- 

hafa sérleyfi með fyrirvara eða þegar í stað, ef miklar sakir eru. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist ul efrbreytni Öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, (5. maí 1955. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1935 

70 
15. mal
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71 AUGLYSING 
15. mar 

um almenna skilmåla fyrir sérleyfum til fålksflutninga 

med almenningsbifreidum. 

Samkvæmt lögum nr. 62 28. janúar 1935, um skipulag á fólksflutningum 

með bifreiðum, eru hér með settir eftirfarandi skilmálar fyrir sérleyfum til fólks- 

flutninga á ákveðnum leiðum með bifreiðum, sem samkvæmt skoðunarvottorði 

rúma fleiri en 6 farþega (almenningsbifreiðum) : 

1. Í hverju sérleyfi skulu vera ákvæði um ferðir og fargjöld á hverri leið. 

Fargjöld skulu ákveðin af póststjórninni fyrir hver áramót og þá endranær. 

er breyting á verðlagi eða aðrar ástæður sefa tilefni Gl þess. Nú vill sérleyfishafi 

ekki hlita ákvörðun póstsljórnarinnar og sker þá ráðherra úr, en leita skal áður 

umsagnar nefndar þeirrar, er um getur í 3. gr. téðra laga um skipulag á fólks- 

flutningum með bifreiðum. 

2. Sérleyfishafi skal kappkosta að halda sem bezt ákveðna áætlun um burt- 

farar- og komutima bifreiða. Til breytingar á áætlun þarf leyfi póststjórnar og 

ber að gæta þess, að ekki verði gengið á rétt annara sérleyfishafa. 

Ff ferðir breytast eða falla niður af óviðráðanlegum ástæðum, skal sérleyfis- 

hafi þegar tilkynna það skriflega eða símleiðis til póstsljórnarinnar og tilgreina 

ástæður. 

5. Sérleyfishafi skal hafa umboðsmann á viðkomu- og endastöðvum og birta 

þar ferðaáætlanir og fargjöld með auglýsingu á hentugum stað. 

Í. Sérleyfíshafi skal annast um að Þifreiðasljórar hans í föstum áætlunar- 

ferðum færi daglega 1 þar til gerða bók tölu farþega, vegalengd, sem ekið er, svo 

og aðrar þær upplýsingar, er máli skipta að dómi póststjórnarinnar í samráði 

við vegamálasljórnina, til þess að fá vitneskju um rekstur bifreiðanna á hverri 

leið, svo og hvernig sérleyfishafi fullnægir fuiningabörfinni á leið þeirri. er 
> 

sérleyfi er veitt fyrir. Skal sérleyfishafi senda póststjórninni heildarskýrslu unn 

Þessi atriði um hver áramót. ásamt rekstrarreikningi í því formi, er póststjórnin 

mælir fyrir um. 

5. Póststjórnin ákveður í samráði við vegamálasljóra og sérleyfishafa, hve- 

nær fastar áætlunarferðir skuli byrja að vorinu og hvenær hætta að haustinu á 

leiðum beim, sem teppast af ófærð eða snjó nokkurn líma árs. 

6. Nú er veitt sérleyfi fyrir ákveðna leið og má þá enginn annar en sá eða 

þeir, er slík teyfi hafa fengið, halda uppi með bifreið. er fellur undir lögin um 

skipulag á fólksflutningum með bifreiðum, ferðum á þessari leið allri eða kafla 

úr henni. 

Alvinnumálaráðherra setur hvenær sem er Á sérleyfislímabilinu veitt sér- 

leyfi fyrir kafla úr leið, sem sérleyfi hefir áður verið veill fyrir. 

Sérleyfishafa er skylt að fullnægja fluiningaþörfinni á leið þeirri, er hann
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hefir fengið sérleyfi fyrir. Þar sem fleirum en einum er veitt sérleyfi til fólks- 

flutninga á einhverri leið, skal einn þeirra eða fleiri vera aðalsérleyfishafi og ber 

hann eða þeir ábyrgð á því að fullnægja flutningaþörfinni, en hinir hafa aðeins 

þann takmarkaða rétt til ferða, sem ákveðinn er í sérleyfinu. 

Póststjórninni er heimilt að undanskilja sérleyfi ferðir á héraðsmót. fjöl 

sóllar skemmtanir og önnur slík mannamól, svo og ferðir um Suðurlandsbraut 

að Lækjarbotnum á sunnudögum og öðrum almennum fridógum, um sumar- 

tímann. Sömuleiðis hópferðir, þá er samið er í einu lagi um leigu fyrir afnot af 

allri bifreiðinni, einni eða fleirum. 

Sérleyfi má veita eiganda bifreiðar til almenns aksturs án þess að bundið 

sé við nokkra ákveðna leið. Er þá heimilt að nota bifreiðina til flutninga á leiðum 

þeim, þar sem engin sérleyfi eru veitt, svo og til ferða þeirra, sem undanskildar 

eru sérleyfum. 

Gæta skal þess. að ekki sé gengið á rétt annara sérleyfishafa. Verði ágrein- 

ingur út af skilningi á ákvæðum þessarar greinar, sker póststjórnin úr. Úrskurði 

hennar má skjóta til ráðherra. 

„Gæta skal þess að aka þannig, að vegunum verði hlíft við skemmdum eftir 

því sem unnt er. Þyki vegamálastjóra vegarkafli hggja undir verulegum skemmd- 

um af umferð þungra Þifreiða, getur hann í samráði við póstsljórnina ákveðið 

að áætlunarferðir skuli niður falla á meðan svo stendur á. 

8. Halda skal bifreiðunum þrifalegum og hreinum að innan og utan, eftir 

því sem við verður komið. Skal gæta þess að áletrun á skráseiningarmerki sé 

jafnan vel læsileg. 

9. Framan á bifreið, sem er í föslum áætlunarferðum skal merkja greini- 

lega nafn leiðar. 

Í farþegabyrgi skal eftir því sem við verður komið festa upp auglýsingu 

um fastar áætlunarferðir og fargjöld á leið þeirri, er bifreiðin fer um 

10. Um daglegan vinnutíma Þifreiðarstjóra skal sæta ákvæða gildandi reglu- 

gerðar um hvíldartíma bifreiðarstjóra. Skal sæta þess að ofþrevta ekki bifreiðar- 

stjóra svo, að nauðsynlegt örvggi við akstur minnki. 

11. Sérleyfishafi er skyldur að flytja ákveðið magn póslflutnings ókeypis, 

eflir reglum sem póststjórnin setur. 

12. Heimilt er póststjórninni að taka í sínar hendur fyrir gjald, sem hún 

ákveður, afgreiðslu bifreiða, er sérleyfi hafa fengið Gl fastra áætlunárferða. et 

sérstakar áslæður eru fyrir hendi, svo sem {il þess að koma belra skipulagi á 

sölu farmiða og afgreiðslu bifreiðanna að öðru leyti. 

13. Að því leyti sem sérleyfi til fólksflutninga á ákveðinni leið er ekki tak- 

markað við ákveðna tölu bifreiða. skal sérleyfishafi fullnægja flutningaþörfinni 

og sker póslstjórnin úr, ef um er deilt. Skylt er sérleyfishafa. ef bifreið hans Þilar 

eða verður ónothæf. að úlvega aðra í hennar stað, er póststjórnin tekur gilda. 

14. Sérleyfishafi og Þifreiðarstjórar hans skulu jafnan gæta þess að sýna 

farþegum lipurð og kurleisi í afgreiðslu og allri umgengni 

15. Skylt er sérleyfishafa að kaupa og halda við tryggingu fyrir bifreiðir 

1935 

71 
15. mai
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71 sinar samkvæmt åkvædum laga um notkun bifreiða. Nær tryggingarskyldan 

15. maí einnig til bifreiða sem skrásettar eru til voruflutninga, en notadar eru til folks- 

flutninga endrum og sinnum, svo og til bifreiða, er flytja að staðaldri fram- 

leiðsluvörur bænda, en rúma fleiri en sex farþega. 

16. Heimilt er póststjórninni að nota eigin bifreiðar tl áætlunarferða á þeim 

leiðum, er áður hefir verið veitt sérleyfi fyrir, ef henni þykir henta. 

17. Sérleyfishafar eiga rétt á að kjósa þrjá menn í nefnd, samkvæmt reglum, 

er atvinnumálaráðherra selur, er gerir tillögur til póststjórnarinnar um fvrir- 

komulag og rekstur allan á flutningum samkvæmt sérleyfislögunum. 

18. Sérleyfishafa er skylt að fylgja ákvæðum framangreindra laga og reglu- 

gerða og skilmála sem settir eru samkvæmi þeim, seim og að hlíta breytingum. 

sem gerðar kunna að verða á lögunum eða á ákvæðum, sem sett eru samkvæini 
þeim, þar á meðal um sérleyfistímann, og una við þær breytingar, sem ráðu- 

neytið kann að vilja gera á fjölda ferða almennt eða hjá einstökum sérleyfis- 

höfum, svo og annari tilhögun ferða á sérleyfistímabilinu. 

19. Nú treystir sérleyfishafi sér ekki til að fullnægja skilmálum þeim, sem 

seltir eru eða settir verða samkvæmt gildandi lögum og skal hann þá tilkynna 

póststjórninni með tveggja mánaða fyrirvara. 

2 Viðurlög við brotum gegn skilmálum þessum eru hin sömu og greinir í ). 

8. gr. laga um skipulag å folksflutningum med bifreidum. 

  

betta birtist almenningi til leidbeiningar og eftirbrevtni. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 15. maí 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

72 FYRIRMÆLI 
27. maí , x =. , . 

um mat á þurrkuðum fiskúrgangi. 

samkvæmt lögum nr. 9 9. janúar 1955, um mal á fiskúrgangi, eru hérmeð 

sett eftirfarandi fyrirmæli: 

1. gr. 

Maltsmenn å burrkudum fiskbeinum skulu leggja stund å ad vera sem fær- 

astir í að geta dæmt um sæði beina og aðgreiningu í gæðaflokka. 

2. gr. 

Matið skal framkvæmt af einum eða fleiri malsmönnum um leið eða rétt 

áður en afhending til kaupanda fer fram. 

Sá, sem metið er fyrir, skal hafa beinin í hrúgum eða hlöðum, svo matsmaður 

geli auðveldlega náð til sýnishorna þaðan og fengið glöggt yfirlit yfir sæði bein-
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anna í hverri þeirra. Séu beinin í sama hlaða misjöfn að gæðum, getur hann kraf- 

izt þess, að þeim sé dreift í sundur og síðan flokkað úr hlaðanum. 

3. gr. 

Við matið ber matsmönnum að fara eftir lögum og fyrirmælum þeim, um 

mat á fiskúrgangi, sem í gildi eru á hverjum tíma. Þeim ber og að leita álits 

vfirfiskimatsmanna eða fiskimatsstjóra um atriði, sem þeir eru Í vafa um og 

hlita úrskurði þeirra um slík atriði. 

Í. gr. 

Beinin skal flokka eftir gæðum í þrjá flokka eins og hér segir: 

Í fyrsta flokki séu hausar og hryggir, sem ekki hafa skemnmizt af rotnun 

eða orðið óeðlilega þungir af óhreinindum. svo sem sandi eða mold. Beinin 

verða að vera fullþur, þegar þau eru metin, en það er þau því aðeins, að kinn- 

fiskur í hausum sé orðinn harður og hvítur. Er þá gert ráð fyrir að í beinunum 

sé um 15% af raka. 

Í annan flokk fari þau bein, sem bera menjar þess, að þau hafi rotnað, ef 

það er ekki verulega mikið. Svo og þau bein, sem eru sand- eða moldborin, ef 

ekki kveður mjög mikið að því. Í annan flokk skal einnig láta þau bein, sem 

lykta af tjöru af því þau hafa verið dregin upp á tjargaða linu. 

Í þriðja flokki séu bein, sem hafa rotnað eða maðkað svo mjög, að kinn- 

fiskur eða auga eru horfin úr hausnum. Einnig bein, sem eru mjög sand- eða 

moldborin, einkum í tálknum. 

5. gr. 

Þóknun til matsmanns fyrir starf hans greiðir seljandi beinanna og skal 

hún vera hin sama og þóknun fyrir starf fiskimalsmanna er á hverjum tima. 

Matsmenn mega ekki taka við nokkurri annarri þóknun frá þeim, sem metið 

er fyrir, en þeirri, sem ákveðin er í fyrirmælum þessum. 

Matsmenn mega ekki vera í þjónustu þeirra, er metið er fyrir, eða kaup- 

enda þurrbeina. 

6. gr. 

Matsmanni er skylt að gefa matsvoltorð um sæði og vog þeirra beina, er 

hann metur, ef þess er óskað. 

Um hegningu fyrir brot matsmanna gegn lögun nr. 9, og fyrirmælum þess- 

um um mat á fiskúrgangi 9. janúar 1935, fer eftir ákvæðum hinna almennu 

hegningarlaga. 

Fyrirmæli þessi öðlast þegar gildi og birtast tl eftirbreytni öllum þeim. 

sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. maí 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

1935 

12 
27. mal
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1934. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. (sbr. Stjórnart. 1934 B. bls. f) 2... kr. . 
Innborgað á árinu ......0..0. 0. 

Vextir á árinu: 

a. Af lánum kirkna ...........0.0.... kr. 9406.58 
b. hlaupareikningi í Landsbanka ....... - 1616.01 
c. innlánsskirteinum í Landsbanka ..... 2950.30 
d. veðdeildarbréfum #2... 2030.75 

kr. 16003.64 
ce. Vangoldnir vextir ......... 506.55 

Endurgreitt af lánum ........0.0 eee, 
Gróði af bréfaskiptum .......0..... 0. 
Til jafnaðar við gjaldlið 2 .......0.. 

Þor 

Kr 

Gjöld 
Tekið út á árinu ........0.0. 0 kr 
NY lán veitt á árinu ........0.. 0. 
Kostnaður við reikningshald .......0000..0. 0. 
Vaxtaafgangur .....0..0.00..000 0. 

Til jafnaðar við tekjilið 3, €. co... eeeevereee 

Þor 
Eign í árslok: 

a. Í lánum 2.222 kr. 206190.49 
b. — hlaupareikningi í Landsbanka ........ 39159.82 
Cc. innlánsskirteinum í Landsbanka ...... 80675.00 

d. — veðdeildarbréfum ................... - 13500.00 

ce. Hjá reikningshaldara ................. 215.81 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1935. 

Jón Helgason. 

16510.19 

13463.20 

231.00 

14250.00 

7582,11 

". 427245.87 

21457.89 

14250.00 

145.00 

7382.11 

506.55 

13463.20 

369741.12 

127245.87 
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SKYRSLA 

um eign kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði árið 1934. 

  

Kirkjur. 

Eign í árs- 

lok 1933. Lagt inn. 

Kr. au. Kr. au. 

Tekið út. 

Kr. au. 

Vextir 

á árinu. 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1934. 

Kr. au. 

  

N.-Múlaprófastsdæmi. 

I. Skeggjastaðakirkja 

Hofteigskirkja 

}. Kirkjubæjarkirkja 

4. Hjaltastaðarkirkja 

5. Eiðakirkja 

6. Áskirkja í Fellum 

7. Valþjófsstaðarkirkja 

8. Hofskirkja í Vopnaf. 

se
 

bi
 

S.-Múlaprófastsdæmi. 

9. Vallanesskirkja ..... 

10. Þingmúlakirkja ..... 

11. Klippstaðarkirkja 

12. Vestdalseyrarkirkja 

13. Mjóafjarðarkirkja 

14. Neskirkja í Norðfirði 

15. Stöðvarkirkja 

16. Evdalakirkja ....... 

17. Hofskirkja í Álftafirði 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

18. Stafafellskirkja 

19. Einholtskirkja ...... 

20. Kálfafellsstaðarkirkja 

21. Hofskirkja í Öræfum 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

22. Prestsbakkakirkja 

23. Reyniskirkja 

24. Grafarkirkja ........ 

25. Kálfafellskirkja 

26. Skeiðflatarkirkja 

27. Langholtskirkja 

Flyt   

3215.24 

2636.43 

7368.32 

2486.60 , 

712.19 ” 

4861.49 

2096.54 

1543.11 

5.538 

1549.93 

226.75 

23.89 

2.36 

49.64 

12.39 

7842.63 

408.36 

2000.84 

1.24 

50.15 

5787.99 130.00 

4619.21 

348.35 

2295.26 

932.12 

480,46 

5217.59 

56774.61 130.00 

438.40 

142.90 

121.09 

105.44 

294,72 

99,44 

28.48 

194.44 

83,86 

61.72 

0.20 

62.00 

9.07 

0.96 

0.09 

1.98 
0.49 

313.70 

16.33 

80.03 

2.00 

234.61 

184.76 

13.84 

91.81 

37.28 

19.12 

208.70 

2266.16 

2897.93 

2741.87 

7663.04 

2586.04 

740.67 

5055.93 

2180.40 

1604.83 

5.73 

1611.93 

235.82 

24.85 

2.45 

51.62 

12.88 

8156.33 

424.69 

2080.87 

1.24 

52.15 

6152.60 

4803.97 

359.94 

2387.07 

969,40 

497.33 

5426.29 

58727.87
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Kirkjur. 
Eign í árs- 

lok 1933. Lagt inn. Tekið út. 

Vextir 

á árinu. 

Eign í árs- 

lok 1934, 

  

Flyt   231129.93 10384.42 13456.79 9263.57 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Flutt 56774.61 130.00 442.90 2966.16 58727.87 

Rangárvallaprófastsdæmi. 

28. Stórólfshvolskirkja 18.34 280.00 226.00 5.35 77.69 
29. Oddakirkja 2... 280.25 11.21 291.46 
30. Kålfholtskirkja „..... 73.78 ” 2.95 76.73 
31. Krosskirkja ........ 8801.57 7317.43 283.48 1767.62 
32. Ásólfsskálakirkja 156.81 ” 2.25 6.18 160.74 
33, Eyvindarhålakirkja 1069.77 320.00 708,21 160.83 3842,39 
34. Breidabålstadarkirk ja 20.55 0.82 21.37 
35. Skardskirkja ....... 13.90 „ 1.75 45.65 
36. Landakirkja i Vestm. 5005.00 4500.00 150.20 655.20 

Árnesprófastsdæmi. 

37. Mosfellskirkja í Grn. 1062.24 42.49 1104.73 
38. Þingvallakirkja ..... 835.61 ” ” 33.42 869.03 
39. Strandarkirkja ...... 110077.38 9051.87 10.00 4539.28 123658.53 
40. Gaulverjabæjarkirkja 129.23 5.17 134,40 
41. Haukadalskirkja 110.94 ” 4.43 115.37 
42. Hraungerðiskirkja 829.08 100.00 35.16 964,24 
43. Stokkseyrarkirkja 3670.86 ” ” 146.83 3817,69 
14, Ólafsvallakirkja 309,43 200.00 250.00 11.16 270.59 
45. Miðdalskirkja ...... 6.69 „ 0.26 6.95 
16. Eyrarbakkakirkja 1614.43 64,57 1679.00 

Kjalarnesprófastsdæmi. 

47. Grindavíkurkirkja 863.58 100.00 33.53 997.11 
48. Brautarholtskirkja 171.59 6.86 178.45 
49. Reynivallakirkja 5632.65 225.28 5857.93 
50. Lågafellskirkja ..... 20.67 0.82 21.49 
öl. Njarðvíkurkirkja 39.97 1.59 41.56 
52, Útskálakirkja ....... 6.00 0.24 6.24 

Borgarfjarðarprófastsd. 

53. Saurbæjarkirkja 1468.51 ” 58.74 1527.25 
54. Hallgrimskirkja 17967.91 32,55 718.71 18719.17 
55. Reykholtskirkja 2450.36 „ 98.00 2548.36 
50. Lundarkirkja 8.35 0.33 8,68 
57. Bæjarkirkja ........ 168.34 6.73 175.07 

Myraprofastsdæmi. 

28. Stafholtskirkja ..... 8441.53 170,00 341.04 8952.57 

237321.13
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Kirkjur. 

Eign í árs- 

lok 1933. 

Kr. au. 

Lagt inn. 

Kr. au. 

Tekið út. 

Kr. au. 

Vextir 

á árinu. 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1934. 

Kr. au. 

  

Flutt 

59. Síðumúlakirkja ..... 

60. Hvammskirkja í N.dal 

61. Borgarkirkja ........ 

Snæfellsprófastsdæmi. 

62. Breiðabólstaðarkirkja 

63. Miklaholtskirkja 

64. Narfeyrarkirkja ..... 

65. Ytra-Rauðamelskirkja 

66. Kolbeinsstaðakirkja 

Dalaprófastsdæmi. 

67. Stóra-Vatnshornsk. 

68. Snóksdalskirkja 

69. Garpsdalskirkja 

70. Hvammskirkja 

Barðastrandarprófastsd. 

71. Selárdalskirkja ...... 

12. Sauðlauksdalskirkja 

13. Flateyjarkirkja 

74. Gufudalskirkja ...... 

íð. Brjámslækjarkirkja 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

10. Holtskirkja ......... 
71. Myrakirkja 2........ 
18. Sæbólskirkja ........ 

19. Staðarkirkja í Súgt. 

80. Hraunskirkja ....... 

81. Núpskirkja ..... 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

82. Staðarkirkja í Grv. 

Strandaprófastsdæmi. 

83. Staðarkirkja í Stgrf. . 

84. Prestsbakkakirkja 

85. Staðarkirkja í Hrf. 

86. Arneskirkja   

231129.93 

49.08 

1831.72 

1787.56 

1204.14 

1417.36 

575.48 

963.02 

94.77 

16.58 

3202.06 

6194.98 

23.99 

10.44 
2954.78 

25.01 

305.60 

13.21 

8517.99 

1366.60 

2.35 

2216.46 

1410.25 

3743.77 

29.23 

2822.32 

2074.14 

1232.47 

49286.79 

285502.08 

10384.42 

148.00 

70.00 

200.00 

100.00 

250.00 

515.66 

72.80 

11740.88 

13456.79 

6327.02 

29.23 

19819.79 

9263.57 

1.96 

76.38 

71.50 

48.16 

296.68 

23.02 

38,52 

3.79 

0.66 

128.08 

132.04 

0.96 

0.41 

120.26 

1.00 

12.22 

0.52 

340.72 

54,64 

88.65 
56.41 

149,75 

122.61 

82.96 

49.28 

173.63 

11338.38 

237321.13 

51.04 

2056.10 

1859.06 

999.29 

96.31 

17.24 

3330.14 

24.95 

10.85 

3145.04 

26.01 

317.82 

13.73 

8858.71 

1421.24 

2.35 

2505.11 

1566.66 

4143.52 

3460.59 

2157.10 

1281.75 

4533.22 

288761.55 

1935 

73
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Kirkjur. 

Eign í árs- 

lok 1933. 

Kr. au. 

Vextir 

Lagt inn. Tekið út. á árinu. 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1931. 

Kr. au. 

  

Flutt 

87. Óspakseyrarkirkja 

Húnavatnsprófastsdæmi. 

88. Staðarbakkakirkja 

89. Melstaðarkirkja 

90. Hofskirkja á Skg. 

91. Bergstaðakirkja 

92. Höskuldsstaðak. 
93. Efranúpskirkja 

94. Spákonufellskirkja 
95. Blönduóskirkja ..... 

90. Tjarnarkirkja á Vn.. 

97. Auðkúlukirkja ..... 

Skagafjarðarprófastsdæmi. 

98. Sauðárkrókskirkja .. 

99. Rípurkirkja ........ 

100. Glaumbæjarkirkja 

101. Mælifellskirkja ..... 

102. Barðskirkja 

103. Fellsk. í SIhl. 
104. Hólakirkja ....... 

105. Goðdalakirkja ...... 

106. Miklabæjarkirkja 

107. Flugumyrarkirkja 

108. Ketukirkja ......... 

109. Viðvíkurkirkja ..... 

110. Hvammskirkja í L. 

111. Knappsstaðarkirkja 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

112. Grímseyjarkirkja 

113. Glæsibæjarkirkja 

114. Kaupangskirkja 

115. Saurbæjarkirkja 

116. Munkaþverárkirkja 

117. Lögmannshlíðark. 

118. Akureyrarkirkja 

119. Bægisárkirkja 

120. Vallakirkja   

285502.08 

2180.69 

419.59 

3746.29 

915.75 

3.50 

1671.46 

20.03 

1.65 

26748 

26.82 

869,83 

2412.50 

8,52 

11.02 

12.15 

3088.62 

304.30 

71.40 

823.66 

1280.65 

20.41 

780.13 

1027.59 

403.00 

264.23 

23.23 

152.50 

7.35 

5622.96 

10515.11 

130.41 

16727.72 

129,08 

33.73 

339105.44 

11740.88 19819.79 11338,38 

87.22 

1.98 

” 149.84 

200.00 39.63 

66.85 

0.80 

10.69 
1.07 

34.79 

2.25 96.50 

0.34 

” 0.44 

” 0.48 

123.54 

12.17 

2.85 

32.94 

51.22 

0.81 

31.20 

41.10 

16.12 

10.57 

0.82 

6.10 

0.29 

224.80 

420.60 

5.21 

” 669.10 

„ 5.16 

” 1.34 

19.60 

11940.88 19843.89 13484.95 

288761.55 

2267.91 

51.57 

3896.13 

1155.38 

3.50 

1738.31 

20.83 

1.65 

278.17 

27.89 

904.62 

2506.75 

8.86 

11.46 

12.63 

#212.16 

314,29 

74.25 

856.60 

1331.87 

21.22 

811.33 

1068.69 

419.12 

274.80 

24.05 
158.60 

7.64 
5828.16 

10935.71 
135.62 

17396.82 
134.24 
35.07 

344687.38
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Eign i års- Vextir Eign i års- 
Kirkjur. lok 1933 Lagt inn. Tekið út. á árinu. lok 1934. 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Flutt 339105,44 11940.88 19843,89 13484,95 344687.838 

121. Tjarnarkirkja ...... 3.50 ” 3.50 

122. Stærra-Arskågsk. 0.63 ” 0.63 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi. 

123. Laufáskirkja ....... 923.65 36.94 960.59 
124. Hálskirkja ......... 802.62 ” 32,08 834,70 

125. Þóroddsstaðark. 206.59 ” 8,26 214.85 

126. Skutustadakirkja 53.75 ” 2.15 55.90 

127. Brettingsstadakirkja 714.90 714.00 11.60 12.50 

128. Hlugastaðakirkja 11.32 „ 0.45 11.77 

129. Grenjaðarstaðarkirkja 1320.36 900.00 157.80 3578.16 

130. Grenivikurkirkja 1413.95 56.55 1470.50 

131. Draflastadakirkja ... 3.58 ” ” 3.98 

132. Þönglabakkakirkja 2265.50 12.92 ” 90.62 2369.04 

133. Nesskirkja 1 Adald. 397.14 ” 15.88 413.02 

N.-Þingevjarprófastsdæmi. 

134. Skinnastaðakirkja 20630.57 „ 105.22 2735.79 

135. Presthólakirkja 71.97 ” 3.11 81.08 

136. Asmundarstadakirkja 1.19 ” 1.19 

137. Svalbardskirkja 1631.32 185.25 4816.57 

138. Vidirhålskirkja 1.38 ” 1.38 

139. Sauðanesskirkja 102.77 4.11 106.88 

Samtals | 357668.13 11953.80  21457.89 14194.97 362359.0 1 

ATHS. 

Sé vaxtaafgangsupphæðinni kr. 7382.11 bætt við ofangreinda upphæð 

kr. 362359.01 verður eign sjóðsins í árslok, eins og segir í aðalreikningnum, 

kr. 369741.12. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1935. 

Jón Helgason.
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74 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs írú Önnu Claessen árið 1934. 

Tekjur: 

I. Eignir frá fyrra ári: 

a. 8 bankavaxtabréf á kr. 500.00 ............ kr. 4000.00 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ........ - 112.55 a 
kr. 4112.55 

2. Útdregin bankavaxtabréf ooo...0l 1000.00 

ö. Varið til kaupa á bankavaxtabréfum .......... kr. 816.70 

Agóði af þeim ......0.. 183.30 1000.00 

1. Vextir af bankavaxtabréfum ................. kr. 187.50 

Vextir af innstæðu í Sparisjóði Sauðárkróks .. - 10.93 . 
198.43 

Kr. 6310.98 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur Í sjúklingum ..........200. 0. kr. 135.00 

2. Útdregin bankavaxtabréf 22... 1000.00 

5. Keypt bankavaxtabréf ........00. 00 816.70 

í. Burðargjald .........%.... 00. 1.00 

5. Eign í árslok: 

a. 8 bankavaxtabréf å kr. 500.00 ............ kr. 4000.00 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ......... 358.28 1358.98 

Kr. 6310.98 

Sauðárkróki, 9. febrúar 1935. 

Helga Guðjónsdóttir. Álfheiður Blöndal. Sigríður Sigtrvggsdóttir. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og borið saman við bækur sjóðsins 

og höfum ekkert fundið við hann að athuga. 

Stefanía Arnórsdóttir. Elínborg Jónsdóttir,
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1935. 

Opið bréf um að hans konuglega tign Knud, prinz af Danmörku, sé seti- 

ur ríkisstjóri, undirskrifað af konungi 19. maí 1935 (nr. 113). 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim af 
(n 114. 

Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 76. 29. des. 1934, um fiskimåla- 

tur og tekinn 

við ríkissíjórn, undirskrifuð af konungi 25. mai 1935 =
 

nefnd, úíflulning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl., undirskrifuð af konnngi 

28. mai 1935 (nr. 115). 

A 

      

ig um að Ísland hafi gengið að alþjóðasamningi um bætta að- 

sfððu sjómanna á ver la narskipum til þess að Id læknisl tjálp við kynsjúl- 

dömum, undirsk rifuð af ráðherra utanríkismála 25. júní 1935 (nr. 116) 

Ål 

lögum nr. #08 8. maí 1955, um heimild fyrir ríkisstjórnina Hl þess að ) låta öði- 

   

  

g un að samningurinn, sem prentaður er sem fylgiskjal með 

ast gildi ákvæðin í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

i Svíþjóðar, nm erfir og skipti å dánarbúum, skuli koma í gildi, undirskrifuð 

af ráðherra ulanríkismála 1. júlí 1955 (nr. 117). 

Konungsbréf um að Alþingi skuli koma saman til franhaldsfunda 

fimmtudaginn ({0. okt. 1935, undirskrifað af konungi 25. september 1935 

(nr. 118). 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Þinsevjarsýslu, um takmörkun verzlunarlóðarinnar í Flatey á 

Skjálfanda. 

Með bréfi dags. 10. þ. m., hafið þér herra sýslumaður sent hingað tillögur 

hreppsnefndar Flateyjarhrepps samþykktar af sýslunefnd Suður-Þingevjar- 

sýslu á fundi hennar 4. 6. júní þ. á., viðvíkjandi takmörkun verzlunarlóðar- 

innar á Flatey á Skjálfanda ásamt uppdrætti af hinni fyrirhuguðu verzlun: arlóð. 

Út af þessu er hérmeð samkvæmt lögum nr. 61. 10. nóvember 1905, tak- 

mörk svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús á Flatey á Sjálfandaflóa, sett 

eftir framangreindum lögum og meðlögðum uppdrætti svo sem hér segir: 

Að norðan bein lína úr Eiðskrók austur í Sjótjörn. Að austan bein lína úr 

Sjótjörn austan við núverandi íshús, fram í sjó. Að öðru leyti er lóðin afmörk- 

ud af sjónum. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir 

yður að sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti ve iði geymt 

við skjöl hlutaðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti setja og haldi við á 

hreppssjóðs kostnað slöggum merkjum á takmörkum verzlunarlóðarinnar, þar 

sem takmörkin eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

31. dag októbermánaðar 1935. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1935
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76 BRÁÐABIRGÐAREGLUGERÐ 
12. júní sm , sæ ps ! um notkun bryggju í Flatey á Breiðafirði. 

1. gr. 

Fyrir skip og báta, er leggjast að bryggjt í Flatey og leggja sólarhring eð: 
skemur, ber að greiða brvesjusj Dd fyrir hvert skip sem hér segir: Ss 2 55JU8, I 5 

1. a) Fyrir skip 8— 12 smálestir (brúttó) kr. 2.60 

b) - 12 10 — 4.00 

c) 10— 60 - 5.00 

d) -— 60—100 7.00 

2. Fyrir vælbåta, cer heima eiga i Flateyjarhreppi og landsveitum, er verzla 
vid Flatey, greidist årgjald sem hér segir: 

a) Fyrir báta allt ad 8 smålestum (brúttó) kr. 8.00 

b) - yfir 8 - 30.00 

Auk gjalda beirra er getur i 1. gr. greidast bryggjugjåld af öllum vörum 
seim fluttar eru i land eda ur landi ad undanskildum påst- og farbegaflutn- 
ingi sem hér segir: 

I. Fyrir hver 50 kg. og minna af venjulegum vörum kr. 0.05 nema af gærumi 
kr. 0.03 af búnti og af timbri, 0.03 af teningsfeli. 

2. Fyrir hvert fat af lifur, lýsi, olíu og benzini kr. 0.30 og af kjöttunnu hverri 
kr. 0.20, 

3. Fyrir hverja smálest sf umbúðalausum kolum og salti kr. 0.50. 
1. Fyrir hvern stórgrip kr. 0.25, og hverja sauðkind kr. 0.05. 
5. Sláttuvélar og aðrar slíkar vélar kr. 2.00, en drátlarvélar kr. 4.00. 

3. er. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari innheimtir hreppsnefnd þegar er var- 
an er flutt í land eða úr landi. Skipaafgreiðslum er skylt að innheimta bryggju- 
gjold af ut- og innfluttum vårum hjå eigendum vörunnar og standa skil á beim dl 

til hreppsnefndar eigi síðar en eftir 7 daga, enda ber þeim að leggja fram farm- 
skrá skipa og báta ef þess er óskað. 

4. gr. 
Gjöld, þau, sem umgetur í 1. og 2. gr., teggjast í bryggjusjóð, sem hefir 

sérstakan reikning. Fé úr honum má ekki nota nema til bygg ingar og vidhalds 
bryggjunni. Sjóðurinn er undir umsjón hreppsnefndar. Beikningur hans fylgir 
hreppsreikningi. 

Hreppsnefnd hefir vfirumsjón með bryggjunni og selur skipað sérstakan



umsjonarmann bryggjunnar og gefur honum erindis 

  

heimtu brvggjugjalda og alla umsjón gg. Er 

unun: hans um allt, er að bryggjunni lýtur. 

5. gr. 

Allar skemmdir, er brygg jan verður fyrir og áhöl 

fullu eftir mati óvilhallra dómkvaddra manna. 

6. gr. 
- 

CO: 

     adeigendum, er heimili 

beirra sem um þær eiga að sjá 

7. gr. 

Allir sem bryggjuna nota eru skyldir ad ganga 

ræsta hana og tæki hennar þegar eftir notkunina. Sé 

svo fullnægjandi sé, annasl umsjónarmaður ræstingu 

8. er 

sektum alit að 

sem 

  

af þeim, 
renna i bryg 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í 

Reg 

og birtist 

tt samkvæmt 

öllum 

}€ er hérnreð se RN 

i hlu 
lugerd bessi 

t il leiðbeiningar þeim, sem 

Alvinnu- og samgöngumdlaráðuneylið, 

Haraldur Guðmundsson. 

á kostns 

100 kr. 

12. 

yréf. Má fela honum inn- 

skvit að hlýða fyrirskip- 

d hennar, skal bæta að 

1 svæðinu ofanvið hana 
þess ekki gæti af hiut- 

á kostnað eiganda 

hreinle hana ga um og 

bad ekki gert tafarlaust 
1 

ið hlutaðeiganda. 

og fer með mál út 

sjusjóð. 

6, 14. nóvember AT
 

nm nr. 

að máli. lt eiga 

1955. júní 

Páll Pálmason. 

16 
12. júní
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77 
25. júní 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða í Keflavíkurhreppi. 

1. gr. 
Sölubúðuin í Keflavíkurhreppi skal lokað eftir því sem ákveðið er í 

  

og Á. grein samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Ala virka daga árs skal sölubúðum lokað eigi síðar en klukkan 7 síð- 

opnaðar aftur fyrr en klukkan 8 árdegis næsta virkan dag 
*r undantekningar, er nú skal greina: 

  

sg jóla og 3 gamlårsky öld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 
augardaginn fyrir páska og hvítasunnu eigi síðar en klukkan 

6 síðdegis. 

  

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa sölubúðir 
opnar Hl miðnættis. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í hreppnum, eða útlit fyrir að skort- 
ur geli orðið á því, þá er hreppsnefndinni heimilt að ákveða að sölubúðum 
skuli um lengri eða skemmri tíma lokað fyrr en klukkan 7 síðdegis og opnað- 
ar síðar en klukkan 8 árdegis. 

3. gr. 
menna helgidaga og annan "sst mega engar sålubudir vera o onar. Ef 3 5 35 > 5 3 

annan ágúst ber upp á sunnudag skulu allar sölubúðir lokaðar þriðja ágúst. fn) Á D 
J Cæ] 

Å. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartima sålubuda skal så ein undanþága vera, að    

  

lubúðum og mjólkursölubúðum má halda opnum á „Þeim dögum, er 
tJ. gr. frá klukkan 9 til klukkan 11 árdegis og frá klukkan 3 til 

  

9 síðdegis, eingöngu til sölu á brauði, kökum, mjólk og rjóma. 
Ákvæði samþykktar þessarar ná ekki til lyfjasölu. 

5. gr. 
Eftir lokunartima sålubuda er óheimilt að selja á strætum úti. eða ann- 

arsslaðar utan sölubúða, nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem 
í selja nema samkvæmt verzlunarleyfi. 

  

i þó að selja einnig eftir þann tíma kol, salt, veiðarfæri og vist- 
arforða handa skipum og sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti innlendum 

a. vörum aðkomumanna í gevmsluhúsum verzlan 

6. gr. 
Menn, sem að komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartíma, er heimilt að 

afgreiða eftir að lokað er.
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7. gr. 77 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undan- 

þágu frá samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í 

góðgerðaskyni, eða til ágóða fyrir stofnun eða fyrirtæki, sem að dómi lög- 

reglustjóra horfir til almenningsheilla. 

8. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 20 til 500 krónum og renna 

sektirnar í hreppssjóð. 

Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lög- 

reglumál. 
9. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. júlí 1935. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af 

lögum nr. 79, Í4. nóv. 1917, sbr. lög nr. 94, 3. mai 1935, staðfestist hérmeð og 
hreppsnefnd Keflavíkurhrepps samkv. 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eigz að máli. 

Atvinnu- og samgöngumnálaráðuneylið, 25. júní 1955. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Legat Guðmundar Magnússonar 78 

prófessors og Katrínar Skúladóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ? júlí 

dóms- og kirkjumálaráðherra 2. júlí 1935. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Legat Guðmundar Magnússonar prófessors og Katrínar Skúladóttur. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem er stofnaður með erfðaskrá Guðmundar prófessors 

Magnússonar og konu hans, Katrínar Skúladóttur, dagsettri 18. janúar 1922, og 

með 50000 fimmtíu þúsund króna gjöf, samkvæmt bréfi til háskólaráðs. 

dags. 3. nóv. 1922, nefnist legat Guðmundar Magnússonar prófessors og Kat- 

rínar Skúladóttur. 
< 
= { r. g 

Stofnfé sjóðsins er: 

A. Samkvæmt útskrift úr skiptabók Reykjavíkur nettóerfð kr. 38195.10 

þrjátíu og átta þúsund eitt hundrað níutíu og fimm krónur og 10 au,
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jafabréfi, sem fyr er getið, kr. 50000.00. 

      

2 h verðbréfum og vextir eftir lát frú Katrínar Skúla- 
JE ir 1935 kr. 12752.83 tólf þúsund sjö hundruð fimmtíu 

83 aur. 

'arðveitir eignir sjóðsins, og skal það sjá um, að þær séu 
xtadar i Landsbank: Ísl lar ds. b pankavaxtabré fum, rikisskuldabréfum eða 

jJarðræk tarbréfum, að svo miklu ti sem stofnfé sjóðsins er ekki nú í öðrum 
sjóðsins skal birta árlega í árbók háskólans, og skal reikn- 
almanaksárið. 

  

   siðu sjóðsins má aldrei skerða, og ávalli skal leggja %, vaxta við 

  

Öið skal láta færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, 
færa í hana ársreikning sjóðsins. 

oOo . 

j5 mn a
 

Á. gr. 
tekjum sjóðsins, þeim, sem ekki leggjast við höfuðstólinn, skal varið 

  

il þess að styrkja kandídat í læknisfræði til undirbúnings í útlönd- 
kennarastarf í einhverri grein læknisfræðinnar við læknadeild há- 

Veita má sama manni styrk úr sjóðnum í Þessu skyni oftar en einu 
þó aldrei oftar en Á ár. Þegar vextir sjóðsins, sem úthluta má, nema 

krónum eða þar yfir, má veita lveim eða fleirum á ári styrk úr sjóðnum, 

    

    

   

   

  

num kandidat í senn þangað til, nema sérstök nauðsyn beri til. 
að eitthveri ár verði ekki um neinn hæfan umsækjanda 

7 r í þessu skyni, eða þess þykir ekki þurfa, 
1 sömu upphæð úr sjóðnum til verðlauna 

til rannsókna í læknisfræði. Slíkan styrk 
má þó veita fleirum en einum, ef styrkveitinganefnd telur fulla 

til þess. 

  

5. gr. 

       
    manna nefnd, og eiga sæti i henni: forseti 

formadur, £ turnum lækna- 

  

   slags Islands.     

  

citii i skipulags- 
kråna, u ir og annað, sem varð- 

6. gr 
I aðfestingar konungs á skipulassskrá 

  

i og skal hun birt 
í B-deild Stjórnartiðindanna.
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” Giof heimfararnecfndar Þjóðrækn-    
af dóms- og kirkju- 

  

         N: € u ar Þjóðræknisfélagsins 1950, og er 

hann stofn: með 0. er téð nefnd Þjóðræknisfélass Íslendinga í 

Vesturheimi hefir gefið Háskóla Íslands. 

2. gr. 

skal það sjá um, að hann sé      

  

   

ríkisskuldabréfum eða 

   al birta árlega í árbók háskólans, og 

  

; almanaksárið 
era aiMaAnaAksarið. 

    

         

    

    

nan ár hvert leggja að      
minnsta höfuðstól hans. 

  

Þeim laoður við höfuðstól hans 
    

     ;t samband milli Íslend- efla andleg 

    

svo sem með því, að styrkja 

    

náms þar, með 

rirlestrahalds eða senda 

  

ví að sívrkja útgáfu rita, 

Heimilt er að leggja sam- OD 

tekjur hans og gjöld, 

  

      

  

stjórn sjóðsins að 

umsóknir um 

og starfsemi 

agsskrá þessari, og skal hún 

19 
8. júlí
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80 AUGLYSING 
12. júlí 

um breyting á reglugerð frá 30. apríl 1932 fyrir rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

11. gr. orðist svo: 

Láti rafmagnsnotandi hjá líða að greiða gjöld sin samkvæmt gjaldskrá, 
skal hann sviptur afnotum raforku, nema hann se tji tryggingu, sem bæjarstjóri 
eða rafveitunefnd tekur gilda, fyrir greiðslunni. 

Reglugerðarbreyvting þessi staðfestist hérmeð a vær vatnalögum nr. 
15, 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi Þegar í stað og birtist til eftirbr eylni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og sanmgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Vigfús Einarsson. 

81 AUGLYSING 
um breyting á gjaldskrá frá 21. nóv. 1931 fyrir rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

3. gr. orðist svo: Gjaldið greiðist mánaðarlega eftirá. Þar sem hemill er 
notaður greiðist %., af ársgjaldinu í hvert skipti. Hemils- og mælisleiga greið- 
ist ársfjórðungslega eftirá. Láti rafmagnsnotandi hjá líða að greiða gjöld sín 
eins og hér segir, skal hann sviptur afnotum raforku innan 14 daga, nema 
hann setji tryggingu, sem bæjarstjóri eða rafveitunefnd tekur gilda, fyrir 
greiðslunni. Sá, sem sviptur er afnotum raforku vegna vanskila skal ekki hljóta 
þau aftur nema hann greiði það, sem vangreitt er af rafmagnsgjöldum hans á 
því hemilári, þegar hann er sviptur afnotum, eða selji tryggingu, sem raf- 
veitunefnd tekur gilda, fyrir greiðslunni. Taka má gjöldin lögtaki. Húsráðandi 
eða rafmagnsnolandi sá, sem hefir hemil eða mæli fyrir sig greiðir gjaldið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hérmeð samkvæmt valnalögum nr. 15, 
20. Júní 1923, til þess að öðlast gildi Þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. Júlí 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Vigfús Einarsson.
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REGLUR 82 

1933. um störf kjötmatsmanna. 15. júl 

  

um breyting á reglum frá 10. ág 

10. gr. h-liður orðist þannig: 

Kjötið skal vegið áður en það er fryst og skiptist í þyngdarflokka, sem hér 

segir! 
I. fl. I. fl. 

Skrokkar, sem vega 12) kg. og minna merkjast 6 6 X 

15 16 2 2 X 

1675—19 8. 8X 
19175—2215 1 ix 

yfir 25 - - T TX 

Merkin séu sett á umbúðir og merkimiða. 

Kjötskrokkum, sem lenda á milli þyngdarflokka þessara, skal kjötmats- 

maður skipa í næsta efri eða neðri flokk, eftir því sem honum þykir við eiga. 

Með sérstöku leyfi atvinnumálaráðunevtisins má meta til útflutnings dilka- 

kjöt, sem ekki er tækt í Í. eða ll. flokk, ef það er útflutningshæft að dómi kjöt- 

matsmanns, og skal það þá flokkast og merkjast, sem hér segir: 

6 XX 

2 XX 

8 XX 

1 XX 

T XX 

Reglur bessar öðlast þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. júlí 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 83 

, . , ; - … - .- FI , 19. júlí 
um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma 

sp 

sendisveina í Reykjavík frá 27. nóvember 1934. 

Í. gr. 

Aftan við 1. or. samþykktarinnar komi: 

Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendingur varningur er hafður á 

boðstólum til sölu og hans ekki neytt á staðnum.
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83 2. gr. 
19. juli A eftir ordunum ,,kl. 1 siddegis" i 4. gr. sampbykktarinnar sé skotid inn 

ordunum: 

og fyrsta sunnudag í sjöviknaföstu til kl. 5 síðdegis. 

3. gr. 
Hvarvetna á eftir orðunum sölubúðir í samþykktinni komi sölustaðir með 

viðeigandi tengiorðum og í viðeigandi myndum. 

Samþykkt þessi. sem gerð er af bæjarstjórn teykjavíkurkaupstaðar sam- 
kvæmt lögum nr. 79. 14. nóvember 1917, staðfestist hérmeð til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1955. 

Eysteinn Jónsson, 

Vigfús Einarsson. 

84 SAMÞYKKT 
24. júlí 

  

fyrir Veiði- og fiskræktarfélagið Víði 

Í. gr. 
Félagið heitir Veiði- og fiskræktarfé Magið Viðidalsá. Heimili bess oo varn- t 5 

arþing er heimili formanns. 

Félagssvæðið er: Bjargaós. Miðhópsvaln åsamt Gljúfrá, Víðidalsá fram 
að Kolufossi og Fitjá fram að Bjarnarfossi. Þar til heyra þessar jarðir: 

Þingeyrar, Leysingjastaðir, He agi, Hólabak, Miðhón, Gröf, Refsteinsstaðir. 
Tillingastaðir, Þorkelshóll, Nýpukot, Lækjamót. Þórukot, Stóra Ásgeirsá. 
Litla Ásgeirsá, Dæli, Hvarf, K olugil, Bakkakoi, Víðidalstunga, Valdarás. 
Kambhóll, Neðri Fitjar, Fremri Fitjar, Stórahvarf. Hrísar. Auðunnarstaðir, 
Galtanes, Síða, Litla Borg, Stóra Borg, Gottorp og Ásbjarnarnes. > > . 

Verkefni félagsins: 

a. Að auka lax- og göngusilungsveiði í vatnahverfi Víðidalsár samkvæmt 2. 
gr. svo sem með byggingu klakstöðvar, flutningi seiða, friðun, eyðingu 
sels og annara veiðivarga. 

b. Að reka alla lax og silungsveiði á nefndu vatnasvæði með félagsstarf- 
ækslu.
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Er félaginu heimilt að notfæra sér veiðina, hvort heldur er með leigu til 

stangaveiði eða með sameiginlegum veiðitækjum í Bjargaósi. 

i. gr. 

Stjórn félagsins skipar 5 manna nefnd. Skulu þeir kosnir á aðalfundi fé- 

lagsins til þriggja ára í senn, og skipta þeir sjálfir með sér verkum. 

Enginn félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema hann hafi verið S 
6 ár í stjórn. 

5. gr. 

Formaður hefir yfirumsjón með öllum störfum félagsins milli funda og 

boðar til þeirra og stýrir þeim. Hann sér um bókun fundargerða og hefir á 
Ð 

  

hendi reikningsfærslu fyrir félagið. Hann er málsvari félagsins út á við og ber 

ásamt allri stjórninni ábyrgð á öllum fjárreiðum félagsins. 

Á stjórnarnefndarfundum ræður afl atkvæða og er formanni skylt að boða 

til funda, ef meiri bluti nefndarinnar óskar þess. 

Stjórnin fær þóknun fyrir störf sín samkvæm! reikningi, sem aðalfundur 

úrskurðar. 

6. gr. 

Stjórn félagsins boðar til aukafundar, þegar henni þvkir ástæða til eða %M 

félagsmanna æskir þess skriflega til félagsstjórnarinnar ásamt tilgreindu 

fundarefni. 

7. gr. 

Stjórn félagsins er heimilt að skuldabinda félagið með lántöku, er nota 

þarf til stofnkostnaðar þess og nauðsvnlegs reksturstjár. 

8. gr. S 

Reikningsår fæélagsins er almanaksårid. 

9. gr. 

Aðalfundur hefir æðsta vald í öllum félagsmálum, skal hann haldinn fyrir 

febrúarlok ár hvert og boðaður með 5 skiptu fundarboði eftir því, sem hent- 

ast þykir á félagssvæðinu. en til aðila búsettra utan þess með bréfi með ðja 

vikna fyrirvara. Á fundinum leggur stjórnin fram endurskoðaða reikninga 
  

% 
félagsins fyrir síðastliðið ár, 

  

skyrir frá störfum þess á umliðnu ári og leggur 

fram áætlun um starfstilhögun og starfrækstukostnað félagsins á yfirstand- 

andi ári. Aðalfundur setur gert ákvarðanir um, hvort öllum arði félagsins er 

skipt upp samkvæmt arðskrá, eða einhver hluti hans leggist í sjóð til trygg- 

ingar og hægðarauka við rekstur félagsins. 

Á aðalfundi skal kosin stjórn félagsins og 2 endurskoðendur til tveggja 

ára, er ganga Úr sitt árið hvor. 

Afl atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi, nema þar sem öðruvísi 

er ákveðið í samþykkt þessari. 

Aðalfundur er lögmætur ef helmingur félagsmanna er mættur. Náist ekki 

1935
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84 Jögmætur fundur, skal boða til fundar á nv og er hann þá lögmætur sé lög- 
24. júlí Jega til hans boðað. 

10. ør. 
Félagsmenn bera í hlutfalli við 

  

'á félagsins ábyrgð 

Annie hlutdeild í þeim, er af rekstri félagsins leiðir, og taka 

  

þess eftir sömu regium. Kostnaður þessi, eða arður. jafnast 

  

I 
år i hlutfalli vid gildandi gjaldskrá, sem verður því jafnframt arðskrá i 
ins. Gjaldskránni má aðeins breyta samkvæmt þeim reglum. sem gilda um 
breytingar á samþykktinni. 

11. gr. 
Gjalddagi á árgjöldum til gjaldskrár er fyrir aprílmánaðarlok. Gjöld 

þessi eru lögtakskræt. 

12. gr. 
Félagar eru allir þeir eigendur jarða eða ábúendur, er veiðirétt hafa á fé- 

lagssvæðinu. Fer hver þeirra með eitt atkvæði á fundum félagsins, en sé um 
sameign fleiri manna að ræða þá formaður. 

13. gr. 
Félagsmönnum og þeim öðrum, er á fólasssvæðinu búa, er óheimilt að oO > 5   

hafa með höndum ádráttarnet fyrir lax og si ung, nema þeir geti sannað, að 
það eigi að nota í vatni utan félagssvæðisins. Öll veiðarfæri, er nota á tl veiða 

Víðidalsá“. 
vísindalegra rannsókna fer eftir því er lös mæla 

í fiskihverfinu, skulu merkt með merki félagsins sem er orðið 
Um veiði til klaks og 

fyrir. 

ld. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar alit að 1000 króna sektum. er renna í 

viðkomandi sýslusjóði og skulu öll veiðarfæri serð upptæk, sem noluð eru 
með ólöglegum hætti. 

15. gr. 

Samþykkt félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi ef 24 fundarmanna 
samþykkja og breytingartillögurnar hafa verið birtar í fundarboði. 

16. gr. 

a þessum félagsskap. og er það þá heimilt, ef 

  

Nú þykir æskilegt að 

  

tveir löglega boðaðir fundir í röð samþykkja með % atkvæðum fundarmanna 
að leggja niður félagið. 

Skuldum og eignum félagsins á þeim tíma skal jafnað niður á félagsmenn 
eftir gildandi gjaldskrá. 

gar i stad. Samþykkt þessi staðfestist hérmeð til þess að öðlast gildi þe 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. júlí 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÅ 85 
24. juli 

fyrir Veidi- og fiskræktarfélagid Vididalså. hk 

Gjöld og arður skiptist milli jarða á félagssvæðinu eftir neðangreindum 

hundraðstölum. % af gjöldum eða arði 
Í. Þingeyrar 2......... 15.00 

2. Leysingjastaðir ............. 0.20 
3. Hagi 2... 2.00 

i. HóÓlabak .......000 0. 2.90 

5. Miðhóp ....000 1.50 

6. Grof s.2s00eeeeeeeeeeverenee 0.20 

7. Befsteinsstaðir .............. 1.00 

8. Titlingastaðir .............. 3.15 

9. Þorkelshóll og Nypukot ..... 5.30 

10. Lækjamót 2... 2.00 

11. Þórukot .......0000 0 1.00 

12. Stora Åsgeirså .............. 2.00 

13. Litla Åsgeirså .............. 0.40 

14. Dæli 2... 1.00 

15. Hvarf 20... 1.25 

16. Kolugil 2... 0.25 
17. Bakkakot ......000000. 0. 0.50 

18. Víðidalstunga ............... 9.00 

19. Valdarás ......0. 0.25 

20. Kambholl ................... 0.25 

21. Neðri Fitjar ............... 0.25 

22. Stóra Hvarf ................ 0.25 

23. Fremri Fitjar .............. 0.25 

24. Hrísar ......... 0.25 

25. Auðunnarstaðir ............. 3.00 

26. Galtanes „0... 3.75 

27. Sida ses eeeeeeverenrene 2.90 

28. Litla Borg ......0....... 3.00 

29. Stéra Borg ............. 2, 3.20 

30. Gottorp 2. 1.80 

31. Åsbjarnarnes ............... 2.20 

Samtals 100.00% 

Gjaldskrá þessi staðfestist hérmeð til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Afvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 24. júlí 1935. 

Hermann Jónasson. sr - 
Vigfús Einarsson.
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86 
25. juli 

  

um breyting 

  

Í. or. regluec 

  

Gjöld fyrir notkun víki 

A, Bátasjald, 

  

Vélbáatar: Fyrir vetrarvertíð 12 kr. af 

vorvertið 10 kr. af rúmlest. 

sumarvertið 7 kr. af rúmlest. 

Fyrir vélbát, sem er 

Fyrir aðkomu 

    

  

    

3 krónur í hvert si 

  

Fyrir róðrarbá 

Fyrir uppskipun: 

Fyrir vélbáta, sem ekki eru í notkun og ekki gjald samkvæmt fyri 

Fyrir að gevina 

  

Bátagjöld     
annað hafnarss 

  

Af vörum, sem flutlar eru í land í Heilissandskauptúni eða skipað þaðan 

    

jald sem hér út, skal grei    
1. Af salti kr. 259 af hverri smá 

á. kolum og sementi kr. 

3. óverkuðum sattfi 

Í. verkuðum saltfiski 

    

  

   

5. fiskbeinum kr. í 

6. oliutunnum, fiskt n istunnum 75 

aurar af hverri tun 

7. trjávið og öðrunmi rúmmál 5 aurar af 

hverju teningsfeti mini 

  

8. öllum öðrum vörum 30 au af hverjum 100 kr. 

  

Vörugjald skalt reikna eftir máli eða þyngd vörunnar með umbúðum. 
  
sjaldið skal ákveðið eftir farm- 

  

Brot úr gjaldeining tels 
AX skråm skipa eda farmskirteinum þegar um slík skjöl er að ræða og er Ölluni i > 

sem heil sjaldeining. ( 

   

  

skipaafgreiðslumönnum skylt að láta hafnarnefnd í té eintak af öllum farm-   

  

skrám yfir vörur, er skipað er upp eða út á marlóð Helliss: 

  

innan sólarhrings eftir komu eða burtför skipsins.
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Hafnarnefndin hefir haldsrétt á vörum þeim, sem greiða skal af vörugjald. 86 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 

til að öðlast gildi 1. ágúst 1935 og birtist il eftirbreytni öllum þeim, sem il 

oa að máh. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, júlí 1955. 

Eysteinn Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 87 
25. júlí 

um merkingu á frystu kjöti til útflutnings. 

KK 
mm he er =. 

a 
i 

YIN 

! A — 
(Fyrirmynd að merkingu á frystu kjöti til útflutnings). 

AMt fryst kjöt, sem flytja á héðan af landi til Stóra-Bretlands, Danmerk- 

ur og Svíþjóðar, skal merkt sem hér segir: 

Hver skrokkur skal merktur með orðinu Iceland á bæði læri, á báðar siður 

ofantil framan við spjaldhrveg og á bæði herðablöð, alls þrjú merki á hvora 

hlið skrokksins. Skal aðgætt að stimpla skrokkinn nákvæmlega þar sem fyrir- 

myndin hér að ofan sýnir. 

Í kjötstimplana sé notaður fjólublár Htur (gentiana violet). 

Alt fryst kjöt, sem flutt er til ofannefndra landa. skal metið af löggiltum 

Ss matsmönnum og skoðað af löggiltum kjötskoðunarlæknum, og skulu hverri 

kjölsendingu fylgja vottorð um mat og læknisskoðun, samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 39. 19. júní 1933, um kjötmat o. fl. Að öðru leyti fer um alla meðferð 

kjötsins og sevmslu samkvæmt ákvæðum ofannefndra laga og samkvæmt á- 

kvæðum fvrirmæla 27. júlí 1933 um kjötskoðun, merkingu á kjöti o. fl., svo og
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87 eftir reglum 10. ågust 1933 um stårf kjåtmatsmanna og breytingu å beim regl- 
- Júfí um frá 15. júlí 1935. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar og eftirbreytni, og eru jafnframt úr 

Do
 

um
 

gildi felldar eldri auglýsingar um þetta efni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. júlí 1935. 

Hermann Jónasson 

Vigfús Einarsson. 

88 REGLUGERP 
27. júlí , . … ri . 

J um Skuidaskilasjóð vélbátaeigenda. 

Samkvæmt lögum nr. 99, 3. maí 1935, um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, 

eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Stofnfé Skuldaskilasjóðs, 174 milljón króna, tekur sjóðstjórnin að láni 

með ábyrgð ríkissjóðs. 

2. gr. 

Heimilt er stjórn Skuldaskilasjóðs, með samþykki ráðherra, að gefa út 

handhafaskuldabréf fyrir sjóðinn, fyrir allt að kr. 1750000,00, og lækkar þá 

lántökuheimild sjóðsins um 150 kr. fyrir hverjar 175 kr., sem út eru sefnar af 

handhafaskuldabréfum. 

3. gr. 

Skuldabréf Skuldaskilasjóðs skulu gefin út í einum flokki. Nafnverð bréf- 

anna skal vera 30 kr., 100 kr., 500 kr. og 1000 kr. Skulu þau auðkennd þannig, 

að 30 kr. bréfin beri bókstafsmerkið A, 100 kr. bréfin Þbókstafsmerkið B o. s. 

frv. Í hverjum verðflokki skulu bréfin merkt áframhaldandi tölum. Bréfunum 

fylgja vaxtamiðar eftir því sem stjórn sjóðsins nánar ákveður. 

d. gr. 

Skuldabréf Skuldaskilasjóðs bera 41%% ársvexti, og greiðast vexlirnir á 

skrifstofu Fiskveiðasjóðs Íslands, gegn afhendingu vaxtamiða, einu sinni á ári, 

á gjalddaga 31. desember. 

Skuldabréfin skulu innleyst á 15 árum samkvæmt ákvæðum 3. gr. laganna. 

Sjóðstjórnin auglýsir í Lögbirtingablaðinu, með sex mánaða fyrirvara, hvaða 

bréf hafa verið dregin út til innlausnar það ár. Útdregin skuldabréf verða inn- 

leyst 31. desember ár hvert. Skulu óinnleystir vaxtamiðar fylgja hinum út- 

dregnu bréfum. 

Af útdregnum skuldabréfum greiðast ekki vextir eftir gjalddaga.
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5. gr. 

Hlutverk malsmanna sjóðsins, sem skipaðir verða samkvæmt 13. gr. lag- 

anna, er að meta til sannvirðis allar fasteignir og vélbáta lánbeiðenda og einnig 

ausafjáreisn þeirra, og skulu þeir sérstaklega láta þess getið: CS 

1. Hvernig åstand eignarinnar er og hvort verulegar endurbætur eru naudsyn- 

legar å henni, vegna bess ad vidhald hennar hafi verid vanrækt undanfarin 

ár, eða af öðrum ástæðum. 

2. Hvaða leigu eða afgjald megi ætla, að unnt sé að fá nú árlega eftir eignina. 

3. Hvaða verð sé líklegt að fáist nú fyrir eignina, með frjálsri sölu eða nauð- 

ungarsölu. 

. Að hve miklu leyti eignin fullnægi nú þeim kröfum um nothæfi, seim gerðar 

eru, eða hvort til þess verði að gera á henni breytingar, er hafi verulegan 

kostnað í för með sér. 

5. Sérhvers annars, sem líklegt er að hafi áhrif á verðmæti eignarinnar. 

Með hliðsjón af álitsgerðum malsmanna ákveður stjórn sjóðsins verðmæti 

eigna lánbeiðenda. 

6. gr. 

Um atkvæðisrétt kröfuhafa á fundum skuldheimtumanna fer sem hér 

segir: 

1. Kröfuhafi, sem á ótryggða, viðurkennda kröfu á lánbeiðanda, nýtur al 

kvæðisréttar fyrir allri upphæð kröfunnar. 

3. Kröfuhafi, sem á veðlryggða kröfu á lánbeiðanda, nýtur atkvæðisréttar 

fyrir þeim hluta kröfuupphæðarinnar, sem að mati sjóðsljórnarinnar eigi 

myndi greiðast af verði veðsins. 

3. Kröfuhafi, sem á forgangskröfu samkvæmt 83. gr. skiptafaganna á lánbeið- 

anda, nýtur því að eins atkvæðisréttar fyrir henni, að krafan, að mati sjóðs- 

stjórnarinnar, eigi myndi fást greidd af eignum lánbeiðanda, og þó að eins 

fyrir þeim hluta kröfuupphæðarinnar, sem sjóðstjórnin melur að ógreidd- 

ur myndi verða. 

I. Kröfuhafi, sem á kröfu á lánbeiðanda, sem tryggð er með ábyrgð þriðja 

manns, nýtur sjálfur atkvæðisréttar fyrir henni. Ábyrgðarmaður nýtur hins 

egar því að eins atkvæðisréttar, að hann hafi leyst kröfuna til sín eða sett 

tryggingu fyrir henni. Nýtur hann þá atkvæðisréttar fyrir þann hluta kröfu- 

upphæðarinnar, sem hann hefir leyst til sín eða sett tryggingu fyrir. 

5. Kröfuhafi, sem á ábyrgðarkröfu á lánbeiðanda, nýtur atkvæðisréttar fyrir 

þeirri upphæð af ábyrgðarkröfunni, sem sjóðstjórnin metur að myndi falla 

á lánbeiðanda, enda séu þau gögn fyrir hendi, er geri sjóðstjórninni það 

unnt að meta áhættu ábyrgðarmannsins. 

6. Kröfuhafi, er notar kröfu sina á lánbeiðanda til skuldajafnaðar, nýtur að 

eins atkvæðisréttar fyrir þann hluta kröfuupphæðarinnar, er eigi féll niður 

við skuldajöfnuðinn. 

f. túl
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88 Risi ågreiningur um atkvædisrétt kråfuhafa eda upphæð kröfu hans, sker 
21. júlí sjóðstjórnin úr þeim ágreiningi. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga áð máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. júlí 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

89 FJALLSKILAREGLUGERÐ 
16. ágúst . SAN , 

fyrir Skagafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Sýslunefnd hefir yfirumsjón allra fjallskilamála, er snerta upprekstrar- 
lönd sýslubúa. Hreppsnefndir hafa á hendi alla stjórn og framkvæmd á fjall- 
skilamálum, hver í sínum hreppi, eða í samlögum, þar sem fleiri hreppar eru 
Í sama upprekstrarfélagi. 

2. gr. 
Hreppsnefndir geta gert nákvæmari ákvarðanir um fjallskil í einstökum 

alriðum. Þó má eigi þar með raska reglugerð þessari, og skulu hreppsnefndir 
gæla þess, að farið sé í öllu eftir ákvæðum hennar. 

11. KAFLI 

Um afrétti og notkun þeirra. 

3. gr. 
Allt land skiptist í afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir, sem að 

fornu verið hafa. Svo getur og sýslunefnd ákveðið nýja afrétti, eftir tillögum 
hreppsnefnda og með samþykki landeigenda. Ennfremur geta hreppsnefndir 
með samþykki sýslunefndar breytt takmörkum afrétta, og lagt til þeirra 
heimalönd einstakra jarða eða landsparta, er þær hafa umráð yfir. 

d. gr. 

Sýslunefnd semur skrá yfir alla afrétti, er sýslubúar nota. Skal þar lýst 
ummerkjum þeirra, og tekið fram, hvaða jarðir eisa upprekstur á hvern af-
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rétt. Skrá þessi gildir sem heimild fyrir upprekstrarrétti hverrar jarðar í 89 

sýslunni, og verður henni ekki breytt, nema eftir tillögum hreppsnefnda og með 16. ágúst 

samþykki jarðareiganda eða um „áðanda. 

5. gr. 

Enginn má nola annan afrétt en þann, sem hann á upprekstur á, nema 

allar hlutaðeigandi ARNE Endi - leyfi. Sömuleiðis má enginn taka hross eða 

  

- í sameiginlegt upprekstrarland af þeim, sem ekki er í því upprekstrar- 

félagi, nema með leyfi allra þeirra hreppsnefnda. er um ráð hafa yfir land- 

inu. Leyfið gildir aðeins eitt ár Í senn. 

Telji hreppsnefnd afrétt ofsetinn, er hlutaðeigandi hreppur á upp- 

rekstrarrétl í, þá setur hún borið það upp á almennum fundi í upprekstrar- 

félagi þess afréttar, að takmarka notkun afréttarins þannig, að hver jörð, sem 

þar á upprekstur, megi aðeins reka þangað tiltekna tölu hrossa og sauðfjár. 

Fái tillaga um þetta fylgi % félagsmanna, þeirra, er jarðarumráð hafa 

og fund sækja, skal hún vera bindandi fyrir upprekstrarfélagið í heild sinni. 

Til þessa fundar skal hreppsnefndin boða alla hlutaðeigendur með 

minnst eins mánaðar fyrirvara. Mæti þá ekki % félagsmanna þeirra, er at- 

kvæðisrétt eiga, skal boðað til nýs fundar með minnst |. mánaðar fyrirvara 

og getur hann tekið gilda ákvörðun, ef helmingur at kvæðisbærra manna sækir 

fundinn. 

6. er. 

Enginn má hafa afrétt til sérstakra afnota fyrir sjálfan sig, svo sem til 

slægna eða beitar fyrir búsmala. Eigi má ónáða fénað á afréttum, og ekki 

ke 

  

i 

heldur án leyfis hreppsnefndar taka þaðan fé eða hross fyrir fjallgöngur á 

haustum, nema málnytupeningur sé eða tamin hross. Allur heimrekstur af- 

réttarfénaðar á einstaka bæi, gan snada igana, er stranglega bannaður. Enginn 
= Sc 

má sleppa fé sínu á afrétt eftir fyrstu göngur, nema hreppsnefnd leyfi. 

Hl. KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum. 

7. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, eru skyldir að smala 

heimalönd sín á vorum, eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 
i 

8. gr. 

skal skipa fyrir um smölun sauðfjár til rúnings á vorum, 

bæði í heimalöndum og á afréttum. Gangnaskyldir á afréttum eru allir þeir, 

sem þar eiga upprekstur. Hið sama gildir um smölun til fráfærna. 

Ef iveir eða fleiri hreppar eru í sama upprekstrarfélagi, skulu vorgöngur 

á afrétti ákveðnar af hreppsnefndum upprekstrarfélagsins Í sameiningu. 

1 
i Hreppsnefnd
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Kostnaður við þær kemur niður á hreppana eftir sömu hlutföllum og sameig- 
inleg fjallskil. 

9. gr. 
Nú finnst fé, er sloppið hefir úr löndum eiganda eða kemur fyrir fjarri 

eigendum, þegar vorgöngur til rúnings eru afstaðnar. hvort heldur eru geldar 
kindur eða lambær, er þá finnandi skyldur, ef honum er unnt, að hirða oo ls Ss 

rýja geldfé, og sömuleiðis ær, séu þær rúningshæfar, og einnig að marka ó- 
mörkuð lömb. Skal hann gera eiganda full skil á ullinni og grein fyrir marki 
og öðrum einkennum á hverri kind, sem hann hefir rúið eða markað. Í ómaks- 
Íaun bera finnanda 30 aurar fyrir að rýja kind oe 20 aurar fyrir að marka 
lamb. 

IV. KAFLI 

Um rekstur til afrétta. 

10. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að dilkær og geldfé, þegar það er komið úr 

ull, svo og stóðhross, sé rekið til afréttar svo tímanlega að vorinu, sem árferði 
og Önnur atvik leyfa. Áður en fráfærnalömb eru rekin á fjall, skal sitja þau 
heima eigi skemur en þrjá sólarhringa. Reka skal á miðjan afrétt, nema 

md hafi öðruvísi ákveðið. Séu heimalönd notuð til uppreksturs, skal 
reka þangað sem búsmali síst gengur, og með leyfi landráðanda. Reka skal 
Þannig gegn um heimalönd manna, að sem minnstur bagi verði að. Aldrei má 
   án leyfis eiganda reka fénað ansara manna til afréttar, nema víst sé, að af- 
réttarfénaður sé. Afréttarpeningur eru öll hross ótamin og sauðfé nema mál- 
nyluær og lifhrútar. 

11. gr. 
Enginn má hafa stóðhross, seldfé eða dilkær í heimahögum að sumrinu, 

nema hreppsnefnd og nágrannar leyfi, enda ábyrgist eigandi að fénaðurinn 
seri engum skaða. Nú eru stóðhross eigi rekin til afréttar eftir skipun hrepps- 
nefndar, og má hún þá láta reka þau á kostnað eiganda, ef hann er í sama 
tpprekstarfélagi. 

12. gr. 

r úr afrétti á sumrum í búfjárhaga, getur sá, er fyrir Ef sauðfé gengu 
gangi verður, gert hreppsnefndinni þar í hreppi aðvart um það. Skipar hún 

5 

  

á fyrir um símölun þess og rekstur {il afréttar. Kostnað við smölun og rekstur 
„orgar landráðandi að %, en 34 greiðist úr fjallskilasjóðum eða sveitarsjóð- 
um upprekstrarfélagsins, tiltölulega við það, sem hver hreppur leggur til sam- 
eiginlegra fjallskila, nema öðruvísi sé um samið. 

Hið sama gildir um stóðhross, er úr afrétti ganga á sumrum, ef landráð- 
anda og hreppsnefnd kemur saman um að reka þau til afréttar. 

Þessi ákvæði gilda þar til vika er til gangna.
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13. gr. 

Ef stóðhross eru í óskilum í heimahögum að sumrinu og ekki rekin til af- 

réttar, selur sá, er fyrir ágangi verður, gert eiganda aðvart um að hirða þau 

eða tilkynnt það hreppsnefnd, er þá sér um aðvörun til eig: inda. Kostnaður 

við sendiferð með tilkynningu greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess 

hrepps, þar sem hrossin koma fyrir. Í hasagjald fær ásangsþoli 25 aura fyrir 

hvert hross um sólarhring, er reiknast frá því er tilkynning barst til eiganda. 

og borgist um leið og hrossa er vitjað, ella má halda þeim að veði, un7 borgun 

er greidd. 

Nú þekkist ekki eigandi, eða ekki næst il hans sökum fjarlægðar, eða 

hrossa er eigi viljað innan þriggja sólarhringa frá tilkynningu, eða hrossin 

koma annað sinn í land sama manns, og skulu þau þá afhent hreppstjóra, er 

tekur þau í gæglu gegn 25 aura gjaldi um sólarhring, og fer með þau að öðru 

leyti sem óskilahross á haustum. 

14. gr. 

Hver sem heimildarlaust rekur fénað, sem á afrétt á að fara, í land ann- 

ars manns, til beitar um sumar, hvort heldur er heimaland eða afréttur, skal 

greiða hagatoll til landeiganda, 3 krónur fyrir hvert hross og 10 aura fyrir 

hverja sauðkind. Nú tekur einhver hross eða sauðfé í sameiginlegt upprekstr- 

arland af þeim, sem ekki er í bvi up sprekstrarfélagi. og skal hann þá svara 

upprekstrarfélaginu sama hasgatolli og fyrr segir. Sæti ella málssókn til 

skaðabóta. 

KAFLI 

15. gr. 

Um fjallskilaskyldu. 

Fjallskilasky)dur er hver fjáreigandi, hvort sem hann er búandi eða bú- 

laus. Skal hann leggja til fjallskila á þann hátt. sem hreppsnefnd fyrirskipar. 

Hreppsnefnd skal og hafa rétt til að leggja fjallskil á búendur og umráða- 
gg) 

menn þeirra jarða, þar sem franfleytt er litlum eða engum afréttarpeningi, 

ef þess telst brýn þört. Álagningin skal miðast við landverð án hlunninda. 

samkvæmt fasteignarmati og má fjallskilagjaldið aldrei vera hærra en 3 af 

þúsundi. 

16. gr. 

Skyldur er hver maður að gera full fjallskil á þeim afrétti, þar sem hon- 

um ber upprekstur, þó að hann noti annan afrétt eða heimaland, nema allar 

hlutaðeigandi hreppsnefndir veiti undanþágu, er gildi eitt ár Í senn. Nú nol- 

ar einhver með leyfi landeiganda annan afrétt en honum ber upprekstur á og 

er honum skylt að gera þar full fjallskil að tiltölu við fjárfjölda, ef hann hefir 

fengið undanþágu frá fjallskilum á þeim afrétti, þar sem honum ber upp- 

rekstur, en að öðrum kosti skal hann gera þar fjallskil tiltölulega að hálfu 
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móts vid fjallskil annara í því upprekstrarfélagi. Noti einhver annara land 
til uppreksturs heimildarlaust ber honum að gera þar full fjallskil, þótt hann 

ur 
fái enga undanþágu, þar sem honum ber upprekstur. 

17. gr. 
Hver sá fjáreigandi, er notar land utan upprekstrarfélags sins, skal til- 

kynna það hreppsnefnd í þeim hreppi. þar sem hann á heima, áður 12 vikur 
eru af sumri, og afhenda henni 

   
jafnframt greinilegt framtal á fénaði sínum. 

Nú á einhver að gera fjalls g al í öðrum hreppi, en hann er búsettur í. og 
skal á hreppsnefndin, þar sem hann á heima, senda hreppsnefnd þeirri, er 
hlut á að máli, skýrslu um fjáreign hans eftir vorframtali, áður 14 vikur eru 
af sumri. 

18. gr. 
Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrétt, skulu hlutaðeigandi 

hreppsnefndir eða fulltrúar þeirra eiga Í fund með sér í 16. viku sumars til að 

  

   semja um, hvernig fjallgöngum skal haga og jafna niður sameiginlegum fjall- 
skilakostnaði milli hreppanna. Til þess í fundar " kveður oddviti í þeim hreppi, 
bar sem aðalrétt stendur. Skal þá hver hre ppsnefnd leggja fram fjártal fjall- 
íkilaskyldra manna í hreppnum að vorinu, staðfest af hreppstjóra, og fer eftir 

í, hve marga menn hver hreppur leggur til í göngurnar. Meta skal til dags- 
eða peningaverðs göngur hvers gagnaflokks. Verði ágreiningur um 

I þetta milli nefndanna, sker sýslunefnd úr því, eða oddviti hennar til bráða- 

       

é 
"Heimilt er hreppsnefndum að skipta upprekstrarsvæði milli hreppsfélaga 

til smölunar. Annast þá og ábyrgist hvert hreppsfélag allar nauðsynlegar fjár- 
leitir á sínum úthlutaða landsparti. 

19. gr. 
Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna 

niður á fjáreigendur í tæka tíð. Skal það vera aðalregla, að jafnt sé lagt á 
j 3 saudkindur. Adfinningar vid nidurjéfnunina skal bera 
ipp bréflega fyrir oddvita hreppsnefndar fyrir 20. dag októbermánaðar, os 

  

lunefnd úrskurðarvald í þeim málum, ef ekki næst samkomulag milli 
1repps nefndar og kæranda. 

20. gr. 
Við niðurjöfnun fjallskilakostnaðar er rétt að ætla nokkuð fyrir óviss- 

sl leggsi það fé í sérstakan sjóð, er nefnist fjallskilasjóður. Um 
skil fjallskilasjóðs gilda sömu reglur og um svei itarsjóðsreikninsa. 
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VI. KAFLI 

Um fjallgöngur á haustum. 

2, gr al, gr. 

minnsta kosti hvert haust. Adalgong- 

sumars, nema gångur séu færdar med 

    

   

neinda. Pac valdi hreppsnefnda. 

  

'a hreppsnefndir vald      
   

    

imlöndum. og skulu þær 

  

koma sér saman ) öðrum kosti 

al því máli PA tiiciii 

  

n aðal- 

    

Sneen hvort hun fy ”virskipi eftir- 

kostnaði við eftirleitir að tilhlutun hrepps- 

    

örum sangnaskilum, greiðist hann úr fjall- 

  

ftir sömu hlutföllum og >»     
önnur sameiginl 

úr nefndinni. er nefnist fjallskila- 

Hi fjallskila, nægum tima áður en 

ekið fram, hvað hverjum þeirra ber 

snaboðinu, er komi geti í bága við fulltrvggj- 

innan sýslu.    

Hreppsnefnd 

  

a Í stjóri skipar duglegan gangnaforingja fyrir 

hvern gangnaflokk, einn eða fleiri, eftir því sem bl hagar á hverju upprekstr- 

t "a sjálfir í göngum, og skipa fyrir 
3 

sjá um, að fjársöfnin séu rekin með 

arsvæði. Ganenaforiní         
um, hvernig þeim skal 

reglu til réttar, og kveðja menn ii að sæta safnsins, þar til vöktunarmenn 

| i er skyldur að hlýða sangnaforingja 

sektum. Þóknun til gangna-         

  

XP 
að farið sé svo vel sem unnt er með fé og 

    
   

  

i- na farpir am mir oma yfir, SOI Ok 

  

í verður komið ni til rétt- 

- þeim innyfli, en flytja þær að öðru ley i til rétt- 

skal hún á sama hátt flutt hl hla ef nyti- 

seta ekki gengið til réttar, eða ef 

  

hross drepst í göngum eða finnst fyrir skommu dautt. skal tafarlaust, þegar 
Á > 

tilkynna bað hreppsnefi 

  

  
komið er ul byg; d,     bå lætur sækja bad og 
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flvtja til réttar gegn borgun úr fjallskilasjóðum eða sveitarsjóðum upprekstr- 
arfélagsins, sé eigandi skepnunnar innan sýslu, en að öðrum kosti segn borg- 
un frá eiganda. 

25. gr. 
Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum og hefir þá fjall- 

skilastjóri vald til að kalla til gangna þann, sem hæfastur er, svo og til hvers 
annars starfa, sem útheimtist til góðra fjárskila. 

26. gr. 
Ef fjáreigandi hefir engan hæfan mann til gangna og getur eigi útvegað 

hann skal hann tilkynna það fjallskilastjóra bréflega 6 dögum áður en fjall- 
söngur byrja. Taki fjallskilastjóri undanfærglu hans gilda, borgar hann göng- 
urnar sektalaust. En fjallskilastjóri annast um að útvega mann Í göngurnar 
fyrir sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega hesta, fæði og annað sem 
vantar. 

27. gr. 
Láti einhver farast fyrir að senda mann í göngur eða sera þau fjallskil, 

sem hann er kvaddur til í gangnaboði, skal hann auk borgunar fyrir fjall- 
skilin, eins og þau eru metin, greiða aukagjald, er nema % af matsverði þeirra. 

Ef einhver sendir mann í göngur, sem gangnaforingi og helmingur ganga- 
manna í hans flokki telur óhæfan sökum ágalla eða ills útbúnaðar, má visa 
honum heim aftur, og er þá fjáreiganda skylt að borga 
hann hefði engan sent. 

Sannist það, að gangamaður eða annar, sem fjallskil á að inna af hendi, 
/anræki skyldustörf sín, getur hreppsnefnd krafizt uppbótar frá honum eða 
þeim er hann sendi, eftir því sem hæfa þykir. Vilji hann eigi hlita úrskurði 
hreppsnefndar, getur hann skotið málinu til sýslunefndar. 

Gjaldi fyrir gangnasvik eða vanrækslu á fjallskilum má verja til að kaupa 
mann til fjallskilanna, ella renni það í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess 
hrepps eða þeirra hreppa, sem hlut eiga að máli. 

gangnaskilin, eins og 

28. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugu skyli fyrir gangna- 

menn á afréttum, þar sem þess er þörf. Kostnaður, sem af þessu leiðir, greið- 
ist úr afréttarsjóði, ef slíkur sjóður hefir verið stofnaður, en annars úr fjall- 
skilasjóðum eða sveitarsjóðum uppreks rarfélagsins.
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VII. KAFLI. 

Um réttir og réttahöld. 

29. gr. 

Eftir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefnd hvar aðalrétt skal vera ) 

hvar aukarétt, sömuleiðs undir hverja aðalrétt hver aukarétt heyrir, og 
og I 

ennfremur hvern afrétt og heimalönd ganga skal tl hverrar réttar, og ráða 

sýslutakmörk, nema öðruvísi sé ákveðið. Skal skilgreining á þessu koma inn á 

skrá þá, sem getið er um í Á. gr. um afrétti og takmörk þeirra. 

30. gr. 

Kostnaður við byggingu og viðhald rétta, hvílir á fjallskilasjóði hrepps- 

inu og skal í því skyni greiða 

      

ins eða hreppanna, ef fleiri eru í upprekslrarfél 

árlega í sjóðinn ákveðið gjald af hverri sauðkind og hverju hrossi, sem fjall- 

skyld eru, enda sé skylt að hafa fjallskilasjóð í hverjum hreppi. Ákveður 

hreppsnefnd gjald þetta árlega eftir þörfum á hverjum stað og innheimtir það 

med öðrum tekjum sjóðsins. 

Við hverja 
g 

rúm, hver fyri 

í upprekstrarfélaginu hafa nægilegt dilks- 

  

samlögum. Ennfremur skulu vert sérstakir 

dilkar, einn eða fleiri, fyrir fé úr öðrum hreppum, er hlutaðeigandi hreppar 

byggja og viðhalda á sinn kostnað, nema svo sé um samið, að upprekstrarfé- 

sgingu þeirra og viðhald, móti því að hlutaðeigandi upprekstrar- 

g 

  

ftur sömu skil. 

öl. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að réttir séu vandlega byggðar og vel við- 

haldið, einnig að allir dilkar við þær séu í gildu standi kvöldið áður en réttað 

er. Vanræki einhver að vinna að réttar eða dilksbyggingu, má hreppsnefnd 1 

útvega mann til þess á hans kostnað. 

ljóra við hverja aðalrétt og auka- nm Hreppsnefndir skipa duglegan réttar 

rétt. Béttarstjóri skal vera kominn til réttar | í tæka tið hvern réttardag. Skipar 

hann fyrir, hvernig fjárdrætti skal hasa, og heldur mönnum til starfa. Hann 

bannar stranglega allt slark og óreglu, er valdið getur hindrun við réttarstörf- 

in. Sýni nokkur í réttinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. 
> 

Þóknun til réttarstjåra telst med gangnaskilum. 

35. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa duglegan dilkstjóra fyrir hvert 

dilksfélag. til að vera réttarstjóra til aðstoðar við réttarstörfin. Dilkstjórar 

skulu gæta þess, að misdráttur eigi sér ekki stað, og sjá um heimrekstur fjár- 

ins frá réttinni. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en rétlarstjóri leyfir, og búið 
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r að kanna féð í dilknum. Að þeim starfa eru allir skyldir að vinna, þeir sem 
éttarstjóri til þess nefnir. 

34. gr. 
Réttarstjóri annast um, að ómörkuð lömb séu hirt í réttinni og dregin í 

dilk sér, svo að eigendum gefist kostur á, að láta lambsmæður helga sér þau. 
Engin má helga sér marklausa kind af íjárbragði einu. — Réttarstjóri kveður 
menn til að skoða úrtíning vandlega eftir markaskrám í fyrstu sem síðari 
réttum, og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa fyrr en lokið er. Allir fjáreig- 
endur skulu gæta þess, að fé þeirra verði ekki eftir í úrtíningi. Á réttarstjóri 
heimtingu á að fá nægilega marga menn úr hverju dilksfélagi sér til aðstoðar 
við töfludráttinn. Þegar búið er að skoða ártíning í i fyrstu rétt, skal fjallskila- 
stjóri í þeim hreppi, þar sem aðalrétt stendur, koma honum í gæzlu milli rétta, 
og telst gæzlan með gangnaskilum. 

35. gr. 
Aðalréttir eftir fyrstu göngur skulu haldnar þá daga, er hér segir: 

1. Stiflurétt, þriðjudaginn í 22. viku sumars. J 5 

2. Flókadalsrétt, mánudaginn í 22. viku sumars. 
3. Skálarétt. laugardaginn í 22. viku sumars. 5 5 

i. Unadalsrétt, mánudaginn í 22. viku sumars. 
ð. Deildardalsrétt, þriðjudaginn í 22. viku sumar. 
6. Kolbeinsdalsrétt, mánudaginn í 22. viku sumars. 
7. Hagarétt, mánudaginn í 22. viku sumars. 
8. Silfrastaðarétt, miðvikudaginn í 22. viku sumars. 
J. Vesturdalsrétt, miðvikudaginn í 22. viku sumars. 

10. Mælifellsrétt, miðvikudaginn í 22. viku sumars. 
Í. Slaðarré yriðjudaginn í 22. viku sumars. li. Staðarrétt, þriðjudagi 

12. Bakkarétt, þriðjudaginn í 22. viku sumars. 
13. Stafnsrétt, fimtudaginn í 23. viku sumars. 

Ef söngur eru færðar, breytast réttardagar eftir því. 

36. gr. 
Í hverri aukarétt skal jafnan réttað næsta dag á undan aðalrétt þeirri 

sem hún heyrir undir. Skulu tilkvaddir menn reka úrtíning úr aukaréttinni 
tafarlaust til aðalréttar, svo að hann sé Þangað kominn, áður en fjárdrætti 
er lokið. 

57. gr. 
Í fjárréttum má enginn afmarka fé, nema hann jafnframt skyri fyrir 

hreppstjóra og réttarstjóra, hverja heimild hann hafi til þess. Hreppstjóri eða 
réttarstjóri skal samstundis rita hjá sér, svo glatist eigi, mark kindarinnar, 
áður en því er breytt, og undir hvaða mark hún er mörkuð. Í ómakslaun bera 
hreppstjóra eða réttarstjóra 25 aurar frá þeim er markar.
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VITI. KAFLI. 

Um fjárhirðing í útréttum. 

38. ør. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn, einn eða fleiri eftir 

þörfum, til að fara í réttir og á hreppaskil. svo og til að vera við úrtíningssölu 

annara sveita, þar sem helzt eru fjársamgöngur, til að hirða þar sauðfé og 

hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gert er að skyldu að leggja til téðan starfa, 

engan hæfan mann til að inna hann af hendi, hefir fjallskilastjóri vald til að 

kveðja til þess hvern þann, sem hæfastur er í hreppnum, annaðhvort í manna- 

skiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er tillaginu á að svara. 

39. gr. 

Sá maður, sem sendur er til að hirða fé í réttum eða å hreppaskilum ann- 

ara sveita, má eigi fara þaðan fyrr en búið er að skoða úrtining vandlega eftir 

markaskrám, og selja, þar sem sala fer fram. Sannist það, að hann láti verða 

þar eftir fé sveitunga sinna, sem er með slöggu skrásettu marki, eða týni þvi, 

; skaðabótum. nema málsbætur séu. varðar það sektum og 

Skylt er sendimanni að reka féð heim í hreppinn, og skal það síðan ganga 

rétta leið í bæjarreksirum. nema gerðar séu aðrar ráðstafanir. Sé einhver 

skepna svo fölluð, að ekki verði rekin með öðru fé, skal hann koma henni í 

sæglu og gera eiganda aðvari, er þá ber að vitja hennar á sinn kostnað. 

IX. KAFLI. 

Um heimasmölun á haustum. 

10. gr. 

Hver búandi eða landráðandi er skyldur að smala heimaland sitt á haust- 

um, svo oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjárvon sjálf- 

ur. Vanræki einhver þessa skyldu, skal hreppsnefnd sjá um að löndin séu 

smöluð, og skulu eigendur og umráðamenn jarða, greiða kostnað þann er af 

því leiðir, eftir mati hreppsnefndar. 

1. ør. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar heima- 

landsgöngur jafnframt hverjum fjallgöngum. Á heimalöndum, er afréttarfén- 

aður gengur Í að jafnaði. teljast göngurnar með fjallskilum, og skulu þær fara 

fram undir umsjón tllekins manns, með samlögum búanda, eftir því sem 

bezt hagar á hverjum stað, og með samtökum við næstu sveitir, þar sem það 

á við. 

Alt geldfé, dilkar og hross er fyrir kemur í heimalöndum og ekki er 
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þegar hirt af eigendum, skal reka skilvíslega til réttar. þeirrar, er því ber að 
Sange | til. Verdi ågreiningur um, hvert féd skuli ganga, sker svslunefnd úr því 

Sk
 

ða oddviti hennar til bráðabirgða. 

12. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir réttir á haustum allt til veturnótta, séu 

öll heimalönd rækilega smöluð sama dag. og að rekstrar sangi þá efti 
töfludrætti bæ frá bæ, nema hreppsnefnd álíti annað haganlegra. 

Á. KAFLI. 

Um fjárrekstra bæja milli. 

13. gr. 
Skyldur er hver búandi eða landsráðandi að hirða fé það, er finnst í 

heimalandi hans, eftir að fjallgöngum er lokið. og reka til næsta bæjar þá 
leið, sem það á að ganga. Hreppsnefnd skal ákveða rekslrarleiðir innanhrepps 
og út úr hreppnum. Ef fé er rekið afleiðis í bæjarrekstrum eða sleppt úr fjár- 
rekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það sektum og skaðabótum, nema 
málsbætur séu. Hið sama gildir um fjárrekstra að vorinu. 

14. gr. 

Ef enginn rekstrarfær madur er heima, begar rekstur kemur å bæ, skal 
rekstrarmadur skilja ur fé bad, er eftir å ad vera, og reka svo reksturinn 
áfram til næsta rekstrarfærs manns, en skyli er þeim, er við rekstri skyldi 
taka, að greiða rekstrarmanni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

XI. KAFLI. 

Um eftirleitir einstakra manna. 

15. gr 

Þegar hinum fyrirskipudu fjårleitum er lokiå, er hverjum manni innan 

upprekslrarfélagsins heimilt að gera eftirleit á sinn kostnað. Nú finna menn 

fé í eftirleii, og skal hreppsnefnd ákveða fundarlaun eða björgunarlaun, nema 

öðruvísi hafi verið um samið fyrir fram milli ' hrepps snefndar og eftirleitar- 

manna. Til þess að samræmi sé í mati fundarlauna innan hvers upprekstrar- 

félags, skulu hreppsnefndir eða fullirúar þeirra á fjallskilafundi koma sér 

saman um ákveðnar reglur fyrir því. 

16. gr. 

Fundarlaun fyrir óheimt fé, er finnst í eftirleitum. og björgunarlaun þess 
fjár, er finnst í Ógönguklettum, greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess
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hrepps, bar sem eigandi á heimili. Kostnað við heimrekstur þess ber eigandi 

sjálfur. Hið sama á við um hross. Fyrir heimanað sloppið fé, er finnst í eftir- 

leit, borgar eigandi eftir mati hreppsnefndar. 

XII. KAFLI. 

Um meðferð óskilafjár. 

17. gr. 

Öll ómörkuð lömb og folöld, sem ær eða hryssur ekki helga sér, svo og 

allt fé, með vafasömu marki, hvort heldur það kemur fyrir í réttum eða síðar 

að haustinu, skal afhenda hreppstjóra. Í réttum skal selja alla ómerkinga, er 

þar koma fyrir og eigi hafa fundið mæður, og annað fé, er enginn getur 

helgað sér. 

Eftir að lokið er töfludrætii í síðari rétt, skal úrlíningur þegar seldur við 

opinbert uppboð. Uppboðið skal haldið af hreppstjóra í þeim hreppi, þar sem 

aðalrétt stendur. Gerir hann heyrum kunnugt, að uppboð byrji, birtir sölu- 

skilmála og tilnefnir (vo skilríka og markglögga menn til að lýsa mörkum og 

einkennum á hverri kind, áður en hún er seld, og ritar hann lýsing þeirra í 

uppboðsbókina. Ef marklýsingamenn greinir á, sker hreppstjóri úr ágreiningn- 

um. Marklýsingamenn fá hæfilega þóknun fyrir starfa sinn eftir mati hrepps- 

nefndar, og tekst hún af verði sölufjárins. Enginn, sem ekki er öðrum háður 

sem hjú, getur skorazt undan þeim starfa, nema hann hafi gild forföll. 

18. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur eða gjaldfrestur. Þó skulu 

hrútar, sem eftir áliti hreppstjóra og söluvotta eru hæfir til kynbóta, svo og 

forystukindur, seldar með 4 vikna innlausnarfresti eftir söludag, og jafnlöng- 

um gjaldfresti, og eru þeir ekki í ábyrgð kaupanda fyrr en að innlausnarfresti 

liðnum. 

49. gr. 

Óskilafé það, sem fyrir kemur eftir réttir og ekki finnst eigandi að, eða 

kemst ekki til eiganda sökum fjarlægðar, skal hreppstjóri selja við uppboð á 

þingstað hreppsins. Vestan Héraðsvatna skal sú sala fara fram þriðjudaginn 

í 25. viku sumars, og austan Héraðsvatna fimmtudaginn í 26. viku sumars, eða 

næsta dag sem fært er, ef veður bannar hinn tiltekna dag. Sýni nokkur van- 

rækzlu í því að koma óskilafé á uppboðsstaðinn, varðar það sektum. 

Gæsla óskilafjár austan Héraðsvatna frá næstu smölun til söludags telst 

n:eð gangnaskilum. 

50. gr. 

Ef kind kemur fyrir í óskilum eftir hina almennu óskilafjársölu, skal hún 

afhent hreppstjóra, er gerir eiganda aðvart um að vitja hennar. Sé þess ekki 
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kostur, skal kindin seld við uppboð, er Sest sé með nægum fyrirvara. Nú 

  

finnst óskilakind í fé manns, eftir að ósl er selt, og fé almennt tekið til 
kindin og náist til eisanda. skal honum gert aðvart um að 

  

hýsingar. Þekkis 
  

vitja hennar. Verði að selja kindina, borgast ekkert gæzlukaup fyrir hana, og 
ber sá, er hún fannst hjá, sölukostnaðinn, nema málsbætur séu. 

Sé manni dregin kind með hans marki, sem ekki er hans eign, er honum 
óheimilt að halda henni hjá sér, í því skyni, að auglýsa markið sjálfur og 

semja við eiganda. Ber honum að koma kindinni til hrepi pstjóra, svo að farið 
verði með hana sem annað óskilafé 

Fyrir lok hvers ár skal hreppstjóri senda markaumsjónarmanni sýslunn- 
ar lýsingu alls ósk il: af énadar, er seldur hefir verið í hreppnum og andvirðið cs OD 

5 

Umsjónarmaður sendir lýsingu alls ósl    eigi greitt eig: ilafjárins í sysl- 

  

unni tl birtingar í Lögbirtingablaðinu. Í lvsinsunni skal fyrst sreint mark < fun) . > Fy O 

hverrar skepnu í stafrófsröð, þá önnur einkenni og síðast nafn hreppsins, sem 
hún var seld í. Í prentunarkostnað og ómakslaun ber umsjónarmanni Í króna Í 5 . 

fyrir hverja kind og 3 krónur fyrir hvert hross, er hreppstjóri skal senda hon- 
um með marklysingunni. 

  

Af andvirði óskilafjár þar með talinn inn- 
heimtulaun, auglýsingakostnaður svo og fundarlaun eða björgunarlaun. Að 

  

i öðru leyti greidist fjárverðið til eiganda, ef hann innan septemberloka næst á 

  

eflir sannar eignarrétt sinn. Annars fellur verðið í sveilarsjóð < eða fjallskila- 
sjóð þess hrepps, sem selt 

   
sjóði eða fjallskilasjóði allra hreppa 

í upprekstrarfélaginu að 
> 

  

Þegar lokið er útborg dvirði hvers árs, skal hreppstjóri 
afhenda oddvita afrit úr uppboðsbók reppsins um alla óskilafjársölu á ár- 

   

  

inu, ásamt sundurliðaðri skýrslu um, hverjum fjárverðið er greitt. Skulu þau 
skilríki fylgja sveitarsjóðsreikninsnum eða fja Ilskilasjóðsreikningnum eða 

  

vottorð hreppstjóra um, að ekkert óskilafé hafi verið selt í hreppnum. 

XHI. KAFLI 

Um hrossahirðing á haustum. 

  

Í fyrri eða síðari göngum á haustin, skal ásamt sauðfé smala stóðhross- 
un af afréttum og úr heimahögum, Óa síðari rétl á undan 
fjársundurdrætti. Ef haganlegra þykir í einhverju upprekstrarfélagi, að rétta 

komið     hross annan dag en sauðfé, geta índir upprekstrarf > 

sér saman um það, og skal þá ákveð sérslakur hrossaréttardagur. Hrepps- 
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nefndir skulu hlutast til um, að hrossum þeim, sem dregin eru í réttum, sé 

ekki heimildarlaust sleppt í annara land, og setur hreppsnefnd metið heim- 

reksíur hrossanna úr hverju dilksfélagi sem gangnaskil. 

54. gr. 

Réilarstjóri skal gæta þess, að hryssum gefist kostur á að helga sér 6- 

mörkuð folöld, og má enginn taka þau tl hirðingar, nema með samþykki 

hans. Hross þau, er eftir verða óhirt, þegar töfludrætti er lokið, hvort heldur 

  

í fyrri eða síðari eða sérstakri hrossarétt, skulu þesar seld við opinbert upp- 

boð af hreppstjóra í þeim hreppi, þar sem aðairétt stendur. Gilda um það 

sömu ákvæði og um sölu Óskilafjár í réttum, þó svo, að við sölu markaðra 

hrossa skal vera 12 vikna innlausnarfrestur eftir söludag. Gjaldfrestur er 

einnig 12 vikur. Hrossin skulu vera í geymslu hjá kaupanda frá söludegi, en 

ekki í ábyrgð hans fyr en að innlausnarfresti lðnum. Gæzlukaup er 10 aurar 

fyrir hvert hross um sólarhring og reiki £ tast frå såludegi til loka innlausnai 

frests. Ef hross koma á hús og hev, skal fóðurkostnaður greiddur eftir mati 

hreppsnefndar. Sé hross eigi innleyst, svo að hæstbjóðandi verði eigandi að 

vi, ber honum ekkert sæzlukaup Íyrir það. Sömuleiðis fellur niður gæzlu- 5 

kaup, ef hross sleppur úr geymslu, nema eiganda verði um kennt. 

55. gr. 

f beim hreppum syslunnar, bar sem stóðhross eru að mun, skal almenn 

hrossasmölun fara fram fyrsta þriðjudag í vetri og síðan fyrsta þriðjudag í 

desember og hverjum mánuði vetrarins úr því, eða næsta dag sem fært er, ef 

veður bannar hinn tiltekna dag. Skulu hrossin réttuð og dregin sundur á þeini 

stöðum, er hreppsnefnd ákveður og auglýsir fyrirfram. Vanræki einhver 

smölun, svo að hross hafi orðið eftir í landi hans, skal hann reka þau á sinn 

kostnað til eiganda, eða ef hann þekkist eigi, tl hreppstjóra, sæti ella sektum 

og skaðabótum. 

Um óskilahross, sem koma fyrir við hinar almennu smalanir, gilda sömu 

ákvæði og um óskilahross í réttum. Ef óskilahross koma fyrir að vetrinum 

milli smalana, skal landráðandi gera eiganda aðvart um að hirða þau. Þekkist 

ekki eigandi, eða ekki næst tl hans, sökum fjarlægðar, eða hrossa er eigi 

viljað innan viku frá því að eigandi fékk tilkynningu, skal fara með þau sem 

óskilahross á haustum. Uppboð á þeim skal haldið á þingstað hreppsins og 

auglýst með nægum fyrirvara. 

56. gr. 

Eftir hvert uppboð á óskilahrossum og öðru óskilafé, sem selt er með inn- 

lausnarfresti, skal hreppstjóri innan tveggja sólarhringa senda áleiðis til 

hreppstjóra í nálægum hreppum innan sýslu og utan nákvæma lýsingu á þeim 

i nirtingar fyrir almenningi. vsingunni skal tilsreint nafn og heimili til birtingar f; l gi. I h g kal tilg t f | 1 
3 

kaupanda. 

16. ågust
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57. gr. 

Finnist óheimt stóðhross á afréttum, eða fjarri byggðum eftir göngur á 

haustum, skal hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem finnandi á heima, ákveða 

fundarlaun eða björgunarlaun, er greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði 
1 

í 

skjóta til sýslunefndar. 

sess hrepps, þar sem eigandi á heimili. Þessu mati má, ef ágreiningur verður, 

XIV. KAFLI 

Um fjármörk og markaskrár 

58. gr. 

Hver maður skal einkenna fé sitt og hross með slögeu marki á eyrum, en 

ef sauðfé er soramarkað, þá brennimerkja á hornum. Svo er það og skylda 

hvers fjáreiganda, að hafa hreppsbrennimark á öllu hvrndu fé eldra en lömb- 

um. Ef einhver vanrækir að hafa hreppsbrennimark á fé sínu, getur hann 

ekki krafizt skaðabóta, þó að fé hans verði eftir í útréltum eða úrtíningi, eða 

fari skakka leið í bæjarrekstrum. Forvstufé, sem á afrétt sengur, skal hafa 

til auðkennis bjöllu eða bjöllukeng í horni, ella getur eigandi ekki krafizt bóta, 

þó að slíkt fé sé við óskilafjársölu selt án innlausnarfrests. 

Rétt er að hver fjáreigandi auðkenni fé sitt á haustum jafnóðum og það 

hein:tist, með glöggu merki á höfuð. Vanræki einhver að auðkenna þannig fé 

sitt, ber honum sjálfum að borga fundarlaun eða björgunarlaun fyrir hverja 

sína kind, er finnst í eftirleitum. en hvorki fjallskilasjóði né sveitarsjóði. 

59. gr. 

Fé skal draga eftir mörkum. Markið helgar markeiganda kind, nema sönn- 

un komi fyrir að annar eigi. Kind, sem ekki ber rétt mark manns, er honum 

óheimilt að draga sér, þótt lítið vanti á fullt mark. Ef kind er með brenni- 

marki eða hornamarki annars en þess, sem evrnamarkið á, skal sá talinn eig- 

andi, sem á brennimarkið eða hornamarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrna- 

marks krefst, gera grein fyrir, hvernig hann er að henni kominn. Kind, sem 

hefir eyrnamark eins, brennimark annars og hornamark hins þriðja, skal 

lalin eign þess er brennimarkið á, þó skal hann, ef krafizt er, gera grein fyrir, 

hvernig hann hefir eignazt kindina. Óheimilt er að nota annars mark, nema 

með leyfi markeiganda. 

Nú er kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er Óglöggt mark eða vafa- 

samt, en maður vill eigna sér hana af líkum, og getur hann borið málið upp 

við hreppstjóra. Skal þá hreppstjóri ásamt lveim óvilhöllum mönnum, er hann 

til kveður, mela ástæður þær, er hlutaðeigandi hefir bl stuðnings máli sínu. Ef 

þeim öllum kemur saman um, að miklar hkur séu til að hann eigi kindina, má 

hann hirða hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafé. Sé hann óánægður 

með úrslitin, er honum frjálst að leita réttar sins með málssókn. Sama gildir 

um hross marklaus eða með óglöggu marki.



235 

60. gr. 
Enginn má taka upp mörk, er líkist svo mörkum í gildandi markaskrám. 

að ætla megi að valda kunni misdrætti, nema með leyfi þeirra, er lík mörk 

cisa. Særingarmörk mikil má ekki upp íaka, né heldur þau mörk, sem vand- 

hæfi er á að marka svo, að eigi valdi villu eða vata: bragð, netnál, hvathamr- 

að. blaðrifað, helmingrifað, þririfað, þrístúfrifað, svlt í blaðstýft, svlt í hamar, 

sylt i hvatt, sýll í helmingað, svlt í stúf, tvistyft í stúf. Fleiri en tvær undirbenjar 

má ekki hafa sama megin á eyra. Mörk þau, er bann er lagt við, mega ekki 

sanga að erfðum, gjöfum eða kaupum og sölum. Séu þau fleiri en hér eru tal- 

in, skulu þau auglýst í markaskrá sýslunnar. 

61. gr. 

Syslunefnd skal låta prenta markaskrå fyrir alla sysluna 5. hvert år, er 

årtalid stendur å heilum eda hålfum tug, og skal bar med fylgja fjallskila- 

reglugerð sýslunnar þegar sýslunefnd ielur prentunar þörf. Skal hver mark- 

eigandi koma marki sínu í hana, og borga fyrir það sem sýslunefnd ákveður, 

en hvert heimili fær ókeypis eitt eintak af markaskránni, er fylgja skal jörð- 

inni við ábúandaskipti. Einnig skal svslunefnd sjá um, að nægilega mörg ein- 

tök af markaskránni verði send ókeypis til allra hreppa utan sýslu. er fjár- 

samgöngur geta komið fyrir. 

Áður en mörkum er safnað til prentunar, skal sýslunefnd ákveða gjald 

fyrir mörkin til lúkningar kostnaði við söfnun þeirra, skráning og prentun. 

svo og umsjón með upptöku marka. Ef gjaldið nemur meira en kostnaði, renn- 

ur afgangurinn í sýslusjóð. en hrökkvi eigi gjaldið, greiðist það sem á vantar 

úr sýslusjóði. 

62. gr. 

Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa um- 

sjón með upptöku marka. Kosning hans gildir um 5 ár í senn. Kaup hans að 

meðtöldum öllum kostnaði við starf hans er 10% af markagjaldi sýslunnar. 

nema öðru vísi sé um samið. 

Rétt er, að markaumsjónarmaður seri sér far um, að koma samrænu og 

festu á nöfn marka. Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð, en þó 

framar fyrr en aftan. Mörk eru flokkuð eftir formarki á hægra eyra, og skal 

það fyrsta í hverjum flokki skráð fullum stöfum, hin síðari með strikum. Inn- 

an flokks ræður hægra eyra röðinni, en vinstra eyra, begar sama mark er 

hægra. Í fyrsta flokki teljast þau mörk, sem hægra eyra er alheilt, og fremst 

í hverjum flokki þau, sem vinstra eyra er marklaust. Í markalýsingu er fyrst 

greint yfirmark, þá undirbenjar framan og aftan, og fyrr sú efri, ef tvær eru 

sama megin, síðast undirmark á miðju eyra. 

63. gr. 

Hreppsnefndir skulu, hver í sínum hreppi, kjósa mann til að safna mörk- 

um í hrepnnum og innheimta gjald fyrir þau. Í ómakslaun ber honum 10% af 
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markagjaldi hreppsins. Kosningu hans skal oddviti tilkynna markaumsjónar- 
manni fyrir septemberlok það ár, sem mörkum er safnað. 

Markasöfnun fer fram í októbermánuði árið áður en markaskrá ber að 
prenta, Skal henni haga svo, að hvert mark sé ritað á sérstakan seðil með fullu 
nafni og heimili markeiganda. Öll afbrigði frá öðrum mörkum, hversu litlu 
sem munar, feljast sérstök mörk, og má ekki taka þau til greina, nema fullt 
gjald komi fyrir. Markaseðlar skulu tilbúnir fyrir hausthreppaskil, og skal þá 
hver húsráðandi afhenda safnanda alla seðla frá sínu heimili, ásamt gjaldi 
fyrir mörkin. Jafnskjótt og safnandi hefir veitt seðlum móttöku, skal hann gs 
vandk ega huga mörkin, með samanburði við gildandi markaskrár. og blutast 

um leiðréttingu á þeim, sem misrituð kunna að vera, og breytingu á þeim, 
sem koma í bága við ákvæði reglugerðar um upptöku marka. Síðan skal hann 
merkja seðlana með framhaldandi töluliðum í réttri röð, og senda þau marka- 
umsjónarmanni fyrir nóvemberlok. Skal þar með fylgja markagjald hrepps- 
ins, að frádregnum ómakslaunum safnanda. Þá er umsjónarmaður hefir próf- 
að. að gjaldið sé rétt talið, afgreiðir hann það til oddvita sýslunefndar. 

Jafnframt markaseðlum skal safnandi hvers hrepps senda markaum- 
sjónarmanni nákvæma skýrslu um öll nýupptekin mörk í hreppnum og sömu- 
leiðis þau mörk, þótt gömul séu, sem eigi hafa staðið í síðustu markaskrá. 
Hafi markið verið notað áður, skal þess getið í skýrslunni, hvern rétt hlutað- 
eigandi hafi til marksins, og hvenær það var síðast prentað. Með nvupptekn- 
um mörkum teljast afbrigði frá eldri mörkum, þótt litlu muni. 

Eftir að markaskrá er prentuð, skal safnandi vandlega athuga hana, að 
því er snertir öll mörk í hreppnum. Finni hann villur, er valdið seta mis- 
drætti skal hann í samráði við markeigendur semja leiðréttingar og senda þær 
markaumsjónarmanni fyrir árslok. Leiðréttingarnar skulu prentaðar á kostn- 
að sýslusjóðs gegn endurgjaldi frá Þeim, sem að villunuin eru valdir. 

64. gr. 

Þá er umsjónarmanni hafa borizt markaseðlar og skýrslur um nyupp- 

tekin mörk úr öllum hreppum svslunnar, skal hann bera hverja skyrslu sam- 

an við markaseðla úr hreppnum. síðan allar skyrslurnar saman sín í milli, og 

loks hverja skyrslu saman við gildandi markaskrár innan sýslu og utan, þar 

sem fjársamgöngur geta átt sér stað. Skal hann fella niður þau nýupptekin 

mörk, er teljast of lík eldri mörkum, svo og ny mörk er líkjast of mjög hvert 

öðru og ennfremur mörk, sem ekki má upp taka samkvæmt ákvæðum reglu- 

gerðar. Þau mörk, sem niður eru feld af umsjónarmanni, má ekki prenta í 

markaskrá sýslunnar. Nú hefir verið fellt niður mark, og skal þá umsjónar- 

maður tilkynna það marktakanda bréflega, og jafnframt benda honum á mark, 

er hann geti fengið. sem líkast því er hann hafði kosið. Hafi hann eigi svarað 

bréfi umsjónarmanns fyrir febrúarlok, má líta svo á, að hann taki upp mark- 

ið, og skal það prentað í markaskránni. 

Ef einhver vill taka upp mark milli þess sem markaskrá er prentuð, skal



hann leita saniþykkis umsjónarmanns, og ad þvi fengnu auglysa markið í lög- 

birtinsablaði. Eftir það er honum markið frjálst ul notkunar, en óheimilt að 3 i 

öðrum kosti. 

65. gr. 

Ef menn nota mörk, sem eigi eru prenluð í markaskrá sýslunnar, t. d. 

þeir sem flutzt hafa úr öðrum sýslum, skulu Þeir lvsa mörkum sinum á vor- 

  

hreppaskilum fyrir hreppsnefndinni, þar 

skal hreppsnefnd skrifa upp og senda, áður en 10 vikur eru af sumri, til 

1 beir eru búsettir. Mörk þessi 

hreppsnefnda í nálægum hreppum innan sýslu og utan, þar sem helzt eru 

fjársamgöngur. Þeir sem vanrækja þetta eða hirða eigi um að láta prenta 
! mörk sin imarkaskrå syslunnar, mega búast við, að farið sé með fé þeirra sem 

  

skilafé, og sæti þar að auki sektum. 

66. ør. 

1    
Syslunefnd Skagafjarðarsýslu skal 

fjarðarsýslu og Húnavalnssýslu um ráðstafanir til að afstýra sannmerkjum og 

eila samvinnu við sýslunefndir Evja- 

námerkjum á því svæði er fjársamgöngur gela komið fyrir. Takist téð sam- 

vinna, skulu markaumsjónarmenn svslnanna koma saman á fundi Í janúar- 

mánuði það ár, sem markaskrár á að prenta, til þess að hafa eftirlit með upp- 

  

ákvæma skýrslu, 

  

töku marka. Á fundinum skulu umsjónarmenn 

dri mörk, sen eigi hafa hver fyrir sína sýslu um öll nvuppíekin mörk og g 1 

staðið í síðustu markaskrám. Skýrslur bessar skulu vandlega athugadar, og “ í 5 tm 

  

felld niður þau ný-upptekin mörk er teljast of lík eldri mörkum eða líkjast of 

njög hvert öðru, og má þá ekki prenta þau í markaskrám sýslnanna. Jafn- 

framt skulu fundarmenn koma sér saman um önnur ný mörk, er upp megi 

taka í stað þeirra er niður eru felld. 

Ef markaeftirlitsfundur ferst fyrir, eða getur eigi orðið haldinn í tæka 

tíð, skulu markaumsjónarmenn bera sig saman bréflega. Skal umsjónarmað- 

hverrar sýslu senda umsjónarmönnum hinna sýslnanna skýrslu um öll ny- 

  

upplekin mörk í sv að undanskildum þeim mörkum, er hann hefir fellt 

niður, en að viðbættum þeim mörkum, er bann hefir bent hlutaðeigendum á 

að taka upp í heira stað. Ber umsjónarmönnum að annast um, að ekkert af 1: 

þeim nýupptekru mörkum, er valdið sela semmerkingum eða námerkingun ss
 

  

á því svæði er fjársamgöngur eiga sér stað, verði prenlað í markaskrám 

syslnanna. 

KV. KAFLI. 

Um rekstur og eftirlit sölu- og slátrunarfénaðar. 

67. gr. 

Hverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir reksírarmenn, duglegir og 

vel úíbúnir ott sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávallt einn vera Hve 

yfirmaður. Skal hann geta gert nákvæma grein fyrir tölu rekstrarfjárins. 

1935 

89 
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68. 
Allt fé i sålufjårrekstrum skal vera greinilega merkt, hvitar kindur med 

svörtum ll á vinstri vanga, svartar kindur með hvítum lagði í malir og mis- 

litar kindur með Lt eða lagði, ettir því sem við á. 

Eftirlit skal hafa með sölu sauðfjár og hrossa sem hér segir: Þegar sauð- 
fé er keypt á mörkuðum, skulu hreppsnefndir í þeim hreppum, b Jar sem mark- 
aðir eru haldnir, sjá um, að gætinn og markglöggur maður fylgi markaðs- 

höldurum eftir og skoði mörk á öllu því fé, sem selt er 

í kauptúnum skulu þeir, er við fé taka til slátrunar, hafa sérstakan mann. 
gætinn og markglöggan, til þess að skoða mörk á öllu því fé, sem hjá þeiim er 
slátrað. Komi fyrir við þessar skoðanir á mörkuðum. eða í kauptúnum, kind- 
ur með óglöggum mörkum, eða sem vafi getur leikið á, hvort sé rétt eign selj- 

  

anda, skulu markskoðendur við votta skrifa upp aldur, lit og mark kindar- 
innar, svo og skýringar seljanda og senda þær svo fljótt sem unnt er til hrepp- 
stjóra í þeim hreppi, þar sem seljandi á heima. 

Svslunefndin tilnefnir einn mann í hverjum hreppi sýslunnar, til þess 
skoða mörk á öllum þeim hrossum, sem þar eru seld á markaði. Skulu 
soðnar semja nákvæma skyrslu um öll þau hross, er seld eru á 

narkaðinum, og greina þar frá aldri, lit, kyni og marki. og nafni þess manns, 
er selur, ásamt nafni eiganda, ef það tvent fer ekki saman. Skýrslu þessa 
skulu þeir afhenda sýslumanni þegar að afstöðnum markaði. Komi upp vafi 
um eyrnamark, eða eigandarétt, skal fara með það eins og áður er fyrirmælt 
um sauðfé. 

x 
að 

Borgun tl þeirra manna. er NN fjármörkin í sveitunum, greiðist úr 
hlutaðeigandi sveitarsjóðum, en til þeirra er skoða hrossamörk af hlutaðeig- 
andi markaðshaldara. Þeir er fé taka til slátrunar. kosta sjálfir þann mann, 
sem mörkin skoðar. En þann mann, sem aflífar eða sker féð, má ekki nota til 
þess að skoða mörkin. 

69. gr. 

Svo skal rekslrum haga, að sem minnstur bagi verði að, þeim er lönd 

þau eiga, sem um er rekið, eða í er áð. Varast skal að rekstrum lendi saman 
við annað fé. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að skyggja, 

  

nema brýn nauðsyn beri til. Svo má og aldrei leggja upp með rekstra fyrr en 
markljósí er orðið. Þegar reka skal söluféð úr sýslunni, skal skýrsla serð. um 
tölu og mörk á því fé. Skal skyrsla þessi gerð í tvennu lagi. Annað eintakið sé 
afhent hlutaðeigandi hreppstjóra þegar rekstur fer, en hitt hafi formaður 
sölurekstrar undir höndum, og fái hann á það áritun eftirlitsmanns á sölu- < 

    

staðnum, um að skráin sé rétt, og afhendi síðan hreppstjóra, þegar heim er 
komið. 

70. gr. 

Nú ber svo til, að öðru fé lendir saman við rekstur, skal þá á næsta bæ við 

það. er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga það fé úr rekstr-
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inum og gæta bess vandlega ad engin kind verði eftir, sem eigi á í honum að 

vera. Skal þá sem endranær, er viðstaða verður, telja rekstrarféð. Skyldir eru 

heimamenn eftir föngum að hjálpa til að kanna reksturinn. Ber yfirmanni 

rekstursins að sjá um, að fé, það, er saman við hefir farið, komist í átthaga 

sína eigendum kostnaðarlaust. 

71. gr. 

Verði rekstrarmenn sannir að því, að hafa tekið fé annara í rekstur hein 

ildarlaust, skal yfirmður bæta eigendum það að fullu eftir samkomulagi eða 

mati óvilhallra manna, er sýslumaður kveður Ul þess, ef með þarf. Sannist 

það, að slíkt hafi verið gert af skeytingarleysi. varðar það auk þess sektum. 

72. gr. 

Yfirmaður sölufjárreksturs skal annast un, að rekstrarreglum þessum sé 

hlýtt, og ber hann ábyrgð á því gagnvart þeim er kærir, en á aftur aðgeng að 

samrekstrarmönnum sínum ef þein: er um að kenna. 

XVI. KAFLI. 

Almenn ákvæði 

73. 

Ef meiri hluti búenda í upprekstrarfélagi samþykkir á almennum sveitar- 

or gr. 

fundi að leggja girðingu til að varna því, að sauðfé og stóðhross gangi úr al- 

rétti á sumrum í búfjárhaga. er hreppsnefnduni upprekstrarfélagsins heimili 

að setja reglur um slíka girðingu, þar sem nákvæmlega sé mælt fyrir um alla 

tilhögun girðingarinnar og viðhald. Kostnaði við girðinguna skal jafnað nið- 

ur á nolendur afréttarins eftir tölu sauðfjár og hrossa, sem á afrétt eru rekin 

eða ber að reka. Sé girðingin eingöngu gerð ll varnar segn ágangi stóðhrossa, 

skal kostnaðinum jafnað niður á stóðhross upprekstrarfélagsins, sem ber að 

reka á afrétt, og önnur hross, er á afréttinn eru rekin. 

Reglur þessar skulu bornar undir syslunefnd til staðfestingar, og gilda 

sem bindandi samþykkt fyrir upprekstrarfélagið, unz þeim er breytt á sama 

hátt og þær eru serðar. 

TA. gr. 

Það er stranglega bannað, að svelta fénað frekara en minnst verður hjá 

komizt. hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við 

fjárréttir, í rekstrum eða gærlu, fjallgöngum eða heimalandssmölun. Brot gegn 

þessu varðar skaðabótum og hegningu að lögun. 

75. gr. 

Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda úl af fjallskila- 

málum. Sömuleiðis heyra undir úrskurð hennar allar kærur og kröfur á hend- 

1935 

89 
16. ågust



1935 

89 
16. ågust 

90 
17. ågust 

240 

ur hreppsnefndum og hreppstjórum, snertandi fjallskilamál. Ennfremur set: 
einstakir menn komið sér saman um. að leggja slík ágreiningsmál undir úr- 
skurð sýslunefndar. 

76. gr. 
Brot gegn reglugerd bessari varda sektum frå 5—100 kr. eftir málavöxt- 

Uni, og renna þær í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

id. IT. 
NM Mál sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið með sem al- 

menn lögreglumál. 

78. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. sept. 1935 og fellur þá jafnframt úr gildi 

tjallskilareglugerð fyrir Skagafjarðarsýslu, nr. 29, frá 1. maí 1918 og eftir- 
greindar reglugerðir um breytingar og viðauka á henni: Reglugerð nr. 53, 3. 
mai 1919, reglugerð nr. 12, 9. apríl 1990, reglugerð nr. 13. 7. apríl 1923 og 
reglugerð nr. 49, 31. júlí 1924. 

Reglugerð þessi sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og sam- 
þykkt samkvæmt 41. gr. sveltarstjórnarlaganna frá 1927, staðfestist hérmeð. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. ágúst 1935. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða á Siglufirði. 

I. gr. 
Öllum sölubúðum kaupmanna, kaupfélaga og heildsala skal lokað eftir 

þvi. er segir í 2.,3., 4. 0g 5. gr. Lyfjabúðir sem verzla með varning, sem verzlun- 
arleyfi þarf til, mega ekki selja slíkan varning eftir lokunartima sölubúða. 

2. gr. 
> 

tá 1. október til 30. júní skulu sölubúðir lokaðar virka daga 

Í síðd. Frá 1. júlí til    
I. 68 árdegis, á laugardögum þó frá kl. 
    

  

ta virkan dag fyrir gamlárskvöld og aðfangadag jóla, skal heimilt að 
halda opnum búðum til miðnættis.



NS
) 41 

3. gr. 

Sölubúðir skulu lokaðar alla helgidaga, sumardaginn fyrsta, 20. mai, 17. 
> o >» v 

juni, 1. desember og 1. mai. 

1. ør. 

Å lokunartima sålubuda samkvæmt framansögðu er óheimilt að selja á 

strætum eða torgum nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema samkvæmt 

verglunarleyfi. Heimilt er þó að selja nauðsynjar til skipa á lokunartima, en 

þó aðeins fyrir lokuðum dyrum. 

3. gr. 

Menn sem komnir eru inn i verzlun fyrir lokunartima, er heimilt ad af- 

greiða eftir að lokað er, þó ekki lengur en í hálftíma. 

6. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum 20. 500 krónum, og renna sekt- 

irnar í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem al- 

menn lögreglumál. 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 79, 14. nóvember 1917, til þess 

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

að máli. 

Alfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. ágúst 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um fjallskil í Kelduneshreppi í Norður-Þingevjarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjaliskilamála. 

1. gr. 

Kelduneshreppur í Norður-Þingevjarsýslu er eitt fjallskilafélag, og teljast 
oO n : oO oOo 

lönd allra jarða í hreppnum innan fjallskilasvædisins. 

2. gr. 

Sýslunefnd Norður-Þinsevjarsýslu hefir á hendi yfirstjórn allra mála fjall- 

skilafélagsins samkvæmt sveitarstjórnarlögunum frá öl. maí 1927, en hrepps- 

nefnd Kelduneshrepps hefir að öðru leyti alla stjórn og framkvæmd fjall- 

skilamála. 
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91 II. KAFLI 

Um notkun upprekstrarlanda. 

3. gr. 
Allt land å fjallskilasvædinu telst til afréttar, nema afgirt land, og til fjall- 

skila nema ræktad land. 

1. ør. 
Hreppsnefnd Kelduneshrepps skal semja skrå yfir allar leitir å afréttin- 

um og takmörk þeirra og færa hana í fjallskilabók hreppsins. Þar skal og rita 
allar ákvarðanir, sem gerðar eru viðkomandi fjaliskilum hreppsins, og setur 
sýslunefnd ávallt krafizt afrits úr bók þessari. 

J. ST. 

Heimilt er að nota til upprekstrar fyrir sauðfé heiðarland allt, á fjallskila- 
svæðinu, sem ekki er afgirt, en hvorki engjar né heimalönd. 

6. gr. 
Allir þeir, sem eiga fé á afrétti fjallskilafélagsins, eru skvldir til að greiða 

hagatoll fyrir sitt fé, 7 aura fyrir hverja kind. 
Nú gengur fé að sumrinu milli afrétta fjallskilafélagsins og nærliggjandi 

hreppa. Á þá sá, sem fyrir áganginum verður kröfurétt á þann aðila sem féð 
á, um hagatoll og miðast gjaldið við tölu ágangsfjárins eins og hún reynist á 
haustréttum nema öðruvísi sé um samið. Undanþágu frá hagatolli má hrepps- 
nefnd Kelduneshrepps veita eftir samþykki hreppsnefndar. 

Hagatollurinn skiptist milli landeigenda í hlutfalli við stærð og gæði lands 
hvers eftir mati hreppsnefndar samþvkkiun á hreppsfundi. Hreppsnefnd annist 
innheimtu og skiptingu hagatollsins. 

HI. KAFLI 

Um fjárréttir. 

< 7. gr. 
Höfðarétt og Fjallarétt skulu vera aðalréttir í fjallskilafélaginu, en auka- 

réttir Víkingavatnsrétt og Svínadalsrétt, og heyra þær undir Höfðarétt, enda 
gangi úrtíningsfé af aukaréttunum þansað og dragist upp á aðalréttinni. Af- 
réttarlandið skal ganga (il réttanna svo sem verið hefir. 

8. gr. 
Skyldir eru allir fjáreigendur, er sókn eiga að fjárrétt að halda henni við 

og byggja að nýju, ef þörf krefur. Hver fjáreisandi er skyldur til að sjá sér 
sjálfur fyrir nægilegu dilkrúmi á þeirri rétt eða þeim réttum, er hann á sókn
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20, og halda vid eða „gs sér dilk, ef þörf er á. Ákvæði þessi ná til þeirra 

  

agsins, er von eiga fjár á réttum. Hreppsnefndin hefir 

eftir „eð hvovinou oo viðhaldi dilka og vald til þess að bæta úr vanræksl 
fíirlit með byggingu og viðhaldi dilka og vald til þess að bæta ur vanrækstu 

fjáreisenda á þeirra kostnað. J 5 i 

9, gr. 

Þeir bændur. sem verða fyrir sérstökum álroðningi í sambandi við söng- 

ur eða réltun. eiga kröfu á fjallskilasjóð um sanngjarnar bætur fv sem 

ákveðnar skulu vera af tveimur óvilhöllum mönnum, er svslunefnd t ilnefnir. 

Slíkar bætur teljast með fjallskilakostnaði. 

IV. KAFLI 

Um göngur og réttun. 

10. gr. 

Hver hreppsbúi, sem á sauðfé á afrétt hreppsins. er skyldur að gera fjall- 

skil á þann hátt, sen: hreppsnefnd ákveður, og er hver húsráðandi skyldur að 

inna fjallskil af höndum fyrir sín hjú. Hreppsnefnd ein hefir vald tl þess að 

leyfa fjáreigendum uian fjallskilafélagsins upprekstur fyrir fé þeirra á af- 

rétt hreppsins. 

11. gr. 

Hreppsnefnd ákveður eftir tillögum hreppsfundar, hvernig afrétt skuli 

skipt í leitir og um tölu gangnamanna í leit t hverri svo og tölu þeirra, er senda 

| 

þarf til fjárrétta utan fjallskilafélagsins. Skrá um þetta skal rita í fjallskila- 

bók hreppsins. 

12. gr. 

Öll fjallskil skulu metin til dagsverka at hreppsnefnd, enda samþykki 

sýslunefnd matið. Hvert metið dagsverk í fjallskilum skal reiknað tl tekna, 

þeim er innir af höndum, en jallskilasjóði tl gjalda á 8 krónur. Sýslunefnd 

getur breytt því mati með hliðsjón af þeim breytingum, er verða kunna á al- 

mennu kaupejaldi. 

or gr. 

nað niður tl greiðslu á allt það fé, sem 

  

Írlegun; fjallskilakostnaði ske 

gengur á afrétt hreppsins. Fjå ittala hreppsbúa skal vera samkvæmt vortiund 

með beim breytingum, er hreppsnefrd veit um, þegar göngum er jafnað niður, 

1 
og að viðbættri tölu lamba. Tala fjár úr hreppum utan fj fjallskilafólagsins skal 

staðfest með vottorði viðkomandi rétlarstjóra og rekstrarforingja og svarar 

hver hreppur til allra kvaða samkvæmi reglugerð þessari á fjáreigendur inn- 

an hreppsins. 
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Á. gr. 
Fjallskilagjöld skulu að því leyti, sem þau ekki eru unnin með fjallskii- 

um, greidd að fullu í peningum fyrir lok hvers árs. 
Ágreiningi út af útreikningi fjallskila má skjóta til svslunefndar. 

15. gr. 
Óski þeir hreppar, er fé eiga á afrétt fjallskilafélagsins að fá að einhverju 

levti að vinna af sér fjallskilagjald med þáttiðku í göngum, er hreppsnefnd 
heimilt að leyfa það, þó því aðeins, að fjáreigendum innan félagsins sé ekki 
bægt með því frá þátttöku í göngunum. 

Samninga um slíka þátttöku í göngum má gera um Óákveðinn tíma, en 
skulu vera uppsegjanlegir fyrir báða aðila með lveggja mánaða fyrirvara. 

16. gr. 
Nú vanrækir einhver að sera Þau fjallskil. sem á hann hafa skipzt, eða 

hann tekið að sér með samningi samanber 15. or. eða leggur ógildan mann til 
fjallskila, þá er það gangnarof og varðar 1030 króna sektum, er renna í 
fjallskilasjóð. Sé brotið ítrekað tvöfaldast sektirnar í hveri skipti, þó mega 
þær aldrei verða hærri en 200 krónur. Auk þess greiðir sá, er brýtur, skaða- 
bætur, er samsvari fjallskilum þeim, er hann hefir vanrækt. Bétt er, ef við 
verður komið, að leitarforingi eða hreppsnefnd fái mann til að sera fjallskil 
Í stað þess, er gangnarofið gerði, á hans kostnað, og falla þá skaðabætur niður. 

Ekki er skylt að kæra fyrir gangnarof, ef forföll eða aðrar málsbætur eru 
fyrir hendi. 

17. gr. 
Fullgildan gangnamann skal álíta þann. sem leitarforingi og minnst helm- 

ingur leitarmanna tekur gildan, þó aldrei yngri en 11 ára og hafi hann hest 
eða hund til afnota í göngunum eða hvorutveggja. 

Nú verður einhver leitarmanna sannur að óhlyðni, hirðuleysi eða hand- 
vömm, sem honum sjálfum er um að kenna, skal þá svo álita sem enginn hafi 
verið lagður til fjallskila í það sinni, og varðar það sektum og skaðabótum 
sem fyrir gangnarof. Nú er leitarmaður ekki (alinn fullgildur en þó ekki heim 
sendur, og reiknast honum þá kaup eftir mati leitarforingja og hreppsnefndar. 

18. ør. 
brenn skulu fjallskil år hvert. Auk bess skal hreppsnefnd heimilt med 

samþykki sveitarmanna að skipa fyrir uim fleiri fjallskil. ef þörf þvkir til. 
Nú kemur óveður, er gangnamenn eru af stað konmnir og göngur byrjaðar. 

svo að þær verða að litlu gangi eða engu, og er þá komið undir áliti hrepps- 
nefndar, hvort telja skuli að göngur hafi farið fram í það sinn.
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19. gr. 91 
Göngur skulu byrja svo snemma haust hvert, að fyrstu réltardagar verði: 22. ágúst 

á Svinadalsrétt 

1 
1 

4 
i 5. september, á Fjallarétt 16. september og á Höfðarétt 17. 

september. Sjö dagar skulu líða milli gangna. 

20. gr. 

Hreppsnefnd skal birta með umburðarbréfi, er berist sem þingboð um 

hreppinn, nokkru á undan fjallskilum, hvað hver fjáreigandi skal leggja til 

fjallskilanna. Sé þar tekið fram, hvernig göngum skuli hagað í hvert skipti, 
1 

tilneindir leitarforingjar os þeir menn, sem sendir eru á aðrar fjárréttir. 

Hlreppsnet nd skipar réttarstjóra, er hafa umsjón með réttun fjárins og sund- 

urdtætti. Getur hann kvalí sér til aðstoðar svo marga menn, sem þarf til þess, 

að sundurdráttur fjárins gangi greiðlega. Öhlýðni og þrjóska gegn skipun rétt- 

arsljóra varðar sektum. 

21. gr. 

Hver fjáreisandi er skyldur Gl að hafa svo marga menn á þeirri fjárrétt, 

sem hann á sókn að. sem með þarf, til þess að fé hans verði dregið svo greið- 

lega sem réttarstjóri mælir fyrir. Skal að minnsta kosti einn maður vera kom- 

inn til réttar frá hverjum fjáreisanda þá réttað er og sundurdráttur byrjar. 

enda má enginn reka fé frá réttinni fyrri en honum er lokið, nema réttar- 

stjóri leyfi 

22. er. 

Leitarforingjar stjórna göngum í hverri leit með þeim aðferðum, sem 

hreppsnefnd samkvæmt tillögum hreppsfundar ákveður. Þeir sjá um, svo sem 

unnt er, að hver einstakur sangnamaður leysi hlutverk sitt vel af hendi, og að 

fjársöfnin séu rekin til réttar í tækan tíma. Svo hafa þeir og umsjón með 

geymslu fjárins, þar tl réttarstjóri tekur við því. Eru gangnamenn skyldir að 

hlýða leitarforingja, og varðar sektum sem fyrir gangnarof ef út af er brugðið. 

23. gr. 

Auk þeirra gjalda, sem ræðir um í 6. 8., 10. og 15. gr. er hreppsnefnd 

heimilt, ef þörf krefur, að leggja allt að þriggja aura gjald á kind á allt það té 

sem á hverju ári er reiknað til fjallskila og skal þetta gjald renna í fjallskilasjóð. 

24. gr. 

Tekjum fjallskilasjóðs má aðeins verja til að standa straum af fjallskila- 

kostnaði. sem er auk almenns gangnakostnaðar og annars kostnaðar, saman- 

ber 8. og 9. gr., borgun fyrir aukaleitir, eftirleitir. refaeyðingu o. fl. 

Hreppsnefnd gerir fyrir 15. janúar ár hvert reikning fjallskilasjóðs, 

samanber 25. gr. sveitarstjórnarlaganna frá 31. mai 1927.
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91 25. gr. 
2. ågust Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, hefir hann stétt til að kæra 

to
 

tv
 

það fyrir hreppsnefnd, er leggur úrskurð á kæru hans. Urskurði hreppsnefndar 
má skjóta til sýslunefndar. Enginn setur með því að kæra, skotið sér undan 
að inna þau fjallskil af hendi, er honum voru serð. 

V. KAFLI 

Um eftirleitir. 

26. or. 
Þá er fjallskilum er að fullu lokið. má hreppsnefnd leyfa eftirleit á af- 

rétti, annaðhvort fyrir umsamda borgun eða á kostnað leitarmanna sjálfra. 

27. gr. 
Nú finnur maður fé í eftirleit, er hann framkvæmir á eigin kostnað. og 

gjöldin i 

  

ber honum þá borgun eftir því, sem sýslunefnd ákveður eftirleit 
samræmi við verðlag á fé á hverjum tíma. 

Fftirleitargjöld fyrir innanhreppsfé greiðist úr fjallskilasjóði og sömu- 
leiðis fyrir fé úr öðrum hreppum, ef heimild í 23. gr. um innheimtu gjalds 
hefir verið notuð gangvart þeim, annars greiða hreppar utan fjallskilafélass- 
ins eftirleitargjöld fyrir sitt fé. 

Fyrir óheimt fé, er finnst við smölun fjár eftir að fjallskilum er lokið. er 
ekki skylt að greiða fundarlaun. 

VI. KAFLI 

Um fjármörk. 

28. 
Hver maður skal auðkenna fé sitt með slöggu marki á evrum. Bétt er og 

að auðkenna fé með brennimarki á hornum. Skrúði og brögð á eyrum eru 

Tr. ga 

auðkenni en ekki fjármörk. Yngri menn en 12 ára nega ekki aka upp fjár- 
mörk né nota. Enginn má eiga né nota nema eitt fjármark. 

Um markaréttindi fer sem í lögum er ákveðið. Hver fjáreigandi er skyld- 
ur að auðkenna fé sitt á vinstra horni með brennimarki: Þ1. 

29. gr. 
Öll fjármörk í fjallskilafélaginu skal setja í markaskrá Suður-Þingevjar- 

sýslu, ef um það semst við sýslunefnd þeirrar sýslu, að öðrum kosti í sérstaka 
markaskrá. Markaskrá skal prenta svo oft, sem þörf þvkir hl, og útbýta meðal 
búenda í fjallskilafélaginu. 

Hver búandi er skyldur að geyma markaskrá meðal Þeirra heimildar-
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skjala, er fylgja byli hans, og skila næsta ábúanda, er ábúandaskipti verða á 91 

jörðinni. 22. ágúst 

Vilji menn taka upp mörk eða nola, sem ekki standa í markaskránni, 

skulu þeir fá til þess leyfi markadóms Suður-Þingevjarsýslu og Evjafjarðar- 

sýslu og auk þess birta þau í Lögbirtingablaðinu og senda lýsingu þeirra til 

hreppsnefnda i næstu sveitum. 

VIL KAFLI 

Um óskilafé. 

30. gr. 

Béttarstjóri annast um að öll ómörkuð lömb, sem koma fyrir á réttum, 

séu dregin í sérstakan dilk, þar sem ekki er annað fé, og mönnum gefinn kost- 

ur á að láta lambsmæður helga sér lömbin. Þeir ómerkingar, sem ekki spyrj- 

ast upp. teljast sem óskilafé. Óskilafé, sem ekki finnast eigendur að, skal 

hreppsnefnd hirða og senda lýsingu af í næstu sveitir. Það fé, sem óútgengið 

er á hausthreppamóti, seljist við uppboð af hlutaðeisandi hreppstjóra. Fé þvi, 

sem þannig er selt, skal hreppstjóri lýsa í Lögbirtingablaðinu. 

Hafi enginn lýst sig eiganda að fénu áður en 6 mánuðir eru liðnir frá birl- 

ingu auglýsingarinnar, fellur verð þess í sveilarsjóð að frádregnum kostnaði. 

VIN. KAFLI 

Um fjárrekstra. 

öl. gr. 

Þegar sauðfé er rekið um hérað, skal þess gætt, að rekstri hverjum fylgi 

nægilega margir og duglegir rekstrarmenn, svo að sem minnstur bagi verði að 

fyrir þá, er lönd þau eiga, sem um er rekið og í er áð. Eigi má leggja upp með 

slíka rekstra að morgni fyrr en markljóst er orðið og eigi halda áfram að 

kvöldi eftir að fer að skyggja. nema brýn nauðsyn beri til. 

Allt fé í sláturfjárrekstrum skal vera merkt ákveðnum rekstrarmerkjum 

er séu svo glögg. að þau sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að þau máist 

ekki af þó votvirðri gangi. Rekstrarmönnum ber að sæta þess vandlega, að 

annað fé lendi ekki saman við reksturinn, en verði það, skulu þeir, þegar þeir 

verða þess varir, draga það fé úr rekstrinum og annast um. að það komist í 

átthaga sína eigendum kostnaðarlaust. 

Skaða. sem hlýzt af því. að út af þessu er brugðið, ber eiganda eða um- 

ráðamanni rekstursins að greiða eiganda fjárins; en sannist, að skaðinn stafi 

af skeytingarleysi rekstrarmanns. skal hann auk þess sæta sektum.
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IK. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

32. gr. 
Sýslunefnd Norður-Þingevjarsýslu sker úr öllum ágreiningi út af þeim 

málum, er snerta fjallskilafélasið. € 

99 syv 
33. et. 

krónum, er renni í fjallskilasjóð. Lögtaksréttur er á gjöldum samkvæmt fjall- 
skilareglugerð þessari. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum eftir málavöxtum frå 10—200 
i fj 

Mål, sem risa ut af brotum gegn reg 
menn lögreglumál. 

ugerð þessari, skal fara með sem al- 

35. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um fjallskil í Þingeyj- 

arsýslu vestan Jökulsár frá 11. júlí 1929 að því er Kelduneshrepp snertir. 

Reglugerð þessi sem sýslunefnd Norður-Þingevjarsýslu hefir samið og 
Þykkt samkvæmt 4. gr. sveitarstjórnarlaganna frá 1927 staðfestist hérmeð til 3 
þess að öðlast gildi þegar í stað og gilda til Jafnlengdar 1986. 05 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 99. agust 1935. 

Hermann Jónasson 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðunevtisins á samþykkt um viðauka við 
lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað nr. 82 24. sept. 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. jan. 1890. sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um 
lögreglusamþykkiir fyrir kaupstaðina, er hérmeð staðfest eftirrituð 

SAMÞYKKT 

um viðauka við lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Í bæjarsjóð skal greiða 10—-30 krónur, eftir nánari ákvæðum bæjarstjórn- 

ar, af öllum skemmtunum, nema fyrirlestrum og skemmtunum, er bæjar- 
stjórn undanskilur.
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2. gr. 92 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 2. sept. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytingu, 2. september 1935. ! g 

Hermann Jónasson. 

Gissur Bergsteinsson. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Selfoss. 

Oo 
> 

én
 

1. gr. 

Nafn félagsins er Vatnsveitufélag Selfoss. 

2. gr . gr. 

Heimilisfang félagsins er á Selfossi í Árnessýslu og varnarþing þess í Sand- 

vikurhreppi í sömu sýslu. 

3. gr 

Verkefni félagsins er að sjá félagsmönnum fyrir næ 

  

heimilis og bus barn iðnaðar og iðju, án orkunýtir 
fuð 

vatnsæð frá Insólfsfjalli um vegi og óbyggð svæði, vfir 

  

þjóðvegi að Mjólkurbúi Flóamanna og skúrum Sveins Jónssonar, 

veitunni við og annast rekstur hennar 

Vatnsveitufélagið hefir einkasölu á vatni til hverra þarfa sem er á félags 

svæðinu. 

Á. gr. 

Eignir þær, sem taldar eru upp hér á eftir, taka þátt í félaginu: 

Skúrar Sveins Jónssonar; Múli, eign Gissurar Gamalielssonar; Ingólfur 

eign Guðlaugs Þórðarsonar; Höfn, eign Ss. Ó. Ólafssonar £ Co.; Sigtún, eign 

Kaupfélags Árnesinga; Sunnuhvoll, eign Helga Ágústsonar; hús Gríms Thor- 

arensen; íbúðarhús Kaupfélags Árnesinga; Ásheimar, eign Magnúsar Þorkels- 

sonar; Hlöður, eign Jóhanns Ólafssonar; Selfoss Í og H; Tryggvaskáli eign 

Guðlaugs Þórðarsonar; póst- og simahús, eign ríkissjóðs; Hamar, eign Björg- 

vins Þorsteinssonar; Núpur, eign Jóns Ingvarssonar; Staður, eign Ólafs Sig- 

urðssonar; barnaskólinn, eign Sandvíkurhrepps; Árnes, eign Kristins Viofús- 

sonar; hús Finars Pálssonar; sláturhús, eign Sláturfélags Suðurlands; húseign 

Vigfúsar Gudmundssonar; ”agurgerdi, eign Bjørns Sigurbjarnarsonar; hus 

Landsbanka Íslands: Sólbakki, eign Sigursteins Steinþórssonar; hús Mjólkur.
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93 bús Flóamanna; Merkiland, eign Ingólfs Þorsteinssonar og sumarbústaður, eign 
10. sept. L. Storr, allar eignir þessar með tilheyrandi lóðum. sigendur ofangreindra 

landareigna, og þar með félagar í vatnsveitufélaginu, eru greindir á sérstakri 
skrá. 

5. gr, 
Nú óska nýir menn inngöngu í félagið og skulu þeir þá senda stjórn fé- 

lagsins skriflega umsókn þar um. Telji stjórnin að skylt sé samkvæmt lands- 
lögum að veita umsækjendum inntöku, getur hún gert það, ef umsækjendur 
skuldbinda sig til að hlíta samþykkt félagsins og þeim sérstöku skilyrðum, er 
félagsstjórn kann að setja umsækjendum. Að öðrum kosti skal stjórnin legsja 
umsóknir um inntöku í félagið fyrir félagsfund. 

6. gr. 

Um úrsögn úr félaginu fer sem segir í 111. 

juni 1923. 
gr. vatnalaganna nr. 15, 20. oO 

1. gr. 

Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum félagsmálum með þeim 
takmörkunum, sem í samþykkt þessari getur. Félagsfundir eru lögmætir þegar 
löglega hefir verið til þeirra boðað, án tillits til þess, hve margir sæki fundi, 
nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykkt þessari. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn innan félagssvæðisins í síðasta lagi fyrir 

lok marzmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til hans með að minnsta kosti 
tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá skal greina í fundarboði. 

9. Er. 
Aukafundi skal halda þegar stjórn félagsins þykir við þurfa samkvæmt 

fundarályktun „eða þegar þess er krafizt af a. m. k. 5 félagsmönnum. Skal 
jafnframt kröfunni um fundinn skýrt frá því, í hvaða tilgangi fundarins er 
krafizt. Skal stjórnin þá boða fundinn innan 14 daga frá því krafan kom 
henni í hendur, ella geta félagsmenn gert það sjálfir. Aukafundir skulu haldnir 
á sama stað og boða til þeirra á sama hátt og til aðalfunda, sbr. 8. gr. Dag- 
skrá sé getið í fundarboðinu, enda verður aðeins tekin ályktun um þau mál, 
sem nefnd hafa verið í fundarboðinu, nema að minnsta kosti 44 fundarmanna 
samþykki annað. 

10. gr. 
Hver félagsmaður hefir eitt atkvæði á fundum félagsins. Félagsmenn 

mega fela öðrum félagsmönnum að fara með atkvæði sín á fundum, en stjórn- 
endur félagsins geta eigi farið með umboð fyrir aðra.
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11. gr. 

Aðaltillögur þær, sem koma eiga fram á félagsfundum, skulu vera til sýnis 

hjá formanni félagsins 3 dögum fyrir fundinn. Þó má gera undantekningar 

frá þessu á fundum með %5 greiddra atkvæða. Viðauka- og breytingartillögur 

við aðaltillögur, sem löglega eru fram komnar, má bera upp á fundinum 

sjálfum, þó félagsmönnum hafi eigi verið gefinn kostur á að kynna sér þær. 

Þrem dögum fyrir hvern aðalfund, skal reikningur félagsins fyrir hið 

liðna ár, ásamt athugasemdum endurskoðenda, svörum félagsstjórnar og til- 

lögum endurskoðenda til úrskurðar, vera til sýnis fyrir félagsmenn hjá for- 

manni félagsins. 

12. gr. 

Félagsfundum stjórnar fundarstjóri. sem fundurinn kýs, og kveður hann 

sér fundarritara. Fundarstjórinn sker úr öllu. sem snertir lögmæti fundarins. 

form umræðna, meðferð mála á fundum og atkvæðagreiðslur. Þó skulu þær 

fara fram skriflega, ef einhver fundarmanna krefst þess. 

13. gr. 

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál: 

a. Stjórn félagsins skýrir frá gerðum sínum og framkvæmdum á liðnu starfs- 

ári, leggur fram til úrskurðar endurskoðaða rekstrarreikninga fyrir hið 

liðna ár og efnahagsreikning með athugasemdum endurskoðenda, svörum 

félagsstjórnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðendum. 

h. Kosin stjórn félagsins og endurskoðendur, samkvæmt ákvörðun sar- 

þykktar þessarar. 
ce. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem upp hafa verið borin 

löglega. 

14. gr. 

Afl atkvæða ræður úrslitum á félagsfundum, þar sem að 2 eða fleiri fá 

jafn mörg atkvæði við kosning stjórnenda eða endurskoðenda, skal hlutkesti 

ráða. Samþykktum félagsins verður þó eigi breytt nema á fundi þar sem mættir 

eru a. m. k. 3% félagsmanna og breytingar samþykktar með % greiddra at- 

kvæða á fundinum. Ef eigi sækja nógu margir slíkan fund, skal boða til nýs 

fundar, innan 14 daga á sama hátt og segir í samþykkt þessari. Ræður sá fund- 

ur málinu til lykta með % greiddra atkvæða án tillits til þess, hve margir fé- 

lagsmanna sækja fundinn. 

15. gr. 

Rita skal í sérstaka gerðabók allar fundarsamþykktir og stutta skýrslu 

um annað, er gerist á félagsfundum. Fundargerðin skal lesin upp í fundarlok 

og borin undir atkvæði og undirskrifuð af fundarstjóra og fundarritara. Þessi 

fundarskýrsla skal vera full sönnun þess, er farið hefir fram á fundinum.
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16. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð 3 mönnum úr félaginu, sem aðalfundur kýs 

til eins árs Í senn. Fyrsta stjórn félagsins sé kosin á stofnfundi. Tveir stjórnar- 
menn skulu kosnir til vara. 

17. gr. 
Stjórnin skiptir með sér störfum þannig, að einn sé formaður, annar 

gjaldkeri og þriðji ritari. Á fundum stjórnarinnar ræður afl atkvæða úrslitum. 
Stjórnin heldur fundi þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er formanni 
skylt að boða til funda þesar annarhvor meðstjórnenda krefst þess. Það, sem 
gerist á stjórnarfundum, skal bóka í gerðabók félagsins, og ritar stjórnin undir. 

Ályktanir á stjórnarfundum eru því aðeins löglegar að 2 stjórnendur að 
minnsta kosti séu á fundum, enda séu þeir sammála um atriði það, sem ráða á 
fram úr. Stjórnin ræður öllum félagsmálum milli funda og setur skuldbundið 
félagið og eignir þess með ályktunum sínum og samningum, þar á meðal veð- 
sett þær. Þó þarf samþykki allra stjórnarmanna til að veðsetja eignir félagsins. 
Stjórnin hefir umráð vatnsveitunnnar og annast öll framkvæmdastörf, þar á 
meðal að sjá um lagningu valnsveitunnar að öllu leyti, ákveða hvar og hvenær 
vatnsæðar skuli lagðar, semja um kaup á öllu efni og áhöldum til vatnsveit- 
unnar og alla vinnu við hana. Félagsstjórnin hefir og vald til að taka lán fyrir 
vatnsveitufélagið og veðsetja eignir þess til tryggingar, svo sem fyrr segir. 
Gjaldkeri innheimtir vatnsskatt og aliar aðrar tekjur félagsins os kvittar fyrir. 

18. gr, 

Félagsstjórnin setur þær reglur, sem hún telur við þurfa uni notkun vatns- 
ins og meðferð þess, svo og um meðferð á vatnsæðum og tilhögun húsæða, efni 
í þær og vídd þeirra. Til þess að vatnsæð verði lögð frá aðalvatnsveitunni i 
hús, þarf skriflegt samþykki félagsstjórnarinnar og mega eigi framkvæma það 
starf né lögn húsæða, breytingar eða aðserðir á þeim, aðrir en þeir, sem lög- 
giltir eru vatnsvirkjarar eða þeir, sem félassstjórnin löggildir vatnsvirkjara 
fyrir vatnsveitufélagið. 

19. gr. 

Félagsstjórninni eða eftirlitsmönnum, sem hún skipar, er heimilt að fara í 
hús félagsmanna til þess að athuga vatnsæðar og tæki þau. er sett eru í sam- 
band við þær. Nú þykir félagsstjórninni eða eftirlitsmanni útbúnaði ábóta- 
vant að einhverju leyti og skal þá félagsmaður tafarlaust bæta úr því á þann 
hátt og innan þess tíma, sem félagsstjórnin eða eftirlitsmaður leggur fyrir, að 
öðrum kosti getur félagsstjórnin látið framkvæma verkið á kostnað félags- 
manns. 

20. gr. 

Félagsstjórninni er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem eigi greiða 
vatnsskatt á réttum gjalddaga, vanrækja aðgerðir samkv. 19. gr. eða eftir 
ítrekaðar áminningar eyða vatni að óþörfu eða nota það svo óþrifnaði valdi,
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hvorttveggja að dómi félagsstjórnar. Sama er og ef félagsmaður vanrækir að 93 

halda vatnsæðum sinum vel við, að áliti félagsstjórnar, vanrækir að gera við 10. sept. 

þær ef þær bila, eða gætir þess ekki að forðast að frjósi Í vatnsæðum. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæðinni er 

lokað. 

21. gr. 

Starfsár félagsins og reikningsár er almanaksárið. 

22. ør. 

Til þess að standast kostnað þann, sem félagsskapurinn hefir í för með 

sér, skulu félagsmenn greiða vatnsskatt samkvæmt gjaldskrá, sem félags- 

stjórnin setur. Vatnsskattinn má taka lögtaki og skal hann tryggður með lög- 

veðrétti í hlutaðeisandi fasteign næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti 

fyrir hverskonar samningsveði og aðfararveði. Gjalddagi á vatnsskatti skai 

vera Í. nóv. ár hvert. 

23. gr. 

Aðalfundur kýs 2 endurskoðendur og 1 til vara, til eins árs í senn. Stofn- 

fundur kýs fyrstu endurskoðendur og varaendurskoðanda. 

Fyrir lok janúarmánaðar ár hvert skal gjaldkeri hafa lokið við reikning 

félagsins undanfarið starfsár og afhent hann endurskoðendum. Með útgjöld- 

um skulu í reikningum taldar þær upphæðir til frádráttar á bókuðu eignar- 

verði félagsins, sem félagsstjórn ákveður. Endurskoðendur skulu ljúka endur- 

skoðuninni innan viku frá því reikningurinn kom þeim í hendur og afhenda 

hann formanni félagsstjórnar með athugasemdum sinum. Síðan skal félasgs- 

sljórn svara tafarlaust athugasemdum endurskoðenda og endursenda endur- 

skoðendum. sem gera tillögur til úrskurðar innan viku frá því þeir fengu svör 

stjórnarinnar og fá síðan formanni félagsins aftur reikninginn. 

Endurskoðendur skulu jafnan hafa aðgang að Öllum bókum, skjölum og 

sjóði félagsins til eftirlits. 

2 24. ør. 

Adalfundur getur åkvedid ad leggja i endurnyjunar- og varasjod tekju- 

gq 

afgang félagsins að öllu eða nokkru leyti, og má félagsstjórnin eigi nota það 

sjóðfé nema með samþykki félagsfundar. 

25. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum allt ad 500 kr. og renna þær í 

félagssjóð. 

Með mál út af brotum á samþykktinni skal farið að hætti almennra lög- 

reglumála. Sama og um brot á samþykkt þessari gildir um brot á reglum 

þeim, sem settar eru um einkarétt félagsins til vatnssölu.
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93 26. gr. 
10. sept. Félagsmönnum er skylt að fara vel með vatnsæðar og önnur mannvirki 

félagsins og skulu skemmdir á þeim varða sektum allt að 500 kr. auk skaða- 
eftir almennum reglum. 

27. gr. 
Um tillögur til slita á félaginu fer eftir sömu reglum sem um breytingar 

á samþykkt þessari. Félaginu skal slíta samkvæmt ákvæðum 1129. gr. valna- 
laganna nr. 15, 20. júní 1923. Fundur sá, sem ákveður að slíta félaginu, kveð- 
ur og á um, hvernig ráðstafa skuli eignum félagsins og borgun skulda. Jafn- 
framt skal fara eftir fyrirmælum 118. gr. téðra laga eftir því sem við á. 

samþykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 
1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

94 GJALDSKRÁ 
10. sept. , vr . sv . sep um vatnsskatt i Vatnsveitufélagi Selfoss. 

l. gr. 
Af öllum húsum å vatnsveitusvædinu, sem standa á lóð, er liggur að vegi 

eða opnu svæði, þar sem vatnsæðar liggja, svo og öðrum húsum, er fá vatn 
leiti úr vatnsveitu félagsins, skal greiða vatnsskatt árlega er sé 5 — fimm — af 
þúsundi af fasteignamatsverði húsanna. 

Auk þessa gjalds greiðir húseigandi 10 krónur árlega fyrir hvern vatns- 
krana utan húss. Þó skal vatnskrani í utanhúss þvottahús: undanþeginn 
gjaldi þessu. 

Skattur fyrir verksmiðjur, baðhús. iðnaðarfyrirtæki og önnur atvinnu- 
fyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en venjulegra heimilsþarfa, skal     

lulega ákveðinn með samningi við félagsstjórnina. Náist ekki samkomu- 
lag um upphæð skattsins, skal almennur félagsfundur ákveða hann, þó Þannig, 
að það sé í samræmi við gildandi vatnalög. 

3. gr. 

Húseigandi ábyrgist vatnsskatt. Heimilt er honum að hækka leigu sem 
skatti eða skattaukningu svarar, þótt leigan hafi áður verið ákveðin.
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Á. gr. 94 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. nóv. ár hvert fyrir yfirstandandi al- 10. sept. 

manaksár. Félagsstjórnin getur samið um annan gjalddaga á vatnsskatti 

samkvæmt 2. gr. 

5. gr. 

Vatnsskatt má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlut- s 5 S55 5 

aðeigandi fasteign næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers- 

konar samningsveði og aðfararveði. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 

1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

o gi REGLUGERÐ 
SR Ars ” 10. sept. 
fyrir vatnsveitu Olafsfjardarkauptuns. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Olafsfjardarhrepps hefir einkaleyfi til umráða á vatnsveitu- 

fyrirtæki Ólafsfjarðarkauptúns á því svæði, er vatnsveilan nær yfir og hún 

getur fullnægt. Vatnsveitusvæðið er Ólafsfjarðarkauptún. 

2. gr. 

Frá vatnsæðum þeim, sem nú eru eða lagðar verða um vatnsveitusvæðið. 

má enginn leggja neinar vatnsæðar. nema með leyfi hreppsnefndarinnar. 

3. gr. 

Hreppsnefndin hefir yfirumsjón með öllu því, sem lýtur að vatnsveitukerf- 

inu, en heimilt skal henni að ráða sérstakan umsjónarmann, „Vatnsveilu- 

stjóra“, sem sjái um allar gamlar og nyjar vatnsæðar, breytingar og viðauka 

og eru allir skyldir til að snúa sér til hans um allt, er að slíku lýtur. 

Á. gr. 

Hver sem vill fá vatn leitt í hús sitt, sæki um það til hreppsnefndar, og 

lætur hún þá leggja vatnsæðar frá aðalleiðslu heim að húsvegg þeirra. Þaðan 

kostar svo húseigandi leiðsluna, enda sé hún hans eign.
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gini þó le vatnsæðar, hvorki utan húss né innan, nema vatns- 
veifustjóri, eða undir umsjón hans. 

Sé sérslaklega kostnaðarsamt að leggja vatnsæðar frá aðalæð. að ein- 
hverjum sérstökum húsum, er vatnsveitunni ekki skylt að gera það; ef unnt 
er að sjá þeim fyrir vatni á annan hátt, enda greiði þau hús ekki vatnskatt. 

5. gr. 
Kauptúnsbúar eru skyldir til að taka neyzluvatn sitt hjá vatnsveitunni 

Þegar lagðar hafa verið vatnsæðar að húsum þeirra. 

6. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda að halda vatnsæðum sínum vel við, verja 

þær frosti, og láta gera við þær tafarlaust, ef eitthvað bilar. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

7. gr. 
Vatnsveitustjóra er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar 

liggja, ul þess að athuga þær og tæki þau, sem í sambandi við þær eru sett. 
Þyki honum útbúnaði að einhverju leyti ábótavant, getur hann fyrirskipað að 
tafarlaust verði úr því bætt á kostnað húseiganda. 

8. gr. 
Heimilt er vatnsveitustjóra að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja 

að láta gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni ónauðsynlega og 
greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

Agreiningi út af þessum atriðum má skjóta undir dóm hreppsnefndar. 
Fullan vatnskatt ber að greiða einnig þann tíma, sem vatnsæðum er lokað. 

9. gr. 

Vatnsveita sú, sem nú er í kauptúninu, og rekin hefir verið undanfarið 
sem félagseign verður tekin til umráða samkvæmt reglugerð þessari. 

10. gr. 
skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu. sem vatn 
hann ákveðinn í gjaldskrá, og miðaður við fasteignamatsverð 5 

    

og má eigi fara fram úr 5%0 af fasteisnamatsverði á neinu húsi. 
E T ikagjald må leggja å bå, sem nota vatn til annars en heimilisparfa, og bå 

vatnshana utanhúss. 

    

li. x 
jalddagi vatnsskatts er 1. desember ár hvert, og greiðist í fyrsta sinn 1. 

35. Vatnsskatt má taka lögtaki. 

12. gr. 

jur vatnsveitunnar renna í sérstakan sjóð, er nefnist Vatnsveitu- < % 

sjóður Ólafsfjarðarkauptúns. Úr honum greiðast öll gjöld vatnsveitunnar.
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Adalædar vatnsveitunnar og umbúnaður við vatnsból, verða sameign 95 

kauptúnsins, og kostuð af vatnsveitusjóði; svo og viðhald þeirra, eftirlit með 10. sept. 

valnsveitunni, og stjórn hennar. 

15. gr gq 

Hreppsnefndin hefir á hendi reikningshald og innheimtu vatnsveitunnar, 

og hefir að launum fyrir öll störf sin 3% af tekjunum. 

Reikningsárið er almanaksár, og skulu reikningar vatnsveitunnar endur- 

skoðaðir og upplesnir ásamt sveitarsjóðsreikningi ár hvert. 

14. gr. 

Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar, eða setja hreyfi- 

vélar í samband við hana, án leyfis hreppsnefndar. 

15. gr. 

Verdi nokkur uppvis ad bvi ad skemma vatnsveituna, cda pad sem henni 

tilheyrir, skal hann bæta það að fullu eftir mati þar til kvaddra manna, og 

sæta auk þess refsingu samkvæm! hegningarlögum landsins, ef sakir eru 

þannig, að undir þau geti fallið. 

16. gr. 

Brot n ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum allt að 200 kr., 

sem renni í vatnsveitusjóð, og fer með mál út af þeim sem almenn lögreglu- 
oeg 
55 

mål. 

Reglugerð þessi staðfestist hórmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 

1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 96 

, . a EÐ sr 10. sept, 
vatnsveitu Ólafsfjarðarkauptúns. sept 

1. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem vafn er lagt í, skal greiða vatns- 

IT SE, 

skatt årlega. Skal skatturinn lagdur å eftir virdingarverdi husanna til husa- 

skatts. Upphæð vatnsskatisins sé þannig:
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96 I. FLOKKUR 

10. sept. Íbúðarhús, sölubúðir og önnur slík hús: 

Af húsum virtum allt að 2000 krónur greiðist 5%- 
— 2000 3000 1%. 

3000-— 5000 - 342% 
5000— 7000 3% 
7000-—10000 — 215% 

— - yfir 10000 2% 

I. FLOKKUR 

2. gr. 
Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa. 

vegna atvinnu, sem í þeim er rekin, skal greiða aukagjald eftir samkomulagi 
við hreppsnefnd. Sömuleiðis fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, baðhús, þvottahús, 
iðnaðarfyrirtæki, og til hverrar annarar slíkrar notkunar. 

Fyrir vatnsalerni greiðist 2 kr. og fyrir hvern stórgrip 2 kr. árlega. 

3. gr. 
1. Fyrir vatn til fiskbvottar skal greida 5 aura fyrir hvert skippund fiskjar. 

Fyrir vatn í síldar eða kjötpækil, skal greiða 5 aura fyrir hverja tunnu 
sildar, og 10 aura fyrir hverja tunnu kjöts. 

ð. Fyrir vatn til skipa skal greiða 2 kr. fyrir hvert tonn, eða hluta úr tonni. 
og greiðist vatnið strax við vatnstöku. 

Do
 

Í. ør. 
Gjöld þessi getur hreppsnefndin hækkað eða lækkað eftir ástæðum um 

allt að 20%, þó má gjaldið aldrei fara fram úr 5%. af fasteignamatsverði hús- 
eigna, er skatti þessum eiga að svara. 

ð. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts er 1. desember ár hvert, og greiðist í fyrsta sinn 1. 

des. 1934 fyrir það ár. Húseisendur bera ábyrgð á greiðslu vatnsskatts, og má 
taka hann lögtaki. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15, 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, 10. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 97 
13. sept. 

fyrir Þingeyrarkauptún. 

I. KAFLI. 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Þingeyrarhöfn takmarkast af Jínu. sem hugsasí dregin frá takmörkum 

stórstraumsfjöru fremst á Þingevrarodda og á fremsta simastaur á oddatá 

Höfðaodda, sem er auslanvert fjarðarins, til hornréttrar línu úr Ásgarðsnesi á 

þessa línu. 

II. KAFLI. 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari. skulu renna í hafnarsjóð 

Þingeyrarkauptúns, og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni 

og mannvirkjum, er henni heyra til. svo og til leiðbeiningar við innsiglingu. 

Hreppsnefnd Þingevrarhrepps kýs þriggja manna hafnarnefnd til þriggja 

ára í senn, og hefir hún undir yfirstjórn hreppsnefndar framkvæmd hafnar- 

mála og eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni og á eign- 

um hennar, stýrir Öllum framkvæmdum, er þar að lúta. og annast fjárhald 

hafnarinnar innheimtu og reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

Hrept 

  

nefndin veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, ettir til- 

lögum hafnarnefndar, og ákveður hvernig hann skuli ávaxta, enda ber hún 

ábyrgð á eignum hans, eins og Öðrum eignum hreppsfélagsins. Reikningar hafn- 

arsjóðs skulu fylgja sveitarsjóðsreikningunum, og endurskoðast og úrskurðast 

ásamt þeim. 

HT. KAFLI. 

Höfnin og liegur skipa. 

3. gr. 

Fiskiskip og önnur skip. er ekki ferma eða afferma, mega aldrei leggjast 

svo á höfnina. að tálmi fermingu eða affermingu annara skipa, og skulu þau A 

i hvert skipti skyld til þess að hlíta boði hafnarnefndar eða umboðsmanns 

h hennar um það. hvar þau skuli leggjast. 

Skip mega aldrei leggja svo Írá sér strengi eða önnur festartæki, að um- 
5 55) 5 

ferð tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraleið.
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Å. gr. 
Vélbátum þeim, er liggja við sérstök legutæki á höfninni. má ekki leggja 

svo, að tefji umferð um höfnina. 

5. gr. 
5 

Hafnarnefnd getur åkvedid hvar og hvernig legufæri båta og skipa skuli s > ö 5 oOo 

lögð. Enginn má flvíja legutæki båts sins nema med leyfi hafnarnefndar, en 
heimilt er eiganda þeirra að taka þau upp án leyfis nefndarinnar. 

6. gr. 
Seglfestu má hvergi kasta út á höfnina nema með leyfi hafnarnefndar, og 

seglfestu má hvergi taka við höfnina nema með levfi landeiganda eða um- 
ráðamanna. Hafnarnefnd getur bannað að kastað sé í höfnina fiskúrgangi 
hverskonar og öllu öðru, er óþrifum kann að valda. 

IV. KAFLI. 

Hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

7. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki sera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, se 
fyrir eru, og ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema hreppsnefnd hafi 
veitt samþykki sitt til þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar. Skjóta má 
úrskurði hreppsnefndar undir úrskurð stjórnarráðsins. Sá sem fengið hefir 
leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal halda því svo vel við, að engin hætta 
stafi af því. Brot gegn því varða sektum Írá 10 til 200 krónum, og hafnarnefnd- 
in getur látið nema burtu mannvirkið á kostnað eiganda. 

8. gr. 
Við bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga innan hafnar- 

innar hafa skip rétt til að leggjast að í sömu röð og þau koma inn og sækja um 
það. Þó skulu skip, sem sigla eftir fastri áætlun, hafa forgangsrétt. 

9. gr. 
Við hverja bryggju einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætlað að 

leggjast að, skal vera umsjónarmaður, er hafnarnefnd tekur gildan. 

10. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýms nauðsynleg áhöld, 

svo sem stiga, landgöngubryýr, björgunarhringi o. s. frv., fer eftir þeim fyrir- 
mælum, er hafnarnefnd setur á hverjum tíma, og gilda jafnt fyrir allar bryggj- 
ur og uppfyllingar innan hafnarinnar.
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KAFLI. 97 

T 859 13. sept. 
Um hafnargjöld. 

11. gr. 

Öll skip 12 smálesta og þar yfir, skulu greiða hafnargjöld, er þau koma 

á Þingeyrarhöfn, og hafa eitthvert samband við land til þess að skila eða taka 

farþega, vörur o. þ. h. 

Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, skip, sem hafa skirteini 

sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, skip, sem 

leita hafnar vegna óveðurs. en hafa ekkert samband við land. Hafnargjöld 

greiðast af nettóstærð skipa og reiknast í heilum tölum, en brotum skal sleppa. 

12. 

eru eign búseltra manna við höfnina eða hafnarsvæðið, og eru a. Skip sein 
skrásett þaðan og ekki eru í millilandas 

  

lingum skulu greiða hafnar- 

gjald einu sinni á ári 25 aura af smálest hverri, þó ekki meira en 10 krón- 

ur á ári, með gjalddaga 1. júlí ár hvert. 

b. Fiskiskip öll greiða 4 aura af smálest hverri. þó ekki oftar en 5 sinnum 

á ári. 

Innlend strandferðaskip greiða í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma á 

Þingeyrarhöfn, 20 aura af smálest hverri í hafnargjald, en ekkert þótt 

þau komi oftar á því ári. 

d. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma og hafa samband við land. 

greiði 4 aura af smálest hverri í hvert skipti, er þau koma á Þingeyrarhöfn. 

13. gr. 

Skip sem lagt er við föst legugðgn á höfninni, greiði árlega fyrir það sem 

hér segir: 

a. Ef þau eru skrásett frá Þingevrarkauptúni, og eru að öllu leyti eign manna 

búsettra í eða við höfnina eða hafnarsvæðið, greiði vélbátar með þilfari 10 

kr., stærri skip 15 kr., með gjalddaga 1. okt. ár hvert. 

b. Um aðra báta eða skip fer eftir samkomulagi við hafnarnefnd. 

VI. KAFLI. 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

14. gr. 

Gjaldkeri hafnarnefndar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða 

gjöldin á skrifstofu hans. 

15. gr. 

Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnarsjóð- 

ur hefir haldsrétt á skipum unz gjöldin eru greidd. Að svo miklu sem tiltekn-
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ir gjalddagar eru ekki åkvednir i reglugerð þessari, skal greiða þau áður en > £ 

skipid fer burt år håfninni. 

16. gr. 
   Oll gjöld samkvæmi reglugerð Þessari má taka lögtaki. 5 

VH. KAFLI. 

Yms ákvæði. 

17. gr. 
Um skaðabótaskvidu fyrir skemmdir á höfninni. mannvirkjum hennar 

eða áhöldum fer eftir almennum lagareglum. 
Ef samningum verður ekki við komið, um skaðabætur fyrir skemmdir á 

höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum. skulu þær ákveðnar af þremur 
óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðilja fyrir sig er heimilt að 
krefjast vfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að 
matsgerð var lokið. Yfirmat skal fram fara af fimm óvilhöllum dómkvöddum 
mönnum. Kostnaðinn við víirmat greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupp- 
hæðinni verður ekki breytt meira en nemi 10% af hinni ákveðnu skaðabóta- 
upphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

18. ør, 

Enginn sem bakað hefir sér refsingu eða skaðabótaskvldu fyrir brot á 
reglugerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, er hafnarnefnd tekur gilda. 

19. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 400 krónum nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna í 
eyrarkauptúns. 

hafnarsjóð Ping- 

20. gr. 
Með mál útaf brotum á regluserð Þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumál. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóv. 1917 til 
að öðlast gildi 1. október 1935 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngunálaráðuneytið, 13. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLYSING 

um að út séu gefnir nýir 5 króna bankaseðlar samkvæmt lögum 

um Landsbanka Íslands. 

Stjórn Landsbanka Íslands hefir samkvæmt lögum nr. 10, frá 15. april 1928, 

gefið út handa Landsbankanum 5 króna seðla, með svofelldri nýrri gerð: 

Framan á seðlunum er prentað gildi þeirra og er talan tilfærð með bók- 

stöfum, svo og orðin: Samkvæmt lögum nr. 10, 15. apríl 1928. LANDSBANKI 

ÍSLANDS. Eru þessi orð með dökkbrúnum lit á marglitum skildi, en skjöld- 

urinn á marglitum grunni í brúnleitri umgjörð með sk 'autgreinum á. Fyrir 

ofan orðin er letrað nafn bankans: LANDSBANKI ÍSLANDS, en undir þeim 

stendur nafn formanns bankaráðsins og nafn eins af bankastjórunum, og eru 

nöfnin með rithönd þeirra. Vinstra megin við orðin er prentuð brjóstmynd 

Jóns Eiríkssonar, en hægra megin er mynd Jóns Sigurðssonar sem vatnsmerki 

í hvitum, kringlóttum reiti. Í öllum hornum er prentuð talan 5, er táknar gildi 

seðlanna; er hún nreð móleitum lt í dökkbrúnum., ferhyrndum reit innan við 

umgjörðina. Á framhliðina slær ofurlitlum fjólubláum blæ. Aftan á seðlunum 

er hinn hvíti kringlótti reitur með mynd Jóns Sigurðssonar sem vatnsmerki er 

í, vinstra megin, en hægra megin er prentuð mynd af Landsbankahúsinu í 

kringlóttri umgjörð og eru upphafsstafir bankans, „L“ og „T“, skrautlega 

dregnir hvor til sinnar handar. Grunnflöturinn umhverfis er með brugðning- 

um og yæt er umgjörð með skrautgreinum Í, en innan við hana talan 5 í hverju 

horni í krinslóttum skildi með skrautverki umhverfis í ferhvrndum smáreiti. 

Er bakhliðin öll prentuð með brúnum lit. 

Hinir eldri seðlar, sem getur um í auglýsingu stjórnarráðs Íslands, nr. 12, 

frá 24. júlí 1907 og auglýsingu nr. 57, frá 9. júlí 1925, gilda fyrst um sinn jafn- 

framt hinum nýju. 
Þetta birtist hér með almenningi. 

Fjármálaráðuneytið, 16. sept. 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 
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REGLUR 

um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki. 

Samkvæmt lögum nr. 61. 28. jan. 1935, um breytingu á lögum nr. 32, 19. 
júni 1933, um tilbúning og verzlun með smjörlíki og fleira, eru hérmeð sett 
eftirfarandi ákvæði: 

I. gr a 

Smjörlikisframleiðendur hér á landi skulu á hverjum tíma blanda allt 
smjörlíki, sem þeir framleiða, með íslenzku smjöri, á þann hátt, sem ákveðið 
verður í auglýsingu, sem atvinnumálaráðherra gefur út. Gildir þetta jafnt um 
smjörlíki, sem notað er til neyzlu í stað smjörs, sem um það, sem notað er í 
brauðserðarhúsum eða á annan hátt. 

Blöndun smjörs í smjörlíki skal framkvæmt áður en smjörlíkið er afgreitt 
frá verksmiðjunni. 

Skylt er að blanda erlent smjörlíki, sem selt er hér á landi, sama hundr- 
aðshluta af íslenzku smjöri, og ákveðið er um innlent smjörlíki á sama tíma. 
Skal sú blöndun fara fram hér á landi og undir sama eftirliti, sem íslenzku 
smjörlíkisserðirnar eru háðar. 

ð. 01 2. gr. 

Framleiðendur smjörlíkis ákveða sjálfir, hvaða smjör þeir nota til blönd- d 
unar í smjörlíkið. Þó skal þeim skylt að nota einu smjör, sem framleitt er     1s 

í viðurkenndum mjólkur- og rjómabúum. 

Sé mjólk notuð við smjörlíkisframleiðstuna, er ekki leyfilegt að reikna 5 

smjörmagn það, sem í henni felst. sem hluta af því smjörmagsni sem blanda ; 3 
ber i smjorlikid samkvæmt 1, ør. 

3. gr. 

Hver smjörlíkisframleiðandi skal sanna, að hann hafi keypt það smjör- 
magn, sem svarar til framleiðslu hans á hvaða tima sem er. Skulu framleið 

endur smjörlíkis mánaðarlega senda eftirlitsmanni smjörlíkisverksmiðjanna 
upplýsingar um framleiðslu sína næstliðinn mánuð, svo og skilríki fyrir því. 
hve mikið þeir hafi keypt á sama tíma af íslenzku smjöri. Er eftirlitsmanni 
smjörlíkisverksmiðjanna falið að sjá um að þessum og öðrum ákvæðum þess- 
arar reglugerðar sé framfylgt. 

4. gr. 

Smjör það, sem smjörlíkisframleiðendur hafa keypt til blöndunar í smjör- 

líki, skal óheimilt að selja eða nota á annan hátt. Smjörið greiðist með því 

verði, sem mjólkursölunefnd ákveður á hverjum tima.
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5. gr. 99 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 100 til 5000 krónum, nema 26. sept. 

þyngri hegning Hggi við samkvæmt lögum. Skal fara með mál út af silkum 

brotum sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi gengur í gildi þegar í stað o 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

g birtist til eftirbreytni öllum 
5 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. september 1935. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 100 
ss 2 vr se. … rr ess ps 26. sept 

um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki. p 

Samkvæmt reglum útgefnum í dag, um blöndun á íslenzku smjöri í smjör- 

líki, skal frá 1. október þ. á. blanda allt smjörlíki, sem framleitt er hér á landi. 
með 3% af íslenzku smjöri, svo og erlent smjörlíki, sem flutt kann að verð: 

til landsins. 

Alfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. september 1935. 

Hermann Jónasson. rs 
Vigfús Einarsson. 

Á 7 Q AUGLYSING 101 
7. sept. 

um viðurkenningu á flokkunarfélögum skipa. 

Samkvæmt 28. gr. laga nr. 95, 1935, um eftirlit með skipum og samkvæmt 

2. gr. Kaupmannahafnar-sambykktarinnar frá 28. janúar 1946, um haffæri 5 Fa . 

f 
skipa og skipsbúnað, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

gr. 

Flokkunarfélögunum: 

British Corporation for the Survey and Registry of Shipping, 

Bureau Veritas, 

Det Norske Veritas, 

Germanischer Lloyd. 

Lloyd's Register of Shipping og 

Registro Italiano Navale ed Aeronautico 

er falið innan þeirra takmarka, og með þeim skilyrðum, er auglýsing þessi 

setur, að gera iðnfræðilegar athuganir og mælingar, er með þurfa, svo unnt
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sé ad framkvæma adal-, auka- og hledslumerkjaskodun å islenzkum skipum. 

Skipaskodanir bessar skulu taldar gerðar í umboði íslenzku ríkisstjórnarinnar. 

2. gr. 

Svipta má ofangreind flokkunarfélög téðu umboði í einu eða hvert ein- 

stakt þeirra, með 12 mánaða fyrirvara, nema sérstakar ástæður geri styttri frest 
nauðsynlegan. 

3. gr. 

Nú hefir flokkunarfélag fengið viðurkenningu atvinnumålaråduneytisins, 

og skulu þá reglur þess um skip, sem flokkuð eru í því, taldar fullnægja öllum 

þeim kröfum, sem gerðar eru til styrkleika skips og véla í lögum um eftirlit 

með skipum. 

Gildi hafa eingöngu þær skoðanir á skipi eða vélum, sem gerðar eru í 

umboði einhverra áðurgreindra flokkunarfélaga. 

Á. gr. 

Hvert flokkunarfélag ber fulla ábyrgð sagnvart atvinnumálaráðuneytinu 

á því, að þær skoðanir, sem serðar eru í umboði þess, séu fullnægjandi og vel af 
hendi leystar. 

Atvinnumálaráðuneyvtinu er heimilt, án tillits til framangreindrar viður- 

kenningar á flokkunarfélögum, ef ástæða þykir ll, að láta fara fram rannsókn 

eða endurskoðun á því, er fellur undir ákvæði laga um eftirlit með skipum. 

*annsókn eða endurskoðun þessi skal gerð af skipaskoðunarmönnum ríkisins. 

5. gr. 

Flokkunarfélögin geta fylgt sínum reglum, um kröfur þær, sem gerðar eru 

um smíði, efni, skipsbol, reisnir, siglur, reiða, vélar, katla, stýri, stýrisumbún- 

að. akkeri, akkeriskeðju, landfestar, ennfremur hvernig austurrásum er fyrir 

komið. skiptingu skipsins í vatnsheld hólf og þrýstiprófun á kötlumi, pípum 

og hylkjum. 

Að jafnaði skal það teljast fullnægjandi upplýsing gagnvart hlutaðeig- 

andi stjórnarvöldum um flokkun skips, að þeim sé sýnt gilt flokkunarskirteini 

fyrir skipið, útgefið af einhverju framantalinna flokkunarfélaga 

Nú stendur yfir skoðun til endurnýjunar á flokki skips, þegar sanna á fyrir 

hlutaðeigandi stjórnarvöldum, að skipið sé flokkað, og skal það þá talið full- 

nægjandi, að lögð séu fram meðmæli frá skoðunarmanninum um það, að skip- 

ið haldi sínum flokki. 

Flokkunarfélögin láta hlutaðeigandi stjórnarvöldum að jafnaði ekki í té 

afrit af skoðunargerðinni, þegar um skoðun á öðrum skipum en farþegaskip- 

um er að ræða, en þó skulu þau senda atvinnumálaráðuneytinu afrit af henni, 

verði þess óskað. Þegar skoðun á farþegaskipum fer fram, skal senda atvinnu-
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málaráðunevtinu afrit af allri skoðusargerðinni, hvort sem er å bol, væl, katli 

eða öðrum hlutum skipsins. 

Hlutaðeisandi flokkunarfélag skal þegar í stað tilkynna alvinnumálaráðu- 

neytinu, þegar flokkað skip er numið úr flokki, fært í lægri flokk, eða þeim 

kröfum, sem gerðar hafa verið til skipsins af félaginu, hefir ekki verið full- 

nægt innan tiltekins tíma, eða aðrar ástæður eru fyrir hendi, er máli skipta 

íyrir hið opinbera eftirlit með skipinu. 

Þegar flokkunarfélag framkvæmir hleðslumerkjaskoðun og hleðslu- 

merkjaútreikning á íslenzku skipi, skal það senda atvinnumálaráðuneytinu 

afrit af skoðuninni, ásamt öllum útreikningi með teikningum, er þurfa til 

endurskoðunar á ákvörðun hleðslumerkjanna. 

6. gr. 

Um skoðun á íslenzkum skipum, sem Lundúnasamþykktin um öryggi 

mannslífa á sjónum, frá 31. maí 1929 og hleðslumerkjasamþvkktin fré ð. Júlí 

1930. nær til. skal farið eftir ákvæðum nefndra samþykkta. þó með þeim und- 

antekningum og ívilnunum, sem þar eru gerðar um eldri skip og skip af sér- 

stakri gerð. 

Framangreind ákvæði öðlast þegar gildi og Þirtast til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 7. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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102 REGLUGERÐ 
30. sept. 

um rafmagnsdeild vélstjóraskólans í Reykjavík. 

Samkvæmt 8. gr. í lögum nr. 23, 19. maí 1930, um stofnun rafmagnsdeildar 
við vélstjóraskólann í Reykjavík, er hér með sett eftirfarandi reglugerð fyrir 
rafmagnsdeild vélstjóraskólans í Bevkjavík. 

I. KAFLI 

Um inntökuskilyrði, kennslu o. fl. 

1. gr. 
Markmið rafmagnsdeildarinnar er að búa lærisveinana undir rafmagnspróf. 

2. gr. 
Skilyrði fyrir inntöku í 1. bekk rafmagnsdeildarinnar eru: 

I. Að lærisveinninn hafi óflekkað mannorð. 
2. Ad hann sé ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða öðrum kvilla, 

sem geti orðið honum til tálmunar við starf hans eða skaðlegur hinum 
nemendunum. 

3. Ad hann hafi unnið við raflagnir og rafvélar í 3 ár eftir 15 ára aldur hjá 
þeim rafvirkjameisturum, er stjórnarráðið tekur gilda, og hafi kunnáttu, 
sem samsvari fullnaðarprófi Iðnskólans í Reykjavík. 

3. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku í 2. bekk rafmagnsdeildarinnar eru: Að lærisveinn- 
inn hafi staðizt 1. bekkjarpróf deildarinnar, eða að hann hafi náð vélstjóraprófi. 

Á. gr. 

Beiðni um inntöku í rafmagnsdeildina skal send forstjóra vélstjóraskólans, 
skal það vera eiginhandar umsóknarskjal, stílað til stjórnarráðsins. Inntöku- 
beiðninni skulu fylgja vottorð um að þeim skilyrðum sé fullnægt, sem talin eru 
í 2. gr. eða ö. gr. þessarar reglugerðar. Forstöðumaður skólans sendir stjórnar- 
'áðinu inntökubeiðnirnar og skýrir jafnframt stjórnarráðinu frá því, hvort á- 
skilin vottorð séu til hans komin í lagi. 

ð. ET. 5 

Skólaárið hefst 1. október og endar 30. september. 

6. gr. 

Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

I. Jólaleyfi, er nær frá 23. degi desember til 2. dags janúarmánaðar að báð-
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um dögum meðtöldum. Beri 2. janúsr upp á sunnudag, skal kennslan byrja 

næsta þriðjudag eftir. 

2. Páskaleyfi. er nær frá miðvikudegi fyrir skirdag og til þriðja í páskum að 

báðum þessum dögum meðtöldum. 

3. Sumardagurinn fyrsti. 
Sumarleyfi er frá afloknum prófum að vori til 30. september. 

5. Mánaðarleyfi, eins dags, getur skólastjóri veitt þá mánuði, sem leyfi sam- 

kvæmt 14 ekki falla á. 

7. gr. 

Reglusemi: 

1. Lærisveinarnir skulu vera komnir í skólann á hverjum degi áður en 

kennslustundir byrja. 

2. Geti lærisveinn eigi sótt kennslustund sakir veikinda eða af öðrum áslæð- 

um, ber að tilkynna forstöðumanni skólans það. Geti lærisveinn ekki vegna 

veikinda sótt kennslustundir í 2 daga, ber að tilkynna forstöðumanni það 

skriflega og færa ástæður fyrir. 

3. Í friminútunum má enginn hávaði eiga sér slað í kennsluslofunum. 

1. Tóbaksreykingar eru stranglega bannaðar alstaðar í skólanum. 

5. Lærisveinar skulu fara vel með muni skólans og áhöld. Skemmisí eða glat- 

ist nokkuð af munum eða áhöldum skólans fyrir vangá eða kæruleysi 

Þeirra, skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. 

6. Lærisveinar mega ekki fara út í kennslustund án leyfis hlutaðeigandi kenn- 

ara eða forstöðumanns. 

1
 Skipti lærisveinn um bústað, ber honum að tilkynna forstöðumanni skól- 

ans það. 

2 n 

S. gr. 

skulu kennslustundirnar vera 30 á viku: 9 í stærðfræði, 6 í eðlisfræði, 3 í vél- 

fræði, 4 í teikningu, 5 í íslenzku, 3 í dönsku. Í 2. bekk skulu kennslustundirnar 

vera 30 á viku og auk þess allt að 6 stundir til verklegra æfinga. 

Á milli hverra tveggja samliggjandi kennslustunda skal vera 10 mínútna hlé. 

Í rafmagnsdeildinni eru tveir bekkir: 1. bekkur og 2. bekkur. Í 1. bekk 

9. gr. 

Forstöðumaður vélstjóraskólans skal hafa á hendi alla umsjón með raf- 

magnsdeildinni og annast útvegun á öllu því, er þarfnast í deildinni. Hann skal 

og ráða stundakennara, skipa fyrir um fyrirkomulag kennslunnar og semja 

stundatöflu, er stjórnarráðið samþykkir fyrir hvert skólaár. 

10. gr. 

Öll nauðsynleg áhöld, sem nota þarf við kennsluna í deildinni, leggur skól- 

inn til, en sjálfir skulu lærisveinar kosta bækur þær og áhöld, sem þeir þurfa 

við námið. 
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11. gr. 

Forstöðumaður skal rita í bók, sem til þess verdur utvegud, nåfn, fædingar- 
stað, -dag og -ár þeirra lærisveina, sem koma í rafmagnsdeildina. Í bókinni 
skal og geta þeirra, er próf taka, og prófeinkunna þeirra; ennfremur skal og 

1 þess, hvenær þeir fara úr deildinni, er fara kynnu úr henni af einhverjum 

ástæðum án þess að ljúka burtfararprófi. Bók þessi skal ávallt geymd í vél- 
stjóraskólanum. 

12. gr. 

Að afloknum prófum skal forstöðumaður senda stjórnarráðinu greinilega 

skyrslu um kennsluna og prófið, ennfremur leggja fram reikninga með fylgi- 

skjölum. 

II. KAFLI 

Um prófin. 

13. gr. 

bekkjarpróf og burtfararpróf skal haldið í vélstjóraskólanum í Reykja- 
vik hvert ár. 

14. gr. 

Allir námssveinar í. bekkjar mega ganga undir 1. bekkjarpróf, og þurfa 
þeir eigi að senda skriflega beiðni um það. Aðrir, sem óska að ganga undir 1. 
bekkjarpróf. skulu afhenda forstöðumanni vélstjóraskólans eiginhandar um- 
sóknarskjal, stilað til stjórnarráðsins, þess efnis að þeim verði leyft að ganga 
undir prófið. Umsóknarskjalinu skulu fylgja öll nauðsynleg vottorð, og skal það 
afhent 4 vikum fyrir prófið. 

Allir námssveinar 2. bekkjar mega ganga undir burtfararpróf, og þurfa 
þeir eigi að senda skriflega beiðni um það. Aðrir, sem óska að ganga undir burt- 
fararprófið, skulu afhenda forstöðumanni skólans eiginhandar umsóknarskjal, 
stílað til stjórnarráðsins um að mega ganga undir prófið. Skjalinu skulu fylgja 
öll nauðsynleg vottorð, þar á meðal vottorð um. að umsækiandinn hafi notið 
fullrar kennslu í námsgreinum þeim, sem próf er haldið í, og skal það afhent 

í vikum fyrir prófið. 

15. gr. 

Á tilteknum degi og stundu skulu prófsveinar mæta í prófstofunun og hafa 

með sér öll nauðsynleg teikniáhöld, skriffæri, mælistiku og reiknistokk eða 

  

logaritma-töflu. Hver prófsveinn dregur í byrjun prófsins sitt tölunúmer, sem 
hann hefir meðan prófið stendur yfir. 

16. gr. 

bekkjarprófið er skriflegt og munnlegt, en burtfararprófið er skrifleg 

munnlegt og verklegi. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð for-
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stöðumanni vélstjóraskólans og 2 mönnum Öðrum, sem stjórnarráðið setur til 

þess í hvert skipti. Einn af ofangreindum mönnum, þó ekki forstöðumann skól- 

ans, skipar stjórnarráðið sem oddvita prófnefndar. 

17. gr. 

Hinir skipuðu prófdómendur velja verkefni, en kennari í hverri grein heldur 

hið munnlega og hið verklega próf. Verkefnin til hins skriflega prófs skulu þeir 

afhenda í lokuðu umslagi í byrjun hvers úrlausnartíma, og er það hið sama 

fyrir alla prófsveina, sem eru Í sama úrlausnartima. 

18. gr. 

Hvert skriflegt verkefni, að undanskilinni teikningu og íslenzkum stil, skal 

innihalda tvö eða fleiri dæmi í sömu fræðigrein. Á verkefnisseðlunum sé tekið 

fram, hve langur tími sé veittur lil svara. Verkefnin skulu undirrituð af próf- 

nefndinni. 

Efst á uppkasts- og hreinskriftarpappir þeim, sem brúkaður er við skrif- 

legu verkefnin, skrifar prófsveinn nafn sitt og tölunúnier, einnig númer verk- 

efnisins. 

Aðeins þann pappir, sem stimplaður er með stimpli vélstjóraskólans má nota. 

Hinar hreinskrifuðu úrlausnir verða að vera skyrt skrifaðar og undirril- 

aðar af prófsveini áður en hann afhendir þær, en eftirlitsmaðurinn ritar á þær, 

hvenær afhending fór fram. 

Úrlausn verkefnisins verður dæmd eftir hinu hreinskrifaða skjali; á það 

verður að skrifa allan útreikning til skýringar verkefninu. 

Þær teikningar sem heimtaðar verða, skulu vandlega gerðar, og ef þörf 

þykir skal þeim fylgja stutt lýsing. 

Án sérstaks leyfis mega prófsveinar ekki hafa kennslubækur eða önnur 

slík hjálpartæki með sér inn í prófstofuna. 

19. gr. 

Munnlegu og verklegu verkefnin skulu tiltekin af hinum skipuðu prófdóm- 

endum Í samráði við hlutaðeigandi kennara, og skrifuð á seðla tveim fleiri en 

prófsveinar eru. 

Hver prófsveinn dregur seðil eftir röð. 

20. gr. 

Nú þykir prófsveini eitthvað ógreinilegt í verkefninu, og geiur hann þá 

snúið sér til eftirlitsmanna. 

Áliti prófsveinn, að fyrir hann sé lagt verkefni. sem eigi má krefjast til 

prófsins. þá skal hann því viðvíkjandi snúa sér til þess manns, er prófar, eða til 

einhvers úr prófnefndinni. 

1935 

102 
30. sept.
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102 21. gr. 
30. sept. Profsveinar skulu mæta stundvislega å tiltekinni stundu, er ” auglyst verdur 

á próftöflu, er fest sé upp í prófstofunni. 
Mæti prófsveinn ekki á réttum tíma eða án leyfis fari úr þeim stað, er 

honum var tilvísaður, má vísa honum burt frá prófinu. 
Í prófstofunni mega prófsveinar ekki tala saman. 
Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp eða hjálpi öðrum, skal honum 

vísað frá prófi, og skal þá svo álitið, sem hann hafi ei igi staðizt prófið. 
Gangi prófsveinn frá prófi og kenni sjúkleika um, en sannar síðar með 

læknisvottorði, að hann hafi verið forfallaður. þá ber að líta svo á, sem hann 
hafi eigi gengið undir prófið, og má þá prófa hann aftur síðar í prófinu jafn- 
skjótt sem því verður við komið, og eru þá fyrri svör hans við verkefninu fullgild. 

Geti hann þar á móti ekki sannað, að hann hafi haft fullgilda ástæðu fyri 
brottveru sinni frá prófinu, skal álitið, sem hann hafi eigi staðizt prófið. 

  

22. gr. 
Sannist það fyrir oddvita prófnefndarinnar, að prófsveinn hafi hegðað sér 

ósæmilega við prófið, getur oddviti rekið hann frá þvi. 

23. gr. 
Við skriflega prófið mega engar teikningar, myndamót eða önnur kenslu- 

áhöld vera í prófstofunni, og aðeins prófdómendur eða þeir eftirlitsmenn, sem 
aðstoða þá, mega ganga um eða vera í prófstofunum í úrlausnarstundununi. 

Að lokinni úrlausn skriflegra, munnlegra og verklegra verkefna, mega 
prófsveinar eigi vera inni í prófstofunni, á meðan að próf stendur yfir. 

Verði eitthvað af tækjum skólans eða eiganda prófstofunnar fyrir skeninnd- 
um af völdum prófsveins, skal hann greiða fullar skaðabætur fyrir eftir mati 
oddvita prófnefndar. 

24. gr. 
Við 1. bekkjarpróf skulu gefnar alls 10 einkunnir, sbr. 26. gr., sem sé: 2 

einkunnir í stærðfræði (munnl. og skrifl.), 2 einkunnir í eðlisfræði (munnl. 
skrifl.), 2 eink. í vélfræði (munnl. og skrifl.), í einkunn í teikningu, 2 einkunnir 
í íslenzku (munni. og skrifl), 1 einkunn í dönsku. 

25. gr. 

Við burtfararpróf skulu gefnar alls 9 einkunnir, sbr. 26. gr., sem sé: 4 eink- 
unnir fyrir 3 skriflegar úrlausnir, skal eitt úrlausnarefnið vera áætlun um raf- 
lögn, og er einkunnin fyrir úrlausn þessa reiknuð tvöföld, ennfremur 3 einkunnir 
fyrir munnlegu verkefnin, sem eru 3 að tölu. Verklega prófið er í einu lagi, og 
skal einkunn sú er þar er gefin, reiknuð tvöföld. 

26. gr. 

Úrslit prófa ákvarðast þannig: 

Gefa skal einkunnir eftir einkunnarstiga þeim, sem hér er talinn:



273 1935 

Ágætlega ......... — 7 102 

Ágætlega — ....... 6 30. sept. 

Daável 2... - 5 

Davel — 2... = 1 

Vel seseeeeerreree 3 

Vel. 2 

Laklega .......... 1 

Laklega — ........ == 0 

Ila  ........2222.… = = Í 

Ella ser ereeeee ==) 

ífarilla — ........ == då 

Verði prófdómendur eigi ásáttir um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 

stöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, sem að tölugildi er næst meðal- 

talinu af tölugildum einkunna þeirra, er gefnar hafa verið. 

Sé þetta meðaltal mitt á milli tveggja ofangreindra tölugildna, skal gefin 

sú einkunn. sem er næst fyrir ofan. 

Til að standast 1. bekkjarpróf þarf: 

Í íslenzku meðaleinkunnina 1,5. 

b. Í stærðfræði: meðaleinkunnina 2,0. 

c. Í samanlögðum öllum prófgreinum: meðaleinkunnina 3,0. 

Til að standast burtfararpróf þarf: 

1. Í skriflegu prófi fyrir úrlausn á „áætlun um raflögn“ meðaleinkunnina 2,Ð. 

b. Í verklega prófinu: meðaleinkunnina 2,0. 

c. Í samanlögðum öllum prófgreinum mieðalcinkunnina 3,0. 

27. MM
 r. 

Hver prófsveinn, er staðizt hefir prófið, fær að því afloknu vottorð. samið 

á íslenzku, dönsku, ensku og þýzku. 

Fyrir þá sem unnið hafa 3 ár hjá rafvirkjameistara, skal voltorðið sniðið 

eftir þessari fyrirmynd: 

  

PRÓFSKÍRTEINI 

fæddur 

hefir staðizt burtfararpróf rafvirkja úr rafmagnsdeild  vélstjóraskólans i 

Reykjavik.
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102 Við 1. bekkjarpróf fékk hann þessar einkunnir: 
30. sept. Stærðfræði ................... 2 eink. 

Eðlisfræði ................ 2 
Vélfræði 0... 2 
Teikning ......... Í 
Íslenzka ....0...0 rer. 2 
Danska ......0.0. 1 

Aðaleinkunn 10 eink. 

Við burtfararpróf fékk hann þessar einkunnir: 

Skrifl. rafmagnsfræði | lysing å raftæki, væl e. & 2... Í eink. 
- II reikningsdæmi úr raffræði ................ 1 

Ill áætlun um raflögn ..........0..0.0.0 2 
Munnl. rafmagnsfræði Í .......000. eee 1 

MM 1 
— - ML 1 

Verkleg rafmagnsfræði .............00..0.0 eee 2 

Aðaleinkunn 9 eink. 

Reykjavík ............ 19.... 

N.N. N.N 

N.N 

Til að standast 1. bekkjarpróf þarf: 

Í íslenzku minnst ........0.0.00... 3 
Í stærðfræði minnst ..............00 0 1 

I adaleinkunn minnst ........ essere, 30 
Hæsta aðaleinkunn við 1. bekkjarpróf er 70, 

Til að standast burtfararpróf þarf: 

Í skrifl. rafmagnsfræði ILL minnst ............ 1 
Í verkl. rafmagnsfræði minnst ................ 1 
Í aðaleinkunn minnst ......0...000..000.. 27 

Hæsta aðaleinkunn við buritfararpróf er 68. 

Fyrir vélstjóra skal vottorðið sniðið eftir þessari fyrirmynd:
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102 
30. sept. 

  

  

PROFSKIRTEINI 

N.N. 

fæddur 

hefir staðizt rafmagnspróf fyrir vélstjóra við rafmagnsdeild vélstjóraskólans í 

Reykjavík, og hlotið þar þessar einkunnir: 

Skrifl. rafmagnsfræði | lýsing á raftæki, vél e. ö. 20.00.0000... 1 eink. 

- H reikningsdæmi úr raffræði ................ 1 — 

- II áætlun um raflågn .......0000 000. 2 — 

Munnl. rafmagnsfræði Í ..........000.00 0... 1 — 

DI sees renerne 1 

- - TIL 0... enne II Í 

Verkleg rafmagnsfræði ........0...2.000 000 rrrrrrrkrrreer 2 

Aðaleinkunn 9 eink. 

Reykjavík ............ 19.... 

NN. NN. 

N.N 

Til að standast prófið þarft: 

Í skrifl. rafmagnsfræði III minnst ............ 1 

Í verki. rafmagnsfræði minnst 20.00.0000... 4 

Í aðaleinkunn minnst ......000000 00... 27 

Hæsta adaleinkunn er 63. 

28. gr. 

Tveir listar yfir hinar gefnu einkunnir við prófin skulu skrifaðir af próf- 

nefndinni, aðallistinn skal undirskrifaður af prófnefndinni að afloknu prófi; 

afritið skal, eftir að prófdómendur hafa komið sér saman um einkunnirnar, fest 

upp á einhverjum þeim stað, er prófsveinar geta séð einkunnir sinar. 

Að afloknu prófi skrifa prófdómendur hinar gefnu einkunnir, er hver próf- 

sveinn hefir hlotið, í þar til gerða bók í tveim eintökum, og skal annað eintakið 

geymast hjá skólastjóra, en hitt á Landsbókasafninu. 

Í þessa bók skal rita nöfn prófsveina, fæðingarstað, dag og ár, einnig hin 

skriflegu verkefni. 

Prófbókin skal undirrituð af prófnefndinni.
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102 29. gr 
30. sept. Til 1. bekkjarprófs útheimtist: 

1. Í stærðfræði: Kunnátta á almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 
og rúmmálsfræði. 

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

3. Í vélfræði: Að Þekkja frumatriði vélfræðinnar, almenna vélahluti, einkan- 
lega með tilliti til rafvéla; svo og Ýmsar algengar aflvélar. 

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

5. Í íslenzku: Að geta gert íslenzkan stíl um almennt efni, skýrt og nokkurn- 
veginn rétt. 

6. Í dönsku: Að gela lesið og þyit léttan kafla í danskri bók. 

30. gr. 
Til burtfararprófs útheimtist: 
Í raffræði: Þekking á undirstöðuatriðum raffræðinnar og einföldum raf- 

mælingum, á rafhlöðum og allskonar tafvélu og raftækjum, gerð þeirra, upp- 
setningu og gæzlu, ennfremur kunnáttu í lagningu allskonar aflagna. Próf- 
sveinar skulu geta fundið orsakir algengra bilana á tækjum þessum og lögnum, 
þeir skulu geta áttað sig á tengimyndum. Auk þess skulu þeir kunna að deyfa 
útvarpstruflanir raftækja og véla. Þeir skulu bekkja lög og reglugerðir um allt 
er að þessu lýtur, ennfremur skulu þeir vita um lífshættu þá, er setur stafað 
frá rafmagni, og kunna að sera einfaldar endurlifgunartilraunir. 

Auk þess útheimtist í öðrum greinum. það sem nauðsynlegt er til fulls 
skilnings á raffræðinni. 

31. gr. 
Skólastjóri ákveður eftir að hafa leitað tillagna kennaranna, hvaða bækur 

skuli notaðar við kennsluna. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 
Þetta birtist öllum þeim. er hlut eiga að máli, til leiðbeiningar. 

kennslumálaráðuneytið, 30. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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SAMÞYKKT 103 
. . . ssp - 30. sept. 

um viðauka við bvyggingarsamþvkkt Siglufjarðarkaupstaðar nr. 85, 

frá 23. desember 1927. 

Aftan við 48. gr. samþvkkíarinnar bætist nyr liður sem verður 11. tölu- 

liður svo hljóðandi: 

Öll hús eða húshlutar skulu fullgerð að utan innan 2ja ára eftir að þau 

eru tekin til notkunar. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir samið og 

samþykkt er hér með staðfest samkvæmt 15. gr. laga nr. 58, 28. nóvember 1919 

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

að máli. 

Atvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 30. september 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð sra. Björns Björns- 

sonar, prests í Laufási, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum, 5. október 1935. 

SKIPULAGSSKRA 104 
5. okt. 

fyrir Minningarsjóð síra Björns Björnssonar prests í Laufási. 

1. gr. 

Stofnfé sjóðsins 500 kr., er gjöf tl Svalbarðsstrandarhrepps frá frú Ingi- 

björgu Magnúsdóttur, til minningar um mann hennar. Skal vöxtum sjóðsins 

varið til styrktar sjúkum, eða til hjúkrunarstarfsemi í Svalbarðsstrandarhreppi, 

eftir þeim reglum, sem hér eru settar. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal vera á vöxtum í Landsbanka Íslands. Ennfremur má verja 

honum Ul kaupa á ríkisskuldabréfum, bankavaxtabréfum eða jarðræktar- 

bréfum. 

3. gr. 

Allir vextir leggjast árlega við höfuðstólinn þar tl sjóðurinn er orðinn það 

stór að hann gefi 100 kr. í vexti á ári. en þá má verja *% hl. vaxtanna til styrktar
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5 
5. okt. anna leggist vid håfudstålinn par til sjédurinn er orðinn 10000 kr. bå må verja 

%0 hl. vaxtanna til styrktar en %, hl. leggist ætið við höfuðstólinn. 

104 sjúkum eða tl hjúkrunarstarfsemi, svo sem að ofan greinir, en Í hl. vaxt- 

Á. gr. 
sjóðnum skal stjórnað af 3 mönnum og skal hreppstjóri Svalbarðsstrand- 

arhrepps vera formaður, en tvo meðstjórnendur kvs hreppsnefndin, og skal 
gilda um kjör þeirra og kjörtíma sama og um kjör hreppsnefndar. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir og biwtir á sama hátt og reikn- 
ingar hreppsins. Reikningsár skal vera almanaksárið. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins haldi fund í des. ár hvert og úthlutar þá styrk úr sjóðnum. 

Verði enginn að áliti stjórnar sjóðsins stvrkhæfur, leggjast allir vextirnir við 
höfuðstólinn það ár. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu sendar formanni hans skriflega fyrir 
1. desember. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins haldi gerðabók fyrir sjóðinn og færi í hana skipulagsskrána, 

fundarsamþykktir sjóðsstjórnar, umsóknir um styrk úr sjóðnum og ástæður 
fyrir hverri styrkveitingu og annað sem varðar stjórn sjóðsins. Sjóðstjórnin 
haldi ennfremur bók vfir tekjur, gjöld og eignir sjóðsins, og færi í hana árs- 
reikninga hans ásamt athugasemdum endurskoðenda. 

AT
 

js
 ST. 

Leita skal staðfestingar konungs á þessari skipulagsskrá. 

8. gr. 

Skipulagsskráin skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

g 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðrúnar Gests- 
dóttur, Hafnarfirði“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 
kirkjumálaráðherra 23. okt. 1935. 

Skipulagsskráin er þannig: 

105 SKIPULAGSSKRÁ 
#3. okt. fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Gestsdóttur ljósmóður, til styrktar fátækum 

námfúsum unglingum í Hafnarfjarðarbæjarfélagi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðrúnar Gestsdóttur. Hafnarfirði.
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2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður samkvæmt fyrirmælum Guðrúnar sál. Gestsdótt- 

ir ljósmóður í Hafnarfirði og nánari ráðstöfun, er hún lét eftir sig látna. 

Stofnféð er: 

1. Peningar, er nokkrar sængurkonur Guðrúnar færðu henni árið 1927, á- 

samt annari heiðursgjöf á 25 ára starfsafmæli hennar þar í umdæminu, 

kr. 700.00. 

2. Sparisjóðsvextir af sömu upphæð, frá 2/11 1927 til 31/12 1934, kr. 254.19. 

3. Minningargjöf um stofnanda sjóðsins, frá bræðrum hennar, Ásm. Gests- 

svni og Guðm. Gestssyni, kr. 1045.81. 

Samtals 2000 — tvö þúsund — krónur. 

3. gr. 

Til eflingar sjóðsins er tekið á móti minningargjöfum, frjálsum samskot- 

um, áheitum og öðrum gjöfum, er sjóðnum kunna að áskotnast. 

Á. gr. 

Tilgangur sjóðsins er, að styrkja til framhaldsnáms, hvort heldur bóklegs 

náms eða iðnnáms, efnilega, námfúsa unglinga, pilta sem stúlkur, sem komn- 

ir eru yfir fermingaraldur, en sem sökum fátæktar, eða annara ástæðna vegna, 

ekki geta lagt út á þær brautir hjálparlaust. 

5. gr. 
Vextir állir, áheit og gjafir til sjóðsins, hverju nafni sem nefnast, skulu 

leggjast við höfuðstólinn, þar til hann er orðinn kr. 5000.00 — fimm þúsund - 
krónur. Úr því má verja til styrkveitinga %4 — þrem fjórðu — vaxta árlega. 

Það af vöxtum sjóðsins, sem eigi er úthlutað og sem aldrei má minna vera en 

14 — einn fjórði — og allir vextir þau árin, sem eigi er úthlutað, leggist við 

höfuðstólinn. Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

6. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa 3 menn, prestar beggja safnaða, bæði Þjóð- 

kirkju- og Fríkirkju- safnaðanna í Hafnarfirði, á hverjum tima og skulu þeir 

skiptast á um formennsku sjóðsins sitt árið hvor á vixl. Þriðji maður í stjórn 

sjóðsins sé skólastjóri barnaskóla Hafnarfjarðar, á hverjum tíma. Fjölgi lög- 

giltum barnaskólum í bænum, skal ætið skólastjóri elzta barnaskólans í Hafn- 

arfirði skipa 3. sætið. Yrði í framtíðinni sú ólíklega breyting, að í Hafnarfirði 

hættu t. d. að vera tveir þjónandi prestar. Á meðan svo kynni að standa, skip- 

ar forstöðumaður Flensborgar 3. sætið. Leggist sá skóli niður, skal formaður 

skólanefndar elzta barnaskólans í Hafnarfirði skipa 3. sætið í stjórn sjóðsins. 

1935 

105 
23. okt.



1935 

105 
23. okt. 

280 

8. ør. 
Stjórnin annast alla fjármuni sjóðsins og úthlutar styrk úr honum, eftir 

beztu fáanlegum upplýsingum um ástæður. efnahag, gáfur, námfýsi og aðra 
verðleika umsækjanda. Árlegur styrkur veitist fyrst einum svo tveimur o. s. 
frv. eftir því hve sjóðurinn vex. Styrkveitingingin fer fram í byrjun október 
hvers árs, eftir að sjóðurinn er tekin til starfa. Minnsta styrkveiting tl ein- 
staklings skal vera kr. 150.00 eitt hundrað og fimmtíu — krónur, aldrei 
minni. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu sendar stjórn sjóðsins skriflegar. 

9. gr. 
Endurskoðendur eru tveir, skipar sóknarnefndarformaður Þjóðkirkju- 

safnaðarins annan og formaður Fríkirkjusafnaðarins hinn, báða til eins árs 
í senn. Reikningar sjóðsins skulu árlega vera birtir í Lögbirtingablaðinu. Reikn- 
ingsár sjóðsins skal vera almanaksárið. 

10. gr. 

Stjórn sjóðsins haldi gerðabók fyrir sjóðinn og færi í hana skipulags- 
skrána, fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum. styrkveitingar og 
ástæður fyrir hverri styrkveitingu og annað is að, sem varðar hag og rekstur 

i 

i 
sjóðsins. Stjórn sjóðsins haldi ennfremur bók yfir tekjur, gjöld og eignir sjóðsins 5 

og færi i hana årsreikninga hans, åsamt athugasemdum endurskodenda. 

11. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari.



1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..................... 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán .........0...0.. 0... 

d. Lán gegn ábyrgð sveitarfélaga 

ce. Reikningslán ............... 

2. Víxlar 

3. Verðbréf 

4. Veðdeild ................ 
5. Byggingar og landnámssjóður 

6. Lán í hlaupareikningi 

7. Ýmsir viðskiptamenn 
8. Innanstokksmunir 

9. Fasteignir 

10. Tryggingar fyrir ábyrgðum 

11. Bankainnstæða og peningar í sjóði 

I. Skuld við rikissjóð 
2. Innstoæððufé í sparisjóði 

3. gegn viðtökuskirteinum 

Á. í hlaupareikningi 
5. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands 

6. viðlagasjóðs 

7. Ýmsir viðskiptamenn 
8. Skuldir á fasteignum 

9. Ábyrgðir 
10. Varasjóður 

11. Ógreitt tap 

12. Flyzt til næsta árs: 

REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

árið 1934. 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlánadeildar Búnaðarbanka Íslands 

með útibúi 31. desember 1934. 

Fyrir fram greiddir vextir 

Eignir: 

Skuldir: 

". 143177.00 

856725.10 

2000.00 

30950.00 

9251.47 
. 1042103.57 

1869917.34 

395078.75 

14051.42 

508372.23 
462676.63 
94018.81 
15737.00 

111800.00 

1903000.00 
108353.20 
  

„ 6525108.95 

. 1319674.80 
1666235.30 

410159.70 

434966.31 
263678.76 

189003.74 
17477 49 

102491.78 
1903000.00 

149654.66 
3478.62 

65287.79 

Kr. 6525108.95 
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Rekstrarreikningur sparisjéds og rekstrarlånadeildar Búnaðarbanka Íslands 

með útibúi 1934. 

Tekjur 
1. Vextir f. f. á. 20... eee kr. 41800.60 
2. Innheimtir vextir .............000. 164303.33 

3. Forvextir af víxlum ............ 0... 107930.3 
1. Ýmislegar tekjur ............0.0.0..... eee 14707.13 

Kr. 328741.44 
Gjöld: 

I. Vextir „0... kr. 194803.05 
2. Rekstrarkostnaður .............00.00.00. 00 24593.41 
3. ÁAfskrifað fap á lánum og víxium 2... 5439.89 
4. Til varasjóðs ............0.0 2 38617.30 
o. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 20.20.0000... 65287.79 

Kr. 328741.44 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlánadeildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 31. desember 1934. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..................... kr. 143177.00 
Þ. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 856725.10 
c. Handveðslán 2.20 2000.00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitarfélaga ........ 30950.00 

e. Reikningslán ...........0............. 9251.47 - 
— — kr. 1042103.57 

2. Vixlar ............0. 00 1550548.06 
3. Verðbréf (........0.. ervee 388448.75 
4. Útibú á Akureyri ............2000 0 295910.82 
5. Veddeild ............0.....0.. 00 ennen eee 14051.42 
6. Byggingar og landnåmssjodur .........00.000000 0. 508372.23 
{. Lán í hlaupareikningi ...........0.0.0..0... 462676.63 
8. Ýmsir viðskiptamenn ..........0....0. seeren 93026.97 
9. Innanstokksmumir .........0..0.00.0.0 000. 15000.00 

10. Fasteignir ............0. 0... 111800.00 

11. Tryggingar fyrir ábyrgðum ............00....0..0...... 1903000.00 

12. Bankainnstæða og peningar í sjóði ....................,. 96478.94 

Kr. 6481417.39
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Skuldir: 
Skuld við ríkissjóð .........2..000 000 kr. 1319674. 80 

Innstædufé i sparisjóði .........0.20. 0 1644105.9 

segn viðtökuskirteinum .................... 396581.7f 

i hlaupareikningi ..................... 130101.91 
Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands ....... ARA 263678.76 

viðlagasjóðs seeren . 189003.74 

Ýmsir viðskiptamenn ............002 00. 17477 49 

Skuldir á fasteignum ...........0..000 00 -  102491.78 

Ábyrgðir ............ 1903000.00 

Varasjóður .............00 00. een knete - 148654.66 

Ógreitt tap ......2....0. - 3478.62 

Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ...............0.0 0... - 62167.90 
  

Kr. 6481417.39 

Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlánadeildar Búnaðarbanka Íslands 

M
a
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i Reykjavik 1934. 

Tekjur: 

Vextir f. f. á. ............ kr. 35544.87 

Innheimtir vextir ..........20000 163673.62 

Forvextir af vixlum .........%%2 000. 90023.39 

Ymislegar tekjur ................. 0. - 13782. 02 )2 

Kr. 303023.90 

Vextir suse nen ennen nerne ennen kr. 176448.98 

Rekstrarkostnadur ...........0.%02000 000 11298.95 

Tap á rekstri útibús ............02000 0 9050.88 

Afskrifað tap á lánum og vixlum ................... - 5439.89 

Til varasjóðs ..........2.000 00 38617.30 

Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir .........00000000 0. 62167.90 

Kr. 303023.90 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. desember 1934. 

1. 
2. 

Eignir 

Víxlar .......0.200 00 eneee kr. 319369.28 

Verðbréf ...........00 0. 6630.00 

Flyt kr. 325999.2 
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106 Flutt kr. 325999.28 

3. Ýmsir viðskiptamenn ........0..00000. rr 991.84 
4. Innanstokksmumir ..............%. 0... 737.00 

5. Bankainnstæða og peningar Í sjóði .................0... 11874.26 

Kr. 339602.38 

Skuldir: 

1. Skuld við Búnaðarbanka Íslands ...............0..000... kr. 295910.82 

2. Innstæðufé í sparisjóði ..........00.00 00... 22129.33 

3. gegn viðtökuskirteinum ..................... 13577.94 
d. í hlaupareikningi ................... 0... 4864.40 

5. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .............00. 00 9119.89 

Kr. 339602.38 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1934. 

Tekjur: 

Í. Vextir f. f. á. ............0 0 kr. 6255.73 

2. Forvextir af vixlum ...........0.00 0. 17906.99 

8. Ýmislegar tekjur „............ 0. venerne 1554.82 

{Tap 22.20.2000 zÉ”—m”mmmEe 9050.88 

Kr. 34768.42 

Gjöld: 

1. Vextir 22... eeernse kr. 18354.07 

2. Kostnaður ...........2020. 0 eveseee 13291.46 

3. Flyvæt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .........00.0.0 0. 3119.89 

    

Kr. 34768.42 

Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desem 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum ..........0000 0200 kr 

2. Ógreiddir vextir og kostnaðartillag: 

a. Fallið í gjalddaga ..................... kr. 94852.06 

b. Ekki fallið í gjalddaga ................ - 18479.25 

3. Nerðbréf ..........200.200 eeennee 

ber 1934. 

r. 1379590.11 

113331.31 

9610.00 

. 1502591.42
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Skuldir: 

Bankavaxtabréf í umferð .......0.0.00000 00. kr. 1430000.00 

Óinnleystir vaxtamiðar ........0..0000 0. 12900.00 

Skuld við Búnaðarbanka Íslands ............0....0.0.0... 14051.42 

Ógreitt tap á lánum ........0.0%00 00. 8193.22 

Eign varasjóðs ........020. 0... 7386.78 

Gr. 1502531.42 K 

Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1934. 

Tekjur: 

  

Vextir suse ennen eee ensretter, kr. 87445.18 

Kostnaðartillag ...........00%.00 0. 6816.74 

Kr. 94261.92 

Gjöld: 

Kostnaður og vextir ......00.00 0 kr. 7962.23 

Vaxtamiðar .......0....0 000. nkrrssr ens 85800.00 

Lagt við varasjóð ......0.0000. 00 199.69 

Kr. 94261.92 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1934. 

Frá fyrra ári 2.........00. 00 kr. 2819272.76 

Andvirði seldra þjóðjarða ...............… kr. 11500.00 

Tekjur af þjóðjörðum 1933 ............. —— 22340.09 

Hluti af útflutningsgjaldi 1933 ........... — 47900.62 

Viðlagðir 319 % vextir 2......0... 0... — 99724.54 . 
———— 181465.25 

Kr. 3030738.01 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1934. 

Frá fyrra ári ........000 000. kr. 210788.93 

Lántökugjald ............... kr. 1492.50 

Vextir 20... 9565.76 

Tekjuafgangur .............. 55235.94 
— kr. 66294.20 

Tap á lánum og fasteignum ............ -- 45957.25 . 
—— — 20336.95 

Kr. 231125.88 
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Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1934. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

1% Þþjóðjarðasölulán .................. kr. 351644.16 
4% jarðabótalán .................. 189126.56 
4% jarðabótalán prestakalla ..........,. — 600.00 
1% jarðakaupalán ..................... 4690.13 
54% lán 1. flokks ................. — 4416668.71 
5775 % Be mm eneeeeeeneerueeveree 452360.62 

Verðbréf 

Ógreiddir áfallnir vextir 

Ógreitt kostnaðartillag 

Ýmsir viðskiptamenn „.......0.0.... 0... 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 

- — !3. flokkur ................…. 
Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa 

Ýmsir viðskiptamenn 

Ógreitt tap á lánum 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1934. 

Tekjur: 

Vextir 2... 

Kostnaðartillag nýrra lána 

Ríkissjóðsstyrkur 
Ýmislegar tekjur 

Kostnaður ..........0...0.. 0. 

Vaxtamiðar jarðræktarbréfa .........0.0.0...00. 0. 
Lagt við höfuðstól 314 % vextir 

Lagt við varasjóð 

kr. 

  

Kr. 

kr. 

5415090.18 

11810.00 

294231.11 

24329.23 

1272.55 
263678.76 

. 6010411.83 

. 3030738.01 

2755000.00 

112400.00 

78853.50 

326.00 

33094.32 
  

6010411.83 
  

299251.96 

23889.51 

1000.00 

10379.40 

Cr. 337520.87 

24883.64 

157676.75 

99724,54 

55235.94 

. 337520.87



la
 

æi
 

a
 

CO
 

RW
 

få
 

287 

Efnahagsreikningur Byggingar- og landnámssjóðs 31. desember 1934. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Endurhysingarlán ................... kr. 1798134.54 

b. Nybylalån å ræktudu landi .......... 170471.06 

c. á óræktuðu landi ......... . 81200.00 
— ——— kr. 2049805.60 

Ýmsir viðskiptamenn .........0.00 0000 - 655.85 
  

Kr. 2050461.45 

Skuld við ríkissjóð ........2%%.02. 200 kr. 600000.00 

Búnaðarbanka Íslands ..........0........... 508372.23 

Ýmsir viðskiptamenn ..........00.0 0000 208.93 

Eign ...........20 0000 - 941880.29 

Kr. 2050461.45 

Lántökugjald ..........0%2..20 0 kr. 1664.00 

Vextir ...........0.. 000. reeks 61280.71 

Ríkissjóðsstyrkur .............0200 000. 200000.00 
    

Kr. 262944.71 

Gjöld: 

Kostnaður við teiknistofu að frádregnum rikissjóðsstyrk .. kr. 14589.85 

Vextir .............. 0. 67859.70 

Rekstrarkostnaður ...........00000 00 22000.00 

Tap á lánum ......02.00 020 renre 30482.09 

Aukin eign suse eee e nesker nns —  128013.07 
    

Kr. 262944.71 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1934. 

Eignir 

Skuldabréf fyrir lánum ......000000 000. kr. 2039413.70 

Verðbréf ..........000 0 - 33590.00 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ............0.0...0... - 189003.74 

Kr. 2262007.44 
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106 Skuldir: 
I. Höfuðstóll sees eee, kr. 2262007.44 

  

Kr. 2262007.44 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs årid 1934. 

Tekjur: 
Innheimtir vextir af lánum ............... 0. kr. 69579.91 

2. Vextir af verðbréfum og bankainnstæðu ................ 5159.70 

Kr. 74739.61 

1. Kostnaður ............000.... 0200 kr. 8447.00 
2. Tap á lánum .............. 0... - 3815.65 
5. Lagt við höfuðstól ...............000 0. — 62476.96 

Kr. 74739.61 

Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1934. 

1. Frá fyrra ári ss eve kr. 2199530.48 
2. Tekjuafgangur samkvæmt framangreindum reikningi ... 62476.96 

Kr. 2262007.44 

Reykjavík, 27. febrúar 1935. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Tryggvi Þórhallsson. Pétur Magnússon. 

Bjarni Ásgeirsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1984 höfum við 
yfirfarið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 4. júní 1935. 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson.
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Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1934. 

Vaxtagreiðslur Búnaðarbanka Íslands, frá 1. júlí '33 tilársloka 34 kr. 391482.30 

Frá dregst: Rekstrarhalli 1933--1984 ......0.000000 000. - 140103.64 
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Kr. 251378.66 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31. desember 1934. 

  

Eignir 

Skuldabréf fyrir lánum ......00.%00 0... ð kr. 4425036.98 

Skuldir kröfuhafa .........00.%%00 0000 476882.97 

Ógreiddir vextir: 
a. Fallnir í gjalddaga .................... kr. 18711.09 

b. Ekki fallnir í gjalddaga ............... — 21250.40 
— - 39961.49 

Ýmsir viðskiptamenn .......000.0000 0. 2976.05 

Skrifstofugðgn .........2002200 0 4000.00 

Kr. 4948857.49 

Skuldir: 

Kreppulánasjóðsbréf í umferð .....0000000 00. kr. 3262170.00 

Innstæða kröfuhafa .........0.000200 000 n 897982.16 

Búnaðarbanki Íslands .........00.00000 000 413274.73 

Óinnleystir vaxtamiðar .......00%.0. 0. 71961.60 

Ýmsir viðskiptamenn .......00000 0000 - 1603.74 

Stofnsjodur .......0000 0. kr.  391482.30 

Rekstrarhalli ............00 0... — 140103.64 
—.—.—— 251378.66 

  Varasjóður .........0.20000 00 e eres enge . 14486.60 

Kr. 4948857.49 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1933 og 1934. 

Tekjur: 

Lántökugjald ..........200%00 000 sneen kr. 44486.60 

Vextir af lánum ............... sens renenneee -  599141.01 

Aðrir vextir ...........00.. sn 98153.68 

Rekstrarhalli ..............0.02.0. 0000 140103.64 

Kr. 336637.93 
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I. Lagt í varasjóð (lántökugjald) .......000. kr. 44486.60 
2. Vextir af skuldabréfum í umferð .....0.000.. 146797.65 
5. Kostnaður við héraðsnefndir 22.00.0000... 15763.99 

1. Stofnkostnaður og rekstrarkostnadur - 129589.69 

Reykjavík, 20. april 1935. 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Tryggvi Þórhallsson. Pétur Magnússon. ygg g 

Jón Jónsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasióðs 1933 1934 höfum við yfirfarið 
og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavik, 4. juni 1935. 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson 

107 YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1935. 

Eignir: 
I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Sparisjóðsdeild ..................... kr. 783325.89 
b. Ræktunarsjóður ...............0..... 5339652.64 
c. Veðdeild ........ 1572147.83 
d. Byggingar og landnáms sjóður ...... 2131926.83 
e. Viðlagasjóður ................ 1995665.80 

—.— kr. 11622718.99 
2. Verðbréf: 

a. Sparisjóðsdeild „..........0.. kr. 379279.76 
b. Ræktunarsjóður ................ 29710.00 
c. Landnámssjóður ........... - 2000.00 
d. Veðdeild .......... 9900.00 
e. Viðlagasjóður sees 19500.00 

-——.——— - 470389.76 
3. Vixlar suse 1626185.91 

t. Ýmsir viðskiptamenn: 
a. Sparisjóðsdeild .................,... kr. 11329.78 
b. Byggingar- og landnáms sjóður ...... 1159.30 

15489.08   

  

Flyt kr. 13764783.74
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Flutt 

Lán i hlaupareikningi ........0.0.00 0000... 

Óinnheimtar tekjur: 

a. Ræktunarsjóður ........000...... kr. 162746.95 

b. Veðdeild ......02.0 0. (1030.52 

Innanstokksmumir ........0.00. 000 

Tryggingar fyrir ábyrgðum #.....0.00. 0 

Útibú á Akureyri .......000202 0 

Sameiginlegur kostnaður allra deilda .................. 

Varasjóður Ræktunarsjóðs .......20.0000 00. 

Fasteignir .........0002.0 0... etnns 

Bankainnstæða og peningar Í SJÓÐI 20.00.0000... 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð: 

a. Sparisjóðsdeild .........0..0..0.0... kr. 1319674.80 

b. Byggingar og landnáms sjóður 600000.00 

Innstæðufé í sparisjóði og á skirteinum ...............… 

Innstæða í hlaupareikningi .......0..0000 00. 

Innstæða á reikningslánum .......000%% 00. 000 

Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild .......0..0.0.0... kr 3478.62 

b. Ræktunarsjóður ......00000 0. 30428.12 

c. Veðdeild ........0.0 6912.45 

Ábyrgðir ..........0... 0. 

Jarðræktarbréf í umferð ........00. 0 

Veðdeildarbréf í umferð .....000.0. 0. 

Skuldir á fasteignum ........000. 000. 

Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild .........00....... kr. 115394.01 

b. Viðlagasjóður ......000. 0. 62950.11 

Skuldlaus eign: 

a. Sparisjóðsdeild ........0........ kr. 149654.66 

b. BRæktunarsjóður .......00........ 3334669.47 

c. Veðdeild .......0.00000 00 7380.78 

d. Byggingar og landnáms sjóður ...... — 1041435.33 

e. Viðlagasjóður ........0.0.0. 0... — 2262007.44 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

kr. 

Kr. 

kr. 

13764783.74 

897868.18 

MT
 

2337774 

15457.20 

220000.00 

569031.52 

19420.10 

236199,60 

97574.31 

88939.00 

AT
 

AJ
] 

  

16173051.12 

1919674.80 

2135029.64 

517813.78 

18341.40 

40819.19 

220000.00 

2810000.00 

1420000.00 

37876.51 

6795151.68 
  

16173051.12 

1935 
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108 ÅRSREIKNINGUR 

styrktarsjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka fyrir árið 1934. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári .....00... eee even kr. 
Gjafir ss eee ere eee kr. 16.00 
Vextir 2... 235,18 

Kr. 

Gjöld: 

Úthlutaður styrkur ...0.0.0. eee kr, 
Eign Í árslok 2... eeg 

Kr. 

Evrarbakka, 31. desember 1934. 

Gísli Skúlason, Ásta Jónsdóttir. Gísli Pétursson. 

6096.56 

281.18 

6377.74 

225.00 

6152.74 

6377.74
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ræs 

Utkomið í Á-deild Stjórnartíðindanna 1935. 

Lög um breyling á lögum nr. 40 19. júní 1933, um breyting á lögum nr. 25 

15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum, undirskrifuð af konungi 12. 

desember 1955 (nr. 119). 

Lög um breyting á lögum nr. 76 29. des. 1934, um fiskimålanefnd, utflutn- 

  

ing á fiski, hagnýlingu markaða o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 

120). 

hi, hagnýtingu markaða o. fl., und- 

  

irskrifuð at ko ungi sama 

Lög um heimild fyrir 

  

stan ds til að 

flokka bankavartabréfa, undirskrift 
7 

Lög um gelding húsdýra, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 125). 

fa út nýja 
> (nr. 122). 

  

ge 

desember 19 35 N 
10   

Lög um bæjargjöld á Ísafirði, undirskrifuð af konungi 31. desember 1935 

(nr. 124). 

Lög um breyling á lögum nr. 52 8. sept. 1931 (Utflutningsgjald af síld o. 

fi), undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 125). 

Lög um breyting á lögum nr. 75 99, des. 1934, um breyting å 1. gr. tolllaga,   

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 126). 

Lög um breyting á lögum nr. 50 31. maí 1927, um gjald af innlendum toll- 

; (nr. 127). 5    vDörulegundum, undirskrifuð af konungi sama < 

"juöflun til ríkissjóðs, undirskrifuð af konungi sama 

  

Lög um bráðabirgðaleh 

dag (nr. 128). 

Lög um breyling á lögum nr. 75 97. júní 1921, um stimpilgjald. undirskrit- 

uð af konungi sama dag (nr. 129). 

Lög um breyting á lögum nr. 54 15. júní 1926, um vörntoll, undirskrifuð af 

konungi sama dag (nr. 130). 

Lög um breyling á lögum nr. 6 9. jan. (935, um tekjuskall og eignarskatt, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 131). 

Lög um viðauka við og breyting á lögum nr. ÍÍ 2. júní 1933, um bráða- 

  

birgðaverðtoll, undirskrií konungi sama dag (nr. 132) 
7 Lög tm viðauka við lög nr. 85 26. apríl (935, um bráðabirgðabreyting nokk- 

  

  urra laga, undirskrifuð af konungi sæma dag (nr. 130). 
46 

ír árið 1986, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 154). 

). 

  

i sama dag (nr. 155 fæ) lög, undirskrifuð af konu      
um gerðardómssamfomulag milli Íslands og sameinaða kon- 

  
ungsríkisins Stóra Brellands og Norður Írlands, undirskrifuð af ráðherra utan- 

f rikismåla 14. desember 1935 (nr. 156). 

#1. das desembermánaðar 1935. Ríkisprenlsmiðjan Gutenberg.
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109 SAMPYKKT 
19. nóv. 

um viðauka við samþykkt um leigu á lóðum bæjarsjóðs Reykjavíkur 

til íbúðarhúsabvgginga frá 5. nóvember 1927. 

Aftan við 1. mer. 4. gr. Í svohljóðandi: 

  

Þegar sérstaklega stend stjórnin þó gert leigusamninga um 

einstakar lóðir þar sem áskilin sé hærri ársle A enamalsverði 

lóðanna, enda samþykki ráðuneyti það. sem fer sve órnarmál, leigu-    
málann hverju sinni 

Samþvkkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið samkvæmt 31. 

gr. tilskipunar 20. apríl 1872, staðfestist hérmeð ll þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Áfvinnu- og samgöngumdlaráðnneylið, 19. nóvember 1935 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

  

rir „Framfarasjóð B. H. Bjarnasonar 110 Staðfesting konungs á skipulas: 

12. des. kaupmanns“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 

ráðherra, 12. desember 1935 

Skipulagsskråin er þannig: 

SKIPÐULAGSSKRÁ 

fyrir Framfarasjóð B. H. Bjarnasonar kaupmanns. 

Sjóðurinn heitir Framfarasjóður B. H. Bjarnasonar kaupmanns. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt ákvæði í erfðaskrá B. H. Bjarnasonar, 

kaupmanns í Reykjavík, er andaðist 17. desember 1934, med 25000 kr. af eftir- 

látnum eigum hans. 

6 
2, SF. 

Tilgangur sjóðsins er ad styrkja karla og konur af öllum stéttum, lærða og > 

leika, sem lokið hafa í vagniegri námsgrein og taldir eru öðrum fremur 

 



efnilegir, til framhaldsnåms, særsiaklega erlendis. Sjóðurinn lekur til starfa 

{ 
14. febrúar 1936 á sjölusasla og fyrsla aldurs 

  

mæli gefanda. 

Sjóðnum skal sljórnað a 

  

háskólaraðið einn     
      

  

þann þriðja. Svo 

U ys og hver bessara tekur hann bar sæti 

    

'ja ára og skal full- 

vera formaður nefndarinnar. Að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf 

með sér verkum. 
5. gt 

ávaxta með því að fv fé hans bankavaxiabréf vi        
deildar Landsbankans. eða önnur ver 

  

hins opinbera, sem að dómi sjóðs- 

  

hendi kann að vera af pening- stjórnarinnar eru jafnirvgg þeim. Það, sein Í; 

Landsbanka Íslands í Reykjavík. 

    
vöxtum hans skal aldrei leg: 

  

      

    

minna en Í vaxlanna má verja ll styrkt- 

ar efnismönnun til i, sem segir i Hcimil! 

  

   

Jen axlanna að er stjórninni, hvenær sem henni þykir henla, að seyma 

  

Já, cf 

1 I 
i 

i 
í 

  

unar 

til að úthluta honum að fullu á því ári, seim þá stendur vfir. 

  

Stjórn sjóðsins auglvsir 1 fyrirvara e 

  

um styrk úr sjóðnum, og út 

  

hlutar síðan stveknum i samræmi við 

lagsskrár þessarar og að öðru nm hún telur henta. Hún skal þó 

  

ávallt gæta þess, að hver eins sé eigi lægri en svo, að hún sé 

hlutaðeiganda veruleg stoð við nám. Veita má sama námsmanni styrk í allt að 

  

9 ár, og er stjórninni heimilt að ákveða slíkt fyrirfram, um leið og námsmannin- 

um er veiltur styrkur í upphafi. 

Að öðru j 

  

B. H. Bjarnasonar kaupmanns, börn fósturbarna 

  

nu skulu niði 

lasötu 14 í »felinunnar År, 

  

hans, beir Mval      
  

  

    

Reykjavík, og Hjariar Guð r systkina 

   B. H. Bjarnasonar hafa forgangsrétt úr sjóðnum. 

   skal endur- 

   skoðaður af löggiltum endurskoð ss til þrig 

  

ára Í senn. Áð lokinni endurskoðun 

Lögbirtingablaðinu 

1935 

110 
12. des.
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110 9, ør. 

12, des. Stjórn sjóðsins ber að færa bækur yfir eignir sjóðsins. tekiur hans oe gjöld. I á 

Skal þar í færa ársreikninga sjóðsins. 

Halda skal stjórnin gerðabók, og skal í hana færa skipulagsskrá þessa, 
fundargerðir og sl 

Sa é krá yfir umsóknir og styrkveitingar 

11. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. Henni má aldrei 
breyta, nema að því leyti, sem óhjákvæmilegt kann að verða. ef einhver af ráðum 
þeim eða stofnunum, sem nefnd eru Í skipulagsskrá þessari, verða lögð niður. 
Ákveður þá yfirstjórn kennslumála á Íslandi. að fe nøgnum 15 tillögum sjóðsstjórn- 
arinnar, hver koma skuli í stað þess ráðs eða stofnunar. sem lagt hefir verið niður 

Reykjavik, 10. desember 1935. 

Skiptaforstjórarnir í dánarbúi Brynjólfs H. Bjarnasonar kaupmanns. 

Agúst H. Bjarnason. Magnús Sigurðsson. 

Jón Ásbjörnsson. 

111 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minninsarsjóð Ólafar Bjarna- 
18. des. dóttur frá Egilsstöðum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum þann Í8. des- 

ember 1935 af dóms- og kirkjumálaráðherra. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ólafar Bjarnadóttur, Egilsstöðum. 

  

Sjóðurinn heitir „Minnins Biarnadóttur“ og er stofnaður 

á 100 ára afmælisdegi hennar, 1. nóvember 1951, af barnabörnum hennar. Fr 

stofnfé sjóðsins kr. 1000.00. 

s a ør gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja og hjálpa sjúku og fátæku fólki í Valla- 
€ 

k 

hreppi, er ekki þiggur af sveit. 

3. gr, 

Sjóðnum skal stjórnað af forstöðukonu húsmæðraskólans á Hallormsstað. 

og er hún formaður sjóðstjórnar, forstöðukonu kvenfélags Vallahrepps og odd-



Lu
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AJ
 

sø
 nd Uu 

vita Vallahrepps. Gangi einhver þessara aðila frá, er sóknarprestur Vallanes- 111 

sóknar varamaður í stjórn sjóðsins 18. des. 

Í. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, 

ár sjóðsins er almanaksárið. 

  

og færa í hana ársreikning sjóðsins. R« 

Sjóðstjórninni ber ennfremur að halda ls og færa í hana skipulags- 

  

skrána. fundarsamþykktir, umsóknir um styrk, styrkveitingar og ástæður fyrir 

þeim. og annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins 

5. gr. 

Endurskoðun reikninsa sjóðsins hafa á hendi tveir menn, sem kosnir eru af 

hreppsnefnd Vallahrepps ár hvert. Endurskoðaðir reikningar sjóðsins skulu 

birtir árlega í Lögbirtingablaðinu. 

6. 

Fé sjóðsins skal ávaxla á tryggum stað í sparri eða banka í Austfirðinga- 

Uu gr. 

fjórðungi. Vextir sjóðsins og aðrar tekjur, sem honum kunna að áskotnast, legsj- 

ast við höfuðstólinn, þar til hann hefir náð þeirri upphæð, að ársvextir hans nema 

150 krónum. 

Má stjórn sjóðsins þá úthluta 100 krónum til veggja sjúkra eða fátækra 

gamalmenna, sem ekki biggja af sveit, og busett eru 1 Va Habreppi. Eftir pad ut- 

hlutar stjórn sjóðsins vöxtunum, en ælið ska leggjast við höfuðstólinn minnsl 

50 krónur af ársvöxtunum og aldrei úthluta einstaklingi minna en 50 krónur. 

1. £ T. g 

Á 50 ára fresti má þáverandi stjórn sjóðsins breyta skipulagsskrá hans, 1 

samræmi við breytta tíma. en ætið skal hann bera nafn Ólafar Bjarnadóttur og 

styrkja líknarstarfsemi, sem líkasta þeirri, sem gert er ráð fyrir í skipulagsskrá 

þessari, enda fáist á þeirri breytingu konunegleg staðfesting. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sjóðs Þóru Thoroddsens árið 1934. 

Tekjur: 
a. Peningar í Landsbanka 

b. Skuldabréf 

Vextir í 

*tevkjavíkurbæjar 

1934 

af skuldabréfum 

15. 

Landsbanka 1934 2. 

zevkjavikur 

frå Bikuben marz 1934 

Gjöld: 
Styrkur til frú Cathincu Sigfússon 
Styrkur til frú Aðalbjargar Sigurðardóttur 
Styrkur til frú Helgu Finnsdóttur 
Þlöntun á leiði Péturs biskups 

Í sjóði til næsta árs: 

a. Í Landsbanka 

Reykjavík, 31. desember 1934. 

Jón Helgason. Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1934. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf 0... kr. 26858.28 
b. Bankavaxtabréf Lo... 11600.00 
c. Ríkissjóðsskuldabréf ................... 100.00 
d. Innlånsskirteini 2... 10768.90 
ce. Sparisjóðsinnstæða .......0.0. 5961.51 

Flyt 

kr. 7558,29 

11000.00 

544,77 

605.00 

1907.9Ð 

Kr. 20515.96 

kr. 100.00 

100.00 

100.00 

30.00 

9235,96 

10000.00 

Kr. 20515.96 

Pålmi Hannesson. 

kr. 55588.69 

kr. 55588.69
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2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......... 

b. bankavaxtabréfum 

c. rikissjodsskuldabræéfum 

d. innlånsskirteinum 

e. sparisjodsinnstædu ......... 

LL Styrkur Ul ekkna sjomanna 

2. Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankavaxtabréf ....... 

c. Innlánsskírteini 

d. Sparisjóðsinnstæða 

Flutt 

1236.83 

522.00 

22.00 

190.04 

242.26 

. 26797.01 

10600.00 

11258.94 

1125.87 

Tollstjórinn í Reykjavík, 25. júní 1935. 

Jón Hermannsson, 

REIKNINGUR 

sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða Íslands 

Í. Tekjur: 

þe
 Í sjóði 1. janúar 1984 

2. Gestafé og gjafir .............. 

3. Tillag vitavarða .............. 

í. Tillag úr ríkissjóði .......... 

5. Vextir uss2eueeeeeeensesrsnnne 

IL Gjöld: 

1. Greiddur styrkur ............... 

2. Keypt verðbréf .......... 

3. Í sjodi 31. des. 1934 ,........... 

kr 109,40 

592.47 

100.00 

1024.78 

kr. 850.00 

2727.29 

2520.94 

1934. 

. 3671.58 

21206.65 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

1935 

55588.60 113 

25153.15 

58101.82 

2320.00 

35781.82 

58101.82 

114 

6098.23 

6098.23
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114 IN. Eignir 31. des. 1984: 

6% hafnarlán Reykjavíkur 1919 2000. kr. 1000.00 

6l4“c skuldabréf bæjarsjóðs 1921 ........... 1000.00 

6 1983 ........... 500.00 

6% 1920 ..... ver, 2600.60 

6% 19531 ........... 2000.00 

1. fl. bankavaxtabréf Landsb. Lo eseseeee 1000.00 

Be ere REDEN DEERE 1000.00 

De eres vere: 1000.00 

10. FRI 6700.00 

Hlutabréf Eimskipafél. Íslands ............. . 25.00 

kr. 19225.00 

Í sparisjóði ..... ER srnnese 2520.94 

Kr. 21745.94 

Reykjavík, 23. mai 1935. 

Vitamálastjórinn 

Th. Krabbe. 

115 KANAÐASJÓÐUR 

til stvrktar íslenzkum námsmönnum. 

Reikningur fyrir árið 1931. 

Höfuðstóll. 

Stofnsjóðurinn, 25000 kan. dollarar, var sendur af kanadisku riíkisstjórn- 

inni til forsætisráðherra Íslands seint á árinu, og nam, tmreiknað í Íslenzkri 

mynt, kr. 115277.00. 

Fekjur: 
7 1 Bankavextir af höfuðstól frá 27. nóv. til91. des. 1954, kr. 363.42. 

Gjold: 

Framhaldsstyrkur handa Ofeigi J. Ofeigssyni, cand. med., til framhalds- 

náms í lyflæknisfrædi vid kanadiska håskåla og sjukrahus. Styrkurinn, sem 

heitinn var, nam 1250 dollurum, en ekkert af upphæðinni var sent fyrir áramót 

1934, og verður styrkurinn því færður á reikning fyrir árið 1930. 

Forsætisráðherra, 2. janúar 1930. 

Hermann Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um áfengisvarnarnefndir. 

Samkvæmt 25. or. laga nr. 33. frá 9. janúar 1985, eru bér sett ákvæði um 

verksvið og skyldur áfengisvarnarnefnda. 

Í. gr. 

Áfengisvarnarnefndir skulu skipaðar 9 mönnum í Reykjavík, 7 í öðrum 

kaupstöðum og 3 í breppum. Dómsmálaráðherra skipar formann nefndanna, en 

að öðru leyti skulu nefndirnar kosnar af hlutaðeigandi bæjarstjórnum eða 

hreppsnefndum, með hlutfaliskosningu. Kjörtímabil nefndanna er Á ár í senn. 

Nefndarstarfið er ólaunað, en borgaraleg skylda að taka við kosningu yfir eitt 

kjörlimabil. 

Kjörgengir í nefndirnar eru jafni konur sem karlar, en sökum starfsviðs 

þeirra er nauðsynlegt að konur taki þátt á störfum Þeirra — að minnsta kosti 

7 og 9 manna nefnduuin. 

2. gr. 

Áfengisvarnarnefad hver skal kosta kapps um að koma í veg fyrir misnotkun 

áfengis og efla bindindissemi meðal almennings í hverjum þein kaupstað 

eða hreppi, er hún starfar i, med þvi: 

a. að styðja bindindisstarlsemi, þar sem hún er fyrir og stuðla að því að slik 

starfsemi sé hafin, þar sen hún er ekki til. 

b. að styðja fræðslu og upplýsingu meðal almennings sérstaklega um bind- 

indis- og áfengismál. 

c. að láta sér hugarhaldið un: og hala ettirHi með, að hin lögboðna bindindis- 

fræðsla í skólum sé framkvæmd á viðunandi hált svo að hún komi að þvi 

gagni, sem til er ætlart — skal hún í því efni leitast við að hafa sem bezia 

samvinnu við skólastjóra, kennara, skóla- og fræðslunefndir eftir því seim 

til hagar á hverjum stað. 

d. að vera yfirvöldum og löggæzlumönnum tl aðstoðar í að haldið sé uppi 

hlýðni við áfengislögin, og reyna af fremsta megni að sporna við allri ólög- 

Iegri framleiðslu, innfluiningi, sölu og annari ólöglegri meðferð áfengis. 

3. gr. 

Nefndirnar skulu nidta adstodar yfirvalda og annara opinberra starfsmanna 
(svo sem lögreglustjóra, löggæzlumanna, eimbættislækna og presta) Í starfi sínu, 

eftir því sem á stendur og börf krefur, enda skal þeim skyli að gefa viðkomandi 

yfirvöldum, svo og bæjarstjórnum eða hreppsnefndar, alar þær bendingar til 

áfengisvarna — og leggja fyrir tillögur í sama skyni — er þær telja þörf á, 

31. dag desembermánaðar 1935. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1935 

116 
17. okt.
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ennfremur að láta í té allar þær upplýsingar, varðandi ástandið í áfengismálum, 
sem auðið er og viðkomandi stjórnarvöld æskja. 

cu Í kaupstað eða hreppi menn (einn eða fleiri), sem annaðhvort ser 

bjarga sökum drykkfelldni, >“ 
vandræðamenn að einhverju leyti eða ós 

  

áfengisvarnarnefnd að gera sitt Ýlrasta tl að útvega þeim hæli og hjúkrun, 
sem þeir geta vanizt af áfengisnauin. Skal áfengisvarnarnefnd, fátækrastjórn og ic 

  

lögregla á staðnum vinna saman í slíkum tilfellum. eftir því sem á stendur og 
þörf krefur. 

5. gr. 

Afengisvarnarnefnd er skylt að gera það sem í hennar valdi stendur til þess 
að bjarga heimilum drykkjumanna og vernda fjölskvidur þeirra, Álíti nefndin 

  

sjálf í berist henni upplýsingar um að einhver í kaupstað eða hreppi, 
þar sem hún starfar, neyti áfengis sér sjálfum. fjölskyldu sinni eða nánustu 
ættingjum til skaða, skal hún tafarlaust rannsaka það og sera naudsynlegar råd- 

7 stafanir til þess að úr verði bætt á einhvern viðunandi hátt (sbr. 4. 

  

6. or 

Sérslakan rétt til að leita aðstoðar áfengisvarnarnefndar samkvæmt ofan- 

skráðu hafa: 

a. Viðkomandi sjálfur. 

b. Eiginkona (eða eiginmaður) og aðrir nákomnir ælinsjar (svo sem Íor- 

eldrar, börn, systkini. gdaforeldrar o. s. frv.). 

  

ct. Læknar og prestar ulmælun viðkomandi sjálfs. ættingja hans eða 
tengdafólks (sbr. ofanritað). Þó seta þessir embættismenn ótilkvaddir af 

öðrum snúið sér til áfengisvarnarnefndar, þegar þeir álíta einstaklingum 
eða heimilum hættu búna vegna áfengisnautnar 

d. Omyndugra=stjórnir, fálækrastjórnir og framfærslunefndir 
ec. Lögregla og löggæzlumenn. 

7. gr. 
Liggi fyrir kvörtun eða tilkynning um skaðlega alengisneyzlu eða á ein- 

    hvern hátt hættulega óreglu, skulu einn eða Íleiri úr nefndinni, eftir því. sem 
hún sjálf ákveður, rannsaka ástandið hjá viðkomandi manni, eða á viðkomandi 
heimili, og taka skýrslu um það af fjölskyldunni eða öðrum. sem vel Þekkja til 
og vilnisbærir eru. 

Nefndin getur krafizt aðstoðar hins opinbera í slíkum málum, og að fá 
þaðan allar upplýsingar, ef yfirvöldunum er að einhverju leyti kunnugt um 
ástandið, eða hegðun viðkomandi manns 

Vanræki sá, sem slíkt mál stendur um, að mæta fyrir nefndinni, ef hún 
aðstoðar lögreglunnar 

  

krefst bess, sei 

Komi það í ljós við rannsókn, að málið sé nefndinni ofvaxið (brotamal
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eða þ. u. 1), skal hún tafarlaust tilkynna það hlutaðeigandi yfirvöldum og 

henda þeim það til meðferðar. 

= mL
 

8. gr. 

Nefndirnar skulu standa i sambandi og samvinnu vid rådunaut rikisins i 

áfengismálum, sem fyrir hönd ríkisstjórnarinnar hefir yfirumsjón með stört- 

um þeirra. Skulu þær seta snúið sér til hans til að fá bendingar og upplýsingar, i £ 5 . 

tr þær kynnu að þarfnast og hann getur låtid beim í té. Einnig skulu bær 

  

gefa honum allar upplýsingar um áfengismálið, sem hann biður um og bær 

  

í té látið, ásamt árlegri skýrslu um störf sín. Skal þeim í því skyni séð fyrir 

skyrsluformi til útfvllingar. Skyrslum skal skilað um áramót. 

9. gr. 

Bæjarstjórnun og hreppsnefndum skal skylt að sjá nefndunum fyrir hús- 

næði til nauðsynlegra funda. Annar kostnaður, sen verða kann af störfum 

áfengisvarnarnefnda, og ekki lögum samkvæmt, á að greiðast af bæjar- eða 

hreppsté, greiðist úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

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

dómsmálaráðuneytinu, 17. október 1935. 

Hermann Jónasson. 

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 

um bann við umferð bifreiða. 

Samkvæmt 51. gr. vegalaganna nr. 101 19. júní 1933, er heimilt að banna 

umferð um vegi þann tíma árs, sem hættast er við skemmdum á vegunum. 

Vegna þeirrar nauðsynjar. sem teljast verður á því, að vernda vegina fyrir um- 

ferð, sem getur valdið skemmdum á þeim, sem ef til vill gera vegina litt færa S Á 

193 
marga daga. hefir ráðuneytið ákveðið. að slíkt bann megi einstaka daga eða 

35 tiL10. júni 1936 legsja við bifreiða- nokkra daga í einu á tímabili 14. nov. 19 

umferð um eftirtalda vegi: 

I. Þjóðvegi hvar sem er á landinu. 

TI, Sýsluvegi í þessum sýslum: 
y 

Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu. Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Eyja- 

fjarðarsýslu. Suður-Þingevjarsyslu. Bangárvallasýslu og Árnessýslu. 

1935 

116 
17. okt. 

117 
13. nåv.
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117 Heimilast vegamálastjóra. að fengnum upplýsingum frå áreiðanlegum 
13. nóv. gnönn ði, þegar talið er að vegurinn liggi mjög undir skemmdum 

ysa bann við bifreiðaumf 

  

  
erð um vegina og 

, aa z ” er solir lalr að vegna bleytu og holklaka, að au 
  

nari ákvæði um framkvæmd bannsins. 

  

Bann þetta nær þó ekki til bifreiðaumferðar til læknisvitjunar. 

Álvinni- og samgöngumálaráuðneylið, 13. nóv. 1935. 

Hermann Jónasson. 

Pall Pálmason. 

TIR "i T 7 118 REGLUGERÐ 
20 nóv a ø LÆ: #2 . r … 

um útflutning á ísuðum. nýjum fiski í kössum. 

„ #2 3. mar 1955, um meðferð, verkun, umbúðir og úl- 

eru hér með sell eftirfarandi ákvæði um úiflutnins     
un fiski í kössum. Ákvæði þessi taka þó ekki til síldar, skelfisks, 

eða annara vafnafisklegunda. 

  

I. 

ísaða i kössum má ekki fl il ut 

  

landa frá islenzkum hofnum, 

f eridå metinn ulflutningshæfur af fiskimalsmanni og vott- 

  

ð á farmskirieini pad, er fvlgir fiskinum, å einhverri 

  

Vestmannaeyjar, 

Iáskrúðsfjörði 
  

  

staklega stendur á og um beinar ferðir er að ræða til útlanda, sel- 

  

Þegar sé 

ur fiskimálanefnd veitt undanþágu fyrir aðrar hafnir. 

á nýjum fiski skulu eingöngu notaðar þessar stærðir af 
i 

cm, breidd 51 cm, hæd 32 cm (utanmål) 

{ em, breidd 51 em, hæð 20 em (utanmál). 

að nota slærri kassa fyrir lúðu, sem er vfir 5 kg á þyngd. 

efni, 2 em þykku í göflum og 1,6 cm i hliðum, botni 

ran í beim hornstólpar 5X<3 em. Ennfremur séu hafðir 

| 

  

okar innan á loki kassanna með sömu þykkt og er í kössunum. 

Kassarnir skulu smíðaðir úr óhefluðu greni eða furu. Efnið á að vera vel 
  

þurrt svo samskeyti verði slétt.
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Borðin mega ekki hafa stærri vankant en %% og sé hinn slétti hluti kants- 

þykkt borðsins og mega borðin ekki vera mjórri en ins hvergi minna en % af 

plægðu borðin 75 mm brúttó). 

  

75 nm Í 

  

n. sem hér er ákveðin, er láemarksþykkt og má ekki auka hana meira 

en 1,5 mm. 

hliðum og söflum mega ekki vera 5 
borðbreiddir. 

  

hliðum, söflum og loki skulu vera plægð b en óplægð í botni. 

Í söflum kassanna skulu vera kaðe 

kaðli. að minnsta kosti 10 min gildum og 65 em á lengd. 

  

or
 anp- eða gras- > 

i hverjum heilkassa 

sendandi ábyrgð á að 

ákvörðunarslaðinn og 

  

   

  

hr c.-iið 2. or.) og SDP, Cm Alt „ Sl.) > 

  

Hrogn, flallisk 
skulu hólt- 

  

smærri en 0.5 kg má "eingöngu Flytja i 

adir I sundur í miðju. 

   
        rigt af g 

stone 

afferming 

  

rir sem minnstu     a sé brennt eða má 

1 1 

  

N kolategundir skal flokka i br a 
N an 

(large) 500 or 

  

TA 7 Tu A Í: Heðalslor (medium) 7/0 

Smår (small) 250 

  

1935 

118 
20. nóv
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9. gr. 
Ysu skal flokka í eftirfarandi stærðarflokka: 

Mjög stór (ju 2250 gr og þar yfir. 

I 2250 er Stór (sibbers) 1000 — til T. 
Meðalstór (kits) 500 1000 

Små (small) 250 500 

Smælki (ping pong) minni en 250 ør. 

10. 

stærdarflokka 

gr. 
Þorsk skal flokka í þí 

  

og er þá miðað við slægðan fisk 
með haus: 

Stór (large) 

( Me ðalstór 

5900 

sprags) 1500 

) gr og þar yfir. 
z SR , til 3500 gr. 

(small) minni en 1500 gr. 

senda {il útlanda 
þol hans vera svo mikið, að í 

Ekki má nema 

'yrirsjáanlegt sé, að hann komist í góðu áslandi á 

góðan, óskemmdan fisk og skal geymslu- 

ákvörðunarstaðinn. 

lí. gr. 
þorsk skal ávallt leggja þannig í kassana að bakið snúi upp, svo að 

skal 

fisksins 

vatn standi ekki ) kviðarholi fisksins, en skarkola og aðrar kolategundir 
eggja í kassana á rönd með nokkrum halla og skal hin hvíta hlið le 

snua upp. 

12. ør. 

staðið 

er íluttur á skipsfjöl, skal 

Hafi fiskurinn kössunum meira en tvo sólarhringa áður en hann 
opna kassana og bæta ís í þá, ef með þarf. 

13. gr 
Þess skal vel gætt í flutningsskipum, að fiskkassar séu hafðir þar sem þeir 

verða fyrir sem minnst 

um ábreiðum, 

eða 

fiski, og skal 
hafa efurlit með út- 

þeim útflutninginn svo tímanlega. 

umboðsmenn skulu 

tilkynna 

umbúnaði og vigtun fisksins. Þeim ber 

Yfirfiskimatsmenn þeirra 
flutningi á nýjum 

fvlozt með einnig að hafa 
eftirlit með úiskipun og umbúnaði í farmrúmi. Malsmaður selur stöðvað fisk- 

ákvæðum reglugerðar þessarar er ekki fullnægt. 

  

ndi ber kostnað við eftirlitið. Kaup malsmanna við eftirlitið sé hið 
Útflyi je 

sama og vid fiski 1mat, 

Verði síðar settir sérstakir eftirlitsmenn með útflutningi á isudum, nýjum 

  

,„ skal kaup þeirra vera hið sama og fiskimalsmanna
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15. gr. 118 

-S bessari varda sektum alli að 10000 krónum, er renna i 20. nóv. 

ríkissjóð. og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála. 

  

Broi gegn reglug c 

  

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1936 og Þirtist Ul eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 
kva) 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. nóvember 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

BRÁÐABIRGÐAREGLUGERÐ 
119 

, 
25. nóv 

um mat cg útflutning síldar. 

1. gr. 

Öll suðurlandssild, sem söltuð er, krydduð eða verkuð á annan hátt El út- 

flutnings í tunnum og er yfir 29 em að stærð. skal flokkuð við söltun eftir stærð 

og gæðum. 

2. gt 

Til fyrsta flokks að sæðum telst öll óskemmd síld. sem að dómi mats- 

manna er nægilega feit, 29 em á lengd eða stærri, og hefir broskuð hrogn eða 

svil að einum þriðja hluta eða meira 

Sild þessa skal flokka eftir slærð sem hér segir! 

í. Stærðarflokkur a. Öll síld 32 em á lengd og stærri. 

9. Stærðarflokkur b. Öll sild, sem er 29— 32 em á lengd. 

a . 
». gr. 

annars sæðaflokks telst öll síld, sem er 29 cm á lengd og sem er „tóm“, 

  

b. e. með Lítt þroskuðum hrognum eða langdregin. Síld þessi 

  

aðgreinist í stærðarflokka. eftir reglum í 2. gr. 

  

Sildina skal ávallt flokka í sæðaflokka um leið og hún er sölluð. en sé 

ekki unnt að framkvæma stærðarflokkun þá þegar, er heimilt að salta hvorn 

cæðaflokk fyrir sig og aðgreina þá síðar í stærðarflokka 

5. g1 

  

TPrinadarmadur Sildarutvegsnefndar skodar sildina og melur li lufnings 

stendur á og malsmaður telur 

  

begar hún er fullverkuð. Þó má, ef 

framkvæmanleet, meta síldina fyr
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119 Við skoðun síldarinnar skulu sildareigendur sera sér far um, að skoðunin 
25. nóv. seli gengið sem sreiðlegast og aðstoða matsmann í því að fá sem bezt wfirlit 

yfir sild þá, sem vottorð er gefið um, 
Engin útflutningsleyfi má gefa fyrir síld, nema vottorð malsmanns um 

flokkun, verkun og merki sildarinnar Hgei fyrir, 

6. gr. 
Matsmaður athugar, að sildartunnurnar séu hreinar, ógallaðar og pækil- 

fullar, ennfremur nægilega fylltar og síldin réti lögð niður. 
Við skoðun síldar skal matsmaður opna að minnsla kosti 10. hverja tunnu, 

Ýmist efri eða neðri botn, og auk þess tæma til fullnustu að minnsta kosti 2 
funnur af hverju hundraði. Ef engu er ábótavant um flokkun eða verkun í hin- 
tm skoðuðu tunnum, má malsmaður leyfa merkingu hinnar skoðuðu sildar. 
Komi hinsvegar einhverjar misfellur í ljós við skoðunina, skal matsmaður neita 
að gefa skoðunarvottorð um síldina. Síldareigandi getur þá krafizt þess, að hver 
funna sé opnuð og vottorð gefið um tunnur þær, sem rétt eru flokkaðar og 
verkaðar, ef nokkrar ern. 

Nú þarf síld endurflokkunar við, og á þá sildareigandi rétt á leiðbeiningu 
matsmanns. Þurfi matsmaður aðstoðar við, vegna slíks endurmats, greiðist sá 
kostnaður af síldareisanda eftir reikningi, að öðrum kosti greiðir Sildarútvegs- 
nefnd laun malsmanns af úlflutningssjaldi af síld, samkv. 2. gr. Íaga nr. 74 
29. des. 1934, um sildarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. Íl. 

7. gr. 
Síldartunna telst gölluð í fyrsta gæðaflokki: 

a. Ef í einhverri tunnu finnast fleiri en 20 gallaðar síldir í stærðarflokki a, 09 
fleiri en 30 gallaðar síldir í stærðarflokki þ. Síldin telst söluð, ef hún er 
sjólegin, kramin, rifin, hauslaus. hálsbrotin, „tóm“, langdregin og mögur, 
eða undir 32 em í stærðarflokki a og undir 29 em eða yfir 52 em í stærðar- 
flokki b. ennfremur vansöltuð sild, súr, sæt eða Þrá, eða of sömul í salt, 
og ef um skozkverkun er að ræða, þá sild sem er illa hreinsuð eða með 
tálknum. 

b. Í öðrum gæðaflokki teljast gallar heir sömu og í fyrsta sæðaflokki, eftir 
því sem við á samkvæmt verkunaraðferð oe stærð, Þó að undanskildri 
„tómri“ sild. Ef síld er afhausnð, telst bað gölluð síld, ef skorið er óhætfi- 
lega mikið af bolnum. Aldrei mega vera fleiri en 5 sildir með sama galla 
í sömu tunnu. 

8. gr. 
Við skozkverkun á síld skal jafnan gæta þess, að síldinni sé vandlega raðað 

á hrygg í tunnurnar og saltinu dreift jafnt í hvert las og jafnmikið í hverja 
funnu. Einkum skal vanda röðun á botnlagi og efsta lagi (spegli), og í þeim lög- 
um mega engar gallaðar síldir vera. Svil eða hrogn má eigi skemma,
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3, gr. 

Síld, sem er 24 líma eða eldri, má ekki salta til útflutnings. né heldur sjó- 

dauða sild. Síld, sem látin er óblóðguð í tunnur (skúffluð), má ekki skozkverka. 

10. gr. 

Merkingu sildarinnar skal haga þannig: Efst á efra botni komi í boga tegund 

sildarinnar, t. d. Faxasaltsild, Faxakryddsíld, Faxasérverkun o. s. frv. Þar undir 

komi: 

a. Í fyrsta gæðaflokki, stærðarflokki a. Fuli a (skammstöfun fyrir svilfulla 

síld, slærðarflokk al, en Full b skammstöfun fyrir sama gæðaflokk, stærð- 

arflokk b.. 
bh. Í öðrum gæðaflokki. á efra botni komi fyrst tegundarbeili, svo sem í fyrsta 

gæðaflokki, en síðan: Tóm a (skammstöfun fyrir tóma og magra sild í 

fyrsta stærðarflokki , en Tóm b skammstöfun fyrir sama gæðaflokk, 

stærðarflokk b!. 
Á allar síldartunnur komi undir framangreindum merkjum, þvert yfir tunnu- 

botninn orðið Ísland, en siðar slöðvarmerkið og neðst á botninum í boga nafn 

söllunarstaðar. 

Malsmaður hefir eftirlit með, að lunnurnar séu réll merktar og snyrtilega. 

Nú er óskað mats á skorkverkaðri síld, sen söltuð hefir verið áður en reglu- 

serð þessi sekk í gildi og úr sildinni verið tekin hrogn eða svil að nokkru eða 

öllu leyti, og skal aðgreina síld þessa svo sem að framan greinir í gæðaflokka, en 

merkja eingöngu með Faxasérverkun. en ekki með orðinu „Full“. 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast sildi nú begar. Þó setur Sildarútvegsnefnd veitt und- 

anþágu frá mati á síld, sem veidd er og söltuð áður en reglugerðin gekk í gildi. 

12. gr. 

3rol gegn reglugerð bessari varða sektum allt að kr. 10 006.00 og skulu mál 

út af brotum á henni sæla meðferð almennra lögreglumála, 

Regluserð þessi er hér með seti samkvæmt lögum nr. $2 3. maí 1935, um 

meðferð, verkun og útflutning á sjávarafurðum, og lögum nr. 74 29. desember 

1934, um síldarútvegsnefnd. útílvinins á síld, hagnýtingu markaða o. fl, og 

birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og sungöngumálaráðuneytið, 25. nóvember 1985. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1935 

119 
25. nóv.
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REGLUGERÐ 

um sótthreinsun aðkomuskipa. 

Samkvæmt 18. gr. laga nr. 65 frá 19. júní 1933, um varnir gegn því að 

næmir sjúkdómar berist til Íslands er hér með sett eftirfarandi regluserð um 

sótthreinsun aðkomuskipa: 

1. 

Hvar såtthreinsun skuli fara fram 

gr. 3 

Þegar um skip er að ræða, sem mengað er erlendri sótt (sbr. 1. gr. laga nr. 

65 19. júní 1933, um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands) skal 

sótthreinsa það í Reykjavík, nema ráðherra mæli á annan veg fyrir. 

Fólkstlutningaskipi, sem ekki er mengað erlendri sótt heldur annari alvar- 

legri næmri sótt, sem nákvæmrar sótthreinsunar þarf við, má sóttvarnarnefnd 

vísa til Reykjavíkur Ul sótthreinsunar. 

Rottur og önnur óþrifadýr í fólksflutningaskipum. Hvar eyða skuli. 

r Nú er í fólksflutningaskipi mikill rottugangur eða önnur óþrifadýr og má 
þá sóllvarnarnefnd fyrirskipa eyðingu dýranna og vísa skipinu til næstu hafnar. 25 

þar sem slík eyðing er framkvæmanleg, en iengra er skipinu ekki skylt að fara 

nema það sé jafnframt mengað alvarlegri næmri sótt. 

2. or. 

Hver sótthreinsa skuli. Greiðslur. 

Sótthreinsun skipa samkvæmt reglum þessum annast, undir eftirliti héraðs- 

læknis, sótthreinsunarmaður á staðnum. Ber honum þóknun fyrir sem fyrir aðrar 

opinberar sótlhreinsanir, sbr. 28. gr. í hinum almennu reglum, er um setur í 3. € 5 € 

Sr., og greiðist þóknunin úr sóttvarnasjóði eða rikissjó iði, nema skipinu beri að 

greiða hana samkvæmt ákvæðum 24. gr. laga þeirra, er um getur í Í. gr., sbr. 

í. tölul. 15. greinar í reglum handa sóttvarnarnefndum 31. des. 1934 settum sam- 

kvæmt þeim lögum. 

(37 
9. ST. 

Sótthreinsun skips, sem mengað er erlendri sótt eða annari alvarlegri næmri 

sótt, sem nákvæmrar sótthreinsunar þarf við. 

Þegar sótthreinsað er skip. sem er mengað erlendri sótt eða annari alvarlegri 

  

næmi sótt, sem nákvæmrar sótthreinsunar þarf við, þar á meðal skip, sem vísað 

  

hefir verið til Reykjavíkur til sótihreinsunar samkvæmt 1. gr., þá skal } 

læknir sjálfur vera viðstaddur sótthreinsunina og segja sólthreinsunarmanni ná- 

hreinsuninni skuli hagað í öllum greinum, með hliðsjón af sótthreinsunarreglum 

úl gefnum af landlækni 3. des. 1935 samkvæmt almennum reglum 31. des



311 1935 

1934, um opinberar såttvarnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, sem settar 120 

eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 66 19. júní 1933, um varnir gegn útbreiðslu 3. des. 

næmra sjúkdóma. 

1. gr. 

Sótthreinsanir annara skipa. 

Um aðrar sótthreinsanir skipa en um gelur í 3. gr., gilda að öllu leyti sótt- 

hreinsunarreglur landlæknis 3. des. 1935. 

ð. ST. 

Eyðing rotta og annara óþrifadýra. 

Héraðslæknir segir fyrir um. hvernig haga skuli eyðingu rotta og annara 

óþrifadýra í skipum unz almennar reglur hafa verið settar um slíkt 

6. gr. 

Aðstoð skipverja. 

Skipi er skylt að aðstoða með mönnum sínum við sótthreinsanir og eyðingu 

rotta og annara óþrifadýra í skipinu, eftir því sem sóttvarnarnefnd kann að 

krefjast og skipinu er auðið. 

1. ST. g 

Sömu ákvæði um loftför. 

Um sótthreinsanir loftfara og eyðingu rotta og annara óþrifadýra í þeim 

gilda sömu reglur og um skip. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hérmeð tl leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneylinu, 3. desember 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson.



121 HAFNARREGLUGERÐ 
7. des. 

fvrir Húsavíkurkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Húsavíkurhöfn tekur yfir Húsavíkina austan línu. semi hugsast dregin vest- 
ast úr Kaldbaksnefi í svonefndar „Snásur“ á Húsavikurhöfða 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Húsavíkurhrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefnd Húsavíkurhrepps hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og 
eftirlit með höfninni, sér um viðhald os umbætur á höfninni. stýrir öllum 
framkvæmdum er þar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reiknings- 
skil fyrir hönd hreppsnefndar 

3. gr. 

Formaður hafnarnefndar er hafnarstjóri, nema öðruvísi sé ákveðið af 
hreppsnefndinni. 

1. gr. 

Daglegar framkvæmdir annast hafnarstjóri í samráði við hafnarnefnd. 
Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn sem Þurfa 

þykir. Hafnarnefnd skipar alla starfsmenn hafnarinnar og setur þeim erindis- 
í. Hú frá um stundarsakir, bréf is 

  

in getur einnig sagt beim upp, cda vikid beim 

  

r åstædum. 

HI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

3. gr. 
al nars Hor! sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er 

lum skylt að hlita boði hans og banni og ennfremur þeirra starfsmanna, er 

h: fn arnefnd setur til að gæla reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfs- 
mönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun 
starísmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu sæta allrar kurteisi í starfi sínu
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6. gr. 

im, sem ekkeri lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnar- 

innar, ef þeir með því lálma fermingu eða affermingu skipa, eða öðrum störf- 

um sem þar eru framin. 

7. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfn- 
inni. Í skipum, sem flytja eldfim efni. má ekki kveikja eld eða ljós, nema í 

eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í 

þeim skipum og á því svæði. sem unnið er að fermingu og affermingu. Áliti 

hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar vöru, 

er honum heimilt að stöðva verkið unz gerðar hafa verið nauðsynlegar var- 

úðarráðstafanir. 
> 
Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisoliu eða annað slíkt, sem eldhætta 

gelur stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með 

leyfi hafnarstjóra. 

8. gr. 

nar må ekki smida ny skip né þétta eldri skip, eða gera 

  

átt, nema með leyfi hafnarnefndar og með þeim skilmálum 5 
EN | sem hån åkvedur. Leyfi hafnarstjóra þarf úl að mega leggja skipum upp í 

hafnarfjöruna tl hreinsunar, 

estu, Ösku, kolum, fiskúrgangi eða neinu 

töfninni, frá skipum er þar liggja, né flytja 

    

savi ikurhrepps ekki heldur gera nein hafnarmannvirki, né 

  

revta beim mannvirkjum sem n I u eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út 
frå landi, nema levii hreppsnefndar komi til. 

Eigendum belrra mannvirkja, sem eru cda kunna ad verda gerå med levyfi 
hreppsnefndar skylt að halda þeim við þannig að engin hætta geti stafað 
af þeim. Nú vanrækir eigandi slíks mannvirkis að halda því í því ástandi sem 

nauðsynlegt er að álit hafnarstjóra, er þá hafnarnefndinni heimilt að láta 

gera við mannvirkið á kostnað eiganda. en eigandi er alltaf ábyrgur fyrir öll- 

  

um þeim skaða á skipum og mannvirkjum annara, er kann að stafa frá mann- 

virki hans. 

KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

10. 

Fiskiskip og önnur skip. er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast 

ort St. 

svo á höfninni að þau tålmi affermingu annara skipa, og skulu þau í hvert ð 

1935 

121 
i. des.
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121 skipti skyld að hlýða boðum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um 

1. des. það, hvar þau megi liggja eða leggjast. 

Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggjunni, að eigi sé nægilegt 

pláss fyrir önnur skip að komast að eða frá. Skipum eða bátum má ekki leggja 

svo, að það hindri eða tefji umferð um höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnsösumanns eða starfsmanna 

hafnarinnar, um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni, og getur þá 

hafnarstjóri látið sera það á kostnað og ábyrgð eiganda. 

11. gr. 

Í hverju skipi —- að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar 

til að lHegja mannlaus í lægi hafnarinnar -—— skal jafnan vera einn maður að 

minnsta kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og 

framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað sam- 

kvæmt reglugerð þessari. 

12. gr. 
Ekki má festa skip við bólvirki eða bryggju nema við festarhringa eða 

festarstólpana. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst um- 

ferð á bryggjunni eða bólvirkinu. Þyki þess ekki nægilega gætt, má krefjast að 

bætt sé úr því tafarlaust. Virkaðlar og festar skulu klæddar þar sem þær 

hvíla á bryggjunni. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og virkis, eða 

bryggju. 

13. ør. 
Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu 

afli, að öðrum skipum, eða hafnarimannvirkjunum, standi hætta af þvi. 

Ekki má hleypa vatni á bryggju eða bólvirki að óþörfu. 

ld. gr. 

Ef skip lendir á grynningu eða sekkur þar, sem það að áliti hafnarnefnd- 

ar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið 

er. Verði dráttur á þvi, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eig- 
anda, og er honum heimilt, að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef 

nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Notkun hafnarbrvegnanna. 

15. gr. 

Meðan hafnarnefnd ekki ákveður annað, er skipum heimilt að leggjast 
við bryggjur hafnarinnar í þeirri röð sem þau koma. Þó skulu skip, að öðru 

jöfnu, er sigla eftir fyrirfram ákveðinni og auglýstri ferðaáætlun og flytja 
>
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póst, hafa rætt til bess a5 leggjast ad I Ju, þótt önnur skip Lggi þar fyrir. 121 

og verða þau skip að viki ( i tf Samskonar rétt hafa vél- 7. de: 

skip fran " seglskip fermingu fe skips ekki haldið áfram 

með hæti ða. að ii hafnarsijóra, ber því að víkja fyrir öðrum skip- 

um, ef hann k st þess. Ennfremur ber hafnarstjóra að visa skipi frá bryggj- 

unni, álið hann það nauðsynlegt vegna veðurs. 

16. gr. 

Ef nauðsyn ber Hl, að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða 

bólvirki, sé lagi hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra 

skipa, sem utar lgsja. vfir þilför hinna á bjálkabrú. Svo er og skipshöfn og 

Hggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför 55 

  

17. ør. 
i Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er skylt að 

  

lúka milli skips og bryggju, svo að ekkert falli fyrir 

borð. Sé þess ekki gætt, ber hafnarstjóra að stöðva verkið. un“ bætt verður úr 

því sem áfátt er. 
re fð 
Kjölfestu má ekki taka annarsstaðar á lóðum eða mannvirkjum hafnar- 

innar, en þar seim hafnarstjóri visar til. 

18. ør. 

Þegar lokið er fermingu eda affermingu, skal afgreidslumadur eða skip- 

sí, láta ræsia bryggjuna sem notuð hefir verið. Farist það 
    

   ri, ef þörf 

fyrir, skal hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður eða skip- 

  

stjóri greiða allan kostnað. 

19. gr. 

Þeir munir, eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki 

ju eða bólvirki. og ekki annarsstaðar í landi hafnarinnar, en á 

sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnar- 

    

lvtja buri muni og vörur jafnóðum og hann krefst þess. Sé það 

hann gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða ábyrgðar- 

manna hans. 

VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lagi. 

20. 
Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn, til þess að leggja megi á 

gr. 

höfninni skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lagi, og skal leyfið 

  bundið því skilyrði, að eigandi láti taka það upp ef það sekkur, eða láta
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sprengja bad sundur, svo bad skeommi ekki håfnina. Sé bvi ekki fullnægt inn- 

an hæfilegs frests, getur hafnarnefndin látið gera það á kostnað eiganda. 

Hafnarnefndin ákveður í hvert sinn hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust 

legufærin skulu vera og hvernig beim skuli fyrir komið. 
Nú sannar eigandi seymsluskipsins, með vottorði tveggja óvilhallra manna, 

er útnefndir séu af hafnarnefnd, að skin hans sé svo þétt að ekki stafi nein 

hætta að hvað leka snertir. bó það sé mannlaust, þá er honum leyfilegt. að 
leggja skipinu, og láta það lísgja, án þess að menn séu í því, á þeim tíma árs, 

sem ekki verður heimtað Hós á skipum. Skylt er eiganda að flytja skipið úr 

stað ef hafnarnend krefst bess. 

Ljós skulu tendruð á skipum bessum besar hafnarstjóri krefst þess. Liggt 
skipin fyrir utan ákveðið svæði, er einungis er ætlað skipum sem lagt er i 

lægi. þá skal bæði tendra ljós og sera hljóðbendingar á þeim, eftir þeim regl- 

tm sem setlar eru í alþjóðasjóferðaregluni fyrir skip. sem Hggja fyrir akkeri. 

21. gr. 

Meðan skip Hsgur mannlaust á höfninni, skal ekki sjaldnar en einu sinni 

í viku fara útí það, öl þess að lila eflir hvort legufæri, eða annað, hafi hagg- 

ast eða bilað. og ef svo reynist, skal lagfæra bað svo fljótt sem auðið er. 
Ekki ber hafnarnefnd ábyrgð á skipum beim, sem lagt er í lagi á höfninni. 

22. gr. 
Eigendur báia Þeirra, sem skrásettir eru á Húsavík. eða gerðir út þaðan 

til fiskjar alla vertíð, eiga forgangsrétt á legum við botnkeðjur hafnarsjóðs 

(múrringar) á höfninni og greiða þeir legugjald eftir nánara ákvæði hafnar- 

nefndar, ser einnig leggur tl uppihöld frá botnkedjunum, en bálaeigendur 

kosti sjálfir nauðsynlegar festar við uppihöldin og bera kostnað við að ná 

þeim upp, ef þau tapast biður. 

Hafnarneíndin ein má láta leggja botnkeðjur á hafnarsvæðinu. 

Þeir, sem leggja bátum sínum á höfninni við eigin festar. skulu hita 

fyrirmælum hafnarnefndar um legustað þeirra. 

VII. KAFLI 

Um lestargjöld. 

23. gr. 

Öll skip. seglskip, gufuskip, vælskip og båtar - - stærri en 12 smålestir — 
hvort sem bau eru tom eda bladin vorum eda seglfestu—, skulu greida lest- 

argjald i hvert sinn sem bau leggjast vid festar á höfninni, þó með þeim und- 

antekningum sem sidar getur.,
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Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestargjaldið af netto-burðarmagni 121 
skipsins talið í heilum tölum, en brotum skal sleppt 1. des. 

24. gr. 

a. Skip. sem eru eign búsettra manna á Húsavík og skrásett þar og eru ekki 
í millilandasiglingum, skulu greiða lestargjald (hafnargjald) einu sinni 
á ári 50 aura fyrir hverja smálest. 

b. Innlend fiskiskip og öll önnur skip, sem ganga eftir föstum auglýstum 
ferðaáætlunum, greiði 10 aura fyrir hverja smálest, í hvert skipti sem þau 
koma til hafnar. Þó ekki meira á ári en Í krónu fyrir hverja smálest. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, nema herskip (varðskip), skip 
sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, skip, sem hafa skirteini sem 

skemmtiskip og skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda, skulu greiða 20 

aura lestagjald fyrir hverja smálest. 

25. gr 25. gr. 
Hafi skipið legið á höfninni í 14 daga, skal greiða lestargjald að nýju 

fyrir hverja 14 daga eða brot úr þeim. Hafi skipið verið tekið á land til við- 
gerðar, telst sá tími ekki með, sem það stóð uppi. 

VITI. KÁFLI 

Um ljósgjöld. 

26. ør. oO 

Öll skip, sem koma til hafnarinnar á tímabilinu 1. ágúst til 15. maí - og 

lestargjöld greiða skulu greiða ljósgjald þannig: 

a. Skip, sem getur um í 24. gr. a. greiði kr. 5.00 á ári. 

bh. Skip, sem getur um í 24. gr. b. greiði kr. 4.00 í hvert skipti sem þau koma 

til hafnar. 

c. Öll önnur skip greiði 1 eyri fyrir hverja nettó smálest, þó aldrei minna 
en kr. 4.00 í hvert skipti. 

IK. KAFLI 

Um bryggjugjöld. 

27. gr. 

Gjöld af bryggju eða bryggjum hafnarsjóðs. 

Hvert skip, sem leggst að bryggju, skal greiða bryggjusjöld af nettó-stærð 

skipsins talið í heilum smálestum en brotum skal sleppa.
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Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring D 

aura af hverri smálest, neltó, — þó aldrei minna en 5 krónur í hvert sinn, 
eða 75 aura af brúttó smálest í eitt skipti fyrir ll á ári. Varðskip eru undan- 
þegin brvegjugjaldi. Gjaldið má hækka um allt að 25 af hundraði um eill ár 
! Í senn, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins 

X. KAFLI 

Um vörugjald. 

28. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, 

sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum sem 

um getur í næstu greinum. 

29. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins. eru ákveðnar tl umhleðslu 

og eiga því ekki að leggjast á land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land, en eiga að fara aftur með sama skipi, ci 

enda sé þess getið á farmskránni, greiðist ekkert gjald 

30. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess setið á farmskránni. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta, til 

eru úr landi. 

eigin notkunar, sem fluttar 

c. Póstflutningur og farangur ferðamanna. 

d Vörur, sem fluttar eru úr herskipi (varðskipi) og í herskip. > 

öl. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot år 
gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við 
útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur, að láta hafnarstjóra í té eftir- 
rit af farmskrá skipsins. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri og formaður skips 

(eða báts) gefa drengskaparvottorð um vörumagn það, sem skip hans hefir 

etur hann hvenær sem er 
latið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef Ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu, skal reikna vörugjald eftir 

þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

. St
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Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og 121 

gjald greiðist eins og þar segir. 7. des. 

Ef vafi leikur á því í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurð- 

ar hafnarstjóri, en úrskurði hans má áfrýja úl hafnarnefndar 

I. flokkur: 10 aurar fyrir hver 100 kilógr.: Kol, salt og sement. 

2. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kilógr.: Allskonar vefnaðarvörur, 

skófalnaður, leirvörur, glvysvarningur, tóbak, eldspýtur og þesskonar létt- 

ar vörur. 

Allskonar ávextir, vinföng, lyfjavörur, niðursuðuvörur, nýlenduvör- 

ur og slíkar vörur, sem reiknast eftir þyngd. Ekki sykur. 

3. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 160 kilógr.: Aðrar vörur sem reiknast 

eftir þyngd. 

í. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 150 kilogr.: Steinolia og aðrar olíur. 

5. Hokkur: Gjald 5 aurar fyrir tunnu, Tómar, uppsettar eða óuppsettar. 

6. flokkur: Gjald 5 aurar fyrir hvert teninestet: Trjáviður. 

7. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hvert teningsfet: Allar aðrar vörur, sem 

reiknast eftir rúmmáli. 

B. Brottflultar vörur. 

I. Flokkur: Gjald 25 aurar fyrir hver 100 kilógr.: UH, ullarvörur, dúnn, fiður, 

hert skinn og sundmagi. 

2. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kílógr.: Aðrar afurðir. sem reikn- 

ast eftir þyngd. 5 

flokkur: Gjald 20 aurar fyrir 

i. flokkur: G ri 

5. flokkur: Gy: 

og hverja tunnu lýsis. 

jald 10 aurar fyrir     3 aurar fyrir hvert teningsfet: Rjúpur og aðrar vörur, seni 

  

reiknast eftir rúmmáli. 

6. flokkur: Gjald Í króna fyrir stykkið: Hesiar og nautgripir. 

7. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir stykkið: Kindur og geitur. 

  

8. flokkur: Gjald 3 aurar fyrir stykki 

Þó skal lægsta gjald í öllum flokku 

vera minna en Íð aurar, en aldrei tekið tvisvar gjald af sömu vöru. 

Hafnarnefndinni heimilast að undanþiggja vörugjaldi innlendar afurð- 

ir, sem fluttar eru að eða frá staðnum í smáum stil. 

    

i fe Íi Gjaldskrá þessa má hafnarnefnd hækka um eitt ár í senn um allt að 50% 

med samþykki atvinnumálaráðunevtisins.
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XI. KAFLI 121 

Um ýms gjöld til hafnarinnar. 
7. des 

33, gr. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarinnar, til hreinsunar eða aðgerðar, skal 
greiða 5 aura af hverri smálest af nettó-burðarmagni skipsins. fyrir hvern 

sólarhrins tuta af sólarhring, þó aldrei minna en 2 krónur 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip þau sem eisa heima á staðnum. 

  

> em 
Id. gr. 

Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar, skal greiða 5 aura fyrir hvert 

t innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar ki er flutt burt stykki, sem ekki 

21 klukkustundir eða brot úr þeim. 

Gjald fyrir stærri stykki fer eftir samkomulagi. 

35. gr. 

vmsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum 

greiða gjald sem ákveðið verður 5 

  

Fyrir lóðir hafnarinnar. ) 

mönnum eða félögum, um lengri tíma, skal 

með samningi. 

56. gr. 

hafnarnefnd åkvedur i hvert sinn. Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem 

57. gr. 

12 smálestir brúttó greiði 1 hafnargjald, bryggju- Vélbátar minni en 

gjald og ljosgjald 5 krønur í hvert sinn, sem þeir koma 

ur í eitt skipti fyrir öll á ári. 

Vélbátar með þilfari, sem eiga heima á staðnum, greiði 35 krónur árlegt 

tóðrarbálar 5 krónur. Undanþegnir þessu eru gjald. Opnir vélbátar 20 krónur. Róðrar 

  

þeir bátar, sem aðeins eru hafðir í ferðir tl heimilisþarfa. 

ATI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

38. gr. 

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

á skrifstofu hans. 

39. TT, > 

” åbyrgd å greidslu lestargjalds, vita- 

enginn skipstjóri er, eða formaður 

rn
 

þm
 Skipstjóri, eða formaður á bát, be 

Á gjalds, fjörugjalds og kjölfestugjalds. E 

á tleytunni, ber eigandi ábyrgð á greiðslu sjaldanna. Hafnarsjóður hefir halds 

rétt vfir flevtunni unz gjöldin eru greidd.
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Að svo miklu leyti. sem ekki eru í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjald- 
EN dagar á gjöldunum, skal greiða þau áður en skipið fer burtu úr höfninni. 

    

Gjalddaga fyrir ársgjöld ákveður gjaldkeri hafnarsjóðs. 

10. gr. 

"1 02. gr. greiðir ' eigandi eða umboðs- = Gjöld fyrir vörur þær, sem um ge g 

maður hans á Húsavík, og hefir hafnarsjóður haldsrétt á vörunum unz gjald- 

ið er greitt. Leigu samkvæmt 35. gr. greiðir samningsadili. Ef margir eiga vör-     
  ur með sama skipi, skal afer tí si skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefir ekki farm sinn skráðann, ber len eða formaður 

ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald, af vörum sem koma til hafnar, fellur í gjalddaga þegar skip- 

ið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald, af vörum sem 

fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þesar vörurnar eru komnar í skip 

11. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð. Gjaldkeri hafn- 

arnefndar sér um innheimtu þeirra. Fjáreignir hafnarsjóðs skal geyma og á- 

vaxta á tryggilegan hátt, og eru haf ar lefndarmenn ábyrgir fyrir þeim. Fé 

Hreppsnefnd veitir fé úr 

  

sjóðsins má eingöngu verja í 

  

ikninsar hafnarsjóðs endur- ð 

d 

sjóðnum að fengnum tillögum hafnarnefndar. 

  

alvinnu- og samgöngu- skoðast með reikningum hreppsins og sendast g 

málaráðanevtinu til staðfestingar. 

Öll sjöld samkvæmt reglugerðinni má taka lögtaki, >. > > > 

XII. KAFLI 

Ýms ákvæði. 

12. gr. 

Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar 

eða áhöldum, fer eftir almennum lagareslum. 
| 1 TN aa lår RN r < > komið um skaðabætur, skulu þær ákveðn- Ef samningum verður ekki vid 

ar af 3 óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimili 

  

að krefjast vfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því 

að malsgerð var lokið 

Yfirmat skal fara fram af 5 mönnum dómkvöddum. Kostnaðinn við yfir- 

mal greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður eigi breytl 

meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum 

kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

1935 
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des Enginn, sem hefir bakað sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á 

reglugerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji tryggingu, sem hafnarstjóri tekur gilda. 

ld. gr. 

Enginn skipstjóri má vænta þess, að fá afgreiðslu hjá löx greglustjóra, nema 
hann með vottorði frá hafnarstjóra sanni, að hann hafi greitt gjöld þau, er 
innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta svo og sektir og skaðabætur, 

1 sem honum ber að greiða. 

45. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal 
gefa stýrimanni, ef skipstjórinn er ekki á skipi og ekki heldur umboðsmaður 

" fjarverandi má gefa einhverjum öðr- 

„að jafn gili sem skipstjóri hefði fengið 

hans, samkv. Í1, gr. Ef stýrimaður e 

um af skipshöfninni skipunina og er 

hana sjálfur. 

16. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20--1000 krónum, nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum 

Sektirnar renni í hafnarsjóð Húsavíkur. 

17. gr 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglu- 

mál. 

lögum nr. 38 júní 1933, 

  

Reglugerð þessi er hér með sett 19. 

þess að öðlast gildi í. janúar 19: til eftirbreytni öllum þeim, sem 

  

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr hafnarreglugerð fyrir Húsavíkur- 

kauptún 7. mai 1925. 

Åltvinnu- og sangöngumdlaráðuner lið, {. desember 1935. g d £ ! 

Haraldur Gudmundsson. 

Vigfus Einarsson,



  

AUGLYSI 

um stadfesting déms- og kirkjumålaråduneytisins å sambykkt um breytingu å 

lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað nr. 82 24. sept. 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er hérmeð staðfest eftirriluð 

SAMÞYKKT 

um brevting á lögreglusambvkkt fyrir Siolufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

3. mer. 48. gr. hljóði svo: Fullnægi bifreiðin ákvæðum bifreiðalaganna og 

reglugerða samkv. þeim og lögreglusamþykkt bæjarins, skrásetur lögreglu- 

stjóri bifreiðina og afhendir eiganda á hans kostnað 2 merki með áletruðu S. 1. 

og tölumerki og skal festa annað framan á en hitt aftan á bifreiðina eftir nánari 

fyrirsögn lögreglustjóra og má ekki taka þau af bifreiðinni eða hylja á nokk- 

urn hátt meðan hún er notuð. 

2. gr. 

Sampbykkt bessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að mál. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 11. desember 1935 

Hermann Jónasson, 

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 123 

um gjald til Fiskimálasjóðs. 12. des. 

76 29. des. 1934, um fiski- Samkvæmi lögum um breyting á lögum nr. “ 

málanefnd. útflutning á fiski. hagnýingu markaða o. fl. úgefnum í dag. hefir 

ráðuneytið ákveðið, að gjald í Fiskimálasjóð samkvæmt 4. gr. téðra laga skuli 

fyrst um sinn vera “0 af verðmæli þargreindra fiskafurða miðað við fob-verð, 

en jafnframt fellur niður 6% gjald af þeim til Markaðs- og verðjöfnunarsjóðs. 

Gjaldið ber að greiða innheimtumönnum ríkissjóðs ásamt útflutningsgjaldi af- 

urðanna. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í2. des. 1935. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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ed REGLUGERP 
Øl, des, 

um breyting á reglugerð nr, 122 29. des. 1931, um einkasölu á tóbaki. 

Í. gr. 

Fyrir „15 206“ í 6. gr. reglugerðar nr. 122 29, des. 1981. um einkasölu 
á tóbaki komi: 5%— 10%. 

9 gr i. SI. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 18 8. sept. 1935. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1935. 

Eysteinn Jónsson, 

Torfi Jóhannsson. 

125 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs 1934. 

Tekjur: 

Í. Eign í árslok 1933: 

  

a. Veðdeildarbréf ............. kr. 26400.00 
hb. Veðskuldarbréf ol 2400.00 
c. Inneign í Söfnunarsjóði .................. - 30266.24 
d.  — Í sparisjóði ..................... 9007.08 
e Í sjóði hjá gjaldkera „.....000..0.0. mm 2 166.0 3 kr. 68539.35 

2. Vextir å årinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum .................... kr. 1389.25 
b. veðskuldarbréfi 0... 120.00 
c. söfnunarsjóðsinnstæðu ................ 1815.97 
d. sparisjóðsinnstæðu „0... 230.51 orne me 

— — 3555.53 
3. Gjafir til sjóðsins 22.00.0220... 278.00 
I. Gróði af bréfakaupum 12... 1155.00
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Gjold: 

Styrkur veittur á árinu .......02 00... 

Eign í árslok 1934: 

a. Veðdeildarbréf .......000. 0 kr. 31900.00 

b. Veðskuldarbréfi ......00000 0 2400.00 

c. Inneign í Söfnunarsjóði .......%.. 0... 91582.21 

d. Í SPAPISJÓÐI 20.00.0000 5689.64 

e. Í sjóði hjá gjaldkera .......000.. 0. 356.03 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. apríl 1935. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar 1934. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf .......00.000 0. kr. 22500.00 

b. Sparisjóðsinnstæða ........0.0.0.0.00.. 1973.07 

c. Hjá reikningshaldara .................... - 324.19 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum .................... kr. 1076.25 

hb. — sparisjóðsinnstæðu ................... - 107.57 

Gróði af bréfaskiptum ..........%..2. 00 

Gjöld: 

Árgjald til Hvanneyrarprests ......0.00. 00 

Styrkur veittur séra Birni Stefánssyni ............0....... 

Eign í árslok 1934: 

a. Veðdeildarbréf .........00.0 kr. 22500.00 

b. Sparisjóðsinnstæða (.......0...0.. 0... 2721.89 

c. Hjá reikningshaldara ...........0...... 324.19 
    

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. apríl 1935, 

Jón Helgason. 

1935 
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kr. 1600.00 

71927.88 

Kr. 73527.88 

126 

kr. 24797.26 

1183.82 

105.00 

r. 26086.08 

140.00 

100.00 

25546.08 

r. 26086.08
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar árið 1934. 

Tekjur: 
Eign í árslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf ......0. kr. 
bh. Veðskuldarbréf 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. i sparisjodi ............ 
e. Hjå reikningshaldara ...............,.... 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........... kr. 
b. veðskuldarbréf 2... 
c. söfnunarsjóðsinnstæðu ................ 
d. sparisjóðsinnstæðu .....0.0000.0.. 

Verðlaun greidd 

Eign í árslok 1934: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Veðskuldarbréf „0... 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 

d. Í SPARISJÓÐI ss. 
c. Hjá reikningshaldara „.............. 

3900.00 

500.06 

8988.25 

989,54 

151.33 
  

173.00 

22.50 

539.29 

10.33 

3900.00 

500.00 

9527.54 

1002.87 

173.83 

Biskupinn yfir Islandi, Reykjavik, 4. april 1935, 

Jon Helgason. 

kr. 14529.12 

775.12 

Kr. 15304.24 

kr. 200.00 

15104.21 

Kr. 15304.24
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REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Vallholtslegats 1934. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði 

c. í sparisjóði 

Ytra-Vallholt d. Eignin 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 

b. söfnunarsjóðsinnstæðu 

c. sparisjóðsinnstæðu 

d. Eftirgjald eftir Ytra-Vallholt 

Gjöld: 

Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi 

Til Hjeraðsvatna-fyrirhleðslu 

Eign í árslok 1934: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði 

c. Í SPARISJÓÐI ........ 

d. Eignin Ytra-Vallholt 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, í. 

Jón Helgason. 

kr. 2300.00 

3393.64 

165.48 

7100.00 

kr. 108.50 

203.61 

14.08 

350.00 

kr. 2300.00 

3597.25 

382.16 

7100.00 

april 1935. 

kr. 13259.12 

676.19 

Kr. 13935.31 

kr. 350.00 

205.90 

13379.41 

Kr. 13935.31 

1935 

128
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129 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1934. 

Tekjur: 

I. Eign í árslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf Co... kr. 1300.00 
b. Innstæða í sparisjóði .................... 858.27 

——————— kr 
2. Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........0.... kr. 59.25 
b. sparisjóðsinnstæðu (...........0.0....... 36.04 

Kr. 

Eign i årslok: 

a. Veddeildarbréf 2... kr. 1300.00 

2158.27 

95.29 
  

2253.56 

2253.56 

2253.56 

908.61 

54.51 

963.12 

963.12 

b. Innstæða í sparisjóði .................... 953.56 | 
——— kr. 

Kr. 

Biskupinn yfir Islandi, Reykjavik, 4. april 1935, 

Jon Helgason. 

130 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thoru Melsted 1934. 

Tekjur: 
I. Eign í árslok 1933: 

Innstæða í Söfnunarsjóði „00.00.0000... eee kr 
2. Vextir á árinu .........0 0 

Kr 
Gjöld: 

Eign í árslok 1934: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 2... esse eee, kr. 

Kr 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. april 1985. 

Jón Helgason. 

963.12
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegasts 1934. 

Eign í árslok 1933: 

Veðdeildarbréf 

b. Sparisjóðsinnstæða 

a. 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum 

b. sparisjóðsinnstæðu 

Oftalin inneign Í. á. 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Sparisjóðsinnslæða 

Tekjur: 

2700.00 

1025.45 

kr. 

  

    

kr. 3725.45 

kr. 135.00 

44.91 
———— — 179.91 

Kr. 3905.36 

RA kr. 0.05 

kr. 2700.00 

1205.31 
3905.31 

Kr. 3905.36 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. apríl 1985. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1934. 

Eign í árslok 1930: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

Vextir á árinu 

Eign 1 árslok: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

Tekjur: 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. april 1935. 

Jón Helgason. 

s. 25198.00 

1511.92 

". 26709.92 

" 26709,92 

26709.92 

1935 

131 

132
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133 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tiunda og Alexandrine 
drotningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík, árið 1934. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1934, B. bls. 363) : 

a. Lán gegn fasteignaveði ................... kr. 1500.00 

b. Bankavaxtabréf „.......00.0.000 6800.00 

c. Bankainnstæða .........0.... 2075.18 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldarbréfi ........0... . kr. 90.00 

b. bankavaxtabréfum .................... 336.75 

Cc. bankainnstæðu 20000 eeeeeeeeee 109.49 

Sjóður tl næsta års: 

Í. Lán gegn fasteignaveði ................. kr. 1000.00 

2. Bankavaxtabréf „.......... 6700.00 

3. Bankainnstæða ........0000000 0 3211.42 

kr. 

kr. 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson. 

134 REIKNINGUR 

10375.18 

536.24 

". 10911,42 

10911.42 

10911.42 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjéds Frederiks konungs Åttunda årid 1934. 

Tekjur: 

Í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1934, B. bls. 363): 

a. Veðskuldabréf .......0.0.0.0 0. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........ 9000.00 

c. Skuldabréf Reyvkjavíkurkaupstaðar ........ 1000.00 

d. Bankainnstæða .....0.0000%.. 00 2031.73 

Flvt kr. 17031.73
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1. 

Do 
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Flutt 

Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum #......000 0 kr. 275.00 

b. bankavaxtabréfum .......0.000 0. 408.75 

c. skuldabréfi Elliheimilisins ............. 65.00 

d. bankainnstæðu 58.59 +- 9,06 ............ 117.73 

Gjöld: 

Styrkur veittur til trjáræktar .........%.00 000. 

Sjóður Ul næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .......000000 000 kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........00000 00. 8500.00 

c. Skuldabréf Elliheimilisins Grund .......... 1000.00 

d. Bankainnstæða ......0.0.0.00 00 2798.21 

Í atvinnu- og samgöngufnálaráðuneytinu, 25. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarstjóðs Christians konungs Níunda 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Sty.tið. 1934, B. bls. 364): 

a. Innritunarskirteimi ........0.0. 0... kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf 0... 1000.00 

c. Bankavaxtabréf ........000 0. 3700.00 

d. Bankainnstæða .......0020 00 1134.50 

Vextir: 

a. Af innrilunarskirteimi .....0... kr. 301.00 

b. — veðskuldabréfum .......00 50.00 

Cc. bankavastabréfum ......0.. 171.50 

d. Söfnunarsjóðsinnstæðu ................ 36.90 

e. bankainnstæðu .......0000 24.65 
  

1935 

kr. 17031.73 134 

866.48 

(Gr. 17898.21 Kr. 

kr. 600.00 

17298.21 

Kr. 17898.21 

marz 1935. 

årid 1934. 

kr. 14434.50 

584.11 

Kr. 15018.61 

135
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135 Gjöld: 
1. Heiðursgjafir veittar ..............0... 0... kr... 350.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ....................... kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf ........... - 1000.00 

c. Bankavaxtabréf ........0 AR #700.00 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði ................ 736.96 

e. Bankainnstæda .......0...00.0.0. 631.65 
—— 14668.61 

Kr. 15018.61 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 9 í ( ! 

Vigfus Einarsson. 

136 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1934. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1984, B. bls. 373): 

a. Í Söfnunarsjóði ..........000 kr. 11819.80 
b. Í Landsbankanum ........0...... 1709.18 - 

—— kr. 15528.98 

2. Vextir 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ................ kr. 709.18 

b. — bankainnstæðu ..........0.0)0.0..... 53.73 
—— 762.91 

Kr. 14291.89 
Gjöld: 

Í. Styrkur veittur: 

Brynjólfi Haraldssyni í Hvalgröfum ......... BAR … kr, 200.00 

2. Sjodur til næsta års: 

a. Í Söfnunarsjóði 2... kr. 12056.20 
b. Í Landsbankanum .......0....0.. 00. 2035.69 

—— — 14091.89 
    

Kr. 14291.89 

Í atvinnu- og sangöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. Dls. 367); 

ER ….. kr. 
y . ir . … 

a. Innritunarskirteim 

b. Bankavaxtabréf (0... 

ce. Skuldabréf Beykjavikurkaupstaðar ....... 

d. Veðskuldabréf ......... 00 - 

c. Lán Seyðisfjarðarkaupslaðar 2............ 

f. Bankainnslæða .......00.0 0. 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini 20... kr, 

b. bankavaxtabrófum  ........ 

c. skuldabræfum Reykjavikurkaupstadar 

d. veðskuldabréfum 2... 

e. láni Seyðisfjarðarkaupslaðar .......... 

f. bankainnstæðu ......0.0 

Gjöld 

Styrkur veittur 22... 

Sjóður Hl næsta árs: 

a. Innritunarskirteimi .......00. ki 

b. Bankavaxtabréf ........0 0 

ce. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ 

d. Veðskuldabréf .......0. 

c. Lán Seyðisfjarðarkaupslaðar ............. 

f. Bankainnstæða .........00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 

Vigfús Einarsson. 

25. 

20000.00 

11700.60 

2000.00 

9150.00 

5000.00 
nn oo 9 

1349.45 
  

700.00 

570.00 

130.00 

517.50 

250.00 

)000.00 

Í 170 0.00 

2000.00 

9150.00 

1500.00 

1824.61 

pu
nk
 

I
S
 

  

MATT 

188.68 

Fischers årid 1934. 

kr. 

1935 

137 

52193.43 

2356.18 

kr. 

Kr. 

1935. 

". 54549.61 

52174.61 

54549.61



138 

Tekjui 

I. Sjóður í ársbyrjun (Sij.tíð. 1931, B. bls. 366) : 

a. Bankavaxtabréf ...... 

b. Veðskuldabréf 2... 

c. greiddir vextir 

d. Bankainnstæða 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtlabréfum 

b. veðskuldabréfum 

Cc. bankainnstæðu 

Gjöld: 

I. Styrkur til Grimseyinga 

2. Sjóður til 

tt Bankavaxtabréf 

næsta árs: 

}. Veðskuldabré 

c. Bankannstæða 

til Grímsevinea 

kr. 21300.00 

26000.00 

kr 936.50 

1330.00 

200.07 

  

årid 1934 

    

WP 

19511 

Kr. 51786.28 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1985 

Visfús Einarsson. 

139 REIKNINGUR 
“7 

vfir tekjur og sgjóld Styrktarsjóðs V. Gieas's árið 1934. 

I. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 366) : i Nr, J 
a. Bankavaxtabréf 0... 

; 
| bh. Skuldabréf 

c. Bankainnslæða 

tevkjavíkurkaupstaðar 
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Flutt kr. 8770.98 139 

a. Áf bankavaxtabréfum #....0000 0 kr... 330.00 

b. skuldabréfi Reykjavíkur .............. - 65.00 

C. bankainnstæðu .......00.0.00 00 10.14 
—— 135.14 

Kr. 9206.12 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......00000 kr. 7000.00 

b. Skuldabréf Beykjavíkurkaupstaðar ........ 1000.00 

c. Bankainnstæða .......000 1206.12 
——— kr. 9206.12 

Kr. 9206.12 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 140 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1934. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1934, B. bls. 369): 

Bankainnstæða ......0..0.0 000 r enree kr. 864.59 

PÆRER USET EEN mæ —… 34.56 

Kr. 899,15 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum ......000000 000... kr. 899.15 

Í atvinnu- og sanmgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson.
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141 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1934. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1984, B. bls. 369): 

a. Bankavaxtabréf Cool . kr. 10900.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ....... 3000.00 

ec. Vedskuldarbréf Co 2500.00 

d. Bankainnstæða ......0..0.. 1853.47 
FE — kr. 18253.17 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum ................... kr. 527.50 

b. skuldabréfum Reykjavikurkaupstadar .. 195.00 
Cc. veðskuldabréfi 0... 125.00 
d. bankainnstæðu 0000... 92.40 

—— — 939.90 
  

Kr. 19193.37 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf Co... kr. 10900.00 
b. Skuldabréf Revkjavíkurkaupstaðar ....... 3000.00 

c. Veðskuldabréf Lo. 2500.00 

d. Bankainnstæða Q...c..0l.. eenee — 2793.37 
—— kr. 19193,37   

Kr. 19193.37 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjøld Gullbrudkaupssjåds Bjarna amtmanns Porsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1934. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.lið. 1931, 3. bls. 572): 

a. Bankavaxtabréf .......0.200 0 nne kr. 9900.00 

b. Veðskuldabréf 2... 2000.00 

ce. Bankainnstæða .......00 0 1202.58 
    

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .....0000 kr. 167.50 

b. veðskuldabréfum ......0. 0 100.00 

Cc. bankainnstæðu ......00000 0 63.90 
  

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ......0..0.0 kr. 9900.00 

hb. Veðskuldabréf 2... 2000.00 

c. Bankainnstæða 2.....000. 0 1835.98 

kr. 

Kr. 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

13102.58 

631.40 

13733.98 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu 

fyrverandi Suðuramti, árið 1934. 

Tekjur: 

í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1931, B. bls. 372); 

a. Veðskuldabréf 2... enekrnee kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf Co... 5000.00 

c. Bankainnstæða .....0.... 0 1171.67 
  

Flyt 

kr. 
  

kr. 

11474.67 

11474.67 

1935 

142 

143
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143 

2. Vextir: 
Flutt kr. 11474.67 

a. Af veðskuldabréfum ..................... kr. 300.00 
b. — Þbankavaxtabréfum ........... 215.00 

Cc. Þbankainnstæðu „00.00.0000... 69,72 
——— - 614.72 

Kr. 12089.39 
Gjöld: 

I. Styrkur veittur .........0... 00 kr. 20.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ..........000.. kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf 00.00.0000. 5000.00 
c. Í Landsbankanum ........0.0..0. 0. 2069.39 

—. 12069.39 

Kr. 12089.39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1935. 

Vigfús Einarsson. 

144 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1934. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1931, B. bls. 370): 

a. Veðskuldabréf „0... kr. 52100.09 

hb. Bankavaxtabréf Go... - 3200.00 

c. Skuldabréf Beykjavíkurkaupstaðar ........ 2000.00 

d. Bankainnstæða ........0....0. 00. 3053.51 NN 
— kr. 60653.51 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum .................... kr. 2395.00 

b. bankavaxtabréfum ................... 149.00 

c. skuldabréfum Reykjavikurkaupstadar .. 130.00 

d. — bankainnstæðu .........0.... 100.80 
FE 2774.80 

3. Ógreiddir vextir 1984 2.22 175.00 

Kr. 65903.31
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(rjöld 144 

Áusturlands ..... sr kr. 1200.00 

RA . sr enn 1006.00 

  

9. Styrkur til Hallormssta 

a. Veðskuldabréef .. A rr kr. 52400.00 

bh. Bankavaxtabréf ....0.. 3200.00 

ec. Skuldabréf Bevkjavíkurkaupstaðar ........ 2000.00 

d. Ógreiddir vextir 1954    

  

Kr. 63905.51 

marz 1935. 

  

REIKNINGUR 145 

gjöld Stvrktarsjóðs í >.     

1 1934, B. bls. 368) 

  

c. Bankainnsæða    A 611 

Kr. 12800.22 

  

    kr. 12800.22 

Kr. 12800.22 

  

  

FA . BIN ,… or or 
i afvinnu- og samgøngumdlardduneylinu, 25. marz 1935 

Viefús Hinarsson.
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146 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1934. 

I. Sjóður í ársbyrjun: 

a. 

C. 

2. Vextir: 

a. 

b. 

c. 

3. Ágóði á kaupum bankavaxtabréfs 

I. Greitt Búnaðarfélagi Íslands 

Bankavaxtabréf 

b. Skuldabréf 

Í peningum 

skuldabréfi 

Af bankavaxtabréfun 

2. Sjóður í árslok: 

a. 

b. 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1 

ad. 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

Cc. 

d. 

Bankavaxtabréf 

Skuldabréf 

Bankavaxtabréf 

Elliheimilisbréf 

Í Búnaðarbankanum 

Reykjavíkur 

peningainnstæðu 

Tekjur: 

Vigfús Einarsson 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Siyrktarsjóðs Þórarins 

kr. 12300.00 

1000.00 

210.00 

kr. 12800.00 

1000.60 
  

635.00 

112.50 

Kr. 14287.50 

  

kr. 187,50 

15800.00 

Kr. 14287.50 

afvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 98. júní 1985. 

Tulinius árið 1934, 

kr. 6700.00 

6500.00 

2000.60 
o 

  

kr. 15388.03 1 HG 

  

kr. 15888.08
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t
 

Flutt kr. 15388.08 147 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfumi 200... kr. 325.25 

b. skuldabréfum Revkjavikurkaupstadar ... 392.50 

ec. Elliheimilisbréfum 2... 130.00 

d. bhankainnstæðu c....000 0 26.36 
kr. 874.11   

Kr. 16262.141 

1. Veittur slyrkur .......00.00 0. rk ket rer kr erkknts kr.  825.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf (.....00 kr. 6600.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupslaðar ....... 6500.00 

ce. EMiheimilisbréf 2... 2000.00 

d. Í Búnaðarbankanum .......00 0. 337.14 
— — 15437.14 

Kr. 16262.141 

Í atvinnu og samgöngumálaráðuneylinu, 20. júní 1955. 

Viefús Einarsson. 

REIKNINGUR 148 

vfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur og 

já árið 1934. Magnúsar Ólafssonar á Akranesi 

  

Sjóður frá f. á. oo... ks ker kreeres .…. kr. 2648.70 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði „2... ekkknen 158.92 

Kr. 2807.62 

(Gjöld: 

funstæða í Söfnunarsjóði tl næsla árs loco... kr. 2807.62 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneylinu, 28. júní 19. 

Viefús Einarsson.
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149 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1934. 

T 
ekjur: 

I. Sjóður frá f. á. (Stjtíð. 1934, B. bls. 371): 
a. 

b. 

Cc. 

d. 

e. 
£ 
i 

oa S-. 

. Ogreiddir vextir oOo 

Fasteignaveðlán 

Bankavaxtabréf 

Skuldabréf Beykjavíkur 

Skuldabréf hafnarsjóðs Reykjavíkur 

Skuldabréf Vestmannaeyja 

Í sparisjóði í bönkum 

2. Vextir: 

a. 

Í. 

Sjóður 

a. 

b. 

3. Ógreiddir vextir 1931 

1. Ágóði á 

. Skuldabréf Reykjavíkur 

. Kreppulánasjóðsbréf 

„ Inneign í bönkum 

Af fasteignaveðlánum 

bankavaxtabréfum 

skuldabréfum Beykjavíkt IP oss 

skuldabréfum hafnarsjóðs Rvíkur 

skuldabréfum Vestmannaeyja 

bankainnslæðu 

kaupum vaxlabréfa 

(rjöld 

til næsta árs: 

Fasteignaveðlán ......0. 

Bankavaxtabréf oo. 

Skuldabréf Vestmannaeyja 

g. Ógreiddir vextir til næsta árs 

„ Skuldabréf hafnarsjóðs Reykjavíkur 

kr. 133805.00 

29800.00 

9000.00 

9000.00 

10000.00 

670.00 

21452.62 

kr, 942.75 

1580.64 

585.00 

510.00 

600.00 

734.65 

kr. 138705.00 

39200.00 

9000.00 

8000.00 

10000.00 

1800.00 

2470.00 

18640.64 

kr. 213727 62 

9953.02 
2135.00 

2000.00 

Kr. 227815.64 

  

kr. 227815.64 
  

Kr. 227815.64 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1935. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 150 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1934. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. .......2000. 0 rr rrrrrergrrs kr. 555.12 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ......0.000 20 nn - 33.30 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs .......0.00. 0. ss kr. 588.42 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1935. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 151 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna árin 1932— 1934. 

Tekjur: 

1. Innborgað af skipstjóranum á varðskipinu Ægi með bréfi 6. maí 

1932, sekt samkvæmt 69. gr. sjómannalaga nr. 41 19. maí 1930 kr. 23.85 

2. a. Vextir 1932 ......200 000 kr. 0.47 

b. 19383) suser eeen ener e enke krrrnne - 1.04 

c. 1984 20 EDER 1.00 

Kr. 26.34 

Sjodur til næsta års ,... 22eeeeeekeen rer rk kk rr rr krrrrrnee kr. 26.34 

I atvinnu- og samgångumålaråduneytinu, 28. juni 1935 

Vigfús Einarsson.
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152 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins „Stígur“ árið 1934. 

Tekjur: 
SJÓðÐUr frá f. á. oo. eee, kr. 2089.20 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði Llo.lllllll 125.35 

Gjöld: 
Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ...cccl kr. 2211.55 

Í dlvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 28. júní 1935. 9g JONG ! . 

Vigfús Einarsson. 

153 REIKNINGUR 

Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds 

árin 1929—-1931. 

Tekjur: 

  

I. Sjóður frá f. á. (St.tið. 1929, B. ÞIS. 333) Llllll kr. 2683.99 
2. Vextir 1920 L00.. kr. 155.55 

IÐS0 ereee 160.19 
Ido rreveee 162.08 
1982 sene een 163.99 
19385 ol 170.51 
98 178.65 

——— 990.97 

Kr. 36741.96 

Gjöld: 
Í. Til trjáræktar í Klausturhólakirkjugarði af vöxtum 1928 ... kr. 100.00 
2. Til trjáræktar við íþróttaskólann hjá Geysi af vöxtum 1929 .. 106.00 
3. Til trjáræktar við Laugarvatnsskóla af vöxtum 1930 22... 100.00 
ft. Til trjáræktar í Búrfellskirkjugarði af vöxtum 1981 20... 100.00 

5. Til trjáræktar í Ulfljótsvatnskirkjugarði af vöxtum 1932 .... 100.00 
6. Til trjáræktar í Þingvalakirkjugarði al vöxtum 1933 ....... 100.00 
7. Sjóður til næsta árs .....0.0. eee, 3071.96 

  

Kr. 3671.96 

Í alvinnu- og samgöngumdlaráðuneytinu, 28. júní (935, 

Vigfús Einarsson.
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EFNA HAGSREIKNINGUR 1 

Fiskveiðasjóðs Íslands 31. des. 1934. 

Útlán 2... ennen ennen kr. 195 7520.82 

Skuldabréf Reykjavíkurhafnar .......00%.0 0. 121000.00 

Rikisskuldabréf (.........0. 00 1000.00 

Ýmsir viðskiptamenn ........0..... eeeeeeeeveereerrene … 1950.00 

Inneign í Útvegsbanka Islands ......0.0...00 00 685893.23 
  

Kr. 2170361.05 

Stofnsjóður 22.22.0220. vennen eee enekne kr. 898302.79 

Varasjóður .......... een unnns 67754.26 

Vedtryggingarsjodur 22000 nne 78384,17 

Danskt lán, dkr. 916666.68 2200 ener eekkne 916666.68 

Ýmsir viðskiptamenn .......0..0. 2011.85 

Gengisreikningur ..........000 000 213900.00 

Fyrirfram greiddir vextir ......22.. vre 33841,30 

Kr. 2170361.05 

  

Reykjavík. 10. janúar 1935 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Helgi Guðmundsson. Jón Ólafsson. Jón Baldvinsson. 

Aeikningur þessi er endurskoðaður af okkur og höfum við ekkert við hann 

að athuga. 

Reykjavík, 14. marz 1935. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson.
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Utlån 

Skuldabréf 

Kostnaðarreikningur 

Inneign í Utvegsbanka Íslands 

Stofnsjóður 

Varasjóður 

Veðtryggingarsjóður 

anskt lán, dkr. 833333.55 á . Danskt 1 Ikr. 833333.3 100 

Gengisreikningur 

Vaxtareikningur 

I. Sjóður frá fyrra ári 

346 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands 30. júní 1935. 

Reykjavíkurhafnar 

Ríkisskuldabréf 

Ymsir viðskiptamenn 

Eignir: 

Tekjur: 

2. Bætt við innstæðu vaxtacigenda: 

a. Innlög 

b. Vextir 

3. Vextir af 

4. Borgun fyrir viðskiptabækur, dráttarvextir 
ð. Vextir fyrir 1934 geymdir til útborgunar 

6. Höfuðstóll sevmdur til útborgunar 

á árinu 

lagðir við höfuðstól 

útlánum 1934 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1934. 

97409.45 

127052.72 

kr. 1539210.88 

124000.00 

1000.00 

3345.05 

5290.50 

185119.72 

Kr. 2157966.09 

kr. 946941,79 

69908.85 

8945.35 

833333.35 

243900.00 

34936.75 

Kr. 2157966.09 

t t 

"I
 « 

e 1.03 CÆ
æ 

AI
T kr. 3! = “= e 

221162.17 

218963.05 

7669.13 

72161.31 

2545.82 

Kr. 4083172.51



on
 

me
n 

=
 

Gjöld: 

I. Vextir vaxlaeigenda fyrir árið 1934: 

a. Årsvexlir, 6% s.ssseesseeeeeeeeeree kr... 196138.98 
b. Dasvextir, 5.5% 3075.05 

2. Kostnaður 

3. Vextir fyrir árið 1953, er biðu útborgunar .............. 

í. Höfuðstóll: 

a. er beið útborgunar frá fyrra ári ...... kr. 906.57 

b. er féll til útborgunar á árinu ........ 25851.03 

5. sjóður við árslok 1934: 

a. Veðskuldabréf ....... eeeveeree kr. 3045696.19 

b. Skuldabréf bæjar- og sveilarfélaga .... 195172.16 

c. Bankavaxtabréf, kr. 210000.00 — 200 168000.00 

d. Jarðræktarbréf 0... 1000.00 

c. Vextir fyrir ár 1931 ógr., fallnir í gjaldd. 27120.55 

f. ekki - 1764.17 

  

g. Í sparisjóði Landsbankans ............ 17217.68 

h. Í sjóði hjá féhirði ................ 2280.52 

Kr. 

SÖFNUNARSJÖÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík. 25. febr. 1935. 

Vilhj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. Sig. Ólafsson. 

EFNAHAGSYFIRLIT 

Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1934. 

Í. Veðskuldabréf 

2. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ........0.00. 

3. ÞBankavaxtabréf, kr. 210000.00 — 20% 

1. Jarðræktarbréf .........0.... k ennen kreeres 

5. Vextir fyrir árið 1934 ógreiddir, fallnir í gjalddaga 

6. Vextir fyrir árið 1901 ógreiddir, ekki fallnir í gjalddaga 

7. Í sparisjóði Landsbankans 

8. Í sjóði hjá féhirði ......0.... eeeeeeeeerreene 

3789251.85 

199211.05 

9522.51 

58 125.52 

26760.60 

3789251.85 
  

1083172.51 

157 

3045696.49 

193172.46 

168000.00 

1000.00 

21120.53 

#70 1.17 

17217.68 

2280.52 
 



1935 348 

157 Skuldir: 

1. Innstæda vaxtaeigenda: 

a. I Adaldeild 20... .… kr. 3055710.14 

b. - Erfingjarentudeild ................. 68882.15 

c. - Útborgunardeild 20... … 360939.,81 

d. - Bustofnsdeild 0... 7804.17 

c. - Ellistyrksdeild 2... 175.28 
mm kr. 3198511.83 

2. Vextir fyrir árið 1904 geymdir tl útborgunar .......... 72161.01 

3. Höfuðstóll geymdur tl útborgunar 22...0... … 2515.82 

i. Varasjóður 2... FENRIR e neuen nee 221032.89 

Kr. 3789251.85 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 25. febr. 1955 

Vilhj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. 

  

em N 7 ( 

158 SKYRSLA 

um starfsemi Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík árið 1934. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum, sem teknar voru gildar af sjóðs- 

stjórninni, voru 133 að tölu, og námu styrkveitingar alis 

å årinu 200. HR kr. 14875.00 

Stvrkþegar voru frá þessum verkalvðsfélögum: 

a. Verkamannafélaginu Dagsbrún 64 karlar .............. 7075.00 

b. Sjómannafélagi Beykjavíkur 10 karlar 2 c...0... 1825.00 

c. Verkakvennafél. Framsókn 21 komur 200. 2125.00 

d. Hið ísl. prentarafél. 2. 1 karl og 1 koma 0000. 275.00 

e. Pvottakvennafél Freyja 3 konur 20... BER 275.00 

Årgjald frå verkalydsfélbgunum nam .....0.0000 2915.00 

Styrkur úr ríkissjóði nam ..... HI AAN 3000.00 

Styrkur úr bæjarsjóði nam 2.ccc0..0e 3500.00 

Vaxtatekjur á árinu hái 22... 1297.00 

Sjóðurinn var í ársbyrjun ..000. 0 HR 122917.541 

en Í árslok 2... NR 124675.22 

Stjórnin hefir haldið 5 fundi á årinu. 

Reykjavík, 18. janúar 1955. 

Sieurjón Á. Ólafsson. Ágúst Jósefsson. Sigríður Ólafsdóttir.
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REIKNINGUR 159 

Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1934. 

Tekjur: 

Efirstöðvar frá fyrra ári: 

1 Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000.00 ........2.2240 kr. 4000.00 

Peningar í innlánsbók nr. 4415 í Ulvegsbanka Ísl. 815.31 
  kr. 4815.31 

Vextir: 

Af Bæktunarsjóðsbréfum  ....0.2 kr. 220.00 

innlögum í Útvegsbanka Ísl. 2...000.0 00... 32.92 
252.92 

  

Kr. 5068.23 

Gjöld: 

Eftirstöðvar til næsta árs: 

4 Ræktunarsjóðsbréf. hvert á 1000,00 0000. kr. 4000.00 

Peningar í innlánsbók nr. 4115 í Útvegsbanka Ísl. 1068.23 in 
————— kr. 5068.23 

Kr. 5068.23 

  

Reykjavik, 25. februar 1935. 

Jón Helgason. Sigurjon Jånsson. Sig. Magnussen. 

SNORRASJODUR 1930 160 

Årsreikningur 1934. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .........0..... kr. 130445.68 

Aukning á árinu samkvæmt neðan greindum reikningi ........ 1810.75 

Kr. 132256.43 

Eignum sjóðsins er varið þannig: 

Jarðræktarbréf .......... 0 kreere 130400.00 

Ínnstæða í sparisjóðsbók nr. 26 í Búnaðarbanka Íslands .... 1856.45 

Kr. 132256.43 

Tekjur: 

Vextir af jarðræktarbréfum .....2..00 00. kr. 6968.50 

Vextir af sparisjóðsinnslæðu .....0..2000 00... 142.25 

Kr.  7110.75
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160 Gjöld: 

Styrkur tl náms í Noregi: 

Ásgeir Hjartarson, stúdent, frá Arnarholti, til sagnfræðináms 

í háskólanum i Osló BR eee ener en ….. kr. 900.00 
i ' Geir Jónasson, stúdent, frá Ákureyn1, Hl sagnfræðinams í 

sama háskóla 2..0.00 sr 900.00 

ármann Halldórsson, stúdent, frá Ísafirði, il heimspeki- og 

Hræðináms í sama háskóla ........ RN 900.00 

  

Ungfrú Hólmfríður Jónsdóttir, stúdent, frá Hofteigi, til bók- 

mennlanáms í sama háskóla ....... BR HR 900,00 

Haukur Jörundarson, frá Skálholti, framhaldsstyrkur til bún- 

aðarnáms Í NOREGI 2... … bure 500.00 

Åsgcir, Åsgeirsson, frå Reykjavik, framhaldsstyrkur til brin 

aðarnáms í landbúnaðarháskólanum i Åsi .......... 700.00 

Frk. Halidóra Bjarnadóttir, kennslukona 1 Reykjavik, utan- 

tvrkur til þess að athuga framfarir í heimilisiðnaði 

  

fyrirkomulagi verklegra barna- og unglingaskóla á 

Norðurlöndum Lo sr evervvve . 200.00 

  

Ungfrú Sólveig Benediktsdóttir, frá Húsavík, Hl þess að 

  

stunda nám 1 Statens Lærerindeskole for Husstell 1 

Stabæk í Noregi 000... 2 . 300.00 

stól 1810.75 

  

Reykjavik. 28. jan. 1935 

Búnaðarbanki íslands. 

frvgegvi Þórhallsson. Þ. Sveinsson 

161 REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs verkamanna og sjomannafélaganna i Reykjavik årid 1934, 

I. Sjóður frá fyrra ári ........... AR . .… kr, 122917,34 

2. Tillag frå fælébgunum .............. RENNA . 2013.00 

3. Hagnaður af útdr. skuldabréfum ....... AR 80.00 

Í. Styrkur úr ríkissjóði 2.2.0 a 3000.00 

5. Styrkur úr bæjarsjóði 2.0..0... A HR 3500.00 

6. Vextir á árini 2. FR . . 7297.88 
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14875.00 

158.00 

124675.22 
  

I. Styrkur veiltur å årinu 2.....00 00 kr 

2, Yms gjåld 2... 

3. Sjóður: 

a. NN Alþyðuhússins, Hverfisg. kr. 38000.00 

b. Skuldabréf Alþyðuhússins Iðnó .......... 33250.00 

Cc. Skuldabréf Beykjavíkurbæjar 20... 21000.00 

d. Skuldabréf Neskaupstaðar 2........... 16000.00 

ce. Innlánsskirteini Landsbankans, nr. 1090.00 

f. Innlánsskírteini Ú ssbankans, nr. 2317.86 

g. Innstæða SÞAPISJÓÐI Ll 3987.36 

Kr. 

3. janúar 1955 

4 
Sigurjón Á. Ólafsson. Agúst Jósefsson. 

an við lg
 

feu
) pn
 

Ás
 RBeikning þennan höfum við endurskoðað og borið 

fylgiskjöl, athugað sjóð og fundið allt rétt að vera. 

> Revkjavik, 6. mai 1955, 

Stefán Jóh. Stefánsson. Guðm. Eiríksson. 

REKSTURSREIKNINGUR 

Bvegingarsjóðs Reykjavíkur árið 1933. 

Tekjur: 

I. Tillag frá ríkissjóði fyrir árið 1935 .o.cc0l0 kr. 

2. Tillag frá bæjarsjóði Beykjavíkur fyrir árið 1953 .......... 

3. Vextir af sparisjóðsinnstæðu árið 1933 20.00.0000. 

{. Vextir af bráðabirgðabyggingarl. byggingarfél. verkam. 

5. Vexlir af láni byggingarfélags verkamanna .............. 

6. Áfallnir, en óinnheimtir vextir af láni bvggingarfélags verka- 

MANNA Gl kr. 15873.15 

og drv. af sama ..........- 299,90 
i ——— kr. 15673.35 

að frádregnum Ógreiddum vöxtum af láni 

2982.52 hjá Statsanstalten 

Kr. 

bækur 

139708.22 

Sigríður Ólafsdóttir. 

og 

591538.00 

59138.00 

2330.66 

1285.83 

24720.26 

12690.85 

165303.58
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162 Gjöld: 
1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...... . kr. 12046,57 

2. Utborgadir vextir: 

a. Pil Statsanstalten ........ A kr. 9908,10 

b. Til Landsbanka Íslands HR 5634.11 
— — 15542.)1 

3. Ýmsir reikningar .. . 283.20 
í. Tekjur unfram gjöld ....... … … . 1374531.51 

  

163 EFNAHAGSREIKNINGUR 

Byggingarsjéds Reykjavikur 31. des. 1933. 

Í. Lån til byggingarfélags verkamanna . A kr 

  

2. Áfallnir en ón 
Tlas I 
islands 3. Innstæda 1 sparisjodi i Lands 

i. Till      ig rikissjods fyrir árið 1953 1heimt 

  

5. Tillag bæjarsjóðs Reykjavíkur fyrir 1933 óin i 

6. Peningar i sjodi hjå gjaldkera 

I. Lán hjå Statsanstalten ..... … . ki 

2. Skuld vid Landsbanka Islands 

Áfallnir, en ógreiddir vextir 

1. Skuldiaus eign    
Kr. 661430.85 

Reykjavik, 11. nov. 1934 

Þr 
I 90 DVES ingarsjodur Bevk 

  

Magnus Sigurdsson. Stefån Joh. Stefånsson. Jóh. 

Reikninga þessa höfum við endurskoðað, og ekkert fundið athueaveri. Så | od 

Reykjavik, 31. okt. 1935. 

Ágúst Jósefsson. Bjarni Benediktsson.



yfir tekjur og gjold 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

Vextir 1934 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

Vexlir 1934 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 .. 

Vextir 1934 

Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

Vextir 1951 

Álflaversbreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1938 .. 
Vextir 1934 

Ínnlagi á árinu 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 .. 

Vextir 1994 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1935 

Vextir 1934 

Hörlandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1931 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Styrkir veittir á árinu 

Elinborg Ásgrímsdóttir 

Guðrún Pálsdóttir 

Í sjóði 31. des. 1934 

353 

REIKNINGUR 

Ekknasjóðs V.-Skaftafellsprófastsdæmis 

Tekjur: 

1951: 

kr. 

1934. 

1137.04 

68.22 
kr. 1205.26 

709.84 

12.58 i 
— 752.42 

464.39 

27.85 
— — 499 24 

282.89 

16.96 
— 299.85 

462,18 

30.59 

5.00 2 
— 497,77 

432,79 

25.96 
—… 458.75 

208.53 

12,51 
mm PI 

Kr. 3927.33 

kr. 3205.26 

16.00 

15.92 

720.50 

Flyt 

AT
 

Gt
 

no
 

Få
 

o
 

Gt
 

AT
 

CD
 
|
 

sa
 

ao 

1935 
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164 Flutt kr. 
Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1934 

Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1931 

Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1934 
Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1984 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1931 

Kr. 
Kirkjubæjarklaustri og Vík, Í2. júlí 1935. 

Oskar J. Þorláksson, Gísl Sveinsson. 

settur. 

165 REIKNINGUR 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reikningsárið 

Í. september 1934 til 31. ágúst 1935. 

Tekjur: 
I. Eign í byrjun reikningsárs: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 20500.00 

b. Innstæða í sparisjóði o...l.0 2831.62 
c. í hlaupareikningi nr. 376 ...... 32.57 

2. Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum .................... KT. 977.50 
b. sparisjodsinnstædu 2... 118.54 
c. hlaupareikningsinnslæðu ............. 3.54 

3. Grodi i bréfakaupum og skiptum ..........22 2. 

Kr. 25266.57 

I. Styrkur veillur Á árinu seeren kr. 
2. Eign í lok reikningsársins: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Innstæða í sparisjóði ........ 

C. 

  

í hlaupareikningi .............. 

  

——— kr. 23367.1 

192.24 

299,85 

221,04 
  

3027.33 md 22? 

1099.38 

800.00 
  

770.00 

—— 21196.57 

Kr. 25266.57 

tevkjavík, 12. des. 1935. 

Jón Helgason. Páll Einarsson. Björn Þórðarson.
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REIKNINGUR 166 

Tryggvasjéds 31. desember 1934. 

1. Yfirfært frå fyrra åri: 

Jvraverndunar 

2. Bokstad      
2. Í sparisjóðsbók í Útv.b. (áður færð hjá Dýraverndunartél.) 

  

> 

”. 

Íslands .. . kr. 3526.03 

1080.00 
———— 1606.05 

Kr. 81696.62 

Skuldir: 

1. Greitt Dýraverndunarfél. skv. skipulskr.: 

Hálfir vextir af láni Dýraverndunarfél kr. 1763.02 

  

a kr 2803.09 

2. Yfirfærist til næsta     Skuld Dyraverndun 
AJ > i. så 

E. Bokstad 00. NR 

  

tvegsbankanum 

   
Kr. 81696. 

  

       
ið vid endurskodun ,, Fry 

til stiårnar Dvravernduna 

Reykjavík, #0. 

Tómas Tóm E. €, Maenússon.     Björn Gunnlaugsson. - Gíslason.
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167 REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 

vátryggingarárið 15. október 1933 til 14. október 1934. 

Aðalreikningur 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1933 til 14. 

Gjöld: 

  

I. Brunatjón á fasteignum ......... kr. 172329.14 
Þar af greitt af endurtrvggjanda ........ 84450.10 ; 

— — kr. 
IL Brunatjón á lausafé .................... kr.  3146.65 

Þar af greitt af endurtrvggjanda .......... 875.16 

IN. Reksturskostnadur ses eeeeee 
IV. Umbodslaun ........0.00 0 

V. Til frådråttar å båkudu eignaverdi: 

1. Slökkvitækjabirgða .................... kr. 271.00 

2. Åhalda og húsgagna .................… 198.00 

VI. Tekjuafgangur: 

1. flokkur: 

a. Flutt frá f. á. ........ kr. 12960.86 

hb. Tekjuafgangur þ. á. .. 208369.44 
——.— kr 221330.30 

2. flokkur: 

a. Flutt frá f. á. ........ kr. 69.67 

b. Tekjuafgangur þ. á. .. 11236.80 
—— 11306.47 

Samtals kr. 232636.77 

  

sem færist þannig: 

1. Lagt í varasjóð 1. fl. ................. kr. 210000.00 
2. - BL 5000.00 

3. Flutt til n. á. tilheyrandi 1. fl. .....0.. kr. 11330.30 
t. 2 seeren 6306.47 

Kr. 

  

okt. 1934. 

2271.49 

5533.83 

769.00 

215000.00 

17636.77 

389237.34
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Tekjur 

Í. Flutt frá fyrra ári: 

Tilhevrandi 1. fl 00... kr. 12960.86 

2. 90 ennen - 69.67 
———————— kr. 139030.55 

II. Iðgjöld af fasteignum ......000 0 kr. 381603.90 

Þar af greitt endurlrvggjanda ...........… 135372.76 
” — 246231.14 

TI. Iðgjöld af lausafé 20.00.0000 00. kr. 6924.26 

Þar af greitt endurtrvegjanda ............. 2291.39 
—— 1632.87 

IV. Vexlir 2.......... rrerene 84168.45 

V. Þóknun og ágóðabluti frá endurtryggingarfél. Storebrand: 

1. Þóknun (Provision) 2....00.00. 0 kr. 27532.82 

2. Ágóðahluti 0... 12153.03 
- 39685.85   

VI. Hagnaður á innleystum verðbréfum: 

1. Veðdeildarbréfum ......0.. kr. 1328.50 

2. Bíkisskuldabréfum #.....0.0. 00. — 160.00 
1488.50     

Kr. 389237.3Á 

    

Reykjavík, 15. jan. 1935. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1934. 

I Sjóður ......200.00 0 rese rr rr res kr.  60220.31 

H. Innstæður í bönkum og sparisjóðum .c.c..0 0 127718.96 

MI. Bíkissjóðsábyrgð .......00%2%00. 0 800000.00 

IV. Verðbréf: 

1. Veðdeildarbréf ............ kaupverð kr. 303253.00 

2. Bíkisskuldabréf ........... - 7680.00 

3. Jarðræktarbréf ..........- 102400.00 

1. Bæjarskuldabréf Rvíkur ... 19920.00 

5. Veðskuldarbréf ........... 518099.88 
——— - 951352.88 

Flyt kr. 2239352.15 

1935 
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VI 

VIL 

VII. 

IX. 

NI. 

NIL 

Il. 

IV. 

VI. 

bækur félagsins og fylgiskjöl; talið sjóð og kannað verðbréfaeignir fél 

358 

Flutt 
Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs. sýslur, bæja- og sveitarfélaga 
Vixlar 

Lán bæjar- og sveitarfélaga til slökkvitækja 
Skuldir umboða 

Skuld A/S „Storebrand“ 

Ýmsir skuldunautar 

Áhöld og húsgögn 

Slökkvitækjabirgðir 

Ábyrgðarsjóður 

Inneignir umboða 

Ógreiddar brunabætur 

Varasjóður 1. flokks: 

I. Flutt frá fyrra ári ........... 
2. Af tekjuafgangi ársins 

Varasjóður 2. flokks: 

1. Flutt frá fyrra ári 

2. Af LÅ tekjuafgangi årsins 

Flutt til næsta års: 

I. Tilheyrandi 1. flokki ......... 
2. 2 

kr. 1578335.90 

210000.00 

kr. 3500.00 

5000.00 

kr. 11330.30 

6306.47 

Reykjavík, 15. janúar 1935. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

kr. 2239352.15 

157195.00 

25110.00 

165281.43 

5000.006 

7000.00 

Kr. 2647061.19 

  

kr. 800000.00 

212.79 
990 32576.54 

1788335.90 

8500.00 

  

Kr. 2647061.19 

Sigurj. Jóhannsson. 

Reikning þenna höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við 

  

voltast hér með. að reikningurinn er í fullu samræmi við bækur félagsins, og að 
sjóður og verðbréfacign eru rétt til færð. 

Reykjavík, 6. 

J. Guðmundsson. 

júni 1955. 

Torfi Jóhannsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins almenna brunabótasjóðs fyrir sveitahíbýli árið 1932. 

I. 

ll. 

ll. 

HI. 

I. 

Tekjur: 

Jågjoåld ....s2seeeeeeeeeererrer kr kr ert kr kreeret rree kr. 12417.99 

Vextir 0... kurerer rer rrge 10251.78 

Kr. 22669.77 

- Gjöld: 
Kostnaður: J 

í. Þóknun til Brunabótafél. fyrir stjórn sjóðsins kr. 600.00 

2. Frímerki burðargjald 20... 30.00 N 
————— kr. 650.00 

Greidd brunaljón ....22eeeeeeeeerrerrrr rr kr tre rreer 2518.47 

Tekjuafgangur, sem leggst vid höfuðstól co. 19501.30 
  

Kr. 22669.77 

Efnahagsreikningur 

Hins sameiginlega brunabåtasjåds fyrir sv eitahíbýli hinn 31. des. 1932. 

Eignir: 

Innstæða í bönkum: 

Í sparisjóðsbókum og innlánsskirteimum ccc. kr. 99847.82 

Skuldabrét: 

1. Bankaskuldabréf ...0.0.0.).0. kr. 26140.00 

2. Skuldabréf syslufélaga 2.00000 23000.00 

ð með ríkisábyrgð .....0..... 21750.00 

1. segn fasleignaveði 2... 37080.00 

5. Víxlar með fasteignaveði 00... 10500.00 
— 118770.00 

Kr. 218617.82 

  
  

Höfuðstóll 1. jan. 1932 000 kr. 199116.52 

Tekjuafgangur 1932 lagður við höfuðstól .. 19501.30 
„2 kr. 218617.82 

Kr. 218617.82 

Reykjavík, 10. nóv. 1950. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega 

árin 1933 og 1934. 

Tekjur: 
Íðsjöld 

Vextir 

Hagnaður á útdregnum veðdeildarbréfum 

Gjöld: 
Kostnaður: 

I. Þóknun til Brunabótafél. fyrir sljórn sjóðsins kr. 
2. Ávísanahefti 

3. Frímerki 

Greidd brunatjón ooo 
Tekjuafgangur, sem leggst við höfuðstól 

Efnahagsreikningur 

Hins sameiginlega brunahótasjóðs tir sveitahíbýli 

Kignir 

Innstæda 1 banka: 

I HLreikn. og innlånsskirteini 
Verðbréf: 

I. Veðdeildarbréf, nv. kr. 38000.00 kr 
2. Vega- og brúargerðalánabréf ....000... 
5. Skuldabréf sýslufélaga ........ 
i með ríkisábyrgð 

5. með hreppsábyrgð .......... 
6. með fasteignaveði .......... 
7. Nixlar með fasteignaveði ......0.00. 

brunabótasjóðs fyrir sveitabýli 

  

—-——— kr. 1291.60 

FE 311 £585 

26890.58 

Kr. 31596.14 

hinn 31. des, 1934. 

kr. 90945,30 

22065.00 

2187.50 

21500.00 

19250,60 

8000,00 

67310,60 

1250.00 
——— 154563.10 

Kr. 245508, 4(
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1935 

Skuldir: 169 

[ öfuðstóll 1. jan. 2 kr. 218617.82 

Tokiuaf 26890.58 
    

xx 
samkv. ákvæðum 

  

    245508 4 

Reykjavík, 27. febrúar 1955. 

lin 1 sameiginlegi brunabåtasjådur fyrir sveitahibyli. 

BRUNABOTAFELAG ISLANDS 

H. Stefånsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1932. 

þa
n 

må
 

>
 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað: 

Í. Sjóður 1 ársbyrjun: 

i kr. 165112.37 

398831.5     

9 inneign í bönkum: 

    

a. innsíæðu Bjargráðasjóðs sveitarfélaga kr. 19692.02 

b. innstæðu hins sameiginl. Bjar gráðasj. 21375.72 - 
A— 11065.74 

CW
 

< ir af lánum (fallnir í gjalddag á árinu): 

a. Áf lánum úr Bjargráðasjóði sveilarfélaga kr. 5963.99 

b lánum år hinum sameiginl. Bjargr.sj. 771141 
—————— 13675.10 

  

Bjargráðasjóði sveilarfél. kr. 9350.22 

hinum sameieinl, Bjarer.sj. 210961.97 
——— 220515.19 

Kr. 1199000.20



1935 362 

170 Utborgad: 

I. Kostnaður við sjóðinn .......00.. 

2. Útlán: 

a. Úr Bjargráðasjóði sveilarfélaga ....... 

b. hinum sameiginlega Bjargráðasjóði 

3. Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ogreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 

b. 1931 

c. Ógreiddir vextir 1930 ............. 

d. - 1931 ............. 

e. 1932 

f. Inneign 1 bönkum ................ 

Il. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ogreiddir vextir 1981 ............. 

b. 19832 ............… 

c. Inneign í bönkum ................ 

B. Eienareikningur, 

Aktiva: 

I. Eign í ársbyrjun: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 kr. 150.25 

b. 1931 818.75 

c. Ogreiddir vextir 1930 340.00 

d. 1931 340.00 

e. Í útlánum ......... 140900.91 

f. Inneign í bönkum 163165.37 

I. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

250.00 

222895.00 

398581.50 

a. Ógreiddir vextir 1931 kr. 

b. Í 

c. Inneign í bönkum 

útlánum 

2. Eignaaukning á árinu 

kr. 42275.00 

29320.00 

kr. 150.25 

818.75 

340.00 

340.00 

1512.98 

kr 250.00 

650.00 

607361.30 
  

kr. 606013.28 

621726.50 
    

151581.62 

kr. 1300.30 

71595.00 

4157843.60 

608261.30 

Kr. 1139000.20
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Passiva: 170 

Eign í árslok: 

Í. Bjargráðasjóður sveilarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 kr. 150.25 

b. 1931 818.75 

c. Ógreiddir vextir 1930 340.00 

d. 193 340.00 

e. 1932 1512.98 

f, Í útlánum .......... 173825.69 

eg. Ínneign í bönkum .. 154381.62 
———— kr. 631669.29 

  

I. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1981 kr. 250.00 

b. 1932 650.00 

e. T utlånum ......... 11250.03 
d. Inneign í bönkum .. 607361.30 

HE 649511.33 
————— kr, 1281180.62 

    

Kr. 1281180.62 

Revkjavik, 1 september 1933, 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Viefús Einarsson. 

RBeikning þenna höfum við endurskoðað og borið saman við fylgiskjöl og 

höfum ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 10. nóvember 1935, 

Þorst. Þorsteinsson. Jón Olafsson. M. Stefánsson,
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A
 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1933. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað: 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga ......... 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður 

Vextir af inneign í bönkum: 

a. Af innstæðu Bjargráðasjóðs sveitarfélaga 

b. innstæðu hins sameiginl. Bjargráðasj. 

Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu 

svo og dagv.): 

a. Áf lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga 

b. lánum úr hinum sameiginl. Bjargr.sj. 

Afborganir lána: 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga 

b. lánum úr hinum sameiginl. Bjargr.sj. 

Útborgað: 

Kostnaður við sjóðinn ......0...0... 

Útlán: 

a. Úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga ...... 

b. hinum sameiginlega Bjargrådasjodi 

Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveilarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 

b. 1931 

c. Ógreiddir vextir 1980 ............. 

d. 1931 ............. 

e. 1932 ...........…. 

f. 19335 ......2222… 

g. Inneign í bönkum ................… 

kr. 457843.60 

608261.3( 

kr. 18948.14 

26135.86 

kr. 7654.01 

2322.85 
  

kr. 1779.95 

6708.45 
  

kr. 24700.00 

10000.00 

kr. 150.25 

818.75 

340.00 

340.00 

1512.98 

5216.31 

195817 11 

Flyt 

kr. 1066104.90 

15084.00 

9976.86 

11488.40 

Kr. 1132654.16 

kr. 1215.00 

34700.00 

164525.70 

kr. 500440.70
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II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1981 

b. - 1932 

: 1933 

d. Inneign 1 bonkum 

C. 

B. Eignareikningur. 

I. Eign í ársbyrjun: 

Aktiva: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 
b. . — 1931 
c. Ógreiddir vextir 1930 

d. 1951 

e. - - 1932 

tf. Í útlánum 

g. Inneign í bönkum 

150.25 

818.75 

340.00 

340.00 

1512.98 

1/3825.69 

151381.62 

kr. 

Il. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1931 
b. 1931 

c. Í útlánum 

d. Inneign í bönkum 

2. Eignaaukning á árinu 

Eign í árslok: 

250.00 

650.00 

11250.03 

607561.30 

kr. 

Passiva: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 
b. 1931 

c. Ógreiddir vextir 1930 

d. — 1931 

e. - 1932 

f. — 1933 

g. I utlånum ......... 

h. Inneign i bönkum 

150.25 

818.75 

340.00 

340.00 

1512.98 

5216.31 

193745.74 

kr. 

Flyt 

155847 41 

kr. 

kr. 

1935 

þe
 

=
 

þa
n 

AJ
 

Flutt kr. 500444 

250.00 

150.00 

1477.30 

630036.16 
632213.46 

Kr. 1132654.16 

631669.29 

649511.33 
kr. 1281180.62 

53845.86 

Kr. 1335026.48 

kr. 658271.44 
  

658271.44
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171 Flutt kr. 658271.44 
H. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1981 kr. 250.00 

b. 1952 150.00 

c. 1933 1477.30 

d. Í útlánum ......... 14511.58 

e. Inneign í bönkum .. 630036.16 NEN 

— kr. 1335026.48 

Kr. 1335026.48 

åevkjavik, 1 ågustmånudi 1934. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og ekkert fundið við hann að 

athuga. 
3 Reykjavík, 23. október 1935. 

Þorst. Þorsteinsson. Jón Ólafsson. M. Stefánsson. 

172 REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1934. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innhorgad: 

I. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Bjargráðasjóður sveilarfélaga ......... kr. 464525.70 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ... 632213.16 5 > . æ . 

— kr. 1096739.16     

Do Vextir af inneign í bönkum: 

a. Af innstæðu Bjargráðasjóðs sveilarfélaga kr. 17889.25 

b. innstædu hins sameiginl. Bjargrådasj. 25176.19 
43065.44   

3. Vextir af lånum (fallnir i gjalddaga å årinu 

svo og dagv.): 

a. Af lánum ur Bjargrådasjådi sveitarfélaga kr.  8792.70 

b. lånum ur hinum sameiginl. Bjargr.sj. 2256.20 
11048.90 

I. Vextir af Kreppulånasjådsbréfum .......0..0 0. 36.33 

  

Flyt kr. 1150889.83
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Afborganir lána: Flutt 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga kr. 20898.02 
b. — lánum úr hinum sameiginl. Bjargr.sj. 1466.55 

Útborgað: 
Kostnaður við sjóðinn ..........0...0.00 0020 
Útlán úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .................. 
Til jafnaðar afborgunum í Kreppulánasjóðsbréfum ...... 
Til jafnaðar vöxtum greiddum með ríkisskuldabréfum .... 
Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 

b. - 1931 

c. Ógreiddir vextir 1930 ............. 
d. 1931 ............. 

e. — 1932 ............. 

f. 1933 ............. 

g. — 1934 
h. Inneign í bönkum ................ 

Il. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1931 ............. 

b. . 1932 ............. 

c. 1983 s.ssserereee 

d. 1984 

e. Inneign í bönkum ................ 

B. Eignareikningur. 

EN |, . Aktiva: 
Eign i årsbyrjun: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 kr. 450.25 

b. — 1931 - 818.75 

c. Ógreiddir vextir 1930 340.00 
d. — 1931 -- 340.00 
e. 1932 1512.98 

f. . . 19383. -- 5216.31 
g. Í útlánum .......... 193745.74 

—
 1. Inneign i bånkum .. 455847.41 

Flyt 

kr. 450.25 

818.75 
340.00 
340.00 

1412.98 

3811.31 

4889.56 
470041.65 

250.00 

450.00 

1437.50 

1918.75 
me 

654577.15 

" 658271.14 

kr. 658271.44 

kr. 1150889.83 

22364.57 

Kr. 1173254.40 

kr. 1219.00 

12500.00 

18360.00 

437.50 

482104.50 

658633.40 

Kr. 1173254.40 

1935 

172
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172 Flutt kr. 658271.44 

Íí, Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1981 kr. 250.00 

b. 1932 150.00 

c. 1933 1477.30 

  

d. Í útlánum .......... - 14541.48 

ce. Inneign í bönkum .. 630036.16 
— — 676755.04 NS 

————— kr. 1335026.48 

2. Eignaauknng á árinu ..............2 000. 52931.67 

Kr. 1387958.15 

Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 kr. 150.25 

b. 1931 818.75 

c. Ogreiddir vextir 1930 340.00 

d. 1931 340.00 

e. 1932 1112.98 

f. 1933 3811.31 
g. 1934 1889.56 
h. Í útlánum .......... 185347.72 

i. Kreppulánasjóðsbréf . 17160.00 

i. Ríkisskuldabréf .... 137.50 

k. Inneign í bönkum .. 1/0041.65 
———— kr. 684989.72 

HM. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1981 kr. 250.00 

b. 1932 150.00 

c. - 1933 1437.50 

d. 1954 1918.75 

e. Í útlánum -........ 13075.03 

f. Í Kreppulánasj.bréf. . 1260.00 

g. Ínuneign í bönkum .. 654577.15 
——— 702968.43   

  kr. 1387958.15 

Reykjavik, 24. ågust 1935. Kr. 1387958,15 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við fylgiskjöl, og 

sannfærst um, að eignir sjóðsins samkvæmt honum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 23. október 1935. 

Þorsl. Þorsteinsson. Jón Olafsson. M. Stefánsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sjómannatrvegingarinnar árið 1934 

Idgjåld 2... nn reen ruennnne kr. 187368.14 

Rikissjóðstilag suse ennen eee kreere 690258 

Sektafé 2... vesnne 50.00 

Vextir 2... 16705.43 

Kr. 211026.15 

Gjöld: 
Bætur: 

1. Dánarbætur: 

a. Vegna slysa 1992 ...... kr. — 600.00 

b. 1935 ...... 31800.00 

C. 1934 . … 15000.00 
——— kr. 77400.00 

by
 Ororkubætur: 

a. Vegna slysa 1930 ...…. kr. 1500.00 

b. 1938 ...... 600.00 

Cc. 1933 28080.00 

d. 1934 .... 9300.00 
„A  89480,00 

3. Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 1933 ...... kr. 6770.00 

b. 1931 1... 15541.00 
A 29311.00 
HR 2627.07 

——.— kr 14I818.0 
1. Læknishjálp og lxvf 

Innheuntulaun 

Kostnaður: 

1. Sérkostnaður (læknisv. Slysavarnafél. o. fl) kr. 8750.50 

2. Hluti af sameiginlegum koslnaði ........ 9760.19 
A 18510.69 

Tekjtuafsangur, sem leggst við höfuðstól l........ 73721.17 
  

Kr. 211026.15 

DD br 301 dr DEN 1 sag EEN Gorn Reykjavik, 30. desember 19355 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson,
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Iöntrvggingarinnar árið 1934. 

Vextir .............0 0 

Bætur: tjöld: 

1. Dánarbætur: 

a. Vegna slysa 1931 ....... kr. 4200.00 

b — 1934 ....... —- 11400.00 
—— kr. 15600.00 

2. Örorkubætur: 
a. Vegna slysa 1929 ....... kr... 600.00 

b. - - 1930 ....... 6000.00 
c. 1931 ....... 6300.00 

d. - 1932 0 1500.00 

e. - - 1983 22... 33180.00 

” 1934 ....... 1200.00 
51780.00 

3. Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 1931 ....... kr... 300.00 

b. 1933 200... 23591.81 

c. 1934 0... 60932.99 
84824.80 

4. Læknishjálp og lyf 2... 11548.52 

Innheimtulaun ...........00. venerne 
Kostnaður: 

1. Sérkostnaður (læknisvottorð o. fl) ...... kr. 3709.70 
2. Hluti af sameiginlegum kostnaði ........ —  9071.66 

Tekjuafgangur, sem leggst við höfuðstól ................ 

Reykjavík, 30. desember 1935. 

SLYSATRYGGING RÍKISINS 

H. Stefánsson. 

  

kr. 180445.91 

— 7272.72 

Kr. 187718.63 

kr. 163753.32 

— 9374.02 

12781.36 
— 1809.93 

Kr. 187718.63 

Sigurj. Jóhannsson.
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371 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Slysatryggingar rikisins 31. 

Eignir: 

Sjóður 

Innstæða í bönkum: 

I. SparisjÓðir 2... 

2. Innlánsskirteini 

Verðbréf: 

1. Veðdeildarbrét, 

2. Rikisskuldabréf, kaupverð 

3. Bæjarskuldabréf með rikisábvyrgð 

1. Bafveituskuldabréf Reykjavíkur 

5. Önnur skuldabréf 

6. Vixlar 

kaupverð 200... 

Eftirstöðvar iðgjalda: 

1. Hjá Einari M. 

Barðastrandarsýslu frá árunum 1925—27 

Jónassyni fyrrv. sýslum. í 

Aðrir innheimtumenn 

Áhöld og húsgögn 

Skuldir: 

Innstæða innheimtumanna: 

Fyrirframgreiðslur 

Höfuðstóll: 

1. Sjømannatrysging in: 

Eign pr. 1. jan. 193 

+- Tekjuafgangur 105; 

2. Iðntryggingin: 

1934 

1934 

Eign pr. 1. 

Tekjuafgangur 

jan. 

Reykjavík, 30. desember 

desember 1934. 

kr. 330692.21 

115213.73 

kr. 570359.00 

16660.00 

66000.00 

7000.00 

7000.00 

kr. 2151.80 

828.27 

kr. 947226.44 

73721.17 

kr. 147496.83 

1809.93 

1935. 

SLYSATRYGGING RIKISINS 

H. Stefånsson. 

Sigurj. 

22000.00 

kr. 565.65 

1759053.94 

689019.00 

3280.07 

1930.00 

Kr. 1170698.64 

kr. 144,27 

1020917.61 

149306.76 
  

Kr. 1170698.64 

Jóhannsson. 
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REIKNINGUR 

Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted árið 1934. 

Innstæða í Söfnunarsjóði .........0..0. 00 kr. 573.00 

Óinnheimt afgjald af Hlíð 1982 sees. 134.00 

Vextir (20... 020. 33.00 
Afgjald af Hlíð i Grafningi ............0.. 0... 250.00 

Kr. 990.00 

Styrkur veittur 2222200 ennen kr. 200.00 
Innstæða í Söfnunarsjóði ........0...0..0.0 0. 656.00 
Oinnheimt afgjald af Hd 2... 134.00 

Kr. 990.00 

Reykjavik, 21. desember 1935. 

Eggert Briem. Páll B. Melsted. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1934. 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. ári: 

  

a. Veðdeildarbréf Lo... kr. 4300.00 
b. Lán gegn fasteignaveði ................. 71850.00 
c. Innstæða í bönkum .................... 14671.75 

— kr. 96821.75 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .................. kr. 189.00 

b. fasteignaveðslánum ................. 3971.94 
c. bankainnstæðu ........0.0.0.. 250.30 

— 1411.24     
    

Kr. 101232,99
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Gjold: 177 

Veittur styrkur Simoni Joh. Ágústssyni 0000 kr.  3600.00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ....00.%00 0 kr. 4100.00 

b. Lán gegn fasteignaveði „00... 81850.00 

c, Innstæða í bönkum ......000000 0. 11682.99 
97632.99 

Kr. 101232.99 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. júlí 1955 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 178 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen árið 1934. 

1. 
Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

a. Fasteignaveðslán ......00.0000 0... kr. 78650.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps 0000... 7500.00 

c. Söfnunarsjóðsinnslæða o...00000 18612.20 

d. Veðdeildarbréf .......00.0 0 7100.00 

e. Bankainnstæða 2.....000 0 22806.70 
— kr. 134698.90 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 2......0 kr. 320.00 

b. fasteignaveðslánum 20... 1212.00 

c. láni Biskupstungnahrepps ........... 375.00 

d. bankainnstæðu .......000 0 610.63 
KERNERNE 5547.63 

Kr. 140246.53 

Gjöld: 

Greidd skuld Staðarfellsskólans .....2.00 ne kr. 30000.00 

Rekstrarkostnaður Staðarfellsskólans 0. fl. 2..0..... 5828 22 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán .....000%00 00 kr. 78650.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps 2000... - 7500.00 

c. Veðdeildarbréf ........ 0 nr krnen 7100.00 

d. Bankainnstæða II 11168.3 
— 194418.31 

Kr. 140246.55 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. desember 1955. 

Friðgeir Bjarnarson.
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179 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1934. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Veðskuldabréf „.......... kr. 98050.00 
b. Lán Laugardalshrepps ............... - 7500.00 
c. Bankainnstæða ......0.0.0.. 27063.05 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum ............., kr. 1320.33 
b. láni Laugardalshrepps .............. 375.00 

c. bankainnstæðu ............ 625.96 
  

<T. 132613.05 

5321.29 

Kr. 137934.34 

1. Styrkur veittur ......0.0.0.. eee. kr.  8811.36 
2. Eign í árslok: 

a. Veðskuldabréf ............ kr. 104512.00 
b. Lán Laugardalshrepps ................ 7500.00 
c. Bankainnstæða ..........0.0)0.. 17110.98 

—— — 129122.98 

Kr. 1379341.34 

Í dóms- og kirkjumálaráðunevtinu, 31. desember 1935. 

Friðg. Bjarnarson. 

180 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum 
frá 1. janúar 1934 til 31. desember s. á. 

Tekjur: 
I. lögjöld skipa og báta ..........00 kr. 189556.18 
2. - fyrir afla, veiðarfæri og annan útbúnað .......... 1212.50 
3. Frá endurtrvggjendum upp í tjónbætur ......,.......... 83591.96 
4. - Ristorni ........... 13023.49 

Flyt kr. 
  

287387 15
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Flutt kr. 287387.13 

5. Endurgreidd umbodslaun af Ristorni 2.c.c000000000.... 139.37 

6. Vextir ...........s er 759.04 

7. Nfirfært frá varasjóði ......00.0000 00. 23956.47 

Tekjuhalli, sem yfirfærist á næsta ári 2c.0c.000 00... 13110.03 
  

Kr. 325352.04 
Gjöld: 

1. Íf. á reikningi áætlað ógreitt tjón frá Skandinavía ........ kr. 25000.00 

9. Laun framkvæmdarstjóra og tveggja gæzlustjóra .......... - 8717.92 

3. Innheimtu- og ómakslaun umboðsmanna 2.c0..000000000.. - 5023.77 

4. Skrifstofukostnaður ........000.0% 20. 1888.79 

5. Goldið upp í endurtrvggingariðgjald ........2....0000 52809.85 

6. Ógoldið upp í endurtryggingariðgjald .........00000000.. -— 58342.02 

7. Greiddar tjónbætur á reikningsárinu 2....0000.00000... 124576.60 

Ristorni á reikningsárinu ......000%. 0... 0... 17843.74 

9. Prentunarkostnaður, auglýsingar 0. fl. 20.20.0000... 141.25 

10. Símakostnaður og burðargjald ......0.000000 00... 508.10 

11. Áætlað fyrir óbætt slys á árinu „oocc00cc.n en 27500.00 
  

Kr. 325352.04 

*eykjavík, 18. marz 1935. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

Carl Finsen. 

Við þennan rekstrarreikning Samábyrgðar hefi ég ekkert fundið að athuga. 

Reykjavík, 26. marz 1935. 

Indr. Einarsson. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum þ. 31. desember 1934. 

Aktiva: 

1. Yms skrifstofuhusgågn og áhöld ......0.00.000 0... kr.  1937.00 

2. Útistandandi skuldir ..........2..00000% 000 n nn - 65913.87 

3. Í sjóði þ. 31. desember 1934: 

a. Í Landsbankanum ......00000%0 0. 0... kr. 36754.77 

b. Hjá aðalskrifstofu samábyrgðarinnar ... 16156.09 
——— -  52910.86 

Tekjuhalli samkvæmt rekstursreikningi .......00....... 13110.03 
  

Kr. 133871.76 

1935 
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181
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181 Passiva: 
I. Innieign våtryggingarfél. Skandinavia „ccc... kr. 58312.02 
2. Innieign umboðs- og viðskiptamanna Samábyrgðarinnar ... =. 23787,39 
3, Innistæður í reikningum skipanna „.........000. - 21233.52 
1. Áætlað fyrir áfallin, en óbætt Slys ll . 27500.00 

5. Stimpilmerki 2.22, - 8.90 

Kr. 133871.76 

Reykjavík, 18. marz 1935. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

Carl Finsen. 

Við þennan efnahagsreikning Samábyrgðarinnar hefi ég ekkert að athuga. 

Reykjavík, 26. marz 1935. 

Indr. Einarsson. 

182 REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

árið 1934. 

I. Seðlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 31. desember 1934. 

Í. Gullmynt 2... ervreen kr, 1119673.89 
2. Inneign hjá erlendum bönkum 2.2... ss. - 507344,91 
3. Vixlar innlendir og åvisanir 2... eee. 8317470.94 
I. Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis 2 ................. 50802.21 

5. Endurkeyptir vixlar 2... seeren - 5282190.02 
6. Lån i hlaupareikningi 2... seeren 4200611.76 
7. Reikningslån 2.222, 1610068.48 
8. Bankabyggingarnar med håsbiinadi 2... 800000.00 
9. Ýmsir skuldunautar .....0.0... see 278887.88 

10. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) ................ 535.35 
11. Innlendir bankar 2.222, 166648.83 
12. Innlend verðbréf ........ eee 611918.25 
13. Peningar Í sjóði 0... … 259375.39 
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Skuldir: 182 

I. Stofnfé 22200 e nen rkrer rr nns kr. 3600000.09 

2. Seðlar í umferð .......0000. 0. 6125000.00 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi ......0%0 0000 1313109.58 

{. Innstæðufé í reikningslánum .......000. 00 120430.29 

5. Inneign sjarisjóðsdeildarinnar ........00000 0. 312470.65 

6. Innheimt fé ekki útborgað ......02202 00 19001.15 

7. Skuld við erlenda banka ........... HINIR 7135676.64 

8. Tilkynntir tékkar ......00..200 0. eneee 17439.40 

9, Vedskuldir á fasteignum ......0..%% 20 35000.00 

10. Ýmsir skuldheimtumenn ......0.00 0 677406.85 

11. Fyrirfram greiddir vextir ......0000 000 76768,43 

12. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1938 22.00.0000 kr. 908286.82 

b. Skv. rekstursreikningi 1934 .......... 131558.16 

kr. 1339814.98 

Frá dregst: 

1. Tap á lánum og víxlum kr. 66620.04 

2. Húseignir bankans 

lækkaðar í verði ..... 50000.00 

3. Vextir af stofnfé 

greiddir ríkissjóði .... 180000.00 
——— 296620.01 

——.A2A 1045221.94 
  

Kr. 23535527.01 

Landsbanki Íslands. Reykjavík, 11. marz 1935. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og er hann Í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Pálmi Einarsson. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. marz 1935. 

Halldór Stefánsson, 

forseti.
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1. 

Innb. vextir og forv. 

2. Ymsar tekjur 

1. Utborgadir vextir 

2, 

3. Kostnaður við seðlagerð 

4. Reksturshagnaður 

1. 

2. Vixlar innlendir og 
o 
eo). 

t. Lán í hlaupareikningi 

5. Erlend mynt 

6. Bankavaxtabréf 

7. 

8. Fasteignir: 

378 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1934. 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ........... 

á árinu kr. 1162193.43 
Þar af tilheyrandi næsta ári 76768.43 

Kostnaður við rekstur bankans .......... 

kr. 151542.43 

1085425.00 

II. Sparisjóðsdeildin, 

kr. 1239967.43 

185466.80 

Kr. 1425434.23 

kr. 588848.68 

375027.39 

30000.00 

131558.16 

Kr. 1425434.23 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1934. 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............ 
c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 
bæjarfé laga ... 

e. Búnaðarlánadeildarlán .............. 

f. Reikningslán 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

a. Bankabyggingar 

b. Aðrar fasteignir 

ávÍsamir ............. 

með húsbúnaði 

87 1 203.96 

5820135.53 

335441.50 

597784.33 

71648.00 

1491295.08 

Rikissjodsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 

kr.  88731.47 

1119407.40 

Flvt 

kr. 10193508.40 

21736450.02 

3458.85 

13020.11 

98.25 

5641192.00 

2585275.46 

a
 

1206138.87 

kr. 11441141.96
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Flutt 

9. Inneign hjá erlendum bönkum .......000. 00. 

10. Inneign hjá öðrum bönkum .......0%000 0 

11. Inneign hjá seðlabankanum .........0%%% 000... 

12. Ýmsir skuldunautar .............00. 0... 

13. Ógreiddir vextir „.......... 

14. Áhaldareikningur ............0.2 000. 

15. Peningar í SjÓði .........0.00 00... 

Skuldir: 

1. Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) ............ 

2. Brezkt lán tekið 1924 .......0.00.000 000 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi .........200 0000... 

4. Innstæðufé í reikningslánum ........0...000 00... 

5. Innstæðufé í sparisjóði ........00000 0 

6. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum .................... 

7. Afskriftir útibúanna á Eskifirði og Selfossi ............ 

8. Skuld við erlenda banka ........0000% 0000. 

9. Inneign veðdeildarinnar ...........0.00 0. 

10. Innheimt fé ekki útborgað ........20.00 00 

11. Veðskuldir á fasteignum ..........2 000. 

12. Ýmsir skuldheimtumenn ......00.0. 0 

13. Fyrirfram greiddir vextir 22.02.0000 

14. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1933 2...000000 kr. 315083.95 

b. Samkv. rekstursreikningi 1934 ....... — 407020.86 

kr. 722104.81 

Frá dregst: 

a. Tap á lánum og vixlum kr. 317838.78 
b. Afskr. í Sparisj. Árness. 15000.00 

c. Bankabyvgg., með húsb., 

lækkaðar í verði ..... 6977.72 
——————————…— kr. 369816.50 

Landshanki Islands, Reykjavik, 11. marz 1935. 

Framkvæmdarstjórnin: 

kr. 41441141.96 

9270.66 

15782.82 

312470.63 

814706.54 

346171.79 

18000.00 

161876.42 
  

Kr. 43119420.82 

kr. 1554562.77 

2215000.00 

1096154.69 

5934.89 

20108195.03 

1/63206.21 

215000.00 

62934.78 

2004998.84 

14546.31 

8700.37 

260480.49 

12/118.13 

352288.31 

Kr. 43149420,82 

Magnus Sigurdsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 
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182 Framanritadan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bæk- 
ur bankans og er hann í samræmi við þær. Ennfremur höfum við á árinu sann- 
reynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir 
hendi. 

Jón Kjartansson. Pálmi Einarsson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda. kvittar 
Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. marz 1935. 

Halldór Stefánsson, 

forseti. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1934. 

Tekjur: 

  

I. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ............ kr. 161286.50 

Innb. vextir og forv. á árinu kr. 2376584.77 

Þar af tilheyrandi næsta ári 12/118.15 
——,—— 1949466.64 

Ógreiddir vextir ll 016171.79 
——. kr. 2156921.93 

2. Hagnaður af fasteignarekstri .......00.. 6865.15 
ö. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .................. 16611,11 
1. Ýmsar tekjur .......... eee 169122.47 

Kr. 2649523.66 

1. Útborgaðir vextir ....00.... kr. 1818657.08 
2. Kostnaður við rekstur „...........0 veree 372108.51 
ö. Afskrifað af áhöldum .......0.2.0 6000.00 
I. Tap á fasteignum ......0... ere ervee 40757.21 
5. Gjof i samskotasjåd vegna jarðskjálfta ................ 5000.00 
6. Reksturshagnaður ......00.0..00 eeeeee 107020.86 

  

Kr. 2649523.66
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Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar 31. desember 1934. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................... kr. 1732938.54 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............ 2060509.89 

c. Handveðslan ........0.0000 00 313941.50 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveilta- og 

bæjarfélaga ........00 0 175531.66 

c. Búnaðarlánadeildarlán .............. 71648.00 
— kr. 4654569.59 

Víxlar innlendir og ávísanir „........000 0. 15690999.47 

Bankavaxtabréf .........02%200 0. 5618822.00 

Bíkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 1866825.79 

Fasteignir ..........22.00 0000 . 605452.08 

Utibuid á Ísafirði .........00.....00 00 2234236.59 

Útibúið á Akureyri ..........00.0 0. 1010139.85 
Útibúið á Eskifirði ..........%...000. 0... — 2549298.30 

Útibúið á Selfossi .........0.00 0 159932.5 7 

Ýmsir skuldunautar .......00.0.000 00... - 447317.47 

Ógreiddir vextir .......0.00.0. sn . 268962.95 

Inneign hjá seðlabankanum ......0..0000 0... 312470.63 

Áhaldareikningur .........0..0.0 00. - 18000.00 

Peningar Í sjóði ss. ennen nes nnnee 38623.02 
  

Kr. 36075650.31 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lånid frå 1921) ............ kr. 1554562.77 

Brezkt lån tekið 1924 ......00.02.22 0 2215000.00 

Innstæðufé í sparisjóði ......002200 — 23287204.67 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ..........0....... 3649183.97 

Innstæðufé í hlaupareikningi ........0.000.0 00 - 397458.55 

Inneign veðdeildarinnar .......2..0000 0000. 2004998.84 

Útibúið í Hafnarfirði ...............00 0. 308875.91 

Veðskuldir á fasteignum ........000 00 8700.37 

Ýmsir skuldheimtumenn ........000.. 0. 257621.27 

Fyrirfram greiddir vextir .......0. 0. 315525.16 

At uafgangur óráðstafaður: 

„Frá árinu 1933 2... kr. 101313.83 

N Samkv. rekstursreikningi 1934 ....... 330995.26 

Ágóði af rekstri útib. á Akureyri ...... 46887.17 
  

Flyt kr. 479196.26 kr. 35939131.51 

1935 
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IN
2 

DD 

Flut 

Frá dregst: 

a. Tap deildarinnar sjálfr- 

ar á lánum og vixlum kr. 77677.46 

b. Tap útib. á Eskifirði 200000.00 

c. Tap útib. á Selfossi .. 50000.00 

d. Tap Sparisj. Árness. .. 15000.00 

kr. 479196.26 kr. 

3412677.46 
  

Kr. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar árið 1934. 

Tekjur: 

Vaxtavfirfærsla frá fyrra ári 

Innborgaðir vextir og for- 

vextir á árinu 

Þar af tilheyr. næsta ári 
  

Ogreiddir vextir „0... veeeeeree 

fasteignarekstri 

afskrifaðar 

Hagnaður af 

Greill upp í áður skuldir 

Ymsar tekjur 

Útborgaðir vextir 

Kostnaður við rekstur 

arúbibús og úlibúsins í Hafnarfirði 

Afskrifað af áhöldum 

Aeksturshagnaður 

sparisjóðsdeildarinnar, . 

kr. 110425.10 

1435512.16 

208962.95 
    

  

Kr. 

Kr. 

36075( 

— — kr. 

35939131.51 

136518.80 

150.81 

1814900.21 

5029.07 

5965.15 

116463.94 

1940958.37 

1388503.49 

215459.62 

6000.00 

3350995.26 

1910958.37
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Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

e. Reikningslán „......0.00 00. 

Víxlar innlendir og ávísanir ...............… 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........ 

Lán í hlaupareikningi .......0.0000 0. 

Bankavaxtabréf .......000.0 0 

Xíkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 

Fasteignir: 

húsbúnaði a. Bankahúsið með 

b. Aðrar fasteignir 

Ínneign hjá erlendum bönkum 

Ýmsir skuldunautar 

Ógreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands 

Skuld við erlenda banka 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í reikningslánum 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðlökuskirteinum 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjuafgangur óráðslafaður 

NNA kr. 

desember 1934. 

619216.70 

166252.00 

10500.00 

16850.00 

649029.39 
  

1000.00 

193245.33 
  

1461848.09 

2515515.00 

1452.35 

29648.27 

11260.00 

36879.00 

kr. 

197245.35 

8809.43 

1837.69 

7144.70 

15671.42 
      

. 4287291.28 

kr. 2234236.59 

2881.39 

162910.12 

5934,89 

1662945.87 

146790.08 

17852.10 

23740.24 

1287291.28 

  

Kr. 
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182



1935 

182 

s
a
n
 

=1
 

=
 

Ny
 

SØ
 

384 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1934. 

Tekjur: 

  

lntt frá fyrra ári ........0.. eee 

ÍF VEKUR 0... eenee 

í vixlum og ávísuntim 2... 

KJUR 

G | Ö ] d 

Ulborgaðir vextir „2... eee ever 

Kostnaður við rekstur ..........0000 00 

Tap á lánum og vixlum ......0.. 

Húsbúnaður og áhöld lækkað í verði 2000... 

Flutt tl næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ......... kr. 17852.10 

Áð frádregnum ógreiddum vöxtum ...... 7144.70 

kr. 1070 7.40 

bh. Tekjuafgangur Óráðstafaður ............. 23740.2. 1 

  

51508.52 

89518.89 

147478.50 

19280.43 

kr. 

Kr. 307586.31 

175910.61 

18094.17 

18559.27 

574.65 

  

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1934. 

Kignir 

kuldabref fyrir lánum 

a ignavedslån .......0.0.00 000... kr. 366536.37 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 607531.51 

c. H Íandveðslán ......00..0.0 0 11000.00 

d. Lán segn ábyrgð sveila- og bæjarfélaga 13300.00 

ce. Reikningslán 2... 696025.71 
———————— kr. 1694898.59 

Víxlar innlendir og ávísamir ......0.000 0 1362560.05 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis .................. 1131.00 

Lån í hlaupareikningi ..........0.%.0. 00. 804,44 

Bankavaxtabréf (......0.0.. 0 11116.00 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 322170.32 

Fasteignir 0. fl. ......... ernse 67068.87 

inneign hjá erlendum bönkum ......0.00.000 357.13 
  

1595.40 
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Flutt 

Erlend mynt 2....000 00 engene 

Ýmsir skuldunautar .......0..0 00. 

Ógreiddir vextir 22.00.2000... 

Peningar Í sjóði ......0200 00 er ere rrkrnes 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands .....0.0000.0. 00. 

Skuld við erlenda banka .......0%% 00. e nn 

Innstæðufé í hlaupareikningi .....0.0000 00. 

Innstæðufé í sparisjóði 20.00.0000... rrrrree 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinumi 2000... 

Innheimt fé ekki útborgað .......000 0 

Ýmsir skuldheimtumenn .......00. 00 

Fyrirfram greiddir vextir 20.00.0000 

Tekjuafgangur Óráðstafaður ....000000 0. 

Tekjur og gjöld útibúsins á Akurewri á árinu 1934 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári .......0.00 0 rkere 

Innborgaðir vextir 22.20.0020... 

Forvextir af vixlum Og á VÍSUNLIM #2. 

Ýmsar tekjur .......0..00 0000 rn ener kn kk knnrs 

Greitt upp Í í áður afskrifaðar skuldir .......0.... 0... 

Tekjur af fasleignarekstri .......0..00 0. 

Gjöld 

Útborgaðir vextir .........0. 0. rr rrrne 

Kostnaður við rekstur .......00.00 0 

Tap á lánum og vixlum 2....000 00 kr re rrrne 

Gefið í samskolasjóðinn vegna landskjálftanna ........... 

Ásóði af rekstri færður Landsbankanum lil tekna ........ 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 2000... kr. 38311.43 

Áð frádregnum ågreiddum voxtum ...... 1598, i 

kr. 327 13. 30 

b. Tekjuafg. óráðst. frá ár. 1931, 1932 og 1935 181694,24 

  

  

kr 

99769. 05 

Kr. 3488572.00 

kr. 

Kr 

  

kr. 222808.04 

8671641 

102082. 07 

26266.67 

2000.00 

1236.08 

Kr. 441109.27 

  

  
214407.51 

(11109,97
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Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............0......... kr. 677823.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán „............. 318888.88 
c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfél. 92102.67 
d. Reikningslán .......0.000.. 96678.441 

Víxlar innlendir og ávísanir ........00000. seeeeese 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ............00.... 
Lán í hlaupareikningi .........00.0000000 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 
Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði 

b. Aðrar fasteignir 
30000.00 

154822.59 

RN kr. 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Inneign hjá öðrum bönkum 

Ymsir skuldunautar ...........0.00.0 0. 
Ogreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands 

Skuld við erlenda banka 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ................... 
Innheimt fé ekki útborgað .......0.00. 
Ymsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1934. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári ...........0 00 eee erne 
Innborgaðir vextir .......0000.. ever 
Forvextir af vixlum og ávísunum ........0.0. 0 
Ýmsar tekjur ........0.0.0.0 0 

desember 1934. 

kr. 1185492.99 

1583665.90 

895.50 

12567.40 

22975.00 

184822.59 

104.10 

15782.82 

362072.81 

10046.01 

20795.00 

Kr. 3459220.12 

kr. 2519298.30 

9998.75 

135321.74 

130746.44 

115048.90 

7630.60 

200000,00 

11175.39 

Kr. 3459220.12 

kr. 1671.57 

45153.14 

50190.21 

9058.50 

Kr. 105073.45 
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Gjold: 

Utborgadir vextir ....220ssseeekeee kr r rr e ten rrree kr. 23838.72 

Kostnaður við rekstur .......0.0. 0. 39866.52 

Tap á fasteignum 2... tr r rr rt rr kr eee 388353.76 

Bankahúsið lækkað í verði .....2200 00 r rr rrerr 1403.07 

Flutt til næsta árs: 

Fyrirfram greiddir vextir oo... rerreee kr. 11175.59 

Að frádregnum Ógreiddum vönum ........ 10046.01 
A 1129.38 

Kr. 105073.15 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1934. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán .....0000.0 0 kr. 180689.35 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 20... 666953.25 

c. Beikningslán ......000 0 19561.54 
— kr. 1197204.14 

Víxlar innlendir og ávísanir ...22202rerererr rr rr rer ree 583709.60 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 2... - 336425,35 

"asteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ........... kr. 45000.00 

b. Aðrar fasteignir „0... 105000.00 
—— —---- 150000.00 

Ýmsir skuldunantar „......0.0 0. kr rr rrres 2881.65 

Ógreiddir vextir 20.20.2000... rrer 54420.00 

Peningar Í SJÓði 20.00.2200 0.s sn rr rr rene 25451.14 

Skuldir: 

  

Skuld við Landsbanka Íslands .......%.00 00... kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi 20.00.0000... erkrer 

Innstæðufé í sparisjóði .....2000 0. 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ...0..00. 

Ýmsir skuldheimtumenn .....2200 00 15000.00 

Fyrirfram greiddir vextir l..ccc0ren nr … 14254,05 

Tekjuafgangur Óráðstafaður .....00.0.0 0 10335.03 
  

Kr. 2350091.86
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Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1934. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrri ári ............ 0. kr. 
Innborgaðir vextir ..........0. 
Forvextir af víxlum og ávísunum ........... FAIR 
Ýmsar tekjur ........0.0.0.. eee 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .................... 
Ógreiddir vextir 2... esse. kr. 54420.00 
Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum 14254.05 

  
  

Kr. 

Gjöld: 

27134.96 

76311.86 

28296.34 

2052.93 

10645.96 

10165.95 

185208.00 

12091,57 

101329.10 

248418.80 

1702.05 

1901.45 

10335.03 
  

Kr. 185208.00 

Flutt frå fyrra åri og ågreiddir vextir ................... kr. 
Utborgadir vextir 2.2, 
Kostnadur vid rekstur 2... 
Tap á lánum og vixlum 2... eee 
Tap á fasteignum 2... eee 
Tekjuafgangur Óráðstafaður „............ 00 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1934. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..................... kr. 69975.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............... 210086.57 
c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 68675.00 
d. Reikningslán ......000. 5517.06 

—.. kr. 
Vixlar innlendir og åvisanir 2... esse. 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .......... 
Fasteignir 0. fl. ......... eren , 
Inneign hjá Landsbanka Íslands ........0..00000000 
Inneign hjá útibúi Landsbankans á Selfossi 20.00.0000... 
Ýmsir skuldunautar .........0..0000. 0. 
Ógreiddir vextir „0... 

  

Kr. 

354253.63 

14550.40 

34630.00 

22827.47 

19651.25 

120673.69 

3934.09 

18171.15 
  

588091.68
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Skuldir: 

1. Innstædufé í sparisjóði .......00000 000. rer rrrreee 

2. Ýmsir skuldheimtumenn .......000. 00. 

3. Fyrirfram greiddir vextir 20.00.0200... 

1. Tekjuafgangur óráðstafaður .....0.0000 000. enn 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1934. 

Tekjur: 

1. Innborgaðir vextir ........0020 0. 

2. Forvextir af vixlum og ávísunum 22... 

3. Ýmsar tekjur .......00000. 0. kk ker rrrnnes 

4. Greitt upp Í áður afskrifaðar skuldir .......0.....00000... 

5. Ógreiddir vextir ......0.00.00 0. kr. 18171.15 

Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum .. -  1590.70 

Gjöld: 

1. Flutt frá fyrra ári ........2.0 0... ere rrrrrrrnee 

2. Útborgaðir vextir .....220.00.0 rer kr kreere 

3. Kostnaður við rekstur .........%%%0 00. 

4. Tekjuafgangur Óráðslafaður .......02.0. 00... 

NI. Veðdeildin. 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1934. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

„flokkur 2... kr. 54428.72 

PR 173685.37 

3. ennen eenrnnenene 637125.49 

Í III 3296049.27 

Dr - 2524769.68 

6. eee ener ennns 2604927.46 
    

Flyt kr. 9290985.99 

kr. 553221.77 

15000.00 

1530.70 

18339.21 

Kr. 588091.68 

  

kr. 19076.64 

527.00 

16.60 

19765.01 

16640.45 

Kr. 56025.70 

kr. 12758.09 

23706.90 

1241.50 

18359.21 

Kr. 56025.70 
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7. flokkur 

8. — eeereresvsrse 
9 

10. — 
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Flutt 

2. Ögoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Ekki fallið í gjalddaga: 

1. flokkur 

| NV
) 

==
 

V
D
 

Gt
 

6. seere 

de mm eevereeree 

8. mm eeeeesrere 

NÆREDE 

10. — 

hb. Fallið í gjalddaga: 

flokkur I. flokkur .......... 

2 

ss
 

P
S
 

m
a
 

3. Ýmsir skuldunautar: 
2. flokkur 

kr. 774.75 

2086.43 

7573.02 

39993.55 

34285.00 

35384.28 

17166.49 

19163.82 

51256.18 
DDD gå 
3233.13 

    

kr.  2137.20 

1294.65 

16205.32 

165500.12 

61/13.07 

12583.05 

80034.57 

692341.92 

86908.08 

90374.94 
  

kr. 9290985.99 

3471169.06 

3604947,11 

3759019,33 

3811475.71 

310916.65 

612985.92 
  

2000.00 

17.80 

926.92 

714.45 

173.78 

118.00 

50.52 

862.65 

Flyt 

kr. 23937597.20 

1864.12 

kr. 21866363.89
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i. Inneign hjå Landsbanka Islands: 

1. flokkur 

2. 

Skuldir: 

þa
 

þa
 

AS
 

3ankavaxtabréf i umferd: 

flokkur .......0. 00 

Ut
 
m
a
 

U
D
 
ON
D 

m
å
 

A
T
 CT 

Sr 
9. mm eee srentreee 

10. 0 eee renes 

2. Ógreiddir vexlir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur .......... kr... 3066.75 

Be mm eee 1962.00 

1. = nenereeeee 5946.50 

6. or ennuereses 1311.00 

fr 416.25 

8. mm esserne 320.50 

DO rr enerereere 1622.50 

10. eeeererese 1410.00 

b. Ekki fallnir i gjalddaga: 

1. flokkur .......... kr... 2151.00 

2 5078.25 

3. mm eererevnee 17804.25 

Flutt 

kr. 162900.23 

48913.05 

232616.54 

280393.80 

230039.95 

185039.37 

267325.77 

210283.25 

168415.56 

kr... 95600.00 

225700.00 

791300.00 

3502000.00 

2649300.00 

2698000.00 

3608500.00 

3731800.00 

3872900.00 

3868700.00 

119071.32 

kr. 24866363.89 

2004998.84 
  

Kr. 26871362.73 

kr. 25043800.00 

  

25033.50 kr.… 22055.50 kr. 25043800.00 

1935 

182



1935 392 

182 Flutt kr. 25033.50 kr.  22055.50 kr. 25043800.00 
78795.00 

DL eeerereeee 66232.50 

6. IR 67450.00 

DL eeeeerreee 90212.50 
Bem eeueeseree 93295.00 

Ee A 96822.50 

10. seere. 96717.50 
— — 614558.50 

——— - 636614.00 
3. Ymsir skuldheimtumenn: 

9. flokkur 2.2 ren 144,25 
Í. Mismunur, sem reikningslega er eign varasjóðs 

1. flokkur ...... kr. 119423.15 
2 eee rereee 201.25 
De ener 82454.12 

IR 293213.04 
ÖL 136202.12 
0. 151887.61 
1 172740.92 
Be rr rrnee 108331.60 
9. 91160.42 

10. 55190.25 
————— — 1190804.48 

  

Kr. 26871362.73 

Landsbanki Íslands, Reykjavík, 11. marz 1935. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

  

Jón G. Mariíasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 
bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Jón Kjartansson. Pálmi Einarsson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 
Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. marz 1935. 

Halldór Stefánsson, 

forseti.
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Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 182 

Innborganir: > 

  

Borgað af lánum .......00.000 000 een nnne kr.  9443.04 

Vextir af lánum .........0.0. 000 3032.21 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ....... kr. 1077.20 

b. Dråttarvextir og provision ..............… 1133.71 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 1703.02 

d. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum 11.25 2 
—— - 6925.18 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1954 ...............… 160227.42 
  

Kr. 179627.85 

Utborganir: 

  

Innleyst bankavaxtabréf .........000 000 kr. 8100.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......0000.0. 0 1121.25 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 4200.00 

b. Annar kostnaður ........0.0 000. 6.37 
— 4206.37 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1934 RN 162900.23 
  

Kr. 179627.85 

Innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........000.. 0... kr. 19525.06 

Vextir af lánum ..........000 0. nen 8848.06 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum .......0. kr. 983,46 

b. Dråttarvextir og provision ,............. 1471.70 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 1064.52 

d. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum 31.50 
RE 3551.18 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1934 ................ 70364.47 
  

Kr. 102288.77
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ÚUtborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......000000 0 kr. 41200.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......00..00 20. 11101.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 1000.00 

b. Annar kostnaður .......00... 74.22 

— - 1074.22 
Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1984 ..............…. 18913.05 

Kr. 102288.77 

“ Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........0.000 00 reven kr. 79714.23 

Vextir af lánum ..........00.0. 00. 27996.33 

Varasjóðstekjur: 

a. %5% af lánum ......... kr. 3111.33 

b. Dråttarvextir og provision .............. 2779.16 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... - 1943.87 

d. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum 15.75 

——— 10850.11 
Ýmsir skuldunautar ........2..0. eeeveererreee . 240.91 
Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1984 ............... 238419.87 

Kr. 357221.45 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......0..0000 0 84600.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......00.0.0 0002. 37480.50 

Varasjodskostnadur: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 2200.00 

b. Annar kostnadur ........200.. 324.41 | 

——— 2524.41 

Inneign hjá Landsbankanum 81. des. 1984 ................ 232616.54 

Kr. 357221.45



vi
 

N
m
 

Gr
 

st
 

395 

Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........0.000 000 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lánum .......0 

b. Dråttarvextir og provision .............. 

c. Eigendaskiptagjald ........%... 0... 

d. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

e. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum 

Ýmsir skuldunautar „.........0..00 00... 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1934 .... 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf 

Vextir af bankavaxtabréfum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Annar kostnaður 

Ymsir skuldunautar ......0...000 00 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1934 .... 

kr. 14199.04 

12797.68 

535.54 

7200.70 

155.25 
  

Kr. 

kr. 5800.00 

2027.86 

Kr. 

157060.90 

127786.19 

34106.21 

44.00 

387943.66 

687240.96 

" 136800.00 

162157.50 

7827.86 

61.80 

380393.80 
    

687240.96 

Innborganir og utborganir 5. flokks veddeildarinnar å årinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........200 0 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum 22... 

b. Dråttarvextir og provision .............… 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1934 .... 

Ymsir skuldunautar 

kr. 12324.08 

8366.81 

3476.55 
  

Kr. 

75094,98 

123242.24 

24167.45 

211727.24 

669.54 

134901.45 
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ........%.002 000. kr. 66000.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ........0..000 0. 1341 15.00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 2900.00 

b. Annar kostnaður ......00.000 179.54 
——— - 3379.54 

Ýmsir skuldunautar „.......0..0000 0 1366.96 

Inneign hjá Landsbankanum 51. des. 1994 20.00.0000... 230039.95 
  

Kr. 454901.45 

Innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

  

Borgað af lánum ........0. 0. kr. 61795.54 

Vextir af lánum .........22.0 00. 130472.37 

Varasjóðstekjur: 

a. 19% af lánum ........0 0 kr. 13047.00 

b. Dråttarvextir og provision .............. 7874.57 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... 2636.80 
— — 23558.37 

Ýmsir skuldunautar ............0 0. 92.75 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1934 20.00.0000... - 166700.04 

Kr. 382619.07 

Innleyst bankavaxtabréf ......0.20.. 0. kr. 57600.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......00000 000 136272.50 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........... kr. 2900.00 
—— 2900.00 

Ýmsir skuldunautar ..........0.2. 0. 807.20 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1934 2022240 185039.37 

Kr. 382619.07
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Innborganir og útborganir 7. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........2.2.00 000. kr. 83537.08 

Vextir af lánum ............00. 0... 181109.47 

Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lánum .........00 kr. 18110.71 

b. Dråttarvextir og provision .............. 12392.93 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ... 3677.66 

d. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum - 25.00 
—— 34206.30 

Ýmsir skuldunautar .......00..2. 00 563.17 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1984 ,............... 232008.67 

Kr. 531425.29 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .........%.00000 00 kr. 74400.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......0..0. 0000 — 188357.50 

Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 4300.00 

b. Annar kostnaður ........0000000 0. — 505.07 
————— — 1805.07 

Ýmsir skuldunautar .........%%. 0000. - 736.95 
Ymsir skuldheimtumenn ............. 000. 800.00 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1934 267325.77 

Kr. 531425.29 

Innborganir og útborganir 8. flokks veddeildarinnar å årinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ......2..02.220 00 kr. 77451.35 

Vextir af lánum ..........20.0.0 00. 187488.10 

Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lánum .......0. 18749.16 

b. Dråttarvextir og provision .............. 9719.86 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... —-  2046.90 

d. Endurgr. vextir af bankavaxtabréfum .... 55.00 
— 30570.92 

Ýmsir skuldunautar ........0.00000.. ns - 75.50 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1934 ................ 184483.08 
  

Kr. 480069.25 
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ........00.0.0. 0 kr... 73700.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ........00. 0 188852.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 5900.09 

D. Ánnar kostnaður ...... A 10.00 
———.2 5910.00 

Ýmsir skuldunautar ......0.. eee eeerreeee - 195.50 

Ýmsir skuldheimtumenn ........... 1100.00 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1934 00.00.0000. 210283.25 

Kr. 180069.25 

Innborganir og útborganir 9. flokks veðdeildarinnar á árinu 1934. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ........2..00. kr. 68092.33 

Vextir af lánum ......... 0. 183150.67 

Varasjóðstekjur: 

a. af lánum ....2200seeeeeeeeereeeee kr. 18314.70 

b. Dråttarvextir og provision .............. 10411.49 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... 1062.03 

d. Endurgr. vextir af bankavaxtabréfum ... 67.50 
mm 29855.72 

Ymsir skuldunautar 222222 eee 167.00 

Ymsir skuldheimtumenn 22222222 eee 144,25 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1934 ...... öððd7 11 

Kr. 134957.08 

Útborganir 

Innleyst bankavaxtabréf .....0.0.. eevervevree kr. 634100.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ......00.. 195222.50 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .... … kr… 7600.00 
HE 7600.00 

Ýmsir skuldunautar „22.00.0000... A 217.52 
Ýmsir skuldheimtumenn .......0 even 101.50 

Ínneign hjá Landsbankanum 31. des. 1934 ,,............. 168115.56 

Kr. 434957,08
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Innborganir og utborganir 10. flokks veddeildarinnar å årinu 1934. 182 

Innborganir: 

Jorgað af lánum .........00 00. kr. 36657.66 

2. Vextir af lánum ........0.0 00. 106374.63 

3. Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ......00000 0 kr. 10637.62 

b. Dráttarvextir og ÞrOVISION 00 - 3024.63 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... 762.55 

d. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum ... —  21268.67 

ce. Lántökugjald af nyjum lánum .......... — 14996.00 

f. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum - 155.00 
— 50841.47 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1934 20.00.0000... 78818.21 
    

Kr. 272694.97 

Útborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabréf .......00000 0000 kr. 13900.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ......00000 00... 131485.00 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 7100.00 

b. Annar kostnaður .......0200 276.00 
mm 7376.00 

t. Ýmsir skuldunautar ........00.00 00. 862.65 

5. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1984 seere — 119071.32 

Kr. 272694.97
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183 FIRMNATILKYNNINGAR 

Samkvæmt l6gum nr. 42, 13. nåvember 1903, um verzlunarskrår, firmu og 

prokuruumbod, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1935. 

1. Reykjavík. 

I. Það tilkvynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rek- 

un: með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum undir firmanafninu 

„Kjölsalan“. Hvor okkar um sig hefir rétt, að rita firmað. og ritum við það 

þannig: 

Kjötsalan 

OL Bjarnason. 

Kjötsalan 

Sig. Steindórsson. 

2. Hér með afturkallast prókúruumboð það, er við á sínum tíma veittum 

verzlunarmanni Sigurði Þórðarsyni, Öldugötu 55, fyrir firmað Bræðurnir 

Ormsson, Reykjavík. 

Reykjavík, 17. janúar 1935. 

Bræðurnir Ormsson. 

E. Ormsson. 

ö. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður rek hér 

í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð iðnað til framleiðslu á klæðnaði ýmis- 

konar og annan skyldan alvinnurekstur undir firmanafninu 

Verksmiðjan Fónix 

0. Rornerup-Hansen. 

Firmað rita ég þannig: 

Verksmiðjan Fönix 

0. Kornerup-Hansen. 

Reykjavik, 24. januar 1935. 

O. Kornerup-Hansen, 

Suðurgötu 10,
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1. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur rck med 183 

ótakmarkaðri ábyrgð veiðarfæragerð hér í bænum undir firmanafninu 

„Laumagerðin“ 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Taumagerðin 

G. Sveinsson. 

Reykjavík. 8. jan. 1935. 

Guðmundur Sveinsson, 

Bárugölu 17, Reykjavik. 

x 
vkjavíkur, að við undirritaðir höfum 

hluta i firmanu 
5, Hér med tilkynnist öl firmaskrår Re 

selt hr. Sigurþóri Guðmundssyni, Hverfisgötu 112, okkar 

„Barónsbúð“ hér í bænum og erum þar með gengnir úr nefndu firma. 

Eru því skuldbindingar þess okkur óviðkomandi frá og með deginum i dag 

ad telja 

Reykjavík, 28. janúar 1935 

Guðm. Sæmundsson. Eiríkur Guðmundsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi 

keypt hluta Guðmundar Sæmundssonar og Eiríks Á. Guðmundssonar í firm- 

anu Barónsbúð og rek áður nefnt firma með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég einn þannig: 

Barónsbúð 

Sigurþór Guðinundsson. 

*eykjavík, 28. janúar 1935. 

Sigurþór Guðmundsson. 

6. Hér með gef ég herra Ó. G. Eyjólfssyni, Laugavegi 87, Reykjavík, prókúru- 

umboð fyrir snyrtistofuna „Edina“, Pósthússtræti 13, Reykjavík. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p- Snyrtistofan Edina 

Ó. G. Evjólfsson. 

Reykjavík, 30. janúar 1935 

Sigurborg Ólafsdóttir. 

Samkvæmt tilkynningu til hlutafélagaskrár Reykjavíkur er skrásett Ander- 

sen & Lauth H/F. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Tilgang- 

félagsins er að reka klæðaverzlun og saumastofu og allt, er stendur i 

sambandi vid slikan atvinnurekstur. Dagsetning sambykkta félagsins er 15. 
in 

október 1981. Stofnendur: Þóra Andersen, húsfrú, Aðalstræti 16, Tómas 

Jónsson, kaupmaður, Laugavegi 32. Jón Thordarson, framkvæmdarstjóri 

=
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Garði, Skildinganesi, Sveinn Þórðarson bankagjaldkeri, Bræðraborgarstíg 
33, F. A. Andersen, endurskoðandi, Aðalstræti 16, Magnús Jónsson, gjald- 
keri, Aðalstræti 16. Stjórn félagsins skipa: Tómas Jónsson, Laugav. 32, Jón 
Thordarson, Garði, Skildinganesi, og Þóra Andersen Aðalstr. 16. Firmað rita 
tveir stjórnendur saman. Hlutafé félagsins er kr. 20000.00, er greinist í 19 
hluti á kr. 1000.00 og 10 hluti á kr. 100.00. Hlutafjársöfnun er lokið og 18 
þúsund krónur greiddar. En hið ógreidda hlutafé er kræft fyrirvaralaust. 
Hlutabréfin hljóða á nafn. Engin sérréttindi fylgja nokkrum hlutum. En 
verði hlutatéð aukið, hafa hluthafar forkaupsrétt til að skrifa sig fyrir nvj- 
um hlutum í hlutfalli við hlutaeign sína í félaginu. Engin lausnarskvlda 
hvílir á hlutum í félaginu. Hlutabréfin má veðsetja, en stjórn félagsins hefir 
forkaupsrétt á hlutum, er einstakir hluthafar kunna að vilja selja, þó ekki 
nema að 10% hlutafjárins. Atkvæðisréttur er samkv. hlutafélagalögunum 
frá 1921, 31. gr. Fundi félagsins skal boða í pósti. 

Reykjavík, 15. október 1934. 

Tómas Jónsson. J. Thordarson. Þ. Andersen. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

Andersen £ Lauth H/F 

Þ. Andersen. Tómas Jónsson. 

Andersen £ Lauth H/F 

Þ. Andersen. J. Thordarson. 

Andersen £ Lauth H/F 

Tómas Jónsson. J. Thordarson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar, að starfsemi Hjálpræðishersins alls- 
staðar á Íslandi er hér eftir rekin sem sjálfstæð trúar- og líknarstarfsemi 
undir nafninu: Hjálpræðisherinn á Íslandi, er stendur beint undir yfirstjórn 
aðalskrifstofu Hjálpræðishersins í London (þ. e. undir yfirstjórn hershöfð- 
ingja Hjálpræðishersins á hverjum tíma), á sama hátt og þessu er fyrir 
komið í öðrum Evrópulöndum. 

Jafnframt tilkynnist hér með til firmaskrárinnar, að undirrituð, Evan- 
geline Booth, núverandi hershöfðingi Hjálpræðishersins, með undirskrift 
sinni undir skjal þetta, veitir þeim herrum: Adjutant Ernst Molin og Kap- 
tain Johan Överby, sem báðir eiga heimili í Reykjavík, sameiginlest pró- 
kúruumboð (kollektivt prokura), til þess að rita nafn Hjalpræðishersins á 
Íslandi samkvæmt lögum nr. 42, frá 13. nóv. 1903, og rita þeir þannig: 

pr. pr. Hjálpræðisherinn á Íslandi 

Ernst Molin. Johan Överby. 

Það skal tekið fram, að umboð þetta nær ekki til þess að kaupa, selja 
eða veðsetja fasteignir (hús eða lóðir), sem Hjálpræðisherinn á Íslandi á eða
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kann að eignast, en til þess þarf sérstakt umboð skriflegt frá hershöfðinsj- 183 

anum á hverjum tíma. 

Ofanritaðri tilkvnningu til staðfestu rita ég nafn mitt. 

London, 25. janúar 1955. 

Kvangeline Booth. 

9. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirriluð rek með ó- 

takmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun bér ; bænum undir firmanafninu 

Glasgow. 

Ág ein hefi rétt til að rita firmað og tila það þannig: 

(Glasgow 

Sigríður Stefánsdóttir. 

Reykjavík, 4. marz 1935 

Sigríður Stefánsdóttir 

Sóleyjargötu 19. 

10. Það tilkvynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við und dirritaðir 

feðgar, Ágúst Sigurðsson, Brávallagölu 20, Rvík, og Henrik W. Ágústsson, 

s. st., rekum í félagi prentsmiðju Í Austurstræti 12 í Rvík undir nafninu 

„Prentsmiðja Ágústs Sigurðssonar“ (skammstafað P. Á. SJ). Við eigum 

sinn helminginn hvor í prentsmiðjunni og berum innbyrðis kostnað og 

tökum ágóða Úl helminga, en gagnvart þriðja manni erum við ábyrgir 

fyrir skuldbindingum félagsins, annar fyrir báða og báðir fyrir annan. 

Til þess að sala eða veðfesting á prentsmiðjunni geti verið gild, verður 

undirskrift okkar beggja að koma til. 

Annars hefir hvor okkar rétt til að rila félagið og ritum við það þannig: 

Prentsm. Ágústs Sigurðssonar 

Ágúst Sigurðsson. 

Prentsm. Ágústs Sigurðssonar 

Henrik W. Ágústsson. 

Reykjavík, 19. febrúar li 5. 

Ágúst Sigurðsson. Henrik W. Ágústsson. 

11. Ég, Haraldur Hagan, úrsmiður í Reykjavík, gef hér með konu minni, 

Lárettu Eiríksdóttur Hagan, umboð sem prókúrista fyrir skrautgripaverzlun 

mína í Austurstræti 3, Reykjavík, og hefir hún öll réttindi prókúrista sam- 

kvæmt gildandi lögum. 

Firmað ritar hún þannig: 

pr. pr. Veræl. Haraldar Hagan 

Láretta Hagan. 

teykjavík, 12. febrúar 1955 

Haraldur Hagan,
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Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritud Erla Egil- 
son hefi selt frk. Anne Marie Östergaard minn hluta i firmanu „Tizkuhúsið 
Juno“, og er ég þar með Sengin úr nefndu firma. Eru því skuldbindingar 
firmans mér óviðkomandi frá 1. jan. 1935 að telja. 

Reykjavík, 25. jan. 1935. 

Erla Egilson. 

Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, 
að ég undirrituð, Anne Marie Östergaard, hefi keypt hluta frú Erlu Egilson 
í firmanu „Tízkuhúsið Juno“, og rek ég ein áðurnefnt firma með ótakmark- 
aðri ábyrgð frá 1. janúar 1935 að telja. Firmað rita ég ein þannig: 

Tizkuhúsið Juno 

Anne Marie Östergaard. 

Reykjavík, 25. jan. 1935. 

Anne Marie Östergaard. 

H/f Hamar og Vélsmiðjan Héðinn í Reykjavík tilkynna, að þau hafi 
stofnað sameignarfélag með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu „S/f Stál- 
smiðjan“, sem tekur að sér alla plötuvinnu við skip, smíði á gevmum c. fl., 
alla profiljårnsmidi vid skip, bråarsmidi o. fl. og ketilsmidi vid skip, smidi 
á landkötlum og allar ketilviðgerðir. Firmanu stjórna tveir framkvæmd- 
arstjórar, og þarf undirskrift beggja til þess að skuldbinda firmað. -— Hvor 
stofnenda leggur 45000 krónur inn í firmað. — F amkvæmdarstjórarnir 
eru: Benedikt Gröndal, verkfr., Bergstaðastræti 79, og Bjarni Þorsteinsson, 
vélfræðingur, Ægisgölu 27, Rvík, og rila þeir firmað þannig: 

5. F. Stálsmiðjan 
B. Þorsteinsson. Ben. Gröndal, 

Reykjavík, 29. des. 1934. 

pr. Hlutafélagið „Hamar“ 
Hjalti Jónsson. Steindór Gunnarsson. Th. Krabbe. 

Vélsmiðjan „Héðinn“ 

Markús Ívarsson. 

Ég undirritaður, Einar Bjarnason, cand. juris, Smáragötu 6, Reykjavík, til- 
kynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur. að ég hefi frá 1. september 1984 
gengið úr firmanu „Kauphöllin“ og afsala mér öllum réttindum gagnvart 
því og tek enga ábyrgð á skuldbindingum þess frá þeim tíma. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð það, er ég hefi haft fyrir firmað. 
Reykjavík, 9. febrúar 1935. 

Einar Bjarnason. 

Samkvæmt ofanrituðu hefir Einar Bjarnason, cand. juris, gengið úr 
firmanu Kauphöllin, en í stað hans hefir gengið inn í firmað Aron Guð-
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brandsson, Rånargåtu 7, Rvik, og ber hann åbyrgå å skuldbindingum firm- 183 

ans frå 1. september 1934. Enn fremur hefir honum verið falið prókúru- 

umboð fyrir firmað, og undirritar hann firmað þannig sem prókúruhafi: 

pr. pr. Kauphöllin 

Aron Guðbrandsson. 

Aevkjavík, 9. febrúar 1935 

Einar Kristjánsson. Stefán Bjarnason. Aron Guðbrandsson. 

Hér með tilkynnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

í félagi með Ótakmarkaðri ábyrgð klæðaverzlun og saumastofu og allt, 

sem stendur í sambandi við slíkan atvinnurekstur, undir firmanafninu 

Vigfús Guðbrandsson & Co. 

Báðir höfum við rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

Visfús Guðbrandsson & Co. 

Vigfús Gudbrandsson. 

Vigfús (Guðbrandsson & Co. 

Guðmundur Sæmundsson. 

Reykjavík, 28. febrúar 1935. 

Vigfús Guðbrandsson, Guðm. Sæmundsson. 

Brávallagötu 20. 

Á aðalfundi F.v.h.f. „Hængur“ í Beykjavík, 28. febr. þ. á., gekk úr stjórn 

félagsins trésmíðameistari Sverrir Sverrisson, en Í stað hans var kosinn 

skipasmiður Einar Einarsson, Nýlendugötu 18, *eykjavik. 

Reykjavík, 5. marz 1955. 

Í stjórn „Hængs“ 

Vigfús Guðmundsson. Þorgr. Sigurðsson. Einar Einarsson. 

Til hlutafélagaskrár Reykjavíkur lilkynnist, að á aðalfundi Eimskipafélags- 

ins „Fram“ h.f., þ. 26. janúar s. i., gengu úr stjórn félagsins þeir Gunnar 

Þorsteinsson, lögfr., Þórður Evjólfsson, prófessor. Guðmundur Kristjáns- 

son, kaupm., og Árni Gunnlaugsson, skipstjóri. Sömuleiðis varastjórnand- 

inn Steingrímur Arnórsson, gjaldkeri. 

Í stað þeirra voru kosnir eftirtaldir hluthafar: Valdimar Norðfjörð, 

heildsali, Bárugötu 12, Þáll Þorkelsson, kaupm., Grettisgötu 2, Jón St. Arn- 

órsson, skrifstm., Laufásvegi 10. og Sigurgísli Guðnason, kaupm., Tjarnarg. 

38. Varastjórnandi var kosinn Sigurður Þ. Skjaldberg. kaupm., Langavegsi 

(9. Endurkosinn var Níels Carlsson, frkvst., Laugavegi 37, og er hann for- 

maður stjórnarinnar. 

Reykjavík, 6. marz 1935. 

Niels Carlsson. Sig. P. Skjaldberg. Jón St. Arnórsson. 

áll Þorkelsson. Sigureísli Guðnason.
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183 18. Hær med tilkynnist til firmaskrår Revkjavikur, að við undirritaðir rekum 
firma hér i bænum undir nafninu „Verksmiðjan Vagninn“. Tilgangur fé- 
lagsins er að framleiða og gera við allskonar barnavagna, stálkerrur, dúkku- 
vagna, barnahjól og vms önnur leikföng. 

Félagsmenn eru Ólafur Kristjánsson og Guðm. J. Breiðfjörð, báðir til 
heimilis á Laufásv. 1. Ólafur Kristjánsson ber einn ábyrgð á rekstri félags- 
ins, en til þess að veðsetja eignir félagsins Þarf undirskrift beggja félags- 
manna. 

Hvor félagsmaður leggur í félagið kr. 500. 
Firmaritun: 

Verksmiðjan Vagninn 

Ólafur Kristjánsson. 
Verksmiðjan Vagninn 

Ólafur Kristjánsson. (Guðm. J. Breiðfjörð. 

Reykjavík, 22. marz 1935. 
Olafur Kristjánsson. Guðm. J. Breiðfjörð. 

19. Hér með afturkallast prókúruumboð það, er ég veitti herra Óla M. Ísaks- 
syni fyrir verzlun mína 28. nóvember 1984. 

Reykjavik, 9. april 1935. 

Sveinn Egilsson, 

Fjölnisv. 3. 

20. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
í félagi, sem fullábyrgir félagar. efnagerð undir firmanafninu Efnagerðin 
Valur, og getur hvor um sig skuldbundið firmað við allan daglegan rekstur 
þess, en við veðsetningu eigna þess og lántökur þarf undirskrift okkar 
beggja. 

Firmaritun: 

pr. Efnagerðin Valur 

Björgvin Grímsson. 

pr. Efnagerðin Valur 

Runólfur Pétursson. 

pr. Efnagerðin Valur 
Runólfur Pétursson. Björgvin Grímsson. 

Reykjavik, 3. april 1935. 

Runólfur Pétursson, 3jörgvin Grímsson, 
Laufásv. 27. Þórsg. 14. 

£1. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Beykjavíkur, að ég hefi selt Ingibergi 
*álssyni, Bergstaðastr. 28, verzlunina Esju frá 1. jan. þessa árs að telja. 

Reykjavík, 14. marz 1935. 

Sigurjón Sigurðsson.
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Samkvæmt ofanritudu hefi ég keypt verzlunina Esju og rek ég hana 183 

áfram undir sama nafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 

Verglunin Esja 

Ingibergur Pálsson. 

Reykjavík, 14. marz 1930. 

Ingibergur Pálsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrárinnar, að við höfum hætt að reka verzl- 

un okkar, verzlunina Vaðnes á Laugavegi 28, en sell firmanafnið „Vaðnes“ 

þeim Björgvin P. Jónssyni og Þorsteini Jónssyni, Klapparstíg 31, hér. Hinir 

nýju eigendur firmanafnsins bera enga ábyrgð á skuldbindingum firmans 

til kaupdags. Prókúruumboð það, er Hjörtur Hansson hefir haft fyrir 

verglunina Vaðnes, afturkallast hér með. 

Reykjavík, Í1. marz 1930. 

Erlendur Pétursson. Ol. Nielsen. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undiritaðir keypt firmanafnið verzl- 

unin „Vaðnes“, og rekum við hér eftir verzlun okkar undir því nafni. Við 

eigum sinn helminginn hvor í verzluninni og berum innbyrðis kostnað og 

tökum ágóða til helminga, en gagnvart þriðja manni erum við ábyrgir fyrir 

skuldbindingum verglunarinnar, annar fyrir báða og báðir fyrir annan. Til 

þess að sala eða veðsetning á verzluninni geti verið gild, verður undirskritt 

okkar beggja að koma til. Firmað ritum við þannig: 

Vergæl. „Vaðnes““ 

B. P. Jónsson. 

Verzl. „Vaðnes““ 

Þorsteinn Jónsson. 

Verzl. „Vaðnes“ 

B. P. Jónsson. Þorsteinn Jónsson. 

Reykjavík, 11. marz 1930. 

Björgvin P. Jónsson, Þorsteinn Jónsson. 

Klapparstíg 31. Klapparstig öl. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

í félagi með ótakmarkaðri ábyrgð allskonar málningarvinnu undir firma- 

nafninu Bjarni £ Ottó. Báðir höfum við rétt tl að rita firmað og ritum það 

þannig: 

Bjarni & Ottó 

Bjarni Magnússon. 

Bjarni á Ottó 

Ottó Guðmundsson. 

Bjarni Magnússon, Ottó Guðmundsson, 

Vesturgötu 42. Laugavegi 154.
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183 24. Hér með tilkynnist til firmaskrår Reykjavíkur, að undirritaður, Ólafur B. 
Ólafs, húsgagnasmíðameistari, Vesturgötu 16, Reykjavík, er genginn úr 
firmanu Smiðastofan „Reynir“, og að skuldbindingar firmans eru honum 
óviðkomandi frá 1. jan. 1935 að telja. 

Reykjavík, 16. maí 1935. 
Ólafur B. Ólafs. Jónas Sólmundsson. Garðar Hall. 

25. Vér leyfum oss hér með að tilkynna til firmaskrár Revkjavíkur, að ég með- 
undirrituð, Ingibjörg Cl. Þorláksson, sit í óskiptu búi eftir meðeiganda firm- 
ans, Jón Þorláksson, sem andaðist 20. marz þ. á., og er þvi. orðin félagi í 
firmanu J. Þorláksson £ Norðmann í hans stað, en undirskrift mín fyrir 
firmad er þannig: 

J. Þorláksson £“ Norðmann 

Ingibjörg Cl. Þorláksson. 

Meðundirritaður Óskar Norðmann veitir firmanu forstöðu og ritar nafn 
þess eins og hingað til. 

Reykjavík, 10. mai 1935. 

J. Þorláksson Ææ Norðmann 
Ingibjörg Cl. Þorláksson. Ó. Norðmann. 

26. Við undirritaðir, Baldvin Pálsson, kaupmaður, Hafnarstræti 5, Rvík. og 
Halldór P. Dungal, Marargötu 6, Rvík, tilkynnum hér með til firmaskrár 
Reykjavíkur, að við rekum í félagi með ótakmarkaðri ábyrgð ferðaskrif- 
stofu undir nafninu „Ferðaskrifstofan Gullfoss“ eða „Gullfoss tourist- 
bureau“. Báðir höfum við rétt til að rita firmað, og ritum það þannis: 

Ferðaskrifstofan Gullfoss 

Baldvin Pálsson. 

Ferðaskrifstofan Gullfoss 

Halldór P. Dungal 

Reykjavík, 28. maí 1935. 

Baldvin Pálsson. Halldór P. Dungal. 

21. Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs veitir hér með forstjóra Sigurði 
Jónassyni, Amtmannsstig 4, Reykjavík, prókúru-umboð fyrir Raftækja- 
einkasölu ríkisins, og ritar hann firmað þannig: 

Pr. pr. Raftækjaeinkasala ríkisins 

Sigurður Jónasson. 
Reykjavik, 21. mai 1935. 

Eysteinn Jónsson.
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28. Fjármálaráðuneytið fyrir hönd ríkissjóðs veitir hér med Oscar Hans Ziegler, 183 

RBánargötu 3, Reykjavík, prókúru-umboð fyrir Baftækjaeinkasölu ríkisins, 

og ritar hann firmað þannis: 

Pr. pr. Baftækjaeinkasala ríkisins 

0. H. Ziegler. 

Fjármálaráðuneytið, 13. júní 1935. 

Eysteinn Jónsson. 

29. Hér með veitist ungfrú Steinunni Ingimundardóttur prókúruumboð fyrir 

h.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson. 

Firmað ritar hún þannig: 

p. p. H.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

Steinunn Íngimundard. 

Reykjavík, 6. maí 1935. 

Tómas Tómasson. Björn Ólafs. Kristinn Sigurðsson. 

30. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Fríður Gud- 

mundsdóttir, Bjargarstíg 14, rek hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð 

gleraugnaverzlun undir firmanafninu Gleraugnaverzlunin Optik, 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað, og rita það þannigð: 

Gleraugnaverzlunin Optik, 

Friður Guðmundsdóttir. 

Aeykjavík, 8. júlí 1935. 

Fríður Guðmundsdóttir. 

31. Það tilkynnist hér með úl firmaskrár Reykjavíkur, að meðundirritaður, 

Ben. Þ. Gröndal, er frá deginum í dag genginn úr firmanu „Hauksbúð“, 

Nönnugötu 16, hér í bæ, og eru skuldbindingar firmans frá þeim tíma hon- 

um óviðkomandi. Hins vegar rekur undirritaður, Haukur Gröndal, firmað 

áfram á sína ábyrgð að öllu leyti, og hefir hann einn rétt til að rita firmað. 

Reykjavík, 1. ágúst 1935. 

B. Þ. Gröndal. Haukur Gröndal. 

32. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek smá- 

söluverzlun hér í bænum með ótakmarkað ábyrgð undir firmanafninu 

Ármannsbúð. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Ármannsbúð 

Á. K. Eyjólfsson. 

Reykjavík, 12. ágúst 1935. 

Ármann K. Eyjólfsson, 

Fjölnisveg 4.
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183 33. Hér med tilkynnist til hlutafélagaskrår Reykjavikur, ad å adalfundi i h.f. 

Hampiðjan, sem haldinn var hinn 20. júní s. 1, varð sú breyting á stjórn 

félagsins, að í slað Bergþórs Teitssonar, skipstjóra, var kosinn Gunnar Ein- 

arsson, framkvæmdarstjóri, Austursiræti 8, Reykjavík. Varamaður í stað 

Jóns Guðlaugssonar, vélsmiðs, var kosinn Halldór Gíslason, skipstjóri, Sól- 

vallagötu 19, Reykjavik. 

Reykjavik, 29, juli 1935, 

H.f. Hampiðjan 

Guðm. S. Guðmundsson. Gunnar Einarsson. Guðmann Hróbjartsson. 

34. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

kemiska fatahreinsun og Htun hér í bænum, sem fullábyrgðir félagar, undir 

firmanafninu Efnalaugin Glæsir. 

Hvor okkar um sig getur skuldbundið firmað við allan daglegan rekst- 

ur þess, en við veðsetningu eigna þess og lántökur þarf undirskrift okkar 

beggja. 

Firmaritun: 

Efnalaugin Glæsir 

M. Magnússon. 

Efnalaugin Glæsir 

Ingim. Jónsson. 

Efnalaugin Glæsir 

M. Magnússon. Ingim. Jónsson. 

Reykjavík, 28. ágúst 1935. 

Magnús Magnússon, 

Breiðablik, Seltjarnarnesi. 

Ingimundur Jónsson, 

Bergstaðastræti 17 B, Reykjavík. 

35. Elsabet og Guðrún Jónsdætur, Framnesveg 17, Reykjavík, til kynna til 

firmaskrár Reykjavíkur, að þær reki þvottahús hér í bænum sem fullábyrgir 

félagar undir nafninu: Þvottahúsið Gryta“. 

Undirskrift beggja er nauðsynleg til að skuldbinda firmað. 

Firmað ritum við þannig: 

Þvottahúsið Gryta 

Guðrún H. Jónsdóttir. Elísabet Jónsdóttir. 

Reykjavík, 24. sept. 1935. 

Guðrún H. Jónsdóttir. Elísabet Jónsdóttir. 

36. Hér með tilkynnist til firnmaskráar Reykjavíkur, að við skipti í dánarbúi B. 

H. Bjarnason, kaupmanns hér í bæ, þann 15. júlí s. L, var svni hans Hákoni
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B. Bjarnason, til heimilis í Sumaer, Wash., U. S. A., lögð út upp í arfahluta 183 

hans verzlunin B. H. Bjarnason, og var jafnframt svo ákveðið, að verzlunin 

skyldi rekin undir sama nafni og áður samkvæmt ákvæði í erfðaskrá hins 

látna. 

Reykjavík, 15. ágúst 1935. 

F. h. skiptaforstjóranna í dánarbúi B. H. Bjarnason. 

Jón Ásbjörnsson. 

37. Ég leyfi mér hér með að tilkvnna tl firmaskrár Reykjavíkur, að ég undir- 

ritaður hefi í dag selt hr. Sigurði Sveinssyni, Bergstaðastræti 14 hér í bæ, 

verzlun mina, svonefnda „Verzlun B. H. Bjarnason“. og miðast kaupin við 

1. þ.m. 

Allar skuldbindingar verzlunarinnar, frá 1. þ. m. að telja, eru því mér 

óviðkomandi. 

Reykjavík, 6. ágúst 1935. 

Hákon B. Bjarnason. 

Eins og að ofan greinir, hefi ég undirritaður, með kaupsamningi, dags. 

í dag, keypt „Verzlunina B. H. Bjarnason“ af herra kaupmanni Hákoni 

Bjarnason hér í bæ, og miðast kaupin við 1. þ. m. Rek ég því verzlunina frá 

þeim tíma að telja á mína ábyrgð og undir sama nafni og áður. 

Firmað rita ég þannig: 

„Verglun B. H. Bjarnason“. 

Sigurður Sveinsson. 

Reykjavík, 6. ágúst 1935. 

Sigurður Sveinsson. 

38. Eg undirritaður, Guðmundur Gamalíelsson, bóksali í Reykjavík, gef hér 

með herra gjaldkera Finni M. Einarssyni umboð sem prókúruhafa fyrir 

verzlun mína og aðrar eignir frá 10. sept. 1935 að telja, og hefir hann öll 

réttindi prókúruhafa samkvæmt gildandi lögum. 

Hann undirritar fyrir min hönd þannig: 

pr. pr. Guðmundur Gamalielsson 

Finnur M. Einarsson. 

Reykjavík, 9. sept. 1935. 

Guðm. Gamalelsson. 

}. Hér með tilkynnist tl firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð hefi með 

kaupsamningi, dags. 31. maí 1935, selt frú Sigríði Helgadóttur, Hverfisgötu 

98, hér í bæ, verzlun mina, „Hattaverzlun Mar grétar Levi“ ásamt firma-
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183 nafninu. Allar skuldbindingar verzlunarinnar frå dags. kaupsamningsins 

eru mér því óviðkomandi. 

Reykjavik, 12. sept. 1935. 

Margrét Sigurðsson. 

Eins og að ofan greinir, hefi ég undirrituð með kaupsamningi dags. 31. 

mai 1955 keypt „Hattaverzlun Margrétar Levi“ ásamt firmanafni af frú 

Margréti Stefánsdóttur Sigurðsson, hér í bæ, og miðast kaupin við dags. 

kaupsamningsins. Rek ég því verzlunina frá þeim tíma að telja á mína 

ábyrgð og undir sama nafni og áður. 

Firmað rita ég þannig: 

Hattaverzlun Margrétar Levi 

Sigriður Helgadóttir. 

Reykjavik, 12. sept. 1935. 

Sigríður Helgadóttir. 

10. Ég undirritaður, P. M. Bjarnason, kaupm. í Beykjavík, hefi í dag selt hr. 

kaupm. Stefáni Bjarnason minn hluta í firmanu „Pétur M. Bjarnason £ 

Co.“, og er verzlunin frá deginum í dag rekin á hans ábyrgð og skuldbind- 

ingar hennar frá þessum degi mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 2. ágúst 1935. 

Pétur M. Bjarnason. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég keypt firmað „Pétur M. Bjarnason £ Co.“ 

og ber ég sem einkaeigandi ábyrgð á skuldbindingum þess frá deginum í dag. 

Firmað rita ég þannis: 

Pétur M. Bjarnason £ Co. 

Stefán Bjarnason. 

41. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirrituð rek smá- 

söluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu 

„Tóbak og sælgæti“. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Tóbak og sælgæti. 

Ása Jóhannsdóttir. 

Reykjavík, 10. október 1935. 

Ása Jóhannsdóttir. 

12. Hér með tilkynnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð raflampagerð undir firmanafninu
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„Raflampagerðin“. Firmað ritum við hvor fyrir sig, en þó þarf undirskrift 183 

beggja, ef um er að ræða sölu, veðsetningu eða aðrar meiri háttar skuld- 

bindingar. 

Firmaritun: 

Raflampagerðin 

Þorsteinn Hannesson. 

Raflampagerðin 

Kristþór Alexandersson. 

Baflampagerðin 

Þorsteinn Hannesson. Kristþór Alexandersson. 

Reykjavík, 28. sept. 1930. 

Þorsteinn Hannesson. Kristþór Alexandersson. 

43. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég hefi selt verzlun mina, 

„Bókaverzlun Þór. B. Þorlákssonar“, hér í bæ, þeim Jóni St. Arnórssyni, 

Laufásveg 10, og Steingrími Arnórssyni, Þingholtsstr. 21, frá 17. júlí s. l., og 

ber ég því enga ábyrgð á skuldbindingum verzlunarinnar frá þeim tíma. 

Jafnframt hefi ég veitt samþykki til þess, að verzlunin gangi undir sama 

firmanafni og áður. 

Reykjavík, 12. október 1935. 

Sigríður Snæbjarnardóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt „Bókaverzlun Þór. 

B. Þorláksson“, hér í bæ, og rekum hana sem fullábyrgir félagar frá 17. Júlí 

1935. En eldri skuldbindingar og skuldir verzlunarinnar eru okkur óvið- 

komandi. Firmað ritum við hvor í sínu lagi þannig: 

Bókav. Þór. B. Þorlákssonar 

Jón St. Arnórsson. 

Bókav. Þór. B. Þorlákssonar 

Ster. Arnórsson. 

Reykjavík, 12. október 1935. 

Jón St. Arnórsson. Stgr. Arnórsson. 

44. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek hér í bænum 

prentmyndagerð (Cliché-Anstalt) undir nafninu „Prentmyndagerðin“, og 

rita ég einn firmað þannig: 

Prentmyndagerðin 

Ól J. Hvanndal. 

Reykjavík, 25. okt. 1935. 

Ól. J. Hvanndal. 

45. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að firmað Heitt á Kalt 

hefir frá 1. okt að telja verið selt hr. bryta Guðlaugi Guðmundssyni, Ing-
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olfsstræti 3, hér i bænum. Rekur hann firmad einn framvegis og á sina 

abvrgð. 

  

Einar B. íruðmundsson 

  

{samkv. umboði 

Samkvæmt! ofanriluðu hefi ég í dag keypt matsöluhúsið Heitt £ Kalt, 

  

hér í bænum, og rek ég það á undir sama firmanafni og á mína ábyrgð. 

Firmað rila ég þannig: 

Heitt & Kalt 

Guðl. Guðmundsson. 

ÍS. okt. 1955. 

  

Guðl. Guðmundsson. 

„. Barónsbúð tilky hér með tl firmaskrár       
Revk hefi selt kaupm. Cæsari Mar nefnda verzlun, og 

eru skuldbindingar firmans mér óviðkomandi frá deginum í dag að telja. 

Reykjavík, 17. okt. 1935. 

Sigurþór Guðmundsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég í dag keypt verzlunina Barónsbúð, hér í 
bænum, og rek ég hana sem fullábyrgur eigandi frá og með deginum í dag. 
Eldri skuldbindingar verzlunarinnar eru mér óviðkomandi. Firmað rita ég 

þannig: 

Barónsbúð 

Cæsar Mar. 

Reykjavik, 17, okt. 1935. 

Cæsar Mar 

    bad tilkynnist hér med til firmaskrår Reykjavikur, ad frå 7. april bh. å. er 
meðundirrifaður, Marteinn Steindórsson, genginn úr firmann Nylenduvöru- 

  

verslunin Jes Zimsen, Beykjavík, og er allur rekstur firmans og skuldbind- 
ingar el 

  

þann tíma honum óviðkomandi. 

Reykjavík, 25. okt. 

isli Guðnason. Marteinn Steindórsson. Sigur 

  

Frá 7. april þ. á. rek ég undirritaður, Sigurgísli Guðnason, firmað Nylendu- 

  

voruverzlunin Jes Zimsen, Reykjavík, áfram á mina ábyrgð. Ég einn hefi 

réti til að rita firmað og geri það þannig: 

Nýlenduvöruverzlunin Jes Zimsen 

Sigurgisli Guðnason. 

Reykjavík, 25. okt. 1985 

Sigurgisli Guðnason
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48. bad tilkynnist hér med til firmaskrår Reykjavikur, ad samkvæmt vinsam- 183 

legu samkomulagi gengur hr. Frits Nathan, til heimilis í Kaupmannahöfn, 

úr firmanu Nathan & Olsen frá og með 31. þ. m. Eru því allar skuldbind- 

ingar firmans, þær, er stofnaðar verða eftir þann dag, honum óviðkom- 

andi. 

Hinsvegar halda hinir félagarnir, Carl Ólsen og 5 John Fenger, sem 

hefir verið meðeigandi og fullábyrgur félagi síðan 1. júní 1914, áfram að 

reka firmað sem fullábyrgir félagar með óbreyttu firmanafni. 

Reykjavik, 16. desbr. 1935. 

Carl Olsen. John Fenger. 

19. Ég undirritaður tilkynni hér med til firmaskrår Reykjavikur, ad ég rek hér 

í bænum safigerð og sultugerð undir firmanafninu „Saftgerðin Humall“. 

Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og rita það þannig: 

Saftgerðin Humall. 

Jónas Jónsson. 

*eykjavík, 20. nóv. 1935 

Jónas Jónsson. 

50. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek hér í bænum verzl- 

un með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu „Búðin“, og rita ég einn firmað 

þannig: 

Búðin 

F. Gunnlaugsson. 

*evkjavík, 3. des. 1935. 

Filippus Gunnlaugsson, 

Túngötu 16. 

51. Ég undirrilaður Einar Kristjánsson, Sjafnargötu 6, Reykjavík. tilkynni hér 

með, að ég er frá Í. desember þ. á. genginn úr firmanu Kauphöllin, og ern 

allar skuldbindingar firmans eftir þann tíma mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 20. nóv. 1935. 

HE. Kristjánsson. 

Samkvæmt ofanrituðu er Einar Kristjánsson, Sjafnargötu 6. Reykjavík. 

genginn úr firmanu Kauphöllin, og rekum vér tveir eigendur firmans það 

framvegis á sama hátt og undanfarið. 

Reykjavík, 28. nóv. 1935. 

Stefán Bjarnason. Aron Guðbrandsson.
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2. Myra- og Borgarfjardarsysla. 

H/f. Svanur rekur fiskveiðar og skylda atvinnu á Akranesi, og eru sam- 

bykktir dags. 16. febr. 1935. Stofnendur eru: Húsfrú Jónína Eggerfsdóttir, 

Akranesi, Ólafur B. Björnsson, kaupm., s. st. Árni Sigurðsson, útgerðarm., 

s. st, Þorbergur Sveinsson, úfgerðarm., s. st., Halldór Jónsson, útgerðarm., 

s. st, Þórður Ásmundsson, útgerðarm., s.. st, Magnús Guðmundsson, útgerð- 

arm, s. st., Hallgrimur Björnsson, læknir, s. st., Jón Sigmundsson, kaupm.. 

s. st., Ólafur Fr. Sigurðsson, kaupm.. s. st., Ragnar Friðriksson, skipstj., s. st. 

og Kristinn Guðmundsson, skipstjóri, s. si. 

Stjórn félagsins skipa: Ól. B. Björnsson, Þórður Ásmundsson og Jón 

Sigmundsson. Framkvæmdarstjóri er Sigurður Vigfússon og hefir pró- 

kúruumboð og rilar firmað þannig: 

pr. pr. hlutafélagið Svanur 

Sigurður Vigfússon. 

Tveir úr stjórninni geta skuldbundið félagið, og tila þeir það þannig: 

f. h. hlutafélagið „Svanur“ 

Ól. B. Björnsson. Jón Sigmundsson. 

f. h. hlutafélagið „Svanur“ 

Ól B. Björnsson. Þórður Ásmundsson. 

f. h. hlutafélagið „Svanur“ 

Jón Sigmundsson. Þórður Ásmundsson. 

Hlutaféð er 5000 krónur, er ið í 250 kr. hluti, og er að fullu greitt. 

Hiutabréfin hljóða á nafn, og fylgja þeim engin sérréttindi og ekki heldur 

lausnarskylda. 

Hluthöfum er óheimilt að framselja hlutabréf sín til eignar, nema fé- 

laginu sé sjálfu gefinn kostur á að kaupa þau fyrir sama verð og með sömu 

skilmálum og aðrir bjóða. 

Fundi skal boða með viku fyrirvara. Eitt atkvæði er fyrir hverjar 
250 kr., sem hluthafi á í félaginu. Þó má enginn hluthafi fara með meir: 
en MM atkvæða. 

Barðastrandarsýsla. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi hlutafélagsins „Verðandi“ í Bíldudal, sent 

haldinn var 11. þ. m. gengu úr stjórn félagsins þeir: Ágúst Sigurðsson, 

Samúel Pálsson og Jón J. Maron. Í þeirra stað voru kosnir í stjórnina: 

Kristján Árnason, skipstjóri, Guðbjartur Ólason, sjómaður, formaður, og 

Brynjólfur Eiríksson, sjómaður, allir til heimilis á Bíldudal. 

Bildudal, 20. júní 1935, 

H/f. Verðandi. 

Guðbj. Ólason. Kristján Árnason. Brynj. Eiríksson.
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Við undirritaðir, sem kosnir vorum Í stjórn hlutafélagsins í 183 

Bildudal á aðalfundi þess 11. þ. m., veitum hér með kaupin. áls- 

syni og kaupm. Jóni S. Bjarnarsyni, báðum bl heimilis í Bíldudal, Í JG 

  

ótakmarkað umboð til að annast stjórnarstörf í framangreindu félagi í 

fjarveru okkar. 

Bíldudal, 20. júní 1955. 

Guðbj. Ólason. Kristján Árnason. Brynj. Eiríksson. 

Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

Hinn 7. þ. m. var bú Wilhelms Guðmundssonar, kaupmanns á Ísafirði, 

tekið til gjaldþrotaskipta. Verzlunin Ísafold, er hann hefir rekið, er hæti 

Skiptaráðandinn á Ísafirði, 20. marz 1935. 

Torfi Hjartarson. 

Ég undirrituð ekkja Jóns S. Edwald, kaupmanns á Ísafirði, hefi gengizt vid 

arfi og skuldum í búinu. Procuru fyrir verglunina hefir Tryggvi Jóakims- 

son, konsúll á Ísafirði. 

Verzlunina ritar hann þan g: 

p. p. J. S. Edwald db 

Tryggvi Jóakimsson. 

Ísafirði, 16. maí 1930. 

Sigrún Edwald. 

1 
Hér með tilkynnist Gl firmaskrár Ísafjarðar, að ég hefi selt Timburverdd- 

unina „Björk“ á Ísafirði þeim Hallgrími Pélurssvni og Jóni Kris 

húsasmiðum á Ísafirði. frá og með deginum 20. mai þ. á. 

sljánssyni, 

að telja, og ern 

mér því óviðkomandi allar þær skuldbindingar, er serðar kunna að verða 

eftir þann tíma undir greindu firmanafni. 

p. I. Ísafirði, 31. maí 1935. 

Jóh. Bárðarson. 

5 

Hér með tilkvnnist til firmaskrár Ísafjarðar, að við undirritaðir, Jón Krist- 

jánsson, trésmíðameistari, Ísafirði, og Hallerinnur Pé rsson, húsasmiíða- 
10- d 

u 

meistari, Ísafirði, höfum keypt Timburverzlunina Björk á Ísafirði af 

hanni Bárðarsvni, kaupmanni. frá 1. júní þ. é. að tel; a, og rekum við vergl- 

unina áfram undir sama firmanafni sem full abs r sameignarfélagar. 

Hvor okkar sem er getur skuldbundið firmað, og ritum við það þannig: 

Timburverzlunin Björk 

Hallgrimur Pélursson. 

Timburverzlunin Björk 

Jón Kristjánsson. 

Ísafirði, 18. júlí 1935. 

Hallgrímur Pétursson. Jón Kristjánsson,
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5. Siglufjardarkaupstadur. 

Hér með tilkynnist firmaskrá Siglufjarðar, að ég hefi hætt öllum rekstri 
undir firmanafninu „Heitt og Kalt“ á Siglufirði. 

Siglufirði, 7. des. 1931. 

Páll Guðmundsson. 

Undirrituð stjórn Síldarverksmiðja ríkisins veitum hér með hr. Jóni Gunn- 
arssyni, verkfræðing. prókúruumboð fyrir Sildarverksmiðjur ríkisins, og rit- 
ar hann firmað þannig: 

pr. pr. Síldarverksmiðja ríkisins 

J. Gunnarsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð hr. Oscar Ottesen, framkvæmda- 
stjóra, fyrir nefnt firma. 

Siglufirði, 21. marz 1935. 

f. h. Síldarverksmiðja ríkisins. 
Jón Þórðarson. Þormóður Eyjólfsson. Jón Sigurðsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupsíaðar, að við undir- 
ritaðir, Halldór M. Vídalín og Sveinn Guðmundsson, báðir tl heimilis á 
Siglufirði, rekum smásöluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð 
undir firmanafninu: „Halldór £ Sveinn“. Hvor um sig hefir rétt til að rita 
firmað og skuldbinda það, með þeirri undantekningu, að sé að ræða um 
veðsetningu á fasteign, þarf undirskrift beggja til að skuldbinda firmað. 
Firmað ritum við þannig: 

Pr. „Halldór £ Sveinn“ 

Halldór M. Vídalín. 

Pr. „Halldór Æ Sveinn“ 

Sveinn (Guðmundsson. 
Sé um veðsetningu á fasteign að ræða, ritum við firmað Þannis: 

Pr. „Halldór Æ Sveinn“ 

Halldór M. Vídalín. Sveinn Guðmundsson. 

Siglufirði, 6. apríl 1935. 
Halldór M. Vídalín. Sveinn Guðmundsson. 

Félagið heitir Kaupfélag verkamanna á Siglufirði og skammstafað Kk. V.. 
Siglufirði. Heimili þess og varnarþing er á Siglufirði. samþykktir þess eru 
dagsettar á stofnfundi. Tilgangur félagsins er að úivega félagsmönnum alls 
konar vörur sem beztar og með sem vægustu verði, að safna fé í sjóði til ir 

tryggingar félaginu og að efla samvinnu milli samskonar félaga. Aðalfund-



119 

ur hefir æðsta vald í félagsmálum. Stjórninni er 

fundar, ef þriðjungur félagsmanna krefst þess og 
13} 
(8: 

  

Stjórnina skipa 5 menn og 3 varanienn, kosnir 

lagsmenn. Kýs hún sér formann og varaformann Hl eins árs í senn. Stjórn- 

arfundur er lögmætur, ef helmingur stjórnar er mættur. Á 

ur úrslitum. nema jöfn séu; þá ræður atkvæði formanns. Su 

I 

1 Bre om 
fl atkvæda ræd- 

órnendur tveir 

    

   

saman rita firmað. Framkvæmdarstjóri hefir prókúr 

10 tíu krónur í félagssjóð. Í varasjóð greiðast árleg 

félaosins. Hver félags aðu r kaupir minnst 50 finmliu 

innan SEX is JÖ 

af stjórninni á þann háti,    af skuldbir 

er hún telur henta. 

  

Ja am 1 so gam bu A 6 li 95 
agsemning Sam DV 0. apPI >. 

Tegund atvinnu: Verzlun með san einnusniði. 
til öja ára. 3 varamönnum, kosnum 

  

Stjórnin er skipuð 5 DjÖnnum « 

- sveinn Þorsteinsson. Aðrir stjórnarmeðlimir Stjórnarformaður ei Sigur- 

hjörtur Bergsson. Sigurður Sveinsson. Jóhann Einarsson og Gunnar Jö- 

hannsson. 

Heimild til að rita firmað hafa formaður og einhver úr stjórninni 

þannig: 

pr. Kaupfélag verkamanna, Sig lufirði 

Sveinn Þorsteinsson. Sigurður Sveinsson. 

Kaupfélag verkamanna. Siglufirði 

Sveinn Þorsteinsson. Sigurhjörtur Bergsson. 

pr. Kaupfélag verkamanna, Siglufirði 

Sveinn Þorsteinsson. Jóhann Einarsson. 

pr. Kaupfélag verkamanna. Siglufirði 

Sveinn Þorsteinsson. Gunnar Jóhannsson. 

iðri er: Björgvin Stefánsson, og rilar hann 

  

Prókúra: Frat 

sem prókúruhafi 
tkamanna, Siglufirði 

    

pr. 
Stefånsson 

Tillég, sem 16 eru: 10 tíu krónur inntökugjald í fé- 

lagssjóð, 1%0 af ársviðskiptave tu í varasjóð. 00 fimmtíu krónur vaxla- 

bréf, tc vextir, kaupi hver félagi innan sex mánaða, sein standi sem try 

i fé laginu, unz endurgreitt er. 

    Hver félagsmaður ábyrgist 

bindingum félagsins. 

Fundir boðaðir eftir samþykkt stjórnar í hvert sinn,



1935 420 

183 6. Eyjafjardarsysla og Akureyrarkaupstadur. 

1. Hér med tilkynnist til firmaskrår Akureyrar, ad ég, Gudrun Olafsson, hefi 
frå 1. januar 1934 hætt ad reka verzlunina Ragnar Olafsson og afhent hana 
syni minum Sverri Ragnars. 

Jafnframt tilkynnist, að Sverrir Ragnars hefir prókúru-umboð fyrir mig. 
Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist, að ég, Sverrir Ragnars, hinn 1. janu- 

ar 1954 hefi tekið við rekstri verzlunarinnar Ragnar Ólafsson og rek hana 
framvegis einn og á eigin ábyrgð og með óbreyttu firmanafni. 

Ég einn hefi rétt til þess að rita firmað og rita það þannig: 

Ragnar Ólafsson 

Sv. Ragnars. 

Akureyri, 15. marz 1935. 

Guðrún Ólafsson. 
Sverrir Ragnars. 

2. Hér með tilkvnnist til firmaskrár Akureyrar, að undirritaður Joh. Madsen, 
hefir selt meðundirrituðum Vilhelmínu Sigurðardóttur og Sigríði Davíðs- 
son sinn hluta verzlunarinnar Gudmanns Efterfölgere á Akureyri, og eru 
eignir og skuldir verzlunarinnar hér eftir honum óviðkomandi. 

Akureyri, 5. júlí 1935. 

Vilhelmína Sigurðardóttir Þór. Joh. Madsen. 

f. h. Sigríðar Davíðsson 

A. Hallgrímsson, 

samkv. umboði. 

3. Hér með tilkynnist til firmaskrár Akureyrar, að lögerfingjar Magnúsar H. 
Lyngdals, kaupmanns á Akureyri, hafa selt þeim Karli L. Benediktssyni og 
Gunnari H. Kristjánssyni, báðum til heimilis á Akureyri, nafn og vörubirgðir 
skóverzlunar mannsins mins sáluga, og reka þeir hana framvegis undir 
nafninu „Skóvergzlun M. H. Lyngdals £ Co.“. 

Skuldbindingar verzlunarinnar frá og með deginum í dag eru mér og 
samerfingjum mínum óviðkomandi. 

Akureyri, 19. maí 1935. 

Fyrir hönd erfingja 

Elin Lyngdal. 

Samkvæmt framanrituðu tilkynnist hér með til firmaskrár Akureyrar, 
að við undirritaðir rekum frá deginum í dag að telja, sem fullábyrgir fé- 
lagar, skóverzlun á Akureyri undir nafninu „Skóverzlun M. H. Lyngdal 
É Co.“



421 
1935 

Eldri skuldbindingar skóverzlun 
Hvor 183 

okkar um sig hefir rétt til að skuldb inda félagið, og ritum við það þannig: 

„Skóverzlun M. H. Lyngdal á eo ' 

Karl L. Benediktsson 

arinnar ern okkur óviðkomandi. 

eða 

„Skóverzlun M. H. Lyngdal á Co.“ 

(G. H. Kristjánsson, 

en ef um sölu á verzluninni eða veðsetningu er að ræða, þarf undirskrifi 

beggja félaga þannig: 

„Skóverzlun M. H. L NA & Co. 

Karl L. Benediktsson. G. H. Kristjånsson. 

Akureyri, 19. maí 1955. 

Karl L. Benediktsson. (6. H. Kristjánsson. 

7. Þingevjarsýsla. 

Félagið heitir Pöntunarfélag verkamanna, Húsavík. og skammstafað 

   pP. VH. Heimili bess og varnarþing er á Húsavík. Samþykktir bess 
5 í I 

i 

eru dagsettar á siofnfundi. Tilgangur félagsins er, að úlveg: félagsmönn- 

um allskonar vörur sem bestar og með sem vægustu verði, að safna fé i 

sjóði til trvggingar félaginu og að efla samvinnu milli samskonar félaga. 

Aðalfundur hefir æðsta vald í félagsmálum. Stjórninni er skylt að boða til 

aukafundar, ef þriðjungur félagsmanna krefst þess og tilgreinir fundar- 

efnið. Stjórnina skipa 5 menn og J varamenn kosnir til Sja ára, og séu Þeir 

félagsmenn. Kýs hún sér formann og vart ormann til eins árs Í senn. Stjórn- 

arfundur er lögmætur ef helmingur Sar er mættur. Afl atkvæða ræður 

úrslitum, nema jöfn séu, þá ræður atkvæði formanns. Stjórnendur tveir 

saman rita firmað Framkvæmdastjóri hefir prókuru. Inngangsgjald er 

5 — fimm — krónur í félagssjóð. Í varasjóð greiðist árlega 1% af við- 

skiptum félagsins. Hver félagsmaður kaupir minnst 10 líu króna 

vaxtabréf, innan sex mánaða frá inngöngu, o8 ábyrgist 75 — sjötíu og fimm 
     

— kr. af sua ng félagsins. Fundir eru boðaðir af stjórninni á þann 

hátt, er hún telur henta. Dagsetning samþykkta 16. júni 1935. 

T egund atvinnu: Verslun með samvinnusniði. 

Stjórnin er skipuð 5 mönnum og 5 varamönnum, kosnum til Jja ára 

Stjórnarformaður er Sigfús Kristjánsson. Aðrir stjórnarmeðlimir: Björn 

Kristjánsson, Jón Pétursson, Stefán Pétursson, Guðmundur Jónsson. Heim- 

ild til að rita firmað hafa formaður og einhver úr stjórninni, þannig: 

pr. Pöntunarfélag verkamanna, Húsavík 

Sigfús Kristjánsson. Björn Kristjánsson.
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“A
ð 

  

Stefán Pétursson. 

      

   
   

      

amanna, Húsavík 

Guðmundur Jónsson. 

t er Páll Kristjánsson, og ritar hann sem 

Húsavík 

  

sjóð. 10-króna vaxtabréf, 4% 
g 
>: 5 

innan sex mánaða, sem slandi sem trygging í fé- 

  

gist 75 — sjåtiu og fimm 

  

undir boðaðir eftir samþykkt 
stjórnar 

  

og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

  

     

1 lurkallar hér med frå 

I. Guðmundsson hefir 

Stjórn „Fisksölufélags Seyðisfjarðar“ 
Sig. Vilhjálmsson. Brynj. Sigurðsson. Jón B. Sveinsson. 

    

  

Jarðar og þar með farið úr stjórn þess, en í 
varamaður, Jón B. Sveinsson. úl- 
stjórnarinnar samkvæmt því, 

des. 1934, 

    

jar“, Seyðisfirði. Benedikt 

  

Seyðisfirði prókúruumboð ið frá Í. janúar 1985 að 

  

i » F3, It. 7 GG 1 rilar Benedikt Jónasson 

  

pr. pr. „Fisksölufélag Seyðisfjarðar“ De 

  

    
109 
1954 

Stjórn „Ei Seyðisfjarðar“ 
Vilhjálmsson Sigurðsson. Jón B. Sveinsson 

 



Sar, 

    

    

  

    

bad tilkynnist hér med 
Sar 128 SENÖIS 

  

Jón ulige 
  Fisk ölufú Je | 

en í staðinn hefir verið 

  

Jónsson, il gerðarmaður. 

því undirskriftir félagsst} or 

Í stjórn 1 

Sig Þórir Jónsson. 
>. Vilhjålmsson. 

  

sm clbrågett  samejønartel 
er skraselt sameignart« 

  

Samkvæmt tilkynningu. til firmaskrårini 

„Sildveiðafélag Sevd 

Heimili félagsins og varnarbing er i Seyt isfja 

    

Dagsetning samþykkta er 14. nóvember 195    

  

   

    

Tilgangur: Síldveiðar 

ingur síldar innanla 

  

Austurveg 49, Seyðisfir 

S. Seyðisfirði, Brynjólfur 
Stofnendur: Ha 

Sigurður I. Gudmundsson, , 

Sigurdsson, utgerdarm., Áusturveg 17, Seydisfirdi, Jón B. Sveinsson, ul- 

Sveinn Årnason, fiskkaupmadur, Vest-     
serðarm., Austurveg 17, Seydi 

urgåtu 54, Reykjavik. 

Allir cigendur st 

Þrir eigenda skuldb 

  

1 PT 

1 samkvæmt Teiag? 

    Halldór Jónsson. 

eða 
Seyðisfjarðar F. h. 

Halldór Jónsson. 

  

ason. Brynj. Sigurðsson. 

eða 

F. h. Síldveiðafélag Seyðisfjarðar   

Sig. I. Guðmundsson. Sveinn Árnason. Brynj. Sigurðsson. 

eða 

1. Södveiðafólag Sexði F 

Halldór Jónsson Sveinn Á 

  

1 

Pélagar åbyrgjast hver um sig 4 hlui 

  

félagsins nema umfram eignir bess. 

Forkaupsrétt hafa félagsmenn að réttindum einstakra félaga, gangi 

þeir úr félaginu. 

falldór Jónsson, Si     

  

atkvæði hvor 
„1. 

æðss 

Aðalfundur skal b oðaður 

  

hver, en Brynjólfur      undi skal boða 

eftir ástæðum. 

  

Seyðisfirð 

Halldór Jónsson. Sig. I, ”Ssson. 

Jón B. Sveinsson. F. h. Sveins Årnasonar
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bad tilkynnist hér med til firmaskrår Seydisfjardarkaupstadar, ad så breyt- 
ing hefir orðið á stjórn Samvinnufélags seyðfirzkra sjómanna, að úr stjörn 
gengu, aðalmenn: Vilhjálmur Tómasson og Kristján Hermannsson. en í 
stad þeirra eru kosnir: Haraldur Aðalsteinsson og Magnús Guðfinnsson. Úr 
varastjórn gengu: Hjörtur Bjarnason og Haraldur Aðalsteinsson, en í stað 
þeirra voru kosnir: Vilhjálmur Tómasson og Kristján Hermannsson. 

Seyðisfirði, 25. febrúar 1935. 
Í stjórn Samvinnufélags seyðfirzkra sjómanna 

Þorgeir Jónsson, Magnús Guðfinnsson. Haraldur Aðalsteinsson, 
formaður. 

Við undirritaðir fyrir hönd Útgerðarsamvinnufélagið „Kolbeinn ungi“, 
Vopnafirði, gefum hér með Carli F. Jensen, Vopnafirði, umboð sem pró- 
kúrista fyrir nefnt félag, og hefir hann öll réttindi prókúrista samkvæmi 
lögum nr. 42 13. nóvember 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p-S.f. „Kolbeinn ungi“ 

Carl Jensen. 

Vopnafirði, 27. febrúar 1935. 
Í stjórn útserðarsamvinnufél. „Kolbeinn ungi“ 

ájörn Jóhannsson, Nikulás Albertsson. Einar B. Davíðsson. 
formaður. 

Lórens Karlsson. Valdemar Stefánsson. 

Ég undirrituð tilkynni hér með til firmaskrár Seyðisfjarðar, að ég rek sem 
einkaeigandi og með ótakmarkaðri ábyrgð efna- og sælgætisgerð hér í kaup- 
staðnum undir firmanafninu „Efnagerð Seyðisfjarðar“. Firmað rita ég 
Þannig: 

Efnaserð Seyðisfjarðar 

Astri Forberg Ellerup. 
Prókúru fyrir firmað hefir Johan Ellerup. lyfsali á Seyðisfirði. og undir- 

ritar hann þannig: 

pr. pr. Efnagerð Seyðisfjarðar 

Johan Ellerup. 

Seyðisfirði, 28. maí 1935. 

Astri Forberg Ellerup. 

Það tilkynnist hér með, að prókúruumboð kaupfélagssljóra Guðmundar 
9 Bjarnasonar fyrir Kaupfélag Austfjarða á Seyðisfirði fellur niður frá 8 

þ. m. að telja. Frá sama tíma veitist verzlunarmanni Jóni Gunnarssyni frá
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Þórshöfn prókúruumboð fyrir Kaupfélag Austfjarða, og skrifar hann nafn 183 

sitt þannig: 

p. p. Kaupfélag Austfjarða 

Jón Gunnarsson. 

Seyðisfirði, 28. mai 1935. 

Í stjórn Kaupfélags Austfjarða 

Karl Finnbogason. Stefán Baldvinsson. Hjálmar Vilhjálmsson. 

9. Neskaupstaður. 

Ég, Jón Ísfeld. kaupmaður á Norðfirði, gef hér með hr. Karli Karlssyni un 

boð sem prókúrista fyrir verzlun mína, og hefir hann öll réttindi prokurist: 

samkvæmt gildandi lögum par um. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Verg. Jóns Ísfelds 

Karl Karlsson. 

Norðfirði, o. jan. 1955. 

Jón Ísfeld. 

10. Suður-Múlasýsla. 

Kaupfélagið „Björk“ á Eskifirði hefir heimili og varnarþing á Eskifirði. 
ODO . € > 

Tilgangur félagsins er að útvega félagsmönnum góðar vörur og ná hag 

Dagsetning samþykkta er 12. janúar 1935. 

felldum kaupum á þeim, efla vöruvöndun, koma innlendum vörum í sem 

hæst verð og sporna við skuldaverzlun og óreiðu í viðskiptum, safna fé í g 

sjóði til tryggingar fyrir framtíð félagsins, stuðla að útbreiðslu og eflingu 

samskonar félaga hér á landi og koma sér í samvinnu við þau og efla þekk- 

ingu manna á samvinnufélagsskap og viðskiptamálum. 

Félagsmenn ábyrgjast, einn fyrir alla og allir fyrir einn, allar fjárreiður 

félagsins. 

Inngöngueyrir er kr. 10.00, er renni í varasjóð félagsins. Í varasjóð fé- 

lagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði greiðist árlegt fjártillag 19 at 

viðskiptaveltu. Í stofnsjóð leggist árlega sem séreign hvers félagsmanns 3“ 

af verði aðflullrar vöru, er hann kaupir í félaginu.
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183 Stjórn félagsins skipa séra Stefán Björnsson, Hólmum, Halldór Jónsson, 

SVINaASE      Grimsson, bankaritari. Eskifirði. 
7 TE t Li NT dr 1" Tr Fo br ir Proktru hefir Markús Jen Eskifirði. 
Deir úr sti(rni il harnnio: Lveir ur Stjórninni Pila þann1g: 

  

fr 
1 f. Björk 

Stefán Björnsson. Halldór Jónsson. 

  

Gunnar 3jörnsson. 

F. h. kaupf. Björk 

Halldór Jónsson. Gunnar Grímsson. 

Prókúruhafi ritar þannig: 

Pr. pr. kaupf. Björk 

M. Jensen. 

ð 

    

örn Samvini ðakauplúns, Fáskrúðsfirði, veilunn        A hate 
OF ALDEOPEISSVNIE, prókúruumboð fyrir nefnt félag. 

  

pr. pr. Samvinnufélag Búðakauptúns 

Eiður Á 

    

p. t. Eskifirði, 16, febrúar 1985. 

Benedikisson Anlonius Samúelsson. 

Þálmi Þórðarson. Jens Lúðviksson. 

í. Það tilkynnist hér með, að undir firmanafninu Verglun Ðagstjarnan, Eski- 

fir rek      

  

   

w Ain 
1, lol 

  

   

félagar, verzlun á Eskifirði. 

  

Heimili ord. Hver um sig getur skuld- 

  

bundið fela; sé, með undirskrift sinni, þar með gert samninga 

um skuldir og innkaup á vörum og veðselt eignir félagsins. 
x 

Undirskriftum er hagad bannig: 

Verzlun D: rnan, Eskifirði 

  

Jón Kr. Jónsson. 

Verglun Dagstiarnan, Eskifirði 

jr
 

7; p



AT
 

>. 

  

Í dag hefir herra Þorl. 

        

fyrir útgerðarsamvinnufélagið „Kaka 

p. p. úlgerðars 

Þorl. Guðmunds 

Jon Joh: 

  

Eskifirði. 1. júní 1955 

Í stjórn ú.s.f. „Kakali 

Ingólfur Einarsson. Sig. Jóhannsson Jens P. Jensen. 

undirrituð höfun 

  

Það tilkvynnist hér með, að vi 

          

   

  

arhluta okkar í Verzluninni Dagstjarn 

unina áfram undir sínu nafni og er einn ábyre 

  

um hennar. 

Karl Jónsson. 

Eg undirrilaður er ofanskráðum 

  

ist einn eftirleiðis allar s 

    

tanpstad ur. 

Við undirrilaðir fyrir hånd Evjaprentsmidjan h. 

    

kúrista fyrir nefnda prentsmiðju 

    

kvæmt lögum nr. 12 13. nóvember Í 

Firmað ritar hann þannig: 

p. pD. Evjaprentsmidjan hf. 

Þorsteinn Einar    

  

   

Stefán Árnason. 

formaður. 

Eg, Anna Gunnlaugsson, kaupkon: 

  

mínum, Axel Halldórssyni, tnboð sem 

hann öll réttindi prókúrista 

  

Hann ritar firmað þannig: 

  

p. p. Anna Gunnlaugsson 
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12. Rangårvallasysla. 

Samkvæmt tilkynningu tl firmaskrárinnar, sem er móttekin 7. april 1935, 1 

er skráseil: Kaupfélagið Þór. Dagsetning samþykkta er 26. marz 1935. Heim- 

ili félagsins og varnarþing er á Hellu í Bangárvallahreppi. Tilgangur: 1) Að 

kaupa í sameiningu handa félagsmönnum og framleiða sóðar vörur og 

selja þær eins ódýrt og atvik leyfa. 2) Að sporna við skuldaverzlun og 

reðal annars með því að veita viðskiptamönnum sem 

minnstan gjaldfrest. 3} Að efla þekkingu manna á samvinnufélagsskap og 

viðskiptamálum. Heimilt er einnig að verzla við utanfélagsmenn. Félaginu 

skal aflað rekstursfjár með framlögum frá meðlimum í stofnsjóð, myndun 

varasjóðs og annara óskiptilegra tryggingarsjóða og með lántökum gegn 

óreiðu í viðskiptum, n 
nn 

eo) 

ábyrgð félagsmanna, sem er takmörkuð sjálfskuldarábyrgð á öllum fjár- 

reiðum félagsins, allt að 300 kr. á hvern félagsmann, auk inneignar í stofn- 

sjóði. Innlökugjald í félagið er 10 kr., auk þess 20 kr. í stofnsjóð. Fundi 

félagsins skal boða skriflega, og aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar 

ár hvert. Auk þess geta % félagsdeilda krafizt aukafunda skriflega og 

greina fundarefni. Sljórn félagsins skal skipuð 5 mönnum og 3 varamönn- 

um. Þeir skulu vera félagar. Stjórnin kys úr sínum flokki formann og 

varaformann; einnig ræður hún framkvæmdarstjóra, og má hann ekki jafn- 

framt vera í stjórn félagsins. Firmað rita þrír stjórnendur saman og auk 

þess framkvæmdarstjóri sem prókúruhafi. 

Stjórnendur: Guðmundur Þorbjarnarson, Stóra-Hofi, formaður, Skúli 

Thorarensen, Móeiðarhvoli, varaformaður, Guðmundur Erlendsson, Núpi, 

Gunnar Runólfsson, Syðri-Rauðalæk, og Lárus Ágúst Gíslason, Þórunúpi, 

allir innan Rangárvallasýslu. Varastjórnendur: Haraldur Halldórsson á Efri 

Rauðalæk, Elias Steinsson, Oddhól, og Sigurjón Sigurðsson, Raftholti, allir 

innan Rangárvallasýslu. Framkvæmdarstjóri er Ingólfur Jónsson, Hrafn- 

tóftum, og er hann prókúruhafi og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélagið Þór 

Ingólfur Jónsson. 

Gert að Efra-Hvoli, 7. april 1935. 

Guðm. Þorbjarnarson. Skúli Thorarensen. Gunnar Runólfsson. 

Guðm. Erlendsson. Lárus Ágúst Gislason. 

Firmaritun: 

Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. Skúli Thorarensen. Guðm. Erlendsson. 

Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. Skúli Thorarensen. (runnar Runólfsson. 

Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. Skúli Thorarensen. Lárus Ágúst Gíslason. 

Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. (Guðm. Erlendsson. Lárus Ágúst Gislason.
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Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. Guðm. Erlendsson. Gunnar Runólfsson. 

Kaupfélagið Þór 

Guðm. Þorbjarnarson. Lárus Ágúst Gíslason. Gunnar Runólfsson. 

Kaupfélagið Þór 

Skúli Thorarensen. Lárus Ágúst Gíslason. Gunnar Runólfsson. 

Kaupfélagið Þór 

Skúli Thorarensen. Gunnar Runólfsson. Guðm. Erlendsson. 

Kaupfélagið Þór 

Skúli Thorarensen. Lárus Ágúst Gíslason. Guðm. Erlendsson. 

Kaupfélagið Þór 

Lárus Ágúst Gíslason. Guðm. Erlendsson. Gunnar Runólfsson. 

Varastjórnendur undirrita nöfn sin þannig: 

Haraldur Halldórsson. Elias Steinsson. Sigurjón Sigurðsson. 

13. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður., 

Það tilkvynnist hér með, að undir firmanafninu: „Sameignarfélagið Ægir“, 

skammstafað: S/f Ægir, rekum við undirritaðir sem fullábyrgir félagar 

fiskveiðar, kaup og sölu á fiski og öðrum sjávarafurðum og öllu þvi, er 

slendur í sambandi við fiskiveiðar. 

Heimili félagsins er í Gerðum, Gerðahreppi, Gullbringusvslu. Hver um 

sig getur skuldbundið félagið, svo gilt sé, með undirskrift sinni og þar á 

meðal veðsett fisk og aðrar eignir félagsins. Til að selja skip eða fasteignir 

félagsins þarf undirskrift beggja. 

Undirskriftum er hagað þannig: 

S/f Ægir 

Finnbogi Guðmundsson. 

S/f Ægir 

Þórður Guðmundsson. 

S/f Ægir 

Finnbogi Guðmundsson. Þórður Guðmundsson. 

Samkvæmt meðfylgjandi samþykki barna minna, sem öll eru myndug, leyfi 

ég mér hér með að tilkynna yður, herra bæjarfógeti, að ég sit í óskiptu búi 

eftir mann minn sál., Einar Þorgilsson, kaupmann í Hafnarfirði, og að ég 

rek áfram verzlun manns mins sáluga undir nafninu: Verzlun Einars Þor- 

gilssonar. 

Jafnframt tilkynnist hér með til firmaskrárinnar í Hafnarfirði, að ég 

hefi veitt sonum minum, Ólafi Tryggva Einarssyni og Þorgils Guðmundi 

1935 

183
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183 Einarssyni, prókúruumboð fyrir verzluninni, og rita þeir firmanafnið 
; . 

  

i pr. procura: 

Olafur Tr. Einarsson ritar: 

pr. pr. Verzlun Einars borgilssonar 

Olafur Tr. Einarsson. 

Þorgils G. Einarsson ritar: 

pr. pr. Verzlun Einars Þorgilssonar. 

Þorgils G. Einarsson. 

Hafnarfirði, 5. janúar 1935. 

Geirlaug Sigurðardóttir. 

5. Það tilkynuist hér með tl firmaskrárinnar 1 Hafnarfirði, að við undirrituð 

rekum útgerð í Hafnarfirði undir firmanafninu: Einar Þorgilsson á (o., 
  

með fullri ábyrgð okkar allra. 

Inn á við eru eignarhlutföllin þessi: 

Eg, Geirlaug Sigurðardóttir, er sit í óskiptu búi eftir mann minn sål, 

Einar Þorgilsson kaupmann í Hafnarfirði, er eigandi að 5% fimm sjö- 

undu hlutum í firmanu, en við undirritaðir, Ólafur Tr. Einarsson og 

Þorgils G. Einarsson, eigum Í einn sjöunda hluta hvor í firmanu 

og berum okkar á milli ábyrgðina í sama hlutfall. 

Prókúruumboð fyrir firmað veitist hér með Ólafi Tryggva Einarssyni 

og Þorgils Guðmundi Einarssyni, og rila þeir firmanafnið svo sem hér segir: 

Ólafur Tr. Einarsson ritar: 

pr. pr. Einar Þorgilsson á Co. 

Ól. Tr. Einarsson. 

Þorgils G. Einarsson ritar: 

pr. pr. Einar Þorgilsson á (Co 

Þorgils G. Einarsson. 

Hafnarfirði, 5. janúar 1935. 

Ólafur Tr. Einarsson. Þorgils G. Einarsson. (Geirlaug Sigurðardóttir. 

í. Það tilkv 
  
'mniíst hér með bí hlutafélagaskrár Hafnarfjarðarkaupslaðar, að Jóni 

lögnasyni, skipstjóra. ölu 8 í Reykjavík, hefir verið veitt prókúruum- 

boð fyrir hlutafélagið „Rán“ 1 1 

. gr. laga nr. 12, frá 15. nóvember 1908. 

lafnarfirði, með því valdsviði, sem ákveðið 

  

er fyrir prókúruhafa í 2. 

Ritar prókúruhafi félagið þannig: 

pr. pr. H.f. Bán 

Jón Högnason. 

Hafnarfirði, 20. febrúar 1935. 

H.f. Rán 

Þorleifur Jónsson. Guðm. Jónasson
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5. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrår Hafnarfjardarkaupstadar er skrå- 183 

sett 23. þ. m.: Áætlunarbílar Hafnarfjarðar h/4. 

Heimili og varnarþing félagsins er í Hafnarfirði. Tilgangur félagsins 

að flytja fólk með stórum bifreiðum milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur 

og um nágrenni Hafnarfjarðar. 

Stofnendur félagsins eru: Helgi S. Guðmundsson, Þifreiðarstjóri, Suður- 

götu 45. Kjartan G. Guðmundsson, bifreiðarstjóri, Suðurgötu 49. Guðmundur 

Þ. Egilsson, bifreiðakennari, Selvogsgötu 8. Sveinbjörn Magnússon, bifreið- 

arstjóri, Skuld. Sigurður G. I. Guðmundsson, bifreiðarstjóri, Suðurg. 45 B. 

Jón Magnússon, bifreiðarstjóri, Suðurg. 73. 

Stjórnendur félagsins eru: Formaður: Sveinbjörn Magnússon, bifreið- 

arstjóri. Meðstjórnendur: Helgi S. Guðmundsson, bifreiðarstjóri, Guðmund- 

ur Þ. Egilsson, bifreiðarstjóri. 

Undirskrift tveggja stjórenda er skuldbindandi fyrir félagið. og rita 

þeir þannig: 

F. h. Áætlunarbílar Hafnarfjarðar: 

Sveinbjörn Magnússon. Helgi S. Guðmundsson. 

F. h. Áætlunarbílar Hafnarfjarðar: 

Sveinbjörn Magnússon. Guðm. Þ. Egilsson. 

F. h. Áætlunarbílar Hafnarfjarðar: 

Helgi S. Guðmundsson. Guðm. Þ. Egilsson. 

Upphæð hlutafjár er 18000 krónur og greinist í 36 fimm hundruð króna 

hluti, er hljóða á nafn. Hlutaféð er allt innborgað. Engin sérréttindi fylgja 

hlutum í félaginu og engin lausnarskylda hvilir á þeim. — Ef hlutaféð er 

aukið, hafa allir hluthafar jafnan rétt til að rita sig fyrir nýjum hlutum. 

Hluthafar hafa forkaupsrétt að hlutabréfunum og svo stjórnin næst á 

eftir fyrir félagsins hönd. 

Hluthafar hafa eitt atkvæði fyrir hvern 500 króna hlut. Fundi skal 

boða með ábyrgðarbréfi eða símskeyti. 

Hafnarfirði, 21. febrúar 1935. 

Sveinbjörn Magnússon. Helgi S. Guðmundsson. Guðmundur Þ. Egilsson. 

AUGLÝSING 184 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, 

sem gerðar hafa verið árið 1935. 

Skrás. 1935, nr. 1. 

Tilkynnt 23. október 1934, kl. 3 síðd., af Lever Brothers, Limited, sápugerð, 

Port Sunlight, Ghesire, Englandi, og skrásett 5. janúar 1935.
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184 Ordin: LIFEBUOY TOILET SOAP prentud med hvitum ståfum å rauðum 

grunni, sent myndar aflangan ferhyrning með mjórri, gulri rönd umhverfis. 

  

LIFEBYOY 
TOILET SØAP 

4 

Merkið skrásett í London 17. oktbr. 1933, 18. flokki, fyrir ilmandi handsápur. 

Skrás. 1935, nr. 2. 

Tilkynnt 23. október 1934, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 5. janúar 1935. 

Ferhyrndur einkennismiði með gulum grunnlit og svartri rönd umhverfis. 

Orðið: VIM stendur á tveimur stöðum á miðanum með hvílum stöfum á svört- 
um grunni, sem er með sérkennilegri lögun. Á miðanum er einnig lesmál. sem 
er leiðarvísir og til skýringar á VIM, sem og átla ferhyrndar myndir af ýmsum 
búsáhöldum, prentaðar með svörtum, grænum og hvitum lit, sem sýnishorn 
af hlutum, sem fága má og hreinsa með VIM. 

    

       

  

        THE THE TABLES 8 SHELVES DOUBLE ACTION DOUBLE ACTION BS 
CLEANSER CLEANSER 

         

Merkið er skrásett í London 26. febrúar 1984, 50. flokki, fyrir fásunarefni 
(þar með talin efni þau, sem bæði fåga og hreinsa)
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Skrås. 1935, nr. 3. 184 

Tilkynnt 23. oktéber 1934, kl. 3 sidd., af sama, og skråselt 5. i nuar 19335. 

Orðið: 

SOLSKEN 

Merkið er skrásett í London 30. september 1908, 17. og 18. flokki, fyrir kerti, 

þvottasápu, þerriefni, olíur til ljósa, hitunar eða smurnings, eldspítur, lnsterkju, 

bláma og önnur þvottaefni; ilmvörur (þar með talið snyrtivörur, efnasamsetning- 

ar fyrir tennur og hár og ilmsápur). Er sú skráselning síðan endurnyjuð 30. 

september 1922. 

Skrás. 1935, nr. 4. 

Tilkynnt 28. október 1934. kl. 3 síðd., af R. S. Hudson, Limited, såpugerd, 

Liverpool, Englandi, og skrásett 5. jan. 19535. 

Tveir aflangir ferhyrningar með dökkgrænum grunni. Orðið: Rinso er prenl- 

að með gulum stöfum í báða ferhyrningana, en í neðri ferhyrningnum er einnig 

hvít mynd af körfu með þvotti í, 

  

Merkið er skrásett í London 28. september 1925, 17. flokki. fyrir þvolta- 

sápu, þerriefni, olíur til ljósa, hitunar eða smurnings, eldspitur, Hnsterkju, bláma 

og önnur efni til þvotta,
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184 Skrás. 1935, nr. 5. 

Tilkynnt 50. ágúst 1934, kl. 11 árd.. af Rafael Gavara Garavito, verzlun, Val- 

encia, Spáni, og skrásett 22. janúar 1935. ' 

Mynd af klukku og standa fyrir ofan hana orðin: EL RELOJ. en fyrir neðan 
hana: Marca Registrada. 

  

I 

a I 

Sa eg stað 

Samkvæmt tilkynningu 6. maí 1933, er merkið skrásett í Madrid 2. ágúst s. á. 
fyrir pressaðan og saltaðan fisk. 

Skrás. 1935, nr. 6. 
Tilkynnt 30. ágúst 1934, kl. 11 árd. af sama, og skrásett 22. janúar 1935. 
Mynd af tveimur ávaxtatrjám. Standa fyrir ofan þau orðin: LOS NABAN- 

JOS og talan 11, en fyrir neðan talan 21 og orðin: Marca Registrada. 

  

MARCA REGISTRADA 

samkvæmt tilkynningu 6. maí 1983 er merkið skrásett í Madrid 2. ágúsl s. á. 
fyrir pressaðan og saltaðan fisk,



Skrås. 1935, 

Tilkynnt 12. mai 1933, kl. 4 siðd., af Barnangens Tel 

  

SJ
 nr. 

  

bolag, ve 'ksmiðjurekslur, Stockholm. Svíþjóð, og skráse 

— VADEMECUM | 
Samkvæmt tilkynningu 8. júlí 1924 er merkið skrásett í Stokkhólmi $. sept- 

     

  

   
   

    

  

ember s. á., og falla eftirtaldar vörur undir þá skráse ningu: Áhöld 

-oðu og önnur efni af svipaðri gerð, mótunarefni til 
5 afskammta tannk 

  

tannlækningar. asbestvörur, Gáfengir drykkir. munnhreinsivaln, aseptt 

ar, sjálfvirkjar, asfalt. skotfæri, efni til að sera vend á dúka, 

við umhirðu á tönnum. munni, hálsi og húð, 

  

storkið og fljótandi, burstar, burslavörur. 

og baðsölt, blek allskonar. blekduft, bóne fni, 

    
bæsiefni, bleikiefni. blaðimábnur, prentstill, 

cldsneyti, benzin, blóm (tilbúin), fatnaður, borðlin. borðar. bród 
      

brauðsörur. bökunarduft. bvesingarefni, máhöld. skrevtingarvörur, bik, r 
fs 

  
blý. bómull og bómullarvörur, eirvörur, spengur. valsaðir og stexptir munir 1 

byggingar, blákka súkkulaði og blandanir úr því. semen! vindlar,   

    

  

    

  

vindlingapappir, efni til úlrýmingar skordyrum, sótthreinsunarefni, sk 

deigvörur. lyffæðuefni, vélareimar. ryksugur, áhöld til að móta sápu. Kölnarvaln, 

ilmoliur, eterolíur, eldkæfandi efni, vörur med glerungs- og tinhúð. hulst 

snyrtivörur, slökkvitæki. fegrunarefni, efni til hárskrevtingar. 

feiliefni, lyf jaefni og lyfjablöndur. umbúðahlutir, ljósmynda- og 

allskonar litir, allskonar fernis. lilblöndur í þvott. hreinsiefni. fá 

ia og hnita verk 

  

fiskvörur, áhöld og tæki til þess að vega, 

eru við eðlisfræði. efnafræði, ljósbrotsfræði, landmælingafr: æði, sig 

rafmagnsfræði og ljósmyndafræði, auglýsingastvilun - fyrir klæðasala og hårskry! 
fæ 

ara. ávextir, ávaxlasafi, fóðurvörur, flugeldaefni, Ltarefni slunarefni 

fluguveiðarar, flugnapap flöskur tir gleri og postulini, fiskilim, 

  

hlutir úr því, garnvörur, nærfalnaður. skrautleggingar, einkennisl 

rænmeli, aldinhlat     I sel ni , 
giersleinn 09      

fni, sömmigerviefni og vörur úr 

  

g 
stevypumulningur, gips, su áburð 

- hórundskvoður, hörunds- 

  

því, glyserin og vörur úr því. gler alls konar, 

  

balsam, hárþvottaefni, hármeðul harvatn, herduefni, h 

    

höfuðföt, hálsklútar hjarir. hanskar. búsáhöld, höggvopn, hestaskeifur, skeifna- 

naglar, krókar og ein húðir, hunans. hreinlætisbindi 

lús, einangrunarefni fyrir hita > 

  

  

efni, hampur, fær: 

skraut, hleypir, fogrunarefni. kambar, kemisk efni til 

  

iðnað. vísindastörf Hósiyndun og heilsuvernd, servilimir, 

  

ögn, kátsjúk. suðuáhöld, kæli- 

  

tennur, efni til geymslu á malvörum, skrifstofu 

tæki. vatnssalerni, lífstykki, göngustafir, hnappar, € eldhúsáhöld. kjötseyði, kjöt- 
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184 vörur, niðursuðuvörur, kaffi, kaffibætir. krydd, matarsalt, kakaó, gleruneshellur, 
keðjur, klukkur, peningaskápar, gervisteinar. hveitilím, gummilim, kartonpappi, 
myndmót, kalk, kvikasilfur, gervisilki, litbånd. kopíublöð, kopiupappir, kopiuvélar, 
konfekt, smjörlíki, gervifeiti, niðursoðnir ávextir, hnífar, eirvörur, korkvörur, 
kökugerðarvörur, ilmpúðar, ilmumslög, ihmduft, málmkveikiefni. leðuráburður, 
leðurolia, görfunarefni, læknislyf, lofthreinsunarefni, læknisáhöld, allskonar lökk, 
allskonar lím, ljósmeti. kerti, lampar, lampaglös, línóleum, mottur, líkkistur. leir. 
leikföng allskonar, farartæki á landi og í lofti, leðurvörur, hör, leður, munn- 
skolvatn, möndluhyýði, málningar vörur, mótunarefni, merkikrít, mælingatæki, 
húsgögn, sólfábreiður, hljóðfæri. strengir og aðrir hlutar þeirra, mjólk, mjöl, 
malt, gosdrykkir, hráefni í gosdrykki, Önglar, vörur úr vír, vírvefnaður. vélar 
fyrir tannlækna, magnesíumvörur, tæki til að hreinsa mollur, marmari, hand- 
snyrtivörur og tæki, nálar, net, nikkelvörur, naglafægiefni, allskonar olíur, ostar. 
plástrar, ilmvötn, ihnkvoður, paraffin, pappir, regnhlífar. pappi, koddar, púður- 
Þaukar, fægiefni fyrir málma. tré, gler og leður, umbúðavörur, pappavörur, 
penslar, paljettur, pillur allskonar, loðskinnavörur, rykduft, slípólar fyrir tak- 
hnifa, hreinsiefni fyrir málma, ryðvarnarefni, strokleður, hráefni og hálfgerð efni 
til pappírsgerðar, leturleysiefni, allskonar hráolíur, björgunartæki, teikniáhöld, 
ferðatæki, spennur á reiðlvgi og aktvgi, útbúnað til ferðalaga, klæðningarefni á 
hús, kaðlagerðarvörur, hrátóbak, reykelsisker, ilmvatnssprautur, skeggsápa. 
skeggkvoða, skeggduft, raktæki og efni, sápa, sápuduft, andlitslitur. hárþvotta- 
vatn, hárþvottaduft, skeggvaxtarefni. skeggvatn, skeggvax, svampar. skóáburður. 
skómak, skóolíur, smyrsli slípiefni. stimpilblek, sq il, ritföng, línsterkja, lín- 
sterkjublöndur, nafnspjöld, sængurfatnaður. snúrugerðarvörur, knipplingar, 
renndar, skornar og fléttaðar vörur. slöngur, sportvörur, signet, pokar, smjör, 
sykur, sýróp, sósur, sinnep. spíritus, skar {gripir ekia og óekta, lagvopn, sauma- 
vélar, salt, stálvirslinur, tæki til afnota í peningshúsum, reykháfar, steinar. bólstr- 
unarefni, skinn, söðlasmíðavörur, skófatnaður. skotvopn, sokkavörur. lífstykki, 
svitadúkar, þvottaduft, skóhreinsiefni, skósverta, ritvélabönd og efni í þau, 1it- 
vélar og hlutar úr þeim, heilsuverndartæki, smergcl, silki, neftóbak, salt, sultur, 
sigðir, skautar, skrín, spunninn þráður, sprengiefni, allskonar smyrsl, sterkju- 
gljái, allskonar sápur, sápuduft, tannpasta, tannkvoða, tannduft, tannsápa, ræsti- 
valn, snyrtivörur, tannfyllingarefni, þéttunarefni, fúavarnarefni á tré, eldspvtur, 
kveikivörur, myndarammar, áklæði, tjöld, te. fjara, þakpappi, garnir, tóbaks- 
vörur, trikotvörur, tannstönglar, tinktúrur. teikniblek, tekniskar vörur, prent- 
vörur, allskonar lyftöflur, mó- og torfvörur, veggfóður, þurrkunaráhöld, trjá- 
sarðatæki, teiknipennar, símritunarlitur, vasaúr og hlutir í þau, kennsluáhöld, 
verkfæri, allskonar vax, vatnsefnis-superoxyd, hitunartæki, vatnsveitur. vefnað. 
arvörur, vörur úr tré, beini, korki, horni. skelplötu, skíði, filabeini. perlumóður, 
rafi, sæfrauði og selluefni, skip, reiðhjól og hlutar tr þeim, loftræst ingartæki, > 

efni til ad evda illgresi, kveikir, vaxdåkur. egg, edik og öl.
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"ås. 1935, nr. 8. 184 

hådegi, af Aktiebolaget B. A. Hjorth & Go., 
Skr 
{2 

2
 Tilkynnt 25. júlí 1984. kl. 

verksmiðja og verzlun, Stoc kholm, Svíþjóð, og skrásett 22. janúar 1935. 

Orðið: 

BAHCO 
Samkv. tilkynningu 7. september 1925 er merkid skråsett i Stokkhålmi 15. 

s. m., og falla eftirtaldar vårur undir bå skråselningu: Krokédil-lyklar, stedjar, 

málmásar, andófsumbúnaður. baðofnar. baðker, Þbakstursofnar, lýsingartæki, 

bindingatæki, blokkir, blásturbelgir, blásturvélar, búkkavélar. borunartæki, borar, 

borvélar. borastál, burstar, Þrunahanar, slökkviáhöld, hemlar, nælur, brýni, 

brennarar, eldsneyti, byggingarefni úr málmi skilv élar fyrir vökva og skiltæki, 1 , 

skrúfstykki, ryksugur, skolvélar, dúnkraftar, laðir. dvraspengur, dyralokur, egg- 

jalir, þjalavélar, lofthanar, æki, ávaxta- járn, Ööskuþyrlar, hjólspelar, slökkvitæki, þj 

hrífur, hýðihnífar, fryslivélar, rennibekkir, rennivélar, lausasmiðjur, glugga- 

spengur, gluggakrókar, gafflahreinsarar. safflar., gasofnar, geirskerar. steypivél- 

ar og steypiltæki, steypiverkfæri, glervinnsluvélar, steikarkatlar, grasklippur, 

skrúfuskurðarvélar. skrúfuverkfæri. hakar. pönnur, bamrar, hamravélar, hand- 

klæðahaldarar, hnallar, lyftur, hjól, hjólbyssur. hjólþvingur, hjólsaddar, hjól- 

hnoð. búsáhöld, kvarnir, pipulyklar, heflivélar, heflar, ofnáburður. ofnar, ís- 

kassar, kæliskápar, ísskápar, kaffisuðulæki. kaffikvarnir. kaffibrennarar, elda- 

vélar, kembivélar, keðjur, skrúfþvingur, tréhnallar, fatahensgi, hnífar, huifafæsj 

arar, suðurvélar fyrir fast, fljótandi eða loftkennt eldsneyti og rafmagn, spðu- 

        

plötur, járnsteypuform, suðuílát, kælivatnsvennur, niðursuðuáhöld, hitunartæki, 

kviktengsli, tappatogarar, „hrafnar“, kranar, nautabönd, hliðklossar, jölur, tann- 

hjól. kúlur, eldhúsgögn, kjötkvarnir, áslegur, ásleguspennsl, áslegumálmur, 

lampar, línur, fermingar- og afforminsarvelar, lyftitæki, kassaopnarar, låsar, 

málmkveikitæki og lampar fyrir fast, fljótandi eða loftkennt eldsnevli eða raf- 

magn, efni til málmkveikinga, þæfivélar, þrú stingsmælar. vélar og verkfæri til 

að vinna tré, stein, járn og aðra málma, njólkurvinnsla vélar. mjólkurflöskur, 

mjólkursigti, mótorar, mælitæki, mæliverkfæri, mæliáhöld, málmbúnaður á hús- 

gögn, olíugeymar, olíuhreinsarar, olíur, ostahaldarar, ostahnifar og ostaskurðar- 

tæki, þéttiefni, regnhlifastæði, pjáfraravélar, pjátraraverkfæri. þéttiloftsmeitlar 

og hnoðverkfæri, skrælihnifar fyrir kartöflur, pressur, dælur, fægiefni, mið- 

stöðvar ar raspar, stillitæki, reimlásar, reimar, reimhjól, reimaáburður, önd- 

unartæki, þurrkklefar fyrir korn, teikniverkfæri, ryðverjandi efni, „rullspett“, 

reiknivélar, pípur, pípuskerar, pipuverkfæri. sandpappir, skæri. skilvindur, sog- 

arar, sköft, slíður, færilvklar, skotvopn. skautar, skautabönd, skrúflvklar. skrúf- 

stykki, skrúfklemmur, skekkivélar fyrir sagir, smergelléreft, smergelpappir. 

skekkitengur, skóflur, sláttuvélar, slöngur. slípiverkfæri, slípivélar, slípikringlur. 

smíðatæki, járnbræðsluofnar, málmbræðsluofnar, smurningstæki. lok yfir 
sleggjur, járnsmíðaform, járnsmiðisvélar, járnsmiðisverkfæri, steðjar, járn-
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184 smurningspipur, olíukönnur, strokkar. skrúfþvingur húsgagnasmiða, sópvélar, 
spaðar, eldavélar, spjöld, sprautur, henluslár. steikarofnar, gerilsneyðingará- 
höld, pressujárn, pressujárnaofnar, rennibekkir. rennistál, saumavélar, prjóna- 
vélar, sagir, sögunarvélar. sögunargrindur, þurrkofnar, trjáræktarverkfæti, 
Þvottaáhöld, þvottavélar, kveikistifti, tangir, hitunartæki og húshitunaráhöld fyrir 
fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti eða rafmagn, hafjafnar, reiðhjól. loftræsar. 
hanar, verkfærahaldarar, verkfæravélar. tólastál, vindur, vindivélar, vogir, axir, 
gufusuðulæki, gufukatlaumbúnaður. gufukatlar, akuryrkjuverkfæri, akuryrkju- 
vélar, Jausasmiðjur, og ennfremur hlutar úr og tilheyrandi öllum framansreind- 
um vélum, verkfærum og áhöldum. 

Skrás. 1935, nr. 9. 
Tilkynnt 27. febrúar 1935, kl. 3 síðd.. af H/f. „Shell“ á Íslandi, verzlun, 

Reykjavík, og skrásett 2. marz s. á. < 

Mynd af akkeri og eru stafirnir: C og Á sinn hvoru megin við það. 

Merkið er skrásett fyrir smurningsolíur og feiti. 

Skrás. 1935, nr. 10. 
Tilkynnt 6. marz 1935, kl. 4 síðd., af Hodgson & Simpson, Limited, sápu- 

framleiðendur, London, England. og skrásett 19. s. om. 
Aflangur einkennismiði og á honum tveir ferhyrningar, hvor Gl sinnar 

handar, en í þeim báðum er mynd af ljóni og orðin: Marca I.con. Milli ferhvrn- 
inganna standa orðin: LION BRAND. 

37 | LIOR BRAND Í á ] EEN å 
ASS { 

Merkið er skrásett í London 1. september 1910, 17. flokki, fyrir sápur, o 
sú skrásetning síðan endurnýjuð 1. september 1924, 

5 3
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Skrás. 1935, nr. 11. 184 

Tilkynnt 12. marz 1935, kl. 11 árd., af John Crabbie & Co., Limited, vinf: 

, Leith, Skotlandi, og skråsett 19, s. 

Mynd af fil. 

Mm. sala 

  

Merkið er skrásett í London 19. júni 1906, flokki, fyrir allskonar áfenga 

drykki, og sú skrásetning síðar endurnyjuð Í juni 1934. 

Skrås. 1935, nr. 12. 

11 árd., af John Walker & Sons, Limited, fram- 

Englandi, og skrásett 19. s. m. 

Til vinstri er mynd af li 

Tilkynnt 16. marz 1955, kl. 

leiðsla áfengra drykkja, London. 

rétthyrndur einkennisniði. tveimur bjór- Ílangur, 

um, er standa hvor sínu megin við einskonar skjaldarmerki, sem á eru skráðir 

stafirnir W £€ S. Fyrir ofan merkið sé hönd, og í kringum það er letrað á borða: 

Confido Gold Berry. Auk þessarar myndar er letrað eftirfarandi á einkennis- 

miðann: Old Highland Whisky John Walker & Sons, Kilmarnock. 

  

  

   s
e
 

a 

Sa Ob inbland ólbiskn. 
JOHN WALKER & SONS, KILMARNOCK.     
    

Merkið er skrásett í London 25. mai 

Tilkvynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 30. mai 1923 og hin upphaf- 

1924. 

1882, 43 flokki, fyrir hverskonar vín- 

ega skrásetning síðast endurnyjuð 23. mal 

Skrás. 1935, nr. 13. 

Tilkynnt 16. marz 1935, kl. 11 árd.. af sama, og skráscti 

er á miðanumn mynd af manni 

Maðurinn 
einkennismiði, og € 

uppháum gljástigvélum. 

19. s. m. 

Hangur, rétthyrndur með 

rínuhatt, í lafafrakka og hvítum buxun1 og í g 

heldur å staf í vinstri hendi.
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Merkið er skråselt i London 22. nóvember 1933, 43. flokki. fyrir hvers- 
konar sterka drykki. 

Skrás. 1935, nr. 14. 
Tilkynnt 16. marz 1935, kl. 11 árd.. af sama. og skrásett 19. s. m. 
Hlangur, rétthyrndur einkennismiði og á hann letlrað: 

JOHNNIE WALKER 
Merkið er skrásett í London 30. nóvember 1908. 43. flokki, fyrir whisky. 

Tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 30. maí 1998 og skråsetning hess . - 5 5 É 
síðast endurnýjuð 30. nóvember 1999. 

Skrás. 1935, nr. 15. 
Tilkynnt 16. marz 1935, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 19. s. m. 
Ílangur, rétthyrndur einkennismiði og á hann letrað: „Johnnie Walker“ 

Black Label. 
  

  

  

  

Merkið er skrásett í London 20. marz 1926, 43. flokki, fyrir whisky. 

Skrás. 1935. nr. 16. 
Tilkynnt 16. marz 1935, kl. 11 árd., af sama, og skrásett 19. s. m. 
Ílangur, rétthyrndur einkennismiði og á hann letrað: „Johnnie Walker“ 

Red Label.
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"Johnnie Walker"! 

| Red Label     
    
  

Merkið er skrásett í London 20. marz 1926, 13. flokki, fyrir whiskv. 

Skrás. 1935. nr. 17. 

3 síðd., af Osram G. m. b. H. Kommandit- Tilkynnt 15. febrúar 1935, kl. 
Berlin, Þýzkalandi, og skrásetl gesellschaft, framleiðsla og sala á ljósatækjum. 

23. marz s. á. 

Orðið: OSBAM tvisvar þannig, að myndar hring, og eru tvær stjörnur á 

í hringnum stendur stafurinn D. 

od 
T ?D; 

bas” 

tilkynningu 28. mai 1934 er 

milli ordanna, en inni 

Samkvæmt t merkid skråsett i Berlin 29. ågust 

fyrir rafmagnslampa. 

Skrás. 1935, nr. 18. 

Tilkynnt 15. febrúar 1935, kl. 3 síðd., af sama, 

Mynd af rafmagnsperu í sporðskjulöguðum reil og stendur þar orðið: 

OSBAM., en nokkru neðar í ferhyrningi í og utan við reitinn stafurinn D. 

og skrásett 23. marz s. á. 
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stist "fo
 184 Samkvæmt tilkynningu 29. mai 1934 er merkid skråsett i Berlin 27. å 

s. á. fyrir rafmagnslampa. 

Skrás. 1935, nr. 19. 

Tilkynnt 30. marz 1935. kl. 2 síðd., af Diamond T Motor Car Company, 

verksmiðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum N.Ameríku, og skrásett 

ð. april s. á. 

Innan í tígulmyndaðri umgerð er stafurinn T, og þvert yfir hann stendur 

orðið: DIAMOND. 

  

Samkvæmt tlkynningu 23. nóvember 1917 er merkið skrásett í Washins- 

ton 30. april 1918 fyrir bifreiðar og vörubifreiðar. 

Skrás. 1935, nr. 20. 

Tilkynnt 24. april 1935, kl. 11 árd.. af Wilhelm Adolf Persson, klæðskera- 

meistara, Stockholm í Svíþjóð, og skrásett 27. júní s. á. 

Þrihyrnd mynd með orðinu: REGO. en undir það er settur minni þríhyrn- 
ingur. 

  

Samkvæmt tilkynningu 23. júní 1934 er merkið skrásett í Stokkhólmi 929. 

desember s. á. fyrir: Buxna- og pilslíningar. 

Skrás. 1935, nr. 21. 

Tilkynnt 12. maí 1930, kl. 2 síðd., af The Marconiphone Companv, Limited, 
verksmiðja, Hayes í Middlesex, Englandi, og skrásett 27. júní 1935. 

Orðið: MARCONI.
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Merkið er skrásett í London 15. januar 1930, 8. flokki, fvrir: bråd 

heyrnartól tl almennrar notkunar í útvarpsmóttökn, almenn útvarpstæki til 

kennslu og skemmtunar og hluta af slíkum tækjum til notkunar í sambandi 

við þau og aukastykki við þau, þar með talin gjallarhorn, spennar, há- og lág- 

spennu-l 

  

184 

  Íðni-magnarar, spanspólur, þéttar, útvarpslampar og hljóðnemar, hvort 

heldur sérstök eða sem hluti af tækjunum. 

Skrás. 1935, nr. 22. 

Tilkynnt 16. mai 1935, kl. 11 árd., af H.f. Súkkulaðiverksmiðjan Siríus. sæl- 

sætisgerð, Reykjavík, og skrásett 29. júní s. á. 

Merkið er skrásett fyrir allskonar suðusúkkulaði, átsúkkulaði og munn- 

  

gæti, og er orðið „Konsum“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greindar vörutegundir. 

Skrá. 1935, nr. 23. 

Tilkynnt 29. marz 1935, kl. 3 siðd., af G. Helgason á Melsted h.f., umboðs- 

og heildverzlun, Reykjavik, og skrásett 29. júní s. á. 

Sleipnir 
Merkið er skrásett fyrir allar tegundir fiskjar, nvjan, saltaðan, þurrkaðan 

og hertan, hvort sem er í strigaumbúðum eða kössum, og er orðið „Sleipnir“ að 

skoða sem sérstakt, Ulbúið heiti fyrir þessar vörutegundir 

Skrás. 1935, nr. 24. 

Tilkynnt 11. júní 1935, kl. 2 síðd., af Henkel £ Cie. G. m. b. H., verksmiðju- 

rekstur, Dússeldorf-Holthausen, Þýzkalandi, og skrásett 10. júlí s. á. 

Dixol
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184 Samkv. tilkynningu 28. janúar 1929, er merkið skrásett í Berlin 14. nóvem- 
ber s. á. fyrir efni til að verjast frosti. 

Skrás. 1935, nr. 25. 

Tilkynnt 11. júní 1935, kl. 2 síðd., af sama. og skrásett 10. júlí s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. des. 1907 er merkið skrásett í Berlin 241. júní 

1908 fyrir: Sápur, þvolla- og bleikiefni, sterkju og sterkjuefni, Htunarefni til 

þvotta og efni til að ná úr blettum, og er skrásetning þess síðast endurnýjuð 

16. des. 1927. 

Skrás. 1935. nr. 26. 

Tilkynnt 11. júní 1935, kl. 2 siðd., af sama, og skrásett 10. júlí s. á. 

Mynd af ferkantaðri flösku með slyfðum stúf, og sést á eilt horn hennar, 

en lvær hliðar, og er önnur í skugga. Á henni stendur skáhalt orðið: ATA. Á 

hinni er miði, sexhyrndur með bláum kanti. en svörtum grunni, og stendur þar 

með hvítu letri orðið ATA og neðar: SCHEUER-PULVER. Neðar er tvöfalt band 

með svörtum strikum á köntunum og striki ofan við miðju. Nær bandið yfir 

báðar hliðar flöskunnar og stendur á efri fleti þess: Henkel's Ata Seheuerpulver. 
en á neðri fleli eru tvær stjörnur svartar, svartur skámiði og meðmæli með 

vörunni. 
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Samkv. tilkynningu 18 oktbr. 1924 er merkið skrásett í Berlin 26. febr. 184 

1925 fyrir: Kemiskar vörur úl iðnaðar, vísindalegra og ljósmyndastarfa, efna- 

blöndur til iðnaðar, efni til að slökkva eld, efni til að herða með og lóða, verja 

frosti, fylla tennur, losa ketilstein, vatnshlaup, einangrunarefni, áburðarefni, 

lakk, trjákvoðu og efni úr henni, límefni, gljásvertu, efni til hreinsunar og vernd- 

unar leðri, efni til verkunar skinna og görfunar, bónefni, vax, olíur og feiti til 

iðnaðar, efni til að smyrja með, kæliefni, benzin, ilmvötn, æter-olíur, sápur. 

sápuduft, þvotta- og bleikiefni, bleikisalt, sterkju, Htunarefni til þvotta, efni til 

þess að ná með blettum, verja og losa ryð, gljáefni (önnur en fyrir leður) og 

efni tl slípunar. 
Er skrásetning þessi síðast endurnýjuð 13. oktbr. 1931. 

Skrás. 1935, nr. 27. 

Tilkynnt 11. júní 1935, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 10. júli s. á. 

Efst og neðst á aflöngum miða eru tvær svartar jafnhliða línur. Milh þeirra 

vinstra megin er hringur með svörlum grunni, og stendur þar með hvítum stöf- 

um: P 3. Þar fyrir aftan, með svörtum stöfum á hvítum grunni: Pe drei. 

  

Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1929 er merkið skrásett í Berlín 21. jan. 

1930 fyrir: Im vötn, fegurðarefni, æter-olíur, sápur, sápuduft, þvotta- og bleiki- 

efni, sterkju og sterkjuefni, Htunarefni til þvotta. efni tl að ná burtu blettum, 

til þess að leysa upp feiti, verja gegn ryði og ná því burtu, gljáefni (önnur en 

fyrir leður). 

Skrás. 1935, nr. 28. 

Tilkynnt 11. júní 1935, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 10. Júlí s. á. 

Aflangur, ferstrendur miði með grænni umgerð. Í hægra horni að ofan, en 

vinstra að neðan, er grænn þríhyrningur. Efst á miðanum stendur orðið: Henko. 

en fyrir neðan liggjandi ljón, og sést sól á bak við, yfir því er grænn hálfbaugur.
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Samkvæmt tilkynningu 27. október 1932 er merkið skrásett í Berlin 10. 

Janúar 1933 fyrir: Bleikisóda, gljásterkju og efni til að gljá með málma. 

Skrás. 1935, nr. 29. 

Tilkynnt 10. maí 1935, kl. 2 sidd., af Vacuum Oil Company, A/S, oliuverzlun, 

Köbenhavn, og skrásett 23. s. m. 

Orðið: 

Mobilube 
samkv. tilkynningu 20. febr. 1935 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. marz s. á. fyrir allskonar olíur, feiti, vax og svipaðar framleiðsluvörur, sein 

notaðar eru til smurningar, lýsingar og upphitunar, sem og brennsluefni, gasólin 

og svipuð efni, sem notuð eru til aflgjafar. 

Skrás. 1935, nr. 30. 
Tilkynnt 11. júli 1935, kl. 11 árd., af Stanco Incorporated. verzlun, Wilm- 

ington í Delaware og New York, N. Y., Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 

FLIT 
30. s. m. 

Orðið:
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Samkvæmt tilkynningu 17. nóvember 1934 er merkið skrásett 26. marz 

s. á. í Washington fyrir fljótandi og duftimynduð efni til útrýmingar skordýra, 

efni til eyðingar á sama, sótthreinsunarefni og efni til að reka burt skordýr, 

tæki til dreifingar á efnum til útrýmingar skordýra, hreinsunarefni bl þvotta. 

fljótandi hreinsiblöndur og fægiefni til notkunar á gler, postulín, leirvörur og 

þess konar. 

Skrás. 1935, nr. 31. 

Tilkynnt 18. júlí 1935, kl. 6 síðd., af A/S H. E. Gosch £ Co's Tændstik- 

fabrikker og Aktietændstikfabrikken Godthaab, verksmiðja, Köbenhavn, og skrá- 

sett 50. s. m. 

Ferstrendur miði með skreyttum hornum, þar sem sýnd er í miðju brjóst- 

mynd af manni (Tordenskjold), en umhverfis hana er sporöðskjulöguð, áletruð 

umgerð. Í efri hornunum eru stafirnir: HE G, en í þeim neðri: G Co, 

  

  

      
    

  

Samkvæmt tilkynningu 30. janúar 1918 er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 9. febrúar s. á. og sú skrásetning síðan endurnyjuð 9. febr. 1928. 

Skrás. 1935, nr. 32. 

Tilkynnt 25. júlí 1935, kl. 3 síðd., af Geo. G. Sandeman, Sons á GCo., Ltd., 

verzlun, London, England, og skrásett 10. ágúst s. á. 

i SANDEMAN 
Merkið er skrásett í London 24. janúar 1981, 43. flokki, fyrir áfenga drykki. 

1935 

184
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184 Skrás. 1935, nr. 33. 

Tilkvunt 26. júlí 1935, kl. 11 árd., af Verksmiðjan „Venus“ h/f, kemisk- 

teknisk verksmiðja, Reykjavík, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Aflangur ferhyrningur. Efst í ferhyrningnum stendur orðið: PERÓ, en undir 

því er sexhyrnd stjarna og innan í henni stendur orðið; ulan um stjörnuna er 

dökkur hringur, og út frá beim hring slafa fleyvgmyndaðir geislar. Neðan undir 

stjörnunni sjást hvítir fjallatindar með skuggum. 

  

Merkið er skrásett fyrir allar hreinlætis- og fegurðarvörur, hverju nafni 

sem þær nefnast, ásamt öllum þeim vörum, sem heyra undir kemisk-tekniska 

framleiðslu. 

Skrás. 1935. nr. 34. 

Tilkynnt 22. júlí 1935, kl. 2 siðd., af Rechitt € Sons, Limited. verksmiðju- 
rekstur, Hull, Englandi, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Orðið: ZEBO í hringmynduðum reit inni í ferhyrningi. Úl frá hringnum 

ganga geislar úl í hliðar ferhyrningsins. Sc 
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Merkid er skråselt i London 11. februar 1931, 50. flokki, fyrir áburð úl 184 

að fága ofna. 

Skrás. 1935, nr. 35. 

Tilkynnt 10. júlí 1935, kl. 3 síðd., af Akticbolaget Jönköpings Motorfabrik, 

1 verksmiðjurekstur, Jönköping. Svíþjóð, og skrásett 

JUNE- MUNKTELL 

Samkvæmt tilkynningu 30. maí 1923 er merkið skrásett í stokkhólimi 28. 

). ágúst s. á 

ágúst s. á. fyrir skipsmólora (Marineinotorer) og sú skrásetning síðan endur- 

nýjuð 6. júni 1930. 

Skrás. 1935, nr. 36. 

Tilkynnt 28. ágúst 1935, kl. 11. árd., af HÁ. „Shell“ á Íslandi, oliuverzlun. 

Reykjavik, og skråsett 14. september s. å. 

Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir smurningsolíur og smurningsfeili, sérstak leg: 

smurningsoliur fyrir hraðsnúnar Dieselvélar í vegadrátlarvélum og öðrum ak- 

tækjum. 

Skrás. 1935, nr. 37. 

Tilkynnt 9. september 1935, kl. 4 siðd. af Simonsen Æ Nielsen, verzlun, 

Köbenhavn, og skrásell 12. okt. s. á. 

" STERLING 
Samkvæmt tilkynningu 2. júlí 1935 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

27. s. m. fyrir: Reiðhjól, bifhjól, mótorvagna þó ekki vöruflutningsvagna 

og hluta af þeim. áhöld og útbúnað fyrir slík hjól og vagna, þar á meðal grind- 

kvíslar, hjól og hluta af þeim, fríhjólsnafir og hraðstilla, nafkransa og aðra 

nafnhluta, loftslöngur, slöngur, dekk, aflbreytiútbúnað og hluta af þeim. stiganda 

og hluta af beim, allskonar hemla og hluta af þeim, stýri, styrisáhöld og stýris- 

hluta, hreyfi-, slöðvunar- og breytiútbúnað og hluta af því, sæti og hluta af þeim 

ásaml öllu því tilheyrandi, ljósker, ljóskeraundirstöðu hlífar, hlífhöldur, alls-
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184 konar merkja- og boðaáhöld, höldur fyrir keyri, sverð o. þ. L, allskonar far- 
angurshöldur, loftdælur fyrir lofthringa, töskur og hylki fyrir smíðatól, far- 
angur o. fl, reiðhjólastanda, olíudælur, hliðarvagna, vopn Og skotfæri, útvarns- 
viðlæki, hátalara, rafgeyma, rafmagnshljóðdósir, háspennurafhlöður, svo og hluta 
og annað tilheyrandi útvarpsviðtækjum. 

Skrás. 1935, nr. 38. 

öð, kl. 4 síðd., af White Horse Distillers, Limited. 
vinframleiðsla, Glasgow, Lagavulin í Islay og London. Englandi, og skrásett 12. 
október s. á. 

Tilkynnt 9. september 19 

Í efri hluta ferhyrnings er mynd af hvítum hesti á svörtum fleti. Í svarta 
fletinum standa efst orðin: The White Horse Cellar. en á hvitu bandi fyrir neðan 
svarta flötinn orðin: Estab. 1742. Uppi yfir og hægra megin við svarta flölinn 
standa orðin: The Old Blend Whisky of the White Horse Cellar from the Original 
Recipe 1746. Undir svarta fletinum og framanrituðu er mynd af vagni með 
fjórum hestum fyrir, en þar fyrir neðan er áletrun og nafn og heimilisfang til- 
kvnnanda. 

  

Fr eðla Bera | 
Whisky 

reint 
fr 

#{ELLAR 
FROM THE 

Originsl Recipe 
1746 

     

       

   

   

them 
CELLAR 

b 

  

     

  

   
   

    

Allowing each passenger í4 pouná 

and ali above, 6 pence per pcand 

  

        

  

Merkið er skrásett í London 12. apríl 1906, 43. flokki, fyrir whisky, og sú 
skrásetning síðan endurnýjuð 12. april 1931. Eru orðin: „hite Horse“ að sk koða 
sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda vörulegund. 

Skrás. 1935, nr. 39. 
Tilkynnt 21. sept. 1935, kl. 11 árd., af Stanco Incorporated, verzlunarfélag. 

Wilmington í Delaware og New York, Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrásett 
22. október s. á.
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Ferstrendur miði, sem með lóðréttum strikum er skipt í mismunandi stóra 184 

reiti, og á þeim standa ýms ummæli um vöruna ásamt mynd af manni á gangi 

með „flit“-brúsa á bakinu. Efst á miðanum er breitt, svart band og á það letrað 

orðið: FLIT: ná allir reitirnir upp að svarta bandinu, nema einn, sem nær alveg 

upp úr. 
Fa Bói na Un Fi nds 

IMPORTANT-REÁD DIRECTIONS 

Kills 
Flies 

Mosquitoes 

Moths 

Bed Bugs / / 

Roaches, f / «…- 

Ants& /    
Samkvæmt tilkynningu 25. juni 1928 er merkid skråsett i Washington 15. 

januar 1929 fyrir: Efni til útrýmingar skordýrum, til að ná burt óþef og til 

sótthreinsunar, og er orðið „Flit“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofangreinda vörutegund. 

Skrás. 1935, nr. 40. 

Tilkynnt 17. október 1935, kl. 7 siðd., af I. G. Farbenindustrie Aktienge- 

sellschaft, verksmiðja og verzlun, Frankfurt a. Main, Þýgzkalandi, og skrásett 

29. s. m. 

Orðið: 

  

Samkv. tilkvaningu 6. april 1900 er merkið skrásett í Berlin 2. júní s. á. 

fyrir tjöruliltunarefni og lvfjaafurðir, og er sú sk ráselning síðast endurnýjuð 

97. október 1928. Tilkynnandi fyrsl skráður sem eigandi merkisins 16. febrúar 

1926. 

Skrás. 1935. nr. 41. 

Tilkynnt 17. október 1985, kl. 7 síðd.. af Europa Sehreibmaschinen Akti- 

engesellschaft, verksmiðja og verzlun, Erfurt. Þýzkalandi, og skrásett 29. s. m. 

Orðið: 
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Samkvæmt tilkynningum 5. desember 1929 og 6. febrúar 1931 er merkið 
skrásett í Berlin 13. marz 1930 fyrir ritvélar og hluta úr þeim og 23. júlí 1981 
fyrir handritagrindur, litbönd og formála. 

Skrás. 1935, nr. 42. 
Tilkynnt 25. október 1935, kl. 4 síðd.. af C.H. Boehringer Sohn A/G, efna- 

verksmiðja, Nieder-Ingelheim a. Bhein, Þýzkalandi, og skrásett 19. nóvem- 

Samkvæmt tilkynningu 24. júlí 1923 er merkið skrásett í Berlín 28. jan. 
1924 fyrir: Gosdrykki, óáfenga drykki, drykkjar- og baðsalt, flöskur og drykkjar- 

ber s. á. 

Orðið: 

  

glös, og er sú skrásetning síðan endurnýjuð 23. júlí 1933. Tilkvynnandi fyrst 
skráður eigandi merkisins 21. ágúst 1934. 

Skrás. 1935, nr. 42. 
Tilkynnt 24. október 1935, kl. 6 síðd., af Standard Oil Company of New 

Jersey, verksmidja, Wilmington i Delaware og New York, Bandarikjum N.- 

Ordid: 

gg Samkv. tilkynningu 12. júlí 1933 er merkið skrásett í Washington 7. nóv- 

Ameríku, og skrásett 19. nóvember s. á. 

  

ember s. á. fyrir smurningsolíur. 

Skrás. 1935, nr. 44. 
Tilkvnnt 24. október 1935, kl. 6 síðd., af Aktiebolaget Bolinder-Munktell, 

verksmiðja, Stockholm, Svíþjóð, og skrásett 19. nóvember s. á. 

| OLINDERS 
og er slafurinn B stærri heldur en hinir, en undir hinum stöfunum er strik. 

Samkv. tilkynningu 25. júní 1934 er merkið skrásett í Stokkhólmi 23. júlí . »S e 
. 

  

      

s. á. fyrir; Vélar, að undanskildum rafvélum, sögunarramma með hjálparvélum,
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fullkomnar sögunarvélar, trévinnslu- og tróésmíðavélar. „fræser“ í heflivélar, 184 

þurrkhús, eimvélar, dráttarvélar. vegbefla og vegvélar, hálmpressur og verk- 

færavélar. 

Skrás. 1935, nr. 45. 

Tilkynnt 21. október 1935, kl. 6 siðd., af Det Danske Petroleums Aktiesel- 

skab, verzlun, Köbenhavn, og skrásett 19. nóvember s. á. 

ZERO-MAR 
Samkv. tilkynningu 15. november 1954 er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 15. desember s. á. fyrir smurningsolíur og smurningsfeili. 

Skrás. 1935, nr. 46. 

Tilkynnt 24. október 1935, kl. 6 síðd.. af sama, og skrásett 19. nóvember s. á. 

ið TEROLA 
Samkv. tilkynningu 15. nóvember 1994 er merkið skrásett í Kaupinanna- 

höfn 2. febrúar 1935 fyrir smurningsoliur og smurningsfeili. 

Skrás. 1935, nr. 47. 

Tilkynnt 24. okt. 1935, kl. 6 síðd., af sama, og skrásett 19. nóvember s. á. 

TELO-MAR 
Samkv. tilkynningu 15. nóvember 1954 er merkið skrásett í Kaupmanna- í 

i 

håfn 1. desember s. å. fyrir smurningsoliur og smurningsfeiti. 

Skrás. 1935, nr. 48. 

Tilkynnt 24. okt. 1935, kl. 6 siðd.. af sama, og skrásett 19. nóvember s. á. 

SURETT 

Samkv. tilkynningu 15. nóvbr. 1934 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

1. desbr. s. á. fyrir smurningsolíur og smurningsfeilti. 
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184 Skrás. 1935, nr. 49. 
Tilkynnt 24. okt. 1935, kl. 6 síðd., af sama. 

Hi MAROLEUM 
Samkv. tilkynningu 15. nóvbr. 1934 er merkið skrásett í Kaupmannhöfn 

16. marz 1935 fyrir steinkendar smurningsolíur og steinkenda smurningsfeiti. 

Skrás. 1935, nr. 50, 
Tilkynnt 24. okt. 1935, kl. 6 siðd., af sama. og skrásett 19. nóvember s. á. 

MARINEX 
Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1934 er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 1. desember s. á. fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 

Skrás. 1935, nr. 51. 
Tilkynnt 21. okt. 1935, kl. 6 síðd., af sama. og skrásett 19, nóvember. s. á. 

SG KUBOLA 
samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1934 er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 1. desember s. á. fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 

  

Skrás. 1935, nr. 52. 
Tilkynnt 24. október 1935, kl. 6 siðd., af sama. og skrásett 19. nóvember, s. á. 

ESSO-MAR 
Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1934 er merkið skrásett í Kaupmanna- 

13 höfn 26. janúar 1935 fyrir smurninsgsolíur og smurningsfeiti. 

Skrås. 1935, nr. 53. 
Tilkynnt 24. okt. 1935, kl. 6 sidd., af sama, og skrásett 19. nóvember s. á. 

"000 BYLO-MAR
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Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1954 er merkið skráseit í Kaup- 184 

mannahöfn 26. janúar 1935 fyrir spurningsoliur og smurningsfeill. 

Skrás. 1935, nr. 54. 

Tilkynnt 21. okt. 1935, kl. 6. síðd. af sama. og skrásett 19. nóvember s. á. 

orði ÞENOLA 
Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1934 er merkið skrásett í Kaup- 

mannahöfn 1. desember s. á. fyrir smurningsoliur og smurningsfeiti. 

Skrás. 1935, nr. 55. 

Tilkynnt 30. okt. 1935, kl. 12 á h. af W, H. Holt & Sons, Limited, vín 

framleidsla, Chorlton-cum-Hardy, Lancashire, Englandi, og skrásett 30. nóv- 

ember s. á. 

Tveir ferhyrndir reitir innan í aflöngum ferhyrningi. Í efri reitnum standa 

orðin: Holts „Mountain Cream“. og undir þeim: SCOTCH WHISKY DISTIL.- 

LED AND BOTTLED IN SCOTLAND, en í neðri reitnum standa efst, í bogadreg- 

inni línu. orðin: „Mountain Cream“ A CHOICE BLEND OF FINE Old Scotch 

Whisky. Nedst er nafn tilkynnanda og heimilisfang. 
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Merkið er skråsett i London 7. juli 1933, 43. flokki, fyrir skozkt whisky.
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184 Skrås. 1935, nr. 56. 
Tilkynnt 3. nóvember 1985, kl. 12 á hád.. af Lofti Guðmundssyni, ljós- 

myndagerð, Reykjavík, og skrásett 30. s. m. 
Bogamyndaður, tvöfaldur hálfhringur. Ofan á honum slendur: „15-FOTO“, 

en neðar, inni Í hringnum, orðið: Loftur. 

P 

Lofer 
Merkið er skrásett fyrir smámyndafjölda að tölu 15. 12, 8 og 9, og eru 

orðin „15-FOTO“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti á ofangreinda mynda- 
flokka. 

ls 
Ís 

Skrás. 1935, nr. 57. 
Tilkynnt 11. nóvember 1935, kl. 1 síðd., af H/F. Máninn, sápuverksmiðja, 

Reykjavík, og skrásett 5. desember s. á. 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir alls konar þvottaduft og sápur. 

Skrás. 1935, nr. 58. 
Tilkynnt 10. desember 1935, kl. 11 árd., af Beckitt & Sons. Limited, verk- 

snuðjurekstur, Hull á Englandi, og skrásett 20. s. m. 
Aflangur, ferhyrndur einkennismiði, og síanda í öðrum enda hans orðin: 

SHAKE WELL. Inni í ferhyrningnum eru á strikuðum grunni tveir ferhyrndir 
fletir. Í öðrum þeirra stendur orðið: Silvo undirstrikað og skrautmerki þar fyrir 
neðan, en í hinum ferhyrningnum stendur. efst á dökkum reil, orðið: Silvo, og 
bar fyrir neðan, sömuleiðis á dökkum reit, orðið: polish. Neðst er ljósastika 
með tveim kertum.
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Merkið er skrásett í London 26. september 1932, 50. flokki, fyrir fægiefni 

(þar með talin efni bæði til hreinsunar og fágunar). 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43, 1 3. nóv. 1903, um vörumerki, hafa 

greind merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1915, nr. 2. 

A. € F. Pears, Ltd., London, frá 6. ágúst. 

Skrás. 1925, nr. 1. 

Svenska A/B Gasaccumulalor, Stockholm, frá 15. janúar. 

Skrás. 1925, nr. 2. 

The Celotex Company, Chicago, frå s. d. 

Sami, frå s. d. 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1925, nr. 3. 

Reckitt & Sons, Ltd., Hull, frå 14. februar. 

Skrås. 1925, nr. 4 

Skrås. 1925, nr. 5. 

Skrås. 1925, nr. =
 

Bovril, Ltd., London, frá 27. febrúar. 

Skrás. 1925, nr. 8. 

0. Mustad Æ Sön, Oslo, frá 27. febrúar. 

Skrás. 1 925, nr. 10. 

John Mackintosh £ Sons, Ltd., Halifax, Englandi, frá 14. marz. 

Skrás. 1 925, nr. 11. 
Socory-Vacuum Oil Comp., Inc., New York, frá 28. marz, 

Skrás. 1 925, nr. 12. 

A/S H. E. Gosch £ Gos Tændstikfabriker, Köbenhavn. frá 9. mai. 

eftir-
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Skrås, 1925, nr. 13, 

Sami, frå s. d. 

Skrás. 1925, nr. 14. 

Sami, frå s, d. 

Skrás. 1925, nr. 15. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 17. 

Blvantfabriken Viking A/S, Köbenhavn, frá s. d. 

Skrás. 1925. nr. 18. 

Röwde £ Co., Oslo, frá 20. mai. 

Skrás. 1925, nr. 22. 

Wilhelm Benger Söhne, Stuttgart, frá 25. júni. 

Skrás. 1925, nr. 23. 

Helsingsborgs Gummifabrik A/B. frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 24. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 28. 

Standard Oil Comp. of New Jersey, Wilmington, frá 15. ágúst. 

Skrás. 1925, nr. 30. 

Wilhelm Benger Söhne, Stuttgart, frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 38. 

Arthur Guinness Son Æ Co., Ltd., London. frá 14. nóv. 

Skrás. 1925, nr. 39. 

A/S Dalen Portland Cementfabrik, Brevik, Noregi, frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 40. 

Chrysler Corporalion, Detroit, Ú. S. A. frá 20. nóvember 

Skrás. 1925, nr. 45. 

Reiðhjólaverksmiðjan Fálkinn, Reykjavík, frá 3. desember.
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Ennfremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 184 

kvæmt 12. gr. sömu laga: 

ni
 

t
m
 

1
 

Skrás. 1925, nr. 9. 

Price's Soap Comp., Ltd., London, 14. marz. 

Skrás. 1925, nr. 16. 

A/S H. E. Gosch £ Co., Tændstikfabrik, Köbenhavn, 9. mai. 

Skrás. 1925, nr. 21. 

Essex Motors, Detroit, U. S. A., 9. júní. 

Skrás. 1925, nr. 25. 

Edward Sharp £ Sons, Ltd., Maidstone, Englandi, 9. juli. 

Skrás, 1925, nr. 27. 
Standard Oil Comp., Bayonne og New York, 15. ágúst. 

Skrås. 1925, nr. 31. 

Á. Atmanspacher, Ehrensfriedersdorf, Þýzkalandi, 20. ágúst. 

Skrás. 1925, nr. 33. 

British American Tobacco Comp., London, 19. september. 

Skrás. 1925, nr. 41. 

Standard Oil Comp., Bavonne og New York, U. S. A., 20. nóvember. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 

31. desember 1935. 

SKRÁ 185 
yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1935. 

H.f. Tunnuverksmiðja Akureyrar, Akureyri. 

Hlutafélagið Gnótt, Flateyri. 

Andersen á Lauth h.f., Reykjavík. 

Hlutafélagið Rán, Hafnarfirði. 

Útgerðarfélag Kea h.f., Akureyri. 

Áætlunarbilar Hafnarfjarðar h.f., Hafnarfirði 

H.f. Kaðall, Ísafirði. 

Byggingarvöruverzlun Akureyrar, Akureyri.
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

H.f. Gler, Reykjavik. 

H.f. Djupavik, Reykjarfirdi. 

Verksmiðjan Venus h.f., Reykjavik. 

Hlutafélagið Þórólfur, Keflavik. 

Aemedia h.f., Reykjavík. 

Hf. Svanur, Akranesi. 

Skógerðin, h.f., Reykjavik. 

Hlutafélagið Stella, Keflavík. 

Dráttarbraut Keflavíkur, Keflavik. 

Pöntunarfélag verkalyðs- og sjómannafélags Keflavíkur, Keflavík. 

Max Pemberton h.f.. Reykjavik. 

SKRÁ 
yfir samvinnufélög. sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1935. 

samvinnubyggingarfélag Akureyrar. Akureyri. 

Kaupfélagið Björk á Eskifirði. 

Pönlunarfélag verkalýðsins á Akureyri, skammstafað P. V. A., Akureyri. 

Íshúsfélag Norðfirðinga, skammstafað Í. N., Neskaupstað. 

Útgerðarsamvinnufélagið Kolbeinn ungi, skammstafað Ú. S. K., Vopnafirði. 

Byggingarfélag verkamanna á Siglufirði, Siglufirði. 

Kaupfélagið Þór, Hellu í Bangárvaliahreppi. 

Mjólkurbú Hafnarfjarðar, Hafnarfirði. 

Kaupfélag verkamanna á Siglufirði, skammstafað K. V., Siglufirði. 

Pöntunarfélag verkamanna, Húsavík, skammstafað P. V. H 

Lýsisvinnslan, skammstafað L. S., Seyðisfirði.
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ror Cardinale Eugenio Pacelli,    des. Hans Eminenza Reverendissima, il 

Segretario di Stato i Citta del Vaticano, Roma. 

Stérriddarakross med stjørnu: 

júní. Bankastjóri Olaf Hedegaard, Kaupmannahöfn. 

19. júní. Handelsraad S. H. Johannessen, Oslo. 

1. des. Óðalseigandi Gert Falek Heiberg, Amble Sogn, Noregi. 

Stórriddarakross: 

15. apríl. Chef for Posi- og Telegrafvæsenets tekniske Afdeling, Kay Axel 

Christensen, Kaupmannahöfn. 

d. Bankastjóri Marcus Wallenberg, junr., Stockholms Enskilda Bank. 

júní. Árztlicher Direktor, Universitáts-Dozent, dr. med. Ernst W. Bader, 

Berlín. 

S. d. Stadtmedizinalrat, dr. Klein, Berlin. 

15. sept. Fyrdirektör Paul Edvard Bartholin Sinding, Kaupmannahöfn. 

S. d. Vandbygningsdirektör Carl Frederik Lillelund. Kaupmannahöfn. 

SØ nóv. Læknir Georg Clausen, Kaupmannahöfn. 

6 Stórkaupmaður H. J. Acker, Kaupmannahöfn 

. Stórkaupmaður A. E. S. Svensson, Kaupmannahöfn. 

1 d Fiskifræðingur, dr. phil. Bjarni Sæmundsson, Reykjavik. 

S. d. Fyrrv. ráðherra, sjálfeignarbóndi Einar Írnason, Eyrarlandi. 

Ss. d. Póst- og símamálastjóri Gi tåmundur Hhddal, Reykjavik. 

S. d. Framkvæmdarstjóri Guðmundur Vilhjálmsson, Beykjavík. 

S. d. Prófessor Halldór Hermannsson, Ítacka, U. S. Á. 

S. d. Skólastjóri Halldór Vilhjálmsson, Hvanneyri. 

Riddarakross: 

15. april. Fyrrv. lyfsali Hans Christian Helweg-Mikkelsen, Kaupmannahöfn. 

s. „ Læknir Louis Herm: in Nicolaj Frænkel, Kaupmannahåfn, 

S. á Fulltrúi í Generaldir. for Post og Telegrafvæsenet, Jakob Peter Jansen, 

  

Kaupmannahöfn. 

     

    

S. d. Direktör Herman Christiansen, Kaupmannahöfn. 

S. d. Direktör Ludvig Janssen, W esermiinde 

S. d. Greifi Leonardo Bonzi, Milano. 

7. ågust. Kommandant, Fi , Friedrich Wilhelm Kurze. 

15. sept. Framkvæmdars B Vigfússo! - Kaupn 1annahöfn. 

1. des. Bafvirki Bjarni Runó i 

Ss. d. Hreppstjóri Eggert Benedikt son, augardælum. 

S. d. Fröken Ingibjörg Ólafsson, London. 

S. d. Tilraunastöðvarstjóri Klemens Kristjánsson, Sámsstöðum. 

d. Ritstjóri Matthias bordarson, Charlottenlund. 

. Kaupmadur L, H. Miller, Reykjavik, n
v
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1. des. Prentsmiðjueigandi Oddur Björnsson, Akureyri. 

5. d. Fyrrv. prestur Ólafur Sæmundsson, Reykjavík. 

S. d. Fröken Þóra Friðriksson, Reykjavík. 

5. d. Fyrrv. prestur Þorvaldur Jakobsson, Reykjavík 

S. d. Hreppstjóri Hallur Kristjánsson, Gríshóli. 

5. d. Blaðamaður Per Björnson Soot, Kaupmannahöfn. 

S.d. Menntaskólakennari, dr. Reinhard Prinz, Plön. Holstein, Þyzkalandi 

ERLEND HEIÐURSMERKI. 

15. apríl veitti hans Hátign konungur stjórnarráðsfulltrúa Stefáni Þorvarðs- 
lrahæst leyfi til að bera Kommandörkross St. Olavsorðunnar. syni a 

ð. sept. veitti hans Hátign konungur yfirlækni dr. med. Skúla V. Gu 'ðJóns- 
syni allrahæst leyfi til að bera Das Verdienstkreuz des Ehrenzeichens des Deut- 
schen Roten Kreuzes 

KONSÚLAR 

11. febrúar var Ketill Gr tðmundsson framkvæmdastjóri, Ísafirði, viðar 
ir sem sænskur vice-konsúll á Ísafirði. kenndi ko 

9. marz var Haraldur Á. Sigurðsson. Reykjavík, viðurkenndur sem 

i i 

} 4 Í bre 

  

2 

vice-konsull i eykjavik 

HEIDURSGJAFIR 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Christians konungs IX. árið 1935 hefir atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytið veitt þeim Jóhanni Sigurðssyni bónda á Úlfsstöð- 
um í Skagafirði og Páli Gíslasyni bónda að Víðidalsá í Strandasýslu 175 króna 
heiðursgjöf hvorum fyrir framúrskarandi dugnað í jarðabótum, byggingum og 
öðru því, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITINGAR. 

5 hefir alvinnu- 
og samgöngumála, iráðuneytið veill Ske ark arfélagi Íslands 0 kr. styrk og 

I Blóm- og trjáræktarfélagi Ísafjarðar 200 kr. styrk 

  

Ur Styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar hefir sama ráðuneyti veitt þessa styrki 
sem viðurkenningu fyrir björgun manna úr sjávarháska:



Guðjóni Jónssyni, Suðurpól í Reykjavík, 125 kr. og þeim Böðvari Jóns- 

Elliheimilinu, Beykjavík, Halldóri >rynjólfssyni, Garðaveg 3, Hafnar- 

Hannesi Hanssyni, Sölvhólsgötu 7, Re „vkjavík, Ingvari Þorsteinssyni, Grett- 

1 42, Rewkjavík, Magnúsi Maenússvni, Brunnstig 5, Hafnarfirði, Ólafi Guð-     
bjartssyni, Revkjavíkurveg 3, Reykjavík, Sigurði Jóakimssyni, Vörðustíg 5, 

Hafnarfirði, Sigurði Þórðarsyni, Framnesveg 38, Beykjavík, Teiti Þorleifssyni. 

Krosseyrarveg 6, Hafnarfirði, Vilhjálmi Bjarnasyni, Lokastig 28 Á. Reykjavík, 

Þórði Bjarnasyni, Þórsgötu 10, leykjavík, og Þorsteini Od Idssyni, Njálsgölu 

29 B, Beykjavík, 60 krónur hverjum. 

EINKALEYFI 

9 s , 4 
23. janúar 1935 var Johan Olsen Nygaard, Oslo, Noregi, veitt einkaleyfi, 

nr. 80, á aðferð til að sja skemmdum kjöt, innri líffæri, bein o. fl. at hvölum. 

14. marz 1935 var Harold Stanley Rowton og John Leslie Rowton, verk- 

fræðingum, Aberdeen, Skotlandi, veitt einkaleyfi, nr. 61, á verkfæri og vél til 

að flaka fisk. 

29. júní 1935 var Oscar Dahl, skip attserðarmanni, 29 Quai Valin, La 

Rochelle, aan veitt einkaleyfi. nr. 82. á vörpu 

og. nóvember 1935 var Darling & Company, Chicago, U. S. Á. veitt einka- 

haldi tilað vinna fitu og límefni úr hráefnum af dyrum og jurtum.    




