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16 6. marz Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Hvamms- 

tangasjóð Cl... DD 56 
17 10. marz Samþykkt fyrir fiskræktar- og veiðifélag Laxdæla 0759 
18 S. d. Ardskrå og gjaldskrå fyrir fiskræktar- og veidifélag 

Laxdæla sees ener nneee 60 
19 11. marz Reglugerð um viðauka við reglugerð um skipun 

slökkviliðs og Þbrunamála í Siglufjarðarkaupstað 
frá 8. október 1920 .0...0. 60—61 

20 25. marz  Bráðabirgðasamþykkt um breyting á fiskveiðasam- 

þykkt fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðar- 
SW 61 

21 31. marz Samþykkt um gjalddaga á útsvörum í Vestmanna- 
eyjum 222 ereernree 61 

22 1. april Hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað ...... . 62—7+4 
23 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Stykkishólmskauptún ....... 15—79 
24 S. d. reglugerð um mannskadaskyrslur og rannsókn á 

fundnum líkum .....0.0.00 80—83 
25 3. april Reglugerð um breyting á reglugerð um niðurjöfnun 

og innheimtu vatnsskatts í Siglufjarðarkaupstað 

frá 28. júlí 1981 20.00.0000 eeeeeveeeereervnee 83 
26 7. april Keglugerd um skemmtanaskatt i Borgarhreppi 83— 85 
21 14. april Gjaldskrá fyrir sjóveitu Vestmannaeyjakaupstaðar 8586 
81 16, april Reglugerd fyrir Sudur-Mulasyslu og Neskaupstad um 

refaveiðar, notkun afrétta, fjallskil 0. fl. ,.......…. 195—206 
28. 18. april  Reglugerd um hundahald i fsafjardarkaupstad ...…. 87—88 
29. 28. april Auglýsing um verzlun með kartöflur og aðra garð- 

ÁVENLI eeeee 88 
30 30. apríl Reglugerð um ferðaskrifstofu ríkisins, eftirlit með 

gistihúsum og umboðsmenn erlendra ferðaskrif- 
SOFA 88—99 

31 5. mai S. lil syslumannsins í Húnavatnssyslu um flutning 
þingstaðar ..0..0. eee 92 

32 6. maí Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Bókasafns- 
sjóð Högna Þorsteinssonar 22.00.0000. 92— 94 

öð 12. maí Samþykkt um gjalddaga útsvara á Akureyri ...... 95 
34 11. júní Reglugerð fyrir vatnsveitu Hriseyjarkauptåns 9598 
35 12. júní Samþykkt fyrir Fiskræktarfélag Önfirðinga ...... 98— 100 
36 S. d Gjaldskrá fyrir Fiskræktarfélag Onfirdinga ........ 100—101 
37 19. juni Keglugerd fyrir rafveitu Eskifjardarhrepps .......... 101—104 
38 S. d. Gjaldskrå fyrir rafveitu Eskifjardarhrepps ........ 104 
59 22, juni S. til sýslumannsins í Norður-Múlasýslu um flutning 

þingstaðar ........ ervee 105 
10 283. juni S, til syslumannsins i Rangårvallasyslu um flutning 

bingstadar senere 105
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Reglugerð um breyting á fjallskilareglugerð Rangár- 

lasýslu frá 8. ágúst 1921 20.00.0000 
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Reglugerð um kaffibæti og kaffilki ........222400 

Reglugerð um kaffi 2... 

Re „glugerð um kakaó og kakaðvörur cc... 
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J5 öl. ágúst Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Liífeyris- 
sjóð starfsmanna ríkisprenismiðjunn: ir Gutenberg ..  248—250 

   

    

H I. sept. Samþykkt um breyting á samby kkt um sysluveg gasjóð i Dalasýslu frá 11. apríl 1929 ,............ BI 250) 
95 k. sepl. um breyting á reglugerd nr. 21 13. marz 

i sölu á rafvélum, rafáhöldum o. fi, 201 
96 9. sept. um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Vest-     

    

  

      

     
   

  

    

jakaupstad frá 31. marz 1928 .......... 201 
111 10. sept. um gosdrykki Ll 542— 346 
98 14. sept. um blöndun á íslenzku smjöri Í smjörlíki 254 

12 17. sept. fyrir vinnumiðlunarskrifstofur ........ 301— 356 
97 19. sept. m bæjargjöld á Ísafirði .............. 252 253 
99 292, sept. um breyting á reglum um fjórefnablöndi 

s frá 27. apríl 1980 c...0. 254 
100 S. d. Reglur um smíði tréskipa 2.222 250 286 
101 25. sept. Reg um Styrimannaskålann i Reykjavik .... 286 291 
102 S. d. Reglugerð um námsskeið og próf í siglingafræði utan 

Kkjavíktir sussssssensunueeenvenseveverrvee 292 —298 
103 | 29. sept. Rey um vélskólann i Reykjavik .........,.. 299—313 
104 S. d. Reglugerð um mótornámsskeið Ll... 313—321 
105 12. okt Reglugerð um innflutning, sölu og meðferð á skot- 

vopnum, skotfærum, alls konar sprengjum og hlutum 

og Efni Í bau sense rrreen 021 523 

  

106 14, okt. — Augly: staðfesting heilbrigðismálaráðuneytis- 
heilbrigðissamþykkt fyrir Siglu- 

nr. 83 frå 1999 

    

  

107 26. okt. s ) ræktar- og veiðifélag Reykjadalsár 325 , 
108 S, d. fyrir fiskræktar- og veiðifólag Ólafsfjarðar 527 — 330 
109 Ss. d. um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

ikurkaupstað lll. 330 — 331 
110 99, okt um skipun slökkviiðs og brunamála í 

turkaptÚúmi 2. 332—341 
122 30. okt ; um bad, hvernig hestofl vélar skuli åkvedin — 356—358 
125 12, nåv. Reg ting á reglugerð um hafnargjöld í tgerð im Drey 

0. mai 
uglysing um breyting á fundarsköpum fyrir bæjar- 

jór 'smanndeyjakaupslaðar frá 18. ágúst 1939  858—359 

  

g 
Reykjavík frå 3 

124 16. nóv. -
 

  

   
     

195 17. nåv um loftskeytastöðvar í íslenzkum skipum 359 
150 983, nåv £ um nybyli s..sssssseseneeeneeeeverervee 369—8380 
115 98, nåv 5, fil syslumannsins i slu, um skilning å        

   
   

   

1935 .......... 319—350 

slu, um skilning á 

135, 

  

seere eseeeeeee Sol) 351 

117 30. nov. $. nssyslu, um skiptingu 

<kurra burfalinga Torfalækj- 

) s milli Torfalækjarhrepps og 

tóshrepps eftir gildistöku framfærslulaga nr 
Öð 35 30;
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126 | 30. nóv. Auglýsing um blöndun smjörlíkis með íslenzku smjöti 359 

1531 4. des. Reglugerd um verkun og útflutning á skreið ...... 381—-öðð 

127 14. des. Hal nå rreglugerd fyrir Ólafsvíkurkauptún ........ 360 —362 

118 15. des. . til syslumannsins i Gullbringu- og Kjósarsýslu, um 

greiðslu barnsmeðlags samkvæmt 3. mgr. óð. gr. 

sbr. 2. mgr. 12. gr. framfærslulaga nr. 135 19835 2... 352 

(28 17. des. Reglugerð um edik og edikssýru cocc000...... 363— 304 

129 S, d. Reglugerð um krydd og kryddvörur soo... 365—-308 

119 18. des.  S. til bæjarstjórans í Hafnarfirði, um greidslu barns- 

meðlags, samkvæmt 58 gr. framfærslulaga nr. 

25 1985 2..c20 sr e renterne Bó2— ððð 

120 19. des. SS. til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 

um greiðslu barnsmeðlaga, samkvæmt 2. mgr. 12. gr. 

framfærslulaga nr. 135, 1930 Qocccc0r 353—304 

132 28. des. teglugerð um próf fyrir bifreiðarstjóra .........- 384—390 

133 Sd. Reglugerð um tekjuskatt og eignarskatt .......... 391—481 

134 29. des. Reglugerð um stjórn Tryggingarstofnunar ríkisins o fi. 482— 485 

Verðlagsskrár. 

58 Fyrir Norður-Múlsasviu og Seyðisfjarðarkaupstað .. 144— 145 

0 Suður-Múlasýslu og Neskaupstað .......... 146-— 147 

60 Austur-Skaftafellssyslu seere, 148149 

61 …— Vestur-Skaftafellssyslu 2...c00 0 150—151 

62 —… Vestmannaeyjar .s22200ereeeker kreeres 152—155 

68 Rangárvallasýslu 20.00.0000. 
154— 155 

64 Árnessýslu seere eerrr rr rr kerner 156——157 

65 Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafn: irfjarðarkaup- 

stað og Reykjavík 158— 159 

66 Borgarfjardarsyslu 160—161 

67 Mýrasýslu vsere erereererrerrrrrerrkrrrr 162— 165 

68 Snæfellsness- og Hnappadalssyslu .......... 164—165 

69 — Dalasýslu 200. rene 166—167 

10 Barðastrandarsýslu 22.00.2000 168— 169 

71 Ísafjarðarsýslu og fsafjardarkaupstad ...... 170—171 

72 Strandasýslu ...2220ereeee er r rr kreeret 172—173 

78 Húnavatnssýslu .....000000 0. 174— 175 

7d Skagafjarðarsýslu  sssssrrreeerersnrererree 176—177 

75 Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjarðar- - 

kaupstað 2..cc00en rr 178— 179 

(6 bineyjarsysiu sees rerrrr rer ekte keen 180—181 

Reikningar årid 1935. 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

112 Reikningur fyrir styrktarsjóð til Svíþjóðarferðar .... 346 

114 Kanadasjóður til styrktar íslenzkum námsmönnum 348 

146 Reikningur styrkt: irsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar 190— 491 

152 Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1933 521 522 

153 Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1934 522
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Rk 

| 
c ikningur 1 Landsspitalasjåds 
Geirs Zoéga, kaupmanns og fru Helgu konu 
hans, árið 1984 Ll.ll reeeeee 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs 
Geirs Æoðga, kaupmanns og frú Helgu Zo6ga, konu 
hans, árið 1985 ses eereeee 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Krist- 
jáns læknis Jónssonar 00... 

Reikningur yfir tekjur < 

ians konungs hins Tiu idåa og Alexandrine drottn- 
ingar til styrktar fátækum sjomannaekkjum i 

7 + 
VÆGT:    

   

        

gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

Reik ningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjods Frede- 
riks konungs Áttunda        

   

Reikningur yfir 

"Grimsevin 

  

Reikningur vfir 

Fischers Ll 

Reikningur yfir tekjur og 
Þáls Jónssonar lll. 

Reikningur yfir tekjur os 
JÓNSSONAr lll 

Beikningur yfir tekjur og gjöld Slvyrktarsjóðs verð- 
ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrrver- 
andi Suðuramti 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld Slyrktarsjóðs Gísla 
Jóns Nikulássonar co... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 
Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 
Hannesdóttur 

  

ikningur I g 

  

valdarminning sees, 
i yfir tekjur og j 

vfir og      
sem bíða tjón af jarðeldum 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minning sjóðs hjón- 

  

anna Jóhanns Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðna- 
dåttar suser, 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón 
mar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafs- 

} Jjargarsteini á Akranesi 
Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur TD € 
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180 Beikningur Bjargráðasjóðs Íslands lol 543— 545 

181 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vesi- 

ur-Ísafjarðarsýslu 0000. rr rrnkrnee 546 

182 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjó- 

MAÐÐA Os re 546 

185 Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns 

prófasls Melsted og frú Steinunnar Melsted 546— 547 

Ji. Sjóðir undir umsjón biskups. 

1 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkju- 

SJÓÐS lll rr rr rr ktr rer rn, ð 

1 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði £- 8 

138 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs 485 

139 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns 

Mirikssonar 2... ker skr rr kr re 486 

140 Reikningur yfir tekjur og gjøld Vallholtslegats 4186—487 

141 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gutlormslegats 487 1488 

142 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árg gjaldasjóðs 188 

145 Beikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats . . 480 

144 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thór u 

Melsteð Q...... . 489 

145 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs 

Flekkudalshjóna oc... rr rkrker 490 

HM Bankareikningar. 

84 Reikningar Búnaðarbanka Íslands 22.00.0000. 211 219 

85 Yfirlit um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1936 221—222 

87 Reikningur Úivegsbanka Íslands h.f. 223—228 

151 Reikningar Landsbanka Íslands ooo 199—521 

IV. Ymsir reikningar. 

85 Beikningur Kreppulánasjóðs Goll 219— 220 

115 Snort asjóður 1980 Lo 347 

135 Reikningur sjúkrasjóðsins Vinaminning å Eyrarbakka 185 

136 Beikningur wfir tekjur og gjöld sjóðs Þór u Thoroddsen 484 

137 Reikningur vfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Krist. 

jáns Jónssonar læknis s.cccccr re rerrrerrrrger 184 
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228. 

v. W. 

sóknarprestur, 
heiðursmerki, 

608. 

612. 
Vallanesprestakall, 

Valby, Gustav Julius, 

Vallholtslegal, reikningur, 486—487. 
Ward, Pike, heiðursmerki, 611. 

Varvaressos, Kyriacos, heiðursmerki, 610. 

Vatnsdalsár, veiðifélag, samþykkt, 139 
141. 

Vatnsskattur, niðurjöfnun og innheimta 
Siglufjarðarkaupstað, reglugerð, breyt- 

ing, 83; í Reykjavíkurkaupstað. reglu- 

gerð, 330—331. 
Vatnsveitureglugerð fyrir Hriseyjarkaup- 

tún, 95—-98; Dalvíkurþorp, 209—-210. 

Vélahestöfl, auglýsing, 356—-358. 

Vélskólinn í Reykjavík, reglugerð, 299 

313. 

Veiðifélag Vansdalsár, sampbykkt, 139 

141. 

Verdlagsskrår, 144—181. 
Verzlun með kartöflur og aðra garðá- 

vexti, auglysinsg, 88. 

Vestmannaeyjar: gjalddagi útsvara, sam- 

þykkt, 61; sjóveita, gjaldskrá, 80—S86; 

sölubúðalokun, sambykkt, viðauki, 145; 

lögreglusamþykkt, breyting, auglýsing, 

251; fundarsköp fyrir bæjarstjórnina, 

auglýsing, breyting, 358—8359. 

Vestur-Ísafjarðarsýsla, 

serð, 245—247; 

reikningur, 546. 

Wilhelmsen, Fritz Gustav 

ursmerki, 611. 

Vinaminning, sjúkrasjóður, 

483. 

Vinnumidlunarskrifstofur, 

304— 350. 

Vogt, Walter 

Vörumerkjaauglýsingar, 

refaeyðing, reglu 

minningarsjóður, 

Johannes, heið- 

reikningur, 

reglugerð, 

heiðursmerki, 611. 

586 —607 

Yy. Ý. 
Yfirkjölmatsmenn, 608. 

Ytri-Ákraneshreppur, 

breyting, bráðabirgðasamþykkt, 61. 
fiskveiðasamþykkt, 

Z. 

Zoéga, Geir og Helga, 

reikningar, 593 524. 

landsspítalasjóður, 

Þ. 

Þingstaðaflutningur í Áshreppi, 92; Fella- 

hreppi, 105; Austur-Eyjafjallahreppi, 

105 

íðjarðalandsetar, 

ingur, 037. 

  

ikn- 

  

styrktarsjóður, ré
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Þórður Bjarnason, styrkveiting, 615. 

Þórður Eyjólfsson, forseti hæstaréttar,609. 

Þórður Sveinsson, heiðursmerki, 613. 
Þorgeir Jónsson, sóknarprestur, 608. 
Þorkell Sveinsson, yfirkjötmatsmaður, 

608. 

Þorleifur Jónsson, heiðursmerki, 611. 
Þormóður Eyjólfsson, heiðursmerki, 613. 
Þorsteinn Einarsson, kennari, 610. 

Þorsteinn M. Jónsson, meðstjórnandi, 607. 

Þorsteinn M. Jónsson, skólastjóri, 609. 
Þorsteinn Oddsson, styrkveiting, 615. 

Þorvaldarminning, styrktarsjóður, reikn- 
ingur, 539. 

Ö. 
Önfirðinga fiskræktarfélag, samþykkt, 

98—100; gjaldskrá, 100—101. 
Örsted, Hans Christian Sören, heiðurs- 

merki, 612.



Stjórnartíðindi 1956, B. 1. i 1936 

Utkomid ðindanna 1936.    

       

  

því, að skipum sé leiðbeint við 

lå Januar 1936 (nr. 1). 

lögum hr. 128 31. des. 1955, um bráðabirgða- 

Bráðabirgðalög um 

fiskveiðai 

  

ing då 

  

   

  

   

    

  

     

    

  

   

    

    

  

   

skrifuð af konungi 24. súr 1936 (nr. 2). 

nr. 39 19. júní 1983, um kjölmat o. Íl., undirskrit- 

] land um sildar- og ufsaveiði með nót, 

fuð af konungi sama dag (nr. Á). 

m nr. 48 1989, um gagnfræðaskóla, undirskrifuð af 

n nr. 993. maí 1985, um Skuldaskilasjóð vélbáta- 

ungi sama dag (nr. 8) 

og ógilda löggerninga, undirskrifuð af kon- 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 8). 

(981, nm fiskimat, undirskrifuð af 

  

flisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutning á 

  

  

af konungi sama dag (nr. 10). 

rum löndum og á afnotarétti landsvæða 
ymsum ISLORZRU   

kurhreppi og um stækkun lögsagnar- 
e 

undirskrifuð af konungi sama dag 

(or. 11) 
undirskrifud af konungi sama dag 

1935, um aldurshámark opinberra 

sama dag (nr. 13). 

af konungi sama dag 

eitt hreppsfélag, undirskrifuð af 

(933, um Kreppulánasjóð, undir- 

  

lokunartíma sölubúða, undirskrifuð af konungi 

  

sama dag (nr. 

Lög um fávilahæli, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 18). u 

Lög um breyting á lögum nr. 45 (6. nöp. 1907, um skipun prestakalla, und- 

' sama dag (nr. 19).    irskrifuð af konu 

I; dag febrúarmánaðar 1936. 
Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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1936 

um eign kirkna i 

SKYRSL Å 

  

  

  

    

  

              

    

      

Eign í árs- A si ;n Í árs 

Kirkjur. lok 1934 agt mn ekte CM ok 193 

Ka au K au Ka au li Kr. 

N.-Múlaprófastsdæmi. 

1. Skeggjastaðakirkja 2397.93 3013.84 
2. Hofteigskirkja ...... 2741.87 2851,54 
3. Kirkjubæjarkirkja 7663.04 7969.56 

4. Hjaltastadakirkja 2586.04 802,90 188641 

5. Eidakirkja .......... 740.67 770.29 
6. Áskirkja í Fellum 055.93 ” 16 

7. Valþjófsstaðarkirkja 2180.40 5 

8. Hofskirkja i Vopnaf 1604.83 ” 

S.-Múlaprófastsdæmi 

9. Vallanesskirkja 5.73 , 

10. Þingmúlakirk 1611.93 

11. Klippstaðarkirkja ... 235.82 „. 
12. Vestdalseyrarkirkja 24,85 

13. Mjoafjardarkirk ja . 2,45 „ ” 
14. Neskirkja í Norðfirði 51.62 15.00 1.87 

15. Stöðvarkirkja ....... 12.88 0.51 

16. Eydalakirkja ........ 8156.33 

17. Hofskirkja í Álftafirði 124.69 ” 

A.-Skaftafellsprófastsd 

18. Stafafellskirkia ...... 2080.87 
19. Einholtskirkja ...... 1.94 

20. Kálfafellsstaðarkirkja 52.15 ” 

21. Hofskirkja i Oræfum 6152,60 120.00 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

22. Prestsbakkakirkja „ 

23. Reyniskirkja ........ 100.00 

24. Grafarkirkja ......….. 55,50 

25. Kálfafellskirkja ...….. „ 

26. Skeiðflalarkirkja 

27. Langholtskirkja ..... 

Flyt 220.00 1002,50 60295,73 

   



  

Kirkjur. 

Eign í órs- 

lok 1934 

Kr. au. 

agt inn 

sr. au. 

Tekið út. 

Kr. au. au. 

Eign í árs- 

lok 1955. 

  

Flutt 

Rangárvallaprófastsdæmi. 

28. Stórólfshvolskirkja 

29. Oddakirkja .......... 

20. Kálíholtskirkja ...... 

{. Krosskirkja 

2. Ásólfsskálakirkj 

  

33. Evvindarhólakirkja .. 

34. Breiðabólstaðarkirkja 

35. Skarðskirkja 

36. Landakirkja í 

    

Árnesprófastsdæmi.   

Mosfellskirkja í Gran. 

Þingvallakirkja ...... 

Strandarkirkja 

Gaulverjabæjarkirkja 

  

t1. Haukadalskirkja 

(2. Hraungerðiskirkja 

13. Stokkseyrarkirk ja 

14, Olafsvallakirkja 

45. Miðdalskirkja ....... 

46. Eyrarbakkakirkja 

Kjalarnesprófastsdæmi. 

  

t7. Grindavíkurkir! 

48. 

    

í ti    ). vnivallakirk ja 

30. 

51. i 

52. kålakirkja ....... 

  

Borgarfjarðarpró 

53. Saurbæjarkirkja 

54. Hallgrímskii 

55. Reykholtski 

    

56. Lundarkirkja 

Bæjarkirkja ........ 

Mýraprófastsdæmi. 

Stafholtski     

      

DU. dej 

      

220.00 

265.00 

  

150.00 

” 

  

3156.07 

1570.10 
150.00 

1650.00 

                  

1936



1936 6 

  

  

Eign í árs- . a uu Eign 1 árs 

Kirkjur. lok 1934. — TraBt inn, Tekið út. Vextir. lok 1935. 

Kr au. Kr au Kr Lu Kr mu Ka mu 

Flutt .... 237373.17 6274,08 8490,927 

60, Hvammskirkja i N.dal 2056.10 156.85 ” 
6l. Borgarkirkja ........ 1859.06 ” ” 

Snæfellsnesprófastsdæmi. 

  

62. Breiðabólstaðarkirkja 1252.30 ” ” 

63. Miklaholtskirkja 6 7711.79 2500.00 10224,80 

64. Narfeyrarkirkja ..... 598,50 ” 

65. Ytra-Rauðamelskirkja 999.929 ” ” 

66. Kolbeinsstaðakirkja . 96.31 |. 95.009 3.53 

  

Dalapråfastsdæmi. 

   
67. Stóra- Vatnshornsk. 17.24 ” ” 0.69 
68. Snóksdalskirkja ..... 3330.14 ” ” 153,20 
69. Hvammskirkja ...... 24.95 „ 

ry 

70. Selårdalskirkja ...... 10.85 12.40 

»ardastrandarproåfastsd. - 

   

71. Sauðlauksdalskirkja . 3145.04 „ ” 

12. Flatevjarkirkja ...... 26.01 ” 

18. Gufudalskirkja ...... 317.89 123.30 

74. Brjånslækjarkirkja .. 13.73 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi. 

75. Holtskirkja ......... 8858.71 , 

76. Myrakirk ja 1421.24 „ 

77. Sæbólskirkja ........ 2.35 

78. Stadarkirkja i Sugf. . 2505,11 , 

19. Hraunskirkja ....... 1566.66 ” 

80. Nupskirkja .... .... 4143,59 310.00 

Strandaprófastsdæmi. 

Si. Staðarkirkja í Slerl 

32. Prestsbakkakirk ja 
83. Stadarkirkja i Hrf, 

84. Árneskirkja 
Qn 85, Ospaksevrarkirk ja    
Húnavatnsprófastsdæmi. 

86. Staðarbakkakirkja 51.57 53.63 
87. Melstadarkirkja .... 3896.13 ” ” 155.    

Flyt … 294979,16 9451.63 19081,38 11632,60 296982,06



1956 

  

í 

Eign í árs- ekið í . Eign í árs- 
BR . Lagt inn. ekið út. Vextir. 
Kirkjur lok 1934. 5 > lok 1935 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 
  

291979.16 9451.63 19081.33 1163 296982.06 

1155.38 150.00 229.75 1130.09 

3.00 ” ” ” 3.00 

Se ” ” 69.53 1807.84 

” ” 0.82 21,65 

|” ” 1.65 

100.00 7.85 186.02 

1 29.00 

940.80 

   
Atðkúlukirl ja 

  

” I. 
» 
) 

  

ææ
 

Skapafjarðarprófastsdæmi. 

  

96. uðárkrókskirkja ” ” 100.27 2607.02 

97 0.35 9,21 Jil. #3 53 »tdej FJ. 

98 , „ 0.46 11.92 

NO
 
ma
 

” 0.50 13.13 

” 128.48 3340.64 3212, 

öld. 12.56 326.78 

74. 2.97 77.22 

  

34.26 890.86 
53.27 1385.14 
0.84 29,    

      

          

      
84 ( 

” 843.78 

1111.43 

” 435.88 

285.79 

” 25,01 

” 164,94 

ii 7.94 

fi: ræjarkirkja 300.00 5759.25 
114 nkabverårkirk ja 11373.13 

ll annshliðark. 141.04 

I ireyrarkirkja 18092.69 

sísárkirkja 139,60 

] akirkja ........ , 36.47 

119, Tjarnarkirkja .,.... 3.50 |. » ” 3.50 

190. Stærra-Árskógskirkja 0.63 . . ” 0.68 

S.-Þingevjarprófastsdæmi. 

Laufáskirkja .. … 960.59 , 38.42 999,01 

Hålskirkja ....... 834.70 868,08     

  

8 13682 41 350068.76



1936 ð 

  

Eign í árs- | Eign í árs- 
NR . Lagt inn Tekið út. Vextir. ; - 

Kirkjur. lok 1934. 9 h ' lok 1935. 

Kr. au Kr. au. kr. au, Kr. au. Kr. au. 
  

346488.80 9601,68 19704.08 13682.41 350068.76 

5 

  

      

    
        

123. 214.85 ” ” 8.59 293,44 

124 55.90 2,23 58.13 

125. 12.20 ER ” 0.50 13.00 

126 11.77 ” ” 0.47 19,24 

127 3578. lb 200.00 ” í 

1 Grenivíkurkirkja I ” ” 

Í Dratlastaðakirkja ” 

130. bønglabakkakirk ja 79 , , 94,76 2463.80 

1831. Nesskirkja í Aðaldal 113.02 , ” 16,52 120,54 

N.-Þingevjarprófastsdæmi. 

Skinnastaðarkirkja . 2735.79 ” . 109.43 2845.22 

Presthólakirkja .... 3.24 84,32 

Åsmundarstadakirk ja 1,19 ” ” ” 1,19 

Svalbardskirkja .... ) 199,66 5009.25 

Víðirhólskirkja  .... 1.38 ” 1.38 

Saudanesskirkja .... 106.88 ” ” 4.27 111,15 

72.58 Samtals .... 362359,01 9801.63 19704.08 14317.02 3667 

ATHS 

Sé vaxtaafsangsupphæðinni. kr. 7490.06, bætt) vid ofangreinda upphæð. 

kr. 366773.58, verður eign sjóðsins 1 árslok, eins og segir í aðalreikningnum, 

kr. 374163.64. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 6. Janúar 1936. 

Jón Helgason.



Stjórnartíðindi 1956, B, 2 y 1936 

Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna årid 1936, 

  un útgáfu á 11. flokki = =
 

vi:
 fyrir veðdeild Landsbanka Ísla 

  

fa, samkvæmt lögum nr. (22 27. des. 1985, um heimild fyrir veð- 

deild Landsbanka Íslands, til að gefa út núja flokka bankavartabréfa, undir- 

  

    
<krifuð af fjármálaráðherra 15. janúar 1936 (nr. 12). 

Å sé falin å hendur rikisarfa t fjar- 

1 I iðar 1936 (nr. 45) 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim aftur og fekinn við 

rikissljór lirskrifuð af kon í 30. Janúar 1956 (nr. 14). 

  

alin á hendur ríkisarfa í fjar-    konunpi 0. febrúar 1956 (nr. 15). 
    

Åuglysing um nd hafi gengið að albjóðasæmningnun um bifreiða- 
    

umferð á alfaravegum, sem gerður vær Í París þann 24. apríl 1926, undirskrif- 

ud af ráðherra nianrikismála 15. febrúar 1936 (nr. 16). 

      

Lerglýsing um brey á reglugerð fyrur Háskóla Islands, nr. 8 frå 9. okt 

1912. undivskrifud af kennslumålarådherra 5, marz 1956 (ar. 47) 

     d fre laga nr. 26 1. febr. 

1836 (nr. 49) 

unkvæmd 2. og 

jp Áfþingis, og lög- Nn 

16. april 1936 (nr. 00). 

  

Vef 

reyting á lögum 1. 128 Sl. des. 1935, um bráðabirgðalekjuöflun Log um 
21 

undirskrifud af konungi 21. (nr. ol). 

  

{If JTRISS JO 

omulag milli kon: Íslands og konungsrik-     ag gagnhkvæmra rlirskrifuð af ráðherra    Sala 

      

  

    

  

      

     

  

Lög um heimild [fy ljórnina til þess að ábyrgjast viðbótarrekstrar- 

undirskrifuð af konungi 12. mai 1936 (nr. 05) 

undirskrifuð af 

  

rverksmiðja ríkisins, 

síldarverksmiðja ríkisins, undirskrifuð af kon- 

  

ning á kjóll 

  

í 1936 (nr. 

nr. 5 18, mai 1920, um bann gegn bolnvörpu- Í 

framlenging á gildi laga nr. 05 1. mM i 1928, um skaligreiðslu h/| 

'élags Íslands, un 

  

dag (nr. 57). 

ig júnimaáanaðar 1956 Bikisprentsmiðjan Gutenberg.



    
    

Løg um brey d fögum 28. jan. 1955, um útfluúiningsgjald, undir- 
skrifuð af konungi sa 

  

imdirskrifuð af konungi sama das 

janúar (955, æm vinnumiðlun, undir- 

um herpinófaveiði, undirskrifuð af 

  

við lög nr. 38 97. júní 1995 

tg (nr. 62). 

að alma veðskuldbindingar úr veðmálaból- 

Sala á prests- 
Möl, undirskrifuð af 

65). 

Hjarðardal í Önundarfirði, undir- J 

gårvallasyslu, undirskrif- 
ud af konungi sama dav (nr. 65). 

Lög um eyding svartbaks (veiðibjöllu), undirskrifuð af konungi sama 

verðfoll og bráðabirgðaverðloll, und 

júní (996, um úlfsvör, undirskrifuð at    d skofvopnum, skotfærum, allskon- 
og hlutum og efni í þan, undirskrifuð af konungi sama dag 

ÞOL. mai 1928, um Menningarsjød, og løg-         lögum, undirskrifuð af konungi 

konunei sama dao 

juni 19 

  

33, UNGITSK 

laga, undirskrifuð af konungi 

LA
 

J. = = Al
 

af konun 1gi sama dag (nr. 75). 

irskrifuð af konungi sama dag 

viðauka við og breyting á lögum nr. 43 (9. maí 1980, um greiðslu 
Skefðaáseifunni o. fL, undirskrifud af konungi sama dag (nr. 77). 

  

' rikisfram færslu sju 

78). 
kon-      « « « a i . konungi sama dag (nr.



11 

Lög vm fóðurtryggingarsjóði, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 80). 

Lög um sveitarsljórnarkosningar, undirskrifuð af konungi sama dag 

um ríkisúigáfu námsbóka, undirskrifuð af konungi sama dag 

  

      

(nr 

til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar 

fish í konungi sama dag (nr. 83). 

kandídata frá 

  

júní 1911, um forgangstét Í 

  

rifuð af konungi sama dag (nr. 8Ð). 

Læg um meðferð einkamála í héraði, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 85). 

Lög um breyting á lögum nr. 48 8. sept. £931, um viðauka við lög um     

Landsbanka Íslands, ar. 10 15. april (998, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 80) 

Lög um samþykki á landsreikningnum fyrir árið 1934, undirskrifuð af 

  

onungi sama dag (nr. 87). 
j J/ 

  

ig um breytingar á lögum nr. 32 93. júní 1932, um brúargerðir, undir- 

nr. 88) 

i ýmsra lagaákvæða mn tekjuöflun fyrir ríkis- 

  

af konungi sama dag 
I 

  

( 

ig um framlenging a gildi 

  

lirskrifud af konungi sama dag (nr. 89). 

um velting rilisborgararétfar, undirskrifud af konungi sama dag 

  

um garðyrkjuskóla ríkisins, undirskrifuð af konungi sama dag 

  

(nr. 91). 

Lög um jarðakaup ríkisins, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 92). 

Lög um viðauka við lög nr. 85 22. nóv. 1907, um brunamdl. undirskrifuð 

af konungi sama dag (nr. 95 

um fræðslu barna, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 9ð). 

  

tm heimilisfang, undirsk af konungi sama dag (nr. 95). 
> 

í Reykjavík og sölusamband íslenzkra fisk- um dú 

  

mjólkursa 

  

     

   

  

   

Heiðenda skuli vera undanþegin tisvari og tekju- og eignarskatti, undir- 

1 dag (nr. 96). 

febr. 1986, um nýbyli og samvinnu- 

(nr. 97). 

(937, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 98). 

í lögum nr. 

  

jarðarinnar Hæmra víð Akureyri, undirskrifuð af kon- 

naskólann í Reykjavík, undirskrifuð af konungi sama 

Jarðrælktarlög, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 101). 
y 

Løg um landssmidju, undirskrifud af konungi sama dag (nr. 

  

40 19. jani 1933, um breyting á 

um bæ 

  

j estinannaeyjum, undirskrifuð af konungi 

sæma dag (nr, 105). 

1956



1956 I iv
 

Læg um altvinnu vid siglingar å islenzkum skipum, undirskrifud af kon- 
ungi sama dag (nr. 104). 

Læg um breyling d lögum nr. 18 31. mat 1927, um iðju og iðnað, og lögum 
tr. 85 19. júní 1933, um breyting á beim lögum, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 105). 

Løg um úésvör, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 106). 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 99 3. maí 1985, um Skuldaskila- 

sjóð vélbálaeigenda, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 107), 
konungsbréf um þinguppsögn, undirskrifað af konunei 7. mai 1956 

(nr. 108). 

9 4 , „rr 
“ SAMÞYKKT 

14. jan. . , rr „ 
um breyting á samþykkt um sýsluvegasióð í Dalasýslu. 

Aftan við 2. gr. samþykktarinnar bætist nýr liður er verði 7. líður svo 
hljóðandi: 

  

Frá Blönduhlíð framhjá Tungu í Hörðudal, frá Snóksdalsk 1 Bæjar 
bakka, frá Hjarðarholti að Ljárskógum og vegurinn af þjóðveginum niður að 
sjúkraskýlinu í Búðardal. 

Samþykkt þessi. sem sýslunefnd Dalasvstu hefir samið og 
emt lögum nr. 109, 19. júní 1933 staðfestist hér með til bess gs . i     

gildi, og birtist til eftirbreytni Öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

nU- og samgöngumdlaráðunegyfið, 14, jannar 1986. 

  

Þall Palmason 

3 AUGLYSING 
21. jan 

um breyting å reglugerd 20. nåvember 1935, um utflutning å isudum nýjum 

fiski í kössum 

Aftan vid Í. er. reglugerðarinnar bætist: 

      ennfremur getur fiskimálanefnd þegar henni þykir nauðsyn til bera. fyrst 
um sinn þangað til annað kynni l að verða ákveðið, veiti undanþágur frá öðrum 

ákvæðum reglugerðar þessarar, svo sem reglunum um kassastærð, um það hversu 

fiski skuli raðað í kassa o. s. frv. 

Idi og birtist Hl teiðbeininvar OIL 

  

Beglugerðarbreyting bessi öðlast þegar 

Þeim, sem hlut eiga að máli. 

dlvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. jannar 1936, 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfus Einarsson



Stjornartidindi 1956, B. 8, 15 1936 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkrasjóð Kvenfélags Seyðis- 4 

fjarðar í Seyðisfjarðarkaupstað, úlgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 2. jan. 

og kirkjumálaráðherra 2. janúar 1936. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÅ 

fyrir Sjukrasjéd Kvenfélags Seydisfjardar i Seydisfjardarkaupstad. 

l. gr. 

Sjóðurinn heitir ,,Sjukrasjodur Kvenfé elags Seyðisfjarðar“. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnadur med 100 króna gjöf frá konunni Jóhönnu Ketils- 

dóttur, fyrstu forstöðukonu sjúkrahússins á Seyðisfirði, og með 100 króna til- 

lagi frá kventélaginu, sem svo síðan hefir aukið hann á ymsan hátl. og var sjóð- 

urinn við árslok 1933 orðinn að upphæð kr. 5868,98. 

” 
». ST. 

  

sjóðsins er að sívrkja hjáparþurfa sjúklinga, sem heimili eisa 1 

Seyðistja arðarkaupstað. Þó má ekki, nema alveg sérstaklega standi á, veita styrk 

úr sjóðnum þeim, er njóla fálækrastyrks. 

i. ør. 

Sjóðurinn á vaxtast 1 aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, og skulu allir vextir og 

  

bað annað, er sjóðnum fénast, leggjast við höfuðstólinn, þar til hann er orðinn 

kr. 10000,00. 

D. gr. 

begar sjóðurinn er orðinn 10 þúsund krónur, skal einn fjórði af vöxtun- 

um jafnan leggjast við höfuðstólinn, en þrem fjórðu blutum skal árlega varið til 

styrkt ar samkvæmt 3. grein. 

6. gr. 

Sjóðurinn stendur að öllu leyti undir stjórn kvenfélags Seyðisfjarðar, með 

það starfar. Leysist félagið upp, skal stjórn sjóðsins skipuð þrem mönnum, I 
er jafnan séu bessir: Héradslæknirinn i Seydisfjardarkaupstad, såknarpresti 

jarðarkaupstað og einn maður, kosinn af bæjarstjórn kaupst laðarins, 

  

inn Í Seyðisí 

og sé hann bæjarfulltrúi. 
5 

i ý 1. gr í 

Sjái stjórn sjóðsins ekki áslæðu Ul að veila úr sjóðnum eitthvert ár, leggjast 

allir vextirnir við höfuðslólinn, en verja má þá jafnmikill upphæð og helmingi 

> 

14. dag ágústmánaðar 1936. Reykjavík — Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4 þeirra nemur, til styrkveifinga næsta ár, umfram þann hluta af vöxtum þess 

2. jan. árs, sem ætlaður er til styrkveitinga. Reikningur sjóðsins skal birtur 5. hvert ár 

í Lögbirtingablaðinu eftir að farið er að úthluta styrkjum. Reikningsár sjóðs- 

ins skal vera almanaksárið. 

8. gr. 

Þegar sjóðurinn er tekinn til starfa, ber stjórn sjóðsins að færa bók yfir 

eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld. Sjóðstjórnin skal ennfremur halda serða- 

bók og færa í hana skipulagsskrána, styrkveitingar úr sjóðnum, fundarsamþvykktir 

og annað, sem varðar rekstur og hag sjóðsins. > € 

9. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á þessari skipulagsskrá. 

> Seyðisfirði, 2. desember 1935. 

Í stjórn kvenfélags Seyðisfjarðar. 

Sigríður Jensdóttir, Anna M. Jónsdóttir, Anna $S. Þórarinsdóttir, 

vformaður. gjaldkeri. v.ritari. 

5 REGLUGERÐ 
13. jan . . vv . 

Ja um bindindisfrædslu. 

Samkvæmt 23. gr. åfengislaga nr. 33, 9. janúar 1985, er hér með sett eftir- 5 > Do + 

farandi reglugerd: 

1. gr. 

Bindindisfrædsla er hverskonar frædsla um edli åfengra drykkja og åhrif 

þeirra á mannlegan likama og sålarlif og frædileg útskýring þeirra áhrifa, sem 

áfengisnautn hefir á þjóðfélagið í heild sinni, ennfremur lýsing og skilgreining 

á þeim leiðum, sem reyndar hafa verið tl útrýmingar áfengisnautn, og frásögn 

um baráttuna gegn áfengi utanlands og innan. 

2. gr. 

Bindindisfræðsla (sbr. 1. gr.) skal fara fram í öllum skólum ríkisins og öðr- 

um skólum, er styrks njóta úr ríkissjóði. 

Tilgangur bindindisfræðslunnar er: 

a) að fræða nemendurna um eðli áfengra drykkja, áhrif þeirra á einstaklingana 

og þjóðlífið í heild sinni,
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b) ad draga svo sem verda má úr þeirri hættu, sem åfengisnautninni er samfara, 5 

c) að benda á leiðir til þess að firra þjóðfélagið bvi båli, er leiðir af áfengis- 13. jan. 

nautn, og skýra frá starfsemi í því skyni fyrr og nú. 

Á. gr. 

3indindisfræðslan skal vera hlutlæg (objektiv), fara fram eftir áreiðanleg- 

um heimildum og vera hlutlaus um stjórnmál. 

Áherzlu ber að leggja á mikilvægi bindindissemi um áfengi. 
Kennslunni skal haga eftir þroska nemendanna. Í lægri skólum ber að 

leggja sérstaka áherzlu á áhrif áfengisnautnar á einstaklingana og heimilin, en 

í æðri skólum skal einkum stefnt að því, að gera nemendunum skiljanlegt hið 

margháttaða þjóðfélagsböl, er leiðir af áfengisnautln. 

5. gr. 

Kennsla um áfengi skal fara fram í sambandi við þessar námsgreinar: 

heilsufræði, líffræði, liffærafræði, íbróttir, félagsfræði, náttúrufræði, siðfræði. 

t. d. í sambandi við kristin fræði, efnafræði, átthagafræði og sagnfræði. 

Í kennaraskólanum skal sérstaklega lesa með kennaraefnum hanóbók kenn- 

ara Í áfengisfræði, til þess að búa þá sem bezt undir fræðslustarfsemi á þessu sviði. 

Kennslumálaráðuneytið annast um, að út verði gefin seim fyrst handbók 

kennara í áfengisfræði og að á boðstólum verði önnur kennslutæki og gögn, sem 

áfengismálaráðunautur telur nauðsynleg, til þess að bindindisfræðslan komi að 

sem beztum notum, svo sem línurit eftir hagskýrslum, myndir af liffærum of- 

drykkjumanna og af heilbrigðum líffærum o. s. frv. 

Kennslumálaráðherra löggildir hér eftir þær einar kennslubækur í beim náms- 

greinum, sem taldar eru í 5. gr., er á viðeigandi hátt fullnægja þeim kröfum um 

bindindisfræðslu, sem gerðar eru í reglugerð þessari, og getur hann leitað álits 

áfengismálaráðunauls um þetta atriði. 

6. gr. 

Kennarar rikisskóla og annara skóla. sem styrks njóta úr ríkissjóði, skulu 

gefa nemendum sínum gott eftirdæmi um Þindindi um áfengi, 

Skólastjórar og skólanefndir skulu ganga rikt eftir því, að kennarar ríkis- 

skóla og annarra skóla, sem styrks njóla úr ríkissjóði, hneyksli hvorki neni- 

endur sína né aðra með drykkjuskap. 

nm 7. g g 

Fræðslumálastjóri skal hafa nákvæmt eftirlit með þvi, að bindindisfræðsla 

fari fram í skólunum, svo sem lög mæla fyrir, og að bau rit og kennsluáhöld 

séu til í hverjum skóla. sem áfengismálaráðunautur álítur nauðsynleg, til þess 

að kennslan komi að sem Þbeztum notum. Áfengisvarnanefndir skulu vera hér 

til aðstoðar fræðslumálastjóra. Áfengismálaráðunaut ber að vekja athvgli kenn-
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ð aranna á Öllum nýjungum í vísindalegri áfengisfræði og kennslutilhögun í henni. 

13. jan. Í sambandi við bindindisfræðslu þessa skal kennt um eðli og áhrif tóbaks og kaffi. 

ð. Er. 

Fræðslumálasljóri skal senda reglugerð þessa öllum skólanefndum, fræðslu- 

nefndum og skólaráðum í landinu, ennfremur öllum skólastjórum, til útbyýt- 

ingar meðal kennara í landinu. 

9. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í kennslumálaráðunegyiinu, 13. jannar 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Ragnar Bjarkan. 

6 REGLUR 
20. jan R . 3 . 

! islenzkra nauteripa og galloway-nautgripa. 

  

l. gr. 

Hejmilt er ciganda gallowav-nauts ad nota bad til kynblöndunar með islenzk- 

um kúm, þó með þeim takmörkunum, sem sellar eru í reglum þessum. 

2. gr. 

Ála má kvigukálfa undan nautinu og endurtaka kynblóndunina milli nauts- 

ins og kvigna undan því í annan ættlið, en ekki má halda umræddum kúm undir 

naut af íslenzku kyni 

9 
ur ?. ST. 

Alla tarfkálfa, er fæðast undan galloway-nauti, skal gelda i sidasta lagi áður en 

     beir verða 6 mánaða. Þó setur atvinnumálaráðunevtið veill undanþágu frá þessu 

eftir Ullögum Búnaðarfélags Íslands, og fer þá um meðferð gripa þessara eftir 

ákvæðum Á. greinar 

Ála kálfa af salloway-kvni skal merkja, þegar þeir fæðast, á þann háti, 

er Búnaðarfélaes Íslands ákveður. 

i. gr. 

einhver sallowav-naut eða hefir fengið undanþágu samkvæmi 3. er.,      

  

hann þá einangra umræddan grip svo, að fóðra hann í húsi eða hafa hann 

örugg að dómi hreppstjóra. Þó ber eisandi ábyrgð á, ef slíkur 

sæzlu. Að öðru leyti gilda sömu ákvæði um kynblendinesnaul 

  

og hreinkvnja sallowav-naut.
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5. ør. 6 

Heimilt er ciganda galloway-nauts cda kynblendings að leigja það öðrum hi 29. Jan 

  

undaneldis og ber eigandi þá ábyrgð á, að hlýtt sé ákvæðum 3. og Á. greinar, 

um kynblöndunina, eðferð kvublendinganna og merkingu þeirra. Í 

6. gr. 

mn
 

En
 

o Nú lánar einhver slíkt naut til undane þeim, er nautið fék 

  

afnota, skylt að tilkynna eiganda Þess um alla kálfa. er fæddust undan því, og 

þar með fylgi allar þær upplýsingar, sem nauðsynlegar eru vegna ákvæða í 

{. gr. 

  

Eigandi gallowav-nauts eða kynblendingsnauts skal færa nákvæma skrá 

yfir allar þær kýr, sem haldið er undir nautið, hvort sem hann á þær sjálfur eða 

aðrir. Skal þar tilsreina nafn eiganda. svo og nafn, Hl og aldur kýr á 

henni var haldið undir nautið, hvenær hún bar, kyn kálfsins, Ht o o þyned við 

fæðingu, og um tarfkálfana skal tilgreina, hvort fengin hafi verið undanþág 

  

að gelda þá, annars, hvenær þeir voru geltir. Síðan skal færa á þessa skýrslu 

aðrar upplýsingar um kálfinn, svo sem hvenær honum var lógað og hvad hann 

lagði sig þá. 

8, gr. 

Afrit af skýrslum þeim, er ræði   um i 7. er. skal eigandi naulsins senda 

Búnaðarfélagi Íslands fyrir 1. marz ár hvert, og sé skýrslan fyrir síðasla alman- 

  

aksár, enda láti félagið honum í té nauðsynleg skyrsluform 

Q 
v. ET. 

Skylt er naulgriparæklarfélögum, þar sem rekin er kynblöndun sú 

um í reglum bessum, að leggja Fyrir eftirlitsmenn sína að sjá um, að 

verði fullkomnar fóður- og afurðaskyrslur fyrir kynblendingana og s:    serður á fóðurkostnaði þeirra, framförum og afurðum þeirra, er þeim er 

svo og á öðrum afurðum þeirra og á íslenzkum gripum á sama reki 

   

  

lagsins (á sömu heimilum). Skýrslur þessar skal eftirlitsmaður senda 

  

félagi Íslands árlega, ásamt hinum venjulegu skýrslum naulgri 

ar sem ekki er nauteriparæklarfélags, er eiganda nautsins skyli að sjá um Þ: 
að haldnar séu og gefnar skýrslur bær, er hér um ræðir. 

10. gr. 

ot gegn reglum þessum varða sektum og öðrum viðurlögum samkvæm 

gr. laga nr. 27, 8. sept. 1951. 

  

Í1. or. 

Med mål ut af brotum segn reglum þessum skal fara sein almenn lögrex 

  

mál.
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6 Keglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 45, 19. júní 1933, 
20. jan. sbr. låg nr. 27, 8. september 1931, til þess að öðlast eildi þegar í stað, og birtast 

til eftirbreytni öllum þeim. sem klut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 20. janúar 1936. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

7 REGLUGERÐ 

í Jan. um skipun slökkviliðs og brunamála í Ólafsfjarðarkauptúni. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 

Yfirstjórn bÞrunamála í Ólafsfjarðarhreppi skal falin þriggja manna nefnd, 
og eiga sæti í henni oddviti hreppsnefndar, slökkviliðsstjóri og einn maður. er 

hreppsnefnd kýs til þriggja ára í senn. 

2. gr. 

$runamálanefnd hefir á hendi stjórn brunamála í Ólafsfjarðarkauptúni. að 
svo miklu leyti sem starfið heyrir ekki beinlínis undir slökkviliðsstjóra. 

Hún skal hafa eftirlit með því, að ákvæðum brunamálalaganna og reglu- 
gerðar þessarar sé í öllu framfylgt. 

I. KAFLI 

Hver slökkvitæki kauptúnið skuli eiga, og viðhald þeirra. 

“ e 
ur ð. ST. 

t ad eiga auk slökkvistöðvar í nothæfu á- Ólafsfjarðarkauptúni er skylt 

standi að minnsta kosti þessi slökkvitæki og áhöld: 400 metra slöngur með til- 
heyrandi tengslum og stútum, Í björgunarstiga, 1 þakstiga, í áhalda- os slönsu- 
vagn, eldvarnarsegl, 2 revkgrímur, 2 krókstjaka, 15 hjálma ásamt öðrum smærri 
áhöldum. Áhöldum þessum skal á kostnað hreppssjóðs vel við haldið, svo þau 
séu ávallt í nothæfi ástandi. 

Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að fjölga eða fullkomna slökkvitækin, 
skal hún leggja það til við hreppsnefnd, að svo verði gert.
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Í. gr. 
7 

Slökkvitæki hreppsins skulu geymd í sérslöku húsi. Lykill að því skal vera 729, Jan 

í vörzlum slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðsstjóra og svo margra úr slökkvi- 

liðinu, sem þurfa þykir. 

D. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir, undir unisjón brunamálanefndar, eftirlit með slök 
x 

vi- 

tækjunum, ber ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim sé vel við haldið. 

Við hver árslok sendir hann brunamálanefnd skrá yfir slökkvitæki bau. sem fil 

eru, og skal jafnframt getid um, hver slökkvitæki hafi verið keypt á árinu og 

hver hafi gengið úr sér. 

TI. KAFLI 

Skipun slökkviliðs. 

6. gr. 

Allir karlmenn í kauptúninu. sem til þess eru álitnir færir, eru skyldir til 

þjónustu í slökkviliðinu, frá því þeir eru 20 ára til 60 ára, nema sjúkleiki hamli. 

Frá þessu ákvæði eru þó sóknarprestur, læknir og símastjóri undanskildir. 

7. gr. 

Í slökkviliði kauptúnsins skulu vera bessir menn: slökkviliðsstjóri, vara- 

slökkviliðsstjóri, 16 liðsmenn og 2 brunakallarar. Við þessa tölu má bæta, ef 

þörf krefur. 

8. Er. 

Slökkviliðsstjórinn og í forföllum hans varaslökkviliðsstjórinn er yfirmaður 

;p 

TS 

og stjornari alls slökkviliðsins. Auglýsa skal árlega á ákveðnum stað, hver er 

slökkviliðsstjóri og hverjir séu honum næstir yfirmenn í slökkviliðinu. 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri mega aldrei vera á brottu úr 

hreppnum báðir í senn, nema þeir hafi leyfi oddvita eða lögreglustjóra til 

verunnar. 

9. gr. 

8 ; varaslökkviliðsstjóra til þrig 

r. en brunamálanefnd ræður aðra 
Hreppsnefnd skipar slökkviliðssljóra 

  

€ 

ára í senn eftir tillögum brunamálanefnda 

starfsmenn slökkviliðsins eftir tillögum slökkviliðsstjóra. 

Slökkviliðsstjóri getur sagt upp Hðsmönnun slökkviliðsins án nokkurs 

fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða. 

en allir liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkvnna slökkviliðsstjóra með 

viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum seta ekki gegnt starfi sínu í slökkvi- 

liðinu. Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara 

burt úr hreppnum daglangt, og liggur sekt við, ef það er vanrækl,
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10. ør. 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri hafa þóknun fyrir starfa sinn eftir 
ákvæðum sveitarstjórnar. Aðrir liðsmenn slökkviliðsins fá greiðslu fyrir hverja 
klukkustund, er þeir vinna í þjónustu þess, eftir gjaldskrá, er hreppsnefndin 
selur í Janúar ár hvert. Þeir, sem skema föt sín í þágu brunaliðsins við bruna, 
eiga rétt á því að fá skemmdirnar greiddar úr hreppssjóði. 5 5 BENN, 

11. ør, 

Hreppsnefnd ákveður, eftir tillögum brunamálanefndar. hver einkenni 
slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sínu 

12. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á því, að 
ávallt stu nógu margir í slökkviliðinu og það sé vel æft. Þegar eldsvoða ber að 
höndum, ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skutli fyrir komið, og allt, hvað 
Sera skuli tl að slökkva eld og varna útbreiðslu. Þó má ekki rifa niður hús tl 
varnar útbreiðslu eldsins nema með samþykki lögreglustjóra eða hreppstjóra. 

Ef slökkviliðsstjóri er forfallaður, gensur varaslökkviliðsstjóri í hans stað, 
og sé hann ekki viðstaddur, þá hefir yfirsliórnina á hendi sá af liðsmönnunum, 
er slökkviliðsstjóri hefir fyrirfram ákveðið til þess. 

15. gr. 
Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt. skyldur Hl að mæta til æf- 

Inga og til að slökkva eld, þegar hann er bil Þess kvaddur, hvar sem er innan 
kauptúnsins, og hlýða í öllu því, sem yfirmaður hans skipar honum. Enginn má 
heldur án leyfis yfirmanna yfirgefa eldsvoða áður en slökkt er eða slökkvi- 
liðsæfingar áður en þeim er lokið. 

Í4. gr. 

Lögreglustjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal góðri 
reglu við eldsvoða. Auk hans eru í lögreglusveitinni menn, er lögreglustjóri 
ákveður Hl þess. og skal hún gæta þess að viðhalda góðri reglu við eldsvoða og 
sjá slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gan: gi að eldinum: og annast um, að enginn 

] 

( 

óviðkomandi gangi of nærri húsi því, er brennur, eða fivtji þaðan neitt í burt. 

15. gr. 
Það er skylda hvers eins, sem er viðsíaddur eldsvoða. hvort sem hann er i 

slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem hann setur, ef slökkvi- 
liðsstjóri krefst þess, og hlýða í öllu fyrirskipunum hans.
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IV. KAFLI 20. Jan. 

Um vatnstóku. 

16. gr. 

Hcimilt er ad laka vatn til að slökkva eld, hvar sem slökkviliðssijóri álítur 

hagkvæmast að ná þvi. 

Skylt er sérhverjum húseiganda, þar sem valnsleiðsla er, að leyfa, að valn 

sé tekið tir vatnshönum úr húsi hans til að slökkva með eld. og má enginn leggja 

tálmanir í veg fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu, 

á meðan verið er að slökkva eldinn. 

v. KAFLI 

Um skoðun eldfæra og reykkáfa. 

17. gr 

Brunamálanefnd skal á ári hverju láta skoða eldfæri og revkháfa í hverju 

húsi kauptúnsins og líta eftir, að reykháfar bafi verið tilhlyðilega vel hreinsaðir, 

svo og að aðgæta, hvort eldfim efni séu geymd svo sem vera ber. samkv. lögum 

um brunamál nr. 85, 28. nóv. 1907. Komi það í ljós við skoðun, að einhverju sé 

ábótavant í þessu, skal nefndin gera þær ráðstafanir, er hún álítur fullirvgsgar, 

og skulu hlutaðeisendur bæta úr því, eins og beim er lagt fyrir, eftir hæfilegan 

frest, ella kærðir fyrir lögreglustjóra. 

VI. KÁFLI 

"msar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

18. gr, 

bad er skylda hvers og eins, er verdur eldsvoda var, að tilkynna það slökkvi- 

liðinu þegar í stað. 

19. gr. 

Á götum, milli húsa, görðum eða annarsstaðar á almannafæri, má ekki 

setja opnar hlóðir {il eldunar, nema með leyfi slökkviliðsstjóra, og ákveður 

hann þá, hvernig eldstæðið skuli úlbúið, og hvernig varúðarreglna sé sætt. 

20. or. 

Eldivið. steinkol. mó og timbur má ekki hafa fyrir utan hús nema með 
9 - 

samþykki brunamálanefndar, og þá aðeins, að ekki stafi veruleg eldhætta af þvi. 

I
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4 Birgðir af steinolíu, benzini og öðrum eldfimum vökvum skulu geymdar í 
20. jan. húsum inni eða mannheldum girðingum á þeim stað, er hreppsnefnd sam- 

þykkir. Um undanþágu frá þessu fer eftir lögum um brunamál. 

21. gr. 

Þar sem geymdar eru birgðir af eldfimum vökvum í smiðahúsum og verk- 
stæðum setur brunamálanefnd í samráði við hreppsnefnd þær varúðarreslur 
um meðferð elds, er hún telur fulltrvggar. 

VIL. KAFLI 

Um slökkviliðið, 

9“ or 

Slökkviliði kauplúnsins skal skipt þannig: 
1. Björgunarflökkur .......00..0 2 menn. 
2. Húsrifsflokkur ............... 2 
ö. Vatnsslönguflokkur ................…. 
Í. Stigaflokkur .,.............. AR 1 

5. Brunabodar ......00000 2 
Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir ofangreinda flokka. 
Björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er bruna ber að höndum. á bruna- 

staðnum svo fljótt, sem unnt er. 

Fyrsta verk hans skal vera að bjarga fólki, þá lifandi skepnum og síðan 
Öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast, undantekningarlaust. 

Öllu, sem bjargað er, skal koma á öruggan stað og fara svo vel með. sem 
unnt er. 

Húsrifsflokkur skal rífa það, er þurfa þykir, eftir skipun slökkviliðsstjóra. 
Skulu þeir ávallt hafa með sér hin ákveðnu verkfæri á brunastaðinn. 

Vatnsslönguflokkur skal koma svo slöngum fyrir, að sem þægilegast sé að 
slökkva eldinn. 

Sligaflokkur skal sjá um að hafa stiga eftir þörfum, sjá um, að þeir séu 
lryggilega útbúnir, og reisa þá upp, þar sem þeim er fyrirskipað. Ennfremur 
skal hann aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 

Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 
með því að þeyta brunalúðurinn. Sé það að næturlagi, skal annar fara með Iið- 
urinn að húsi hvers liðsmanns og blása í hann þar, þar til hann verður þess var, 
að fólk í húsinu hafi orðið hans vart. Ekki mega Þeir tala við nokkurn mann, 
nema segja frá, hvar eldurinn er. Skulu þeir að loknum útblæstri mæta á bruna- 
staðnum. Loks skulu þeir skyldir til að tilkynna slökkviæfingar. eftir fyrirskipan 
slökkviliðsstjóra.



Ofangreindir liðsmenn eru skyldir til ad hlýða slökkviliðsstjóranum i 

starfi sinu. 

23. gr 23. gr. 

Allir liðsmenn skulu, er þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða og 

tal, gera sér sérstaklega far um að taka öllu með gætni og stillingu og vera 

fljótir og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

24. or. 

Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld 

eða á annan hátt brotið á móti brunamálareglugerð þessari, vanda um við þá, 

er gera sig seka í því, og, ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðs- 

stjóra aðvart svo fljótt, sem unnl er. 

Engin forföll líðsmanna eru tekin gild, nema veikindi eða fjarvera úr 

hreppnum. 

VHI. KAFLI 

Sektarákvæði. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og greiði 

hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir brot sitt, er renni i sveilarsjóð Ólafsfjarðar- 

hrepps, ef ekki liggur þyngri sekt við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps hefir samið og sam- 

þvkkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 1907, til þess 

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

máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. janúar 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 
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8 SAMÞYKKT 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Boluneavíkur. 

Í. gr. 

Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélas Bolungavíkur. Heimili þess og varn- 
arþing er í Bolungavík. 

2. gr 

Félagssvæðið eru þessar jarðir: 
Ós, eigendur Guðbergur Þórðarson, Jens M. Jensson og d.b. JS. Edwald. 
Gil, eigandi Valdimar Samttelsson. 
Hanahóll, eigandi Hjörtur Sturlaugsson. 
Mýdalur, eigendur Guðrún Ólafsdóttir. Pétur Ólafsson og Friðrik Teitsson. 
Geirastaðir, eigandi Kristján Ólafsson. 
Hóll, eigendur Helga Ólafsdóttir. Jóna IL Jónsdótlir og Stefán S. Hjaltdal. 

3. ør. 

Markmið félagsins er að auka laxveiði á félagssvæðinu og arð af henni 
með þvi: 

I. að stunda laxaklak, 

2. að reka laxveiði og silungsveiði fyrir alla félagsmenn, sameiginlega á einum 
slað eða fleirum, ef henta þykir. 

Í. gr. 
Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði í Mýdalsvatni 

ásaml öllum ám og lækjum, sem að því renna, og einnig á þeirri og ósi. er rennur 
frá því til sjávar, og lækjum, er í hann renna. Félagsmenn eru allir ábúendur 
þeirra jarða, sem land eiga að nefndum vötnum. 

5. gr, 
Oheimilt er öllum að veiða lax og silung í vötnum þessum nema nieð 

skriflegu leyfi félagsstjórnar. Skal þar tekið fram um veiðitímann og veiðitæki 
og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Heimilt er félagsstjórn að leigja ár á félagssvæðinu eða hluta af þeim ein- 
stökum mönnum eða félögum til stangarveiði, ef sýnilegt þykir, að það sé hagur 
fyrir félagið. Þó má það leyfi ekki vera til lengri tíma en eins árs, nema lögmætur 
fundur samþykki og lekið hafi verið fram í fundarboði. að slík! veiðileyfi yrði 
til umræðu. Aldrei má leigja veiði þessa til lengri tíma en 16 ára.
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í. gr. 

Félagið rekur lax- og silungsveiði við fyrrnefnd vötn og ræður mann til að 

standa fyrir veiðinni; nefnist hann veiðistjóri. 

8. 

Veiðistjóri annast um framkvæmdir félagsveiðarinnar. Ræður hann menn 

3T. g 

sér til aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um verkun og söli á veiðinni og færir 

alla reikninga þar að lútandi. allt í samráði við félagsstjórn 

9. gr. 

Félagið starfrækir laxaklak á þeim stað eða stöðum. sem félagssljórn velui 

í samráði við fiskræktarráðunaut. Kostnaði við það skal jafna á félagsmenn 

eftir þeim hlutföllum, sem arðskrá félagsins tiltekur. Klekja skal út minnst 100 

seiðum fyrir hvern lax, sem veiðist á félagssvæðinu. 

10. gr. 

Sljórnina skipa 3 menn: formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl, þannig. 

að formaður gengur úr eftir eitt ár og annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir 

tvö ár. Síðan helzt sama röð. Enginn alkvæðisbær félagsmaður getur skorar 

undan kosningu, nema lögmæt forföll hani, eða hann hafi verið þrjú ár í stjórn 

Í. gr. 

Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæntdum félagsins milli 

aðalfunda. Hún ræður veiðisljóra og klakstjóra og gerir við þá samninga um 

kaup og önnur kjör, enda samþykki lögmætur félagsfundur þá samninga. Hún 

hefir eftirlit með þvi. að samþykkt félagsins sé hivtt, og má ráða menn sér til 

aðstoðar, þó án kostnaðar fyrir félagið. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefir yfirumsjón med störfum 

félagsins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórn- 

arfundum. 

12. gr. > 

Adalfund rædur félagið í janúarmánuði ár hvert. Aðalfundur er lógmælur: 

a. sé hann boðaður skriflega með minnst þriggja daga fyrirvara og sé fundar- 

efnis getið í fundarboði, 

bh. sé meiri hluti stjórnar og % félagsmanna mættir á fundinum. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári, leggur 

fram áætlun og tillögur um slarfsemi bess á næsla ári. Þar leggur hún og fram 

endurskoðaða reikninga félagsins, og úrskurðar fundurinn um þá. Aðalfundur 

kys stjórn og tvo endurskoðendur félagsreikninganna. Hann kveður á um laun 

stjórnar og annara slarfsmanna félagsins. Afl atkvæða ræður úrslilum, nema 

ð i um brevlingar sé að ræða á samþykktum eða félagsslil
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13. gr. 

Aukafundi heldur stjornin, begar henni hykir åstæda til, eða ef 1/4 félags- 

manna æskir bess, og tilgreinir fundarefni. 

14. gr. 

zeikningsår félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerðir fyrir 

aðalfund og lagðir þar fram endurskoðanir til úrskurðar. 

15. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði, svo og öllum gjöldum, er af siarfsemi þess leiða, 

skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá, sem lögmætur fundur sam- 

þykkir og undirrituð er af %, félagsmanna. Gildir hún til 10 ára í senn. Náist ekki 

samkomulag um nýja að þeinn tima LHðnum, gildir gamla arðskráin áfram 

næstu 10 ár. 

16. gr. 

Eigi má úthluta arði samkv. 15. grein fyrr en eftir aðalfund, enda se tekju- 

afgangur á ársreikningi félagsins. Aðalfundur getur samþvkkt að halda eftir allt 

ad 30% af tekjuafgangi, er færist í félagssjóð. Verði útsjöld meiri en tekjur, skal 

jafna þeim niður á félagsmenn eftir þeim hlutföllum, er arðskrá ákveður. 

17. gr. 

Brot gegn sampbykkt þessari varða sektum allt að 500 krónum og veiði eða 

andvirði hennar gerð upptæk og renni í sýslusjóð. 

18. gr. 

Samþykkt þessari verður ekki breytt, nema “4 félagsmanna samþykki brevt- 

inguna á aðalfundi. 

19. gr. 

Félaginu má ekki slita, nema ís félagsmanna samþykki það. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. janúar 1930. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason.
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ARÐSKRÁ 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Bolungavíkur. 

Arður skiptist í 8 hluti, þannig: 
ÓS 2 378 

(Gl revne A 

Hanahóll ........ 1/5 

Mydalur „2... Us 

Geirastaðir ........0.0 ensnnee A 

HOI 0. ene eneeneennne I 

Arðskrá þessi staðfestist hér með ll þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirl- 

ist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngundlaráðuneylið, 28. janúar 1950. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmasor. 

REGLUGERÐ 10 
, Þ 21. jan. 

um útvarpsrekstur ríkisins. ' 

)34, um utvarpsrekstur rikisins, er hér Samkvæmt lögum nr. 68. 28. des. 1€ 

með sett eftirfarandi reglugerð: 

I. KAFLI 

Um skipulag og stjórn útvarps. 

1. gr. 

Ríkisstjórnin hefir einkarétt til að reka útvarp á Íslandi. Hún lætur starf- 

IT 

g 

rækja útvarpsstöð í Reykjavík, og má auka orku hennar eftir því sem þörf krefur. 

Ríkisstjórnin lætur reisa endurvarpsstöðvar annarsstaðar á landinu, eftir því 

sem ástæður krefjast. Un orkuaukningu Reykjavíkurstöðvarinnar og byggingu 

endurvarpsstöðva fer eftir ákvörðunum Alþingis í hvert sinn. 

Stöðvarnar og starfræksla þeirra nefnist einu nafni: Ríkisútvarpið og ber 

undir kennslumálaráðuneytið.
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2. gr. 

Fjárhagsáætlun um tekjur og gjöld Ríkisútvarpsins skal tekin sem sér- 

stakur liður í fjárlög ríkisins á ári hverju. 

Tekjum Ríkisútvarpsins og þeirra slarfsgreina, sem reknar verða á vegum 

þess, má eingöngu verja í þágu útvarpsrekstrar og úlvarpsnota. 

kKennslumálaraðherra skipar útvarpsstjóra. Skal honum falið að annast um 

allt, sem lýtur að rekstri úlvarpsins. skrifstofuhaldi, daglegri umsjón og að hafa 

á hendi fjárreiður þess allar og reikningshald. 

Kennslumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við Ríkisútvarpið 

og ákveður laun þeirra í samræmi við launakjör annara svipaðra starfsmanna 

ríkisins, að fengnum tillögum útvarpsstjóra. Útvarpsstjóri leitar álits og tillagna 

úlvarpsráðs um val þeirra fastráðinna starfsmanna, sem vinna listræn störf og 

fræðslustörf við útvarpið. 

Í. gr. 

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

fallskosningu á Alþingi til fjögurra ára í senn og þrír og þrír til vara sömuleiðis 

kosnir hlutfallskosningu meðal allra þeirra, sem úlvarpsnolendur teljast og greitt 

hafa lögimælt sjöld samkvæmt lögum þessum. 

Kennslumálaráðherra skipar sjöunda mann í útvarpsráð, og er hann for- 

maður þess. 

li. KAFA 

Um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð. 

Almenn ákvæði. 

y 

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

Tr. g 

málaráðuneylið 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. Áuk hans skipa kjörstjórn tveir menn, sem kennsltumálaráðherra tilnefnir. 

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

ráð fór fram á Alþingi. 

6. gr. 

Kostnaður, sem leiðir af kosningunni, greiðist af slarfsfé Ríkisútvarpsins 

eftir reikningi, sem kennslumálaráðherra samþykkir
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Kjörli: 

  

tr og framboðsfrestur, 

í. gr. 

Hennili er félögum úlvarpsnolenda og einstökum úlvarpsnot endum | að bera 

    

  

    

   fram lista. Skulu á hverjum lsta vera nöfn sex manna þeirra, er kjörgengir 

eru, í lista meðmæli að minnsta kosti 200 átvarpsnolenda. Í Enn- 

fremur eirra manna, sem boðnir eru fram til kjörs, 

  

slum yfirlýsing 

um að framboðið sé með þeirra samþykki. 

  

T 1 s Umbo: 

  

ID TÓÐL     nenn kjöri dur listans og þeir, sem til þess hljóta 

vollfast umboð franibjóðanda. 

Kjörgengur er hver sá úívarpsnotandi, sem greitt hefir lögmælt gjöld til   
  
iðinn starfsmaður þess og er búsettur í Reykjavík 

  

Ríkisútvarpsins, er ekki fasti 

  

eða svo nálægt Beykjavík, að hann geti tekið þátt í störfum útvarpsráðs. 

< 5 Þrir efstu menn á kjórlisla teljast 1., 2. og 3. aðalmaður listans, en þrir 

hinir næstu teljast Í., 2. og 3. varamaður hans, þannig, að 4. maður er vara- 

maður Í. manns, 5. maður varamaður 2. manns og 6. maður varamaður ð. manns. 

10. gr. 

rådunc eytið hefir falið skrifstotu Bikisútvarpsins 

  

„tenda, gefur kjórstjórn út anglýs- 

  

   ingu um kosninguna. sbirtingablaðinu, í útvarpinu og í við- 

lesnu blöðum. 

Ii. gr. 

   7. ð eigi síðan en 14 dågum eftir ad aug- 

lýsing um kosninguna hefn út Skal í auglýsingunni ákveðið um 

stað og stund, þegar afhending Hstanna á að fara fram í síðasta lagi. Formaður 

í jum kjorlista samstundis og hann er      na nåkvæmlega, hvenær afhending fer fram. af 

Kjörlislar hljóta lista ókstafina Á, B. G, D o.s. frv. í þeirri röð, sem þeir koma 

fram. Skal á kvittun greina, hvaða bókstaf listinn hlýtur. 

12. gr. g 

, komid fram aðeins einn kjörlisti m     Nú hefir, að loknum umbodsfres 

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

  

£ 4 
curðar hina framboðnu menn rétt kjörna í útvarps- 

  

umboðsmönnum listans, úr: 

ráð af hálfu úlvarpsnotenda. 

þá um afgreiðslu á úrskurði kjörstjórnar til ráðuneytisins ettir því. 

  

sem fyrir er mælt í 38. gr. 

Nú koma ekki fram við kosningu í úlvarpsráð af hálfu útvarpsnolenda 

1936 

10 
24. jan.
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10 neinir kjörlistar, og ferst kosning þá fyrir. Skipar þá kennslumálaráðherra þrjá 

2. jan. menn Í útvarpsráð af hálfu útvarpsnotenda Hl næstu fjögurra ára og þrjá til vara. 

Kjörstaðir og kjörfrestur. 

15. gr. 

Forstöðumenn pósthúsa landsins (póslafgreiðslumenn og Þbréfhirðingar- 

menn) skulu annast um atkvæðagreiðslu utan Reykjavíkur og eru kjörstjórar, 

hver í sínu umdæmi. eftir þar um settum reglum, samkvæmt 20. 23. gr. Fer 

atkvæðagrciðslan fram í afgreiðslustofum pósthússins og undir umsjá póstmanna. 

Kennslumálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum úlvarpssljóra. forstöðu- 

mönnum pósthúsa þóknun fyrir starfið, og skal hún reiknast í hlutfalli við tölu 

þeirra, er kosningarrétt hafa í umdæmi hvers um sig. 

ild. gr. 

Í Reykjavík fer atkvæðagreiðsla fram í sérstakri kjörstofu undir umsjón 

kjörstjóra, sem kjörstjórn skipar. Fer atkvæðagreiðsla þar að öllu leyti fram 

eins og fyrir er mælt um kosningar á öðrum kjörstöðum. 

15. gr. 

Utvarpsnotendum skal veittur kjörfreslur allt að þrem vikum. Þó skal kosn- 

ingu ávallt lokið, þegar þrír mánuðir eru liðnir frá því, er kosning í útvarpsráð 

fór fram á Alþingi. 

Kjörgögn og afgreiðsla kjörgagna, 

16. gr. 

begar hinn auglysti frambodsfrestur, samkv. 11. gr., er lidinn og kjörlistar 

hafa borizt kjörstjórn, annast hún þegar um undirbúning kjörgagna. Kjörgögn 

eru þau, sem hér greinir: 

I. Kjörskrá, það er skrá vfir útvarpsnolendur þá, sem atkvæðaseðlar eru sendir. 

2. Kjörseðili. Á hann eru prentaðir kjörlistar þeir, er borizt hafa, merktir bók- 

stöfunum: Á, B, GC, D o.s. frv., samkvæmt 11. gr. Kjörseðili skal vera saman- 

brotinn um miðju og límborin rönd á þrjá vegu, þannig gerð, að rífa megi af. 

5. Umslag kjörseðils. Skal forsíða umslagsins líta þannig út: 

Útvarpsnotandi: 

Kjörseðill. 

Kosning í úlvarpsráð 

19... 

Það vottast. að ofanskráður útlvarpsnotandi hefir í dag sjálf- 

táður, í einrúmi og á lögfullan hátt greitt atkvæði á póststofunni
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(kjörstofunni) og gengið sjálfur frá kjörseðli sínum í þessu 10 

umslagi að mér ásjáandi. 24. jan. 

Pósthúsið (Þbréfhirðingin) ......00000 0. 

(ÍKjörstofan) 

Vitundarvottar: 

(Póst) stimpill og undirskrift kjörstjóra 

í. Leiðbeiningar um kosninguna. Í leiðbeiningunum skulu vera nákvæm fvrir- 

mæli um eftirgreind atriði: 

a) Um gæzlu kjörgagna. 

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

um að kosningu lokinni og um skrásetningu greiddra atkvæða. 

c) m sendingu kjörgagna í pósti til skrifstofu Ríkisútvarpsins í Reykjavik. 

æiðbeiningar þessar skulu sendar á alla kjörstaði og skulu festar upp 

þar. sem kjósendur eiga hægt með að kynna sér þær 

17. ør. 

Þegar kjörgögnin hafa borizt á kjörstaði, auglýsir kjörstjórn í útvarpinu 

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

þykir, og eigi sjaldnar en fimm sinnum. 

Jafnskjótt sem lokið er prentun kjörgagna, annast kjörstjórn um afgreiðslu 

þeirra á alla kjörslaði í landinu. Skal afgreiðslu þeirra hagað eins og hér segir: 

Kjörseðlarnir skulu flokkaðir samkvæmt útvarpsnotendaskrá Ríkisútvarpsins, 

þannig, að til hverrar póststofu, póstafgreiðslu og bréfhirðingar utan Reykia- > 

vikur scu sendir alkvædasedlar allra &tvarpsnotenda, er kosningarréætt hafa, i a 

umdæmi hverrar fyrir sig. Jafnframt er nafn og heimilisfang hvers útvarps- 

notanda stimplað á hornreil umslagsins. Kosningarrétt hafa þeir, sem skráðir 

eru úlvarpsnotendur við afgreiðslu kjörgagna og greitt hafa lögmælt gjöld til 

Ríkisútvarpsins, sbr. 8. gr. 

Útvarpsnotandi hver hefir aðeins eitt atkvæði, og eins þó hann sé skráður 
w eigandi að fleiri viðlækjum en einu. Eigi verður farið með atkvæði vegna vid- > 

Tr 

tækis rikisstofnunar, skóla, sjúkrahúss, líknarstofnunar eða annarar stofnunar, 

sem reist er af almannafé eða samskotafé, né heldur skips, atvinnustofnunar eða 

annarar félags- eða einkastofnunar, hverju nafni sem nefnist. 

Heimilt er fulltrúum kjörlista að hafa eftirlit með afgreiðslu kjörgasna. 

Kosningarathöfn. 

18. gr. 

Þegar kjörgögnin hafa borizt á kjörstaði, auglysir kjörstjórn í úlvarpinu nm 

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

þykir, og eigi sjaldnar en fimm sinnum.
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10 19. gr. 

24. jan. Útvarpsnotandi, sem óskar að nevta kosningarréttar sins, skal, áður en iið- 

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

bréfhirðingu, sem hefir með höndum póstskil hans, og Íysa yfir því fyrir pósi- 

     

    

manni, að hann óski að neyta kosningarréttar sins við kosningu í úlvar 
    Nú er úlvarpsnolandi fjarverandi frá heimili sínu og 

    

  

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

neytt atkvæðisréltar sins áður en auglýstur kjörfrestur er lHðinn, og er 

  

þá heimilt, með skriflegu, votttöstu umboði eða með staðte: simskevti, að 

  

nánasla vandamanni sínum eða þeim öðrum heimilismanni, er hann treysiir, að 

neyta altkvæðisréltarins fyrir sína hönd. Skrifar þá sá, er með atkvæðið fer, nafn 

sitt á forsíðu umslagsins og undir það orðin: „Samkvæmt umboði“, enda skal 

umboðið lagt í umslagið ásamt atkvæðaseðlinum. 

Umboð, gefið utanheimilismanni, er ógilt. 

20. gr. 

Þóstmaður afhendir þá samstundis kjósandanum kjörseðil í opnu umslagi 

þvi, sem ber ástimplað nafn og heimilisfang hans, samkv. 17. gr. Víkur þá 

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

nokkur annar seti séð eða orðið áskynja, hvernig atkvæði hans fellur. 

21. gr. 

ir síðan atkvæði á þann hátt, að hann setur með blyanti     
íkstaf þess lista, sem hann óskar að kjósa. Síðan brýtur 

Han Salan í 

  

á sama hátt og hann var áður brotinn, vætir hina lim- 

in, Síðan sti: 

  

Sál- 10 

OD    u rönd og    

  

alkvæðaseðlinum, þanni 

      

  

lime i þóslmanni ásja ge ritar loks nafn sitt á 

um ið, á línu. Síðan afhendir hann póstmanni umslagið. 

óskar kjósandi aðstoðar vegna sjóndepru eða vegna þess. að hann af     

<veður hann þá ll þann, seim hann öðrum ástæðum getur ekki skrifað nafn sitt. 1 

óskar sér, tl aðstoðar og handsalar honum umboð Ul alkvæðagreiðslunnar 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 samkvæm 

fyrirmælum þessarar greinar. 

29. gr. 

Þegar kjósandinn hefir greitt atkvæði og afhent póstmanni kjórseðilsum- 

slag sitt, vottar póstmaðurinn með undirskrift sinni og póslstimpli á forsíðu um- 

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

fullan hátt. 

95 
20. gr. 

Þegar lokið er afgreiðslu kjósandans, voltar póslmaður um kosninguna vid 

nafn hans á kjörskrá, sem um ræðir 1 1. tölulið 16. gr
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24. gr. 10 

Umboðsmönnum kjörlista er. hvenær og hvar sem kosið er, heimilt að 74. jan 

kynna sér kjörskrár og hafa eftirlit með því. að kosningin fari fram samkvæm 

ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Varðveisla og skil kjörgagna 

25. gr. 

    Þóstmönnum, sem hafa umsjón eð kosningu í útvarps 

  

í Reykjavík, svo og Öllum trúnaðarmönnum tikisstjórnarinnar við kosni 

  

   þessa, ber að lála kjörgögn öll sæta sömu varðveizlu og önnur ábyrgt og 

trúnaðarskjöl og sæta um framkvæmd kosningarinnar, varðveizlu og skil kjör- 

gagna, fyllstu árvekni, reglusemi og stundvísi. 

26. 

Jafnskjótt sem hinn auglýsti kjörfrestur er liðinn, endursenda forstöðu- 

or gl 

menn pósthúsa öll kjörgðgn til skrifstofu Ríkisúlvarpsins í Reykjavik, Skulu ai   

  

kvæðaseðlar þeirra útvarpsnotenda, sem neytt hafa kosningarré 

skrá, áritaðri á fyrirskipaðan hátt, látið í einar umbúðir, en hinir ónotuðu seðlar 

sér. Síðan skulu öll kjörgögnin látin í einar umbúðir, innsiglaðar og sendar í 

ábyrgðarpósti. Auk utanáskriftar til skrifstofu Ríkisútvarpsins skal rita á post- 

i 

sendingar þessar orðin: Kosning Í útvarpsráð. 

27. gr. 

Bréfapóststofan í Reykjavík færir póstsendingar þessar við móllöku í sér- 

staka póstkvittunarbók og fær við afhendingu þeirra kvittun formanns kjör- 

ir talning atkvæða fer fram, á kjörstjórn 

  

   stjórnar eða umboðsmanns hans. Þe: 

og umboðsmenn kjörlista aðgang að þessari póslkviltunarbók. 

Talning atkvæða. 

28. gr 5 

  

Þegar hinn auglýsti kjörfrestur er. liðinn, ákveður kjörsljórn 

frest, og eigi slytlri en 3 vikur, til þess að kjörgögn fái komizt öl skila. 

  

auglýsir hún, með að minnsta kosti tveggja daga fyrirvara, um stað og 

begar talning alkvæða á að fara fram. 

29. gr. 

Við talningu atkvæða kveður kjörstjórn til aðstoðarmenn eftir samkomu. 

lagi. Heimilt er umboðsmönnum kjörlista að fylgjast með talningunni. 

     Talnine atkvæða hefst með því, að pósisendingar eru bornar saman v 

póstkviltunarbók, sem um getur í 27. gr.
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30. ør. 

Talningin hefst með því, að innsigli hverrar póstsendingar er brotið. Kjör- 

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

Síðan skal bera umslög notaðra kjörseðla nákvæmlega saman við kjörskrár. 

Þar næst skal bera þau saman við skrá Ríkisútvarpsins yfir þá menn. sem ekki 

hafa greitt lögmælt gjöld til Ríkisútvarpsins. Eru atkvæði þeirra ógild. Það 

teljast í reglugerð þessari vangreiðslur á lögmæltum gjöldum, ef ólokið er gjöld- 

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

Að þessu loknu skulu umslög þeirra atkvæða, er til talningar kona. opnuð, 

atkvæðaseðillinn dreginn úr hverju umslagi og látinn í atkvæðakassa, nægilega 

stóran til þess að rúma vel alla atkvæðaseðlana 

öl. gr. 

Gildir eru þeir atkvæðaseðlar, þar sem merkt er aðeins við einn lista. Ekki er 

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

en við listabókstafinn, ef ekki þykir orka tvímælis um það, hvern lista kjós- 
andinn hefir ætlað að kjósa. 

32. gr. 

Nú verður ágreiningur innan kjörstjórnarinnar um það, hvort atkvæðaseðill 

skuli metast gildur, og ræður þá afl atkvæða úrslitum. 

33. gr. 

Þegar lokið er talningu atkvæða, eru talin saman atkvæði bau, er hver kjör- 
listi hefir hlotið. Fer þá um tölu kosinna manna af hverjum Hsta eftir venji- 
legum 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. 

34. gr. 

Nú falla jöfn atkvæði á tvo eða fleiri kjörlista, og ræður þá hlutkesti úr- 
slitum. 

35. gr. 

Kærur yfir kosningunni, sem berast kunna, sendir kjårstjårn rådherra med 

rökstuddum tillögum til úrskurðar. 

36. gr. 

Atkvæði, sem berast kunna frá kjörslöðum, eftir að talningu atkvæða er 
lokið, skulu lögð óhreyfð með öðrum kjörgögnum í skjalasafn ríkisins. 

37. gr. 

Formaður kjörstjórnar lysir 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 9. gr. reglugerðar þessarar.
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38. gr 10 

Að lokinni kosningu sendir kjörstjórnin kennslumálaráðuneytinu útskritt 21. jan. 

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

hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð, samkvæmt úrslitum kosningarinnar. 

Kennslumálaráðherra gefur síðan út skipunarbréf til handa hinum kjörnu 

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

39. gr. 

Nú hverfa frá störfum í útvarpsráði. um stundarsakir eða að fullu. aðal- 

maður á lista og sömuleiðis varamaður hans, og tekur þá við störfum næs 

aðalmaður af sama lista, og svo koll af kolli. 

II. KAFLI 

Um störf útvarpsráðs. 

10. gr. 

Útvarpsráðið tekur ákvarðanir um það, hversu dagskrá skuli hagað í höfuð- 

efnum, og leggur fullnaðarsamþvykki á dagskrá áður en hún kemur til fram- 

kvæmda. Það setur reglur um fréttaflutning útvarpsins og aðrar þær reglur, 

er þurfa þykir, til gæglu þess. að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og fyllsta óhlut- 

drægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í almennum málum, atvinnustofn- 

unum, félögum og einstökum mönnum. 

H. gr. 

Útvarpsráðið kemur saman á fundi svo oft, sem þurfa þykir, og að jafnaði 

einu sinni í viku hverri. Teljast það reglulegir fundir útvarpsráðs. Formaður 

boðar fundi og stýrir þeim. Fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið 

skemmsta. nema svo sérstaklega standi á, að nauðsyn beri til að kalla útvarps- 

ráð saman með skemmri fyrirvara. Skylt er formanni að kveðja til aukafundar, 

ef útvarpsstjóri eða tveir menn úr útvarpsráði æskja þess. 

Fundur er lögmætur, ef fjórir úlvarpsráðsmenn eru viðstaddir eða fleiri. 

Útvarpsstjóri á sæti á fundum úlvarpsráðs og hefir þar málfrelsi og tillögu- 

rétt. en ekki atkvæðisrétt. Hann getur skotið ákvörðunum útvarpsráðs, þeim, 

er mjög varða fjárhag stofnunarinnar, undir úrskurð ráðuneytisins. 

Útvarpsráðið velur sér ritara innan ráðsins. Ritari færir í serðabók álvkt- 

anir ráðsins og annað það, er máli þykir skipta, af því, sem fram fer á fundum. 

Nafnakall skal hafa við atkvæðagreiðslur, ef einhver útvarpstáðsmanna eða út- 

varpsstjóri óska þess. Skal þá ágreiningsefnið, svo og alkvæðagreiðslan, fært í 

serðabókina. 

Gerðabók skal lesa í lok fundar eða í upphafi næsta fundar. Formaður og 

ritari undirskrifa gerðabókina, er hún hefir náð samþykki fundar. 

Nú fer útvarpsráðsmaður úr bænum eða forfallast á annan hátt frá störf-
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. jan, 

  

um í útvarpsráði 3 vikur eða lengur, og skal bå kvedja varamenn til starfs tit- 
varpsráðs, meðan aðalmaður er fjarverandi. Farfallisi formaður útvarpsráðs. til . É 

nefnir kennslumálaráðherra mann til að gegna störfum hans á meðan. 

12. gr. 

Ulvarpsráðið tekur, eigi síðar en 1. nóvember ár hvert, höfuðákvarðanir um Í 5 

það, hversu dagskrá skuli hagað á næsta ári. Jafnframt gerir það tillögur til 

   

| 

utvarpsstjora um kostnad vid dagskrå, en utvarpsstjori leitar sambykkis rådu- 

neytis um kostnaðinn. Útvarpsráðið leggur tillögur sínar um tilhögt 

fyrir ráðuneytið til samþykktar. 

Útvarpsráðið skiptir með sér verkum eftir því, sem henta þykir, og getur 

falið nefndum, kosnum innan útvarpsráðs, að hafa með höndum sérstaka flokka 

útvarpsefnis. Tillögur og ályktanir nefnda skulu lagðar fyrir útvarpsráðið í heild 

til samþykktar. 

Dagskrá skal í höfuðdráttum samin með að minnsta kosti 4 vikna fyrirvara 

á hverjum tíma. Fullnaðardagskrá skal sera fyrir hverja viku í senn. og skal 
hún gefin út eigi síðan en fimmtudag hinn næsla á undan, en birt í útvarpinu 
á föstudag næstan á undan. 

13. gr. 

Útvarpsstjóri annast um skrifstofuhald til undirbúnings og útgáfu dagskrár. 

Hann gerir, að fengnu áliti og tillögum útvarpsráðs. tillögu tl ráðherra um 

skipun skrifstofustjóra útvarpsráðs og gætir þess, að skrifstofu útvarpsráðs sé á 
hverjum tíma veitt sú aðstoð, er þurfa þykir, við afgreiðslur, samningaserðir, 

undirbúning dagskrár og útsáfu hennar. 

IH. gr. 

Nú forfallast maður, sem flylja á útvarpsefni, eða önnur ófyrirséð atvik 

raska framkvæmd dagskrár, og setur þá útvarpsstjóri eða skrifs 

  

varpsráðs, Í samráði við formann úlvarpsráðs, sert nauðsynlegar ráðstafanir 
um framkvæmd dagskrárinnar. 

15. gr. 

Útvarpsráð setur í samráði við úlvarpssljóra gjaldskrá fyrir flutning út- 

varpsefnis. Formaður útvarpsráðs og útvarpsstjóri ákveða greiðslur samkvæmt 

gjaldskránni. Risi ágreiningur um slíkar ákvarðanir, skal hann lagður undir 

úrskurð útvarpsráðs á fundi. 

IV. KAFLI 

Um fréttaflutning. 

16. gr. 

Fréttir þær, sem Ríkisútvarpið flytur af eigin hvötum og á eigin ábyrgð. 
mega ekki vera mengaðar neinskonar ádeilum eða hlutsömum umsögnum nm



  

einstakar stjornmålastefnur, stjórnmálaflokka, stefnur í almennum málum. fé- 

lagsheildir, atvinnustofnanir eða einstaka menn. 

17. er. 

Ekki mega í fréttum útvarpsins felast neinskonar auglýsingar né tilkvon- 

ingar aðrar en þær, sem varða sjálfar fréttirnar. 

  

Ekki mega í fréttum útvarpsins felast ádeilur á útvarpið sjálft. enda hvork! 

útvarpsslarfsemina eða einstaka starfsmenn útvarpsins. 
lof né last um 

19. gr. 

Við skráningu almennra frétta Bíkisútvarpsins skal bess ávallt sérstaklega 

jandi,   

ætt að heimildir fyrir hverri fregn séu sem fyilstar og að þær séu bygg 
K 

og skal heimilda jafnan getið. Ekki mega í fréttum úlvarpsins vera tilgåtur 

eða ágizkanir um atburði eða staðreyndir, og skal fremur skjóta á frest 

frétt falla niður, heldur en að eiga það á hættu, 
< greina frá atburðum eða jafnvel 

að fregnir verði bornar til baka. 

V. KAFLI 

Um hagnýtingu útvarps. 

90. gr. 

Útvarpsviðtæki má ekki nota til viðtöku á öðru en útvarpsefni. Utvarps- 

notandi. sem af tilviljun hlustar á aðrar þráðlausar talsendingar eða loftskexti 

má ekki flytja slíkar fregnir Öðrum og heldur ekki hagnýta sér þær í fjár- 

    

5 

  

skyni á einn eða annan hátt. 
í 1 rt 

igerd bessari hvert bad tæki, sem hagnytt er til 

  

Utvarpsvidtæki telst i | 

viðtöku útvarpsefnis, þar með talið gjallarhorn, sem hagnylt er með línu frá 

öðru heimili. 

51. gr. 
fjárgróða, tl 

Óheimilt er útvarpsnotanda að hagnyla sér útvarpsefni til 

Ammófón) eða með útgáfu á pre! 

  

dæmis með upptöku þess á hljómplötur (gr 

52. gr. 

Heimilt er úlvarpsnotanda að hagnýta sér útvarpið eftir vild með línum til 

fleiri gjallarhorna og heyrnartækja, en aðeins innan síns heimilis, skips, sam- 

komusalar o. þvíl. En sé viðtækið notað með línum til annara heimila, greiðir 

hvert heimili fullt afnotagjald. Útvarpsnotendum er heimilt að taka viðlæki 

með sér í ferðalög. án þess að greiða aukaafnotagjald af þeim þess vegna.
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10 53. gr. 
24. jan, Utvarpsnotandi er å hverjum tíma háður ákvæðum laga og reglugerða um 

eftirlit með hagnýtingu raforku og útvarpsviðtækja. 
Eftirlitsmenn útvarpsins, landssímans og rafmagnsstjórnarinnar á hverjum 

slað, skulu hafa óhindraðan aðgang til eftirlits með útvarpsviðtækjum og hlut- 
um slíkra tækja og allri hagnýtingu rafmagns í sambandi við úlvarpsviðtæki, 
samkvæmt 68. gr. 

ðd. gr. 
Bústaðaskipti skulu samstundis tilkvant skrifstofu Ríkisútvarpsins. 

55. gr. 

Útvarpsnotandi, sem ákveður að hætta úlvarpsnotum, skal tilkynna það 
skrifstofu Ríkisútvarpsins eða innheimtumönnum hennar cigi síðar en 15. des., 
og er uppsögnin þá bundin við næstu áramót. Óski úlvarpsnotandi að segja 
upp útvarpsnotum fyr á árinu, skal hann sera það fyrir 15. júní, og er þá upp- 
sögnin bundin við 30. júní sama ár. Óheimilt er útvarpsnotanda, sem hefir sag 
upp útvarpsnotum, nema hann tilkynni úlvarpsnot að nýju, að hagnýta sér 
útvarpið, og er hann þá háður fyrirmælum laga um tefsingar fyrir óheimila 
notkun útvarps. 

56. gr. 

Útvarpsnotandi, sem selur eða lætur á annan hátt af hendi viðtæki sitt til 
annars manns. skal samstundis tilkynna það Ríkisútvarpinu og greina nafn og 
heimilisfang viðtakanda. 

VI. KAFLI 

Um innheimtu afnotagjalds fyrir útvarp. 

Um gjaldskyldu úlvarpsnotenda, 

57. gr. 

Til þess að standa straum af rekstri útvarpsins skal greiða til þess árlegt 
afnotagjald af hverju úlvarpsviðtæki í landinu. Kennslumálaráðherra ákveður 
afnotagjaldið um eitt ár í senn, að fengnum tillögum úfvarpssljóra og útvarpsráðs. 

58. gr. 
Óheimilt er hverjum manni að hagnýta sér útvarp, nema viðtæki hans hafi 

verið skráð og tilkynnt skrifstofu Ríkisúlvarpsins. Hvert það viðtæki, sem ekki 
er tilkynnt skrifstofu Ríkisútvarpsins, skal upptækt vera, og rennur andvirðið bi! 
Ríkisútvarpsins. 

Skýrslugerð Viðtækjaverzlunarinnar og umboðsmanna hennar telst nægi- 
leg tilkynning um þau viðtæki, er hún selur. Viðtæki. sem keypt eru af öðrum en
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Viðtækjaverzluninni eða umboðsmönnum hennar, ber að tilkynna samstundis 10 
241. jan til skrifstofu Ríkisútvarpsins, samkvæmt 56. gr. 

Gjalddagi afnotagjalds fyrir útvarp er 1. april. 

Um innheimtuskipulag og innheimtugögn, 

60. gr. 
Í Reykjavík annast innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins innheimtu afnota- 

gjaldanna. Utan Reykjavíkur er póststofum og póstafgreiðslum landsins falið að 

innkalla gjöldin, samkvæmt ákvæðum í reglugerð þessari og nánari fyrirmæl- 

um útvarpsstjóra. 

61. gr. 

Fyrir 15. marz år hvert sendir innheimtuskrifstofa Rikisutvarpsins post- 

stofum og póstafgreiðslum innheimtugågn hbau, er varda innheimtu afnot gjalda 

í umdæmi póslstofunnar eða póstafgreiðslunnar. Meðal innheimtugagna skulu 

vera: 

1. Innheimtuskrá í tveimur eintökum yfir alla útvarpsnotendur í póstum- 

dæminu. 

2. Kvittun fyrir afnotagjaldinu í tölumerktum reitum I I. Á eyðublaðið 

skal prentað: 

a. Nafn og heimili gjaldanda. 

b. Fjárhæð gjaldsins, gjaldár og gjalddagi. 

c. Reglur um hagnýtingu og almenn not útvarpsins. 

d. Aðrar helztu leiðbeiningar fyrir útvarpsnotendur. 

3. Skyrsluform yfir innheimt afnolagjöld fyrir hvern mánuð. 

4. Leiðbeiningar um innheimtuna. 

Um innheimtu og skil pósthúsa. 

62. gr. 

Hverjum útvarpsnolanda utan Reykjavíkurkaupstaðar ber að greiða alnota- 

gjald á póststofu eða póstafgreiðslu þess póstumdæmis, þar sem hann er búsettur. 

Um leið og greiðsla fer fram, fær gjaldandi afhentan eyðublaðshluta HL 

eyðublað nr. 2, med åritadri kvittun póststofunnar eða póstafgreiðslunnar. 

63. gr. 

Påststofur og påstafgreidslur færa innheimt afnotagjåld jafnhradan og hau 

innheimtast å skrá vfir innheimt afnotagjöld, eyðublað nr. 6. Jafnframt kvitta 

þær fyrir gjaldinu á báðum eintökum innheimtuskrár póstumdæmisins, eyðu- 

blað nr. 3.
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10 I lok hvers månadar senda póststofur og póstafgreiðslur landsins póst- 
21. jan. málaskrifstofunni í Reykjavík skrá um innheimt afnotagjöld í mánuðinum, 

eyðublað nr. 6, og færa hinar innheimtu upphæðir póslsjóði til tekna í reikn- 
ingum sinum eða senda greiðslur samkv. nánari fyrirmælum póststjórnarinnar. 
Skránni skal fylgja eyðublaðshluti H af kvittun fyrir innheimt afnotagjöld. 

  S 

Eydubladshluta I heldur innheimtumadur eftir i skjölum sínum. 
Heimilt er póststofum og póstafgreiðslum að leita aðstoðar bréfhirðinsa 

um innheimtuna, ef þeim, vegna fjarlægðar eða örðugra samgansna, bykir á- 
stæða tl. Fer um þá innheimtu eftir samkomulagi milli innheimtumanns og 
bréfhirðingarmanns, enda sé hún framkvæmd á ábyrgð póstmeistara eða póst- 
afgreiðslumanna. Rísi ágreiningur, fellur hann undir úrskurð útvarpssljóra. 

64. gr. 

Þóstmálaskrifstofan í Reykjavík tekur í byrjun hvers mánaðar saman vfir- 
til um innsendar innheimtuskýrslur pósthúsa og færir á skrá, eyðublað nr. 5. 

€ Siðan greiðir hún skrifstofu Ríkisútvarpsins hinar innheimtu upphæðir, san- 
kvæmt innheimtuskýrslum hvers mánaðar, og fær kvittun fyrir. 24 

Póststofur og póslafgreiðslur færa í athugasemdadálk á báðum eintökum 

innheimluskrá     ir allar Þreytingar, sem ve a heimilisfangi útvarpsnotenda, 
úlvarpsnolum þeirra og gjaldskyldu. samkvæmt ákvæðum í reglugerð þessari. 
1 'reytingar þessar og athusasemdir skal færa jafnskjótt sem bær koma fram. 
enda skulu þær jafnhraðan tilkynntar innheintuskrifstofu Ríkisútvarpsins. 

66. gr, 

Þóststofur og póstafgreiðslur skulu hafa gert fullnadarskil innheimtunn- 
ar, samkvæmt 63. gr., eigi síðar en 15. nóv. ár hvert. 

  

nframt ber þeim að senda til innheimtuskrifstofu Bikisútvarpsins 
Reykjavík, eigi síðar en 15. nóv., annað eintak innheimtuskrárinnar með árituðu 

luvottorði, leiðréttingum og athugasemdum. 
Í skjöl og verðmæti varðandi innheimtuna skulu send í ábyrgðarpósti. 

Kennslumálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum útvarpssljóra, póslaf- 
greiðslumönnum þóknun fyrir innheimtustörfin. 

Um ráðstafanir vegna vanskila, 

67. gr. 
Verði afnotagjöld af útvarpi ekki greidd innan mánaðar frá því, er þau 

falla í gjalddaga, er heimilt að taka þau lögtaki samkvæmt lögum nr. 29. 16. 

68. gr. 

Heimilt er útvarpsstjóra, hvenær sem er, eftir 1. maí, að sera ráðstafanir bl 
þess að láta taka úr notkun og innsigla viðtæki þeirra úlvarpsnotenda, sem



11 

[ec 

sig lid eða taka viðtækið eða önnur viðlæki í notkun, nema lexfi Ríkisútvarpsins 

eða umboðsmanns þess komi til. 

ekki hafa greitt afnotagjöld sín fyrir þann tíma. Er þá óheimilt að rjúfa inn- 
| 

Mönni un beim, sem eru í þjónuslu Rikisúlva 

  

heinnlt að fara tálmunarlaust um kli um 

  

   str , Es FR DE ga rr; Foripr -l hibyli manna á helgum dögum og ekki fyrir kl 

dl virka daga. 

Um innsiglun viðlækja. 

69. ør. 
Þegar úlvarpsstjóra þykir ástæða til, gefur 

póslafgreiðslumanna og annara innheim!     umani 

  

innsigla vidtæki beirra manna, sem ckki greida 

Jafnframt gefur hann nánari fyrirmæli um það. hvenær innsiglun skúli 

koma tl framkvæmda í hverju póstumdæmi. 

(0. gr. 

    sar ákveðið hefir verið að innsigla viðtæki, skal e 
   

tækisins tilkvnnt 

  

það skriflega með að minnsta kosti viku fyrirvara. Greiði im ekki gjaldið á 

þeim líma, skal tækið tekið úr notkun og innsiglað samkvæmt nánari reglum, 

er útvarpsstjóri selur. 

Nú er, vegna vanskila úlvarpsnotanda, viðtæki hans tekið úr notkun c 
OD    

undir innsigli, og skal þá eigandi viðtækisins greiða innsiglunarejald, 

  

   

    

kr. 2 í kaupstöðum og sjávarþorpum, en kr. 5 í sveitum. 

Jafnskjótt sem viðtæki hefir verið imnsiglað. skal 

skrifstofu Ríkisútvarpsins bréflega. Ulvarpsstjóri geri 

að hin ógreiddu gjöld verði innheimt með låg k       
sem ástæður leyfa. 

Þegar hin ógreiddu gjöld hafa verið innheimt með lög!    tki eða á annan hátt 

skal jafnskjótt taka viðlæki undan innsigli og setja það aftur í notkun. Ss 

Nú falla niður útvarpsnol vegna innsiglunar viðtækis af framangreindi 

  

ástæðum, og er þá útvarpsnotandi eigi að síður gjaldskyldur fyrir þann líma. 

sem viðlækið er undir innsigli vegna vanskila frá hans hendi. 

Nú ryfur úlvarpsnotandi innsigli Ríkisútvarpsins, og varðar það þá refsingu 

samkvæmt refsiákvæðum laga um útlvarpsrekstur ríkisins nr. 68, 28. des. 193 

nema þyngri refsing heg við samkvæmt öðrum lögum. 

  

Um uppsögn útvarpsnola og niðurfall afnolagjalds. 

71. er. 

Hver sá maður, sem er eigandi viðlækis Í. jan. og hefir ekki sagt upp né 

seolt 

  

) útvarpsnolum, samkv. 50. gr., telst úlvarpsnolandi og er 

  

til ársloka, sbr. þó 72— 74. gr
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21. jan. 

72. gr. 
Nú ákveður útvarpsnotandi að hætta útvarpsnotum, og fer þá upp uppsögn 

úlvarpsnota eins og fyrir er mælt í 55. gr. 

Innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins eða umboðsmaður hennar gerir þær 
ráðstafanir, er þurfa þykir, um innsiglun viðtækja þeirra manna sem sagt hafa 
upp útvarpsnotum. 

þm 
íÐ. £ T. a 

Nú bilar viðtæki útvarpsnolanda og verður ónothæft, þrátt fyrir tilraunir 
til aðgerðar, og fellur þá niður gjaldskylda útvarpsnotandans, enda leggi hann 
fram vottorð löggilts viðgerðarmanns útlvarpsviðtækja um Það, hvenær viðtækið 
hafi orðið ónothæft og sannanlega alveg ónýtt. 

74. 

Nú selur útvarpsnotandi viðtæki sitt, og fellur þá niður gjaldskylda hans 

IT. I 

frá söludegi, enda leggi hann fram yfirlýsingu kaupanda tækisins um það, að 
hann hafi gerzt eigandi að tækinu og teljist útvarpsnotandi frá þeim tíma. Van- 
ræki útvarpsnotandi að tilkynna sölu viðtækis síns og hverjum það er selt, ber 
hann ábvrgð á afnotagjaldi vegna hins selda viðtækis. 

75. gr. 

Nú deyr útvarpsnotandi, og fer þá um greiðslu afnotagjalds hans eins og 

um önnur lögskil dánarbúsins. 

76. gr. 

Nú kaupir maður gjallarhorn og tengir við tæki útvarpsnolanda á öðru 

heimili, og telst hann þá útvarpsnotandi, enda er hann háður öllum skyldum 

úlvarpsnotanda samkvæmt reglugerð þessari. 

Útvarpsnotandi, sem þannig hagnvtir sér útvarp, er háður afleiðingum úi- 

varpstruflana, sem eigandi viðlækisins kann að verða fyrir, meðal annars af 

bilunum viðtækis. Hann er og háður afleiðingum af vanskilum tækiseiganda 

eins og tækiseigandinn sjálfur. 

77. gr. 

Nú fyrirmunast útvarpsnolanda, sem um ræðir í 76. gr., úlvarpsnot af þeim 

áslæðum, er greinir í 73. og 71. gr., og fellur þá niður gjaldskylda hans jafn- 

snemma Og eiganda viðlækis. Ennfremur fellur niður gjaldskylda hans, ef hon- 

um fyrirmunast útvarpsnot vegna bústaðaskipta hans sjálfs eða tækiseisanda. 

Telst niðurfall gjaldskyldunnar frá þeim degi, er bústaðaskipti urðu. 

Um úrskurði. 

78. gr. 

Heimilt er úlvarpsstjóra að fela póstmeisturum, póstafgreiðslumönnum og 

öðrum innheimtumönnnn að úrskurða um gjaldskyldu útvarpsnolenda og nið- 

urfall gjalda, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í reglugerð þessari
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Ef innheimtumaður er í vafa um, hversu skera skuli úr atriðum varðandi 10 

innheimtuna, leitar hann úrskurðar úlvarpsstjóra. 24, jan 

Um undanþágu. 

79. gr. 

Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum útvarpsstjóra, að undanþiggja 

frá afnotagjaldi af útvarpi fátæka, blinda menn, eftir nánari ákvæðum í reglu- 

gerð þessari. 

80. gr. 

Undanþágu samkvæmt 79. gr. geta orðið aðnjóiandi þeir blindir menn, er 

fyrir sakir umkomulevsis og fátæktar eru á opinberu framfæri eða svo eigna- 

lausir sjálfir eða á framfæri manna, sem eru svo eignalitlir. að þeir teljast ekki 

færir um að greiða afnotagjald af útvarpi. 

81. gr 

Meðan Blindravinafélag Íslands starfar, sendast því umsóknir blindra 

manna, samkvæmt 80. gr. Umsóknunum fylgi vottorð sóknarpresís og hrepps- 

nefndaroddvita eða fátækrafulltrúa um efnahagsástæður og heimilishætti hinna 

blindu manna, einnig skattaframtal húsráðanda. Stjórn Blindravinafélagsins 

gerir síðan tillögur sínar til skrifstofu útvarpsstjóra. Fallist útvarpsstjóri ekki á 

tillögur nefndarinnar, sefur hann stjórn Blindravinafélagsins kost á að ræða 

við sig um ágreininginn, áður en slíkar tillögur eru endanlega afgreiddar til 

úrskurðar. 

82. gr. 

Nu skurða ráðherra, að fátækur, blindur maður skuli undanþeginn af- 8 
nolagjaldi af útvarpi, og lætur skrifstofa Ríkisútvarpsins þá taka þann mann af 

dagskrá yfir sjaldska Ida útvarpsnotendur og færa á sérstaka skrá. 

Skrifstofa Ríkisútvarpsins sendir innheimtumönnum afnolagjalda og trún- 

aðarmönnum sínum ár hvert skrá um þá menn, sem njóta undanþágunnar í 

póstumdæmi þeirra, og felur þeim eftirlit með þvi, að viðtækin séu hagnýt 

samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar og misnotkanir eigi sér ekki stað í 

skjóli þessara hlunninda. Útvarpsstjóri setur í bréfi nánari reglur um, hvernig 

því eftirliti skuli hagað. 

VIL. KAFLI 

Um einkasölu á útvarpsviðtækjum. 

83. gr. 

Ríkisstjórnin lætur reka einkasölu á viðtækjum fyrir útvarp. hlutum slíkra 
tækja og öðrum hlutum varðandi rekstur útvarps. sbr. 84. gr., og eftir því sem 

nánar er ákveðið í reglugerð þessari. Einkasala þessi nefnist: „Viðtækjaverzlun 
ríkisins“.
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10 
24. jan. er heimilt að flvtja hingað til lands 

  

frá útlöndum. né verzla með neina af eftirtöldum vörulegundum: 

hvort heldur er fyrir 

  

Íverskonar loftskevtaviðtæki og útvarpsviðtæki, I 

hljóðvarp, myndavarp eða sjónvarp eða hluta til þeirra, svo sem magnara- 

   
arlæki, útvarpstaugar, vira eða einangrara 0. þvi.. útvarpsgramnró- arhorn, heyr 

  

nhreyfla o. s. frv. 

  

svo sem rtafmagnshljóðdósir, gramimót 

  

fóna og hluta þei 

rálíðnisveiflur og hljóðsveiflur, svo og hlula þeirra. j    

        

öslutæki og afriðla, sem eru gerðir fyrir útvarpsrafgevma. 

sem eru sérstaklega ætluð öl mælinga útvarpsviðtækja eða starl- 

tvarps að öðru leyti. 

ðnema, hljóðritunarlæki og hverskonar önnur tæki, sem eru sérstak- 

lega ætluð fyrir starfrækslu útvarps. 

Útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar og hluta þeirra. 

Undanþegnar einkasölu þessari eru loftskeytastöðvar (þ. á m. radiðvilar) 

ar. Landssímanum er heimilt að flytja inn lofiskeytatæki og önn- 

  

mangreindum vöruflokkum, sen hann þarfnast beinlínis vegna 

  

starfrækslu sinnar, enda séu slík viðtæki aðeins notuð í afgreiðslustofum lands- 

símans og í þágu starfrækslu hans. 

85. gr. 

Rikisstjornin rædur framkvæmdarstjåra cinkasélunnar og ákveður laun 

hans. Framkvæmdarstjórinn sér um daglegan rekstur einkasölunnar, hefir á 
ii 

< 

hendi reikningshald. Hann ræður aðra starfsmenn einka- I i 

beirra, ad fengnu sampykki kennslumålarådherra.     
Beikningsár einkasölunnar er almanaksárið. Fyrir Í. marz ár hvert skal fram- 

larstjóri einkasölunnar senda glögg reikningsskil fvrir undanfarið starfs- 

  

ár til ríkisstjórnarinnar og Ul skrifsíofu útvarpsstjóra. 

86. gr. 

Reikningar einkasålunnar skulu endurskodadir af endurskodendum rikis- 

SJO0s. 

87. gr. 

Rikissjodur leggur fram naudsynlegt rekstrarfé Ul einkasölunnar. Verzlun- 

arhagnaði öllum, sem verða kann á einkasölunni, skal varið til útvarpsreksturs 

og útvarpsnota, sbr. 2. gr. Verzlunarhagnaðurinn greiðist í ríkissjóð sem inn 

  

lánsfé Bíkisútvarpsins og skal varið fyrst og fremst til þess að standa straum 

af lánum Bíkisútvarpsins og Hl nýrra framkvæmda. 

öð. Er. 

Framkvæmdarstjóri einkasölunnar skal að jafnaði, og eigi sjaldnar en 

annan hvern mánuð. halda fund með útvarpsstjóra og verkfræðingi Ríkisút-
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varpsins og åkveda í samráði við þá, hverjar tegundir útvarpsviðlækja einkasalan 

hefir á boðstólnum á hverjum tíma, svo og um varahlutabirgðir, ýmislega að- 

stoð við útvarpsnolendur og hvaða verði tækin skuli seld, og skal þá engu síður 

tekið tillit tl aukinna tekna Ríkisútvarpsins af vaxandi notendafjölda heldur en 

verzlunarhagnaðar af einkasölunni. 

Forstjóra Viðlækjaverzlunar ríkisins er á hverjum tíma skylt að ræða við 

úlvarpsstjóra allar þær ráðstafanir, sem mjög varða hag verzlunarinnar og um 

leið Ríkisútvarpsins. Þeir skulu og taka sameiginlega ákvarðanir um það, hver 

svör skuli veita undanfærslum manna frá greiðslu afnotagjalds af úlvarpi vegna 

bilaðra eða lélegra viðlækja. 

SY. gr. 

Einkasalan gerir samninga við menn eða félög út um land, eins marga og 

þörf krefur, um að hafa á hendi sölu viðtækja, ásamt uppseiningu viðtækja gegn 

sanngjarnri greiðslu, eftir nánari ákvæðum í samningi. Hún skal kosta fvilsta 

kapps um að tryggja með samningi örugg skil af hálfu útsölumanna. Þóknun 

útsölumanna skal vera Gltekinn hundraðshluti af útsöluverði tækis eða tækis- 

hluta, eftir nánari ákvæðum í samningi. Einkasölunni er heimilt að veita út- 

sölumönnum, ef nægar iryggingar eru fyrir hendi, sérstakan gjaldfrest á við- 

tækjum, semi eru seld afborgunarsölu. 

90. gr. 
Heimilt er hverjum landsmanni að panta hjá einkasölunni hvaða viðtæki, 

sem fáanlegt er á heimsmarkaðinum, og útvegar hún það. þegar engir sérstakir 

örðugleikar eru fyrir hendi. 

OT. 91. g 

Viðlækjaverzlun ríkisins og umboðsmenn hennar út um land færa ná- 

kvæma skýrslu um seld viðtæki og nyja útvarpsnotendur, og skal í skýrslunni 

tilgreint það, er hér segir: 

I. Hlaupandi númer seldra viðtækja. 

2. Söludagur viðlækis. 

3. Nafn kaupanda. 

Í. Atvinna kaupanda. 

5. Heimilisfang kaupanda, nákvæmlega tilgreint, 

6. Hvort kaupandi er nýr úlvarpsnotandi. 

í. Hvort kaupandi hefir áður verið úlvarpsnotandi. 

8. Hvort eldra viðtæki hans er tekið úr notkun og ónytt. 

9. Hvort því er skilað eða selt og ef svo er: 

10. Hver er hinn nýi eigandi viðtækisins. 

Skyrslur um seld viðlæki skulu sendar í ábyrgðarpósti begar við lok hvers 

  

mánaðar til skrifstofu Ríkisútvarpsins í Beykjavík. Sé ekkert selt í mánuðinum, 

sendist skyrsluformið eigi að síður úlfyllt og undirritað. 

Utvarpsstjóri lætur prenta skyrsluform samkvæmt fyrirmælum þessum og 

i 

1936 

10 
9 is 21. jan.
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10 hefir umsjón með, að ávallt séu nægar birgdir af skyrsluforminu å hverjum 

21. jan. útsölustað. 

Forstjóra Viðtækjaverzlunarinnar er á hverjum tima skylt að hlíta fyrir- 

mælum útvarpsstjóra um allt það, er lytur að framangreindri skýrslugerð og 

allt það, er varðar eftirlit með útvarpsnotum í landinu. 

Útvarpsstjóra er heimilt að fela póstafgreiðslumönnum að fylgjast með 

þessari skýrslugerð útsölumanna Viðtækjaverzlunarinnar vegna innheimtu af- 

notagjalda. 

VITI. KAFLI 

92. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 50—-500 kr., nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Þó skulu brot gegn 84. gr. varða sektum frá 200 

2000 kr. 

Hvert það viðtæki eða hluti tækis, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað 

til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera, og rennur andvirði þess í ríkissjóð. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numið: 

I. Reglugerð um skipulag og rekstur útvarps, dags. 22. nóv. 1930. 

2. Beglugerð um einkasölu á útvarpstækjum, dags. 31. okt. 1930. 

3. Reglugerð um innheimtu afnotagjalda fyrir útvarp, dags. 8. jan. 1992. 

í. Reglugerð um breyting á reglugerð, dags. 8. jan. 1932, um innheimtu af- 

notagjald fyrir útvarp. 

5. Reglugerð um hagnytingu útvarps, dags. 14. marz 1931. 

6. Reglugerð um kosningu af hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð, dags. 15. 

jan. 1935. 

7. Reglugerð um viðauka við reglugerð, dags. 15. jan. 1935, um kosningu af 

hálfu útvarpsnotenda í útvarpsráð, dagsett 5. febrúar 1935. 

Kennslimálaráðuneytið, 94. janúar 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Ragnar Bjarkan.



REGLUGERÐ 11 
6. 

fyrir Gagnfræðaskólann í Neskaupstað, Norðfirði. 

I. KAFLI 

Nafn skólans. 

1. gr. 

Nafn skólans er Gagnfræðaskólinn í Neskaupstað. 

IH. KAFLI 

Markmið skólans, skipulag og kennsla.    

2. gr. 

Markmið skólans er að veita nemendum hagnýta fræðslu, er komi bein 

að gagni síðar í lífinu og geti verið undirbúningur undir nám í sérskólum eða 

æðri skólum. 

5. gr. 

Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur. Ársdeildir eru lvær, en auk bess 

má skólinn, ef nægileg þátttaka fæst, hafa þriðju ársdeildina með leyfi kennslu- 

málastjórnar. 

1. gr. 

Í skólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku, dönsku, ensku, stærð- 

fræði, sögu, félagsfræði, landafræði, náttúrufræði, eðlisfræði, bókfærslu, teikn- 

un og leikfimi. Auk þess má kenna í 3. bekk þvzku eða esperanto þeim nem- 

endum, er þess æskja. Eftir því, sem við verður komið, skal og fara fram kennsla 

í hagnytum vinnubrögðum, t. d. smíðum og vélritun. 

5. gr. 

Að jafnaði skulu nemendur taka þátt í öllum námsgreinum í bekk sin- 

um. Þó getur skólastjóri veitt nemendum undanþágu frá einstökum námsgrein- 

um, ef sérstakar áslæður eru fyrir hendi. 

HI. KAFLI 

Um inntöku í skólann. 

6. gr. 

Umsóknir um inntöku í skólann sendist til skólastjóra fyrir 1. sept. ár hvert.
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11 7. gr. 
6. febr Inntökuskilyrði í 1. bekk skólans eru þessi: 1) að hafa lokið fullnaðarprófi 

úr barnaskóla, 2) að vera fullra 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt und- 

anþágu frá þessu skilvrði, ef sérstaklega stendur á. 3) að vera ekki haldinn nein- 

um næmum sjúkdómi. Ef fleiri sækja um inntöku í fyrsta bekk en húsrúm 

leyfir, ræður prófeinkunn við fullnaðarpróf úr barnaskóla, hverjir skulu hljóta 

skólavist. 

Ef nemendur sækja um inntöku í 2. eða ð. bekk skólans, verða þeir að sanna i 

með prófi, að þeir hafi öðlazt þá þekkingu, að þeir hafi not af kennslu i beim 

bekk, er þeir vilja komast í. Próf frá öðrum gaenfræðaskólum landsins gilda 

sem próf skólans. Nemendur með fullnaðarpra 

próflaust setu í 2. bekk skólans. 

*t frá héraðsskólum landsins fá 

IV. KAFLI 

Prót. 

8. gr. 

  

Eftir nåm i 1. bekk skal ljúka årspråfi, eftir nåm i 2. bekk gagnfrædapråfi, 

eflir nám i 3. bekk gagnfræðaprófi hinu meira. Í erlendum tungumálum og 

stærðfræði skulu pre 

  

fin bæði vera skrifleg og munnleg. Í öðrum bóklegum grein- 

  

um skulu prófin að jafnaði vera skrifieg. Í teiknun og hagnýtum vinnubrögðum 

skal leggja störf skólaársins fram til dóms á prófi. 

9. gr. 

Einkunnir við próf skulu vera frá 0 til 10. Einkunnir i einståkum nåmsgrein- 

um skal reikna með einum aukastaf, en aðaleinkunn með tveimur aukastöfum. 

10. gr. 

Skyndipróf má halda 1 öllum námsgreinum allt að fjórum sinnum á skóla- 

arinu. Beikna skal út aðaleinkunnir nemenda á prófum þessum og tilkynna þær 

nemendum. 

V. KAFLI 

Kennslutími og leyfi, 

li. gr. 

Skólaarið hefst 1. október og endar 14. maí. 

12. gr. 

Á hverri viku skulu vera 30— 36 kennslustundir | hverjum bekk. I 3, bekk 

mega þó kennslustundir vera færri, ef sérstaklega stendur å, bå ekki færri en
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25 å viku. Hver kennslustund eru 50 mínútur og fritimi milli kennslustunda 11 

10 minutur. 6. febr 

15. gr. 

Leyfi við skólann skulu vera sem hér segir: 1. desember, jolalevfi frå 25. 

des. til 2. jan. að báðum dögum meðtöldin. páskaleyfi frá skirdegi tl annars 

í páskum að báðum dögum meðlöldum, sumardagurinn fyrsti: auk þess skal 

veita leyfi einn dag í mánuði hverjum. Skólastjóri ákveður, hvenær mánaðar 

leyfi skulu vera. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

  

Þetta birtist hér með til eftirbrevini öllum beim, er hlut eiga að máii 

Í kennslumálaráðuneytinn, 6. febrúar 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

AUGLÝSING 12 
12. febr 

um lán ár iðnlánasjóði. 

Með skirskotun til5. gr, laga nr. 12 8. janúar 1935, um iðnlánasjóð skulu 

þeir, sem á þessu ári kynnu að ætla sér að sækja um lán úr sjóðnum, senda lán- 

beiðnir sínar til atvinnumálaráðunevtisins fyrir í. maí þ. á 

Lánbeiðnum skal fylgja: 

a. Ýtarleg umsögn um það, til hvers lánið á að notast. hvaða vélar og áhöld 

á að kaupa, kaupverð þeirra, hvar þær eigi að setjast og til hvers þær eigi 

að notast. 

bh. RBekstrar- og efnahagsreikningur lánbeiðanda fyrir síðastliðin J ár. 

c. Brunatryggingarskirteini verkstæðisins 

d. Yfirlýsing frá viðskiptabanka lánbeiðanda um bankaviðskipti hans og að 

bankinn geri ekki kröfu til þess, að lánið verði notað til greiðslu eldri lána. 

ce. Fasteignamat og veðbókarvottorð þeirra fasteigna, sem lánbeiðandi kann 

að eiga. 

f. Nafn, aldur, menntun og heimili lánbeiðanda, svo og aðrar upplýsingar. 

er krafizt kann að verða. 

Alvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 12. febrúar 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,
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1936 

13 
febr, 

DU 

REGLUR 

um kosning þriggja manna í skipulagsnefnd fólksflutninga. 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 36, í. febrúar 1936. um Þreytingu á lögum nr. 
62, 28. jan. 1935, um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum eru settar efti 
farandi reglur fyrir sérleyfishafa um kosningu þriggja manna í skipulagsnefnd 
fólksflutninga 

1. gr. 

Sérleyfishafar eiga rétt á að kjósa þrjá menn og þrjá til vara í þá sex manna 
nefnd, er gerir tillögur til póststjórnarinnar um fyrirkomulag og rekstur all- 
an á flutningum samkvæmt nefndum lögum. Kosning fer fram í desember- 
mánuði ár hvert, nema 1936 í febrúar eða marz. og gildir fyrir almanaksárið. 

Viðhafa skal hlutfallskosningu í nefndina. 

2. gr. 
Sérleyfishafar skulu bera fram kjörlista, og skulu á hverjum kjörlista ekki 

vera færri nöfn en fjögur, en meðmælendur hvers lísla séu eigi færri en þrir, 
og skulu þeir allir vera sérleyfishafar; að öðrum kosti leist listinn ógildur. Enn- 
fremur fylgi yfirlýsing þeirra manna, er á lista standa, um. að þeir vilji taka 
sæti í nefndinni. Umboðsmenn listans eru þeir, sem á honum standa í kjöri, eða 
meðmælendur. Þrír efstu menn hvers lista teljast aðalmenn, en fjórði maður 
listans telst varamaður. Enginn getur staðið á fleiri en einum lista né heldur 
verið meðmælandi fleiri lista en eins, og er í slíku tilfelli sá listi ógildur. sem 
seinna berst póststjórninni. Nú falla jöfn atkvæði á tvo eða fleiri kjörlista, og 
ræður þá hlutkesti úrslitum. Nú hefir að | 
kjörlisti komið fram, og fer þá engin kosning fram, en póststjórnin úrskurðar þá, 
sem á listanum standa rétt kjörna, og í þeirri röð, er að ofan 1 getur. 

oknun: framboðsfresti aðeins einn 

Nú er framboðsfrestur útrunninn og enginn listi kominn fram, og ferst kosn- 
ing þá fyrir það ár, og skipar atvinnumálaráðherra þá í nefndina þrjá sérleyfishafa. 

5. gr. 

Kosningarrétt hafa allir sérleyfishafar aðrir en Þeir, sem eingöngu stunda 
fólksflutninga með strætisvögnum í kaupstöðum. 

Atkvæði hvers einstaks sérleyfishafa miðast við tölu þeirra bifreiða hans, 
er hann notar til sérleyfisferða, samkvæmt ákvæðum laganna, þannig að fyrir 
hverjar þrjár bifreiðar eða færri komi eitt atkvæði, þó þannig að enginn einstakur 
sérleyfishafi geti farið með meira en 10% af heilda 'alkvæðamagninu. Eigi skal 
sérleyfishafi fá atkvæðisrétt fyrir þær bifreiðar. er hann hefir til vara á sérleyfis- 
leiðum, og sker póststjórnin úr, hve margar af bifreiðum sérleyfishafa veita hon- 
um rétt til atkvæða,



öl 

1. gr. 

Påststjornin undirbyr og sér um kosningu í nefndina. Skal hún með aug- 

lýsingu í Lögbirtingablaðinu og með bréfi eða símskeyti til allra sérleyfishafa 

tilkynna það, sem þarf um kosninguna. Kjörlistum, sbr. 2. gr., skal skilað til póst- 

stjórnarinnar í Reykjavík innan þess tíma, sem hún ákveður i auglýsingunni 

um kosninguna. Jafnóðum og listarnir berast, úrskurðar póstsljórnin, hvort þeir 

teljist gildir, bókstafsmerkir þá A. B, C o. s. frv. og ritar á þá dagsetningu og 

klukkustund, er þeim er veitt móttaka. 

Senda má póststjórninn kjörlista símleiðis, enda séu undirskriftir þeirra. 

sem bera listann fram (meðmælenda), sem og yfirlýsingar þeirra, sem i 

eru, staðfestar af póstafgreiðslumanni eða slöðvarstjóra á þeim stað, sem skeytið 

er sent frá. Sjálfan listann, ásamt yfirlýsingum, skal þó ætíð senda með næslu 

póstferð á eftir. 

5. gr. 

Póststjórnin útbýr og sendir hverjum sérleyfishafa afrit af þeim listum. 

sem kjósa skal um, ásamt nöfnum meðmælenda hvers lísta og tilkynnir kjós- 

anda um leið, hvenær kosningarfrestur sé útrunninn. Ef þörf krefur, má senda 

þetta simleiðis. 

6. gr. 

Sérleyfishafi kýs á þann hátt sem hér segir: 

Þar sem því verður við komið, skal kosið skriflega, og sendir þá sérleytis- 

hafi í lokuðum umslögum til póststjórnarinnar eins marga kjörseðla og hann 

hefir atkvæði, einn í hverju umslagi, og sé merkt með krossi við bókstaf þess 

lista, er hann kys, en kjörseðlaumslög þessi leggur hann síðan í eitt lokað umi- 

slag til póstjórnarinnar ásamt eiginhandarundirritaðri yfirlýsingu um, að hann 

hafi greitt þau atkvæði, sem í umslögunum eru 

Verði ekki skriflegri kosningu við komið, skal sérleyfishafi greiða atkvæði 

simleiðis, þannig að hann sendir póststjórninni eitt símskeyti. fyrir hvert at- 

og bókstafur þess lsta, er kvæði, sem hann hefir, og slandi í því orðið „listi“ 

hann kýs, en ekkert frekara og engin undirskrift. Samtímis skal stöðvarstjóri 

sendistöðvar skeytisins senda póststjórninni þjónustuskeyti, þar sem tilgreint er, 

að hlutaðeigandi sérleyfishafi hafi með símskeyti eða símskeytum með tilgreind- 

um númerum kosið í sérleyfisnefnd. 

Þóslstjórnin gætir þess á viðeigandi hátt, að atkvæðisgreiðslan haldist levnd. 

Um Jeið og sérleyfishafi kýs, sendir hann póststjórninni bréflega eða sim- 

leiðis, eftir því sem við á, skrá yfir þær bifreiðar, sem hann notar til sérleyfis- 

ferða, og skal tilgreina bókstafsmerki þeirra og númer. 

7. gr. 
Þegar kosningarfrestur er útrunnin, fer talning atkvæða fram, og skal hún 

framkvæmd af þremur mönnum að minnsta kosti, er pósí- og símamálastjóri 

tilnefnir, og er umboðsmönnum lHstans heimilt að vera viðstaddir,
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13 Talning atkvæða fer þannig fram, að kjörseðlarnir eru allir settir í einn 
12. febr. þunka, bæði þeir, sem í umslögum eru. og þeir, sem berast símleiðis. Tekur síðan 

einn talningarmanna hvern kjörseðil fyrir sig og segir upphátt Hstabókstaf hans. 
en hinir tveir rita niður alkvæðatöluna undir þann listabókstaf, sem hún tilheyrir. 

Þegar talningu er lokið er lýst kosningu og hver jir séu varamenn hvers lista. 
Að afstaðinni kosningu gerir påst- og símamálastjóri alvinnumálaráðherra kunn 
úrslit kosningarinnar bréfleg: 

íeglur þessar ganga þegar í gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim. sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt eru úr gildi felldar reglur um sama efni frá 16, 
mai 1935 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. febrúar 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

14 REGLUGERÐ 
12. febr. 

um breyting á reglugerð nr. 21, 13. marz 1935, um einkasölu 

á rafvélum, rafáhöldum o. fi 

Samkvæmt lögum nr. 30, 9. jan. 1935, um heimild handa ríkis 

  

einkasölu á bifreiðum. rafvélum, an un 0. fL, er hér með sett eftirfarandi 
reglugerð um breyting á teglugerð nr. 21, 13. marz 1935. 

1. gr. 

I. málsgr. 6. gr. reglugerðar nr. 21, 13. marz 1935, hljóði svo: 
Fyrst um sinn er viðtækjaverzlun ríkisins falinn rekstur raftækjaeinka- 

sölunnar og veitir fjármálaráðherra forstöðumanni viðtækjaverglunarinnar 
Jafnframt prókúruumboð fyrir raflækjaeinkasölu ríkisins. 

a 
2 Tr . Yr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 12. febrúar 1936 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson,
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Samkvæmt 2. og 5. gr. laga nr. 47 frå 1932 um lækningaleyfi o. fl. er hér 15 

a sg . xx 
20). febr. 

med stadfest eftirritud febr 

REGLUGERÐ 

um framhaldsnám kandidata í læknisfræði til að geta öðlazt ótakmarkað 

lækningaleyfi og um sérmenntun lækna til að geta öðlazt sérfræðingalevfi. 

1. gr. 

þess að gelta átt rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi skal viðkomandi 

kandidat í læknisfræði færa sönnur á, að hann hafi notið að minnsta kosti þess 

framhaldsnáms, er hér segir. 

Í. Unnið kandidatsvinnu í eitt ár á viðurkenndu, meiri háttar sjúkrahúsi eða 

sjúkrahúsum {á almennu sjúkrahúsi eða bæði á lvflækninga- og handlækn- 

ingadeild). 

9. Unnið kandidatsvinnu í einn mánuð á viðurkenndri meiri háttar fæðingar- 

stofnun. 

Þeir, sem hafa starfað í eitt ár sem fastráðnir kandidalar á Landsspítal- 

anum, eru undanþegnir hinu síðarnefnda skilyrði. 

2. gr. 

Til þess að geta átt rétt á sérfræðingaleyfi skal viðkomandi læknir hafa 

lokið kandidatsprófi í læknisfræði með 1. einkunn, hafa Ólakmarkað lækninga- 

leyfi hér á landi og færa síðan sönnur á, að bann hafi notið að minnsta kosti 

þeirrar menntunar í sérgrein sinni víð störf á viðurkenndu, meiri háttar sjúkra- 

húsi eða sjúkrahúsum, er hér segir: 

1. Lyflæknar: Þriggja ára starf á lyflækningadeild, þar af þó þriggja mánaða 

starf á farsótladeild. Tvö ár af þessum tíma skal læknirinn hafa verið að- 

stoðarlæknir á Landsspitalanum eða jafngildu sjúkrahúsi 

2. Handlæknar: Þriggja ára starf á handlækningadeild. Tvö ár af þessum 

tíma skal læknirinn hafa verið aðstoðarlæknir á Landsspitalanum eða jafn- 

gildu sjúkrahúsi. 

Nú færir læknir, er fullnægir skilyrðum um sérfræðingaleyfi í lyflækn- 

ingum eða í handlækningum, sönnur á, að hann hafi kvnnt sér sérstaklega 

og mjög rækilega einstakar greinar innan þessara sérgreina, svo sem Í lyf 

lækningum hjartasjúkdóma, magasjúkdóma o. s. frv., eða í handlækningum 

bvagsjúkdóma, liða- og beinasjúkdóma o. s. frv.. og er þá heimilt að láta 

bess getið í sérfræðingsviðurkenningu hans. 

Berklalæknar: Hálfs árs starf á lvflækningadeild og tveggja ára aðstoðar- 

læknisslarfi á heilsuhæli. 

{. Barnalæknar: Tveggja ára starf á Þbarnasjúkrahúsi eða barnasjúkdóma- 

deild og þriggja mánaða starf á farsóttadeild. 

ið
) Taugasjúkdóma- og geðveikralæknar: Tveggja ára starf á geðveikrahæli 

og eins árs starf á taugasjúkdómadeild.
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0. Kvensjúkdóma- og a RT Hálfs annars árs starf á kvensjúkdóma- 
deild, hálfs árs starf á handlækningadeild (eð: tveggja ára starf á hand- 
lækningadeild, þar sem allmikið fellur til af kvensjúkdómum) og eins árs 
slarf á fæðingadeild. 
Háls-, nef- og eyrnalæknar: Hálfs árs slarf á handlækningadeild og tveggja 
ára starf á háls-, nef- og eyrnasjúkdónadeild 

8. Augnlæknar: Tveggja ára starf á augnlækningadeild. 
9. Geislalæknar: Tveggja ára starf á geislalækningadeild og þriggja mánaða 

slarf á húðsjúkdómadeild. 
10. Nuddlæknar: Tveggja ára starf á fysiurgiskri deild, þriggja mánaða starf 

á faugasjúkdómadeild og þriggja mánaða starf á handi ækninga- eða ortho- 
pædiskri deild. 

1
 

„11. Húð- og kynsjúkdómalæknar: Tveggja og hálfs árs starf á húð og kynsjúk- 
dómadeild. 

12. Tann- og munnsjúkdómalæknar: Próf við viðurkenndan tannlækninga- 
skóla, hálfs árs aðstoðarlæknisstarf á viðurkenndri, meiri háttar tannlækn- 
ingastofu, hálfs árs starf á handlækningadeild og þriggja mánaða starf 
háls-, nef- og eyrnasjúkdómadeild. 
Sérfræðingaleyfi í öðrum greinum en hér eru taldar má veita læknum eftir 

tillögum læknadeildar háskólans og landlæknis, enda séu ekki gerðar síðri 
kröfur til umsækjenda um sérmenntun og annað en þegar um þær sérgreinir er 
að ræða, er sérstaklega setur í þessari reglugerð. 

5. gr. 
Til þess að geta átt rétt á viðurke 'nningu fyrir því að vera sérfróður til 

embættislæknisstarfa skal viðkomandi læknir auk hinna almennu skilyrða fyrir 
sérfræðingaleyfi samkvæmt 2. gr. (sbr. 1. málsgr. 2. gr.) færa sönnur á, að hann 
hafi notið að minnsta kosti þeirrar sérmenntunar, er hér segir: Hálfs árs starf á 
heilsuhæli, þriggja mánaða starf á farsótt ttadeild, þriggja mánaða starf á barna- 
sjúkdómadeild, þriggja mánaða starf á húð- og kynsjúkdómadeild og þriggja 
mánaða starf á geðveiðrahæli, allt ; t viðurkenndum, meiri háttar sjúkrahúsum. 
Hann skal hafa kynnt sér sérstaklega almenna sjúkdómsgreiningu með R öntgen- 
tækjum, einkum með tilliti til slvsa og Þberklaveiki. sjúkdómsgreiningu hinna 
þýðingarmestu augnsjúkdóma, einkum með tilliti til glákublindu, svo og alseng- 
ustu tannsjúkdóma og einfaldar tannviðserðir. Hann skal og hafa kynni sér sér- 
staklega algeng heilbrigðisfræði leg störf og rannsóknir. einkum med tilliti til 
gildandi lagafyrirmæla til verndar heilbrigði almennings (eftirlit með matvæl.- 
um, skólaskoðun o. s. frv.), svo og alsengar réttarlæknisaðgerðir, þar á meðal 
réttarkrufningar. Loks skal hann hafa þjónað læknishéraði í tvö ár og skilað 
vandaðri ársskýrslu fyrir eitt ár. 

Í. gr. 
Nú hefir læknir, er sækir um sérf "æðingaleyfi samkvæmt 2. gr. eða viður- 

kenningu fyrir því að vera sérfróður til embattislæknisstarfa samkvæmt 3. gr
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ekki lokið kandidatsprófi i læknisfrædi med I. cinkunn, en hins vegar skrifað 15 

doktorsritgerð eða aðra ritgerð um efni, er varðar sérgrein hans og bveggð er 

að verulegu leyti á eigin athugunum og rannsóknum, og getur hann þá átt rétt 

á sérfræðingaleyfinu eða viðurkenningunni, ef læknadeild háskólans metur ril- 

  

serðina gilda. 

ð. gr. 

Það skal metin gild sönnun fyrir sérmenntun læknis samkv. 2. og ð. gr., ef 

hann hefir verið fastráðinn aðstoðarlæknir tilskilinn tíma við tilskilið sjúkra- 

hús eða sjúkrahúsadeildir. Það skal og metin gild sönnun fyrir sérmenntun 

læknis, ef hann hefir verið aukalæknir tilskilinn tíma við sjúkrahús eða sjúkra- 

húsadeildir, sem ráðherra hefir samið við um sérmenntun lækna, enda hafi hann 

þaðan góðan vitnisburð. 

Af þeim, sem aflað hefir sér sérmenntunar á annan hátt en segir 1 fyrri máls- 

grein þessarar greinar, skal þess krafizt, að hann bendi á yfirlækni eða yfirlækna 

við tilskilin sjúkrahús eða sjúkrahúsadeildir, er vilji gefa ráðherra trúnaðar- 

umsögn um hann, enda hafi hann starfað sem læknir tilskilinn tíma við þau 

sjúkrahús eða sjúkrahúsadeildir. Snýr landlæknir sér þá ul viðkomandi vfir- 

læknis eða yfirlækna, og skal gildi sérmenntunarinnar metið samkvæmt þannig 

fenginni umsögn eða umsögnum. 

Að svo miklu leyti, sem ekki er tilskilið um sérmenntun lækna samkvæmt 

3. gr. að þeir afli sér hennar við störf á sjúkrahúsum, skal krafizt gildra vott- 

orða frá viðurkenndum sérfræðingum um sérnámið, og má krefjast trúnaðar- 

umsagna samkvæmt 2. málsgr. þessarar greinar, ef ástæða þykir til. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og fellur þá jafnframt úr gildi reglu- 

serð nr. 116. 30. desember 1989, um skilyrði fyrir veitingu lækningaleyfis og sér- 
oOo 5 “ iy . fe] 

fræðingaleyfis samkvæmt lögum nr. 17. 25. júní 1932. 

Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið, 20. febrúar 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

1gasjóð“, útgefin 6. 

  

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Hvanimsta 

marz 1936 á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 16 
8 sr 6. marz 

fyrir „Hvammstangasjóð““ 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Hvammstangasjóður“. Hann er stofnaður af eignum þeim, 

er „Málfunda- og Ungmennafélagið á Hvammstanga“. er starfaði þar á árunum
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1907 til 1910, lét eftir sig, er það hætti störfum eg uppleystist. Upphæð þessi var 
Þann 1. jan. 1934 kr. 1713.09, og er það stofnfé sjóðsins. 

2. gr. 
Sjóðurinn skal gevmast og ávaxtast í Sparisjóði Vestur-Húnavatnssýslu á 

Hvammstanga eða í ríkiskuldabréfum. 

o 
ð. OT. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Allir vextir skulu leggjast við höfuð- 
stólinn, unz hann er orðinn kr. 2500.00 tvö þúsund og fimm hundruð krónur 

„en þegar sjóðurinn hefir náð þeirri upphæð, skal leggja hálfa ársvexti við höl- 
uðstólinn, en hálfum ársvöxtum má verja til þess að styrkja einn eða fleiri efni- 
lega unglinga, er hafi náð 14--20 ára aldri og eigi heima á Hvammstanga, til 
náms við einhverja ve rklega menntastofnun 

Ef ekki er hægt að nota vextina eitthvert ár á þennan hátt, skulu þeir allir 
leggjast við höfuðstólinn. 

Í. gr. 
Hreppsnefnd Kirkjuhvammshrepps, og ef Kirkjuhvammshreppi verður síð. 

ar skipt þannig, að Hvammstangi verði sérstakur hreppur, þá hreppsnefnd 
Hvammstangahrepps, skal hafa á hendi alla umsjón sjóðsins og stjórn hans. 
Hún skal auglýsa, hvenær styrkur verður veittur úr sjóðnum. Hún tekur við um- 
sóknum um styrk og ákveður. hver eða hverjir skuli hljóta hann, og hvenær 
styrkurinn skuli útborgaður. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipu- 

lagsskrána, fundarsamþykktir um sjóðinn, styrkveilingar og annað, sem snertir 
sjóðinn. Stjórnin haldi ennfremur bók vfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld 
og færi í hana ársreikning sjóðsins. 

6. gr. 

Enginn umsækjandi getur fengið styrk úr sjóði þessum, nema hann neyti 
ekki áfengis og sé þekktur að því að hafa óbeit á drykkjuskap. 

{. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningur sjóðsins skal gerður ár- 

lega og endurskoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningarnir. 

8. Er. 

Leita skal konungsslaðfeslingar á skipulagsskrá þessari. 

Hvammstanga, 22. febrúar 1936. 

F. h. hreppsnefndar Kirkjuhvammshrepps. 

Björn P. Blöndal 

(p. t. oddviti).
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SAMÞYKKT 17 
10. 

fyrir fiskræktar- og veidifélag Laxdæla, => 

Í. gr. 

Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélag Laxdæla. 

Heimili þess og varnarþing er á þingstað hreppsins, Búðardal, eða þar sem 

hann síðar kann að verða. 

2. gr. 

Markmið félagsins er að auka laxveiði á félagssvæðinu og arð af henni 

með því: 

a. að stunda laxaklak, 

b. að reka laxveiði fyrir alla félagsmenn sameiginlega á einum stað eða fleir- 

um, ef henta þykir og aðalfundur samþykkir. 

3. gr. 

Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til laxveiði í Laxá í Laxárdalshreppi í 

Dalasýslu. Félagsmenn eru allir þeir, sem veiðirétt hafa í nefndri á. Félagssvæðið 

er allar þær jarðir, sem Wlgreindar eru í gjaldskrá félagsins 

I. gr. 

Veiðlaðferð og veiðitæki félagsmanna skal aðalfundur ákveða til eins eða 

fleiri ára í senn. 

ð. gr. 5 

Félagsstjórninni er heimilt að leigja ána eða hluta af henni einstökum mönn- 

um til stangarveiði, ef sýnilegt þykir, að það sé hagur fyrir félagið. Þó má bað 
   

leyfi eigi vera til lengri tíma en eins árs, nema lögmætur fundur samþvkki og 

tekið hafi verið fram í fundarboði, að slíkt veiðileyfi vrði il umræðu. Arður 

af slíkri veiði skiptist milli félagsmanna eftir arðskrá 

6. gr. 

Nú tekur félagið upp sameiginlega veiði, og ræður það þá mann, sem stend- 

ur fyrir veiðinni. Hann nefnist veiðistjóri. Veiðistjóri annast um framkvæmdir 

félagsveiðinnar. Ræður hann menn sér Hl aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um 

verkun og sölu á veiðinni og færir alla reikninga þar að lútandi, allt í samráði 

við félagsstjórn. 

7. gr. 

Félagið starfrækir laxaklak á þeim stað eða stöðum. sem félagsstjórn velur 

Í samráði við fiskræktarráðunaul. Kostnaði við það skal jafna á félagsmenn eftir 

þeim hlutföllum, sem arðskrá félagsins tiltekur. Klekja skal út ár hvert svo mörg- > 

6 

maåarz
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17 um seidum, sem åstædur leyfa, þó að minnsta kosti 100 seiðum fyrir hvern lax, 
10. marz sem veiðist á félagssvæðinu. 

8. gr. 

Stjornina skipa þrír menn. formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: 
Formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir tvö 
ár. Síðan helzt sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður setur skorazt undan 
kosningu, nema lögmæt forföll hamli eða hann hafi verið þrjú ár samfleytt í 

stjórn. Að jafnlöngum tíma liðnum er hann skyldur að taka við kosningu. For- 

maður skal kosinn á aðalfundi ár hvert. 

9. gr. 

Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli 

aðalfunda. Húr ræður veiðistjóra, klakstjóra og aðra starfsmenn eg gerir við þá 

samninga um kaup og önnur kjör, tl eins árs í senn. Þó getur stjórnin gert 

samninga við klak- og veiðistjóra til lengri tíma samkvæmt ákvörðun aðal- 

fundar. 

Hún hefir eftirlit með því, að samþykkt félagsins sé hlýit, og má ráða menn 

sér til aðstoðar, þó án kostnaðar fyrir félagið. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefir yfirumsjón með störfum 

félagsins og fjárreiðum þess öllum. Hann boðar til funda og stjórnar þeim. Geti 

formaður ekki mætt, stjórnar fundinum annar meðstjórnenda, eftir vali fund- 

arins. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. 

10. gr. 

Aðalfund heldur félagið í febrúar eða marz ár hveri. Aðalfundur er lög- 

mætur: 

a. ef hann er bodadur skriflega med minnst briggja daga fvrirvara og sé fundar- 
efnis getid 1 fundarhodi, 

b. sé 13 félagsmanna og meiri hluti stjårnar mættur å fundinum. 

c. Nú er aðalfundur ekki lögmætur, og skal þá boða til hans á ný með minnst 

Þriggja daga fyrirvara, og er þá fundurinn ávallt lögmætur. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári. leggur 
fram tillögur og áætlun um starfsemi þess á næsta ári. Þar leggur hún og fram 
endurskoðaða reikninga félagsins, og úrskurðar fundurinn um þá. Aðalfundur 
kýs stjórn og tvo endurskoðendur félagsreikninga. Hann kveður á um laun 
stjórnar. 

Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum nema um breytingar á sam- 
Þþvkktum sé að ræða eða félagsslit. 

li. gr. 

Aukafund heldur stjórnin, þegar henni þykir ástæða til, eða 14 félags- 

manna æskir þess og lilgreinir fundarefni.
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12. gr. 17 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Gjalddagi allra gjalda félagsins er 10. marz 

10. okt. ár hvert. Skulu reikningar fullserðir fyrir aðalfund og lagðir þar fram 

endurskoðaðir til úrskurðar. 

15. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði og aðrar tekjur, svo og öllum gjöldum, er af 
starfsemi þess leiða, skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá og gjald- 
skrá, sem lögmætur fundur samþykkir og undirrituð er af %, hluta félagsmanna. 
Skal hún gerð með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára. Gildir hún öl 5 
ára Í senn. Náist ekki samkomulag um nýja arðskrá að þeim tíma liðnum. 
gildir gamla arðskráin áfram. 

ld. gr. 

Eigi má úthluta arði samkvæmt 13. gr. fyrr en eftir aðalfund. enda sé tekju- 
afgangur á ársreikningi félagsins. Verði útgjöld meiri en tekjur, skal jafna þeim 
niður á félagsmenn eftir þeim hlutföllum, er arðskrá ákveður. 

15. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 100 til 500 krónum og veiði 
eða andvirði hennar gerð upptæk og renni í félagssjóð. 

16. er. 

Lögum þessum verður ekki breytt, nema *% félagsmanna á aðalfundi sam- 
Þþvkki breytinguna. 

17. ør. 

Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþvkkja það. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61, 23. juni 1932, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og stmgöngumálaráðnneytið, 10. mar= 1986. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason.
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I8 ARÐSKRÁ OG GJALDSKRÁ 
10. marz 

fyrir fiskræktar- og veiðifélag Laxdæla. 

Bæjanöfn: Arður og gjöld: 

Spákelsslaðir (...0...... 1,20% 

Goddastadir senere nnnne 1,50 

Lambastadir ..........0 0. 280 

Gillastaðir ........0.. 0 enene 3,70 

Sámsstaðir ..........0 errne 30 

Hamrar 2... IR 1,50 

Svalhöfði .......0.00 0 2.10 

Sólheimar ......... RN 1,00 

álssel ere nrnse HR 2,10 

Dönustaðir .........020 0 5,50 

Grof 2... 2,10 

Svarfholl ........00. 0 3,70 

bråndarkot 200000 nnnes 3,00 

Leiðólfsstaðir ..........0.. erese 5,20 

Hornsstadir .......0.... 0 6,60 

Höskuldsstaðir .......0.... 0 … 8,50 

Hjarðarholt með veidirétti fyrir Sauðhúsa-. 

Saura-, Fjósa- og Hrappsstaðalandi ...... 19,006 

Arðskrá þessi gildir hl næstu 5 ára. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61, 23. Júní 1932, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 10. marz 1936. 

Hermann Jónasson. 

. Páll Pálmason. 

19 REGLUGERÐ 

I mar Í viðauka við reglugerð um skipun slökkviliðs og brunamála í Siglufjarðar- 

kaupstað frá 8. október 1920. 

Aftan við 2. gr. reglugerðarinnar komi ny málsgrein svo hljóðandi: 

Bæjarstjórn er heimilt að fyrirskipa, að eigendur verksmiðjuhúsa og húsa, 

þar sem eru vinnustofur, komi fyrir á eigin kostnað á henlugum stað og haldi vel 

við slökkvitæki, er einn maður getur farið með og af þeirri tegund, sem tekin 

er gild af Brunabótafélagi Íslands. 
5
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Reglugerd þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar 

staðfestist her með samkvæmt 32. gr. laga nr. 58, 38. nóvember 1919, til að öðlast 
Fan: 1 sea 

a 

þegar gildi og birtist til eftirbrevini öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumdlaráðuneytið, 11. marz 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

BRÁÐABIRGÐASAMÞYKKT 

um breyting á fiskveið 

  

samþykkt fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu. 

  

t. gr. samþykklarinnar orðist svo: 

ubála né Þbála, sem fara á aðra fiski- 

  

Samþykkt þessi nær ekki hl úti! 

slóð en hina svonefndu vetrarslóð. Vetrarslóð er lalin allt að 30 sjómilur frá 

Akranesi. 

Eftir 1. marz ár hvert skal þó samþykkt þessi ná til allra báta, sem sjó stunda 

frá Akranesi, nema úlilegubáta. 

Bráðabirgðasamþvkkt þessi, sem hreppsnefnd YÝiri-Akraneshrepps hefir 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. #6, Í4. júní 1917. og lögum nr. 117. 29. 

desember 1933, il þess að öðalst gildi þegar í stað. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðunegytið, 25. marz 1936. 

Haraldur Guðmundsson, 

Pall Pálmason. 

SAMÞYKKT 

um gjalddaga á útsvörum í Vestmannaeyjum. 

Gjaldd agar úlsvara til bæjarsjóðs Vestmannaeyja eftir aðalniðurjöfnun 

skulu vera ( 
18 

) á åri: 1. april 1. mai, 1. juni 1. júli, 1. ágúst og 1. september. og skal 

greida sjotta hluta &tsvars i hvert skipti. 

Verði aðalniðurjöfnun ekki lokið fyrir Í. april, skulu gjalddagar vera 5, eins 

og að ofan greinir, og skal þá finmti hlut útsvars greiðast í hvert skipti. 

Samþykkt þessi, sein bæjarstjórn Vestmannaevjakaupslaðar hefir samid og 

samþykkt staðfestist hérmeð samkvæmi lögum nr. 59, 8. september 1931, um 

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

í stað. 

Afvinnu- og samgörguimálaráðunegytið, 31, marz 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

9 

1956 

19 
Il. marz 

20 
25. marz
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22 HAFNARREGLUGERD 

fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið hefir í dag samkvæmi lögum nr. #4, 

(9. júní 1929. sbr. lög nr. 88, 3. maí 1935, gefið út svo hljóðandi hafnarreglugerð 

fyrir Ísafjarðarkaupstað: 

Í KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

Í. gr. 

Ísafjarðarhöfn takmarkast af línu, er hugsast dregin frá hinum svonefndu 

Innribásum á Kirkjubólshlíð í svokallaðan Urtustein á Eyrarhlíð. Innan nefndr- 

ar línu takmarkast bún af landinu á alla vegu meðfram firðinum. 

lí. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. or ti. ST. 

hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir xvfir- 

  

Bæjar 
MAGI fyr ene umsjón stjórnarráðs 

ndin hefir á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfn- 

  

inni, sér um viðhald og umbætur á höfninni, styrir öllum framkvæmdum, er 
  

bar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjar- 

stjórnar. 

ð. gr. 

Oddviti bæjarstjórnar er hafnarstjóri. nema öðruvísi sé ákveðið af bæjar- J e . d 

stjórn 

Í. gr. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri í samráði við hafnar- 

nefnd. Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn sem þurfa 

  

b Bæjarstjórnin skipar fasta starfsmenn eftir tilögu hafnarnefndar og setur 

beim erindisbréf, en hafnarnefndin getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án 

bess til þurfi að koma samþykki bæjarstjórnar,
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HI. KAFLI 
I. apiil 

Um almenna reglu 

Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öll- 

um skylt að hlýða boði hans og banni og ennfremur þeirra starfsmanna. er 

hafnarnefnd setur tl að sæta reglu. Þyki 

  

ki einhverjum sér Óréttur ger af starfs- 

mönnum hafnarinnar getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfs- 

mannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skuli gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

Ð. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi 

  

'a, er bannað að dvelja á landi hafnar- 

innar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, 

sem þar eru framin. 

7. gr. 

í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél 

    

og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksrevkinsar eru bannaðar í beim 
fun) GG d + 3 

skipum og å bvi svædi, sem unnid er ad fermingu eda affermingu. 

Aliti hafnarstjóri að hætta geli stafað af fermingu eða affermingu eldfimr- 

ar vöru, er honum heðnilt að stöðva verkið, ung serðar hafa verið nauðsynlegar 

varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru. bi 

  

fernisoliu eða annað slíkt, sem eldhæita getur 

slafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar. nema með leyti 

hafnarstjóra. 

So. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip né þétta eldri skip eða gera 

yti ha    fnarstjoåra og med beim skilmålum, sem 

  

hann ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema med 

hans leyfi. 

   Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er valdið 

gelur skemindum á höfninni, frá skipum, er þar liggja, né flytja það úr landi út! 

í höfnina. 

Í lögsagnarumdæmi Ísafjarðar má ekki heldur sera nein hafnarmannvirki 3 
   

við höfnina, né brevta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki heldur fylla upp 
né dypka út frá landi, nema leyfi bæjarstjórnar komi til.
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IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

10. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast 

svo á höfninni, að lálmi affermingu annara skipa og skulu þau í hvert skipti 

skyld að hlýða beðum hafnsögumanns eða starfsmanna hafnarinnar un hvar 

þau megi liggja eða leggjast. Aldrei mega nein skip Hegja svo nærri bryggju 

að eigi sé nægilegt pláss fyrir önnur skip að komast að og frá 
x 1 4 

Skipum cda bálum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um 

höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnsögumanns eða starfsmönnum 

hafnarinnar un1 að flytja skip sitt, bát eða strengi á hólninni og getur bå hafn 

  

x 
tstjóri látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda. 

11. er. 

Í sérhverju skipi (að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar 
1 til að Heeja mannlaus í lægi á höfninni) skal jafnan vera einn maður að minnsla 

  

kosti, er tekið sæti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmi áð 

þær, hvort heldur á að færa skipið eða sera eitthvað annað samkvæmi reglu- 

rð þessari. 

12. ør. 

Eigi må festa skipum við bólvirki eða bryggjur, nema vid festarbringana 

im skal þannig komið fyrir að þær hindri sem minnst 

  

eða festarstólpana. Fe 

umferð á bryggjunni eða bólvirkinu. Þvki þess eigi nægilega sætt, má krefjast 

  

að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa trvgear hlífar milli skips og virkis eða bryggju, ef krafizl er 

13. ør. 

Gufuskip og önnur vélaskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo nuklhi 

afli, að öðrum skipum eða hafnarvirkjum stafi hætta af þvi. 

Ekki má hleypa valni á bryggjur eða bólvirki að óþörfu. 

]4, ør. 

Ef skip lendir å grynningu eda sekkur þar sem það að áliti hafnarnefndar 

rafnarinnar. skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. {álmar greiðri notkun 

Verði drát 

er honum heimilt að láta selja skipið hl lúkningar kostnaðinum, ef nanðsvyn 

  

tur á því. má hafnarstjóri láta færa skipað burt á kostnað eiganda og 

krefur.



V. KAFLI 22 
I. april 

Um notkun hafnarbryggjunnar. 

) 
Venjulega er skipum heimilt ad leggjast vid ” bryggju hafnarinnar í þeirri 

röð, sem þau koma. Þó skulu skip a jú igla irf ul 

inni og auglýstri ferðaáællun og 

;gi bar i 

greidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram vfir seglskip. 

  

bryggju, þótt önnur skip ligg . 

Se fe 

    

ingu skips eigi haldið áfram með hæfilegum hraða. að áliti hafnarstjór: 

  

því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. Ennfremur getur 

stjóri vísað skipum frá bryggjunni, álíti hann það nauðsynlegt veðurs vegna. 

16. or, IV. 5 

Ef nauðsyn ber til, að skipum, sem ferma eða afferma vid bryggjur cda 

bólvirki sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, 

sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og far- 

    þegum þeirra skipanna, sem utar lHggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför 

Þeirra skipanna, er nær liggja. 

17. gr. 

Vid uppskipun og úlskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er skvlt 

  

hafa nægilega sterka hlífidúka mili skips og bólvirkis, bryggjunnar eða bátanna, 
OD Á ES 

svo að ekkert falli fyrir borð. Sé bess eigi sætt, getur hafnarstjóri stöðvað verkið. 
. i > oo d 

     

unz bætt hefir verið úr því, sem áfálí er. 

Kjölfestu má eigi lála annarsstaðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar, 

sem hafnarstjóri vísar til. 

18. gr. 

ningu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri,    Þegar lokið er fermingu eða atf 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða bólvirki, sem notuð hefir verið. F: 

bað fyrir. skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður eða skip- 

stjóri greiðir allan kostnað, sem af því leiðir. 

  

ist 

  

19. gr 

Þeir munir eða vörur. sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki lige: 

  

bryggju eða bólvirki og eigi annarsstaðar á landi hafnarinnar en á þeim 

  

um, sem ællaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. 

fivtja burt vörur og muni jafnskjótt og hann krefst þess.
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VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi, 

20. ør. 

Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til bess að leggja megi á 

höfninni skipum. sem ætluð eru til sevmslu eða lagt er í lægi, og skal leyfið 

bundið því skilyrði, að eigandi láti taka það upp. ef bað sekkur eða láta sprengja 

i innan hæfi- 

   
það sundur, svo að það skemmi eigi höfnina, og 5 i 

legs frests, getur hafnarnefndin látið gera það á kostna Hafnarnefnd 
ákveður í hvert sinn, hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust legufærin skuli vera 
og hvernig þeim skuli vera fyrir komið. Nú sannar eigandi geymsluskips með 
vottorði tveggja óvilhallra manna, er útnefndir séu af hafnarnefnd. að skip hans 
sé svo þétt, að ekki stafi nein hætta af, hvað leka snertir. þó það sé mannlaust, þá 
er honum leyfilegt að leggja skipinu og lála það liggja, án þess að menn séu á 

því. á þeim tíma árs, er ekki verður heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að 

Hvtja skipið úr stað, ef hafnarnefnd krefst þess. 

Ljós skulu tendruð á skipum þessum þegar hafnarstjóri krefs1 þess. 

21. gr. 

Meðan skip Hggur mannlaust á höfninni, skal ekk sjaldnar en einu sinni í 
   viku fara út í það, til þess að lita eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggazl eða 5: 

bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 
1 
Í 

é 
Eigi ber hafnarsjóður neina åbyr rað á skipum þeim, er lagt er í lægi á höfninni. 

VII. KAFLI 

Um lestarejald, 

22. gr. 

Ol skip, seglskip, gufuskip og vélskip. stærri en 12 smálestir brúttó, hvor 
sem þau eru tóm, eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða lestargjald 
hvert sinn sem þau leggjast við festar á höfninni, þó með þeim undantekningum 
sem siðar getur. 

IN » 

23. Er. 

  

a) Skip 12 smálesta og stærri, sem eru eign búsettra manna á Ísafirði og í 
selt þar og ekki eru í millilandasiglingum, skulu greiða lestargjald (hafnar- 
gjald) einu sinni á ári, 50 aura fyrir hverja brúttó smálest 

Þ) Önnur innlend fiskiskip, 12 50 brúttó smálestir. greið: 1 15 aura fyrir hverja 
brúttó smálest í hvert skipti er þau koma fil hafnar. Þó ekki minna en 2 kr. 
og ekki meira á ári en 1 kr. fyrir hverja brúttó smálest 

c) ÖH önnur skip, sem til hafnar koma, nema herskip, varðskip. vitaskip ríkis- 
sjóðs, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiskip, skip, sem eru serð út til



    vísindalegra rannsókna, skip, sem sai fyrir sjórétli að þau hafi orðið 

   

leita hafnar vegna sjóskemmda, og skip, sem eingöngu leila hafnar vegna 

veikinda, skulu greiða 20 aura lestarsj ir hverja netló smálest. 

d) Ef skip, sem siglir eftir fyrirfram áætlun. keimur aflur áður en 

7 dagar eru liðnir frá því það hafnað sie síðast á höfninni, greiðir það eigi 

lestargjald í það skiptið. 

    

Hafi skip legið á höfninni í 14 das 
sl 

eiða hálft lestargjaldið 

fyrir hverja 14 daga eða brot úr þeim. Hefi skip verið tekið á land öl vi 

    

telst sá tími ekki með. sem það stóð uppi. né heldur þá er skip liggja í he 

vegna þess, að hafís lokar henni. 

VII KAFLI 

Um lósgjald. 

25. gr. 

Öll skip, sem koma ll hafnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. maí og lestar- 

gjald greiða, skulu greiða ljósgjald þannig: 

a) Skip. sem gelur um í 23. gr. a). greiði o krónur á ári. 

b) Skip, sem getur um í 23. gr. b). greiða 2 krónur í hvert skipti. sem þan 

koma til hafnar, þó ekki yfir 15 kr. á ári. 

c) Öll önnur skip greiða einn eyri fyrir hverja nettó smálest, þó aldrei meira 

en 2 krónur í hvert skipti. 

Um brvggjugjald, 

a) Gjald af brvggju bæjarsjóðs: 

   

  

Hvert skip, sem leg ólvirki eða brvegju, skal greiða bryggju- 

talið í heilum smálestum, en brotum gjald af nettóstærð skipsi 

  

sleppa. Gjaldið skal greiða fyrir hvern hálfan sólarhring. eða hluta af 

um sólarhrings, 4 aura af hverri smálest. þó aldrei minna en 2 krónur í hvert 

sinn, eða 1 krónu af brúttó smálest í eitt skipti fyrir öll á ári. 

'tugjaldi 

  

Varðskip eru undanþegin bryeg: 

b) Gjald af brvggjum og seymsluskipun einstakra manna: 

n fiskiskipum, eða Bryggjueigendur greiða ekkert 

  

jald af sínum eig 

    UDD á öðrum fiskiskipum. meðan þau reka 

þeirra eigin bryggjur. Flutningaskip, og önnur gjaldsk 

kvæmt gjaldskrá hafnarsjóðs hálf! brvggjugjald. 

Framangreindar reglur gilda einnig um skip þau. er liggja við gevmslu- 

skip.



1. 

1936 

22 
april 

68 

Á, KAFLI 

Um notkun bátahafnarinnar. 

27. gr. 

Sérstakt árlegt gjald skal greiða fyrir notkun bátahafnarinnar. Skal það vera 
sem hér segir: 

a) Vélbátar, skrásettir á Ísafirði, undir 12 smálestum brúttó. greiði kr. 10.00. 
hb) Vélbátar, skrásettir á Ísafirði, 12 smálestir brúitó eða stærri, greiði kr. 1.00 

af hverri smálesl. 

c) Trillubátar og aðrir bátar, er engin smáskipagjöld greiða í hafnarsjóð, greiði 
kr. 10.00. 

d) Vélbátar, skrásettir utan Ísafjarðar, undir 12 smálestum brúttó. greiði kr. 
15.00. 

ce) Vélbátar, skrásettir utan Ísafjarðar, 12 smálestir brúttó eða stærri, greiði 
kr. 1.25 af hverri smálest. 

Það telst gjaldskyld notkun ef bátur leggst einu sinni við festar á bátahöfn- 
inni. 

Gjald þetta innheimtist á sama hátl og önnur hafnargjöld og rennur í 
hafnarsjóð. 

28. gr. 
Við gjaldskvída notkun bátahafnarinnar er skilið það. að bátar eða skip 

leggist við landfestar í höfninni, eða ulan á önnur skip. leggi þar upp afla sinn 
eða flutning, eða taki þar um borð flutning, veiðarfæri. olu, beitu o. s. frv. 
Bátar, er nota höfnina, hafa leyfi til að hafa flutning sinn eða annað það, er 
þeim tilheyrir, liggjandi á landi hafnarinnar allt að einum sólarhring, án þess 
að greiða sérstakt gjald fyrir, þó því aðeins, að hafnarstjóri eða trúnaðarmaður 
hans telji það eigi til ógreiða fyrir aðra notkun hafnarinnar. 

Sé um geymslu eða aðra verkun á afla að ræða, svo sein sildarsö tun, fisk- 
verkun eða annað þess hátlar, greiðist fyrir það sérstakt gjald, er hafnarnefnd 
ákveður. Við alla notkun bátahafnarinnar eru notendur skvidir að hlýða fyrir- 
mælum hafnarstjóra eða trúnaðarmanns hans, svo sem um færslu og legu skipa 
og báta í höfninni. svo og hvar flutningur Þeirra og afli er lagður á land. 
Ennfremur um geymslu á afla eða flutningi á landi hafnarinnar o. s. frv. 

Notendum er einnig skylt að gæta alls þrifnaðar við notkun hafnarinnar, 
og ber þeim að flytja burtu allan fiskúrgang og önnur óhreinindi, er berast 
kunna á land hafnarinnar af þeirra völdum. 

Um vanrækslu á þessu gilda ákvæði 18. gr. þessarar reglugerðar. 5
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XI. KAFLI 

Um hafnsögu 

29. er. 

Öl skip, sem eru að stærð 30 smálestir brúttó eða meira, skulu, hvort sen 

bau nota hafnsögumann eða ekki, vera skyld tl að greiða hafnsögugjald í fyrsta 
vhs rka    

skipti å årinu, er bau koma frá útlöndum. og leggjast við festar innan takma 

Ísafjarðarhafnar. 

Undanþegin hafnsögugjaldi eru þó öll herskip og varðskip, skemnitiskip 

og fiskiskip, nema þau noli hafnsögumann. 

Komi skip oftar á sama ári, og fari ekki nema á vtri höfnina, skal það eigi 

greiða hafnsögugjald, nema það noti hafnsögnmann. Innri höfnin er Pollurinn 

og Sundin innan við Kaldáreyri. 

30. gr. 

Hvert skip, sem ætlar til Ísafjarðar og ber að nota hafnsögumann, skal, 

er það kemur inn í línu. er hugsast dregin úr Arnardal í Velli. gefa merki um, 

að það óski hafnsögumanns, og skal þá hafnsögumaður fara úl í skipið svo fljótt 

sem unnt er. 

Ekki má hafnsögumaður yfirgefa skipið án samþykkis skipstjóra, fyrri en 

það er lagst við festar á höfninni, enda ber skipinu að sjá honum fyrir fæði 

meðan hann dvelur um borð. 

öl. gr. 

Ekkert skip, sem stærra er en 30 smálestir brúttó, má sigla inn eða út úr 

innri höfninni, leggja að eða frá bryggju, eða flytja sig tl á innri höfninni, 

nema undir stjórn hafnsögumanns. Undanþágu frá þessu getur þó hafnarsljóri 

veitt öllum fiskiskipum, er heima eiga á Ísafirði eða stunda þaðan veiðar. 

Hafnsögumanni er heimilt að banna allar samgöngur við skip. áður en hann 

hefir lokið starfi sinu um borð. 

Ef sjúkdómur er á skipinu, eða ástæða er til að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnsögumanni að sjá um. að um borð í skipinu sé fylgt reglini 

þeim, sem settar eru í lögum gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist tl Íslands. 

32. gr. 

Laun hafnsågumanna greidast ur hafnarsjodi Ísafjarðarkaupstaðar. Hafn- 

arsjóður leggur til hafnsögubát og önnur nauðsynleg tæki, svo og aðstoðarmann, 

ef þörf er á. 

33. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi sjaldskrá, af nettó 

smálest: 

A. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar: 

a) Farþegaskip, sem sigla eftir föstum áætlunarferðum: 

1936
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22 Fyrir skip allt að 100 smál. kr. 15.00 
I. april frå 100 til 1000 smål. kr. 20.00. 

1000 smál. og þar yfir kr. 25.00. 
b) Flutningaskip og önnur skip: 

Fyrir skip allt að 100 smál. kr. 15.00. 
frá 100 til 200 smål kr. 20.00, 

200 til 400 smål. kr. 25.00 

100 til 700 smål. kr. 30.00, 

700 smål. og par vfir kr. 35.00. 
B. Fyrir leiðsögu frá höfninni: 

Sama gjald sem getur um í staflið A. 
C. Fyrir færslu skipa um höfnina greiðist kr. 10.00 í hvert skipti. 

Allt hafnsögugjald rennur í hafnarsjóð. 

XII. KAFLI 

Um vörugjald, 

dd. gr. 
Vörugjaldið skal greiða af öllum vörum og skepnum | 

sem fermdar eru eða affermdar á höfninni. 
Setur um í næstu greinum. 

{andi og dauðum. 
með þeim undantekningum. sem 

35. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu 
og eiga því ekki að leggjast á land nema um slundarsakir, greiðist aðeins hálf 
gjald 

Áf vörum, sem sellar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda 
séu þær ákveðnar það samkvæmi farmskránni, greiðist ekkert gjald 

36. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 
Umbúðir, sem endursendar eru. enda sé þess getið á farmskránni. 

bh) Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar „ semi fluttar eru 
úr landi. 

c) Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 
d) Vörur, sem fluttar eru úr herskipi eða í herskip. 

37. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. 1 

einingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning 
vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá 

hans. Sé engin farmskrá, skal skipsljóri eða formaður báts gefa dreng- 

rot úr gjald- de 

skips 

skaparvottorð um vörumagn, sem fleyta hans hefir fermt eða affermt. Þyki
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hafnarstjóra ástæða til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á 

þann hátt. sem hann telur hentugast. Reynis vörumagnið meira en upp var 

gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ymsar vörutegundir eru í sendingu. skal reikna vörugjaldið eflir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða at. 

58. ET. 

Vörur skal flokka tl vörusjalds eftir því. sem vöruskrá tiltekur og gjald 

sreiðast eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar hafn- 

arsljóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

39. gr. 

Vörugjaldsskrá. 

a. Aðfluttar vörur: 

1. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Kol, salt, sement. 

2. flokkur. Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Allskonar vefnaðarvörur, skófatnaður, leirvörur, glysvarningur, 

tóbak, eldspvtur og þesskonar léttar vörur. Allskonar ávextir, 

vinföng, lvfjavörur, niðursuðuvörur, nýlenduvörur og slíkar 

vörur, sem reiknast eftir þyngd (ekki svkur). 

3. flokkur. Gjald 15 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

t. flokkur. Gjald 20 aurar fyrir hver 150 kg. nettó: 

Steinolia og aðrar olur. 

5. flokkur. Gjald 2 aurar fyrir tunnu: 

Tómar tunnur, uppseltar og óuppsettar. 

6. flokkur. Gjald 3 aurar fyrir hverl teningsfet: 

Trjáviður. 

7. flokkur. Gjald 5 aurar fyrir hverl teningsfet: 

Allar aðrar vörur, sem reiknast eflir rúmmáli 

Brottfluttar vörur: 

1. flokkur. Gjald 25 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Ul ullarvörur, dúnn, fiður, hert skinn og sundmagi. 

2. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Aðrar afurðir, sem reiknast eftir bvngd. 

3. flokkur. Gjald 15 aurar fyrir tunnu: 

Kjöt. 

. flokkur. Gjald 5 aurar fyrir tunnu: 

Sild, 
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22 5. flokkur. Gjald 2 aurar fyrir hvert teningsfet: 
I. april íjúpur og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

6. flokkur. Gjald 50 aurar fyrir stykkið: 

Hestar og nautgripir. 
7. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir stykkið: 

Kindur. 
Þó skal lægsta gjald í öllum flokkun af að- og brottfluttum vörum aldrei 

minna vera en 10 aurar, en aldrei tekið tvisvar gjald af sömu vöru. Hafnarnefnd- 
inni heimilast að undanþiggja vörugjaldi innlendar afurðir, sem fluttar eru að 
eða frá bænum í smærri stíl. 

XI. KAFLI 

Um ýms gjöld til hafnarinnar. 

10. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar, skal 

greiða 5 aura af hverri smálest af nettóstærð skipsins fyrir hvern sólarhring 
eða hluta af sólarhring, þó aldrei minna en 2 krónur. 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip, sem eisa heiina á Ísafirði. 

(1. gr. 
Fyrir geymsluskip, sem lögð eru í lægi á höfninni samkvæmt 20. gr., greiði 

eigandi árgjald 20 aura af brúttó smálest. 

12. gr. 
Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 2 aura fyrir hvert 

stykki, sem ekki er flutt burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar 
21 klukkustundir eða brot úr þeim. Gjald fyrir stærri stykki fer eftir sam- 
komulagi. 

15. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum mönn- 

um eða félögum, um lengri tíma, skal sreiða gjald, sem ákveðið verður með 
samningi. 

44. gr. 
Fyrir kjölfestu greiðist gjald, sem hafnarstjóri ákveður í hvert sinn. 

45. gr. 
Vélbátar minni en 12 smálestir brúttó greiða sem hafnargjald, bryggju- 

gjald og ljósgjald 5 krónur í hvert skipti. sem þeir koma til hafnar, eða 15 krónur 
tit skipti fyrir öll á ári. 

  

  

Vélbátar, sem eiga heima á Ísafirði, greiða 10 kr. árlegt gjald 
Undanþegnir þessu gjaldi eru bátar, sem aðeins eru hafðir í ferðir til 

heimilisþarfa
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XIV. KAFLI 22 

Um innheimtu og greidslu hafnargjalda. 

16. gr. 

Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

á skritstofu hans. 

17. gr. 

Skipstjóri eða formaður ber åbyrgd å greidslu lestargjalds, bryggjugjalds, 

vitagjalds, fjorugjalds og kjålfestugjalds. Ef enginn skipsíjóri eða formaður 

er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu sjaldanna, svo og annara gjalda. 

sem skipum ber að greiða. 

Hafnarsjóður hefir haldsrétt á skipinu, unz gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti sem ekki eru í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjald- 

dagar á gjöldunum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem greiðast eiga einu sinni á ári, er Í. júli. 

18. gr. 

Gjald fyrir vörur, sem getur um í 42. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaðui 

hans hér, og hefir hafnarsjóður haldsrétt á vörunum, unz gjaldið er greitt. 

Leigu samkvæmi 13. gr. greiðir samningsaðili. Ef margir eiga vörur með 

sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa skil á greiðslunni. Ef skip eða 

bálur hefir ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu 

vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem koma tl hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar 

skipið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina, og vörugjald af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, begar vörurnar eru komnar í skip. 

0. gr 49. gr. 

Öll gjöld samkvæmi reglugerð þessari má taka logtaki, 

KV. KAFLI 

Yms ákvæði. 

50. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 

FÁ samningum verður ekki við komið um skaðabætur fyrir skemmdir á 

    

höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu þær ákveðast af bremur 

óvthöllum dómkvöddum mönnum, Hvorum aðilja um sig er hemilt að krefj- 

  

vfirmals, en gera skal það áður en einn mánuður sé liðinn frá því að mats-
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. april 

gerð var lokið. Yfirmat skal fara fram af fimm óvilhöllum, dómkvödduni möna- 
um. Kostnaðinn við yfirmaí greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef malsupphæðinni 
verður ekki breyti meira en sem svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjalds- 
upphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

51. gr. 
Enginn, sem bakad hefir sér refsingu eda skaðabótaskyldu fyrir brot á 

reglugerð þessari má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann selji tryggingu, sem hafnarstjóri tekur øilda. . 59 z e I 

52. er. 

Enginn skipstjóri má vænta þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lög- 
reglusljóra, nema hann sanni, að hann hafi borgað gjöld þau. er innheimtu- 
maður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaðabætur. sem honum 
ber að greiða. 

53. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi. skal 

gefa styrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi. og eigi heldur umboðsmaður hans - 

samkvæmt 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má sefa einhverjum öðrum af > = . > . 

MN skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipun- 
ina sjálfur. 

54, gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá 10 til 506 kr., nema þyngri 

refsing Hegi við, samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Ísafjarðar. 

55. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

90. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og er þá um leið úr gildi numin hafnar- o 

reglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað frá 27. júní 1928, svo og Öll önnur ákvæði, oOo 9 J 2 í d € 

sem kunna að koma í bág við reglugerð þessa. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar og eftirbreytni öllum beim, sem hlut 
ciga að máli. 

Afvinnu- og stmgönguimálaráðuneytið, Í. apríl 1936 < y e u i 

Haraldur Gudmundsson. 

all Pálmason. 7 
£
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HAFNARREGLUGERÐ 23 
1. apríl 

fyrir Styvkkishóimskauptún. 

I. KAFLI 

Stykkishólmshoöfn. 

I. gr. 

Stykkishólmshöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr svonefndun: 

Baulutanga beina línu 1 Hvítabjarnarev, þaðan beina Hnu í Þórishólma, þaðan 

beina linu í Böllusker og þaðan sjónhending í Lundaklett. 

Il. KAFLI 

Hafnar- og brvegjugjald. 

2. gr. 

Af Öllum aðkomuskipum, 30 smálestum og yfir, hvort sem þau sigla tóm. 
með seglfestu eða fermd vörum, skal greiða 15 aura af hverri nettó smálest alls 

farmrúmsins í hvert skipti er þau leggjast á höfnina. Brot úr smálest reiknast 

sem heil smálest, minnsta gjald þó 5 kr. Skip, sem koma við í báðum leiðum á 

ferðum sinum til Vestur- og Norðurlandsins, skulu aðeins greiða hafnargjald í 

annari ferðinni. Sama gildir og um skip, sem koma oftar en í eitt skipti í hverri 

ferð. sem sigla á Gilsfjörð og Hvammsfjörð. 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip, sem ræðir um í 5. grein, 

Af öllum skipum undir 30 smálestum nettó greiðist gjald eins og hér segir: 

a. Vélbátar og uppskipunarskip allt að 5 smálestum greiði 5 kr. árgjald. Undan- 

þegnir þessu gjaldi eru aðkomubátar af þessari stærð, sem aðeins eru hafðir 1 

ferðum til heimilisþarfa. 

b. Bátar frá 5 til 12 smaál. greiði ö kr. 1 hvert skipti, er þeir koma til hafnar 

eða 10 kr. árgjald. 

c. Vélbátar og skip frá 12 tl 30 smál. greiði 5 kr. í hvert skipti er þau koma 

til hafnar eða 20 kr. árgjald. 

i. gr. 

Árgjald fyrir slærri skip en 30 smál. nettó, sem hetmilisföst eru í Stykkis- 

hólmi, sé 3 kr. fyrir hverjar 5 smálestir.
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D. gr. 

Undanþegin hafnar- og brvgegjugjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip. 

skip, sem hafa skírteini sem skemmtiskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra 

rannsókna, einnig skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda 

á einhvern hátt, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á land sjúka eða látna. 

6. gr. 

Þau skip, sem Heeja vetrarlangt á Stykkishólmshöfn, skulu greiða í hafnar- 

sjóð: Skip stærri en 00 smálestir nettó 20 kr.. skip undir 50 smálestum 10 kr., 

en ll vetrarlegunnar þurfa slík skip að fá leyfi hafnarnefndar. 

HI. KAFLI 

Fjöru- og seglfestugjald. 

7. gr. 

Skip, sem lögð eru upp í fjöru til hreinsunar eða aðgerðar, skulu greiða 

8 aura af hverri neltó smálest skipsins, þó aldrei minna en 5 kr 

ð. gr. 

Skip, sem laka seglfestu í landi Stykkishólmskauptúns, greiði í hafnarsjóð 

8 aura af hverri nettó smálest skipsins, þó aldrei minna en 5 kr. 

ÍV. KAFLI 

Vörugjald. 

9. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum Lfandi og dauðum, sent 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, sem um getur í næstu greinum. 

10. gr 

Fyrir vörur, sem ákveðnar eru til umhleðslu samkvæmt farmskrá skipa, og 

eiga því eigi að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vöru- 

gjald, þó því aðeirs að vörusendingin nemi 2 smálestum. 

ll. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a, Umbúðir, sem endursendar eru. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta Hl eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 

c. Bréfapóstur og farangur ferðamanna.
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Vörugjaldið skal reikna eflir máli eða þyngd með umbúðum, Brot úr gjald- 1. april 

einingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikn, 

vörugjalds og er skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins skylt að láta hafnar- 

verði í té eftirrit af farmskrám skipsins innan sólarhrings eftir komu þess. 

15. gr. 

Hafnarnefnd hefir haldrétt á vörum þeim, sem greiða skal af vorugjald, unz 

gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Hafnarnefnd sér um innheimtu á vörugjaldinu og reikningsskil fyrir þvi, og 

ræður einn eða fleiri menn til að hafa innheimtuna á hendi gegn innheimtu- 

launum þeim, er um senur. 

15. gr. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins inn- 

heimta gjaldið að öllu eða nokkru leyti, eftir því sem hafnarnefnd ákveður, og 

standa skil á því. 

16. gr. 

Vorugjaldskrå: 

1. fl Af kolum 1 kr. af hverri smålest. 

2. fl. salti 75 aurar af hverri smålest. 

3. fi timbri og öðrum vörum, sem reiknast eftir rúmmáli. 4 aurar af hverju 

teningstfeti. 

i. fl. múrsteini og semenlssteini 50 aurar af hverjum 100 stk. 

5. fl. slórgripum 1 kr. af hverjum. 

6. fl. sauðfé 25 aurar af hverri kind. 

7. fl. kjöttunnum, sildartunnum. fisktunnum og oliutunnum 30 aurar af 

hverri tunnu. 

8. fl. ýmsum vörum 20 aurar af hverju stykki, ef aðeins er um 1—3 stykki 

að ræða til hvers móttakanda. 

9. fl. öllum öðrum vörum 20 aurar af hverjum 100 kg., minnsta gjald þó 

20 aurar. 

Vv. KAFLI 

Um ljósagjald, 

17. gr. 

Öll skip yfir 30 smál. nettó, sem ekki eiga heima í Stykkishólmi, en koma 

til hafnar á tímabilinu frá 15. Júlí til í. júní og hafnargjald greiða, skulu greiða 

ljósagjald Í eyri af hverri nettó smálest, þó aldrei lægra gjald cn Í kr. 

11
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18. gr. 

Undanbegin bessu gjaldi eru pau skip, sem ekki greida hafnargjald. 

VI. KAFLI 

Um notkun hafnarbryggjunnar og reglu á höfninni. 

19. gr. 

Öll skip, sem ætla að leggjast við hafnarbryggjuna, skulu skyld að hlífa 

bryggjuhöfðinu sjálfu við átökum, en nota aðallega, til að draga sig að, ból þau 

beggja megin bryggjunnar og hringi í Stykkinu, sem til þess er ætlað. Leiðbeini 

hafnsögumaður skipi inn á höfn, skal hann skyldur að benda skipstjóra á bólin 

og hringina, er skipinu sé ætlað að nota til að draga sig að bryggjunni. 

20. gr. 

Skip hafa rétt til að leggjast að bryggjunni í þeirri röð sem þau koma. Þó 

skulu þau skip, sem sigla eftir fastákveðinni fyrirfram auglýstri ferðaáætlun 

og flytja póst, hafa rétt til þess að leggjast að bryggjunni, bó önnur skip liggi 

þar fyrir, og verða þau að víkja á burt meðan hin fá afgreiðslu. 

Hafnarnefnd ákveður hvar skip skuli Hgeja fyrir innan línu, sem hugsa! 

dregin úr vestra horni Súsandiseyjar í svonefndan Fálka, 

21. gr. 

Sérhver skemmd, sem verður á bryggjunni, áhöldum hennar eða öðru því, 

sem skip nota, skal að fullu bæti af viðkomandi skipi, ef hún stafar af ásettu 

ráði eða vangá. Aðrar skemmdir, er bryggjan og áhöld hennar verða fyrir af 
xp 

manna völdum, skal að fullu bæta fyrir af beim, er skemmdunum valda af åsettu 

ráði eða vanga. 

22. gr. 

Hafnarnefnd hefir, undir eftirliti hreppsnefndar, alla umsjón með hafnar- 

bryggjunni og áhöldum þeim, er henni fylgja, og er öllum óheimilt að nota þau, 
nema leyfi nefndarinnar komi til. 

að. ST. 

Hafnarnefnd skipar hafnarvörð, er hafi stöðuga umsjón með bryggjunni 
og áhöldum hennar, kveður á um starfsvið hans og þóknun. 

24. gr. 

Seglfestu og ösku má hvergi kasta út á höfninni, nema með leyfi hafnar- 
1 

> 

nefndar og seglfestu må hvergi taka, nema med leyfi landeiganda eða umráða- 

manns.
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Hafnarsjóður og hafnarnefnd. 

25. gr. 

Gjöld þau, sem talin eru hér að framan, skulu renna í hafnarsjóð Stykkis- 

hólmskauptúns og skal honum eingöngu varið til þess að standast kostnað af 

mannvirkjum, er við höfnina eru eða verða gerð, viðhaldi þeirra og frekari 

umbótum. 

26. gr. 

Hreppsnefnd Stykkishålmsbrepps kys 3 menn i hafnarnefnd til briggja åra i 

senn og skal einn þeirra jafnan vera hreppsnefndarmaður. Hafnarnefnd hefir 

umsjón með að reglugerð þessari sé hlytt, innheimtir eða sér um að gjöldin til 

hafnarsjóðs séu innheimt, og stjórnar sjóðnum undir eftirliti hreppsnefndar, 

enda ber hreppsnefndin ábyrgð á innstæðu hans, eins og öðrum eignum hrepps- 

félagsins. Hafnarnefnd skal leita samþykkis hreppsnefndar, ef um stærri fram- 

kvæmdir er að ræða á hafnarmannvirkjum. 

27. gr. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fvleja sveilarsjóðsreikningunum og endurskoð- 

ast og úrskurðast ásamt þeim. 

VII. KAFLI 

Sektarákvæði. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lógtaki. 

IX. KAFLI 

Sektarákvæði. 

29. gr. 

  

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 kr., er renna í hafnar- 

sjóð. Með mál út af brotum á reglugerðinni skal farið sem almenn lögreglumál. 

leglugerð þessi er hér með seti samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóv. 1917, til 

að öðlast gildi 15. apríl 1936, og birtist tl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur burtu hafnarreglugerð fyrir Stykkishólmskauptún 

frá 12. april 1921. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 1. apríl 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 

um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum. 

Samkvæmt lögum nr. 42, 10. nóv. 1913, um mannskaðaskýrslur og rann- 
sókn á fundnum líkum eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

Í. gr. 

Dánarvottorð fyrir alla, sem deyja voveiflega eða finnast lík. Voveiflegur dauð- 

dagi nánar skilgreindur. Sérstök auðkenning slíkra dánarvottorða 

og hvenær þau megi gefa. 

Ekki má jarðsetja eða brenna Hk neins manns, sem dáið hefir voveiflega, 
né lk, sem hefir fundizt, fyrr en læknir hefir gefið út dánarvottorð fyrir hinn 
látna, sérstaklega auðkennt með tilliti til þess, að um voveiflegan dauðdaga eða 
fundið lík hafi verið að ræða, en voveiflegur dauðdagi skilgreinist samkvæmt 
1. gr. laga nr. 12, 10. nóv. 1913, um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum 
líkum, að því viðbættu, að það skal telja bráðan bana, er maður bíður bana af 
slvsförum (þar með talin sjálfsmorð og manndráp) innan sólarhrings frá því 
að slysið varð. Nú er lengri kunnur aðdragandi að mannsláti af slysförum en 
nemi sólarhring, og er þá löggæzlumanni (sbr. 2. gr. hinna tilvitnuðu laga) 
heimilt að telja það voveiflegan dauðdaga og taka líkið tl mannskaðarannsóknar. 
enda er honum skylt að gera það, ef læknir hins látna krefst þess, eða aðstand- 

endur, eða aðrir, sem bera fram um það rökstudda kröfu. 

Dánarvottorð fyrir þá, sem deyja voveiflega eða finnast lík, mega læknar 
ekki gefa út fyrr en mannskaðarannsókn hefir farið fram samkvæmt ákvæðum 
þessarar reglugerðar. Slík vottorð skal auðkenna og sera að öðru leyti úr garði 
samkvæmt þeim reglum, er landlæknir setur. 

2. gr. 

Maður hverfur. er falinn hafa dáið, en líkið finnst ekki. 

Nú hefir maður horfið og er talinn hafa dáið voveiflega, en líkið ekki fund- 
izt, og skal þá löggæzlumaður leita allra upplýsinga um mannshvarfið og skrá 
í mannskaðabók í samræmi við það, sem fyrir er mælt í 1. er., eftir því sem 
við getur átt. 

ð. GT. 

Löggæzlumaður kveður héraðslækni með sér til líkskoðunar. 

Þegar maður hefir dáið voveiflega eða lík hefir fundizt og löggæzlumanni 
hefir verið gert aðvart (sbr. 7. gr. hinna tilvitnuðu laga), skal löggæzlumaður
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   kveðja héraðslækni með sér til að skoða Hkið. Ef ekki næst til héraðslæknis, er 24 

löggæzlumanni heimilt að kveðja tl annan löggiltan lækni. 1. apríl 

1. gr. 

Upplýsingar um mannskaðann. 

Lögsæzlumaður skal hafa með sér til líkskoðunarinnar mannskaðabók (sbr. 

8. gr. hinna tilvitnuðu laga). Áður en Ekskoðunin hefst, skal löggæzlumaður 3 
skrå i båkina allar upplysingar, sem hann hefir aflad sér um mannslåtid eda lik- 

fundinn: hver hinn látni sé, hverjir hafi síðast séð hann å lifi, hvad vitad sé um 

hann og líðan hans dagana fyrir andlátið, hvort nokkrir og þá hverjir hafi verið 

viðstaddir andlátið, hver séu tildrög mannslátsins, hvenær og með hverjum 

atburðum það hafi borið að og. ef um fundið lík er að ræða. hvenær og hvernig 

það hafi fundizt, hvernig hafi verið farið með það síðan o. s. frv. 

5. gr. 

Almenn likskodun. 

Nå bykir låggæzlumanni ckki begar ástæða til að fyrirskipa réttarkrufn- 

ingu á líkinu. og skal þá læknir framkvæma almenna likskodun å bvi samkvæmti 

leiðbeiningum, sem landlæknir gefur út. Yfirlit yfir líkskoðunina og allar niður 

stöður læknisins, er máli skipta, skal skrá í mannskaðabókina. 

Að hinni almennu líkskoðun lokinni úrskurðar löggæzlumaður, hvort rann 

sókninni út af mannskaðanum skuli þar með vera lokið og dánarvottorð megi 

gefa út, eða hvort réttarkrufning skuli fara fram. 

Úrskurð löggæzlumanns skal skrá í mannskaðabókina 

6. gr. 

Réttarkrufningar, hvenær þær skuli fyrirskipa. 

Löggæzlumaður skal jafnan fyrirskipa rétltarkrufningu' 

1) Þegar komið getur til mála, að mannslátið leiði til málaferla, hvort heldur 

væri opinbert mál eða einkamál, og ætla má, að réltarkrufning geti haft 

þýðingu fyrir úrslit málsins eða orðið til þess að kora í veg fyrir mála- 

ferli. 

2) Þegar læknir, að almennri líkskoðun lokinni. telur sig ekki geta álvktað, 

hvert banameinið muni vera. 

7. gr. 

Hvenær hreppstjórar mega leiða mannskaðarannsóknir til lykta. 

Hreppstjórar, sem eru löggæzlumenn, mega leiða til lykla rannsóknir á 

mannsköðum samkvæmt þessari reglugerð, þegar ekki er skylt að fyrirskipa
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24 réttarkrufningu samkvæmt 1. tölulið 6. greinar, en þá skulu þeir afhenda málið 
1. april hlutaðeigandi sýslumanni, sem þá tekur við löggæzlumannsstörfum. 

2 sr 
Ö. gr. 

Réttarkrufningar, hverjir framkvæma skuli 

á€llarkrufningar samkvæmt þessari reglugerð annast: 

1) Í Reykjavík: Bannsóknarstofa háskólans. 

2) Annarsstaðar á landinu: Þar skulu héraðslæknar bera sig saman við land- 
lækni, sem í bverju einstöku Wlfelli segir fyrir um, hvort héraðslæknir 
skuli framkvæma krufninguna sjálfur, eða líkið skuli senda til Bannsókn- 
arstofu háskólans í Reykjavík, sem þá annast krufninguna. 
Við hverja réttarkrufningu skulu jafnan, þegar því verður við komið, vera 

lveir læknar, og fer um framkvæmd krufningarinnar samkvæmt leiðbeiningum, 
er landlæknir gefur út. 

9. gr. 

Skýrsla um réttarkrufningu. 

áðltarlæknir skal, þegar að krufningu lokinni, senda viðkomandi löggæzlu- 
manni skýrslu um krufninguna. Lögsæzlumaður skráir ályktun tréttarlæknis 
í mannskaðabókina, og samkvæmt henni er lækni nú heimilt að sefa úl dánar- 
vottorð fyrir hinn látna. 

10. gr. 

  

Mannskaðaskýrslur. 

Í janúarmánuði ár hvert skulu sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík lög- 
reglustjóri) láta gera útskriftir úr öllum mannskaðabókum, hver í sínu umr 
dæmi, og semja skýrslu yfir alla mannskaða, sem á næstliðnu ári hafa verið 
rannsakaðir samkvæmi þessari reglugerð. Í mannskaðaskýrslunum skal greina, 
að svo miklu leyti sem kunnugt er, um hvern einn hinna látnu eða horfnu (sbr. 
2. gr.): 

1) Nafn, aldur, stöðu og heimilisfang. 
2) Dauðamein, og hvernig mannslátið hafi atvikazt. 

Skýrsluna, ásamt útskriftum úr tilheyrandi mannskaðabókum, skal senda 
Hagstofunni. 

11. gr. 

Kostnaður og refsingar. 

Um kostnað við framkvæmd þessarar reglugerðar og refsingar fyrir brot 
gegn ákvæðum hennar fer eftir ákvæðum laga nr. 12. 10. nóv. 1913, um mann 
skaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum.
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12. gr. 24 

. , 1 rs 1. april 

Hvenær reglugerðin gengur Í gildi, 

Reglugerð þessi gengur í gildi Í. janúar 1937. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, Í. april 1980. 

Haraldur Guðmundsson 

Ragnar Bjarkan. 

A 95 

REGLUGERÐ á 
3. april 

um breyting á reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 

Siglufjarðarkaupstað frá 28. júlí 1931. 

Í stað 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar: Húsum kaupstaðarins ... því. seim 

þar er yfir 1%0, komi: 

Vatnsskattur skal greiddur af öllum húsum með 2%%c af fasleignamals- 

verði húsanna. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með ll þess að öðlast þegar gildi og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 3. april 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

A - og 

REGLUGERÐ 26 
7. april 

um skemmtanaskatt i Borgarhreppi. 

Í. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30, 10. júní 1922, 

skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar eru í Borgar- 

hreppi og aðgangur er seldur að. 

2. gr. 

Þessar skemmtanir teljast skattskvldar og flokkast þannig; 

1. flokkur: 

a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 

bh. Sjónleikar.
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a . Kappleikar og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

e. Kvikmyndir og skuggamyndasyningar. 

2. flokkur: 

a. Dansleikar. 

b. Danssýningar. 

. Loddara- og fjölleikasýningar. 
d. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðganga er seld að, en ekki eru haldnar 

sérstaklega. 

a 

3. gr. 
Af skemmtunum þeim, er falla undir 1. flokk, skal greiða 10% af aðgöngu- 

eyri og af þeim, sem taldar eru í 2. flokki, 20. Ef skemmtunin er margþætt, 
skal skatturinn miðaður við Þann Þátt hennar, sem hærra er skattaður. 

1. gr. 
Undantekningar frå skattgreidslu veitir hreppsnefnd, er sérstakar ástæður 

eru fyrir hendi, t.d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góðgerðaskyni eða 
fræðslu, til að halda uppi listum o. s. frv. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Borgarhrepps hefir eftirlit med, ad reglugerd hessari sé hlytt, 

og sér um innheimtu skattsins. Rædur hun til bess sérstakan mann fyrir sina 
hönd, og nefnist hann eftirlitsmaður skemmtana. 

9. gr. 
Hver, sem vill halda skemmtun, sem aðganga er seld að, skal tilkynna eftir- 

litsmanni skemmtana, hvar og hvenær skemmtunin skuli haldin. 

7. gr. 
Aðgöngu má eigi selja að skemmtun nema gegn aðsöngumiða, sem eftir- 

litsmaður hefir stimplað og afhent, enda skal hann ávallt hafa fyrirliggjandi 
nægar byrgðir af þeim. Kostnaður við þá greiðist af skatttekjum, en gerð þeirra 
ákveður hreppsnefnd. 

Um leið og aðgöngumiðar eru afhentir. skal færa í þar til gerða bók tölu 
þeirra og verð og reikna út upphæð skattsins. 

8. gr. 
Skylt er hverjum þeim. sem keypt hefir aðgöngumiða að skemmtun, að bera 

hann framan á sér, svo hann sjáist greinilega, á meðan skemmtunin stendur yfir. 

9. gr. 

Þóknun til eftirlitsmanns fyrir starf hans ákveður hreppsnefnd. og skal hún 
vera ákveðinn hundraðshluti af innheimtum skatttekjum og greiðist af þeim.
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10. ør. 26 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri 7- 

en einn maður stendur fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir 

einn, eða ef um félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. Skatt- 

gjaldið má taka lögtaki. 

11. gr. 

Strax eftir að skemmtun er lokið skal sá, er fyrir henni stóð. afhenda eftir- 

litsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið skatt, samkvæmt ð. 

af öllum þeim miðum, sem hann tók á móti að frádregnum þeim ónotuðu. 

gr, 

12. gr. 

Skattatekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en hrepps- 

nefnd skal þó halda fé þessu í sérstökum sjóði, sem skal vera undir stjórn hrepps- 

nefndar, og skulu reikningar sjóðsins fylgja sveitarsjóðsreikningi og endurskoð- 

ast og úrskurðast með honum. 

Fé sjóðsins má verja til einkasímakerfis í hreppnum, viðhalds þess og starf- 

rækslu, samkvæmt samþykkt um það settri eftir ákvæðum laga nr. 11, 14, 

júni 1929. 

13. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum alit að kr. 1000,00, og skal fara 

með mál, sem rísa út af þeim, sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist ll eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 7. apríl 1936. 

Hermann Jónasson. 

Ragnar Bjarkan. 

GJALDSKRÁ 27 

fyrir sjóveitu Vestmannaeyjakaupstaðar. 

1. gr. 

Verð á sjó til fiskþvottar skal vera eins og hér segir, miðað við 100 kg af fiski: 

Af fullverkuðum fiski (þurrfiski) greiðist 8 aurar. 

Af hálfverkuðum fiski (saltfiski) greiðist 4 aurar. 

Af óverkuðum fiski (blautfiski) greiðist 2 aurar. 

Gjaldið af blautfiski greiðist aðeins af fiski, sem er settur í kassa í landi. 

12 

april 

april
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Gjald þetta fellur í gjalddaga um leið og fiskur er fluttur út eða til annara 
hafna innanlands. 

3. gr. 

Sjóveitugjald þetta greiðist á skrifstofu hafnarsjóðs um leið og greitt er 
vörugjald af fiski útfluttum úr kaupstaðnum, og skal kvittað fyrir greiðslu 
gjaldsins á farmskirteini. Fisk má ekki afgreiða tl útflutnings eða annara hafna 
innanlands fyrri en gjaldið hefir verið greitt. 

I. gr. 
Endurgjald fyrir sjó ll véla skal vera 8 aurar fyrir hverja smálest sjávar. 

Skulu mælar settir upp á leiðslurnar á kostnað þeirra, sem vélarnar ciga. Gjald 
samkvæmt þessari grein skal greitt fyrir sjónotkun frá 1. janúar 1935, og skal 
gjaldið áætlað, miðað við þá eyðslu, sem verður. eftir að mælarnir eru teknir í 
notkun, Gjalddagar á vélagjaldinu skulu vera í lok hvers me ánaðar, og skal gjald- 
ið greitt á skrifstofu hafnarsjóðs. 

5. gr. 
Fyrir sjó tl salerna og baða skal greiða 10 krónur árlega, sem greiðast 

skulu 1. október. 

6. gr. 

Gjöld samkvæmi gjaldskrá Þessari skulu trvggð með lösveði í húseign þeirri, 
sem sjønotkunin fer fram í, næstu tvö ár eftir gjalddaga. 

í. gr. 
Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 28, 8. september 
1951. til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Afvinnu- og sanmgöngumálaráðuneytið, 24. april 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 28 
- 18. april 

um hundahald i Isafjardarkaupstad. 

1. gr. 

sannað er að halda hunda í Ísafjarðarkaupstað, nema samkv. heimild 2. gr. 

þessarar reglugerðar. 

Bann þetta gildir einnig um þá hunda, sem vera kunna taldir að eiga heima 

utan kaupstaðarins, en vitanlegt er um að eigendur þeirra eru búsettir í Ísa- 

fjarðarkaupstað og hundarnir hafðir þar að staðaldri. 

2. gr. 

Heimilt skal bæjarstjórn að leyfa allt að 8 fjáreigendum í kaupstaðnum, 

þeim er flest sauðfé hafa á fóðrum, að halda sinn þarfahundinn hverjum. 

Umsóknir um leyfi þessi skal senda bæjarstjórn fyrir 1. desember ár hvert, 

og gilda þau leyfi, er veitt verða, fyrir næsta almanaksár. 

Hundar þessir skulu bera helsi með áletruðu Í. S. og tölu. Bæjarsjóður 

leggur til merkispjöldin. og afhendir bæjarstjóri þau gegn greiðslu andvirðis 

þeirra, er rennur í bæjarsjóð. 

Hundaeigendum skal skylt að koma hundum sínum til lækninga haust hvert 

samkv. því, sem mælt er fyrir um Í reglugerð bæjarins um lækningu hunda af 

bandormum. 

9 
ð. ET. 

Brot segn reglugerð þessari varða seklum allt að 1000 krónum, og er hver 

hundur réttdræpur. sem fyrir finnst í kaupstaðnum, ef ekki er fengin heimild 

fyrir hann, nema hann fylgi utanbæjarmönnun. 

1. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

5. gr. 

Reglugerð nr. 26 frá 9. júni 1931 um hundahald í Ísafjarðarkaupstað er 

úr gildi numin. 

6. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og falla samtímis úr gildi öll leyfi, sen: 

veitt hafa verið til hundahalds í Ísafjarðarkaupstað. Þó skal þeim. er fengið hefir 

leyfi til að halda hunda, veittur frestur til 1. júlí 1936 til þess að hafa komið 

hundunum burt úr kaupstaðnum eða drepið þá. 

Fyrir það, sem eftir er af árinu 1936, gilda ákvæði 2. gr. þannig, að sækja 

skal um leyfi þau, er þar um ræðir, fyrir 15. júni.



1936 S8 

28 Reglugerð þessi: sem bæjarstjórnin á Ísafirði hefir samið og samþykki, stað- IS. apríl festist hér með samkvæmt lögum nr. 8, 4. júní 1924, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. april 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

29 AUGLYSING 28. april 

um verzlun með kartöflur og aðra garðávexti. 

Ríkisstjórnin hefir ákveðið að nota heimild þá, sem felst í lögum nr. 34, 
1. febrúar 1986, um verzlun með kartöflur og aðra garðávexti o. fl., til þess að 
laka í sínar hendur frá 1. maí næstkomandi að telja innflutning á kartöflum og 
öðrum garðávöxtum, svo sem rófum, næpum, hverskonar kálmeti og öðru nýju 
grænmeti. 

Sambandi islenzkra samvinnufélaga hefir verið falinn rekstur Grænmetis- 
verzlunar ríkisins frá sama tíma. og ber öllum þeim, sem óska að fá framan- greindar vörur frá útlöndum, að snúa sér til sambandsins í því efni. 

Þetta Þirtist hér með til leiðbeiningar öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. april 1936. 

Hermann Jónasson 

Páll Pálmason. 

30 REGLUGERÐ 
30, april ep s sg sn sr um Ferðaskrifstofu ríkisins, eftirlit með gistihúsum og umboðsmenn 

erlendra ferðaskrifstofa. 

I. KAFLI 

Um almenna starfsemi Ferðaskrifstofu ríkisins. 

1. gr. 
Ríkisstjórnin setur á stofn skrifstofu í Reykjavík, er nefnist Ferðaskrifstofa 

ríkisins (á ensku State Tourist and Informalions Bureau of Iceland stytt 
nafn: Statourist). Skal hån starfa ad því að veita fræðslu um landið innan lands
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og utan med frædsluritum, utvarpserindum, fyrirlestrum, kvikmyndum, aug- 
lýsingum og á annan hátt með það fyrir augum að vekja athygli ferðamanna á 

landinu og kynna það á þann hátt, að menn fái sem gleggsta hugmynd um 

lands- og þjóðarháttu, menningu. atvinnulíf og framleiðslu. Ferðaskrifstofa 

ríkisins hefir með höndum leiðbeiningar og fyrirgreiðslu innlendra og erlendra 

ferðamanna. Ferðaskrifstofa ríkisins hefir ein rétt til þess að starfrækja ferða- 

skrifstofu fyrir erlenda menn, að því undanskildu, er umboðsmenn sérstakra 

erlendra ferðaskrifstofa fá til þess sérstakt leyfi ráðherra samkvæmt 10. gt. 

2. or 2. gr. 
Ferðaskrifstofan kostar kapps um að styðja að því, að komið verði á gagn- 

kvæmum erindum og upplýsingum milli Ríkisútvarpsins og erlendra útvarps- É A S i 5 

stöðva, og á sú starfsemi að miða að því að auka þekkinguna á landinu seni 

víðast. Er Ríkisútvarpinu og Ferðaskrifstofunni skylt að hafa um þau efni sem 

nánasla samvinnu. 

a . 
ð. ET. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal jafnan veita ókeypis leiðbeiningar um ferða- 

lög umhverfis landið og á landinu, um gistihús, farartæki, ákvörðunarstaði og 

annað, sem ferðamönnum er nauðsynlegt að fregna um, jafnframt því sem hån 

annast og sér um. að ferðamönnum, innlendum og útlendum, er þess óska, 
sé veittur hverskonar fararbeini. 

Í þessu skyni gefur Ferðaskrifstofan út bæklinga og Önnur upplýsingarit 

á vmsum málum, eftir því sem við verður komið, og leitast við að koma beim 

sem víðast fyrir almenningssjónir. 

Nú semsl svo um með Ferðaskrifstofu ríkisins og eigendum fyrirtækja, 

sem annast fyrirgreiðslu ferðamanna, svo sem gistihúsa, bifreiðafélaga, skipa- 

félaga o. s. frv.. að ákveðnar upplýsingar séu birtar í bæklingum þeim og ritum. 

sem skrifstofan gefur út, um starfsemi þeirra, og skal þá greitt fyrir það sam- 

kvæmt sjaldskrá, er Ferðaskrifstofan semur. 

Í. gr. 

Forstöðu skrifstofunnar hefir á hendi forstjóri, sem skipaður er af ráðherra, 

og hefir hann umsjón með starfi skrifstofunnar í heild sinni samkvæmt lögum 

nr. 33, 1. febr. 1936, um Ferðaskrifstofu ríkisins, og reglugerð þessari. Við hlið 

forstjórans er upplysingastjóri, sem skipaður er af ráðherra, og hefir hann sér- 

staklega með höndum fræðslu um landið samkvæmt fyrirmælum 1. gr., jafn- 

framt því sem hann vinnur að öðrum málum skrifstofunnar í samráði við for- 

stjórann. 

Forstjóri og upplysingastjóri semja árlega fjárhagsáætlun um starfsemi 

skrifstofunnar, og skal hún jafnan send ráðherra til athugunar og staðfestingar 

eigi síðar en fyrir áramót ár hvert. 

19. 

30 

30. 

(> 
0 

apríl
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30 5. gr. 

30, april Forstjóri ræður starfsfólk skrifstofunnar eftir því sem þörf krefur, en 

jafnan skal honum skylt að bera launakjör þess undir ráðherra. 

Il KAFLI 

Um gjaldskrá og eftirlit með gistihúsum, veitingahúsum o. fl. 

6. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal hafa rétt Gl þess að heimta gjaldskrá af gisti- "á 

húsum og eigendum fólksflutningsbifreiða. Nú virðist Ferðaskrifstöofunni ein- 
hver liður á gjaldskrá gistihúss, veitingahúss eða fólksflutninesbifreiða utan OD. > go 9 

åætlunarferda ósanngjarn, og hefir þá skrifstofan heimild til þess að breyta 
honum. Þó skal henni jafnan skylt að bera slíkt mál undir nefnd, sem skipuð 
kann að vera samkvæmt fyrirmælum 7. gr. 

7. gr. 

Nú notfæra eigendur gistihúsa, veitingahúsa og leigubifreiða til fólksflutn- 

inga sér rétt sinn til nefndarskipunar samkv. 4. gr. laga um Ferðaskrifstofu 
ríkisins, og skal þá nefndin skipuð tveim mönnum tilnefndum af eigendum 
gistihúsa og veitingahúsa, tveim mönnum tilnefndum af eigendum leigubifreiða 
til fólksflutninga, en atvinnumálaráðherra tilnefnir fimmta manninn, sem er 
formaður nefndarinnar. Fulltrúi atvinnumálaráðherra í nefndinni kallar hana 
saman til funda og tekur þátt í öllum störfum hennar og annast bókun fundar- 
gerða, afgreiðslu fundarálvktana til Ferðaskrifstofunnar o. s. frv. 

Atvinnumálaráðherra geitur sett reglur um kosningu fulltrúa eisenda gisti- 
húsa, veitingahúsa og leigubifreiða Gl mannflutninga í nefndina. 

Nu vill Ferðaskrifstofan breyta einhverjum lið gjaldskrár veitingahúsa 
eða gistihúsa, og er henni þá skylt að bera tillögur sínar undir fulltrúa gistihúsa- 
og veitingahúsaeigenda í nefndinni, en undir fulltrúa leigubifreiðaeigenda, ef 
um er að ræða breytingar á gjaldskrá bifreiða. 

ð. Er. 

Ferðaskrifstofan skal hafa eftirlit með hreinlæti á gistihúsum og veitinga- 

húsum, prúðmannlegri umgengni og aðbúnaði ferðamanna. Finni Ferðaskrif- 

stofan ástæðu Hl umvöndunar, skal hún gera eigendum gislihúsanna og veii- 

ingahúsanna viðvart um það. Nú láta eigendur gistihúsa og veitingahúsa eigi 

skipast við umvöndun skrifstofunnar, og hefir þá ríkisstjórnin, að fengnum til- 

lögum Ferðaskrifstofunnar, heimild til þess að svipta eigendur gistihúsa os 

veitingahúsa réllinum til þess að reka þau.
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9. gr. 

Eigendum gistihusa, er Ferdaskrifstofan sendir eyðublöð þar að lútandi, 

er skylt að gefa Ferðaskrifstofunni mánaðarlega skyrslu um gesti. nöfn þeirra, 

þjóðerni og dvalartíma. 

li. KAFLI 

Um erlendar ferðaskrifstofur og umboðsmenn þeirra. 

. 10. gr. 

Ráðherra getur veitt erlendum ferðaskrifstofum., er áður hafa haft sérstaka 

umboðsmenn hér á landi, leyfi til þess að hafa hér umboðsmenn. er hafa með 

höndum fyrirgreiðslu ferðamanna fyrir þeirra hönd. með þeim takmörkunum. 

er hér greinir: 

1. Umboðsmenn skulu hafa óflekkað mannorð og búnir þeirri þekkingu og 

persónulegum eiginleikum, er ráðherra lelur nægja Gl þess. að starf þetta 

verði rekið sómasamlega. Skal jafnan leilað álits Ferðaskrifstofunnar um 

þetta atriði. 

2. Umboðsmenn skulu skyldir að hafa sérstaka opna bækistöð í þeim húsa- 

kynnum, er Ferðaskrifstofan telur nægja, þegar um er að ræða móttöku 

fleiri ferðamanna en 100 í senn. Ferðaskrifstofunni er heimilt að mæla 

fyrir um, að móttökur ferðamanna skuli fara fram í húsakynnum. er húu 

leggur sjálf tl, enda sé umboðsmönnum þá eigi skylt að greiða þóknun fyrir 

afnot húsakynnanna. 

5. Umboðsmenn skulu hafa þá leiðsögumenn og túlka eina, er Ferðaskrifstofan 

hefir lagt samþykki sitt á að notaðir séu. 

i. Umboðsmenn skulu jafnan senda mánaðarlegar skyrslur til Ferðaskrif- 

stofunnar un1 þá ferðamenn, er þeir hafa veitt móttöku, samkvæmt þeim 

eyðublöðum, er Ferðaskrifstofan lætur þeim í té 

5. Umboðsmenn skulu tilkynna Ferðaskrifstofunni um þá samninga, er þeir Se 

kunna að gera við bifreiðaeigendur um flutning á ferðamönnum, og hefir 

Ferðaskrifstofan vald tl þess að rifta þeim samningum, með samþykki si     

ráðherra, og fyrirskipa, að leitað sé samninga við aðra ákveðna aðilja, ef 

henni virðist akstur með ferðamenn skiptast ójafnt milli fólksflutnings- 

bifreiðastöðva. 

6. Umboðsmönnum er ekki heimilt að annast móttöku annara ferðamanna 

en þeirra, sem hin erlenda skrifstofa, sem þeir eru umboðsmenn fyrir. 

sendir sérstaklega til þeirra. 

í. Leyfi fyrir erlendar ferðaskrifstofur bl þess að hafa umboðsmann sam- 

kvæmt þessari grein veilist aldrei lengur en til fimm ára í senn. 
| 

oo
 

Nú hefir umboðsmaður fyrir erlenda ferðaskrifstofu brotið reglur þessar í 

verulegum atriðum eða reyngt, að dómi Ferðaskrifstofunnar, ekki fær um 

að vinna verk sitt. og hefir þá ráðherra heimild tl þess að krefjast þess, að 

skipt sé um umboðsmann, eða svipta leyfinu ella. 

1956 

30 
30, april
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30 IV. KAFLI 
30. april . , ce I Niðurlagsákvæði. 

il. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 1000-1000 sEs SUS 

króna, nema þyngri refsingar liggi við samkvæmt öðrum lögum, og skal fara 
með mál út af brotum sem almenn lögreglumál. 

12. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um Ferðaskrifstofu ríkisins nr. 33. 
1. febr. 1936, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. apríl 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

31 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
mt Húnavatnssýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 4. Þ. m.., og beiðni 
hreppsnefndarinnar í Áshreppi í Húnavatnssýslu veitir ráðuneytið hér með sam- 
Þykki sitt til þess, að þingstaður Áshrepps verði fluttur frá Hofi í Vatnsdal í sam- 
komuhúsið í Ásbrekku, enda annist hreppsnefndin um, að jafnan verði til á hin- 
um nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 
birtingar. 

39 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Bókasafnssjóð Högna Þorsteins- 
6. maí sonar, útgefin á venjulegan hátt af dóms- og kirkjumálaráðherra ad mandatum 

6. mat 1936. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Bókasafnssjóð Högna Þorsteinssonar 

Sjóðurinn er stofnaður Gl minningar um nemanda héraðsskólans á Reykj- 
um í Hrútafirði vetur 1931 1935, Högna Þorsteinsson frá Bessastöðum í Ytri-
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Torfustadahreppi i V.-Hunavatnssyslu. Stofnendur sjodsins eru móðir hans, 32 

Þuríður Þorvaldsdóttir. og fósturmóðir hans, Kristín Bjarnadóttir, Bessastöðum 

í Ylri-Torfustaðahreppi í V.-Húnavatnssýslu. 

Í. er. 

Sjóðurinn er gefinn héraðsskólanum á Reykjum í Hrútafirði. 

9 ir 
aa. ST. 

Sjóðurinn heitir Bókasafnssjóður Högna Þorsteinssonar. 

3. gr. 

stofnfé sjóðsins er bókasafn Högna sål. Porsteinssonar åsamt 1000 kr. 

eitt þúsund krónum í peningum. 

2. f 1. 

Fé sjóðsins skal ávaxta í Landsbanka Íslands, bankavaxtabréfum. rikis- 

skuldabréfum eða í sparisjóði V.-Húnavatnssýslu. 

+). et 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en “ af vöxtum af fé sjóðsins skal 

varið Ul viðhalds og eflingar bókasafninu, til bókbands og bókakaupa, en %, 

vaxta skal jafnan leggjast við höfuðstólinn. Fari svo, að bókasafninu hlotnist 

gjafir eða að sjóður þessi verði efldur á annan hátt, skal fé þetta jafnan lagt við 

höfuðstólinn. 

Þegar nýjar bækur eru keyplar handa bókasafninu, skulu jafnan ganga fyrir 

kaup á þeim bókum, er fjalla um þau efni, er Högna sál. Þorsteinssvni vori 

hugleiknust, sem voru íslenzk málfræði og þjóðfræði. 

6. Er. 

héraðsskólans á Reykjum í Hrútafirði og 

formaður skólanefndar skólans, en nemendur skólans skulu í október ár hvert, 

Stjórn sjóðsins skipa skólastjóri 

eins fljótt og því verður við komið, kjósa þriðja manninn í stjórn sjóðsins, ann- 

aðhvort úr sínum hópi eða einhvern kennara skólans, til eins árs í senn. Ber 

tveim fyrstnefndu stjórnendum sjóðsins að sjá um, að kosning þriðja stjórnar- 

nefndarmanns fari fram. 

7. er . gr. 

Stjórn sjóðsins ber að sjá um, að bókasafn sjóðsins verði jafnan gevmt i 

sérstökum skáp eða skápum í bókhlöðu skólans, og að því verði haldið aðskildu 

13 

6. mal



   

    

    

    

   

bókasafni skólans. Skal sjóðsljórnin sjá um, í 

gerð sérstök itarl i 
ref 1 med sérstokui 

  

      um i jóðsins haldið ; 

frå j nl að gera sérstakan teikning fyrir sjóð- 

inn ar hvert. 

9. 91 

Endurskoðendur ársteiknings skólans skulu endurskoða reikninga sjóðsins. 

  

skólans ár hvert. 

  

sjóðsins og endurskoðendur vinna kauplaust. 

10. or. 

ka gerðabók fyrir sjóðinn og færa i hana 

rekur ár hvert, fundarsambykktir og ann- 

  

á Reykjum í Hrútafirði lagður niður eða að hann hættir 
mslumálaráðuneytið ráðstafa bókasafninu og eien- 

ils fræðslumalastjóra og sýslunefndar V.-Húna- 
Strandasýslu um málið. 

  

12. ør. 

igsskråin skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna    

3. er. 
Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari.



kureyrarkaupstadar skulu vera tveir 

og skal greiða helming utsvars i hvort 

  

Sambykki 

  

hér með samkvæmt lögum nr. 59, 8. septembei 

     1931, um brev á lögum nr. 16, 15. júní 1926, um útsvör, til þess að öðlast 

þegar gildi. 

Afvinnu- og sæmgöngumálaráðuneylið, 12. maí 1930. 

Haraldur Guðmundsson 

Vigfús Etnarsson. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Hrísevjarkauptúns 

Í. er. 

Öll framkvæmdastörf. er valnsveituna snerta. annast vatnsveitunetnd. Skal 

hún skipuð þrem mönnum, heimilis 

  

föstum í Hrísey, og tilnefnir hreppsnefnd 

  

tveir skulu kosnir á miðsvetrarfundi hreppsins ár hveri. 

  

einn þeirra, en 

Vatnsveitunefndin annast um byggingu vatnsveitunnar, og kostnaður við 

kostnaðarre cikning vatnsveitunnar. Þegar bvegingu vatns- 

  

> 1 fl É Bo n 
nefndarstor færist á 

  

skal vatnsveil gera fullnaðarreikninga vfir bvgging- 

  

veitunnar er 
undir endurskoðun Hl endurskoðenda 

  

arkostnað vatnsveitunnar og leggin 

  

sveilarreikninganna Og síðan fyrir la miðsvefrarfund tl samþykktar hrepps- 

húa. Nefndin annast um bókhald valnsveitunnar og innheimtu vatnsskalts og 

niðsvelrarfundi ár hvert. Nefndin getur 

  

fær fyrir það laun, er 

  

falið einum manni úr störf þessi, en bera skal hún ábyrgð á störf- 

um þess manns í þágu vainsveilunnar. 

2. gr 

Af öllum húsum i kauptåninu, sem virt eru til fasteignaskatts og valni er 

veitt í og standa á svæðinu frá Asíu og Selaklöpp og lægra en vatnsþróin. skal 

oreiða vatnsskatt, enda eiga húseigendur rétt á að fá valnsæð lagða að húsvege, 

ef íbúð er í húsinu, ef fiskverkun eða síldarverkun fer þar fram, eða ef tvær eða 

     gður á eftir hinni lögskipuðu fasteigna- fleiri kýr eru í húsinu. Skatturinn skal Í: 

malsvirðingu húsanna að undanskildu virðingarverði lóðanna 

1956 

ss) 
ede) 

12. mal 

s3 

” 

11. juni
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34 3. ør. 
11, juni Húsum kauptúnsins skal skipt í flokka til skatts. sem hér segir: 

Í. fl. Öl hús, sem aðeins ein eða engin íbúð er í: 
Af fyrstu 10600 kr. virðingarverðs l.llllll 3,45% 

næstu 10000 kr. virdingarverds .............., ou uvurseee 3,25 
því, sem fram vfir er 20000 kp. oll 2,75 

IL fl Hus, sem tvær íbúðir eru í eða fleiri: 

Af fyrstu 10000 kr. virðingarverðs 
næstu 10000 kr. virðingarverðs 

  

því, sem fram yfir er 20000 kr. 

i . 
í. QT. 

  

yrir öll vatnsafnol, sem fram yfir eru venjulegar heimilisþarfir, skal gjald- 
ið ákveðið með samningi við valnsveitunefndins 

Enginn má selja hreyfivólar í samband við valnsæðarnar. 

5. gr. 
rir vatn i sildar- og kjötpækil skal greiða í vatnsskatt 8 aura fvrir hver ja 

kjöls. Fyrir vatn til fiskþvottar skal greiða 20 aura fyrir hveri 

    

í krónur á ári. Valnsveitunefnd er 
1 , 1 HF 
hvern valnshana utan! 

  

eimilt ad setja valnsmæla við síldar. eða fiskverkunarstådvar, ef henni bykir 
slöðvareigandi 12     krónur á ári í mælisgjald og eina krónu 

  

íyrir hverja smálest valns. sem fram wtir er venjulega notkun í tunnu sildar og 
kjöts eða á skippund. 

6. gr. 
Fyrir vatn öl skipa skal greiða við afhendingu 2 kr. fyrir smálest: þó 

sc aldrei greitt minna í hvert skipti en 6 kr. fyrir fiskiskip og 15 kr. fyrir 
öl enda          enginn leyfi til þess að selja vatn eða gefa til skipa, 
hema valnsveitan sjálf 

  

áfhendingarmanni vatns í skip skal greiða þóknun af 
tekjum vatnsveitunnar eftir ákvörðun vatnsveilunefndar og hreppsnefndar. 

Ef valnsæð er lögð að fjósi, sem ekki er metið til fasteignamats, þar sem 
lvær eða fleiri kýr eru, skal fjóseigandi Sreiða í vatnsskatt 4 kr. fyrir hverja 
kú á ári. 

ö. gr. 

Aga hús, verkunarstöðvar, þar sem verkaður er fiskur eða sild, 
un gelur í 2. gr. reglugerðarinnar. skulu skvidir að greiða vains-     Þess, hvort þeir nota vatn eða ekki, þó ekki fyrr en vatnsæð er 
þeirra eða verkunarstöðvum.



Ef tekjur valnsveitunnar hrökkva ekki fyrir gjöldum, getur valnsveitunefnd (8) 
> 

í samráði við hreppsnefnd hækkað vatnsskattinn um allt ad 20%, 

10. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera Í. október ár hvert. 

or Sl. 

    
Vatnsskatt má taka lögtaki. lurinn nvtur lögveðsréttar í hús 

  

næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgöngurétti fyrir hverskonar samningsvedi 

og adfararvedi, 

gr. 11. 

Hreppsnefnd og vatnsveitunefnd låggilda vatnsvirkjara, er þær telja hæfa, 

svo marga, er þeim þurfa þykir, til þess að leggja aukavatnsæðar, er valnsveilan 

eða einstakir menn eiga að kosta, og setja þær í samband við vatnsæðar þorps- 

ins, og skulu þeir skyldir að fara eftir reglum þeim, er vatnsveitunefnd setur. 

Engir aðrir en þeir. sem þannig hafa fengið löggildingu. mega leggja æðar frá 

vatnsveitunni í hús eða um þau eða gera breytingar á valnsæðunum. 

12. gr. 

Skylt skal hverjum húseiganda og hverjum þeim. er valnsæð hefir, 

  

halda vatnsæðum sínum vel við og láta tafarlaust gera við þær, 1 3 i 
. 7 

eki kemur 

  

að þeim eða þær bila. Hann skal sérstaklega sæta þess. að ekki frjósi í æðunum. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

löggiltum 

æðar Hooja, bl go 

ha 
Í 24 

    Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni vatnsvirkjurum er 

]     ad fara um his manna, bar sem 

bau, er sett eru i samband vid bær. Ef beim bykir ut 

vant. skal tafarlaust bætt úr því á kostnað eiganda. 

11. gr. 

Vatnsveitunefnd er heimilt að loka vatnsæðunum fyrir þeim, er vanra 

að sera við leka á pípum eða lækjum, seim eru í sambandi við þær. eða eyða 

vatni að óþörfu, og ennfremur fyrir þeim, sem ekki greiða vatnsskatt, efni, vinnu 

eða annað. sem vatnsveilan leggur til, á réttum gjalddaga. Fullan valnss i 

ber að greiða einnig fyrir þann tima, sem valtnsæðunum er lokað sökum bilana 

eða annara ófyrirsjáanlegra forfalla. 

15. gr. 

3rot gegn reglugerð þessari varða sektum, samkvæm! ákvæðum vatnalaga 

16. er. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglu- 
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34 Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæm valnalögum nr. 15, 20. júni 
11. júni 1998 tj 

í 

  

að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist fil eflirbre 

  

öllum þ 

  

Atvinnu og samgöngumálaráðuneylið, (92. júní (936. í 

Hermann Jóna 

  

Vigfús Einarsson. 

35 SAMÞYKKT 
12. júní or mr . a x: 

fyrir Fiskiræktarfélag Onfirdinga, 

Félagið heitir Fiskræklarfélag 

  

í > Heimili þess og varnarþing er 

heimili formanns félagsins. 

Markmið félagsins er að koma á laxveiði í svonefndum ós. vöðum og ám 
Þeim, sem í þau falla, svo sem með klaki. friðun Öingu sels og annars veiði- 

  

i reglur um veiðitæki og a 

  

vargs, sel 

  

krefur, eftir því 

  

    

  

fyrir alla félass-     vfa. Sömuleiðis að 

    menn, ef aðalfundur samþykkir, að feng > 1u leyfi veiðimálastjóra og veiðimála- 
nefndar. 

  

tgssvæðið eru allar þær jarðir, sem lönd eiga að sreindum vötnum frá 

  

, Selabóli að Holti að báðum þeim jörðum meðtöldum. 

  

ið kaupir laxaseiði lil unne 

    

7 
lak á þeim stad, sem félagsst     klarrådunant, 

  

} 

ostnaði við þessa starfsemi skal    taldskrá 

  

félagsins, 

  

rnendur. Skal 

  

eiga heimili í Flat Skulu þeir 
ufundi til þriggja ára í senn. og ganga úr stjórninni einn Í senn. fyrstu 

  

  

"nn, annar úr Flateyrar-     
hefir á hendi 

  

mdir félagsins á milli funda. For-     "er fuiltrúi félagsins ú "yfirumsjón með öllum störfum Þess



og fjårreidum, bodar fundi og     
ramkvæmd og umsjón hennar. hendi 

    

skriflega 

stjórnin frå s 

  

inga til úrskurðar fundarins. Þar sk 

Ir ári Sk 

    

þv
 di Sk
 

5 mi vs 

      

Enginn må fara 

  

þykir ástæða til. eða ef %4 fé 

  

er almanaksárið 

  

OA „gn 
it, QT. 

Semja skal gjaldskrá, sen syni hundraðshluta þann 

    

stnaði, sen    

    

nr. 61 frá logmætur 

  

it beim ákvæðum, sem 

cktinni. sambv 

Gjalddagi laganna er Í. oktober. 

         
hinn Þrotlegi sóttur 

    aðalfundur kveður svo á. af bi sambykkt bess: 

með sem almenn lögreglumál. 

Í5. gi    

  

   

  

    Sambykkt félagsins verður 

manna samþykkja þa 

Skuldum og KUIGILH OS    
1, 7 

SkranDi.
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35 Samþykkt bessi er hær med seit samkvæmt lögum nr. 61, 23. jåni 1932, um 12. jini þax- og silungsveiði, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist bi eftirbreytni öll- um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Ålvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. fúní 1986. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson, 

36 íJALDSKRÁ 
12. júni 

. ss ne 
fyrir Fiskræktarfélag Önfirðinga, 

Selakirkjuból 1, Flateyrarhreppi 2... 2 einingar 
ANN 33 

3 
22 

Bo 
21 

Breidadalur Bo re. 32 

$reiðadalur fremi, ss 30 
Veðrará vtri Mosvallahreppi 22... 16 

innri BR 15 
Tannanes 1 (efri bær) BR 38 

2 (neðri bær) rr 29 
Kirkjuból í Korpudal rr 100 
Kroppsstaðir nu 30 
Efstaból — 12 
Efrihesthús — 12 
Hafurshestur me eee 38 
Neðrihesthús — 32 
Tunga í Firði ss eee eseee 50 
Hóli Firði 

Vífilsmyrar (YLE bæt) 
35 

(Mi dB) 
30 

ve
 

DD
 

(innsti bær) A 
Betanía 

Mosvellir Í (syðri bær) 

2 (nyråri bær) 
Kirkjuból í Bjarnardal rr 16 
Tröð 

30



1936 

  

Vaðlar Mosvallahreppi .......000. 0. . 70 ciningar 36 

Holt NR 91 12. júni 

Samtals 1296 einingar 

Aukafélasar greiði gjald sem svarar 20 tuttugu einingum hver. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 61, 23. júni 1932, um 

lax- og silungsveiði til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 

um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, Í2. júní 1936. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

md) Ti, 7 277 

REGLUGERÐ 37 
i 19, júní 

fyrir rafveitu Eskifjarðarhrepps. 

1. gr. 

Bafveita Eskifjarðarhrepps selur rafmagn innan þess svæðis, sem laugar 

hennar ná yfir, að svo miklu leyti. sem afl hennar nægir, samkvæmt eftirfylgj- 

andi skilmálum. 

2. gr. 

Stjórn rafveitunnar hefir hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps á bendi. Hún 

ræður stöðvarsljóra og framkvæmdastjóra og hefir eftirhí með störfum þeirra. 

al tveimur mönnum, kosnam af 

og 

Reikningar rafveitunnar skulu endurskodadir 

hreppsnefnd til eins árs í senn. Beikningsár rafveitunnar skal vera það sama 

hreppsins. 
3. gr. 

Bafmagnið er einkum ætlað til lysingar. Þó má hreppsnefnd selja Hl ann- 

ara afnota afl það. sem rafveitan hefir umfram það. sem til ljósa þarf, ef þ 

il ljósa. Nis å engan hått hindrar rekstur hennar U 

l. gr, 

1, ågust til 30. mai år hvert, eftir Zeksturstimi rafveitunnar til ljøsa er frå 

nånari reglum, sem hreppsnefnd setur. 

5. gr. 

þeim tíma, sem vélar rafveitunnar eiga að vera í gangi, má því aðeins 

if, að brýn nauðsyn beri Hl sökum viðgerðar ðva þær eða laka sírauninn stöð 

g skal þá eða annara tálmana, og 

1 

c 

fnan hlevpa straumnum å veituna eins fljått 

og unnt er,
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10. gr. 

Enginn má aðhafast neilt það, er valdið geti skemudum eða truflunum á 

raftaugum eða öðrum tækjum rafveitunnar, hvor! heldur er í húsi hans eða 

ttan þess. Enginn má heldur hafa orku úr taugum rí afveilunnar, nema hafa A Tengið 

ja full- 

ar skaðabætur samkvæmt dómi óvilhallra manna, sem sýslumaður St iður-A Múla- 

, 
syslu utnefnir. 

1 

leyfi hreppsnefndar. Brjóti nokkur segn ákvæðum þessum, skal hann 
. ð Est 

  

fi. gr. 

Hverjum rafmagnsnotanda ber skylda til þess að sjá tin það efir mæli, að 

rafmagnstæki hans séu í góðu lagi. Komi ólac á bau, skal hann tat 

  

7 x 

kynna framkvæmdarstjóra það. Verði rafmagn notað til hila eða suðu, ber að 

sæla þess, að eldhætta stafi ekki af áhöldunum. 

Framkvæmdastjóra er heimilt að banna að nota Í sanibandi við rafveilun: 

  

til tálmunar góð > áhöld, sem að ál stöðvarstjóra eða rafvirkja eru 

  

um rekstri rafveitunnar. 

Bafveitan áskilur sér einkasölu á öllum áhöldum og efni, sem nolað er í 

sambandi við rafveituna. 

Stöðvarstjóri, framkvæmdastjóri og rafvirkiar skulu ætið bafa frjá 

  

sans að raflögnum og áhöldum. sem eru í sambandi við rafveituna, 

tannsaka, að allt sé í góðu lagi. 

  

   
Vanræki 

rå þessari, eða ví 

slit: 

  

    
kunna að stafa. 

Hreppsnefnd semur g jaldskrá yfir notkun rafmagnsins og leitar samþvkkis 

stjórnarráðsins á henni. 

  

17. gr. (i. 2 

Þísi ágreiningur út af einstökum ákvæðum reglugerðar bes 

  

úrskurðar lögreglustjóra. 

X 
Brot gegn reglugerd bessari vard: am a

 =
 

a 

  

    hegning og sk með mál út af þeim sem almenn lögreglumál.
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37 
19, gr. 

19, júni Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð fyrir rafveitu Eskifjarðar- 
hrepps frá 1925 20 Og viðauki við söniu reglugerð frá 20. april 1929, 

Reglugerð þessi staðfestist hér með sa 
1923, til þess að öðlast gildi 1. júlí 1 
hlut eiga að máli. 

nkvæmi valnalögum nr. 15, 20. júni 
#30 og birtist il eftirbreytni öllum þeim, sem 

Áfvinnu- og sumgöngumálaráðuneylið, 19. júní 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

38 GJALDSKRÁ 19. júní 

fyrir rafveitu Eskifjarðarh repps. 

1. gr. 
I. Um mæli: kr. 0,70 fyrir hverja kílówattstund. 

H. Án mælis: fyrir hvert watt greiðist yfir ljósaárið: 
1. Í íbúðarhúsum NESI „000 aurar 
2. Á bátabrvggjum, sevmslu-. sjo-, og útihúsum 2... 20 
ð. Á hafskipabryggjum 2. Is 30 

2. gr. 
Rafmagnssjöld eftir mæli ber að greiða, þegar þau verða krafin. Rafmagns- 

gjöld án mælis skal greiða fyrir 1. okt. hveri ár fyrir það ljósár, sem þá er 
byrjað. 

ð. ET. 
Hafi gjaldið ekki verið greitt hálfum mánuði eftir 

bandi við hlutaðeiganda, enda hafi honum verið 1 
má taka löglaki. 

gjalddaga, má slíta sam- 
ilkvnnt það skriflega. Gjaldið 

|. or. 
Með gjaldskrá þessari er numin úr gildi gjaldskrá fyrir notkun rafmagns- veitu Eskifjarðarhrepps frá 8. april 1925. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmi valnalögum nr. 15, 20. júní 
N 925. til þess að öðlast gildi 1. júlí 1936 og Þirtist ll eftirbreytni öllum þeim. 

sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. júní 1936. 

Haraldur Guðmundsson 

Vigfús Einarsson.
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 39 

Norður-Múlasýslu, um flutning þingstaðar. 22, júni 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður. í bréfi. dags. 25. maí þ. á., og it 

x 
beiðni hreppsnefndarinnar í Fellshreppi í Norður-Múlasýslu veitir ráðuneytið 

hér með samþykki sitt til þess, að þingstaður Fellahrepps verði fluttur frá Birnu- 

felli í fundahús hreppsins að Rauðalæk, enda annist hreppsnefndin um, að jafnan 

verði til á hinum nyja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til svslumannsins í 40 
. . . 23. 

Rangárvallasyslu, um flutning þingstaðar. júni 

Samkvæmt Ullösum yðar. herra sýslum: iður, 1 bréfi. dags. 16. þ. m. oe 

beiðni hreppsnefndarinnar í Áustur-Evjaf 

  

jallahreppi í Bang: árvallasýslu vellir 

táðuneytið hér með samþykki siti til afi að Þingstaður Austur-Exvjafjallahrey 

verði fluttur frá Rauðafelli að Hrútafelli, enda annist hreppsnefndin um, ad 

jafnan verði tl að hinum nyja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

  

Þetta er yður hér með til vitundar gefið tl leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

REGLUGERÐ 41 
. , vv , . i 21. júní 

um breyting á reglugerð nr. 70, 15. maí 1935, um gerð í c g buna 7 9 Ex
 

almenningsbifreiða, 

Í. gr. 

Í staðinn fyrir orðið „rúðum“ í 2. lið 1. málsgreinar 2. er. reglugerðarinnar 

komi: sem flestar hliðarrúður. 

Orðin „en ella aftarlega í hægri hlið“ í 2. málsgrein 2. gr. reglugerðarinn- 

ar falli burt. 

ð. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Í hverri bifreið skal vera slökkvitæki af þeirri gerð og slærð. er bifreiða- 

eftirlitið ákveður, og skal slökkvitækinu komið fyrir á þeim stað í vagninum, 

sem Þbifreiðaeftirlitið leggur fyrir og þar sem bifreiðarstjóri nær greiðlega til 

tækisins.
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ttirlitið ákveður, skal fest upp öxi í 

  

41 Í farþegabyrginu, þar sem bifreið 
24, joni slíðrum, sem fljótt má grípa til, hentug til að högsva sat á byrgið eða brjót: 

rúðurnar, ef slys vill til. Óxin og slíðrin skulu vera af þeirri gerð, sem bifreiða- 
eftirlitið ákveður. 

Sluge rð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 69, 28. janúar 1935, 

um skipul: flulningum með bifreiðum til þess að öðlast þegar gildi og 
birtist úl öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

Afvinnu- og samgöngumdálaráðuneytið, 24. júní 1986 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

49 AUGLÝSING 

um staðfesting ílaráðuneytisins á heilbrigðissamþvkkt 

  

fyrir Ölafsfjarðarhrepp í Evjafjarðarsýslu 

Samkvæm | lögum nr. 64, 10. nóv. 1905. um heilbrigðissamþvkktir fyrir 

  

og sveilar er bér með staðfest eftirfarandi heilbrigdissambykkt     

arðarsýslu hefir samþykkt ettir 

  

Olafsfjarðarhrepp, sem sýslunefnd Evj 

tillögum hreppsnefndar: 

HEILBREGÐISSAMÞYKKT 

fyrir Ólafsfjarðarhrepp, 

I. er. 

Olafsfjarðarlírepp. og skal ákvæðum 

  

Heilbrigðissamþvkkt þessi vildir fyrir 

hennar beitt að fullu í Ólafsfjarðarkauptúni, en utan kauptúnsins að svo miklu 
lexti, sem við verður komið. 

2. gr. 

Heilbrigðisnefnd skipa lögreglustjóri. og sé bann formaður, héraðslæknir 

og einn maður, kosinn á almennum hreppsfundi Ul þriggja ára í senn. Nefndin 

kys sér rilara og skiptir að öðru leyti með sér störfum. 

gq 
ð. ST. 

Forinaður kveður nefndina á fund, begsar honum þykir þörf á. eða einhver 

nefndarmanna óskar þess. Auk þess sér hann um, að fyrirskipunum nefndarinn- Í 
ar sé hlytt. 

fundir séu haldnir ekki sjaldnar en lvisvar á ári, vor og haust. þa
t
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10. gr. 

Á hverju vori. í maí eða júní, skal heilbrigðisnefndin láta fara fram hreins- 

un á öllum göturæsum., opinberum lóðun og opnum svæðum, sem almenn- 

ingur hefir not af. Kostnaðurinn greiðist úr sveilarsjóði. Þá skulu og aMir hús- 

ráðendur láta hreinsa öll óhreinindi af lóðum sínum. Vanræki einhver þessa 

hreinsun, er heitbrigðisnefnd heimilt að láta framkvæma verkið á kostnað lóð- 

arhafa. Kostnað, sem af því leiðir, má taka lógtaki hjá lóðarhafa. 

Götur kauptúnsins og ræsi skal hreinsa á kostnað hreppsins svo oft, sem 

heilbrigðisnefnd þykir þurfa. 

Um fráræslu. 

lí. gr. 

Þar í kauptúninu, sem ekki næst til sameiginlegrar skolpveitu fram í sjó, 

og á meðan það er ekki, er heimilt að veita eldhúss- og þvottaskolpi í lokaðar 

gryfjur, eins og verið hefir, enda séu þær hæfilega langt frá húsi. viðunanlega 

gerðar að dómi heilbrigðisnefndar og þær hreinsaðar eftir þörfum. 

12. gr. 

Ef skolpveita er gerð á opinberan kostnað eða á kostnað einstakra manna. 

skulu þeir, sen hús eiga nærri veitunni, skyldir að sera skolpræsi, hver frá sínu 

húsi, út í þá veitu, og skulu þau ræsi ekki miður gerð en aðalveilan. 

15. gr. 

Skyldir skulu eigendur blautfisks- og lysisbrædsluhusa ad gera ræsi frå 
v 
í húsum þessum í sjó fram, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þörf. 

Um vatnsból. 

14. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með vatnsveitu kauptúnsins og þeim 

viðbótum, sem við hana kunna að verða serðar. Skal hún sjá um, að bróin sé 

hreinsuð nægilega og varin fyrir ágangi. Vatn, sem tekið er til fiskþvottar, má 

ekki taka nema úr vatnsveitu kauptúnsins eða öðri því vatnsbóli, sem heil- 

brigðisnefnd tekur gilt. 

Um íbúðarhús, 

15. ør. 

Öl hús, sem notuð eru til íbúðar, skulu vera svo gerd, ad unnt sé að halda 

þeim hreinum. Gluggar skulu vera á hjörum, að minnsta kosli einn í hverju 

herbergi. 

16. er. 
    

  

Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda húss, að ræstað sé 

íbúðarherbergi, ef herbergið er svo óhreint, að nefndin telur ámælisvert. eða 

íbúunum hætta búin af þvi.
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17. ør 49 

Sé íbúðarhús svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd åhtur *. juli 

hættu fyrir heilsu manna að 
   

    

    

  

því, þá setur nefndin bannað íbúðina. Skal 
fndin há tlevnna húsráðai i netndin pa tikynna husraðai í 

í t mánaða Írá tilkynninga bå flyt    

  

   

a 
bætt á þeim   nefnd líki. Heimilt er húseisanda þó. innan 

8 daga, að skjóla skipun nefndarinnar tl hreppsnefndar, sem þá leggur úrskurð 

á málið í samráði við héraðslækni svo Íljóll, sem unnt er. 

ÍS. or. 

leyfis heilbrigðisnefndar. Undir ibúð- 

  

að valn standi nokkurn tima í beim. 

 safngryfjur. 

    

Eigi má án leyfis ðisnefndar hafa stórgripi, sauðfé eða geitfé 1 

  íbúðarhúsum manna eða bvegingum áföstum við ibúðarhús. 

Heilbri rir um, hvar peningshús, haughús, haug- 

  

       

  

   

ðisnefnd 

    

wir megi in gera bau af nyju, nema hann hafi 

þess og hliti fyrirmælum hennar um 

tæði, sem eru eldri en þessi samþykkt, 

niður, færð úr stað eða brevtt, ef 

Um salerni. 

21. gr. 

Hverju íbúðarhúsi skal fvlgj eitt eða fleiri eftir stærð hússins og 

    

   

fjölda íbúða. Salerni skal þani 
    

   

  

       

    

að gólfið sé steinsteypt cða úr 

plægðum gólfborðum, og gólfið hærra en jarðvegurinn í kring. og 

an, og nái hann fast upp að setu. skal í salerninu saurkaeg 
   

jannie útbúið, að sem auðveldast sé að þvo 

og sótfhreinsa salernið innan húss í sérstökum klefa, et 

er hreinsað daglega. 

  

sóður loflsúgur er í klefanum og 

  

er 
= 

  

Í salernum skal seta og golf jaf vera hreint og saurilálin tæmd áður en 

þau fyllast. 

  

geen endurgjaldi frá Hreppsnefndin 

    

iðendum. Rostnað, „ má laka lögtaki hjá húseisanda.    
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24. gr. 

Heilbrigdisnefnd skal segja til um pad, hvar megi låta saur år salernum. 

25. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum beim, sem eldri eru en þessi samþykkt, eða 
þau eru illa gerð eða óþrifleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húsráðend- 
um, að þeir geri ný salerni samkv. 21. gr. Heimilt er heilbrigðisnefnd að láta 
byggja salerni til almenningsnota eitt eða fleiri. Kostnað við byggingu þeirra 
og hirðingu skal greiða úr sveilarsjóði. 5 

Um sorp og önnur óhreinindi. 

26. gr. 

Hverju húsi skal fylgja sorpkista, sem heilbrigðisnefnd álítur viðunanlega. 
Skal í hana safna allri ösku og sorpi, sem til fellur frá húsinu, og það flutt út 1 
sjó, eða á annan þann stað, sem heilbrigðisnefnd samþykkir. Sé misbrestur á, 
að þessu sé hlýtt, má heilbrigðisnefnd láta útbúa sorpkassa, safna í þá og láta 
sorpið burt á kostnað húseiganda. 

27, gr. 27. g 

Nú álítur hreppsnefnd heppilegra, að sérstakur maður sé ráðinn til að hreinsa 
sorp í bænum, og er henni það þá heimilt á kostnað húseiganda og leisjenda. 

28. gr. 

Það er skylda sjómanna að flytja allt slor og allan fiskúrgang. sem ekki er 
safnað í gryfjur með ráði heilbrigðisnefndar eða hagnytt á annan hátt sam- 
dægurs svo langt úí á sjó, að það berist ekki aftur upp í fjöruna. 

20. gr. 

Þegar lóðir eru stokkaðar upp eða beitt, skal öllu rusli af lóðunum og beitu- 
úrgangi safnað saman í ílát og það fluti burtu jafnóðum með slorinu. 

Formenn og bátaeigendur bera ábyrgð á, að ákvæðum þessarar greinar sé 
hlvtt. 

30. gr. 

Til frekari tryggingar ákvæðum 29. gr., skal kjósa á hreppsfundi 2 menn 
eða fleiri, ef þurfa þykir, sem hafi ásamt heilbrigðisnefnd og bryggjuformanni 
eftirlit með hreinlæti kringum bryggju og fiskpalla yfir vertíðina. Geri þeir 
heilbrigðisnefnd aðvart um, ef einhverjir kynnu að brjóta í bás við þessi ákvæði 
eða önnur þar að lútandi. 

31. gr. 

ON fiskverkun og verkun å fiskúrgangi skal fara fram á þeim svæðum, 
sem heilbrigðisnefnd ákveður til þess.
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32. gr. 

Á kaupstaðarlóðinni eða í nágrenni við hana má ekki reka neinn þann iðn- 

að, sem óhollusta fylgir, óþefur eða óþrifnaður, nema heilbrigðisnefnd veiti leyti 

til þess. Skal allur iðnaður, þar með talinn fiskverkun og annað því líkt, háður 

eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum, að því er hreinlæti snertir bæði utan 

húss og innan. 

33. gr. 
Verksmiðjur, ef reistar kunna að verða, og vinnustofur, þar með talin fisk- 

verkunar- og beitingarhús, skulu háð eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum, 

að verkafólki sé þar ekki hætta búin af illri aðbúð. Séð skal fyrir nægilegu loft- 

rúmi og loftræstingu. Nægileg upphitun skal vera í öllum vinnustofum, og nær 

það ákvæði einnig Ul beitingarhúsa, sem unnið er í að vetrarlagi. 

Um samkomuhús og söluhúðir. 

34. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit med samkomuhusum og sölubúðum i 

kauptúninu og sjá um, að slíkir staðir séu hreinsaðir svo oft, sem hún álítur þess 

þörf, og af þeim, sem hún álítur til þess færa. Skulu þessi hús þvegin hátt og lágt 8 
að minnsta kosti einu sinni á ári og sólf í þeim hvern þann das, sem notuð eru. 

35. gr. 

Í verzlunarbúðum, skólum og öllum þeim húsum, sem notuð eru til al- 

mennra mannfunda, skulu vera nægilega margir hrákadallar, og séu þeir vand- 

lega hreinsaðir í hvert sinn, sem húsið er nolað 

36. gr. 

Hverju samkomuhusi skulu fylgja salerni svo mårg og står, sem heilbrigd- 

isnefnd telur naudsynlegt, og þannig úlbúin og hirt, sem nefndin mælir fyrir um. 

Heilbrigðisnefnd setur bannað notkun samkomuhúss, þar ll fyrirskipunum 

hennar um þetta er fullnægt. 

Um skóla. 

37. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða eða láta skoða öll skólahús i sveitinni, hvort 

heldur eru í opinberri eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á ári 

38. gr. 

Hver sá, er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna það. 

og hvar hann ætlar að kenna. 

30. gr. 
Hver kennslustofa skal vera svo stór, samanborið við nemendafjölda. sem 

héraðslæknir álítur viðunandi. Allir gluggar skulu vera á hjörum, sé ekki önn- 

ur loftræsting. Gólf skulu þvegin daglega, en ekki sópuð. 

1956 

42 
8. júlí
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42 10. gr. 

8. jali Ef nemandi eða kennari hefir berklaveiki eða annan næman sjúkdóm og 

læknir álífur, að um snuthættu sé að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað, Í S í 

að nemandi eða kennari komi í skólann, þar til smithættan að dómi læknis er 

um garð gengin. 

Um matvæli. 

11. er. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sál á. að ekki sé höfð á boðstólum matvara, sem 

sé svikin, skemmd eða skaðleg fyrir heilsu manna. Skal henni heimilt að kaupa 

sýnishorn af hverri matvöru, er hún telur líkur til að skemmd sé eða svikin, og 

láta rannsaka hana á kostnað sveitarsjóðs. 

Nú er það bersynilegt, eða kemur í ljós við rannsókn héraðslæknis eða 

annara manna, sem vil hafa á, að einhver matvara er skemmd eða skaðleg, og 

S skal þá eyðileggja vöruna eða gera hana á einhvern hátt óskaðlega heilsu manna 

kostnað þess, sen vöruna hefir á boðstólum. 

15. gr. 

Kjöt af veikum skepnum eða sjálfdauðum má ekki selja til manneldis. 

14. ør. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað matvælasölu. ef sölustaður virðist óhæfur 

vegna óþrifnaðar. Svo setur nefndin og bannað matvælasölu um stundarsakir, 

ef næmur sjúkdómur er á sölustaðnum og hætt er við, að salan greiði sjúkdómn- 

um götu 

Um slátrun. 

15. gr. 

skepnum má ekki slátra við götu eða á almannafæri, heldur skal það gert 

að húsabaki eða innan girðingar. Þegar sláirun er lokið. skal þrifað til á blóð- 

velli og flytja allt burt, sem til óþrifnaðar er 

Sullum skal safna í sérstakt lát og brenna 

Hundar mega ekki koma nálægt slátrun. 

16. gr. 

Enginn má slátra skepnum til að selja, nema hann hafi fengið til þess skrif- 

tegt leyfi heilbrigðisnefndar, og verður hann að fullnægja þeim ákvæðum um 

þrifnað og tilhögun, sem hún setur. 

Hreppsnefnd er heimilt að banna sölu á kjöti, nema stimplað sé af manni, 

sem hefir voltorð dýralæknis um, að hann sé fær um að framkvæma kjölskoðun.
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Um hundahald. 12 
á í 

17. ør. 
juli 

Heilbrigðisnefnd skal hlutast til um, að hundar séu ekki hafðir að óþörfu 

og að þeir séu hreinsaðir reglulega. Heimilt er heilbrigðisnefnd að láta lóga 

gömlum hundum, sem bandormar finnast í ef sýnilegt þykir, að þeir verði ekki 

gerðir hættulausir á annan hátt. 

Um mjólkursölu. 

ÍS. gr. 

Öll mjólkursala skal háð eftir heilbrigðisnefndar, og getur nefndin bann 

að mjólkursölu á eða frá heimili, ef næmur sjúkdómur gengur á heimilinu. eða 

ístæða er til að halda eða vissa fyrir, að kýrnar séu veikar. 

Berklaveikar manneskjur mega hvorki hirða kýr, mjólk eða hafa með hönd- 

um þá mjólk, sem selja skal. 

19. gr. 

Heilbrigðisnefnd setur og bannað mijólkursölu, ef óþriflega er farið með 

mjólkina eða hreinlæti í fjósum og hirðing kúnna er í svo löku slandi, að erill 

verði að forðast, að mjólkin óhreinkisl. 

Um brauðseróarhús. 

50. gr 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á brau iðgerðarhúsum í kauptúninu, og eru 

bakarar skyldir að hlýða fyrirmælum hennar, að því er hreinlæti snertir. 

Enginn má reisa brauðserðarhús eða byrja bakaraiðn í eldra húsi nema 

að fengnu leyfi heilbrigðisnefndar, og skal hann hlýða fyrirmælum hennar um 

alla tilhögun. 

Tóbaksnautn er bönnuð í brauðserðarhúsum, og enginn má sofa í stofum, 

sem nolaðar eru bl brauðgerðar. 

ol. gr 

2akarar skulu hafa hvitar vfirhafnir vztar klæda, sem åvallt séu hreinar. 

Þeir skulu og þvo höfuð sitt og hendur áður en þeir taka til starfa. Deig má ekki 

hnoða með fótum. 

52. gr. 

Þeir menn mega ekki vinna að braudgerd, sem hafa lungnatæringu eða 

annan næman sjúkdóm eða opin sár eða úibr á höndum eða handleggjum. 

Bakarar og afgreiðslufólk í brauðbúðum KER i byrjun hvers års låla heil- 

brigdisnefnd í té heilbrigðisvoltorð frá lækni. Auk þess getur nefndin krafist 

slíks vottorðs, ef henni þykir ástæða til.
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42 Um næma sjúkdóma. 
S. júl 

mt 53. gr. 
Komi hættuleg farsótt upp í hreppnum eða nálægum sveitum, þá er heil- 

brigðisnefnd heimilt að setja um stundarsakir strangari fyrirmæli um hrein- 
læti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. en í samþ. þess- 
ari felast. 

Um kirkjugarða. 

54. gr. 
bå er gera skal nyjan kirkjugard eda stækka gamlan, skal leita ålits heil- 

brigdisnefndar, og getur hún heimtað. að sarðstæði sé þurrkað með lokræsum, 
ef það er svo rakt, að vatn komi nokkru sinni upp í grafirnar. 

Vatnsból má ekki vera nær kirkjugarði á jafnsléttu eða undan brekku en 
bilið sé 100 m. Allir kirkjugarðar skulu vera grasi grónir. Grafa skal svo djúpt, 
að tveggja álna moldarlag sé ofan á kistu. z 

Um sektir, 

55. gr. 
Ef menn brjóta þessa samþykkt eða vanrækja að framkvæma á settum fresti 

nokkra þá skipun, sem heilbrigðisnefnd gefur samkvæmt henni, þá varðar það 
sektum, allt að 200 krónum, er renna í sveilarsjóð, 

f heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, sem vanrækt hefir 
verið. á kostnað þess, sen verkið átti að vinna. þá er henni það heimilt, og skal 
þá greiða kostnað þann, sem af því leiðir til br. áðabirgða úr sveitarsjóði, en síðan 
taka hann lögtaki hjá þeim, sem sekur er. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist il ctlirbrevtni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í hetlbrigðismálaráðuneytinu, 8. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson, 

Ragnar Bjarkan, 

43 SAMÞYKKT 
13. júlí 

um forkaupsrétt Patrekshrepps á hafnarmannvirkjum o. fl. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22, 23. juni 1932, um forkaupsrétt kaup- 
slaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl. hefir hreppsnefnd Patreks- 
hrepps gert eftirfarandi samþykkt: 

Patrekshreppi er áskilinn forkaupsréttur á eftirgreindum faste ignum í kaup- 
túninu (hreppnum) :
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I. Lóðum og mannvirkjum verzlunar Adalsteins PP. Ólafssonar, Geirseyri, 

nú eign Útvegsbanka Íslands hf. Reykjavík. 

2. Lóðarspildu Jóns E. Bjarnasonar, Geirseyri. 

3. Lóðarspildu Péturs A. Ólafssonar, Geirseyri. 

4. Lóðarspildu Friðriks Á. Þórðarsonar, (eirseyri. 

5. Lóðarspildu sama manns. svonefnt Móakotstún, Geirseyri. 

6. Lóðarspildu Kaupfélags Bauðsendinga, Geirseyri. 

7. Lóðarspildu Árna Helgasonar læknis, svonefnt Stekkatún, 

8. Ennfremur öllum lóðum, sem landeigendur kynnu að vilja selja úr lönd- 

um sínum. 

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. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í5. júlí 1956. 

EF. hr. 

Viefús Einarsson 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um ýms ákvæði, er snerta starfshögun á farþegaskipum á alþjóðasiglingaleiðum. 

Samkvæmt lögum nr. 93, frá 3. maí 1950, um eftirlit með skipum eru 

hér með sett eftirfarandi ákvæði um starfshógun á farþegaskipum á albjóða- 

siglingaleiðum. 

1. gr. 

Áður en skip lætur úr höfn skal loka öllum landgöngubliðum, farm- og 

kolahliðum og ennfremur öllum vatnsheldum hurðum, öðrum en að ásgöngum. 

Vatnsheldar hurðir í skiljum má ekki opna á ferð skipsins. nema brýn 

nauðsyn sé á eða þegar verið er við æfingar, en eftir hverja æfingu skal 

loka þeim. 

Ef í aðal-þverskipsskiljum skipsins eru aðrar valnsheldar hurðir en fyrir 

ásgöngum í þeirri hæð, að neðri brún þeirra sé undir dýpstu hólfunarhleðslu 

línu, og þannig gerðar. að þeim verði lokað samtímis frá stjórnpalli, þá skal, 

áður en þeim er lokað á þennan hátl, gefið hljóðmerki., sem allir þekkja. 

2. gr. 

Ef neðri brún á ljóra, sem er mili þilfara, er undir línu, sem dregin er 

með súðinni jafnhliða skiljuþilfari. þannig, að lægsti punktur hennar er 1,37
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44 m ad vidbæltum 21% af hundradi af 
I 

ofan hleðslulinu 
      13. júlí bess, skalf loka öllum þessum ljórum áður en skipið 

  

lætur úr höfn, og má ekki opna þá á | 
Þeim ljórum og ljórahlerum. sem 

  

skal loka trysgilega áður en farið er 

  

eru fyrir ljórum undir skiljuþilfari, skulu. 

  

hver við sinn Íjóra. 

  

Vatnsheld lok fyrir ösku- og   
a aftur, þegar ekki er verið að nota pipurnar.   

    
3. gr 

begar skip er å ferd, skal vikulega halda æ ingu i medferå vatnsheldra 
hurda, ljora, loka og medferd å lokunartækjum fråræsa, ösku- Og sorppipna. 

Sc skip lengur en eina viku í ferð milli hafna. skal fara fram fullkomin 
1 æfing áður en skipið leggur úr höfn og 

  

bað einu sinni í viku. meðan 

  

ferðin stendur yfir. Þó skulu allar vatnsheldar hurðir. sem nauðsyniega þarf   að nota á ferðinni, athugaðar dagleg 

Þær valnsheldu hurðir. bar með talin lokunar- og tilvísunartæki. seni 
     

  

þurfa að vera lokaðar, til þess að hólf sé vatnshelt. skuli skoðaðar regtulega 
að minnsta kosti einu sinni á viku. 

|. ør. 

som um er gelið    

  

Þess skal getið í leiðarbók skipsins. hvenær 

  

   

í Í. gr. og Í. og 2. ð 2. gr. bossarar Eg u 5     baun opnuð. 
Þess skal einnig getið í sem fyr- 

  

irskipaðar eru, ha 

Áður en skip læt rirskipun um 

  

það, hvaða starf hveri inna af ar gefin eru    ákveðin merki. Þessi <ipun er gefin með slarf í henni tekið 
fram, hvar hverjuin af skipshöfninni er ætlaður staður o „að því er tekur til: 
a) lokunar á vatnsheldum hurðum og lokum o. s. frv. 

  

báta, bjargfleka og bjargtækja almennt, 

  

) 

c) að setja báta, sem eru undir bálsuglum, á flot, 
) era aðra báta, bjargfleka og flevtitæki yfirleitt Glbúin 

) að safna saman farþegum, 

) að slökkva eld. 

Starfskráin tiltekur einnig, hvert starf sé ætlað veitingafólkinu. ef slvs ber 
x að höndum, að því er að farbegum lýtur, og þá sérstaklega: 

farþegum aðvart, 

  

b) að sjá um, að þeir klæðist og færi sig vandlega í bjargbeitið, 
c) að safna beim saman á tiltekinn stað oo
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d) að halda uppi reglu å gongum og í stigum og stjórna almenn! umferð 

farþeganna. 

Starfskráin skal tilgreina þau sérstöku viðvörunarmerki. er kalla alla skips- 

höfnina á sinn stað við Þálana, eða er bruna ber að höndum. Auk þess skal hun 

hafa að gevma nákvæma lýsingu á þessum merkjum. 

Í klefum farþega og öðrum vistarverum beirra skulu vera spjöld með skyr- 

ingum á ýmsum tungumálum á öllum þeim merkjum. er farþega varða. Að- 

  

"farþega á kna staði. skal vera 7 stutt hljóðmerki 

  

vörunarmerki það. er 

  

og síðan eitt langt. viðbótar við þessi hljóðmerki skal á öllum skipum, sem 

kki eru í stuttum ferðum á alþjóðasiglingaleiðum. koma hljóðmerki frá ral- 

Of 
e 

knúnu tæki, sem heyrist um allt skipið, og skal því stjórnað frá stjórnpalli. 

gr. 

Allir bátar eða bjargflekar skulu vera undir stjórn stýrimanns eða ræð- 

ara með ræðaraskirteini. Ennfremur skal tilnefna mann til vara til ad stjórna 

hverjum bát Sá maður, sem hefir á hendi stjórn báts. skal hafa skrá yfir á- 

    

  

höfnina og ganga úr skugga um það. að þeir menn, sen undir hann eru gefnir, 

viti, hvar þeim er ætlaður sta ður. og kunni vel til vinnu sinnar. 

Á hverjum mótorbát skal vera maður, sem kann að far að
 1 með vélina. og á 

hverjum vélbái, sem er með loftskevtatækjum og leiðarljósum., skal vera maður, 

sem kann með þau læki Í 

Finum eða fleiri af 

  

rimönnum skal ætlaður sá starfi að ii þess. að 
y 

røflekarnir, flevtitækin og önnur bjargtæki séu allt: þa
 

bátarnir, bja 

þarf að taka 

  

í. gr 

Þegar því verður við komið, skal hafa bátaæfingar vikulega, m, 

sem eru meira en viku í fe „ áður en skipið leggur úr      

  

höfn. Geta skal bess í leiðarbókinni, hessar æfingar farið fram, og 
i i Be : 

  

líði svo vika, að ekki sé höfð slík æfin: g Kal í leiðarbókinni gela orsaka þess, 

að hún féll niður. 
"inni hafa 

  

Standi ferð skipsins lengur yfir en í eina viku. skal snenuma á 

gu med far e
m
 6 egunum. 

   

    

á víxl nota þær til 

með þeim hætti, ull- 

  

er ætlað að inna af 

  

skipsins með bí þeirra séu allaf tiltæk, hvenær 

  

8. gr. 

na skal fulhægjandi brunavörglu. svo að eldsuppkomu verði vari, eins 

  

fljótt og unnt er 

Áður en skip lætur úr höfn. skal gæta þess. að brunatækin séu tilbúin bl 

notkunar. Halda skal brunaæfingu, þegar skipið er í fórum, að nminnsia kosti í 

annari hvorri viku, og skal þess setið í leiðar bókinni. 

1936 

44 
13. Júlí
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9. gr. 
Í skipum, sem ekki halda leiðarbók. skulu Sreinargerðir þær, sem í hana 

átti að rila samkvæmi auglýsingu þessari, skráðar í eftirlitsbók skipsins. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi og birtist til eptirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á fjallskilareglugerð fyrir Borgarfjarðarsýslu frá 9. ágúst 1920. 

Í stað eftirfarandi málsgreinar í 11. gr. reglugerðarinnar: 
„Heimilt er hreppsnefndum að ákveða. að allt að % hluti fjallskilakostn- 

aðar skuli greiðast í peningum, og ber ad jafna því gjaldi sem jafnast á menn 
efir tiltölu“ komi: Öll þau fjallskil, sem ekki eru leyst af hendi með vinnu, 
greiðist í peningum. 

Reglugerð þessi, sem svslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefir samið og sam- 
bykkt samkvæmt 41. grein sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér með til að öðl- 
ast þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, (4. júlí 1936. 

F.h.r 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

5 REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um eyðingu refa í Borgarfjarðarsýslu frá 8. júlí 1928. 

1. gr. 
Á eftir 7. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, sem verði 8. gr. svo hljóðandi: 
Þeim skotmanni, er sama vor vinnur átta fullorðin dýr, greiði sýslunefnd 

100 kr. fyrir dugnað hans. Verðlaunin greiðast úr sýslusjóði, enda sanni skot- 
maður fyrir oddvita sýslunefndar með vottorði refaeyðingarstjóra, að hann hafi 
unnið dyrin.
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< 

Na
 > sr. 

samkvæmt þessu. 

l T 

13. júlí 
Greinatala reglugerðarinnar breytis 

Reglugerð þessi, sem syslunefnd sorgarfjarðarsýslu hefir samið og sam- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmi (1. grein sveilarstjórnarlaganna Ul þess að 

öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í4. júlí 1936. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 47 
- 14. júlí 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða á Ísafirði frá 7. ágúst 1930. 

1. gr. 

Í stað orðanna „31. ágúst“ í 2. gr. samþykktarinnar komi: 15. september. 

Í sömu grein falli niður málsgreinin: 

„En á sama tíma má halda þeim opnum á föstudögum til kl, 9 síðdegis.“ 

< 
jr. 

Á eftir orðunum „fridag verzlunarmanna á Ísafirði“ í 3. grein samþvkkt- 

(fj 

arinnar sé bætt inn orðunum: sem vera skal fyrsti mánudagur í ágúst. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefir gert. stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 17, 1. febrúar 1936, til að öðlast þegar 

gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og sangöngumálaráðuneylið, 14. júlí 1950. 

F. h. r. 

Vigfús Einarsson 

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 
um breyting á fjallskilaregluserð Rangárvallasýslu frá s. ágúst 1921. 

I. gr. 
reglugerðarinnar orðist þannig: 

Hreppsnefnd B: 

  

mgárvallahrepps skal láta hirða í byggðarsafnsréttum í 
Landi allt óskilafé úr öllum hreppum sýslunnar fyrir austan Evstri- 

' sjá um, að það komist í fyrstu byggðarsafnsrétt ítangárvallahrepps 
I 

Hrenpsnefnd Vestur-Evjafjallahrepps hefir 
safnsréti Austur-Eyjafjallahrepps með óskilaf 
liggja fyrir utan Markarfljót, o 

hins sama að gæta í bvegðar- 
€ úr þeim hreppum sýslunnar. sem 

8 sömuleiðis í bvegðarsafnsréttum í Austur- 
Landevjum um óskilafé tr Austur-Eyjafjallahreppi. 

Hreppsnefndin í Fljótshlíðarhreppi skal og í bvggðarsafnsréttum á Bang- árvöllum og í Hvolhreppi láta hirða allt fé úr Evjafjallahreppunum og Austur- 
Landeyjahreppi. 

Óskilafé úr sömu hreppum, sem fyrir kemur i byggðarsafnsrétt í Vestur- 
skal hreppsnefndin í Austur-Landeyjahreppi hirða lála. Enn- 

fremur skal hin sama hreppsnefnd hafa hinnar sömu skyldu að gæla í Vestur- c 

Landeyjahreppi, 

Eyjafjallahreppi um óskilafé úr hreppum syslunnar utan og ofan Affalls. 
Hreppsnefnd Fljétshlidarhrepps skal sidan hirða allt fé ur hreppunum of- 

an og utan Pverår, sem fyrir kemur í Austur-Landeyjaréttum. 

  
Að öðru leyti mega tveir hreppar leggja saman til að senda j bvegðarsafns- 

  

réttir í þeim hreppum, sem engan afrétt eiga. 
Bakkabæjamenn reki óskilaf6 til skilarættar í Vestur-I andeyjahreppi. 
Ómerkinga, sem koma fyrir í heimalöndum Bakkabæinsa og ekki finnast 

mæður að, skulu þeir reka til Rangarvallaréltar 

"” - 2. gr. 
Aflan vid 51. gr. reglugerdarinnar bætist: 
Skotmadur skal hirda vel um unn: yrdlinga og selja bå, en svellarsjóður á rétt á að fá greitt helming þess, er fæst fyrir þá 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefir samið og samþykkt. 
staðfestist hér með samkvæmi 41, gr. sveifarstjórnarlaganna til þess að öðlast 
gildi 1. ágúst 1936 og Þirtist hér með til eflirbreytni ól lum þeim. sem hlut eig: 
að máli. 

Så 

Áfvinnu- og samgöngumnálaráðuneytið, 14. júlí 1986. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson,
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REGLUGERÐ 49 

búning og dreifingu á maívælum og öðrum neyzlu- og nauðs 

  

um ti 

  

Vviijavorum. 

1. gr. 

Matvæli eða neyzluvörur eru samkvæmt r 

  

lugerð þessari hverskonar vörur, sem ætlaðar 

eru mönnum til neyziu 

  

m matur eða drykkur, samkv. nánari skilgreiningu 2 

  

greinar laga nr. 24, 

1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, en nauðssni 

  

   

   vörur, aðrar en matvæli og neyzluvörur, eru hverskonar áhöld og efni. sem notuð 

  

búning og dreifingu, þ. e. umbúnað, geymslu, flutning, af meðferð á     reiðslu og 

neyZzluvörum, ennfremur hreinlætis- og snyrtivörur, klæðnaður os Ð 

  

vlum og 

    eðnað, hú 
   

    

   

  

búnaður, eldiviður og ljósm 

  

læknin höld og hjúkrunarvörur, a 

kann nánar til að taka með aus 

  

ýsingum, allt san emt nánari ski     
vitnuðu laga og öðrum ákvæðum þeirra. 

5 

Tilbúningur og dreifing á matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum fellur undir ákvæði 

  

reglugerðar þessarar og annara r 

  

igerða um einstakar vörutegundir, sem settar kunna að    
samkvæmt lögum nr. 24, 1. febrúar 1986, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- 

  

    synjavörum, að svo miklu leyti, sem ekki eru í gildi strangari eða ítarlegri fyrirmæli í 

lögum. 

3. gr. 

1, sem hittast kunna å stad eda 1 husakynnum tilhevrandi 

verzlun, sem slíkar vörur selur eða hefir á boðstólum, skulu teljast vera hafðar bar á boðstólum. 

nema annað sé sannað. 

Matvæli, neyzlu- eða nauðsvnjaví 

  

4. gr. 

Matvæli, nevzlu- eða nauðsynjavörur, sem samkv. gildandi lögum og teglugerðum 

lýsingu ráðherra eða að Öðru leyti vi 

  

lega eru hættule: 

  

r hetlbrigði manna, et 

  

eða þær eru notaðar á tilætlaðan eða t 

dal. 

  

iðkanlegan hátt, má ekki búa til í því skyni að haf: 

boðstólum eða dreifa manna á me 

  

Matvæli, nevzlu- og nauðsynjavörur skulu 

1) be: 

Þegar þæ 

hættulegar heilbrigði manna, 

  

r sérstök hætta er á, að þær geti b     ir sjúkdóma eða valdið eitrunum, 

ða með þær er farið af mönnum, sem haldnir voru næmum sjt      eru tilbún: ikdom 

um eða hætta var á, að borið gætu með næmra sjúkdóma, þegar þeir unnt að 

   
    

vörunum, svo að af þeirri ástæðu gæti að neyta bei 

  

eða nola þær. 

  

Við tilbúnins og dreifingu á matvælum. neyzlu- og nauðsvnjavörum skal gætt þess hrein 

  

lætis og varkárni, að varan óhreinkist ekki til skemmda eða spillist á annan hátt. 

Matvæli, neyzlu- og nauðsynjavörur má ekki hafa á boðstólum né dreifa manna á meðal. be 

  

þær geta talizt miður hæfar til neyzlu eða notkunar vegna hættulegra breytinga, skemmda, óhrein- 

  

inda eða af öðrum ástæðum. 

setur í 2. málsgrein þessarar greinar. að vísu skemmdar eða óhreinar 

en þó hættulausar og að einhverju leyti hæfar til neyzlu e 

Nú eru þær vörur, sem um        

  

a notkunar, og má þá hafa þær á 

  

ps 
stólum að fengnu leyfi lögreglustjóra, en þó einungis til þeirra nota, sem hann, með ráði héraðs- 

læknis, kann að ákveða. 

  

Vatn, sem notað er við tilbúning á matvælum og neyzluvörum, hreinlætis- og snyrtivörum 

eða til hreinsunar á ílátum og áhöldum, sem notuð eru við tilbúning eða dreifingu þeir 

fullnæ: 

skal 

    

ja Þeim kröfum. sem gerðar eru til neyzluvatns. Sjór, sem notaður er Í sama ti   sangi, skal 

vera hreinn. 

  

  Ís. sem notaður er á tilsvarandi hátt, skal fulinægja þeim hreinlætiskröfum. sem gerðar eru 

til neyzluvatns, þegar hann snertir vöruna beinlínis bráðinn eða óbráðinn. 

i. SP. 

  

i, neyzlu- og nauðsvnjavörur má ekki hafa á boðstólum né dreifa manna á meða! 

  

latvaæ 

nokkurn þann hátt. sem fallinn er tilað blekkja kaupanda eða móttakanda á uppruna þeirra, 
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49 samsetningu, edli, åhrifum, magni, verðgildi eða öðru þessháttar. Þegar dæmt er um þessi atriði. é 
15. júlí skal sérstaklega tekið tillit til þess nafns, sem vörunni er gefið og þeirra upplýsinga, sem um 

hana eru Þirtar í auglýsingum, hvort heldur er í orðum eða myndum, sem festar eru á vöruna 

sjálfa eða umbúðir hennar eða á annan hátt. 

Nafn á matvælum, neyzlu- eða nauðsynjavörum skal teljast blekkjandi, 

  

1) Þegar í vörurnar vantar að nokkru eða öllu lexti einhver þau efni eða Þær skortir þá eiginleika, 
sem þær eftir tíðkanlegri merkingu nafnsins eiga að innihalda eða hafa til að bera, eða ef í 
þeim eru annarleg efni, 

2) Þegar í vörunum eru leifar af hráefninu eða öðrum efnum, sem bætt er í þær, meðan á fram- 
leiðslunni stendur, í ríkara hlutfalli en vera ber eftir tíðkanlegri merkingu nafnsins. 

  
Reglugerðir, sem settar verða um sérstakar tegundir af matvælum. neyzlu- og nauðsvnja- 

vörum, skulu lagðar til grundvallar, þegar dæmt er um þau atriði, er þessi grein og 5. gr. fjalla um. 

8. gr. 

  

Til varnar rotnunarskemmdum å matvælum og væluvörum, sem ætlaðar eru til sölu eða 
dreifingar manna á meðal, má ekki, nema leyft sé samkvæmt sérstökum reglum, nota önnur 
rotvarnarefni (koenserverandi efni) en matarsalt (natríumklórid), saltpétur, sykur, alkóhól 
(aethvlalkóhól) eða edik og þessi efni aðeins í viðeigandi matvæli eða neyzluvörur og í viðeig- 
andi skömmtum. Þó skal leyfilegt að reykja og súrsa matvæli á tíðkanlegan hátt. 

Hvorki má nota gervisvkur né heldur gerviliti í matvæli eða neyzluvörur, sem ætlaðar eru til 
sölu eða dreifingar manna á meðal, nema leyft sé í sérstökum reglugerðum. 

Notkun gevisykurs er leyfileg, þegar um er að ræða matvæli, sem ætluð eru sjúkum, og 
Þegar á vörunni sjálfri eða unbúðum hennar er tilgreint, að þau hafi verið notuð og win leið til-    
gangurinn. Sé samtímis látinn sykur í vöruna, verður einnig að seta þess. 

9. gr. 

Sé fyrirskipað í reglugerð, að ákveðins nafns á matvælum, neyzlu- eða nauðsynjavörum eða 
ákveðins eiginleika þeirra sé getið á umbúðum varanna, á einkennismiðum eða á annan hátt, þá 
skal það gert, nema reglugerðin mæli á annan veg fyrir, með greinilegum bókstöfum og jafnlitar- 
sterkum þeim, sem notaðir eru við aðalauðkenningu vörunnar. Bókstafirnir skulu vera 8 nm á 
hæð í minnsta lagi og þeim komið þannig fyrir, að auðvelt sé fyrir kaupandann að taka eftir þeim, 
þegar salan fer fram. Sé ekki annað ákveðið, skal auðkenningin vera á íslenzku. Sé einhver auð- 
kenning aðeins leyfð með sérstökum skilyrðum, skulu þau einnig gilda um auðkenningu á er- 
lendum málum. 

10. gr. 

Sá, sem vill reka sláturhús. sá, sem vill búa til matvæli eða neyzluvörur, eða sá, sem vill 
selja eða dreifa manna á meðal kjöti, kjötmeti, nýjum fiski, fiskmeti, mjólk, mjólkurafurðum, 
brauði, kökum, ávöxtum, aldinum eða grænmeti, skal sanna fyrir lögreglustjóra, meðal annars 
með vottorði héraðslæknis og heilbrigðisnefndar, ef til er, að hann fullnægi skilyrðum laga nr. 24, 
l. febrúar 1936, þessarar reglugerðar og öðrum ákvæðum, sem sett hafa verið eða sett kunna að 
verða um þess háttar starfsemi. Lögreglvustjóri veitir leyfi til starfseminnar, er settum skilvrðum 

er fullnægt, og má hún ekki hefjast fyr. 

  

Sama gildir, ef starfsemin er flutt, skiptir um eiganda eða breytir vm starfsvið. 

Venjulega heimilisframleiðslu á landbúnaðarafurðum er ekki skylt að tilkynna. né heldur 

sölu á nýjum fiski, er sjómenn sjálfir annast upp úr bát eða á lendingarstað. 

11, gr. 

ld starfsemi samkv. 10. gr. er rekin, skulu vera rúmgóð og björt 

  

Þar sem tilkynningar 

húsakynni, góð loftræsting, hægur aðgangur að ómenguðu nevzluvatni og gott frárennsli. Gólf, ð í gs 8 gang í J £ 

  

veggir og þak skal vera þétl og skal, ásamt borðum, hyllum og öðrum innanstokksmunum, sem 
fara skulu ettir tegund starfseminnar, vera þannig úr garði gert, að auðvelt sé að gera Það hreint. 

Þessi húsakynni mega ekki vera í beinu sambandi við íbúðarherbergi og ekki má þannig til 
haga, að óþefur eða óþverri geti borizt þangað frá vanhúsum, gripahúsum, haughúsum, mykju- 
haugum eða öðru þvílíku. 

Starfsfólk skal eiga aðgang að þrifalegu salerni og handlaug. 

Þessum húsakynnum skal haldið vel hreinum og má ekki nota Þau til annars en þess, sem 
þau eru ætluð til. Í þeim má ekki geyma vörur, sem geta flýtt fyrir skemmdum matvælanna eða
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sökum lyktar sinnar og bragðs eða á annan hátt geta valdið því, að þau verði óhæf eða miður 

hæf til neyzlu. 

12. gr. 

Á stöðum, þar sem matvæli, neyglu- eða nauðsynjavörur eru búnar til, geymdar eða hafðar á 

boðstólum, má ekki g 5 

  

vma eða nota eitruð efni eða neinar þær vörur, sem að eðli til eru eins og 

þær, sem nefndar eru í 4. og 5. gr. Með samþykki héraðslæknis má þó nota eiturefni til hrein-   
serningar og sótthreinsunar. Héraðslæknir leiðbeinir þá um geymslu og notkun slíkra efna. Gervi 

sykur, litarefni og önnur þau efni, sem bannað er að nota við framleiðslu á matvælum og nevzlu- 

vörum, má ekki geyma, þar sem þessar vörur eru tilbúnar eða hafðar á boðstólum. 

13. gr. 

Ílát, áhöld, vélar og umbúðir, sem notaðar eru á þeim stöðum, sem nefndir eru í 12. gr. eð 8 a 

geta snert matvæli, neyzlu- og nauðsynjavörur, sem dreifa 

  

manna á meðal, skulu vera þannig 

gerð. að þau skaði ekki matvælin, neyzlu- eða nauðsynjavörurnar. 

  

Ekki má nota við tilbúning eða dreifingu matvæla eða neyzluvöru ílát eða áhöld af þeirri 

gerð, að varan snerti eitraða málma og málmsambönd eða önnur eitruð efni, t. d. zink, blý. málma 

eða málmblöndur, sem Í er meira en 0,50 grömm af blýi í hverjum 100 grömmum, kátlsjúk, sem 

er zink eða bly. Glerungur eða önnur húðun má ekki innihalda zink- eða blýsambönd, sem eru 

þess eðlis, að málmarnir leysist upp við hálftíma suðu í þynntri ediksýru, sem í eru 40 grömm af 

ediksýru (CH,.COGH) í lítra. Í lóðmálmi, sem notaður er til að lóða þau áhöld, sem um getur í 

1. málsgrein þessarar greinar, má þó vera allt að 10 grömmum af blýi í hverjum 100 grömmum. 

Um matvæli, neyglu- eða nauðsynjavörur má ekki búa í pappir eða aðrar umbúðir, sem eru 

litaðar. málaðar, gljáðar eða Drentaðar með eitruðum litum eða öðrum eiturefnum, t. d. sænböndum 

af arsen, barýum, blýi, kadmíuim, kvikasilfri, þannig, að hætta geti verið á þvi, að eitthvað af 

þessum efnum komist í vöruna. Barýumsúlfat og zinnóber skulu þó ekki teljast til eitraðra sam- 

banda af barýfum og kvikasilfri. Eigi má heldur búa um þau í málmþynnur úr öðru en aluminium 

eða tini. 

Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til leiðslna, íláta eða áhalda ur Zinki eða málmum, sem 

húðaðir eru með Zinki, þegar þau eru eingöngu notuð til að geyma vatn í þeim eða mæla það 

með þeim. Blvílát má þó ekki nota, þótt þau séu húðuð með Zinki, tini eða öðrum Óeitruðum 

málmum, og blýpípur aðeins til samskevta eftir því, sem minnst verður komizt af með 

14. gr. 

Um mál út af brotum å reglugerd bessari og refsingar fyrir bau, fer samkvæmt 11. Ja
 fa 

nr. 24, 1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

15. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi nú þegar. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Í. Þangað til bráðabirgðaákvæði þetta hefir verið afturkallað með auglýsingu ráðherra má, þrátt 

  fyrir ákvæði 2. málsgreinar 8. greinar þessarar reglugerðar, lita með skaðlausum gervilitunt 

þau matvæli og aðrar neyzluvörur, sem til þessa hafa almennt verið litaðar með slíkum litum. 

Nú hafa verið gefnar út reglugerðir um sérstakar tegundir af matvælum eða öðrum neyzlu- 

vörum, 08 gildir þá bann 2. málsgreinar 8. greinar um notkun gervilita í þær tegundir að svo 

miklu leyti, sem þeir eru ekki sérstaklega heimilaðir í þeim reglugerðum. 

2. Nú fullnægir ekki sá, er rekur þá starfsemi, sem um getur Í 10. grein, skilyrðum 11. greinar, 

er reglugerð þessi gengur i gildi, og skal honum þá veittur hæfilegur tími til nauðsynie 

umbóta. 

rå 

  

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 24, 1. febrúar 1936, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðnneytinu 15. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson, 

1936 

19 
15. Júlí
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20. juli 

      

Idintegund. Sultan er hlaupkennd, bykk og 

er það nytt eða 

áldinsulta (j ) er vara, sem búin er til úr einni 

  

meir. Aldinsultan c     il úr betlu eða brytjuðu í einnar 1 

         a hreinn, hvitur usvkur (saceharose). 

er gufað burt af vatninu. Við 

konserve fremur er notaður Í sultu 
    

   

            

og sykurinn er soðið saman, ung nægjanlega    
      1 notaðir 45 blutar af móti í mesta lagi 55 

aldinsultum eitr eru Í minnsta lagi notaðir 30 hlutar 

i 70 hlutum af Áldinsulltur eru stundum búnar tl úr 

vinsýru eða mjólkursýru. Í sultunni 

  

af aldinpektini, 

auðþekkjanlegt, hverr: tegundar aldinin eru. Aldinsulta er kennd við aldintegund 

  

Pr búin til úr. 

  

(mart kjarnalausu telade) er þykk, hlaupkennd og meir vara, sem búin er til úr 

    tegundar og hreinum, hvitum nevziusykii. Áldi og sykurinn er soðið sam. 

  

an, unZ nægjanlega ið er gufað burt af vatninu. Aldinkjötið er nytt eða rotvarið. Við fram- 

  

   
   

   notaðir 45 

  

leiðsluna eru í mi móti Í mesta gi öð hlutum af neyzlu- 

áldinmaunk er stundum búið úil m. litlu einu af slinpektíni, sterkju-     
vinsýru eða mjólkursv aldintegund þá, sem í bað er notuð. 

  

    
   

    

eða 

   

    

integunda, en 

að aldinmauk eru n      

  

fegundir egundinni minna er 

inmauk er tegundir þær, sem í það eru notaðar, 

  

Þó má það ekki auðkennast sem reglur og um 

   lasúrunnar) og hreinum, hvítum neyzh 

lega mikið er gufað burt af vatninu. Við 

  

insta lagi notaðir 45 hlutar af rabarbaraleggjum á móti í mesta lagi 55 hlut 

  

una ern Ín 

    

um af sykri. Í rabarbaramauk er stundum blandað alit að 5% af náttúrlegu kryddi eða bur 

eða nýjum aldinum, svo og litlu einu af aldinpektini, sterkinsírópi, vinsýru eða mjólkursýru. Nú 

linmauk blandað rabarbaramauki, og er ð þá aðalauðkenning blöndunnar „blandað rabarbara-   er aid 

einar, 

  

mauk“. Að öðru leyti gilda ákvæði 3. þessara 

  

um er vara, sem búin er lil á sama hátt 

  

Aldinmauk, blandað aldinmank úr þurrkuðum al 

og segir um aldinmauk og blandað aldinmauk, en í nýrra aldina eru þó notuð þurrkuð aldini, 

sem bleytt eru upp í 

  

fnmik vid berrkunina. 
   

u vatni og úr þeim 

Hratmauk er búið til úr aldinteifum, þ. e. aldinum, sem safinn hefir að einhverju Texti 

  

verið pressaður úr (hrati), eða nýjum aldinum aldinleifum, stundum með vatni til viðbótar. 

en að leyti eins og segir 1 1. málsgrein þessarar greinar. Ef bætt er vatni í aldinleifarnar. 

  

arnar eða aldinleifarnar   og aldinin 

  

má það ekki fara fram úr 20%, miðað við aldinlcei 

I. KAFLI 

Akvæði til verndar heilbrigði manna. 

2. gr. 

er Óheimilt: 

lugerðar, á þann hátt, að í þeim 

  

sem nefndar eru í 1. grein þessarar 

  

Sa zink eða meira en svo af antiímóni eða kopar, að minna geti ekki orðið,     
boðstólum, selja eða láta á annan hátt af hendi þesskonar vörur.
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UI. KAFLI 

Matsreglur. 

3. gr. 

Aldinsulta og aldinmauk, er hér greinir, eru sérstaklega metin skemmd, og má ekki hafa þau í 

umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess: 
  

  

1. Aldinsulta og aldinmauk, sem eru mygluð eða mjög óhrein eða hafa annarlega eða viðbjóðs- 

lega lykt eða bragð. 

2. Aldinsulta og aldinmauk. sem búin eru til úr skemmdum aldinum. Til skemmda telst þó ekki 

smávægileg gerjun, sem stöðvuð hefir verið með upphitun. 

3. Aldinsulta og aldinmauk, sem mjög eru tekin að gerjast víngerjun eða súrri gerjun. 

4. Viðbrennd aldinsulta og aldinmauk. 

4. gr. 

Um eftirlíkingu er bá sérstaklega að ræða, begar vara, sem sett er Í umferð sem aldinsulta 

eða aldinmauk eða er lík þeim að útliti, lykt, brag    ði eða öðrum eiginleikum, ef hún er eingöngu 

búin til úr aldinleifum, þ. e. aldinum, sem sí 

  

nn hefir að öllu eða einhverju leyti verið press- 

aður úr (hrati), eða að nokkru eða öllu leyti úr öðrum plöntuhlutum en Þeim, seim heimilaðir 

eru Í Í. grein þessarar reglugerðar. Eftirlíkta idinsultu eða aldinmauk má ekki hafa á boðstólum, 

þótt auðkennd séu með tilliti til þess, þó að undanteknu hratmauki (1. 

  

grein, 6. málsgrein). 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér 

  

eru aldinsultur og aldinmauk metin fölsuð, 

og má ekki hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til Þess. Undanteknar eru þó vörur 

þær, er greinir í 1., 9. og Í1. tölulið þessarar greinar: 

I. Aldinsultur og aldinmauk, sem í hafa verið notaðar aldinleifar, enda séu þær ekki auðkenndar 

sem hratmauk. 

2. Aldinsultur og aldinmauk, sem í hafa verið notuð önnur ilm- og bragðefni en þau, sem burt 

hurfu við suðuna, enda hafi þau verið höndluð á ny með eimþéttunaráhöldum og notuð í 

sömu vöru. 

3. Aldinsultur og aldinmauk., sem í er meira en 35% af vatni. 

4. Aldinsultur og aldinmauk, sem litud hafa verið. 

5. Aldinsultur o g aldinmauk, sem í hafa verið notuð steinefni. 

6. Aldinsultur og aldinmauk. sem í hefir verið notað agar-agar, gelatine eða önnur hlaupefni. 

sem ekki eru í aldinum. 

í. Aldinsultur og aldinmauk, sem i er meira en 0.5% af pektini miðað við kalefumpektat og full- 

gerða vöruna. 

8. Aldinsultur og aldinmauk, sem í er meira en 0,5% af vinsýru eða mjólkursýru. 

9. Aldinsultur og aldinmauk, sem í hefir verið notað meira en 5% af sterkjusírópi, enda sé varan 

ekki auðkennd með orðunum „með sterkjusírópi“ (sbr. þó ákvæði 10. töluliðs). 

10. Aldinsultur og aldinmauk, sem í hefir verið notað meira en 12% af sterkjusírópi. 

11. Aldinsultur og aldinmauk, sem í hafa verið notuð þurrkuð aldin, enda sé varan ekki auð- 

kennd í beinu sambandi við nafnið með orðunum „úr þurrkuðum aldinum“ eða „úr þurrkuð- 

uðum (nafn ávaxtanna)“. 

12. Blandað aldinmauk, sem ekki er búið til samkvæmt fyrirmælum 3. málsgreinar 1. greinar. 

6. gr. 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, telst vara blekkjandi vegna villandi auðkenn- 

ingar, upplýsinga eða umbúnaðar: 

1. Vörur með auðkenningu sem aldinsulta eða aldinmauk eða einhverju því nafni, sem imyndað 

er úr þessum orðum, nokkrum hluta þeirra eða orðum með sömu eða tilsvarandi merkingu. 

enda fullnægi varan ekki þeim skilyrðum, sem aldinsultur eða aldinmauk eiga að fullnægja 

samkvæmt þessari reglugerð. 

DØ
 Aldinsultur eda aldinmauk, sem audkennd eru med einhverju gervinafni, nema bau séu jafn- 

framt auðkennd með réttu tegundarheiti. 

3. Ef aldinsulta eða aldinmauk er auðkennt með nafni einhverrar sérstakrar áldintegundar, en er 

þó ekki eingöngu búið til úr þessari aldintegund. 

17 

1956 

50 

20. júlí
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50 4. Ef blandad aldinmauk er ekki auðkennt með báðum eða öllum aldintegundunum, sem í það 

20. júlí voru notaðar. 

5. Ef ranglega er bent til ákveðins uppruna eða sérstaklega vandaðrar framleiðslu. 
6. Þegar umbúðir, einkennismiðar eða auglýsingar eru notaðar til að gefa í skyn ranga eigin- 

leika aldinsultu eða aldinmauks, sérstaklega ef á einkennismiða hratmauks eða aldinmauks 
úr þurrkuðum aldinum eru myndir af nýjum aldinum eða á þau er bent með öðru móti. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

7. gr. 

  

1 

fyrst um sinn, eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með mat- 

l að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum, sem undir þessa reglugerð falla, skal 

vælum og öðrum neyæzlu- og nauðsynjavörum greiða gjald af þeim vörutegundum, sem um getur 

  

I. grein þessarar reglugerðar, kr. 1,30 fyrir hver 100 kg eða brot úr 100 kg af innflutningi eða 

framleiðslu. Gjald þetta innheimtíst með tolltekjum ríkissjóðs og eftir sömu reglum. 

8. gr. 

Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau fer samkvæmt 11. grein laga 

nr. 24, 1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

9. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. október 1936. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24, 1. febrúar 1986, og birtist til leiðbeiningar 
og eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 20. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

51 REGLUGERE 

um aldinsafa og aldinsöft. 

I. KAFLI 

Skýring hugtaka. 

I. gr. 

Áldinsafi er vökvi sá, sem préssaður er úr nýjum eða gerjuðum berjum eða ávöxtum einnar 

tegundar, og er safinn annaðhvort síaður eða ósíaður. Í aldinsafa eitrus-tegundanna er oftast lítið 

eitt af ilm- og bragðefnum barkarins. Aldinsafinn er kenndur við aldintegund þá, sem hann er 

unninn úr. 

Af aldinsafategundum má sérstaklega nefna kirsiberja-, hindberja-, tibsberja-, jarðarberja-, 

bláberja-, krækiberja-, epla-, sitrónu-, appelsinusafa. 

Um safa, sem unninn er úr leggjum rabarbarans (tröllasúrunnar), gilda sömu reglur og um 

aldinsafa. Þó má hann ekki auðkennast sem aldinsafi. Hann er unninn á sama hátt og segir í 1. 

    

málsgrein þessarar greinar. 

2. gr. 

Aldinsaft er bykkur vökvi, sem soðinn er úr aldinsafa einnar aldintegundar og hreinum, 

hvítum neyzlusykri (saccharose). Áldinsaft er stundum búið til án upphitunar úr nýjum aldinuin 

eða aldinsafa og neyzlusykri. Í aldinsaft er ennfremur stundum notað lítið eitt af vínsýru eða 5
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mjólkursýru. Í aldinsafti er í mesta lagi 68% af sykri. Í aldinsöftum ecitrus-tegundanna er oftast 51 

lítið eitt af ilm- og bragdefnum barkarins. Aidinsåft eru kennd vid aldintegund þá, sem í þau 20. júlí 

er notuð. ” 

Blandað aldinsaft er búið til úr tveim tegundum aldinsata å þann hátt, er segir i 1. måls- 

grein þessarar greinar. Það er kennt við aldintegundirnar, sem í það eru notaðar, og er hlut- 

fallið milli safategundanna í minnsta lagi 40:60. 

   
Litað svkurvatn með kjörnum er búið til vatni og hreinum, hvítum neyzlusykri, litlu einu 

af vínsýru, mjólkursýru eða sitrónusvru, svo og náttúrlegum kjörnum eða gervikjörnum. Upplausn- 

in er lituð með óskaðlegum litum. Í lituðu svkurvatni með kjörnum er að minnsta kosti 60% af 

sykri, en þó minna en 68%. 

Litað svkurvatn með kjörnum má ekki setja í umferð eða hafa á boðstólum í öðrum umbúð- 

um en lokuðum hálf- og heilflöskum, og skulu 

  

er auðkennast með einkennismiða, sem á stendur 

auk nafns framleiðandans, heimilisfangs hans og innihalds flöskunnar einungis „litað svkurvatn 

með 

  

jörnum“.   

Il. KAFLI 

Ákvæði til verndar heilbrigði manna. 

Sérstaklega er óheimilt: 

I. að búa til aldinsafa og aldinsöft á þann hátt, að í þeim sé arsen, blý eða zink eða meira af 

kopar eða antímóni en minnst getur orðið, 

2. að hafa á boðstólum, selja eða láta á annan hátt af hendi þesskonar aldinsafa og aldinsöft. 

HI. KAFLI 

Matsreglur. 

5. gr. 

Áldinsafar þeir og aldinsöft, er hér greinir, eru sérstaklega metin skemmd og má ekki hafa 

þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess: 

I. Aldinsafar og aldinsöft, sem eru mygluð eða mjög óhrein eða hafa annarlega eða viðbjóðslega 

lvkt eða bragð. 

2. Aldinsafar og aldinsöft, sem framleidd eru úr skemmdum aldinum. 

3. Aldinsafar, sem mjög eru teknir að gerjast súrri gerjun, og aldinsöft, sem í er sterk vingerjun 

eða súr gerjun. 

Viðbrennd aldinsöft. „a
 

  

Um eftirlíkingu er þá sérstaklega að ræða, þegar vara, sem búin er til eða sett í umferð sem 

aldinsafi eða aldinsaft eða er lík þeim að útliti, lvkt eða bragði, ef hún er að nokkru eða öllu 

leyti úr aldinleifum, þ. e. aldinum, sem safinn hefir að öllu eða einhverju leyti verið pressaður úr 

(hrati). eða að nok 

  

u eða Öllu leyti úr öðrum efnum en þeim, sem heimiluð eru í þessari reglu- 

gerð. Eftirlíkta aldinsafa eða aldinsöft má ekki hafa á boðstólum, þótt auðkennd séu með tilliti 

til þess, þó að undanteknu lituðu svkurvatni með kjörnum (3. grein). 

i. va
 

rr. 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, eru aldinsafar og aldinsåft metin folsud, og må 

ekki hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess. Undanteknar eru þó vörur þær, er 

  

greinir í 11. tölulið þessarar greinar: 

I. Aldinsafar í g aldinsöft. sem aldinleifar hafa verið notaðar í. 

9. Aldinsafar og aldinsöft, sem vatni hefir verið blandað í. Þó má blanda jafnmiklu vatni í aldin- 

söft og gufað hefir burt úr þeim við suðuna. 

3. Aldinsafar og aldinsöft, sem í hafa verið notuð steinefni. 

£. Aldinsafar, sem í hafa verið notuð ilm- og bragðefni. Undantekin eru þó ilm- og bragðefni 

barkarins í aldinsafa eítrus-tegundanna (sbr. 1. gr. 1. málsgr.).
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5. Aldinsafar, sem sýrum hefir verið blandað í. 

6. Aldinsafar, sem í hafa verið notuð litarefni eða önnur annarleg efni. einnig þótt það sé aldin- 

safi annarar tegundar (sbr. þó 2. gr., 2. málsgr.). 

Aldinsafar, sem búnir eru til úr seyði þurrkaðra aldina. 

  

íldinsafar, sem búnir eru til á þann hátt að pressa aldin oftar en einu sinni. 
9. Aldinsöft, sem í hafa verið notuð önnur sykurefni en hreinn, hvítur neyzlusvkur. 

10. Aldinsöft, sem í hafa verið notuð önnur ilm- og bragðefni en Þau, sem burt hurfu við suð- 
una, enda hafi þau verið höndluð á ný með eimþéttunaráhöldum og notuð í sömu vöru. Und- 
antekin þessu ákvæði er þó notkun á ilm- og bragðefnum barkarins í aldinsöft citrus-tegund- 
anna (2. gr. 1. málser.). 

11. Aldinsöft, sem í er meira en 0,3% af vínsýru eða mjólkursýru, ef þau eru ekki auðkennd með 
orðunum „með vínsýru“ eða „með mjólkursýru“ (sbr. þó ákvæði 19. töluliðs). 

12. ÁAldinsöft, sem í er meira en 1% af vínsýru eða mjólkursýru. 

13. Aldinsöft, sem lituð hafa verið, og gildir einu, þótt það sé gert með söfum eða söftum ann. 

ara aldintegunda eða með jurtasafa (sbr. þó 2. gr. 2. málsgr.). 

14. Aldinsafar og aldinsöft, sem í hefir verið notaður þykktur (niðursoðinn) aldinsafi. 

15. Blandað aldinsaft, sem í eru fleiri en tvær safttegundir. 

16. Blandað aldinsaft, ef hlutfallið milli safttegundanna er minna en 40:60. 

S 

staklega Þegar svo til hagar, er hér greinir, teljast aldinsafar og aldinsöft blekkjandi 

gr.   

  

vegna villandi auðkenningar, upplýsinga eða umbúnaðar: 

l. Vörur með auðkenningu sem aldinsafi eða aldinsaft eða einhverju því nafni, sem myndað er 
úr þessum orðum, nokkrum hluta þeirra eða orðum með sömu eða tilsvarandi merkingu, enda 

fullnægi varan ekki þeim skilyrðum, sem aldinsafar og aldinsött eiga að fullnægja samkvænt 

Þessari reglugerð. 

2. Aldinsafar eða aldinsöft, sem auðkennd eru með einhverju gervinafni, nema þau séu Jafnframt 

  

auðkennd með þéttu tegundarheiti. 

  

#. Ef ranglega er bent til ákveðins uppruna eða sérstaklega vandaðrar framleiðslu. 

  

í. Þegar umbúðir, einkennismiðar eða auglýsingar eru notaðar til að gefa í skyn ranga eiginleika 

aldinsafa eða aldinsafta. 

5. Aldinsafar eða aldinsöft, sem eru ranglega talin hafa sérstök hollustuáhrit. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

9, er. 

Til að standast kostnað af eftirliti með þei 

fyrst um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með mat- 

  

vörum, sem undir þessa reglugerð falla, skal 

'ælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum greiða gjald af þeim vörutegundum, sem um setur 

í 13. grein þessarar reglugerðar, kr. 1,50 fyrir hverja 100 lítra eða brot úr 100 lítrum af inn- 

flutningi eða framleiðslu. Gjald þetta innheimtist með tolltekjum ríkissjóðs og eftir sömu reglum. 

    

10. gr. 

Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau fer samkvæmt 11. grein laga 

ur. 24. 1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

11. gr. 

Reglugerð þessi gengur í gildi 1. oktåber 1936. 

Reglugerð þessi er sett samkv. lögum nr. 24, 1. febrúar 1936, og birtist til leiðbeiningar og 

eftirbreytni öllum þeim, sem blut ei að máli. 

  

Í heilbrigðismálaráðunegtinu, 90. júlí 1936, 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson.
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REGLUGERÐ 
52 
90. juli 

um kaffibæti og kaffilíki. ? 

I. KAFLI 

Skýring hugtaka. 

1. gr. 

Kaffibætir (kaffirót, exportkaffi) er vara, sem búin er til á þann hátt. að brenndir eru jurta- 

hlutar, jurtaefni, svkurtegundir eða sambland bessara efna, sem stundum er blandað öðrum efn- 

um. og er hún ætluð til notkunar sem viðbót 1 

  

    

kaffi eða kaffiliki. 

Kaffilíki er vara, sem búin er til á þann t, að brenndir eru jurtahlutar, sem stundum eru il 

blandaðir öðrum efnum, og er hún til þess fallin að búa til úr henni drykk, líkan kaffi 

hellt er á hana heitu vatni. 

  

. þegar 

Við tilbúning á kaffibæti og kaffilíki eru venjulegast notuð þessi efni: 

  

1. Bygg, rúgur og aðrar sterkjuríkar korntegundir. 

2. By 

  

ggmalt, rågmalt og adrar maltadar korntegundir. 

3. Sikériur, sykurrófur, gulrófur og aðrir tótarávextir. 

4. Fíkjur, Jóhannesarbrauð og önnur svkurrik aldini. 

Til viðbótar eða húðunar á kaffibæti og kaffilíki eru þessi efni notuð á undan brennslunni, 

meðan á henni stendur eða að henni lokinni: Jurtaseyði, sem í er sykur, sútsýra eða koffein, 

matarfeiti. matarolía, matarsalt (natríumklóríd), alkalíkarbónöt. rófu- eða reyrsykur, sykursíróp, 

invertsykur, sterkjusykur, sterkjusíróp, arsensnautl gljálakk eða önnur harpís- og vaxefni, sem 

ekki eru hættuleg heilbrigði manna. 

Bygg-, rúg-(korn-), hveiti-kaffilíki er búið til úr tilsvarandi korntegund á þann hátt. að 

korntegundin er brennd ettir að hún hefir verið soðin í gufu eða á annan hátt. i bygg-, rug-, 

hveitikaffilíki eru allt að 12“ 

  

6 af vatni og allt ad 4% af Ösku.   

Maltkaffilíki cr búið til år byggmalti å bann hått, ad bað er brennt, og að því loknu er gufa 

stundum látin verka á það. Í maltkaffilíki eru allt að 12% af vatni og allt ad 4% af ösku. 

Rúg- (korn-) maltkaffilíki, hveitimaltkaffilíki er búið til úr rúg- eða hveitimalti á sama 

og maltkaffi. Í 

    

gmaltkaffilíki og hveitimaltkaffilíki ern allt að 12% af vatni og allt a 

  

o af ösku. 

Síkóríukaffilíki er búið til úr hreinsuðum rótum sikóriunnar (cichorium intybus), og er 

stundum blandað í hana litlu einu af matarfeiti, matarolíu, matarsalti (natríumklóridi) og alkalíkar- 

bónötum. Framleiðslan fer fram á þann hátt, að ræturnar eru brenndar og mal „og að því loknu 

  

er gufa eða vatn stundum látið verka á þær. Í síkóríukaffilíki eru ali að 20% af vatni og allt að 

7% af Ösku. 

Fíkjukaffilíki er búið til úr fíkjum, skinaldinum fíkjutrésins (ficus cariea) á Þann hátt, að 

r eru brenndar og malaðar, og að bví loknu er vatnsgufa eða vatn stundum látið verka á bær. 

Í fíkjukaffilíki er allt að 20% af vatni og allt að 7% af Ösku. 

  

Kaffilíkisblanda og aðrar vörur auðkenndar á svipaðan hátt eru blöndur úr kaffilíki, sem 

stundum er blandað kaffibæti og einni 

20. tölulið). 

  

kaffi (sbr. reglugerð um kaffi nr. 53, 20. júlí 1936, 5, 

  

II. KAFLI 

Ákvæði til verndar heilbrigði manna. 

Sérstaklega er óheimilt: 

1. að nota í kaffibæti eða kaffilíki jurtahluta eða önnur efni, sem ætla má, að séu skaðleg heil- 

brigði manna, 

9. að búa til kaffilíki úr korni, sem ekki hafa verið hreinsuð úr eitruð fræ eða gró og önnur 

hættuleg óhreinindi.
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III. KAFLI 

Matsreglur. 

3. gr. 
Kaffibætir og kaffiliki það, er hér greinir, er sérstaklega metið skemmt, og má ekki hafa í umferð, þótt auðkennt sé með tilliti til þess: 

1. 
9 

3. 

1. 

ð. 

Kaffibætir og kaffilíki, sem búin eru til úr skemmdum eða mjög óhreinum hráefnum. 
Kaffibætir og katfilíki, sem orðin eru mygluð eða súr. 
Kaffibætir og kaffilíki, ef af Þeim drykk, sem úr Þeim er gerður, er annarleg eða viðbjóðslk 
lykt eða brag 

Kaffibætir < 

    

g kaffilíki, sem í eru lirfur, bjöllur, maur eða önnur þvílík óhreinindi. 
Katfibætir og kaffilíki, sem eru of brennd, svo að þau eru að verulegu eða öllu leyti koluð. 

i. gr. 
Sérstaklega þegar svo til lagar, er hér greinir, er kaffibætir og kaffilíki metin fölsuð, og má 

ekki hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess: 
1. 
9 

9. 

8. 

Kaffibætir og kaffilíki, sem búin eru til úr hráefnum, sem ekki eru nægilega vel hreinsuð. 
Kaffibætir og kaffilíki, sem í er korgur, pressaðir ávextir, hnotaúrgangur, hngtaskurn eða önn- 
ur þau efni, sem ert 

  

einskis nýt í drykk þann, sem úr þeim er gerður. 
Kaffibætir og kaffilíki, sem í hafa verið notaðar jarðolíur (míneralolíur) eða glyserin.   
Kaffibætir og kaffiliki, sem i eru notuð önnur efni til viðbótar eða húðunar en þau, sem 
heimiluð eru í 4. málsgrein 1. greinar. 
Kaffibætir og kaffilíki, sem í hefir verið notað koffeinkennt plöntuseyði, enda fari koffein- 
innihaldið fram úr 0,2%. 
Kaffibætir og kaffilíki úr möltuðum eða ómöltuðum korntegundum, sem í er meira en 12% 
af vatni. Kaffibætir og kaffilíki úr síkóríum eða líkum rótarávöxtum. úr fi sjum eða öðrum 
sykurríkum aldinum, sem í er mei 

meira en 18% af vatni. 

  

en 20% af vatni. Annar kaffibætir eða kaffilíki. sem Í er 

Kaffibætir og kaffilíki úr korni eða öðrum sterkjuríkum aldinum. sem Í er meira en 4% af Ösku. Kaffibætir og kaffilíki úr síkóríum eða líkum rótarávöxtum. úr fíkjum eða öðrum 
sykurríkum aldinum, sem í er meira en 7% af Ösku. Annar kaffibætir os kaffilíki, sem í er 
meira en 6% af ösku. 

Kaffibætir og kaffilíki úr síkóríum eða líkum rótarávöxtum, sem í er meira en 2,5% af sandi. 
Kaffibætir og kaffiliki úr korni eða öðrum sterkjuríkum aldinum, sem í er meira en 1% af 
sandi. Annar kaffibætir og kaffilíki. sem í er meira en 1% af sandi. 
Maltkaffi, ef spírunin í minna en 70% af kornunum er ekki komin lengra á veg en svo, að hola sú, sem myndast í korninu við spírunina, er minni en helmingurinn af lengd kornsins. 

ð. gr. 
Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, er vara metin hlekkjandi vegna villandi auð- kenningar, upplýsinga eða umbúnaðar: 

1. Vara, sem auðkennd er sem kaffibætir eða kaffilíki án þess að fullnægja skilyrðum 1. greinar 
þessarar reglugerðar. 

  

Kaffibætir eða kaffilíki, sem auðkennt e1 sykrað eða á annan samsvarandi hátt. og efni þau, 
sem þvo má af fullgerðri vörunni, eru minna cn 2%. 
begar kaffibætir eda kaffiliki eda blanda ur beim og kaffi er audkennd sem kaffi eda med 
nafni einhverrar kaffitegundar. sem kaffiblanda eða á annan samsvarandi hátt. 
Kaffibætir eða kaffilíki, sem auðkennt er með orðinu kaffi eða öðru orði dregnu af því. Undan- 
tekin eru þó maltkaffilíki. rúgmaltkaffilíki eða Kkornmaltkaffilíki. hveitimaltkaffilíki, bygg- 
kaffiliki, rus   

  

saffiliki eda kornkaffilíki, hveitikaffilíki. fíkjukaffilíki. kaffibætir, exportkaffi, 
kaffiliki, kaffilikisblanda. 

Kaffilikisblanda, sem i er kaffi og ekki er auðkennd sem slík blanda, eda kaffi-innihald henn- 
ar er ekki rétt tilgreint. 

Þegar kaffibætir, kaffilíki og aðrar Þær vörur, sem nefndar eru í 4. tölulið Þessarar greinar, 
eru auðkenndar á þann hátt, að sérstök áher; a er lögð á orðið kaffi. 

  

Kaffibætir eða katfilíki, sem kennt er við eitthvert ákveðið hráefni samkvæmt 4. tölulið. en
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er þó ekki að öllu leyti búið til úr þessu hráefni. Undantekið er þó síkóríukaffiliki, sem i må 

vera allt að 3% af þeim efnum, sem heimiluð eru í 8. málsgrein 1. greinar 

8. Kaffibætir eða kaffilíki, sem auðkennt er með öðrum nöfnum en þeim, er greinir í 4. tölulið, 

nema þau séu um leið auðkennd greinilega sem kaffibætir eða kaffilíki. 

9. Ef ranglega er bent til sérstaklega vandaðrar framleiðslu, 

10. Kaffibætir eða kaffilíki, sem ranglega er talið hafa sérstök hollustuáhrif. 

11. Kaffibætir eða kaffilíki, sem auðkennt er á einhvern þann hátt, sem gefið gæti í skyn. að um 

kaffi væri að ræða, uppruna þess eða framleiðslu. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

6. gr. 

Til að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum, sem undir þessa reglugerð falla, skal 

fyrst um sinn, eða bangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með imat- 

vælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum greiða gjald af þeim vörutegundum, sem um getur 

í 1. grein þessarar reglugerðar, kr. 1,00 fyrir hver 100 kg eða brot úr 100 kg af innflutningi eða 

framleiðslu. Gjald þetta innheintist með tolltekjum ríkissjóðs og eftir sömu reglum. 

7. gr. 

Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingu fyrir þau fer samkvæmt 11. grein laga 

nr. 94, 1. febrúar 1986, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

  

   
Reglugerð þessi gengur Í gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24, 1. febr, 1936, og birtist til leiðbeiningar og 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að måli. 

i heilbrigdismålardåduneytinu, 20. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

REGLUGERÐ 

um kaffi. 

I. KAFLI 

Skýring hugtaka. 

1. gr. 

Kaffi (kaffibaunir) eru fræ coffca-tegundanna, óbrennd eða brennd, heil eða möluð, og er 

hreinsað af þeim aldinhyýðið algerlega og fræhýðið (Csilfurhyðið) eins vel og unnt er. 

Óvalið kaffi er kaffi. sem enn hafa ekki verið hreinsaðar úr lélegar baunir og annarleg efni 

og selt er í heildsölu. 

Venjulega er gerður munur á kafftegundunum 

1. eftir landfræðilegum uppruna: Kaffi er kennt við ákveðið upprunaland eða ákveðna útflutn- 

ingsborg, svo sem Java, Santos, Mokka, Rio. Salvador, Guatemala, Costarica, Porttorico. 

2. eftir grasafræðilegum uppruna: Kaffi af coffea arabica. kaffi af coffea liberica (Liberia-kaffi), 

3. eftir vinnslunni: Øbrennt, brennt, malad kaffi 

Vatnsinnihald í brenndu kaffi er á milli 15 og 5%, 

1936 

52 
20. juli 

ðe 
20. júlí



1936 15: 

Di Perlukaffi er kaffi úr kaffialdinum, sem þroskazt hafa einfræja, 
20. júlí Kaffimolar eru grófimuidar kaffibaunir. 

Kaffiúrgangur er að mestu leyti grófmuldar og lélegar baunir, sem tíndar eru úr óvöldu ka 
Kaffiblöndur og annað k 

  

ffi. 
fi, sem auðkennt er á svipaðan hátt. er sambland mismunandi kaffi- 

  

legunda. 

Kaffilögur (kaffi-extrakt og kaffiessens) er vatnsseyði, sem eingöngu er búið til úr brenndum og möluðum kaffibaunum og er að meira eða minna leyti soðið niður. 
Koffeínrýrt kaffi er kaffi, sem í er í mesta lagi 0,2% af koffeini. 
Koffeinsneytt kaffi er kaffi. sem í er Í mesta lagi 0,08% af koffeíni. 5 

ll. KAFLI 

Ákvæði til verndar heilbrigði manna. 

2. gr. 
Sérstaklega er bannað: 

I. að lita kaffi, kaffiblöndur, kaffilö 
ir heilbrigði manna. 2. að húða kaffi eða kaffiblöndur með lakki, sem í er arsen, eða með öðrum efnum, sem geta 

   sg með lilum, seim geta verið hættule 

    

verið hættuleg heilbrigði manna. 
3. að nota Þbórsýru, sölt hennar eða sambönd í 

  

affi, kaffiblöndur eða kaffilög. 

II. KAFLI 

Matsreglur. 

3. gr. 
Kaffi það, er hér greinir. er sérstaklega metið skemmt. og má ekki hafa það í umferð, Þóti auðkennt sé með tilliti til þess: 

  

I. Kaffi, sem hefir orðið fyrir svo miklum skemmdum vegna óhappa við uppskeruna. af völdum vatns, lélegrar geymslu eða af öðrum ástæðum, að það er miður hætt til neyzlu sökum annar- legrar eða ógeðslegrar lvktar eða bragðs, hvort heldur það er brennt eða óbrennt eða lagað til drykkjar. 

2. Kaffi, sem er myglað eða óhreint. 
ö. Brennt kaffi, sem er of brennt. svo að það er að verulegu eða öllu lexti kolað. 
1. Brennt kaffi, sem er búið til úr skeinmdu, óbrenndu kafti. 

5. Kaffilögur, sem búinn er til úr skemmdu kaffi. 

4. gr. 
Sérstakles 

  

t eru taldar til eftirlíkingar tilbúnar kaffibaunir, og er bannað að hafa þær í um- ferð, þótt þær séu auðkenndar með tilliti til þess. 

5. gr. 
Sérstaklega begar svo til hagar, er hér greinir, er kaffi metid falsað, og má ekki hafa það í um 

3. 12., 17. og 
  

ferð, þótt auðkennt sé með tilliti til þess. Undanteknar eru Þó vörur þær. er greinir í 
20. tölulið þessarar greinar. 

  

1. Óbrennt kaffi annað en kaffiúrgangur og Óvalið kaffi, sem í er meira en 5% af annarlegum efnum. 

2. Brennt kaffi annað en kaffiúrgangur og óvalið kaffi. sem Í er meira en 3% af annarlegum efnum. 

3. Kaffi, sem orðið er að verulegu leyti lél 

  

a að neyglugildi af völdum vatns eða sjávar, og gildir einu, þótt í það sé blandað öðru kaffi, nema það sé auðkennt með tilliti til þessara lak- ari gæða. 

Í. Brennt kaffi, sem í er meira en 5% af vatni. 
5. Brennt kaffi, sem í er meira en 6.5% af ösku. 
6. Brennt kaffi, sem í er meira en 1% af sandi. 
í, Kaffi, sem vætt hefir verið eða vöknað, 
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8. Kaffi, sem Í er meira af sagi eða öðrum efnum, sem notuð eru við hreinsunina, en minnst gel- 29 

ur ordid. 

9. Kaffi, sem litad er eda hådad i bvi skyni ad leyna lélegum gæðum þess. 

10. Brennt kaffi, sem er litað. 

í1. Brennt kaffi, sem er húðað með öðrum efnum en rófu-, reyr- eða sterkjusykri (svkrað kafti), 

  

arsensnauðu gljálakki, öðrum óskaðlegum harpísefnum eða vaxi eða blöndum úr þeim (lakk- 

að kaffi). 

12. Brennt katfi. sem svkrað er með þeim efnum. sem heimiluð eru í 11. tölulið þessarar greinar 

og ekki er auðkennt sem „sykrað“. 

13. Svkrað kaffi, sem í hefir verið notað meira en 8 hlutar af svkri í 100 hluta af óbrenndu kaffi 

eða í er meira en 4% af efnum, sem þvo má af kaffinu. 

14. Svykrað kaffi, sem í hefir verið notað meira en 0,5 hlutar af lakkefnum í 100 hluta af óbrenndu 

kaffi. 

15. Lakkað kaffi, sem í hefir verið notað meira en f.5 hlutar af lakkefnum í 100 hluta af óbrenndu 

kaffi. 

16. Kaffi. sem á hefir verið látið verka alkali- eða jarðalkalíhvdroxyd eða - 

  

tbónöt, svkurkalk 

(kaleíumsaceharat). ammóníak, ammóníumsölt eða brennisteinssýrlingur. 

17. Kaf 

koffeinsneytt kafti. 

18. Kaffi. sem vatnsuppleysanleg efni önnur en koffein hafa verið tekin úr, þó að undanteknu 

„sem koffein hefir verið tekið úr, enda sé bað ekki auðkennt sem koffeinryrt eða 

  

litlu einu af vatnsuppleysanlegum efnum. sem leysast úr kaffinu um leið og koffeinrýrt eða 

koffeinsneytt kaffi er búið til. enda sé það ekki meira en minnst verður komizt af með. 

19. Kaffi, sem í hefir verið blandað tilbúnum kaffibaunum. kaffieftirlíkingum, kaffiviðbótarefnum 

(kaffibæti) eða öðrum annarlegum efnum. enda sé hægt að villast á Þeim og kaffbaununum i 

blöndunni. 

20. Kaffi. sem í hefir verið blandað öðrum efnum en þeim, sem um getur í 19. tölulið þessarar 

greinar, enda sé blandan ekki auðkennd sem kaffilíkisblanda og á umbúðunum sé getið lág- 

marksinnihalds af kaffi í hundraðshlutum (prósentum). 

91. Kaffi. sem í hefir verið blandað öðrum efnum en þeim, sem heimiluð eru Í 11. og 20. tölulið 

þessarar greinar, 

6. gr. 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir. er vara metin blekkjandi vegna villandi auð- 

ke 

I. Þegar vara er auðkennd með orðinu kaffi eða Ö 

nningar, upplýsinga eða umbúnaðar: 
u orði dregnu af því og skilvrðuni 1. snar     

reglugerðar er ekki fullnægt. enda sé það ekki heimilt samkvæmt öðrum lögum eða   þessarar 

grci lugerðar um kaffibæti og kaffiliki).     reglugerðum (sbr. einkum 4. tölulið 

   2. Þegar kaffi er kennt við einhvern ákveðinn stað án þess að eiga bar uppruna. 

veðinn stað. án þess þó að kaffitegund sú, sem 

  

3. Þegar kaffiblanda er kennd við einhvern á 

blandan er kennd við. hafi ákveðinn keim af henni 

íni. er auðkennt sem koffeinrýrt eða á annan hátt. 

  

4. Þegar kaffi, sem i er meira en 0.2% at ko 

sem gefur það sama til kynna. 

  

Þegar kaffi, sem í er meira en 0,08%% af koffeini. er auðkennt sem koffeinsneytt eða á annan 

  

hátt. sem gefur það sama til kynna. 

  

6. Vara. sem auðkennd er sem kaffilögur, en fullnægir ekki skilyrðum 9. töluliðs 1. greinar. 

Þegar ranglega er bent til sérstaklega vandaðrar framleiðslu eða samsetningar. 

3. Þegar kaffi er ranglega talið hafa sérstök hollustuáhrif. 

  

ac
 

IV. KAFLI 

Vélar til framleiðsla á tilbúnum kaffibaunum. 

7. gr. 

Bannað er að búa til eða flytja inn í landið vélar eða önnur áhöld, sem ætluð eru til fram- 

leiðslu á tilbúnum kaffibaununi 

18 

20. jali
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53 V. KAFLI 
20. Júlí 

Almenn ákvæði. 

S. gr. 
Til að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum. sem undir þessa reglugerð falla, skal fyrst um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með mat- vælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, greiða gjald af þeim vörutegundum, sem um setur í 1. grein þessarar reglugerðar, kr. 1,00 fyrir hver 100 kg eða brot úr 100 kg af innflutningi. Gjald Þetta innheimtist með tolltekjum ríkis: 

  

  

  

jóðs og eftir sömu reglum. 

9. gr . gr. 
Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau fer samkvæmt 11. gr. laga nr. 24, 1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

10. gr. 
Reglugerð Þessi gengur í gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkv. lögum nr. 24, 1. febrúar 1986. og birtist til leiðbeiningar og ettirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 20. Júlí 1986. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

54 REGLUGERÐ 20. júlí 

  

um kakaó og kakaóvörur. 

I. KAFLI 

Skýring hugtaka. 

1. gr. 
Kakaóbaunir eru fræin úr aldinum kakaótrésins (theobroma cacao), og eru þær þurrkaðar, 

gerjaðar eða ógerjaðar. 

Kakaóbaunir eru venjule; flokkaðar á tvennan hátt: 

  

I. Eftir hreinsuninni: 

1. Óvaldar kakaóbaunir: 

a) Í umbúðum framleiðslulandsins. 

b) í öðrum umbúðum. 

2. Valdar kakaóbaunir: Öll óhreinindi og ónothæfar baunir hreinsaðar úr. 
I. Eftir vinnslunni: ” 

I. Kakaóbaunir, kjarnar og deig: 

a) Óunnar, Þurrkaðar eða brenndar kakaóbaunir. 
b) Kakaókjarnar: Valdar kakaóbaunir, þurrkaðar eða brenndar og flysjaðar. Í kakaókjörn- 

um er eins lítið af fræhýði, fræhinnum og kími og orðið getur. 
ce) Kakaómolar: Grófmuldir kakaókjarnar. Í kakaðmolum er eins lítið af fræhýði. fræhimn- 

um og kími og orðið getur. 

d) Kakaódeig: Smámuldir (malaðir, valtaðir, slípaðir) kaka6kjarnar eða kakaðmolar. Í kakaódeig má nota í mesta lagi 2% af kakaósalla. Við vinnslu kakaðdeigsins er stund- 
um látið í það lítið eitt af lecitíni. 

e) Uppleysanlegt kakaódeig: Á deigið eru látin verka alkalíkarbónöt, ammóníak, ammóníium- 
sölt, magnesíumoxyd eða önnur Óskaðleg efni, svo og gufa undir þrýstingi. Lífræn



  

(organisk) efni må ekki nota. f kakaådeigi og uppleysanlegu kakaådeigi er venjulega 1 

58% af kakaósmjöri og í mesta lagi 0,3% af sandi, midad vid fitusnautt hurrefnid, I 

kakaðdeigi er allt að 5% af Ösku, í uppleysanlegu kakaódeigi allt að 7%. 

2. Urgangsefni: 

a) Kakaósalli: Smáagnir úr kakaókjörnum, sem til falla við hreinsun á ýmiskonar kakaó- 

úrgangi. Í kakaósalla er ekki meira en 10% af fræhýði. fræhimnum og kími. 

b) Kakaóhýði: Meira eða minna mulið fræhýðið, sem fellur til) þegar þurrkaðar eða 

brenndar kakaóbaunir eru flysjaðar. 

ce) Ýmiskonar kakaðúrgangur: Sambland af kjarnaðgnum, kími, fræhýði og fræhimnum, sem 

  

fellur til, þegar þurrkaðar eða brenndar kakaóbaunir eru malaðar, flysjaðar og hreinsaðar. 

2. gr. 

aómolum, sem í er Í mesta 

  

Kakaósmjör er feiti sú, sem pressuð er úr kakaókjörnum eða ka 

lagi 2% af kakaósalla, úr kakaðdeigi eða uppleysanlegu kakaódeigi. Feitin er annaðhvort síuð eða 

ósíuð, og er ekki með hana farið á efnafræðilegan (kemískan) hátt. Hún hefir sýrutöluna 4,5 

(mg KOH í 1 g af fitu) í hæsta lagi. 

Kakaóduft er unnið úr kakaðkjörnum eða kakaðmolum, sem Í er í mesta lagi 2% af kakaósalla, 

úr kakaðdeigi eða uppleysanlegu kakaðdeigi með því að pressa úr því nokkuð af kakaósmjörinu og 

mala síðan eftirstöðvarnar. Meðan á vinnslunni stendur, er stundum látið í kakaódeigið litið eitt 

af lceitíni, svo og náttúrlegt krydd, vanillín eða aethyletur vanillínsins. Í kakaðdufti er að minnsta 

kosti 20% af kakaðsmjöri. Í fiturýru kakaódufti er að minnsla kosti 10%, en þó minna en 20% af 

kakaésmjöri. Takmörkin fyrir kakaósmjörinnihaldi kakaóduftsins eru miðuð við kakaóduft. sem í 

er 5% af vatni. 

Kakaðmalt er kakaóduft eða filurýrt kakaódutt, sem í er blandað allt að 50% af byggmalts- 

mjöli eða að minnsta kosti 5% af extrakti úr byggmalti. 

Ef kakaóduftið er blandað öðru mjöli. er það auðkennt med tilliti til pess, t. d. hafrakakað. 

3. gr. 

Súkkulaði er unnið úr kakaðkjörnum eða kakaðmolum, sem í er í mesta lagi 2% at kakaósalla, 

eða úr kakaðdeigi og hreinum, hvítum neyzlusykri (saccharose) með eða án viðbótar af kakaó- 

smjöri, mjólkur- eða undanrennudufti, náttúrlegu kryddi. vanillíni eða aethvletri vanillínsins. i 

  

og kakaósmjöri samanlagt og Í 

  

súkkulaði er að minnsta kosti 40% af kakaódeigi eða kakaóðdeigi 

i 60% af sykri. Í súkkulaði er að minnsta kosti 21% af kakaðsmjöri. Ef notað er kakaó- 

í því. Súkkulaði getur verið duft 

  

mesta la   
smjör Í súkkulaðið, er þó að minnsta kosti 33% af kakaðdeigi 

eða mótaðar Dlötur eða molar. 

Átsúkkulaði er sérstaklega vel unnið súkkulaði (valtað, slípað). sem i er að minnsta kosti 

;i 50% af hreinum, gi   

  

50% af kakaódeigi eða kakaódeigi og kakaðsmjöri samanlagt og í mesta las 

hvítum neyæzlusykri. Í því er að minnsta kosti 26% af kakaðsmjöri. Ef notað er kakaósmjör Í 

súkkulaðið, er þó að minnsta kosti 35% af kakaódeigi í þvi. 

Rjómasúkkulaði er súkkulaði, sem í er að minnsta kosti 25% af kakaðdeigi eða kakaódcigi og 

60% af hreinum, hvítum neyæzlusykri, ennfremur svo mikið 

    

kakaðsmjöri samanlagt og í mesta lag 

af rjóma eða rjómadufti (þurrrjóma) eða ósöltuðu smjöri og mjólk eða mjólkurdufti, að mjólkur- 

ð co af súkku- 

  

€ 
feitin sé að minnsta kosti 5,5% og filusnautt mjólkurþurrefnið að minnsta kosti 

  

laðinu. Ef notað er kakaósmjör Í súkkulaðið, er þó að minnsta kosti 10% af kakaódeigi í því. 

Nota má Í rjómasúkkulaði mjólk eða mjólkurduft í stað jafnmikils hluta af sykri. 

Mjólkursúkkulaði (nýmjólkursúkkulaði) er súkkulaði, sem í er að minnsta kosti 25% af kakaó- 

deigi eða kakaódeigi og kakaósmjöri samanlagt og í mesta lagi 60% af hreinum, hvítum neyzlusykri, 
    

ennfremur svo mikið af mjólk eða mjólkurdufti (þurrmjólk), að í súkkulaðinu sé að minnsta kosti 
J . J 

32% af mjólkurfeiti. Ef notað er kakaósmjör Í sökkulaðið, er þó að minnsta kosti 10% af ka 

  

deigi í því. 

Undanrennusúkkulaði er súkkulaði, sem í er að minnsta kosti 25% af ki 

deigi og kakaósmjöri samanlagt og Í mesta lagi 60% af hreinum, hvitum neyzlusykri, ennfremur 

kkulaðinu sé að minnsta kost 12.5% af 

kaðdeigi eða kakað-      

  

svo mikið af undanrennu eða undanrennudufti, að í sú 

fitusnauðu þurrefni mjólkurinnar. Ef notað er kakaðsmjör í súkkulaðið. er þó að minnsta kosti 

  

     10% af kakaódeigi í því. 

Súkkulaðihúðað mungæti (t. d. kremsúkkulaði, krókantsúkkulaði, marsípansúkkulaði, nugat- 
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54 súkkulaði, konfekt). Iunst er kjarni úr viðkomandi mungæti, og er hann húðaður kakaódeigi, súkku . or aði 
20. júlí "201, súkkulaðihúð, rjóma- eða mjólkursúkkulaðihúð. Húð þess mungætis. sem mótað er í plötur, nem- ur að minnsta kosti 25% af öllum Þunganum. 

Ávaxtasúkkulaði er súkkulaði blandað ávöxtum. Þegar notaðir eru ávextir eitrus-tegundanna. eru oft einnig notuð ilm- og bragðefni barkarins eða börkurinn sjálf 
Hnotsúkkulaði er súkkulaði blandað heslihnetum eða 

ur. 

valhnetum, og eru þessar hnetur oft malaðar. Oft er allt að því þriðjungur olíunnar pressaður úr þeim. 
Möndlusúkkulaði er súkkulaði blandað heilum eða muldum, sætum möndlum, Oft er allt að því þriðjungur olíunnar pressaður úr möndlurnum. 

Í súkkulaði má blanda k 

með tilliti til þess 

  

ffi eða öðrum slíkum efnum, og er bað þá sérstaklega auðkenn! 

Súkkulaði-húð (couverture) er súkkulaði, sem í er í mesta 

  

50% úf hreinum, hvítum og að minnsta kosti 33% af kakaódeigi, sem í hefir verið sett svo mikið af smjöri. að í húðinni er að minnsta kosti 35% 

neyzlusykri 
kakaóð- 

af kakaósmjöri. Setja má í húðina allt að 5% sam- tals af helsihnetuin, valhnetum, sætum möndlum. Þurrkuðum ávöxtum (eins og t.d. rúsínum, kú- rennum), maltextrakti, maltsykri eða mjólkurdufti (þurrmjólk). og kemur það í stað jafnmikils hluta af sykri. 

   Rjómasúkkulaði-húð, mjólkursúkkulaði-húð er kkulaði, sem í er að minnsta kosti 35% sam- tals af fitu (kakaósmjöri og mjólkurfeiti) og í mesta lagi 50% af hreinum, hvítum neyzlusvkri 
rðar eru lil rjómasúkkulaði, mjólkursúkkulaði (3 

  

og að öðru leyti uppfyllir kröfur þær, s 
tölul. 3, 4). 

Í kakaðvörum er stundum lítið eitt af lecitíni. 

    

Ii. KAFLI 

Matsreglur. 

  

Kakaóvörur þær, sem nefndar eru hér á em sérstaklega taldar skemmdar. og má ekki hafa þær í umferð, þótt auðkenndar séu með tilliti til þess: 
i. Kakaóbaunir: 

) Óvald: a 

  

í öðrum umbúðum en umbúðum framleiðslulandsins, ef í þeim er meira en 15% af I 70 
ónothæfum kakaóbaunum og Óhreinindum, 

b) valdar, ef í þeim eru samtals meira en 3% af Ónothæfum. sérstaklega skemmdum kakaó- 
baunum og óhreinindum. 

Þær kakaóbaunir eru taldar skemmdar, sem hafa spillzt verulega af völdum sjávar, 

  

myglu, Vldu, reykjar eða skorkvikinda eða ef af þeim er fúkkalvkt eða myglubragð. 
2. Kakaóvörur úr kakaðbaunum, sem í er meira af ónothæfum eða skemindum kakaóbaunum, 

svo og óhreinindum, en minnst getur orðið.   

3. Kakaóvörur, sem breytzt hafa svo verulega í útliti, að bragði eða lykt, að þær eru miður hæfar 
til neyzlu. 

1. Kakaósmjör, sem hefir hærri sýrutölu en 4,5 eða er þrátt. fúkkað, myeglað eða 
an hátt viðbjóðslegt 

á einhvern ann- 

5. gr. 

  

begar svo til I   'tgar, er hér greinir, eru kakaóðvörur taldar eftirlíkingar eða metn- 

  

ðar, og má ekki hafa þær í umferð. þótt þær séu auðkenndar með tilliti til þess. Undan- teknar eru þó vörur þær, er greinir Í lölulið 9, 11, 18e, 18f og 23 þessarar sreinar: 
I. Vörur, sem taldar eru kakaóvörur. en fullnægja bó ekki skilyrðum 1.--8. 

reglugerðar 

  

greinar þessarar 

  

2. Vörur, sem eru þannig útlits eða hafa þá lykt og bragð. er getur valdið því, að villt 
þeim og einhverjum þeim kakaóvörum, sem skilgreindar eru í 1-—3. 

sé á 

in þessarar reglugerð- 

    

ar, enda fullnægi þær ekki þar settum skilyrðum. 
3. Kakaóvörur, sem í er meira at kakaóhýði, kakaókimi eða kakaófræhiminm 

orðið. 
en minnst getur 

4. Kakaóvörur, sem í er önnur feiti en kakaósmjör, þó að undantekinni Jeirri feiti, sem stafar



10. 

t 
=
 

19. 

20. 

21. 

  

23. 
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af efnum, sem heimilt er að blanda í kakaðvörur, sbr. 3. gr. 1. 3. 4. 54 8. 9. 18. og 13. tölulið, 54 

Þessarar reglugerðar. R vr 
EN , . , 20. Júlí 

Kakaðvörur, sem i er jarðolía. ” 

Kakaóvörur, sem i er notad meira en 2% af kakaósalla, miðað við efnin úr kakaðinu, eða eru 

að nokkru eða öllu leyti gerðar úr kakaóðúr i j 

  

ngi, kakaóhýði eða úr hvorutvegg 

Kakaóvörur, sem eru litaðar eða húðaðar með lakki. 

    

þó að undanteknum óskaðl gum litum til 

skreytingar og sandarrak- eða benzåelakki eða öðrum Óskaðleguim lakktegundum tii húðunar 

á súkkulaðimvndum. 

  Kakaóvörur, sem Í er meira en 0.3% af lecitini, miðað við hreint lecitin og fullgerð: 1 vöruna. 

  Kakaóvörur, sem í eru náttúrleg eða tilbúin ilm- og bra 'ðefni, nema þær sén nægjanle   og 

  

viðeigandi auðkenndar með tilliti til þess, þó að undanteknu náttúrlegu kryddi, vanilíni og 

aethyletri vanillínsins. 

Kakaódeig, kakaóduft, fiturýrt Kkakaóduft, sem í eru annarleg efni, Önnur en þau. er hér 

greinir: 

  

a) Litið eða ekki meira en svo af kal 

ekki orðið. 

b) Ammóníumsölt, en þó minna en svo. að þeirra verði vart af lyktinni. 

  

cuóhyði, k ókini og 1 

  

aðtræbimnum, að minna geti 

  

ce) Alkalíkarbónöt, magnesíumsambönd eða önnur óskaðles efni, sem notuð ern til 

  

kakaóið uppleysanlegt eða slökkva (neutralísera) það. enda fari þessi efni ekki fram úr 

miðað við kakaodeigið. 

d) Náttúrlegt krydd, vanillín eða aethvletur vanillínsins 

e) Sandur allt að 0,3% miðað við fitusnautt þurrefirið. 

f) Lecitín (sbr. 8. tölulið bessarar greinar). 

    

     Kakaóðduft, sem í eru minna en 20% at kakaósmjöri nema það sé auðkennt sem „fitursil“. 

Fiturýrt kakaðduft, sem í eru minna en 10% af kakaðsmjöri. 

Kakaóduft og fituryrt kakaóduft, sem ekki verið rt uppleysanlegt. ef í því er meira 

  

    en 5% af Ösku miðað við kakaódeig með 55% aðsmjöri. 

Kakaódutt og fiturýit kakaóduft, sem gert hefir verið upplevsanlegi, et í því er meira en 7.5% af 

ösku miðað við kákaódeig með 55“ af kakaósmjö 

  

i 

Kakaóduft og fituryrt kakaðduft, sem í er meira en 9% af vatni. 

   

Súkkulaði, seim í hefir verið     átið me 

Súkkulaði, sem í er meira en 2,5% af 

en 1% al vatni, meðan á framleiðslunni stóð. 

vatni. þó að undanteknu rjómasúkkulaði, mjólkursúkku- 

laði og undanrennusúkkulaði. 

Súkkulaði, sem í eru annarleg efni önnur en þessi: 

a) Lítið eða ekki meira en svo af kakaóhýði, kakaðkimi og kakaófræhimnum, að minna geti 

ekki orðið. 

b) Sandur allt að 0,3% miðað við fitusnautt og sykursnautt þurrefnið. 

ec) Mjólk eða mj         urvörur, enda sé s sulaðið a    

  

  uðkennt sem rjómasúkkulaði eða mjólkur 

súkkulaði eða undanrennusúkkulaði, c 

dufti 

  

í því er metra en 5% af mjólkur- eða undanrennu- 

d) Náttúrlegt krydd, vanillin eða aethyletur vanilinsins. 

ce) Lecitín (sbr. 8. tölulið þessarar 

  

  

ere 
Ð 

Heslihnetur, valhnetur, sætar möndlur, jarðhnetur 

it, k: 

bragðefni (þó að undanskildu vanillini og aethyletri vanillinsins), e: 

eggjahvita, enda sé såkkuladd n: 

kókoshnetur, parahnetur, cashewhnetur.   

marsipan, nu     ffi, hunang eða annað þess háttar, ávextir, náttúrleg eða tilbúin ilm- og 

  

rauða eða     

   sjanlega og viðeigandi auðkennt og þessi efni ásamt 

sykrinum fari ekki samtals fram úr 60%, 

  

kjarnarnir eða ávextirmir eru settir í súkkulaðið 

Í stykkjum, teljast þeir ekki með. 

Mjólkursúkkulaði, sem í er látið undanrennuduftt. 

Rjómasúkkulaði, mjólkursúkkulaði, undanrennusúkkulaði, sem Í er samtals meira at sykri á- 

samt leyfðum viðbótarefnum öðrum en tjóma, mjólk eða undanrennu en 60%. Kjarnar eða á- 

   vextir, sem settir eru í súkkulaðið heilir eða í stykkjum, tel 

Hnotsúkkulaði eða möndlusúkkulaði, sem í eru notaðar ef 

  

ist ekki með. 

   stöðvar olíuframleiðslunnar. 

Súkkulaði. sem í eru notaðar heslihnetur, valhnetur, sætar möndlur, jarðhnetur, kókoshnetur, 

i 

parahnetur eda cashewhnetur, ef í það er sett feiti eða olía úr nefndum kjörnum. 

Súkkulaðihúð, sem í er notað samtals meira en 5% af heslihnetum, valhnetum, sætum möndl- 

um, jarðhnetum eða ávöxtum, ef hún er ekki auðkennd á viðeigandi hátt, t. d. sem „hnotsúkku- 

laði-húð“, sem „súkkulaðihúð með jarðhnetum“ o. s. frv.
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54 24. Kakaéfeiti, sem talin er kakaósmjör og unnin hefir verið með upplausnarefnum. 
20. júlí 25. Kakaósmjör, sem í er kakaóðfeiti unnin með upplausnarefnum, annarleg feiti eða olía úr jurta- 

eða dýraríkinu, hert feiti, jarðolía eða önnur annarleg efni eða 
  

litað kakaósmjí 

    

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér teljast kakaóvörur blekkjandi vegna villandi 
auðkenningar, upplýsinga eða umbúnaðar: 

I. Vörur með auðkenningu, upplýsingum eða umbúnaði eins og þær væru einhverjar af þeim 
vörum, sem taldar eru i 1.—3. grein þessarar reglugerðar. 
skilyrði. 

  

in þess þó að uppfylla þar sett 

Kakaóduft, sem auðkennt er „fituríkt“ eða annað þvíumlíkt. 
Kakaómalt, sem í hefir verið notað fiturýrt kakaóduft, án 
sambandi við nafnið. 

  

þess að vera auðkennt svo í beinu 

4. Þegar þau efni, sem leyfð eru skv. 5. grein, tölulið 186. f. eru ekki auðkennd samkvæmt því í 
beinu sambandi við nafn vörunnar. þó að undanteknu súkkulaði, sem í er allt að 5% af mjólk- 
ur eða undanrennudufti. 

5. Súkkulaðihúðað mungæti, sem mótað er í plötur og er ekki auðkenni „súkkulaðihúðað ...“ eða 
á annan viðeigandi hátt. 

6. Þegar kakað eða súkkulaði er blandað öðrum efnum, sbr. 2. og 8. grein þessarar reglugerðar, 
en nafnið þannig prentað eða letrað á annan hátt, að sérstök áhergla er lögð á orðin 
og súkkulaði. 

kakaó 

  

Ef ranglega er bent til sérstaklega vandaðrar framleiðslu. 
8. Kakaóvörur, sem eru ranglega taldar hafa sérstök hollustváhrif. 

II. KAFLI 

Verzlun með plötusúkkulaði. 

T. gr. 

Súkkulaði, sem mótað er í plötur, má í lausasölu aðeins selja eða hafa á boðstólum í plötum, 
sem eru 500, 250, 200, 125, 100. 50 eða 

þeim. 

      grömm að þyngd (nettó). Ef súkkulaðið er í umbúðum. er 
Þunga innihaldsins getið 

  

Þessi ákvæði gilda ekki, þegar seld eru stykki minni en 25 grömm. né heldur um sölu á 

  

stykkjum úr plötum, eða þegar súkkulaði er self eftir Þunga 

  Í plötum, sem vega meira en 100 grömm, má eigi muna meiru en 3% á Þunganum og á 
plötum, sem eru 100 grömm og þar undir. ekki meiru en 1%, hvorttveggja miðað við þá Þyngd, sem 
um getur í 1. málsgrein þessarar greinar. Undantekið er súkkulaðihúðað mungæti og súkkulaði, 
sem í eru fræ, kjarnar eða ávextir í heilu lagi eða stykkjum. Þar má eigi nuna meiru en 4% á 
þunganum á þeim plötum, sem vega meira en 100 grömm, og ekki meiru en 5% á þeim plötum, 
sem vega 100 grömm eða minna, hvorttveggja miðað við þá þyngd, sem um gelur í Í, málsgrein 
þessarar greinar. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

8. 
Til að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum, sem undir bessá reglugerð falla, skal fyrst 

sr. 

um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglngerð um kostnað af eftirliti með mafvæluni 
og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum greiða gjald af beim vörutegundum, sen im getur í 3. grein 
þessarar reglugerðar, kr. 250 fyrir hver 100 kg eð: 

  

1 brot úr 100 kg af innflutningi eða framleiðslu. 
og af þeim vörum, öðrum en kakaósmjöri, sem um getur í 9. grein, kr. 1,00 fyrir hver 100 kg eða 
brot úr 100 kg af innflutningi eða framleiðslu. Gjald Þetta innheimtist með tolltekjum ríkissjóðs 
og eftir sömu reglum. 

9. gr. 

Um mål åt af brotum å reglugerð þessari og refsingar fyrir þau, fer samkvæmt 11. grein 
laga nr. 24, 1. febrúar 1986, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzln- og nauðsynjavörum. 5
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10. gr. od 
Reglugerð þessi gengur í gildi 1. október 1936 nema 7. gr. sem öðlast gildi 1. október 1988. og júlí 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24, 1. febrúar 1936, og birtist til leiðbeiningar 

og eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneylinn, 90. júlí 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Friðg. Bjarnarson. 

SAMÞYKKT ot 

fyrir Veiðifélag Vatnsdalsár, 

Í. gr. 

Félagið heitir „Veiðifélag Vatnsdalsár“. Heimili þess og varnarþing er að 

Sveinsstöðum. 

2 2. gr. 

Markmið félagsins er að auka laxveiði á félagssvæðinu og arð af henni. 

3. gr. 

Markmidi sinu hyggst félagid ad nå med því: 

a. að friða ána fyrir hverskonar veiðiaðferðum til laxveida nema stangaveida 

samkvæmt þeim reglum og ákvörðunum, er félagsstjórn eða lögmætur 

félagsfundur samþykkir, 

b. að vinna að ófriðun og útrýmingu sels og annars veiðivargs. 

Í. gr. 

Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til laxveiði í Vatnsdalsá, Álftaskálará, 

Tunguá með Hólkotskvísl, Kornsá og Giljá og framrennsli þeirra. Sömuleiðis 

hefir félagið umráð yfir allri silungsveiði á svæðinu. að því undanskildu, að 

lagnetjaveiði fyrir silung er leyfileg fyrir ábúendur á svæðinu frá sjó og fram 

að Undirfelli. Þó má möskvastærð silunganeta eigi vera meiri en 4% cm á 

milli hnúta og netin eigi ná lengra frá landi en lög heimila. Eigi má hafa króka 

eða fleygnet, er að dómi sérfróðra manna getur talist veruleg hindrun fyrir 

laxgöngu. 

ð. Sr 

Félagsmenn eru ábúendur allra jarða á félagssvæðinu, en þær eru: Hjalta- 

bakki, Skinnastaðir, Akur, Stóra-Giljá, Litla-Giljá, Beinakelda, Hnausar, Bjarna- 

staðir, Másstaðir, Hjallaland með Grundarkoti, Hvammur, Eyjólfsstaðir, Bakki. 

Hof, Kötlustaðir, Gilá, Marðarnúpur, Guðrúnarstaðir, Kárdalstunga. Þórorms- 

lunga, Kot, Forsæludalur, Grímstunga. Haukagil, Saurbær, Ás, Brúsastaðir.
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Snæringsstadir, Undirfell, Kornså, Gilsstadir, Flaga, Helgavatn, Hnjúkur, Breiða- 
bólsstaður, Miðhús. Vatnsdalshólar, Sveinsstaðir, Steinnes. Þingeyrar og Geira- 
staðir og Leysingjastaðir. 

Ohetmilt er öllum að veiða lax á Félagssvæðinu nema með skriflegu leyfi 
félagsstjórnar. 

7. or. 

Félagsstjórn skal leigja ár á félagssvæðinu eða hluta af beim einstökum 

3 

mönnum eða félögum til stangaveiða. Þó má leyfið eigi vera nema til eins árs.      
nema lögmætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, að slíki 
leyfi verði til umræðu. Veiðimönnum er heimil án sérstaks endurgjalds um- 
ferð með ánum á veiðiferðum sínum, en gæta skulu þeir þess að sera sem minnst- 
an usla og alls ekki sleppa hestum í slægjulönd manna, og löka öllum hliðum, 
er þeir fara um. 

8. Er. 

Félagsstjórn skal sjá um alla veiði félagsins, gera samninga um slanga- 
veiði, sjá um verkun og sölu afla og allt annað. er félagið varðar. 

9. Er. 

Kostnaði öllum, er félagið kann að hafa, skal jafnað niður á félagsmenn 
eftir þeim hlutföllum, er arðskrá félagsins tiltekur. 

10. gr. 

Stjórnina skipa 3 menn, formaður og 2 meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir 
á aðalfundi til þriggja ára í senn ásamt 3 varamönnum. Enginn alkvæðisbær 
félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema hann hafi setið 3 undanfar- 
andi ár í stjórninni. 

1. gr. 

Stjórnin hefir á hendi allar framkvæmdir milli funda. Formaður er full 
trúi félagsins út á við og hefir umsjón með störfum félagsins og fjárreiðum 
þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. 

12. gr. 

Aðalfund heldur félagið í janúar ár hvert. Aðalfundur er lögmætur, ef hann 
er boðaður með uppfestri auglýsingu á Stóru-Giljá, Sveinsstöðum og Undir- 
felli með þriggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá gerðum félags- 
ins á liðnu starfsári, leggur fram áætlun og tillögur um síarfsemi Þess á næsta 
ári. Þar leggur hún og fram endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið ár, og 
úrskurðar fundurinn þá. Aðalfundur kýs stjórn og 2 endurskoðendur ásamt 
varamönnum Ul þriggja ára. Aðalfundur ákveður laun stjórnar og annara 55. J å



starfsmanna. Afl atkvæda rædur urslitum måla å fundum félagsins, nema um 55 

breytingar á samþykktinni eða félagsslii (sbr. 15., 18. og 19. gr.). 22, juli 

15, ør. 

Aukafundi heldur stjórnin, þegar henni þykir ástæða tl eða 1 félags- 

manna óskar. 

14. or. 

Beikningsár félagsins er almanaksárið. 

15. gr. 3 

  

Ardi af veiði félagsins skal skipt á félagsmenn samkvæmt arðskrá, er 16g- 
  

mætur stofnfundur samþykkir og hlotið hefir stjórnarráðsstaðfestingu. Arð- 

skráin skal endurskoðuð á 5 ára fresti. Náist ekki samkomulag um Þrevtingu. 

gildir arðskráin áfram. 

16. gr. 

samkv. Í4. gr. fyrr en eftir aðalfund. Aðal- Eigi má ú 81 thluta arði að fullu 

fundur setur ákveðið að leggja allt ad 5% af ársarði félagsins í sérstakan sjóð, 

ef 24 hlutar fundarmanna samþykkja það, enda skal þá félagsstjórn á næsta 

aðalfundi leggja fram uppkast að reglugerð fyrir sjóðinn 

|“. er. 

Brot á samþvkkt þessari varðar refsingu samkvæmt lögum nr. 61, 32 

IS. gr. 

Sampykktinni må breyta, ef %% mættra félagsmanna sambykkia brevting- 

una, og hafi hennar verið gelid 1 fundarbodi. 

19. or. > 

Félaginu má slíta, ef 5% félagsmanna sambykkja pad. 

Sambvkki bessi staðfeslist her með samkvæmi lögum nr. 61, 25, juni 1932, 
I í € + 

um lax- og silungsveiði tíl að öðlast gildi þegar í stað og birtist Hl eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. júlí 1930. 

Hermann Jónasson. 

"igfús Einarsson.
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56 REGLUGERÐ 

m breytingu á reglugerð nr. 7. 11. janúar 1935, um gjaldevrisverzlun, 

innflutning o. fi. 

it. gr. reglugerðar nr. 7, 11. jan. 1935, um gjaldeyrisverglun, innflutning 

o. fi, hljóði svo: 

Áður en ferming útflutningsvara á sér stað, skulu útflytjendur afhenda loe- 

reglustjóra eða umboðsmanni hans, í Reykjavik tollstjóra, skriflega yfirlýsingu 

um eflirgreind atriði varðandi hinar útfluttu vörur: 

I. Tölu, magn og legund varanna. 

2. Söluverð, ef sala hefir átt sér stað, annars áætlað fob.-verð varanna. 
5. Allan kostnað, sem vegna útflulnings varanna er greiddur hér, svo senu 

flutningssjald, vátryggingu og umbúðir. 

í. Ákvörðunarstaði varanna. 

ö. Nöfn og heimili viðtakenda. 

6. Hvar og hvernig vörurnar séu greiddar eða eigi að greiðast: 
a. Ef andvirði varanna er greitt fyrirfram, skulu útflytjendur leggja fram 

voltorð frá bönkunum um, að erlenda gjaldeyrinum hafi verið skilað 
til bankanna hér. 

b. Ef andvirði varanna eða hluta sf því er ráðstafað eða á að ráðstafa san- 
kvæmt sérstakri heimild gjaldeyris- og innflutningsnefndar. skulu úi- 
Hytjendur leggja fram heimildarskial þar að lútandi. 5 

c. Ef andvirði varanna, allt eða að einhverju leyti, er væntanlegt siðar, 

> 
skulu utflytjendur tilgreina, hvenær og i hvada banka erlendi gjaldeyr- 

  irinn sé væntanlegur, svo og, af hverjuni honum verði skilað bangad. 
Yfir i 

  

ysingu bessari, sem skrá skal á þar til gerð eyðublöð, skulu ávallt fylgja 
afrit af farmskirteinum og sölureikningum vfir vörurnar, ef sala hefir farið fram 
Hafi sala hinsvegar ekki farið fram eða útflutningsvörur eru sendar í umboðs- 
sölu, skulu útflytjendur undirrita skuldbindingu um að afhenda gjaldeyris- og 
mnflutningsnefnd afrit sölureiknings jafnskjótt og sala hefir farið fram. Séu 
vörur greiddar með islenzkum gjaldeyri, skulu fylgja skilríki frá sjaldeyris- og 
innflutningsnefnd eða bönkunum, er sýni, að sjaldeyrisins hafi verið aflað 
þannig, að eigi brjóti í bága við lögin um gjaldeyrisverzlun og reglugerð þessa. 

Auk þeirra skyldna. sem samkvæmt framansögðu eru lagðar á útflytjendur, 
skulu og skipstjórar eða afgreiðslumenn gera farmskrá wfir allar þær vörur, 
sem skip tekur til útflutnings á hverri höfn, og afhenda þau, áður en skipið leggur 
ur höfn, lögreglusljóra eða umboðsmanni hans, í Beykjavík tollstjóra, og skal 
á farmskránni standa tala, magn, tegund og merki varanna, nöfn sendenda og 

svo og á hana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra og, ef um   
'u er að ræða, einnig af afgreiðslumanni, um, að skipið hafi ekki tekið 

  

höfn aðrar eða meiri útflutningsvörur en á farmskránni greinir
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x 

Einnig skal skipstjori afhenda á síðustu höfn, er skipið tekur vörur Hl úf- 

ra, heildar. 

  

flutnings. lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, i Revkjavík tollsty 
> a 

- J 

hefir tekið til útflutnings hér á landi í 

  

farmskrá yfir allar vörur, sem skipið 

ttöorð. undirritað af skipstjóra, um, að 1 

  

umræddri ferð, og skal á hana ritað 

  

skipinu séu ekki aðrar eða meiri tilflutningsvörur en á 

greinir. 

Framangreind skjöl skal lögreglustjóri. í Beykjavík tollstjóri, síðan talar- 

laust senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 

*eglugerð þessi öðlast gildi 20. ágúst n. k. og birtist hér með 

  

sem hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 27. júlí 1956. 

4 
Eysteinn Jónsson 

Torfi Jóhannsson. 

AMÞYKKT 

ubúða í Vestmannaey}í 

    

1upsiad 

  

um vidauka vid sambykkt um lokunartima 

frá 12. april 1921 

  klarmmar, SDP, Sam - Svo hijédandi vidauki bætist aftan vid 2. grein sambyk 

bykkt 106. april 1931: 

Å timabilinu frå 1. juni til 31. ísl skal öllum sölubúðum lokad å virk- 

  

um dögum frá kl. 1255 e. h. 

  

Brauð- og mjólkursölubúðir skulu vera opnar eins og hér segir: Alla virka 

laga frá kl. 9 f. h. öl ki. 7 e. hu nema á tímabilinu frá Í. júní il öl. ágú 
€ 

hein lokað frá kl. 122 öl e. h. eins og öðrum sölubúðum. 

Á helgum dögum skulu þær vera opnar frá kl. 9 f. h. til kl. 1 e. h. og 

kl. 67 e. h. 

  

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17, 1. 

  

1936, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni Öllum þeim, sem 

eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 31. júlí 1936 

Haraldur Guðmundsson, 

Vigfús Einarsson 
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öð VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1936 til jafnlengdar 1937 

  

  

  

   

| Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. fr. auf kr sur aur. 
I.| í hndr, t kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ....... „á | 219 0581 219 581 183 
2. 6 ær, 2 il 6 vetra, loðnar og lembdar. í fard. hver á 30 831 184 98| 154 
3. 6 sauðir, 8 til 5 vetra, å hausti ...... .…. hver å ”»| » od» | 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á ”»1 0» ”» » 
5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti „....... hver á 1950} 234 001 195 
6. - 8 ær geldar å hausti .................... hver å 21 854 174 641 146 
7. 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 14 421 144 201 190 

S, - Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 145, 831 145 831 129 
0 - 1% hryssu, å sama aldri ................ hver å 139 09) 185 45| 155 

B. UI, smjör og tólg. 
10. | Í hndr., 120 pd. í hvítri ullu, vel þveginni .… pd. á 0 851 99060| 83 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á | 60} 72 001 60 
12. 120 bd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 301 156 00) 130 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 060) 72 00} 60 

GC. Tóvara af ullu. 
14. | Í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

hafdi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
4 þræði LL „2. pundið á DA) DR) | 

15. 60 pör eingirnissokka .............. „.. parið á NU) DU) » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á DAN) „ » 
17. 180 pör sjóvetlinga sr se... parið á ”» 9 ”» dd» ” 
Is. 20 eingirnispeysur lll hver å ÞAÐ ÞAÐ » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur lll. hver å DR) A) | 
20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á ”» dd» A | 
21. 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DA 0» DAN) | 

D. Fiskur. 
22.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 21 501 129 001 107 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å ”» 9 DAN) | 
21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞAÐ DA » 
25 6 vættir af ýsu, hertri „............... væltin á „ DR) | 
26 6 vættir af hákarli, hertum ,,......... vættin å ”». 0» ”» dd» »        



  

  

  

  

I peningum | Hundrad å | Alin 

kr. aur. kr aur.| aur. 

EF. Lýsi. 
27.| 1 hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á „ ,» » 

28. Í tunna (120 pt) hákarlalýsis ...... 8 pottar á „ ”» DD | 

20. Í tunna (120 pt.) selslysis ....... 8 pottar á DR ”» 0» » 

50. - I tunna (120 pt.) borskalysis ...... 8 pottar å 2 96 14 40| 37 

7 NF „ F. Skinnavara. 
31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 10 00 10 00) óð 

32. 6 fjórðungar kýrskinns .........00... 10 pund á 7 341 44 04| 37 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á > 794 34 74| 29 

34 — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å I 80) 38 40f 52 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 3 71 44 52| 37 

36. 6 fjórðungar selskinns ......0....... 10 pund á DAN) „0 | 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ..... hvert á 0 521 124 80} 104 

r. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ”» 0» „A | 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á BN) „|. » 

10. 120 pd. af fuglafidri ......0...... 10 pund å DR) ,» 9 | 

H. 480 pd. af fjallagrösum ........... 10 pund á DU) ”» 5 | 

42. | álnir, 1 dagsverk um heyannir .......00.0000... á 8 37 »… »f 167 

18 Í lambsfóður .....0.2202 0. reven rses á 9 04 » »| 181 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu 20.00.2000... NI 184 101 154 

Eftir 3, eða í ullu, smjöri Og tólg ......00.00 99 90| 83 

Eftir GC. eða í ullartóvört ......00.0 00. sr ernreneee „ » 

E lúr D. eða í fiski 0........220 nere senenee 129 00} 107 

Eftir E. eða í lysi ....... I {4 40} 37 

Eftir F. eða í skinnavörtt .......0.0 0 renses 54 49 45 

En medalverd allra landaura samantalid 2222000 ereessserseesssesesser öll 821 426 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0.%%00 00... 102 36} 85     
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 

Ari Arnalds. 

10. febrúar 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið. 5. marz 1930. 

Eysteinn Jónsson. 

1936. 

Páll Eggert Ólason. 

1936 

58



1936 116 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1936 til jafnlengdar 

  

10. 

12. 

13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

29. 

25 
9 

20.   

Á. Friour peningur. 
I hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 

ber til nóveimbermánaðarloka, 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 
Í2 sauðir, veturgamlir, á hausti ........, hver á 
ð ær geldar á hausti ........0.0.0. hver á 
10 ær mylkar á hausti .......... „ hver á 
Í áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 

“3 hryssu, á sama aldri ......... hver á 

B. UN, 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. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
4 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka FAIR „se... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka FIRIR parið á 
1850 pör sjóvetlinga ...... BR vrenee parið á 
20 eingirnispeysur se erevese hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur 20... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, í al. á 

- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðun .. vættin á 
6 vættir af Ýsu, hertri 2.............. vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........., vættin á 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Er. aur. kr. ur.| aur. 

205 67 | 203 671 170 

25 öð| 158 18| 128 

25 67 | 154 021 198 

21 25| 170 00} 142 

17 58| 210 96| 176 

ÍS 951 151 44| 126 

11 60 | 116 00 97 

145 001 145 00) 119 
128 67 | 171 56| 148 

(78 95 60 78 

0 57 68 401 57 

1 541 160 801 134 

0 62 74 40 62 

„ » » | » 

» » » » | 

» » ”» » » 

» | » » » 

» » | | | 

nn Ð » » » 

„ » » » » 

„ » » » » 

19 821 118 92 99 
” » » » » 

| | | | „ 

» » » » » 

» » » „ |    



147 1956 

  

  

    

SC 
f peningum | Hundrad å | Alin 9 

9 „ kr. aur. kr. aur.| aur. 

KE. Lýsi. 
27 í hndr., 1 tunna (120 pi) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR d» „A | 
28. Í tunna (120 pt.) hákarlalysis ....... 8 pottar á DAN) DR) » 

29. Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DU DR) » 
30. | - 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á A) nd» ”» 

F. Skinnavara. 
öl.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 831 39 321 59 

32. 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 8 50} 51 00 12 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á DR dd » dd» | 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å í Tó| 62 001 52 
35 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 6 ö8| 78 96} 66 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DAN) „A d» „ 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 32 76 80) 64 

G. Ymislegl. 
38. | I Endr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 12f 90 721 76 
39. 40 pd. af æðardún. óhreinsuðum ..... pundið á DR) nd | 

10. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 19 581 234 96| 196 
il, 180 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á A) ”» dd» » 

12. f 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 8 53 ”» 21 171 
453. Il lambsfodur ........... 00 å 8 50 „| 170 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ......0..0.. seneveneneunee never kernerne 163 761 156 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg ... SIR 99 30) 83 
Eftir G. eða í ullartóvörti ......0. 00. eneneee ”» dd | 

Eftir D. eða í fiski ............ 00. „1118 92) 99 

Eftir E. eða Í lyst ........0.00.. 0 „0 | 

Eftir F. eða í skinnavöru .......%.000 0 , 61 62 51 

En meðalverð allra landaura samantalið „........00 0 ennen eee eseee 445 60! 369 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ...... or. 110 90} 92     
  

Skrifstofu Suður-Múlasvslu, 26. febrúar 1930. 

Magnus Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 5. marz 1936. 

Evsteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason,
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145 

  

  

  

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frå 16, maimånadar 1936 til jafnlengdar 1937, 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. kr. aur. kr. aur.| aur. 

I. | Íhndr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. „......... á | 200 001 200 001 167 

9. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á IS 401 110 40| 92 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 19 801 118 80!) 99 
{. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 15 801 126 401 105 
5. 12 saudir, veturgamlir, á hausti ......... hver å 12 50f 150 001 125 
6 8 ær geldar å hausti 2... hver å 13 501 108 00| 90 
7. 10 ær mylkar á hausti ...... esserne hver å 6 40| 64 00| 53 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á | 164 00 164 00) 137 
9, /2 bryssu, å sama aldri .,.............. hver å | 109 00 145 381 121 

B. Ull, smjør og tólg. 
10. | 1 hndr.,, 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. å 0 651) 78 001 65 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. å 0 36 13 20 36 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 091 130 80} 109 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 0 581 69 60| 58 

GC. 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 Lo -.. pundið á DAN) DAN) » 

15. 60 pör eingirnissokka ............ „2... parið á VARÐ DAN) » 
16. 30 por tvibandsgjaldsokka ............. parid å nd» DJ) „ 
17. 180 pör sjóvetlinga SRI parið á ” dd ”»  d» » 
IS. 20 eingirnispeysur 00... hver á DAN) DAN) | 
19. ið tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á „ nd» » 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „ „ | 
21. 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ”» od» ”»  d» | 

D. Fiskur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á DAN) A | 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DA) „A | 
24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å „AÐ DAN) „ 
25. 6 vættir af ysu, hertri ..............…. vættin á DU) DAN) » 
26 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „A dd» DAN) » 
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öl. 
te 

dd. 
bye 
te 

  

GE
 

S
I
R
 

Gu
 

sk
a 

  

  

  = |, … 
E. Lýsi. 

1 hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 

Í tunna (120 pt) hákarlalysis ....... pottar á A) 

í tunna (120 pt) selslysis .......... pottar á nd» 

I tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å 

ca
 

pottar á »… DD 

=
 

ææ
 

F. Skinnavara. 
jórðungar nautsskinns ........ 10 pund á i 

SIR 10 pund 
HI 10 pund á 

sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

„ sauðskinns, af vefurg. og ám 10 pund á 

fjórðungar selskinns .............. 106 pund á 

240 lambskinn €vorlaml 

    

   

> 

DU bað, einlit ...... hvert á 

(. Ýmislegi. 

   

  

   

   

  
    

    

  
DO 

MH 

  
    

Í peningum 1undrað á Alin 

kr. aur. kr aur. aur 

» » » 

» » » 

» » D 

2 > » » » | 

7 67 50 68 
, - ger Po á 
á 9 34 02 

3 67} 22 02 18 
3 17 25 36 21 

2 67 32 04 2 
) in 8 00 18 00 10 

    

  

    

38 í hndr., 6 pd. af æðardún, vel pundið á A) ”». » ») 
39 10 pd. af æðardú pundið á DR) ÞIÐ » 

10 120 pd. af £ 10 pund å DR) ÞIÐ) » 
Ll. 180 pd. af fi g 10 pund å DAN dD »: » 
12. ft 5 ålnir, Í dagsverk um heyannir ........... á 6 80 ”». » 

13. l inmbsfóður 20... á 6 00 | 

Meðalverð á hve dum landaurum verður: 

NR RRR 151 88 
i og lol FA 50 40 

vu IR ”» d» ” 

eda AI ». » 
eða í lýsi a ”»| » ” 

Da Í skinnavoru 2... H 689} 37 

En meðalverð allra landaura sa ið nynnes 256 87} 214 

og skipt med 3 synir: 

NIÐUR 80 62 [1 

Ski Skaftafellssvslu, 20. janúar 1936 

Gísli Sveinsson 

i tanrttuð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

    

'áðunevlið. o. marz 1936. 

n Jónsson. 

  

Påll Eggert Ólason



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frå 1 6. maimånadar 1936 til jafnlengdar 

  

  

we 
No
 

mA 
CC 

  

A. Fríður peningur. 
   

      

á 

á 

á 

á 

Et hndr., Í kýr, 3 18 vetra, sem beri Írá miðjum octó- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... í 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

6 sauðir, J til o vetra, á hausti .......... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ........... hver 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...... . hver 

8 ær geldar á hausti ................ ... hver 

10 ær mylkar á hausti ........ BR hver 

Í áburðarhestur, taminn, 6 tl 12 vetra, í fard. 

13 hryssu, á sama aldri ............ „22. hver 

Bb. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 
pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 

smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
fólg, vel bræddri rr DA.    

   

  

   
      

då 
    

  

  

C. Tovara af ullu. 

      

arns, 3 til 6 hespur i pundi, 
sa Íl skreppur, en hver skreppa 
AI pundið á 

sokka ...............2.. parið á 

jaldsokka .... „22. parið Á 

parið á 

EYSUP .………… hver á 

í5 í ndsgjaldpeysu AÐRIR hver á 

í20 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 [lir af hardSfiski, vel verkudum ... vættin å 

6 væltir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å 

6 vættir af ysu, hertei 2... vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

um Hundrað á 

aur. 

Alin 

aur 
  

    
61 

40 

142 

62 

20 

80 

80 

40 

  
= 

2
 

Ci
 

NØ
 

SD
 

di
 

m
e
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| í Í peningum | Hundrað á | Alin 

| fol S | 

| 
kr. aur k aur. | aur. 

E. Lýsi. “ 

27 í hndr., 1 tunna (190 pt. hvalslýsis ...... 8 pottar á DR) » | ) 

28. Í tunna (120 pt.) håkarlalysis 8 pottar å ”» dd » 

29. I tunna (120 bt.) selslysis ..... 8 pottar å DAN ” ) 

30. 1 tunna (120 pt.) borskalysis 8 pottar å DR DR ) 

F. Skinnavara. 

31 1 hndr., t fjórðungar 1 nautsskinns ........ 10 pund á 9 88} 39 52 ð 

32. 6 fjórðungar kyrskinns ............ 10 pund á 6 25 37 90) si 8 é 
33. 6 a hrossskinns ........ .… 10 pund á 5 001 30 001 25 

34 8 fjó sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 7 44! 59 52 JB 

35. 12 fj ord. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á I 08| 48 96 tl 

36. 6 fjöri ungar selskinns .............. 10 pund á DR 

37. 240 lambskinn (vorlamba). einit hvert á 0 36 86 40 72 

G. Ymislegl. 
38, | T hadr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á | )) 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á 

10). 120 pd. af fuglatiðri 10 pund å ”» » ) 

H. 180 pd. af fjallagrösum ......... 10 pund á ”» dd 

12, | álnir, Í dagsverk um hevannir 20... á 17 » 149 

13. Í lambsfóður .....000 á 13 {449 

Meðalverð á hverju hund i og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .o...... 192 411 111 

Eftir eða í ullu, sm (8 801 6d 

Eftir G. eða í ullartóv HIÐ i 

Eftir Ð. eða í fiski .......0000 00. Þið ) 

Eftir E. eSa 1 lysi HANNAR ”»| » ) 

Eftir F. eða í skinnavöru HR AR 02 2 

En meðalverð allra landaura samantalið HR 259 53| 217 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða AIR 86 51) 72     
  

Skrifstofu Skaftafellssvslu 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðunevtið, 

Evsteinn Jón 

5. marz 

Ssott. 

1956. 

Páll Eggert Ólason 

1956 

61



62 VERDLAGSSKRA 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjar 

  

    

    

  

    

        

  

      

frá 16, mafmánaðar 1936 Ul jafnlengdar 1937 

= 
| 

Í peningum { Hundrað á | Alin 
| 

| á. Fríður peningur. „ 
Í. í hndr, 1 kýr, 3 Hl8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 265 00) 265 001 291 
2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver | BN) „ 

6 sauðir, 3 ti: 5 vetra, á hausti hver á 180 
i 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......... hver 180 

>. 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 160 
6. S ær geldar á hausti ..............22… hver á 173 
7. 10 mylkar å h: hver å 100 
8 Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 117 
9, 1%3 hryssu, å sama aldri ................ hver å » dd nd» » 

B. UI, smjør og tólg. 
10 I hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni pd. å 0 551 66 00 55 
1. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 30) 36 00) 30 
12 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 60/ 192 00} 160 
13 120 pd. af tålg, vel bræddri ............…. pd. å 0.701 84 001 70 

| 
| C. Tovara af ullu. 

14 Í hndr., 30 pd. he sarns, 3 til 6 Þhespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
4 þræði s..ssssssseeeeeeeeerree pundið á DAN) dd » 

io 60 pör eingirnissokka 2... parið á „A. A | 
16. 30 parid å „A ) | 
17. 180 p parið á 1 251 225 00} 187 
Is. 20 eingirnispeysur ............. hver á A) ”» ) 
19 io tvíbandsgjaldpeysur 0...) hver á „ DA) ) 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å » dB » 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til & kv. breidrar 1 al. å | 0 5 | 

D. Fiskur. 
Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 15 50) 93 001 77 

6 vættir af hardfiski, vel verkuðum væltin å » ” d» „ 
21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á DAN) NN) ) 
25. 6 vættir af ysu, hertri ................ væltin á DR) RN » 
26 6 vættir af hákarli, hertum „.... vættin á | „ ”». » ) 

       



  

  

  

    

  

    

        

153 

| 
Í peningum { Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr aut aur 

7 , . 
" 

FE. Lýsi. 
27 I hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å „A DAN) » 

28. . 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis 8 pottar á „ ”» dd» » 

99,| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... S pottar á „0 ”» 9 » 

30. | -— 1 tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar å 5 25 78 754 66 

F. Skinnavara. 
31 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á IO 00) 33 

32. 6 fjórðungar kýrskinns ....00.0..... 10 pund á 48 00 10 

dd. 6 fjórðungar hrossskinns ......0..... 10 pund á 36 00 30 

od. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 58 00 IS 

35 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á ð 15 00} 37 

36. 6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å DR) ,» od 

37 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á » ”» oo» | 

G. Ymislegl. 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ”» od» ”» dd | 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å „0 Do od | 

(0. 129 pd. af fuglafiðri 2c..c0000.. 10 pund á 18 001 216 001 180 

H. 180 pd. af fjallagrösum 22.00.0000... 10 pund å » » ” 

12, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ccc... å 12 00 „1 240 

to. 1 fambsfóður .....0.0 00 rr rr rer … Å SN) ”» dd | 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

A. eða Í friði ......00. 0 srnrers 195 86 

B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg .....0.00%0 000 94 50 76 

G. eða í ullarlóvöru ....... RIÐ 225 001 187 

Ð. eða í fiski ......0.02 0. er reeks kr renns 300 77 

E. eda i ly 75| 66 

F. eða í skinnavöru 101 38 

En meðalverð allra landaura samanmtalið Q.....0.. 750 511 609 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0000.. 0... . 121 754 101     
  

Skrifstofu Vesitmannaeyjakaupstadar, 5. marz 1956, 

Kr. Linnet, 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér með 

Fjármálaráðunevtið, 18. marz 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggerl Ólason. 
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63 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1936 til Jafnlengdar 1937 

  

    

  

  

Í peningum | Hundrað á 

Á. Fríður peningur. kr aur kr aur aur 
Í. | í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. 200... á | 236 501 236 50 2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 17 351 148 10 3. 6 saudir, 3 Hl 5 vetra, á hausti 20...) hver á 22 40} 194 40 Í. 5 sauðir, lvævetrir, á hausti ........, .… hver å 16 854 134 80 5. 12 saudir, veturgamlir, å hausti hver å 12 85) 154 90 6. ” S ær geldar å hausti 1... hver å 16 25| 130 00 7. 10 ær mylkar á hausti 2000... BI hver á 7 35 73 50 8 Í áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 153 50) 128 50 9 1% hryssu, å sama aldri 2... hver å 94 00) 125 33 

B. UI, smjør og tólg. 
10.) 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 57) 68 40 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 501 36 00 12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu 2... pd. á 1 381 165 60 13. 120 pd. af tólg, vel bræddri 2...) pd. á 0 65) 75 60 

(. Tovara af ullu. 
14, | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
14 brædi ss. .…….…. pundið á DAN) DAN) 15. 60 pår eingirnissokka .............., .… parid å DD. d» DR) 16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka 22... -. parið á nd „A 17. [850 pör sjåvetlinga 2... se... parið á ”» dd DA) 18. 20 eingirnispeysur 2.2... .… hver á ”»i ”  » 19. 15 tvibandsgjaldpeysur 0. hver å DAN) DAN) 20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, án. breiðs, 1 al. á DIR) ” 0» 21 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å ”». od ”» od» 

D. Fiskur. 
22 I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å nd» JAN) 20. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á JAN) DAN) 21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .… Væltin á BANN) DARNN 25. 6 vættir af ysu, hertri 2... vættin å DA) DAN) 20. 6 vættir af hákarli, hertum .........,, vættin á | 9 ».      



  

  

    

  

  
  

i peningum | Hundrað á | Alin 

i kr. aur. kr aur.| aur. 

KE. Lýsi. 
21.| I hndr., Í tunna (120 pí.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „A DR) | 
28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ..... 8 pottar å ». DU) | 
20. Í tunna (120 pt) selslýsis ..... .… 8 pottar á » DAN) ”» 

30. Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á VN dd ÞAÐ » 

F. Skinnavara. 
dl. t 1hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 6 121) 24 481 20 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å k 31 25 801 22 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 31 19 86 17 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 3 538) 28 64) 24 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 2 52} 30.24| 25 
30. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”» dd» ”» od» | 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 24 57 60| 48 

G. Ymislegl. 
50. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum ., pundið á ÞIÐ) DNNÐ)) | 
39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á A BN) „ 

10. 120 pd. af fuglafiðri ............... 10 pund á DAN) „. | 
H. 180 pd. af fjallagrösum ............. {0 pund á ”» dd „A | 

42. S álnir, Í dagsverk um heyannir ................….… á 7 öl „of 150 
13. 1 lambsfóður ..........00. á 6 80 „ „tl 186 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verður: 

Eftir A. eða í fríðu 135 151 112 

Eftir B. eða í ullu, sm, 86 40} 72 
Eftir C. eða í ullartóvöru ”» dd | 
Eftir D. eða í fiski „......... AIR »  dD » 
Eftir E. eda i lysi ............. HA DAN), 
Eftir F. eða í skinnavöru .......00.00 00 sl 11 

En meðalverð allra landaura samantalið FA 952 601 210 

og skipt með 3 sýnir 

Meðalverð allra meðalverða 84 22 0   
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 19. febrúar 1936, 

Björgvin Vigfússön 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðuneylið, 18. marz 1936 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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64 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

hrá 16. mafmánaðar 1936 tl jafnlengdar 1937. 

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

     

       

  

    

  

        

Á. peningur. kr. aur} kr. aur| aur. 
Í til S vetra, sem beri frå midjum oktå- 

rmånadarloka, i fard. .......... á 501 215 
9. tra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 561 118 
3. ö liló vetra, á hausti .......... hver á 50 | 149 
i, lvævelrir, á hausti .........,.. hver á 84| 159 
5. veturgamlir, å hausti 1........ hver å 281 177 
6. eldar á hausti 20... hver á 641 129 
7. 10 ær mylkar å hausti 2................. hver å 104 78 

S. Í áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 371 112 
9, 1% hryssu, å sama aldri 00... hver å 671 110 

B. 1 ll, smjor og lolg. 
10.| 1 hndr., vitri ullu, vel bveginni .. pd. å 0 601 75 60| 63 
Il. 12 ri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 38 15 60| 38 
12. 12 i, vel verkudu ........... pd. å 1 46) 175 201 146 
13. 12 vel bræddri .............. pd. å 0 621) 74 40) 62 

Tóvara af ullu. 
14.) 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
41 þræði HR HR „... pundið á ÞAÐ ”» DD ”» 

ið. 60 pör e singirnissokka IR parið á DAN DAN) | 
16. 30 pör Lvíbandsgjaldsokka ............. parid å DD. DD DJ) » 
17. 180 por sjóvetlinga Loc... parið á DAN) DR dd } 
18. 20 eingirnispeysur ........ oe... hver á JR) A | 
19 15 tvíbandsgjaldpeysur .............. hver å ”» dd» ”» Sy „ 
20. 120 áinir sialdvoða IDVi iðmáls, áln. Í al. á ”» od» ”» dd » 
91 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á DNNNÐ)) DJ) » 

D. Fiskur. 
22.{ Et hndr., 6 væitir af saltfiski, vel verkuðum .. væltin å DA) ”» 0» | 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „ ”» dd » 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. sættin á VN) NN) » 

25. 6 vættir af Ýsu, hertri ................ væltin á nd» DAN) | 
20. 6 væltir af hákarli, hertum ........... vættin á „A „ „



  

        

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

157 1956 

; I GÅ 
Í peningum | Hundrað á | Alin i 

4 , kr. aur. kr. aur.| au 

KE. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ..... S pottar á „ ”»  d» ) 
28.) - Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 6 pollar á DAN DAN) | 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ....... 8 pottar á „ DAN ) 
0. I tunna (120 pt.) borskalysis ...... 8 pottar å DJ) ”» dd » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns 10 pund å 7 31) 29 241 24 
32. 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 5 81 34 86| 29 

38 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 4 301 27 00} 22 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ”» nd» 
35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ”» dd» DD » 
36. 6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å ”» 0» DR) ) 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å DA Þ » 

G. Ymislegt. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid å DR dd VN) 

39. 40 pd. af æðardún. óhreinsuðum pundið á ”» 0» »; » » 
10. 120 pd. af fuglafiðri ...............- 10 pund å DDD) ». D 

bl. 480 pd. at fjallagrösum ............. 10 pund á ,» 0» ÞÐ ») 
12. | 5 ålniv, Í dagsverk um heyannir 20... å 7 84 ro 
13. 1 tambsfóður ......0.0. ennen een enkns á 8 78 ”»  »)f 156 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríði NANNA 165 03 
Eftir B. eða í ullu 92 70 77 

Eftir GC. eða í ”» 0» ” 

Eftir D. eda i ”»o od ) 

Eftir E. eða í ”» DD ” 

Eftir F. eða í 30 37f| 25 

En medalverd allra landaura samantalid 222000 eersees 288 1091 240 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða HI 96 031 80 

Skrifstofu Árnessýslu, 23. Janúar 1930. 

Magnús Torfason. 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 18. marz 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarf) 

  

frá mafmánaðar 1936 hl jafnlengdar 1937. 

rðarkaupstað og Reykjavík 

  

  
  

Loog MN . 
Á. Friður peningur. 

Í kýr, 3 S vetra, semi beri frá miðjum októ- 

) rermánaðarloka, í fard. .......... á 

"a, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

     

  

> sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti hver á 

6 sauðir, tvævetrir, á hausti hver á 

Í2 sauðir, velurgamlir, á hausti hver á 

8 ær geldar á hausti hver á 

  

10 ær "á hausti AR hver á 

{ áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

( hryssu, á sama aldri ............ hver á 

Dj FJ AI % þh. Ull, smjör og lólg. 
lhndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni pd. á 

af misliiri ullu, vel þveginni pd. á 

af smjöri, vel verkuðu pd. á 

al tólg, vel bræddii ö 

  

pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

i hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
ði pundið á 

parið á 
parið á 

parið á 

hver á 

  

     

    

  

    Idpeysur HAIR hver á 
dvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

Í (20 álnir einsketftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 

hndr., 6 vættir al væltin á 

  

ki, vel verkuðum. 

   6 væl af vel verkudum vættin å 

6 af | si, vel verkudum vættin á 

6 af vsu, hegtri 2... vættin å 

6 at hákarl, hertum ,.......... vættin á 

| Í peningum 

266 
94 
30 
23 

I
O
 

må
 

må
 
k
a
l
 

må
 
SJ

] 

100 

  

aur. 

  

Hundrað á 

kr aur 

256 43 

148 74 

188 24 

191 56 

209 52 

168 00 

115 00 

141 07 

133 33 

73 20 

54 00 

180 00 

81 60 

nn n» 

D | 

288 00 
ZA » 

” 

» 

95 88 

294 7 

» nn   
  

  

Alin



  

  

    

    

    

   

159 

í peningum | Hundrad Min 

| 
kr aur.) kr au 

1 ,…… 
> 

E. Lýsi. 
97. í hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... S pottar á „) » ) 

28. Í tunna (190 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „A DR ) 

29. Í tunna (190 pt.) selslýsis .......2.. 8 pottar á DR ) VN ) 

30. I tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å 5 10 76 50) 64 

"ARK AT AR jp 
Pr, SKINNAVATA. 

31. | í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á ') 

32. jordungar kyrskinns 20144400 10 pund å 7 87 öð 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ......00000.. 10 pund á 5 25 20 

34. 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DA 0» ”»… » ) 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR ÞAÐ 

30. 6 fjórðungar selskinns ......00000... 10 pund á DAN ) ”». » 

37. 940 lambskinn (vorlamba), einlit ..... hvert á » D ». d» ) 

Y 7 . 
(ri. Ymislegl. 

38, | 1 hnår., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 18 43| 110 58) 92 

39. {0 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN » ÞM ) 

10. 120 pd. af fuglafidri 0000... 10 pund å DR | 

11. (80 pd. af fjallagrösum .....111424,… 10 pund á „A »: 3 ) 

49. | 5 álnir. Í dagsverk um heyannir .....220srrsrrrer å 10 14 | 205 

13. 1 lambsfóður ....c00. HI 10 46 ÞJ 200 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ......00.02 2 172 97} 144 
se" x , 4 + „1. 

GT 9i R 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg 20.00.0000... een r kr r rr res 97 20} Sl 

Eftir C. ea i ullartévoru ..22220rekereeerer rer r ere rrkkrne 288 00} 240 

sf 3 roer gx. 
Sd TT Ti 

Eftir D. eða í fiski ....0c..0 205 774 1/0 

Eftir E. eda i lysi AR AIR (6 00 bs 

Eftir F. eða í skinnavöru ... ANNARRA 38 81 Á 

En meðalverð allra landaura samantalið . IR NI 877 251 731 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0%.. 0... „1146 21} 122       
  

Skrifstofu Gullbr.- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstaðar, 

Bergur Jónsson. 

28. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. marz 1936. 

Eysteinn Jónsson, 

febrúar 1956. 

Pall Eggert Olason
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66 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

  

  

  

    

  

  

             

frá 16, maímánaðar 1936 Hl jafnlengdar 1937 

Í peningum { Hundrað á Alin 

Á. Fríður peningur. kr. aur. kr. aur.| aur. 

I. Íhndr, 1 kýr, 3 l8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til 5 Loven bermånadarlo] ia, | fard. 2... á | 248 50 001 203 

9. 6 ær, a til { 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 26 00 ; #01 130 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti AI hver á DR! ». dB 
L. 8 saudir, tvævetrir. å hausti ...........…. hver å ”» dx ”» od» 

d. [12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å „0 ”» dd 
6. 8 ær geldar å h: austi une eee eeves hver å 20 162 401 155 
7. 10 ær mylkar å hausti 2... hver å 10 701 107 00 89 

8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 Hl 12 vetra, í fard. á 123 501 125 501 105 
9. 13 hryssu, á sama aldri 1... hver á 960 001 128 901 10 

B. Ull smjör og tólg. 
10. f Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 621 74 40| 6 
(1 120 pd. af mislitri ullu, vel Þveginni ..... pd. á 0 51 61 201 5 
12 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 45) 171 601 14 
13. 120 pd. af tålg, vel bræddei pd. å 0 62f 74 401 6 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
dd þræði pundið á ÞAÐ „A 

15. 60 pör eingirnissokka ........0.0. parið á „A DD 
16. 30 pör tvíbandsgjale lsokka 2. parið á DAN) ”» dd 17. 160 pör sjóvetlinga 2... parið á DA) ”» 5 
18. 20 eingirnispeysur 2... hver å ” 9 nd 19. 15 tvibandsgjaldpeysur 2... hver å ) ) ”» dd 20. 120 álnir ejaldvoðarvaðnáls áln. Þbreiðs, 1 al. á ” 9 DDD 
21 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR) DR) 

D. Fiskur. 
22. thndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum.. vættin á DAN) ,” 0» 23. G vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „ DA) 
21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ”» dd DR) 25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å ”» 0» ”» od 26 G vættir af håkarli, hertum ,.,,…. „ee... vættin å A DAN)



  

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur kr. aur. aur. 
x # * 

KE. Lýsi. 
27.| Ehndr., Í tunna (120 pí) hvalslýsis ...... 8 pottar á LAN d» ÞÐ » 

28. - 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... S pottar á „ ”» DD ” 
29. Í tunna (120 pt.) selslysis ..... .…. 8 pottar á » DR. | 
30. Í tunna (120 pt.) þorskalysis ...... .„ 8 pottar á »  » ”» » 

" JT sr , F. Skinnavara. 
ö1.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 1 801 31 201 26 

32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 6 31 37 86) 32 

öð. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á I 74) 28 44| 24 

34. 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞAÐ ”» dd 
35 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR 0» „A dd » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „ ”». dd» | 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ”» DD ”» » „ 

T rr . 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR) ”» dd» ”» 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á A 9 DR) | 

10. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å »… Dø »  » ” 

1. 180 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DR | » 

42. + 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ............ á 8 95 » 9} 179 

15. l lambsfóður .........0020 00 10 05 ÞÓ 201 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......2.2.00 000. 153 73| 128 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg .......%.20.0 00 95 40| 79 

Eftir G. eða í ullartóvöru .......0..0 0 „ » 

Eftir D. eða Í fiski .........00000 00. » » | 

Eftir E. eða Í lWst .....0...000 0 renee ,» 0» » 
Eftir F. eða í skinnavöru ........2..00 00 rer ereee 32 50 27 

En meðalverð allra landaura samanmtalið „........0... 00. 981 631 254 

og skipt með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .................… HR 93 8S8| 78     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 14. febrúar 1936, 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. marz 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

w 
No
 

— 

19. 

20. 

21. 

Wo
 

bo
 

sa
 

V
I
I
 

1   

Á. Fríður peningur. 
Í hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í Í ur. 

  

FINN á 

6 ær, 2 til 6 velra, loðnar og leinbd: mr, 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 
S ær geldar á hausti ........0.0 hver á 
10 ær mylkar å hausti .................. hver å 

  

Il åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 
Yz hrøssu, å sama aldri .,.…. FAIR hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
i hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
pd. af smjöri, vel verkuðu 

120 pd. af tólg, vel bræddri 

Tóvara af ullu. 
í hndr., 30 pd. bhespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en mer skreppa 
14 þræði Lo „2. pundið á 
60 pör eingirnissok ka SI parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka      

  

sgjaldsokka ..... „0... parið á 
ÍSÐ pör sjóvetlinga .....l..... parið á 
20 eingir nispey SUF suuvseneseseevessreves hver á 
15 tvíban dsgj jaldpeysur 2... hver å 

", álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

}. Fiskur. 
Í bndr.. 6 væltir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
vitir 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. 

236 251 2536 251 197 

26 87j 161 291) 134 
» » | » » 

» » » » | 

» » » » » 

19 624 156 96| 13 

10 609 106 90 89 

125 121 123 12| 103 

91 874 122 491 102 

0 64 76 801 64 

0 49 58 80 49 

1 361 165 201 136 

0 574 68 40f 57 

» | » ») » 

» n» n» » » 

» » „ n» | 

„ » » | | 

» » » » 

» | | | | 

» » » » » 

» » » » » 

» | » 

n”» }} » » » 

» | (1 n» » 

» » » » » 

» | » » ”»



i63 

  

    

    

        

  
  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur | aur. 

KE. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslysis ..... 8 pottar á „A DAN ) 

28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis 8 pottar å 0) DAN, „ 

29. Í tunna (120 pt.) selslýsis AR 8 pottar á 2 471 37 051 31 

30. Í tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å ”»… dd» | » » 

F. Skinnavara. 
31. t IT hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 5 20 00 17 

32. 6 fjórðungar kyrskinns .........0.... 10 pund á | 28 08| 25 

39. 6 fjordungar hrossskinns ..... „0... 10 pund å 3 57 21 49 18 

34 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å » od , od ” 

35 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á ”» od» ”» | 

36. 6 fjordungar selskinns ............ . 10 pund å » od» » » 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å #30 00| 60 

(r. Ymislegl. 
38. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 501 95 BO} 77 

og. 40 pd. af æðardún. óhreinsuðum ..... pundid å no ” 
LO. 120 pd. af fuglafidri .............. „. 10 pund á 16 001 192.001 160 
11. 180 pd. af £ rosum ..…. .…... 10 pund å ”» od „ 

12, f Bálnir, Í dagsverk um hevannir ...... HI á 7 94 » ni 159 

15 Í lambsfóður .......0.... 0. á 8 00 » 160 

Medalverd å hverju hundradi og hverri m landaurum verður: 

Eftir Á. eða í friðu IR 151 16( 1 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 91 80 76 

Eftir C. eða í ullartóvör BN) | 

Eftir D. eða í fiski ........0..0 00 DAN) ” 

Eftir E. eða í lýsi ......... HI 05| 31 

Eftir F. eða í skinnavörti ......0%.0 0... 37| 20 

En meðalverð allra landaura samantalið FRIÐ 315 38 

og skipt med 4 synir: 

FN ix 25 gil pp 
Meðalverð allra meðalverða ....... HI 78 84| 66 

  

  
  

Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 13, febrúar 1936 
OD 

í, Björnssori 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjárnmálaráðunevlið, 16. marz 1936 

Eysteinn Jónsson 

Pall Eggert Olason 

1936
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68 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfelisness- og Hnappadalssýslu 

hrá 16. maímánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

  

  

    
  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. kr. a kr ar aur. 
I.{ Í hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum octó- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 210 001 210 001 175 
2. 6 ær, 2 il 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 23 621 141 72f 118 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 26 öð| 157 981 132 
{. ð sauðir, tvævetrir, á hausti „........... hver á 21 851 174 64| 146 
ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 17 174 206 04| 172 
6. S ær geldar á hausti .................... hver á 19 754 158 00) 132 
7. 10 ær mylkar å hausti ,................. hver å 11 461 114 601 95 

8. Í ál i 5 til 12 vetra, i fard. å | 125 331 1983 381 103 
9, 1Y%3 hryssu, å sama aldri ................ hver å 87 501 116 67 97 

B. UI, smjør og lålg. 
10. | I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 621 74 40} 62 
11. 120 pd. af mislitri ulla, vel þveginni ..... pd. á 04 52 801 A 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu 00... pd. á 1 271 152 40) 127 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .....00...., pd. á 0 61 73 20| 61 

C. Tóvara af ullu. 
14,1 í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
AM þræði 00... pundið á „A ”» | 

15. 60 pör eingirnissokka ............ parið á » dd» DR) » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á A) ”» dd » 
17. 1850 pör sjovetlinga sees. parid å ”» od» ,»0 0» » 
18. 20 eingirnispeysur 2... .…… hver å nd» NN) „ 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur .... hver å DAN) DAN) | 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ”» 05 „A „ 
21. - 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å | ” oo» „ 

D. Fiskur. 
22.{ 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 16 051 96 301 80 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á Þ DR) | 
241. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 26 671 160 02) 133 
- 6 vættir af Ýsu, hertri ................ vætlin á 35 671 214 021 178 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á JE DAN) „    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 
+ |, … 

E. Lýsi. 
27. 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å ) | DR) » 

25. - 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis 8 pottar á » DAN) D 

20. Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ”» ”» | 

30. Í tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á „A ”» dd» | 

FH. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 8 83 35 32 29 

32. 6 fjordungar kyrskinns ...........24… 10 pund å 8 00 8 00 10 

öð. 6 fjórðungar hrossskinns 10 pund á 6 00 36 00 30 

od. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „) ÞIÐ 
35. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „A ÞE d» » 

36. 6 fjórðungar selskinns ........0...... 10 pund á 05 001 570 00 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 391) 95 60 

Y TY . 

G. Ymislegt. 
3 I hndr., 6 pd. af ædar pundid å 15 87 95 22 9 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”» 0» » | » » 

10, 120 pd. af fuglafidri .. AR .… 10 pund á 15 89| 190 681 158 

HI 480 pd. af fjallagråsum .......... 10 pund å » 0) DAN) p 

#2. álnir, Í dagsverk um hevannir ............ . å 708 »… »)| 142 

15. Í tambstóður .....0%.0. 0. á 7 62 „0 152 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. i friðun 
155 89| 150 

Eftir B. í ullu, sí 88 90 73 

Eftir C. í ullartós ÞE) ») 

Eftir D. i fiski 156 781 130 

Eftir E. i lysi ”» | 

Eftir F. í skinnavörif .....000 rev ereveee 156 581 190 

En meðalverð allra landaura samantalið .................. rr 1 957 454 4685 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0..0. 00... 139 361 116 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 21. febrúar 1936 

Jón Sfeingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist bér 

Fjármálaráðuneytið, 25. marz 1936 

Eysteinn Jónsson. 

með. 

Páll Eggeri Ólason. 
99
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69 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

1 frá 16. maímánaðar 1936 Hl jafnlengdar 1937 

  

í peningum Í Hundrað á Alin 

  

  

      

    

Á. Fríður peningur. kr. kr. dur aur. 
| Íhndr., Í kýr, 3 

ber ti í 203 581 209 38 69 
2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 25 00} 150 00} 125 
3. 6 sauðir, 3 il ó velra, á hausti ........., hver á | » od » 
|. 3 lvævetrir, á hausti ........ ... hver á ,» 0» ” 05 | 

5. fj velurgamlir, å hausti . .…….. hver å » 0» 5 | 
6. Í lar á hausti .................... hver á 16 11} 1298 SS| 107 

7 10 ær mylkar å hausti ....... HR hver á 11 44/ 114 40| 95 
8. Í áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 1920 00} 120 0601 100 
G 4 hryssu, á sama aldri ...... BR hver á 86 0111 114 81 96 

    
                

10.) Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 631 75 601 63 
{1 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 37 1 40| 37 
12, [20 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 25) 147 601 123 
13 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 46 55 201 46 

C. Tóvara af ullu. 
14, | Í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur ís pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
át þræði „............ se... pundið á „0 » DB | 
Gi eingirnissokka ,............ „22. parið á „ ÞÐ » 

ör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á »  d» DD) » 
ör sjóvetlinga ............. „c. parið á DR) DD) » 

ingirnispeysur ........ so... hver á DAN „5 » 
jaldpeysur ..............… .… hver á DIR) ”» od» » 

gjaldvodarvadmå åln. breids, 1 al. å ) ” » od» ) 
> nir einskeftu, I al til 5 kv. breidrar 1 al. á » dd ” » , 

| D. Fiskur. 
22 Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum ,. vættin å ÞAÐ DAN) | 

3 6 ir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á ”» 0) DAN) 
6 af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞAÐ DAN) ” 
6 af ysu, hertri ................ vættin å DAN) DAN), »   

  

    
  

6 fir af håkarli, hertum ........... vættin å ÞU ”», dD |
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| í fa 69 
| 

aur kr | aur. 

E. Lýsi. — — 

27. | í hndr., I tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å ”» » » 

20. Í tunna (120 pt) hákarlalýsis 8 pollar á DAN) 

0. Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar 290 13 050| Sl 

50. I tunna (120 pt. þorskalysís ..... 8 poltar á 0) ”» dd ) 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns 10 pund å 7 89 

32. 6 fjordungar kyrskinns 200... 10 pund å > 89 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ........ .… 10 pund á 589 

åd, 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å | ) » ) 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞAÐ 

30. fjórðungar selskinns 0. 10 pund á 142 00/ 852 001 7 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 0 361 86 40 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 15 00 90 00 75 

39. 10 pd. af : un, åhreimsudum pundið á »| ) 

10. 120 pd. af fuglafidri HIÐ 10 pund á ) | ) 

ll. 180 pd. af fjallagrösum HI 10 pund á ) 

#2. álnir, 1 sverk um heyannir 0... á 7 44 | 149 

13 Í lambsfóður ......000 0 nen es á 9 44 „ot 189 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

A. eða í fríðu 138 115 

B. eða í ullu, smjöri Og tólg 0... 80 67 

GC. eða í ullarlóvöru RN HAIR NN) ) 

D. eða í fiski ....0....0. 0 DNNÐ) > 

E. eða Í ÞÝSI lll 
F. i skinnavoru 2... 17 

  

En meðalverð 

og 
DD skipt með 4 

alverð allra 

  

allra landaura samantalið 

sýnir: 

meðalverða 

Skrifstofu Dalasýslu, 6. 

Þorsteinn Þorstlei 

Framanrituð verðlassskrá staðfestist 

25. Fjármálaráðuneytið, 

Eysteinn Jónss 

  
  

  
janúar 1936. 

SSO 

med hér 

marz 1956 

on, 

Ólason Páll Eggerl
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70 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16, maímánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

  

        

    
   

  

  

í peningum | Hundrað á Alm 

Fridur peningur. kr, aunf kr.  aur.| aur 

Í. Í hndr., 1 kýr, 3 bl 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvernbermánaðarloka, í fard. .......... á | 213 911 248 911 203 
9. 6 ær, 2 hl 6 vetra, loðnar og lex nbd: ir, í fard. hver á 28 001 168 001 140 
3. 6 sauðir, til velra, á hausti .......... hver á NN) ”» 9 » 
Í. 8 sauðir, tvævelrir, á ha MUSE 0 hver å ÞU DR) » 
5. 12 saudir, velurgamlir, å hausti ......... hver å „A DJ) „ 
6. S ær geldar á hausti ............... hver á 21 11 170 16) 1492 
7. 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 15 774 1857 701 115 

8. Í áburða rhestur, faminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 153 17f 158 171 111 
9. 1% hryssu, å sama aldri ,.......... .…. hver á 103 501 1597 731 115 

DB. UN, smjör og tólg. 
10. | Íhndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni ., pd. á 0 68| SE 601 68 
11. 120 pd. af miskitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 41 19 201 41 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ...... .….. pd. å 1 321 Í58 401 1352 
13. 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 0 55 5 00 55 

C. Tóvara af ullu. 
14.{ I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ses eervree pundið á DAN) „0 | 

15. 60 pör eingirnissokka .................. parið á ” dd ”» dd » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á DR) ”» d» | 
17. 180 pör sjóvetlinga .......... BI parið á Í 121 201 06| 168 
18. 20 cingirnispeysur Ll... hver å ”. dd» DAN) ”» 
19. Í) tvíbandsgjaldpeysur ............... . hver á A DAD) | 
20 120 álnir siildvoðarvaðináls. áln. Þbreiðs, Í al. á DR od DU ” 
21 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. å DAN) „þ | 

D. Fiskur. 
29. í bndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 15 87 90 29 19 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin å „. ”» dd | 
24. 6 væltir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) „) | 
25. G vættir af ysu, hertri ................ vættin á DR) DAN) „ 
26 6 væltir af hákarli, hertum ,..,.…. vætlin á BN). ÞAÐ »        



  

  

    

169 

| 
Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. aur. kr. aur aur. 

s s 
E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DA 0» DR) | 

98,| — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DAN. ) | 

90. —— 1 tunna (120 pt) selslýsis .......... S pottar á 2 67 10 02 58 

30. | - 1 tunna (190 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á DU » » » 

F. Skinnavara. 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á S 561 34 24} 29 

32. 6 fjórðungar kýrskinns .....0..0.... „ 10 pund á 6 88 11 281 34 

33. 6 fjórðungar hrossskinns 22.22.0022... 10 pund á 5061 30 36| 25 

34 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 7 50) 60 00| 50 

35.) - 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DAN) DAN) » 

36. 6 fjordungar selskinns 20.00.0000... 10 pund å | 110 00| 660 00} 559 

37. . 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 491 117 601 98 

y 7 #7 , 
G. Ymislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 00} 90.001 75 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å » DR), » 

40. 120 pd. af fuglafiðri .....0.000. 10 pund á 18 101 217 201 Í81 

HH. 480 pd. af fjallagrösum .....0...0.... 10 pund á » dd ”» 0» | 

42.1 Sálnir, 1 dagsverk um heyannir 20.00.0000... á 7 00 „51 140 

13. Í lambsfóður .....00020. 00. nrkns á 8 91 »  »| 178 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........0000 000 165 11{ 138 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg ....0000000 0. 88 80) 74 

Eftir GC. eða í ullartóvöru .....0...0 000 erennee 201 60) 168 

Eftir D. eða í fiski .........0.0 000 ereen 95 221 79 

Eftir E. eða í lýsi ......0.02. e.s nr ener eres eksnnne 400 02| ðð 

Eftir F. eða í skinnavöÖru ......000 00. rrrnere 157 254 151 

En meðalverð allra landaura samantalid L......cce uss 748 001 625 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......00. 000... | 124 671 104     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 19. febrúar 1936. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 27. marz 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

  

jarðarsýslu og Ís 

  

Jarðarkaunstað 

fra 16. maímánaðar 1936 til jafnlenedar J 5 1937. 

  

#
1
 

> 

2 

  

  
  

A. Fríður peningur. 

) ær, 

6 sauðir, 
6 
ö sauðir, 

  

2 ö 

i 
L 

  

2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
lii o vetra, á hausti 

vævelrir, á hausti ............ hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........, hver 
ð ær geldar á hausti ........... hver 

0 ær mylka hausti 20... hvei 
1 

Í ábur 
t 

     

   

af 

t€stur, taminn, 5 til 192 vetra, í fard. 
1%5 hryssu, á sama aldri ......... hver 

  

at hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 
islitri ullu, vel þveginni ..... pd. 

af ór NF verkuðu .........., pd. 
tólg | bræddri 20... pd 

, „ð tilS vetra, sem beri frá miðjum okló- 
er til nóvembermánaðarloka, í fard. 

hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

vere, 24244... pundiå 
issokka 

  

BR 24... parid 
gjaldsokka ............. parid 

[ j inga esse, .…… parið 
2 NISPeyYSsUuUr Ll .….,+. hver 
15 tvibandsgjaldpeysur 2... hver 
120 ålnir 

120 ålnir einskef 

  

udvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. 

  

Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
ir, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 
61 ir af harðfiski, vel verkuðunm …. Vættin 
6 vi af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 
6 1 af ysu, hertri 2. væltin 
6 v af håkarli, hertum vættin 

  

1espaåa 11 skreppur, en hver skreppa 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr au kr aur. aur. 

258 1 258 44| 215 

27 407 164 401 187 
29 001 174 001 145 

2351751 190 001 158 

18 911 226 921) 189 

21 531 172 941 144 

12 201 122 00{ 109 

166 63| 166 631 139 

156 88) 182 511 152 

0 67 80 40 67 
0 48| 57 60 8 
1 46| 175 204 146 

68 

90   
S1 

  

60 

  
68



  

    

  

  

    

  

    

    

    
    

  

í Hu á | Alin 

- kr. at kr. aur. aur. 

KE. Lýsi. 
27.| Í hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslysis ...... 8 pottar á „9 DR NÐU) » 
28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ..... . 8 pottar å ”» dd VR | 

29. - Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „ ” dd» » 
30. - Í tunna (120 pt. þorskalýsis ........ 8 pottar á 4 67 10 05 8 

F. Skinnavara. 
öl. | LEhndr., 4 fjórðungar nautsskinns . 10 pund á 5 86 20 

32, 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å i 89 24 

33 6 fjórðungar hrossskinns .......... ., 10 pund á 4 50 22 

: 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »… » ” 
12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 5 92 71 04 »Yy 

6 fjordungar selskinns ............ 10 pund å DRD) ÞAÐ) ” 
240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å » ÞAÐ » 

(. Ymislegt. 
38, | i hndr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum pundid å 17 08) 102 485 
39). 10 pd. af æðardún, óhreinst pundið á „ DM 

10, 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å ) Þ) D 

Ll. 180 pd. af fjallagrösum ..... „2... 10 pund á ÞU ») ” 

12.) 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir 2................. á 7 75 1 155 

(3. Í lambsfóður ................. sr Å 11 21 ”»… »)f 224 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður 

Eftir Á. eða í fríðu senere en rrrene 184 131 1585 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 0000. 98 701 i 

Eftir C. eda i ullartåvåru 22222220 nnen evner eerrere 198 00 
Eftir D. eða í fiski .........0..0.. 0 172 83 

Eftir E. eða í lýsi 20.00.0020. une rrrevee 70 05 
Eftir F. eða i skinnavåru ............ 0 37 7U 

En meðalverð allra landaura samantalið ............... 761 41 

og skipt með G synir: 

Meðalverð allra meðalverða sr | 126 901 105 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísaljarðarkaupstaðar, 21. febrúar 1986 

Vorfi Hjarlarson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 27. marz 1936 

Eysteinn Jónsson. 

Pall Eggert Ölason
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SKRÅ 

fyrir 

VERÐLAGS 

sem gildir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1936 tl jafnlengdar 1937. 

  

10. 

14. 

15. 

16. 

18. 

19. 

20). 

21. 

  

  

Á. Fríður peningur. 
I hndr., 1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvernbermánaðarloka, 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 
6 sauðir, tvævetrir, hausti „0... hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ..,...... hver á 
ð ær geldar á hausti .................... hver á 
I0 ær mylkar á hans .................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1% hryssu, å sama aldri .,.............. hver å 

B. UW, smjör og tólg. 
I hndr., 120 pd. 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 tolg, vel bræddri ,............. pd. å 

C. Tovara af ullu. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi ny r hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

åg þræð HI pundið á 
60 pör eins girnissokka HAIR nernerreee parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka parið á 
180 pör sjóvetlinga ......00... parið á 
20 eingirnispeysur ........... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................ hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
I hbndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum vættin á 
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. ur aur 

252 861 252 86) 194 

28 86 173 161 144 

» | » „ » 

» » » » » 

20 621 247 441 206 

20 64| 165 121 138 

11 71f 117 10 98 

152 14f 1532 141 110 

100 00, 193 331 111 

(0 75 87 00 73 

0 49 58 80 19 

1 224 146 40) 1292 

0 58 69 60 öð 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

0 991 178 901 148 
» » | » » 

» » » » ») 

») » | | ») 

„ )) y) » » 

10 75 64 50 54 

40 001 240 001 200 

» „ | » » 

» » » » » 

» | » » »



  

27. 

28. 

29. 

30. 

  
Medalv 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

Eftir GC. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í 

Eftir E. eða í lýsi 
Eflir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

KE. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 

- 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 

I tunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar naulsskinns ........ 10 pund á 

6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 
6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 

5 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 

6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert í 

Gr. Ymislegt. 
Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

#0 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
120 pd. af fuglaliðri ......... „2... 10 pund á 
180 pd. af fjallagrösum ............ „ 10 pund á 

ð álnir, 1 dagsverk um hevannir ............. á 

Í lambsfóður ..........20 0. á 

  

  
erð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

fiski 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur.| kr. aur.| aur. 

» » » » » 

» » » » » 

| | ») | » 

| ») » | | 

11 36 45 44) 58 

9 00 54 00 45 

5 93 35 58 30 
| | | | » 

3 86 46 32 39 

32 00] 192 00f 160 

0 37 ö8 80 74 

13 83| 82 98| 69 
n» HI » D | 

W » » » » 

» » » » » 

6 71 »  »| 154 
9 43| » »| 189 

171 59| 145 

90 60 75 

178 20; 148 

152 254 127 
» » » 

77 02 64 

669 661 557 

133 931 111     
  

Skrifslofu Strandasýslu, 21. febrúar 19. 

H. Kr. Júlíusson. 

2 
> 6. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjármálaráðuneylið, 2. april 1936. | . 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 

#9 
20



73 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá Í6. matmánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

    

  

    

      

   

   
   

     

  

| 
Hundrað á Blin 

| Á. Fríður peningur. Er a. a ar 
| Í hand: il é seim beri mit 

be Sarloka, 1 fard. .......... åa | 215 211 213 91 7 
9, nar og lembdar, í fard. hver á 28 211 169 9261 141 

á hausti .. …… hver å » od» Doo» ” 

i, hausti ............ hver á SEE 1% | 
5 á hausti, .……. hver á 18 71) 294 59| 187 
6 FR … hver å 20 36) 162 88% 136 
7. RA hver á 14 321 1485 201 119 
8. , bd til 12 i fard. å 132 361 182 361 110 
9. hver á | 102 14| 136 191 113 

  

  
     

  

      
10. | pd. å 0 81 97 20 81 
il. pd. á 0 041 64 80} 54 
12. pd. á 1 16) 139 201 116 
13. pd. á 0 551 66 00| 55 

14 i hespur 1 pundi, 
| en hver skreppa 
| pundid å ”» 0» ÞAÐ » 

[5. I parið á „A „ | 
16. | parid å DAN) |. » 

lå | å > > » | » 

ið | FR á » » | D » 
0. | åln. bre å » od» ”» 0» | 

21. | „ tilo kv. breiði á ”» 0) ”» ) 
Í | 
| 
| 

2 | h vættin å 91 381 76 
3. | vættin å 291 161 184 

2d. | vættin å DU DR) » 
25. | vættin á DA DU) „ 
26. | vættin å » ”, » „ 

 



  

KE. Lýsi. 
    

    

      

  

  

    

   

   

      

  

  

  
        

  

  

27.| 1 hndr., Í tunna (120 pi) hvalslysis 8 pottar á 1 DU) 

28. I tunna (120 pt) Talýsis 8 pottar á | ”» dd 

29. 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 

30. 1 tunna (120 pt.) borskalysis ...... 8 pottar å | DD ÞIÐ) 

og. 
| 

F. Skinnavara. | 

31. | 1 hndr,, 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 10 254. 40 jd 

32. 6 fjordungar kyrskinns 10 pund å 8 97 19 H 

33. 6 fjordungar hrossskinns … 10 pund å ; 02 36 0 

34 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á » „A 

30. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á » ÞAÐ 

36. 6 fjordungar selskinns ........... 10 pund å » ». ) 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å 0 44| 105 60! 88 

38. | 1 vel hreinsudum pundid å DU » ) 

39 óhreinsuðum pundið á „ | 

10. 10 pund å | 

11. lagrösum 10 pund á | ) 

£2.| álnir, | dagsv erk um hevannir á | ER 

15. Í lambsfóður å | 8 „ht 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verðu | 

Eftir Á. eða í fríðu ....... … 168 80} 141 
A x , 7 , 4 st „ís 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......0.. 00 91 | 6 
og, s , FA i 

Eftir G. eða í ullarlóvöru | » | | 
eg" , L „ . | eg om | mí 

Eftir D. eða í fiski .......... 0... nn sner rksne | 156 27) 130 

Eftir E. eða i A 

Eftir F. eða í ru 58 06 | IS 

En meðalverð allra landaura samantalið 174 95 | 395 

. |: | 
og skipt med 4 synir: | | 

Meðalverð allra meðalverða .....000000 00 | RA 9 
| i 

  

Skrifstofu Húnavalnssvslu, 

Guðbr 

Framanrituð verðlagsskrá s 

Fjármálaráðuneylið, 2. 

Eysteinn Jór 

  

Ísberg. 

  

ðfestisi 

april 1 

  

sson, 

Dal 

hér með 

Pall Eggert Öl son 
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VERÐLAGSSKRÁ 

seim gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

10. 

12. 

15. 

26.   

Á. Fríður peningur. 
1 Endr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber il novembermånadarloka, i fard. .......... å 
6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 
6 sauðir, ö til o vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ......... -. hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

- ð ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar å hausti .................. hver å 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 
1% hryssu, å sama aldri ................ hver å 

B. UH, smjör og tólg. 
Í 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 ol pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
180 pör sjóvetlinga ....c0... parið á 
20 eingirnispeysur „ll. hver å 
15 tvibandsgjaldpeysur .......0... hver å 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 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 þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

kr. 

t 
! 

„
9
 

d
a
 

ma
 

| 

> 
MT
 

I 

  

I peningum 

aur. 

69 

19 

18 

62 

kr. 

82 

90 

135 

14 

  

Hundrað á 

aur. 

80 

40 

60 

40 

  
69 

42 

115 

62



  

97 
21. 

28. 
99 

50. 

38, 

39. 

40. 

41. 

42. 

13.   
Medalverd å 

  

  
     

f peningum | Hundrad å | Alin 

. 
kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
Í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á DNNÐ A 9 » 

- 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „A „0 » 

1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „) ”». 

Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... . 8 pottar á 3 01| 45 15| 38 

, 
F. Skinnavara. 

Í hndr., 4 fjórðunsar nautsskinns ........ 10 pund á 10 17 10 68; 34 

6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 9 084 54 48 15 

6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 5 31 31 8S6| 27 

8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 5 88 16 64 39 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 6 79| 81 48) 68 

6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) ÞIÐ » 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 45| 108 00 90 

G. Ymislegt. 
í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 29} 91 741 76 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR) ». » | 

1290 pd. af fuglafiðri 20...0..... 10 pund á DR dl» ÞAÐ) | 

480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ”» ÞIÐ) » 

5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ....0.0.... å 7 04 » |) 141 

I lambsfådur .........0 å 8 36 „| 167 

hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ......020..0 00 165 70) 138 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og lÓlg 22.00.0200. 85 801 71 

Eftir C. eða í ullartóvört ....... re nerne 131 40} 109 

Eftir D. eða í fiski 226 02| 188 

Eftir E. eða í 15 15 38 

Eftir F. eða í 60 52| 50 

En medalverd allra landaura samantalid ........0.000 nn 7li4 65| 594 

og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda .......0..%2... 000. 119 11! 99     
  

> Skrifstofu Skagafjardarsyslu, 3. marz 1936, 

Sigurdur Sigurdsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 2. apríl 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason. 

1936
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardars 

  

frå 16, måaimånadar 1936 til jafnlengdar 

vslu, Akureyri og Siglufjardarkaupstad 

1937 

  

“ 
S
R
 

js
 

  

Á. Fríður peningur. 
I hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvermbermánaðarloka, í fard. ...... … å 
6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, lvævetrir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
8 ær geldar á hausti ............... „2... hver á 
Í0 ær mylkar á hausti ......... hver á 
1 áburðarkestur, taminn, 5 til 192 vetra, í fard. á 
173 hryssu, á sama aldri ........., .……. hver á 

To 
4) Ull, smjör og tólg. 

hndr., 120 pd. af hvítri ulla. vel »veginni .. pd. á I í 
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. 
Í hndi., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 1Í skreppur, en hver skreppa 

  

ÁA þræði ...sssssseeneeeeeeeeeeeereen pundið á 
60 pör eingirnissokka 2... parið á 
#0 pör tvíbandsgjaldsokka ........ -... Parið á 
180 pör sjóvetlinga sees parið á 
20 eingirnispeystr lo... hver á 

> tvibandsgjaldpeysur ll... hver å 
20 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids. 1 al. á 
20 álnir einskeftu, í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
indr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af Ýsu, hertri 2............... vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ......,.... vættin á 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. kr. aur aur 

288 288 211 240 

29 176 58) 147 
» » » | 

» » » 

21 252 961 9211 

24 197 121 164 

14 144 301 120 

180 * 180 361 150 

148 21| 197 61| 165 

09 108 00 90 

0 66 19 90 66 

I 451 171 604 143 

0 751 90 00f 75 

» » » » 

» » » » 

» | | » 

0 151 401 109 

„ | » » 

„ » » » 

» » » » 

» » » » 

20 23 601 103 

{1 246 001 205 
» » » » 

» „ „ » 

» ») »” n
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| I peningum å | Alin 

| | 
kr. aur kr. aur | au 

E. Lýsi. 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”» dx» 0) » 
28. Í tunna (120 pt.) håkarlalysis 8 pottar á DR ”» dd » 
29. — Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DA. ÞAÐ) » 
30. - 1 tunna (120 pt.) borskalysis ...... 8 pottar å 3 371 50 55 12 

Pi S sr , Þr F. Skinnavara. 
öl.} I hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 7 29} 29 161 24 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund á 7 56) 45 361 óð 
öð. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á [ 501 27 001 22 
34 8 fjórð. sauðskinns, af lvæv. og eldri 10 pund á DAN ÞAÐ 
öð. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DAN „5 

30. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | DR) 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 451 1068 001 90 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á „5 » od ”» 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á „5 DR) » 
0. 120 pd. af fuglafiðri ............... 10 pund á » DB » 

411. 180 pd. af fjallagrösum ........ 10 pund á ”» dd ”» od » 
42, 4 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0....... å 9 61 »… | 192 

43. Í lambstóður AIR á 11 45 pot 229 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Á. eða í fríðu HIRÐI 205 811 171 
B. eða í ullu, smjöri og tólg FI 112 20) 983 
GC. eða í ullartóvörti .........0. 00 . 131 40| 109 

eða í fúck 184 80 K . iski Ll... . . 16 D Oda 1 fiski O4 SU 154 

E. eda i lysi 0. . HI 50 55 2 

F. eða í skinnavött .........%00.0 0 . 52 38 15 

En meðalverð allra landaura samantalid „.........0.. essee 736 641 612 

og skipt með 6 synir: 
i 

; x og == | g ert allra medalverda HA 122 77{ 102 
i 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 5. mí 1936 

Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðuneytið, 2. april 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Eggert Ólason GG



1936 180 

76 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. malimánaðar 1936 til jafnlengdar 1937. 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. fr. aur} kr.  aur| aur. 
í.| Í hndr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvenbermánaðarloka, í fard. .......... å | 233 50f 2338 50f 195 
9. 6 ær, 2 il 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 00 88) 185 281 154 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 34 141 204 S4A| 171 
4. 8 sauðir. lvævelrir, á hausti ............ hver á 30 121 240 96} 201 

ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 22 271 267 241 2283 
6. 8 ær geldar å hausti hver á 25 131 201 041 168 
7. - 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 13 721 197 20/ 114 
8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 172 331 172 381 144 
9, 1%3 hryssu, å sama aldri ................ hver å | 153 67| 204 891 171 

B. UI, smjør og tolg. 
10. t 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel bveginni .. pd. å 0 81 97 2041 81 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 56| 67 201 56 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 24( 148 801 124 
13. 120 pd. af tóig, vel bræddri .............. pd. á 0 591 70 80f 59 

Tóvara af ullu. 

14. | I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
ÍA þræði 0... pundið á DR) vÐ » 

15. 60 pör eingirnissokka SR svrrenes parið á ÞAÐ ÞÐ » 
16. 30 por tvibandsgjaldsokka ,............ parid å ». dd» » 0» » 
17. 180 pör sjóvetlinga ............0........ parið á nd» END» | 
18. 20 eingirnispeysur ......... hver å ”» dx» ». » » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur .......... AIR " hver á „0 Ð » 9 » 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á A DAN) | 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ÞJ DR) » 

D. Fiskur. 
22.| Ehndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 16. 46| 98 76| 82 

23. 6 væltir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 29 17) 175 02) 146 
24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ÞAÐ ”» 0» » 
25. 6 vættir af ysu, hertri ........... „2. vættin å „0 DNN) » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á Þ ÞAÐ |        
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| 
Hundrað á | Alm 

| ' . kr. aur. kr. aur. | aur. 

FH. Lýsi. | 
27 {Í hnd Í tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á „A SA » 
28. I 8 pottar å ,» ,» dx » 

S pottar å DIR) DAN) » 

8 pottar å 2 07 ol 05 26 

il. | [hi 10 pund å 8 20 80 

| 10 pund å 7 71 26 
2. 10 pund á o öð| öl 

od sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á Lt 41 35 29 
35. Ssaudskinns, af velurg. og åm 10 pund á 3.98) 42 36) 55 
36. : hgar selskinns 2.220 10 pund å VI ÞIÐ ») 
37. 210 lambskinn (vorlamba), einlit . .… hvert å 0 451 103 20 S6 

38, | I pundið á 16 45| 98 70) 82 
pundið á DR) ÞAÐ ” 

10 pund å ”» dd» |») | 

10 pund å ”» ”». » | 

9 élnir, Í dagsverk um heyannir .............…. Á S 54 17 
RAI á 10 49 ÞIÐ 

Meðalverð á hverju 

    

„ „ ) 

196 Gy 4 
156 89 i 

ol I»          

  
Páll Eggert Ólason
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HAFNARREGLUGERD 

fyrir Skagastrandarkauptún. 

Í. gr. 

Takmörk hafnarinnar eru: frá Höfðatá bein lína til suðurs í Djúpsker og 

þaðan tl lands sunnanvert Árbakkasteins í Hrafnárós. 

2. gr. . 

Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmsjefnanna undir 

yfirstjórn alvinnu- og sanmgöngumálaráðunevlisins, 

Hafnarnefnd annas! framkvæmd hafnarmálefna og eftirlit með höfninni. 

og sér um viðhald og umbætur á hvorutveggja, stýrir Öllum framkvæmdum, er 

þar að lúta. og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd hrepps- 

nefndarinnar. 

Hafnarnefnd er skipuð brem mönnum, og eru tveir kosnir af hreppsnefnd 

Vindhælishrepps. en sýslunefnd Áustur-tlúnavalnssýslu kýs einn. Nefndarmenn 

eri kosnir til þriggja ára, og gengur einn úr árlega. 

Að minnsta kosti tveir nefndarmenn skulu eiga heima í Skagaslrandarkaup- 

túni eða nágrenni þess. 

5. er. 

Hafnarnefnd skal ráða hafnarvörð. er hefir bau störf undir umsjón hafnar- 

nefndar, sem talin eru í þessari regluserð. og annað. sem hafnarnefnd kann að 

fela honum vegna hafnarinnar. Skal hafnarnefnd gefa hafnarverði erindisbref, 

er greini sem skýrast störf hans og skyldur. 

Hafnarvörður skal í forföllum sínum selja mann 1 sinn stad, sem hafnar- 

nefnd samþykkir, og skal sá maður hafa sama vald og hafnarvörður. 

4. gr. 

Hafnarvörður sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. 

Er öllum skylt að hlýða boði hans og banni og ennfremur annara þeirra slarfs- 

nanna, er hún setur tilað sæla reglu. Þvki einhverjum sér óréilur ger, getur hann 

kært það öl hafnarnefndar, en skipun þessara aðilja ber að hlýða tafarlaust. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæla allrar kurteisi í starfi sinu. 

3. ET. 

Þeim, sem ekkert lösmætl erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafn- 

arinnar, ef beir með því tálhma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störi- 

tum, sem þar eru framin. 

6. gr. 

ÖH skot við höfnina og á henni eru stranglega bönnuð, og skal sérstaklega 

sæta þess. að skot og fugladráp frá skipum og báluum á hófninni eigi sér ekki
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stað. Þó getur hafnarnefnd veilt undanþágu frá þessu åkvædi, begar sérstaklega 77 
stendur á, og í einstökum tilfellum, svo sem tl að skjóta hvali og seli. I. ágúst 

  

    
      
   

        

   

Skylt e ferð elds og Ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum. em flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld nema í eldavél skipsins 

og á ly sker rum. Tóbaksrevkinsar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, 

heirra. á ti hafnarvörður, að hætta 

inmrar vöru, er honum heimilt að     

'auðsvynlegar varúðarráðstafanir. Bannað 

nað slíkt, sem eldhætta getur stafað af. í 

nema með sérstöku leyfi hatn- 

  

    
    

  

8, 

útá h inni nema með leyfi hafnarvarðar, og 

með | og Við 

auka hafn- 

armannvirki, sem nú eru, og al c dýpka út nel 

eftir bh treppsnefndar leyfið       

  

        

látið ónolað 

  

að kasta fiskúrgangi eða öðrum óþrifnaði í sjóinn frá skipum. 

  

af arr 
í HAPDPVO 

  

    
9. ør. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki eða afferma, mega aldrei liggja svo 

eri eða affermingu annara skipa, og skulu í hveri 

   boði um það, hvar þau skuli legejasi. 

„um eða bátum svo nærri bryggjum, að eigi sé að dómi 

hafnarví nægilega sotl pláss fyrir önnur skip að komast að eða frá, né held- 

rað leggja netum eða duflum svo nærri brvggjum eða á höfninni, að aðgangur 

verði     lpum ógreiður. Skip mega aldrei leggja svo út frá sér strengi eða önnur 

festartæki, að umferð tálmi. Fesiartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraveg 

10. gr. 

Nú tregdast eigandi, skipstjåri eda umrådamadur báts eða skips að hlýða 

  

L eða strengi á höfninni, og getur þá 

  

hafnarvarðar eða flvíja skin si 

hafnarvörður látið sera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 5 

11. 4 

má festa skip við uppfyllingu eða brvgsju nema við festarhringi eða 

Fr. g 

    

festarstólpa. Festum skal þannig 

  

fyrir komið, að þær hindri sem minnst umfer 

á bryggjunni og ú PD net unni. byki bessa ekki nægilega gætt, má krefjast, að 

ur bessu sé bætt tafarlaust.
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12. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefnd- 

ar tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það buví svo fljótt, seim auðið 

er. Verði drátfur á þvi, getur bafnarnefnd lålid færa skipið burt á kostnað eig- 

andans, og er heimilt að láta selja skipið hl lúkningar kostnaðarins. 

13. or. 

Venjulega er skipum heimili að leggjast að brvesjum hafnarinnar í þeirri 

röð, sent bau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrirfram auglýstri ferða- 

áætlun og flvija póst, svo og afgreiðslubátar stikra skipa, hafa rétt til að leggj- 

asl að brvggiu, bó önnur skip Hsgi þar fyrir, og verða þau að vikja, á meðan hin 

eru afgreidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram wfir seglskip. Sé fermingu eða 

affenmingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða að áliti hafnarvarðar, 

ber því að vikja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess, ennfremur getur hafn- 

vörður vísað RL frá bryggju, álíti hann það nauðsynlegt vegna veðurs. 

Ef ágreiningur rís, ræður hafnarvörður, í hvaða röð skip komast að brveeju. 

14. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skip- 

stjóri, ef þörf gerist, láta ræsla brvgsju há eða uppfyllingu, sem notuð hefir verið. 

Zarist það fyrir, skal hafnarvörður sjá um, að það sé sert á þeirra kostnað. 

Í5. er. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða uppfvilingu og eigi annarsstaðar á landi hafnarinnar en á beim 

stöðum, sem ælðaðar eru Hl sevinsiu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. 

Skal flytja buelu muni og vörur jafnskjóll og hann krefst þess. Hafnarvörður 

selur heimtað gjöld eftir vörur, sem láfnar eru lHggja á landi hafnarsjóðs. 

16. gr. 

Gjaldskrá. 

Í. Lóðagjöld: Eigendur þeirra jarða, sem að höfninni Hegja, skulu greiða helu- 

ing hækkunar lóðarleigu í landi jarðanna cg helming lóðarsjalda nýrra lóða, 

hvorllveggja talið frá fardögum 1935. 

Lestargjöld: Öll aðkomuskip og aðkomubátar. sem mæld eru til lestatals. 

skulu greiða í lestargjald 5 aura af hverri smálest í hvert sinn, er þau teggj- 

ast á Skagastrandarhöfn eða við brvggiu, þó með þeim undantekningum. 

sem siðar segir. Lægsta sjald fyrir skip skal þó vera Í króna. 

(rjaldið er reiknað af nettóburðarmagni skipsins, talið í heilum tonn- 

tun; minna broti en hálfu er sleppt. 

3. Bryggjugjåld: Skip og bátar, sem nota bryggjur bafnarinnar, greiða í 

bryggjugjald 5 aura af smálest fyrir allt að sólarhring, þó ekki minna en 

Nø
j
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kr. 2,00 fvrir skip og båta, sem mæld eru til lestalals, og ekki minna en 

Í krónn fyrir smærri báta. 

Bátar, heimilisfastir á Skagaströnd, skulu greiða 50 aura fyrir sólar- 

hringinn, bó ekki meira en 20 krónur á ári. 

Á. Fiskhlutur: Vélbátar og róðrarbálar undir 8 tonnum greiða 2 af heild- 

arafla skipsins. Stærri bátar, sildveiðiskip og togarar. greiði 10. Heimili 

er hafnarnefnd að lækka gjald þetta með sérstökum samningi. 

0. Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af eða á skipsfjöl, 

2 krónur á smálest; bó skal af útfluttri síld aðeins greiða 10 aura fyrir tunnu. 

Af timbri greiðist 3 aurar af teninesfeii og af tómum uppselltum tunnum 

5 aurar fyrir hverja. Af flutningi og munum Hl einstakra manna greiðist 

minnst 10 aurar af stykki. 

Aldrei skal taka tvisvar sjald af sömu vöru. 

6. Ljósagjöld: Öll skip, sem koma Hl hafnarinnar á Úmabilinu frá 14. ágúsi 

til 15. mai og lestargjöld greiða, skulu greiða kr. 2,00 í hveri skipti, sem þau 

koma Hl hafnar, þó aldrei yfir 10 krónur á ári. 

Smærri skip en 8 smálestir greiði hálft gjald. 

Vatnsgjald: Þeir. sem ekki hafa geri sérstaka samninga um kaup á vani 

frá valnsleiðstu hafnarinnar, skulu greiða kr. 2,00 fyrir smálest, þó aldrei 
minna en kr. 5,00. 

Herskip, varðskip og skemmliskip eru undanþegin öllum gjöldum til bafn- 
arinnar. 

Pósiflutningur, efni og tæki til bafnatinnar er undanþegið öllum gjöldum; 

Þó hefir þetta ekki áhrif á lestargjald skipsins eða brvegjusjald, 

MI
 

17. gr. 

Mottakandi greiåi vorugjald af vorum, sem koma Ul hafnarinnar, en send- 

andi af vorum, sem flullar ern úr höfninni. Ef skip eða bátur hefir ekki farm 

sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu sjaldsins. Ef vörur 

eru flutlar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma tl hafnarinnar, fellur í gjalddaga, begar 
skipið, sent vörurnar flytur, er komið á höfnina, og vörugjald af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni. fellur í gjalddasa, begar vörurnar eru komnar í skip. 

Andvirði fiskhlutar fellur í sialddasa við lok hvers mánaðar. Aðkomuskip 

greiði þó gjaldið strax að uppskipun lokinni. Skyldir eru skipstjórar og formenn 

að sefa hafnarverði upp heildarafla skinns í hvert sinn, Ef bað er ekki gert, skal 

hafnarvörður áætla gjaldið og innheimta samkvæmt þeirri áætlun. Hafnarsióð- 

ur hefir haldsrélt í vörum og afla, þar til gjöldin eru að fullu greidd. 

18. or. 

Hafnarvörður sér um innheimit allra hafnarsjalla og annara tekna hafn- 

arinnar, og skulu gjöldin greidd á skrifstofu hans. 

1956 

77 
1. ágúst
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77 I 

ágúst Formaður báts og skipstjóri skips ber ábyrgð á greiðslu hafnargtalda á 

skipi sínu. 

20. or 

OH gjöld samkvæmt reglugerðinni renna í hafnarsjóð. 

21. or. 

OH gjöld úl hafnarsjóðs hafa lögtaksréti, og hefir hafna lásrétt 1    
            kiptum og bátum fyrir gjöldunum. Skipstjóri eða forni 

  

" höfninni 

án þess að greiða lögmæt hafnargjöld, hefir serzt sekur um brot á regluserð 

bessari. 
99 

. gr. 

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki hafnarinnar og hafnar- 

tæki, eru skyldir Hl að bæta að fullu skaða þann, sem af skemmdunum hlyzt. 

Formaður hafnarnefndar er réttur sóknaraðili skaðabólamála. 

23. gr. 
' 539117 > refir lr ens rafter 1 oða clraðahátaglrrl 1 ferr í Á ra Enginn, sem hefir bakað sér refsingu eða skaðabótaskvldu fyrir brot á reglu- 

  

I ótlkljað, nema hann 

  

gerð bessari, má fara burt úr höfninni, n 

setji lrvggingu, er hafnarnefnd tekur gilda. 

Sama gildir um skaðabótaskyld skip. 

Brot gegn reglugerð þessari varða seklun 20 til 1000 krónum, nema bvngri 

hegning liggi við eftir almennum lögun. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

25. gr. 

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

26. gr. 

Með þessari reglugerð er felld úr gildi hafnarreglugerð fyrir Skagastrandar- 

kauptún frá 10. apríl 1934. 

27. or. 

Regluserð þessi öðlast þegar gildi. 

ieglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 21, 14. júní 1999, 

til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbrevini Öllum beim. sen hlut   

iga að máli. 

  

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 1. ágúst 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,
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REGLUGERD 

um skipulagningu fólksflutninga með hifreidum. 

1. gr. 

Engum er heimilt að hafa á hendi fólksflutninga með bifreiðiun, sem slærri 

sét en svo, að þær rúmi 6 farþega. neima að hafa til þess sérleyfi frá rikissllórun- 

inni. Slíkt sérleyfi þarf og til þess að hafa á hendi fastar ferðir eða áællunar- 

ferðir til fólksflutninga með bifreiðum, er rúma 6 farþega eða færri. Nú verður 

ágreiningur um, hvað skuli telja fastar ferðir eða áætlunarferðir, og sker þá bósl- 

málastjóri úr. Úrskurði þessum má áfryja öl alvinnumálaráðherra. 

2. gr. 

Sérleyfi til fólksflutninga skal miðast við ákveðnar leiðir. Í hverju sérleyfi 

skulu vera ákvæði um ferðatilhögun os fargjöld á sérleyfisleiðinni, svo og um 

póstflutninga, sömuleiðis ákvæði. er skylda sérleyfishafa til ad halda uppi flutn- 

ingum á leiðinni, svo lengi sem póslstjórnin telur nauðsynlegt og tið leyfir og 

vegir teljast færir að áli vegamálastjóra. Nú er nokkur hluti sérleyfisleiðar 

ófær bifreiðum, og er þá sérleyfishafi skyldur til að leita álils póststjórnar. hvort 

halda skuli uppi flutningum á þeim hlutum leiðanna, sem eru færir bifreiðum. 

Sérleyfishafa er óheimilt að leggja niður eða fækka ferðum á sérleyfisleið án 

þess að hafa fengið til þess samþykki póststjórnar, 

Sérleyfi skal vera óframseljanlegt. 

3. gr. 

Rådherra getur undanbegid frå sérleyfisskyldu å vissum leiðum vörubif- 

reiðar, er flytja að staðaldri framleiðsluvörur bænda, en rúma auk þess allt að 

8 farbegum. Skal slík undanþága miðast við ákveðnar bifreiðar. gilda til ákveð- 

ins tíma í senn og vera óframseljanleg. Í slíkri undanþágu má sefja ákvæði tin 

ferðafjölda og fargjöld á leiðinni, svo og um póstflulninga. Slíka undanbágu 

setur ráðherra afturkallað án fyrirvara, ef ástæða er til að dómi póslmálastjóra 

og skipulagsnefndar fólksfluininga. 

Á. ør. 

Póstsljórninni er heimilt að undanskilja sérleyti fólksflutningaferðir með 

stærri bifreiðum en 6 manna endrum og sinnum, en með minni bifreiðum eru 

slíkar tækifærisferðir frjálsar, sérstaklega begar um er að ræða ferðir félaga og 

skóla, akstur í sambandi við úHend skeinmtiskip og ferðir um Suðurlandsbraut 

að Lækjarbolnum á sunnudögum og öðrum almennum frídögum un: sumar- 

fímann. SHkar undanþágur má miða við ákveðnar bifreiðar eða ákveðinn fjölda 

bifreiða. SHkar undanbágur má veila Hl ákveðins tína Í senn, en eru þó aflur- 

kallanlegar, hvenær sem ástæða er til að dómi pósísljórnar. 

1956 

78 
6. ágúst
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er að ræða. En sé um lengri ferðir en 100 km að ræða, er hefjast fyrir kl. 11 ár- 48 Ái, 

degis, skal farþegum skylt að panta farseðla ekki seinna en kl. 9 kvöldið áður 6. agúsi 

20. er. 

  

   

     

      

Falli sérleyfi af einhverri ástæðu niður, tekur ráðherra ákvörðun um, hvort 

veita skal aftur sérleyfi á sönnu leið. Verði svo ákveðið, skal auglýsa sérieyfið ti 

umsóknar, og skal í auglýsingunni tekið fram vegalengd, fjöldi tei Í lðld á 

ferðinni. 

Umsækjandi skal í umsókn sinni skyra hv var 

bifreið hann óskar að nota Hl flutninganna. 

Sérleyfishafa er 

og skilmála, sem sett 

sonar kunna að verða 

bar á meðal um sérteyfislímann, og una við þær br cyl gar, er 

    

ad gera á Fjölda í "ferða almennt eða ishöfum, svo og 

tilhögun ferða á sérlev fistim: 1bilinu. 

  

lögum 

  

"ja mánaða fyrirvara. 

flutningum með bi 

hefir póstsljórnin í 

  

Framkví æmd þessa ( eda minna lev 

iði v amraåad0 

       
    

   

  

eða ENN mon 

    

jessarar reg 

  

ákvæði um 

reglugerðar. 

Hennilt er pósts sló 

og bokum sérleyf 

pDóslsljórnin lálið 

brot á sérleyfislögum. 

xx
 

nú telur sérlevfis is Órélti beitlan at eð mn 

  

flutninga ;g skal hann þá senda skriflega umkvörtun til póst 

Sé um brot að ræða á sérleyfislögum eða öðrum lögum eða 
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9 ye .. . …«: = , . . , 45 málið lögreglunni tl meðferðar, ef henni bykir ást 

  

I, er heyra undir meðferð 1 

  

SiUnnar 

23. gr. 

ið brotum á reglugerð þessari eru hin sömu og greinir 1 för um y 
fe) 

  

ningum með bifreiðum. 

nkvæmt lögum nr. 36, 1.     

  

símamadlasljórnin, 6. ágúst 1936 

   

    

Haraldur Guðmundsson ÞÉR es 

Guðmundur J. Hlíðdal 

  

RE h
á
 

  

Akurevrarkar 

    
   
   

og miðstí 

   

    

VAF VORE, 

  

tilbúinn áburður, olí 

  

    

i he 

og 

m i, svo sem syrt 
, c bh 

OTUT 09 OUNDIÐ 

ko línóleum, gúmmi og súmmívörur,    
»adlyf, ljósaefni, svo sem vax. 

  

og plöntur, maccaróni, 

  

Loona rr serðar 

  

nel. nætur, lengdar- og hraðamælar til skipa 
6. flokkur: Gjald 20 aurar Í 

 



    
      

    

, SVO sem bvotli 

    

jarnvara (isenkram), svo sem skrár, la 

Our,     ; efni 1 bá, skóábur 

lokkur: Gjald 100 aurar fyrir hver 10 ko: Tóbaksví 

10 apar frpir 
5 Allar vi 

  

5, Utfluttar vörur: 

i. flokkur: Gjald 25 aurar 

hert skinn og sundmagi. 

aurar 

aurar 

aurar 

  

4237 
litli 

  

sem reiknast eftir rúnimáli. 

6. flokkur: 

  

   

  

ölgerðarvörur og hráefni til ölgerðar, br 

warstjórn Ákureyrarkaupst 

nkvæmt hafnarlögum fyri 

öðlast gildi þegar í stað og Þirtisi til eftirbrev 

         

   

    

hvert teningsfet: 

  

fyrir hver 1Ð0 kg: UH, ullarvörur, dúinn, fiður. 

  

fyrir hver 109 ke: Aðrar afurðir. sem í 

fyrir tunnu: Kjól 

fyrir tunnu: Síld, 

fyrir hvert tennesfot: Bjúpur og ú vöru 

    

fyrir stykki 

    

   
   

  

áfvinnu- og samgöngumdlaráðaneylið, 7. ágúst 1930. 

  

Gudmundsson. 
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AUGLYSING 

vefnir nyir 50 kråna bankasedlar samkvæmt logum um 

  

Landsbanka Islands. 

    

    

hefir samkvæmi lögum nr. 10, 15. apríl 1928, 

Landsbankanum 50 króna seðla með svofelldri nýrri gerð: 

  

talan með bokstöi- 

15. april 1928. LANDSBANKI ÍS- 
seðlu 

    

á marolilum skildi, en skjöldur- 

lárri umgerð g eð skr: autgreinum á. Fyrir ofan 

      

         

  

       

    

   

  

   

    

SL ANDS. en undir beim stend 

bankastjårunum, og eru noåfnin 

er prentuð brjóstmynd Jóns Eiriks- 

Vals merki í hvítum. kringlóti- 

  

vildi seðlanna; er hún 

  

innan við umgerðina. 

ur með mynd Jóns Eiríkssonar sem 

i sa 3 . nn bið sen fs BEAR . 
hægra megin er prentuð mynd frá höfninni 1 

ir bankans „Í 

  

runnflölurinn umhverfis er með 

igreinum i, en innan við hana 50 i 

   skraulverki umhverfis i ferhyrndum små- 

  

rentuð m 

  

ðlar 

  

SEC jórnarráðs Íslands,     gilda fyrst um sinn 

  

almennin 

  

málaráðunegylið, 7. 

  

Eysteinn Jonsson. 

    

Torfi Jóhannsson.
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7. ør. 81 
Allan kostnað til refaveiða annan en grenjaleitir med þeim undantekn- 16. april 

ingum, sem fram eru teknar í Í. gr. 3. málsgrein. og þeim, er um ræðir í síðari 
málsgrein 5. gr.. skal greiða úr hreppssjóði. 

I. Um fjármörk. 

eyrnamark á fé sinu og brennimark eða 

  

  

In { i oglåggt. 
Enginn má hafa fleiri en tvö eyrnamörk. Hver hreppur skal hafa evrna- 

mark og brennimark samkvæmi s sýslunefndarsamþykkt 1901, 27. gr. Þau eru: 
Fyrir Geithellnahrepp oo SM. 10 

Beruneshrepp 2... eee. IR SM. 8 
Breiðdalshrepp .......... RIÐ SM. 8 
Skriðdalshrepp 2... SM, 3 
Vallahrepp 2... SM. 2 
Eiðalhrepp suse een SM, i 
Mjóafjarðarhrepp ........ eee SM, i 
Norðfjarðarhrepp 0... SM. 5 
teyðarfjarðarhrepp .......... eee, SM. 6 
Fáskrúðsfjarðarhrepp .....0... SM. 7 
Stodvahrepp susan eeen SM. Tf 
Búðahrepp so SM. 12 
Eskifjarðarhrepp SM. 15 

SM. 14 

SM. 15 

Helgustaðahrepp 

Neskaupstað (áður Neshrepp) ...c.ll 
Allir fjáreigendur eru skyldir að nota brennimark dvalarhrepps síns á öllu 

fullorðnu, hvrndu sauðfé. Enginn má nc 

  

y 
} la tölustafi fyrir brennimark öðruvísi 

en á eftir bókstöfum. 

9. gr. 
   

askrár ganga í gildi 15. sept., þegar ártalið stendur á hálfum eða heiluni 
tug, og fellur þá eldri markaskrá úr gildi. 

Mark 

Svslunefnd kýs mann til að raða skipulega og rétt fjármörkum í sýslunni 5. 
hvert ár næst á undan, að markaskrá á að ganga í gildi, og annast um prentun 

  

hennar. Leita skal samkomulags við sýslunefnd Norður-Múlasýslu um marka- 
skrásetjara og sameiginlega útgáfu markaskrár fyrir báðar sýslurna    

  

veitarsljórnir skulu safna mörkum hver í sínum hreppi. og greiði hver 
markeigandi ákveðna borgun fyrir mörk sin eftir fyrirmælum sýslun fnda, enda 

ver markeigandi skvidur ad hafa mårk sin i gildandi kaskrá. Mörkin ] Kei: li skyldur ad hafa mörk sín í gildandi markaski Mörkin 
! og skal hann sjá um. að markaskráin sé skulu Bb 

  

send ti 

  

komin heim í hreppana fyrir 15. maí það ár, sem hún á að ganga í gildi. Kaup- 

96



JU 

24 

198 

aðrir, sen kaupa fé að hausti, skulu      
    

sloog 55 

   landi markaskrá sýslunnar. Sé það van-    
a sem óskilale. 

vid röðun marka hjá markaskrásetjara, að fleiri en einn 

  

lík mörk, að ætla má. að misdráltur geti       

    

     

   

  

    

ftir því, sem unnt er, 

tí, sein tekið 

næsi sá, sem keypi 

hefir há sá. sent áður hefir búið á markasvæðinu, en sá minnslan, sem 

'áseljari 

  

hl á mörkum. og hefir     
ir bezt fyrir hlutaðeigendur, en gæta 

    
101 ug þ 

skal þess La sem minnstu út frá mörkum þeim, 

ei il að    

  

armanna þekkir mark 

  

    

   
    

  

hans. Skulu Komi eigandi síðar tl. 

f bess hæfilegt gjald ul 

viðk sannað, að hann hafi 

en kemur 

hal ldvilanum í sínum hreppi, og 

Í um mörkin ásanit ákveðnu 

c um, að mörk þessi verði 

I im. 0, å rang- 

  

Er sé eigi búsmala haldið 

! greina afréttarlönd og he     
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IV. Um fjallgongur. 

18. gr. 

hvert. Skal byrja hina fyrstu í allri Suður- 

f 

  

skulu löggð 

    

      
     

september og svo viku millibili. Ef veður bannar eða 

taka næsta 

  

Þó skal eigi 

  

éltum göngudegi, 

rauðsyn krefji. Heimilt skal hre eppsnei nd 

vegna ískvggilegs veðurfars. eða 

þá sömu skyldur á búendum. sem lög- 

I) or 
> 

ppsnefnd eina eða fleiri söngur að vorinu á afréttir og i 

  

er í ullu og lömb og ómörkuð. Skulu oddvitar hrepps- 

  

unan um söngudaga, þar sem samgöngur fjár eru svella á 
ss 

    

D41 
21. gr 

il kv menn med gongusedvlum fyrirfram til hverrar 

  

hverjir skulu ga ert afréttarsvæði, kjósa sangnafor- 

h tl nd 
   

  

lokki gangnamanna. 

korast undan sangnaforustu. nema hann sé löglega hindraður. 

  

móli er brotið. 

ákveða BOngucagn í heimalöndum, og skulu þeir 
x 

m. Þó er hrepp heimilt að ákveða aðra göngu- 

  

mannfæð eða annað gerir samgöngur óframkvænan- 

  

w 

  

illvöngur. 

    

   

   

sjálfum sér er ráðandi og hefir undir hendi 

jall ganga, að leggja mann eða menn Í allar fjall- 

ákveður sömu skyldur hafa utanhreppsmenn, sem 

{ i er færri kindur eiga en tu, ad leggja menn i 

    

cilanefndar. Nes-santeignin skal skyld að 

samkvæmi ák vörð um ' Tjallskilanelndar. Þeir fjár- 

að eiga aðgang 

  

Lotta lagi in hh heimalandi an pc 

  

iar, skulu skvi ein ákvæðum um skil, 

hreinsa heimaland sitt. Hreppsnefnd skal sen mest fara 

   ákveður göngumenn og tölu þeirra frá hverju heim- 

  

sem hreppsnefnd ákveður. Húsbóndi annast Fjallskil 
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Si 

16, april    beir kjósa, ef hreppsnefnd hefir eigi " kosið, gsangnaforingja, sem vel er kunn- 

ugur bc að ráðdeild og sætni 

yrinmgi, kjósa söngumenn annan 1 hans síað úr sínum flokki. 

  

Þegar gangnaforingi er kosinn, 

  

hverjir skuli ganga, hvað langt og 

Hann ákveður, hverjir gæta skuli fundins 

  

hans nær. á meðan á göngum stendur 
1 
i ciga gangnamenn hans råda ad leita, ef til 

og nýrra úrræða þarf. 

Allir í samgöngu eru skyldir að hlýða sangnaforingja, meðan á göngum 
ce 

stendur, og bregða eigi út af, meðan f 

  

er, Sekiuni varðar, ef gangnamenn 

óhlýðnast skipun gangnaforingja. 

Nú spillist veður eða göngur ónýtast fyrsta 

  

foringi skipa nvja göngu næsta dag, ef veður Í 

að því sinni. 

  

er hre insaður afrétlur, sem kostir. er 

  

Þegar sangnaforingi að mjög synisl vilaverl, 

arðar það sektum eftir 

VII. Um réttir og fjárdrátt 

52. gr. 

Logréttir skulu vera 

       

  

   

hreppsnefnd 
la vedur med rådum la. vid beir hrepps- 

  

     

  

    

begar hreppsnefnd 

Í eiga uppi að ha alda, og sv O A Á.
 menn, sent Í 

Réttarbóndi skal stýra in verkum eða sá, 

    

kemur eigi til réttarhleðslu, sem kvaddur er 8 kr. fyrir hvert 

    sverk, er honum ber að vinna. Sama ansvellarmönnum. 

sem afrétti eiga og nota. 

er gengið er, úr afréttum og 
t : s a 

hetrmalöðndum, ci    sæ viðkomandi 

hreppa um það efni, 

  

mörkum og einkennum, 

sen markaskrár og dráttarmenn segja til, 

  

lann skal hrepps- Rétlarstjóri skal vera við hverja lögréii. þá er 

nefnd velja og setja. RBéttarstjóri skal segja fyrir, hverni 

  

sa skuli, hvaða fé
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Sl 37. gr. 

16. april Hver hreppsnefnd ákveður rekstrarleið um sinn hrepp og til næstu hreppa, 

en þeir, sem taka við rekstrum á lögréttu, skulu að öllu með þá fara, sem rétt- 

arstjóri mætir fyrir. Hann skal láta seðla um mark og markeigendur fylgja ben 

kindum, sem eru með Óglöggum mörkum eða markið ekki í gildandi markaskr: 

Rekstrarskyldir eru allir, sem hafa jörð til ábúðar, eins tómt húsmenn, sem gras- 

nyt hafa og einhverja gripi, ef þeir eru gangnaskyldir 

38. gr. 

Sýni einstakir fjáreigendur sérstaka vanhirðu í því að halda fénaði sinum í 

heimahögum, eftir að aðrir eru farnir að vakta silt, en láti hann renna út um 

sveit öðrum til erfiðisauka og tafar, skulu þeir sektum sæta. Eins skal það sekt- 

um varða fyrir eigendur eftir málavöxltum, ef hrútar eru látnir ganga úti milli 

Marteinsmessu og 30. april. 

30. gr. 

Rekstrar skulu tafarlaust reknir bæ frá bæ, en kannaðir á hverjum bæ af 

húsráðanda eða öðrum í hans slað ásamt fylgiseðlum og tekið úr það fé, sem 

ekki á samleið lengra eða rangrekið kann að vera og því snúið til réttrar áltar. 

Nú er enginn rekstrarfær maður heima. þar sem við rekstri skal taka, og 

rekur þá sá, er með rekstur kom, til næsta rekstrarfærs manns eftir að hafa kann- 
að reksturinn, en heimtar endurgjald af hreppsnefnd sinni og hún aftur af 

anda þeim, sem reka átti. Þar sem þorp eru, hvort sem er sérstakur hreppur 

eða ekki, skal hafa rétt eða áheldi fyrir rekstra við báða enda þorpsins og taka 
þar á móti rekstrum; er rekstrarmanni skylt að skila þangað rekstrum og segja 
til þeirra. 

Eina kind er óskylt að reka, en varðveita hana með heimafénaði og gera 

ciganda aðvart við fyrsta tækifæri eða koma henni í rekstur, sem fara kann í 
rétta átt. 

10. gr. 

Það skal vera aðalregla um meðferð á rekslrum, að hver fari svo vel með 

þá. sem hann eigi, reki ekki hart, svelti eigi, láti eigi standa inni í ilum húsum 
eða úti í illviðrum. Lýsingarseðlum, sem rekstrum fylgja, má enginn iýna. en 
afhenda þá með rekstrinum. Ef öðruvísi er farið með rekstra, varðar það sekt- 
um efiir mála vöxtum. 

Enginn má sleppa rekstrum eða tyna þeim. Varðar sektum, ef upp kemst. 

Nú kemur fram ulansveitarfé eftir löggöngur. og skal finnandi tafarlaust 
segja til þess oddvita hreppsnefndar, sem táðstafar því eftir málavöxium. 

Fyrir óheimt fé, sem á afréttum finnst eftir löggöngur, seta finnendur kraf-
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izt fundarlauna. Þau skal hreppsnefnd ákveða, ef finnandi og cigandi verða eigi 

ásátlir eða eigandi er fjarlægur. Skal hún greiða þau ll bráðabirgða, en telja með 

fyrirhafnarkostnaði á kindunum. Kindurnar má þegar selja til lúkningar, ef eig- 

andi vill ekki greiða. 

Fundarlaun skulu vera eftir atvikum 4 '% af verði hinna fundnu kinda 

eftir mati hreppsnefnda 

15. gr. 

Þegar áfelli dettur á, svo hýsa þarf og gefa utansveitarfé, meðan á löggöng- 

um stendur, þá skal þar hirða, sem það er síatt, nema hreppsnefnd hafi öðruvísi 

fyrir mælt. 

Hver hreppur er skyldur að reka fé í næsta hrepp vfir fjallveg úr hverri 

löggöngu og auk þess 12 rekstra á Gmabilinu frá síðustu löggöngu Hl októ- 

bermánaðarloka. Komi utanhreppsfé fyrir eftir þann ma, skal tilkynna það 

oddvita þess hrepps, sem fé á heima í. með hraðboða til ráðstöfunar. Verði því 

ekki ráðstafað og greiddur kostnaður, verður það selt og meðhöndlað sem óskila- 

fé hreppsins, sbr. 47. gr. 

IX. Um óskilaté. 

(1. gr. 

Það er skylda hvers manns, er hann finnur dilk ómarkaðan á sumrum og 

hann selur handsamað dilk og móður, að narka hann móðurmarki á eyrum eða 

hornum. 
15. gr. 

Þegar lýsing á óskilafé er komin Hl oddvita hreppsnefndar, skal hann aug- 
1 

lýsa hana sem fyrst í sinum hreppi með því að láta eftirrit af henni berast bæ 

frá bæ eða á annan hátt, sem hreppsnefnd þykir bezt henta. Nú finnst eigandi 

þar að óskilakind. og auglysir oddviti það hreppsnefnd þar, seni óskilakindur 

eru, og gerir ráðstöfun til, að kindin verði sótl. 
> 

16. gr. 

Komi afelli ådur en åskilafé er selt, skulu þeir. sem féð er hjá, annast bað 

ftir föngum. Állan kostnað vegna óskilafjár skal borga í bráð úr sveitarsjóði, 

Tr 

9 

þegar hreppsnefnd hefir samþykkt hann. 

17. gr. 

Í annari löggöngu má selja alla ómerkinga, sem ekki hafa fundizl eigendur 

að, við opinbert uppboð, en annað óskilafé og utanhreppst6, sbr. 42. gr. selur 

hreppsnefnd látið hreppstjóra selja við lok októbermánaðar. Komi eigandi fram 

fyrir næstu fardaga og sanni eignarrétt sinn á seldum óskilakindum. skal hon- 

um skilað andvirðinu að frádregnum kostnaði; ella rennur það í sveitarsjóð. 
97
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SÍ 48. ør 
16, april Skyrslu um óskilafé, mörk þess og einkenni sendir hreppsstjóri þegar eftir 

uppboðið sýslumanni, er annist um birtingu í Lögbirtingablaðinu. Auglýsinga- 
kostnaður greiðist úr sýslusjóði. 

Á. Um sektir. 

19. gr. 
Sektir fyrir brot á reglugerð þessari, þar sem þær eru ekki ákveðnar við 

sérstakar greinar, skulu vera frá 10 tl 100 krónur. nema þyngri hegning liggi 
við samkvæmi öðrum lögum. Sektir renna í sveitarsjóð þess hrepps. sem brot 

5 
er framið í. Þó falla sektir samkvæmt 36. gr. til þess, er fyrir ágangi verður 
OH brot gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál st 5 £ 

> > 

50. gr. 
Ef hreppsnefnd vanrækir skyldur þær, sem henni eru á herðar lagðar i 

reglugerð þessari, þá ber það mál undir sýslunefnd., og skal með það farið sem 
fyrir er mælt í 38. er. sveilarstjórnarlaganna. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð fyrir Suður-Múlasýslu 
um refaveiðar, notkun afrétta, fjallskil m. fl. frá 10. sept. 1919, svo og öll önnur 
ákvæði, sem koma í bága við reglugerð þessa. 

Reglugerð þessi, sem samin hefir verið og samþykkt af sýslunefnd Suður- 
Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar samkvæmt 41. er. sveilarstjórnar! 10. 

45 
anna nr. 12 1927 og lögum nr. 108 1933, staðfestist hér með til að öðlast gildi 
I. maí 1936 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. apríl 1936. 

Hermann Jónasson 

Vigfús Einarsson.
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sting konunes á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðrúnar Heiga- 82 

kjumålarådher 

  

  10. ágúst 

  

dóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mendalum af dónis- og kit 

10. ásúsi 1936. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðrúnar sál. He gadóttur frá Stóra-Lambhaga, 

sem andaðist 12. marz Í917. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Guðrúnar Helgadóttur“ 

2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður árið 1917 með sjöf, er undirrilaður gaf til minn- 
5 1 pe 20.85 

ingar um hina látnu eiginkonu sína. Upphæð sjóðsins var 1. jan. 1955 kr. 658 

nn sm 

ð. ET. 

Stjórn sjóðsins skulu skipa bæjarfógetinn í Hafnarfirði sem formaður og 

ur stjórnin gjaldkera     

  

meðstjórnendur prestar safnaðanna í Hafnarfirði. Hæð 
  

fyrir sjóðinn og úrskurðar öll þau málefni, er sjóðinn varða, þar á meðal, hverj- 

um skuli veita styrk úr honum samkvæmi framkomnum umsóknum, og ákveður 

upphæð styrksins til hvers umsækjanda um sig og gefur gjaldkeri jafnframt 

fyrirskipun um að greiða hann af hendi tl hlutaðeiganda 

1. ør. 

  

Sjóðurinn tekur við gjöfum, áheitum, sem og minningargjöfum um lá! 

Sj ang hans y 
De ö 

  

menn og konur frá öllum þeim. er vilja efia vöxt hans og ství 
5 

Gjaldkeri skal halda skrå yfir allar minningargjafir um låtn a menn, bar sem 

  

setið sé dánardags þeirra o. fl, ef %skað er. 

5. gr. 

Isangur sjóðsins skal vera að styrkja fátæk og vanheil börn, sem heima 

  

í Hafnarfirði og Garðahreppi. til sumardvalar í sveit, þau, sem af lækni er 

  

p! 
i i talin slík dvöl nauðsynleg þeim til heilsubótar. 

6. gr. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum ber að stíla Gl stjórnar hans. sem veitir 

styrkinn að því leyti. sen til bre kkur, gegn vottorði hlutaðeigandi læknis um, 

   

að barnið sé á framfæri fálækra foreldra eða fósturforeldra. sem eigi hafi 
I 

sumardvöl þess í sveit, en heilsu barnsins sé það nauðsynlegt sökum að kos 

kirtlaveiki. blóðleysis eða annara kvilla, sem leitt geli af sér berklaveiki. 

Hlutaðeigandi læknir semji og undirriti umsóknina fyrir barnsins hönd. 
li 
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82 7. gr. 
10. ágúst Úr sjóðnum skal ekkert fé greiða nema það. sem nauðsynlegt er vegna sjóðs- 

ins sjálfs, svo sem prenfunarkostnað, ritföng, þóknun til gjaldkera og því um 
líkt, þangað til hann er orðinn 5000 finn þúsund krónur; þá má veita 
úr honum árlega allt að % ársvöxtum Gl umsækjenda, er verðugir þvkja, sbr. 
0. 0g 6. gr. Þegar sjóðurinn er orðinn 10000 tíu þúsund —— krónur, má verja 
alli að %4 hlutum ársvaxta til styrkveitinga. 

Einn fjórða hluta ársvaxta og árleg innlög í sjóðinn má aldrei skerða til 
a styrkveilinga, heldur leggjast þær upphæðir við höfuðstólinn, að svo miklu leyti 

   sem ekki þarf að nota þær til reksturs sjóðsins. eins og fyrr segir í þessari grein. 
Þóknun til gjaldkera má þó aldrei fara fram úr 5“ fimm af hundraði 

at tekjum sjóðsins öðrum en vaxtatekjum. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók oe færa í hana ski ulagsskrána, um- . > 5 

söknir um styrk, styrkveitingar og ástæður fyrir þeim. fundarsamþvykktir or 
annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðstjórninni ber að færa bók yfir 
eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld og færa í hana ársreikning sjóðsins. Henni 
ber ennfremur að varðveita bækur sjóðsins. verðbréf og önnur skilríki. á irvgg 
um og eldtraustum stad. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. og ber gjaldkera að gera reikning 
yfir tekjur hans og sjöld árlega fyrir janúarmánaðarlok. 

Reikning sjóðsins skal stjórn hans endurskoð: og úrskurða og låta hirta 
hann í víðlesnu dagblaði. 

10. gr. 

sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Hafnarfjarðar eða annari frvgeri peninga s DDT 

stofnun. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessi öðlast gildi 1. ágúst 1936, og er með henni úr gildi fallin 
skipulagsskrá sú. er samin var fyrir sjóð þennan árið 1918. 

12. gr. ai 

Leita skal konungsstadfestingar å skipulagsskrå bessari 

Staddur i Hafnarfirdi, 14. júlí 1936 

Guðmundur Ólafsson 

(stofnandi sjóðsins)
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VATNSVEITUREGLUGERD 

fyrir Dalvikurborp 

Í. gr. 

Svæði það, er vatnsveitan nær yfir, takmarkast ad nordan af Brimneså, en 

að sunnan af býlinu Vegamót. 

2. gr. 

Hreppssjóður hefir einkasölu á vatni til hverra þarfa sem er á því svæði, 

sem vatnsveitan nær vfir og hún setur fullnægt, svo og á Dalvikurhöfn. 
“ > < € c 

3. gr. 

Hreppsnefndn leggur vatnsæðar um þorpið, svo víða sem fært þykir og þörf 

greiðan aðgang að þeim í sötu, vegi eða opnu svæði, krefur, svo húseigendur eigi 
Fr eh SVO EF. 

  

er lóðir þeirra liggja að, og verður enginn krafinn um vatnsska 

Frá vatnsæðum þessum leggja húseigendur vatnsæðar Úl sín á sinn kostnað. Sé 

sérstaklega kostnaðarsamt að leggja vatnsæð frá aðalæð yfir lóð manns, gelur 

hann krafið sig undanþeginn vatnsskatti, ef hann kýs að vera án vatnsins. Ef 

ágreiningur verður, skal skorið úr honum með mal tveggja manna tilnefndra 

af báðum aðiljum. 

L. er. 

Vatnsskalt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, þeim, ei 

vatn nota. Skal hann ákveðinn í gjaldskrá og miðaður við fasteignaverð húseigna, 

og má eigi fara fram úr 5%. af fasteignamalsverði á neinni húseien. 

Aukagjald má leggja á þá. sem nota vatn til annars en heimilisþarfa, og bå, 

sem hafa vatnshana utan huss. 

Skip, sem taka vatn úr vatnsveitu þorpsins. skulu greiða gjald fyrir vains- 

tökuna, og verður það gjald einnig ákveðið í gjaldskránni. 

ð. ET. 

Gjalddagi vatnsskatts er 1. maí og 1. október, og greiðist helmingur gjalds- 

ins á hvorum gjalddaga. Húseigandi ábyrgist vatnsskatt. en heimilt er honuni 

að hækka leigu, sem skatti nemur. þótt hún hafi áður verið ákveðin, ef leiej- 

andi greiðir eigi skattinn sjálfur. 

6. gr. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveði í eigninni í 
z 3 Do > 5 

% 

næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétli fyrir samningsveði og aðfararveði, 

7. gr. 

Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot i 

  

þorpsins, svo og mannvirki, og að þola þær eignakvaðir, óhag 

1936
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un å afnotarétti, sem vatnsveilan kann ad hafa i for med sær, enda komi fullar 

bætur fyrir eftir mati, ef cigi næst samkomulag. 

> gr 
S. gr, 

20 levfa afhendingu vatns til skipa å bryggjum 

  

lagningu vatnsæda og uppsetningu mælitækja i håsum og å bryggjum 

i bessu skyni samkv. åkvædum 7. greinar. 

a 

, 
vatnsvirkja, setur þeim erindisbréf og ákveður kaup 

  

tn einum er heimilt að leggja vatnsæðar frá aðalæðum í hús og um 

  

þau og breyta valnsæðum. 

Hlús- og lóðaeigendum er skyll að halda vatnsveitum sínum vel við, verja 

þær, ef bær bila þær frosti og láta gera tafarlaust við 

Unisjónarmönnum vatnsveilunnar og löggiltum valnsvirkjum er heimilt að 

fara um hús manna. þar sem vatnsæðar eru, Gl að athuga þær og tæki, sem eru 
AN |, 

   

  

I. 
1i) í sambandi við þær. Ef þeim þykir útbúnaði að einhverju leyti ábótavant. skal 

húseigandi tafarlaust láta bæta úr því á sinn kostnað 

    

Valnsveituneind er heimilt að loka vatnsæðum í húsum eða hverfum. þyki 

     

    

þörf vegna frosí eða adge á vatnsveilukerfinu, svo og vatnsæðum 

beim, sen Í áminningu vanrækja að gera við vatnsæðar sínar 

tæki í samb    þær, eyða að óþörfu eða greiða ekki vafnsskatt.     
Fulian vafnsskatt s greiða, þó vatnsæðum sé lokað af bessum ástæðum. 

12. gr. 

Bannað er að taka valn úr brunahönum vatnsveitunnar og setja hreyfi- 
vélar í samband við hana án leyfis hreppsnefndar. 

13. gr. 

Öll framkvæmdarstörf, er valnsveituna snerta, felur hreppsnefnd þriggja 
manna nefnd, er hún kýs árlega. og skulu að minnsta kosti tveir þeirra vera 
hreppsnefndarmenn. 

14. gr. 

Mál út af brotum á reglugerðinni skal fara með sem almenn lögreglumál. 

> Keglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmi vatnalögum nr. 15, 20. júní 

1925, ll þess að öðlast gildi Í. septemi 1936 og birtist Gl eftirbreytni ölhim 

  

Þeim, sem hlut eiga að máli. 

AÁfvinnu- og samgöngumdlaráðuneylið, 13. ágúst 1930. d GONG ! gq 

Haraldur Guðmundsson 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 84 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlåna deildar Búnaðarbanka Íslands 

með útibúi 31. desember 1935, 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasleignaveðslán ......00. kr. 287 894,50 

D. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............. 752 720.31 

c. Handvedslån 22200 eeeeeeererene 1 312.50 

d. Sveitarstjornarlån, syslu og rikis .... 110 785.84 

c. Reikningslán 

2. Vixlar suse es 

ð. Verðbréf 0... 

i. Byggingar og landnáms sjóður 

5. Kreppulánasjóður 

6. Lán í hlaupareikmingi ...........0. 0. 

7. Ýmsir viðskiptamenn ........0. 0. 

3. Innanstöokksmunir 

9. Fasteignir 
1 = 

10. Tryggingar fyrir ábyrgðum 

1. Bankainnstæða og peningar í sjóði 

    

Kr. 6 176 966.7 

Skuldir: 

Í. Skuld við ríkissjóð BR ….…… kr. 1 

2. Innstædufé í sparisjóði 

SA
W gegn viðtökuskirteinum ............. 

í hlaupareikningi 

GT
 

mm
m 

i reikningslånum ......0...... 0. 

6. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands .....0......0 

7. veðdeildar ......... 

8. viðlagasjóðs 0... 

  

9. Ymsir viðskiptamenn 

HR 86 733.10 

11. Ábyrgðir ........0...2 00 611 000.00 

10. Skuldir å fasteignum 

12. Ogreitt tap ...... 24 275.37 

13. Varasjóður 2............ 195 235.21 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 2... 60 259,10 

Kr. 6 178 966,7   



1956 

84 Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

með útibúi 1935. 

Tekjur: 

I. Vextir f. f. á. 22.22.2200 kr. 65 287.79 

2. Innheimtir vextir .......... 00. 181 401.37 

3. Forvextir af vixlum 2... 111 708.39 

. Ýmislegar tekjir ..........0. 15 939,84 

Kr. 374 337.39 

Gjöld: 

I. Vextir 20... kr. 214 308.60 

2. Rekstrarkostnadur 2.220 ener nenes 29 555.19 

3. Afskrifad tap á lánum og vixlum ......0. 24 633.95 

I. Til varasjods suse ennen 15 580,55 

5. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ......... 0 60259.10 

Kr. 374 337.39 

Efnahagsreikningur sparisjóðs oe rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 31. desember 1935, 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán (......... „2. kr. 265 994.50 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlan ............. 149 820.31 

c. Handveðslán ......0.0 . 1 512.50 

d. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis .... 110 785.84 

e. Reikningslán .......0. 0 9 800.93 
—————— kr. 835 714.08 

2. Vixlar sees unnnnvenes sr 1 428 908.10 

3. Verðbréf ............. ennen ener enennve 511 599.76 

4, Útibú á Akureyri 2.....00 547 563.68 

5. Byggingar og landnáms sjóður .........20 0 180 772.63 

6. Kreppulånasjodur sees enken nenee 1 354 172,40 

7. Lán í hlaupareikmingi ........00. 00 25 817.22 

8. Ymsir viðskiptamenn .....2222000eeeeeeeeeverrrereee 77 819.88 

9. Innanstokksmunir ............ RIRI 14 000.00 

10. I 1 90 800.00 

11. Tryggingar fyrir ábyrgðum .......000.. 0 611 000.00 

12. Bankainnstæða og peningar Í SJÓÐI seeren 134 461.77 

Kr. 6 092 629,52
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Skuldir: 

1. Skuld við ríkissjóð ..........020 0. 

2. Innstæðufé í sparisjóði ......00.2..0 00 

3. gegn vidtokuskirteinum 2... 

Í. í blaupareikmingi .........0..... 

5. í reikningslánum #.......0.. 

6. EInnstæða Ræktunarsjóðs Íslands ......0.0.0 

7. veddeildar ........... 0 

8. viðlagasjóðs 0... 

9. Ýmsir viðskiptamenn ............ 0 

10. Skuldir á fasteignum ........%. 000 

11. Ábyrgðir ........... 

12. Ógreitt tap 2... enes 

13. Varasjóður ............ evne 

14. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 

319 67 

614 661 

361 605. 

794 434. 

63 650. 

580 189. 
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þ
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= 611 000. 

24 275. 

195 235 
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50 711.858 

Kr. 6 092 629,52 

  

Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlåna deildar Búnaðarbanka Íslands 

i Reykjavik 1935. 

I. Vextir f. þf. á. 20 

2. Tnnheimtir vextir ............ 

3. Forvextir af vixlum .......0.. 0. 

lt. Ymislegar tekjur (......... 0. BR 

Gjöld 

Í. Vextir 2... b ves 

2. Rekstrarkostnaður sense eee nen ener rerne 

3. Kostnaður við útibú ...........02 00 

1. Afskrifað tap á lánum og vixlum ......0.00 eeeereeee 

5. Hall á rekstri útibús .........000 00 

Til varasjóðs .......... 0. snune 

7. Flyzt til næsta ars: 

Fyrir fram greiddir vextir ........... 

kr. 62167.90 

171 764.83 

92 543,84 

12 126.24 

Kr. 338 602,81 

    

kr. 195 802.50 

15 764,46 

3 402.18 

24 633.95 

2 707.79 

15 580,55 

50 711.88 

Kr. 338 602,81 

  

1936 

84
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84 Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. desember 1935. 

1. 

i 
s
n
 

Í. 

2. 
> 
eð. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán ......0.0.00 kr. 23 900.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 302 900.00 
i ' — — kr 

Víxlar .......0.. 000 

Verðbréf 0... esesnge 

Ýmsir viðskiptamenn ......020000 
Innanstokksmunir ..........0000 000 

Bankainnstæða og peningar Í SJÓðIi .....00.0000 

Skuldir: 

Skuld við Búnaðarbanka Íslands ........00...0.... 

Innstæðufé í sparisjóði ....... 0 

segn viðtökuskirteinum ..........0.... 

í hlaupareikningi ................... … 
Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ........... 0 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á 

Tekjur: 

Vextir f. f. á. 20... AIR 

Innheimtir vextir 0... renere vevenes 

Forvextir af vixlum ....00.0.. 0 

Ýmislegar tekjr ..........0. 000. 

Rekstrarhalli „............. 0 

Gjöld: 
Vextir 0... 

Kostnaður ........00.. 00 nnts 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ............. BI 

326 800.00 

3 074.58 

7 550.00 

12 025.21 

700.00 

21 751.16 

". 631 909.95 

". 547 563.68 

5) 52 286.67 

19 226.17 

3 276.71 

Kr. 

Akureyri 

631 900.95 

1935. 

3 119,89 

9 636.54 

19 164.55 

7 215.78 

2 707.7 

", 41 844,55 

AÐ kr. 18 506.10 

sr 13 790.73 

brrese 9 547.72 

Kr. 41 844,55
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Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desember 1935. 84 

I. Skuldabréf fyrir lánum .........0000 0. kr. 1353 227.55 

2. Ógreiddir vextir og kostnadartillag 2................... 86 642,47 

3. Verdbref seen ennen evnee 10 400.00 

í. Innstæða í Búnaðarbanka Islands ..................…. 93 792.28 

Kr. 1 484 062.30 

  

I. Bankavaxtabréf í umferð ......0000 0 kr. 1420 000.00 

2. Óinnleystir vaxtamiðar 2... 12 600.00 

3. Ógreitt tap á lánum .........0. 21 462.30 

Kr. 1 484 062.30 

Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1935. 

Tekjur: 

I. Vextir og kostnaðartillag ........0.2.0. 00 kr. 92 445.80 

Kr. 92 445.80 

Gjöld: 

I. Rostnaður og vextir .......00000 eee enneee kr. 5634.74 

2. Vaxtamiðar ........... 85 200.00 

3. Lagt við varasjóð ..........0 00 1 611.05 

Kr. 92 445.80 

Hæfudstéll Ræktunarsjéds Íslands 31. desember 1935, 

I. Frá fyrra ári .......00..000 kr. 3 030 738.01 

2. Tekjur af þjóðjörðum 1984 ............. kr. 21 826.66 

3. Hluti af utflutningsgjaldi 1934 .......... 15 785.17 

í. Viðlagðir 215 % vextir 20... 75 768.45 
—. 1453 380.28 

  

Kr. 3 174 118.29



1956 

ed Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 

Frá fyrra ári ......0..0 0 ener ekkrensnrnns 

kr. 2221.15 

10 485.32 

28 971.70 

Lántökug. 

Vextir 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs 

Skuldabréf fyrir lánum: 
{í 

€ [1% Jarðabólalan 

1% jarðabótalán prestakalla 

[70 Jardakaupalån 

5% lån 1. flokks 

5% d. 

Veråbret 

Ogreiddir åfallnir vextir 

Ymsir viðskiptamenn 

Innstæða 1 Búnaðarbanka Íslands 

Höfuðstóll 

Tarðroæktarbréf í 

4 

Þoraitt fan á TA iI Ggreill tap á lánum 

c bjóðjarðasölulán 

viðskiptame 

216 

  

31. desember 1935, 

ham
mel

 

Eignir: 

a Ss
 

= =
 

“i
 

kr. 324 230.56 

153 891.26 

600.00 

3 853.20 

074 922.10 

879 533.37 

Skuldir: 

flokkur 

flokkur 

Oinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa 

kr. 281 125.88 

11 €78.17 

Kr. 272 801.05 

80 101.02 

Kr. 192 703.05 

31. desember 1935. 

kr. 5 437 030.49 

76 580.00 

182 211.04 

2 343.02 

580 189.27 

278 353.82 Kr. í 

kr. 3 174 118.29 

2 627 400.00 

307 700.00 

80 715.25 

.00 

28 

2 RS 
åd 2 
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Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1935. 

Tekjur: 

Vextir 22... nns 

Vaxtatillag ríkissjóðs af jarðræktarbrétum .............. 

Ríkissjóðsstyrkur ........2.000 0 errrnnne 

Ýmislegar tekjur „........... 0 rr revere 

Gjöld 

Kostnaður ......0.0... ennee 

Vaxtamiðar jarðræktarbréfa ......0.%2.. 0 

Lagt við höfuðstól 217% vextir Ll. 

Lagt við varasjóð 22.02.0000. 

Efnahagsreikningur Byggingar og landnáms sjóðs 31. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

      a. Endurhýsingarlán ................ kr. 1 948 252.52 

b. Nybylalån å ræktudu landi ...…. 173 677.58 

c. á óræktuðu landi ....... 80 916.00 

Verðbréf suser ennen ereene 

Ymsir vidskiptamenn 2220000 rnnnes 

Skuld við ríkissjóð ......000. renses 

Búnaðarbanka Íslands 00... 

Elen 0... 

Reksírarreikningur Byggingar og landnáms sjóðs 

Tekjur: 

Lántökugjald ........20000 0 senere n kreeres 

Vextir 20... 

Bikissjóðsstyrkur .......200 00 

desember 189: 

k 

kr. 257 27518 

28 206.00 
3 600,00 

I S80 60 

Kr 

ki 

  

Kr, 293 561,78 

r. 2902 

2100,00 

1 835 

    

19 
or 
ep} 

  

353 452,42 Kr,
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Gjöld: 

Kostnaður við teiknistofu .........0.020 00. kr. 18 292,47 

ASS Eem - 66 390.43 

*ekstrarkostnaður .........0... 0. 20 108.90 

Tap á lánum ..........200 00 64 532,26 

Aukin eign ........0200 0 enee 184 128,36 

Kr. 353 452,42 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1935, 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum ......00.00002 00 kr. 1955 154,93 
Verðbréf 0... evreeens 56 520.00 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .......0%. 0000... - 338 374.46 
  

Kr. 2 350 049,39 

Höfuðstóll .....00eeeeeeeeeneenesnennneneknrneserneee kr. 2 262 607.44 

Ogreitt tap á lánum ......000.0.0 0 - 88 041.95 

Kr. 2 350 049,39 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1935. 

Tekjur: 

Innheimtir vextir af lánum ......00.0200 0. kr. 102 092.96 
Vextir af verðbréfum og bankainnstæðu ................ - 7 702.61 

    

Kr. 109 795.57 

Kostnaður ............2200 0 kr. 8 488,45 

Tap á lánum 2.......00.. 000 - 92 398,70 

Til varasjóðs veddeildar ..........00 HR - 8 908.42 

Kr. 109 795.57



Höfuðstóll Vi 

1. Frá fyrra ári 

219 1956 

ðlagasjóðs 3l. desember 1935. S4 

kr. 2262 007.44 

Kr. 2 262 007.44 

Reykjavik, 19. februar 1986. 

BUNADARBANKI ISLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Ásgeirsson. Bjarni Pétur Magnusson 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1935 höfum við 

yfirfarið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga 

Reykjavik, 9. juni 1936. 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson. 

REIKNINGUR KREPPULÁNASJÓÐS 85 

Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1935. 

115 818.80 

Frá fyrra ári 2......2..20 00 kreere kr 

Vaxlagreiðslur Búnaðarbanka Íslands 1935 kr. 251 902.35 

Frá dregst: Rekstrarhalli ................. 158 083.55 

kr, 

Efnahagsreikningur Kreppulånasjéds 31. desember 1935 

Í. Skuldabréf fyrir lánum 2...0..00 00 kr. 

2. Skuldir kröfuhafa ......0..000. 000 ne 

3. Ógreiddir vextir: 

a. Fallnir í gjalddaga ..........0 kr. 165 239.69 

b. Ekki fallnir i gjalddaga ............ 14 306.11 

t. Verðbréf ...........20 00 rrnee 

5. Ýmsir viðskiptamenn ......00000 0 

6. Skrifstofugðgn ......00.0.0 000 krnes 

365 197.46 

8 92.4 204,01 

14 107.44 

209 545.80 

5 000.00 

399.25 

3 000.00 

", 9 156 756,50
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85 Skuldir: 

I. Kreppulánasjóðsbréf í umferð 2222 kr. 6 376 960.00 

2. Innstæða kröfuhafa ........20.0002 0 - 985 636.90 

3. Búnaðarbanki Íslands ......2..0... 00 1331 172.40 

i. Ýmsir viðskiptamenn ......0.2.0 0 1205.74 

5. Stofnsjodur ........... 365 197.46 

6. Varasjodur „......... nen 90 494,00 
    

Kr. 9 156 756.50 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 193! 

Tekjur: 

  

„ Lánlökugjald 22... kr. 46 007.40 

2. Vextir af lánum .......00..00 0 316 239,34 
3. Rekstrarhalli ...........0 rrvee 138 083,55 

Kr. 500 330,29 

Gjöld 
I. Lagt í varasjóð (lántökugjald) „....0.000 kr. 46 007.40 
2. Vextir af skuldabréfum í umferð ......0.. 288 811.35 
3. Vextir af skuldum 2... eee, 52 477.67 
Í. Kostnaður við héraðsnefndir 2... eeeee 1 097.00 

9. Rekstrarkostnaður .......0..0.0. 107 712.26 
6. Tap á lánum ........ SI vers, - 1 224.61 

500 330.29 

  

Reykjavík, 22. marz 1936 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. Pétur Magnusson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs 1935 höfum við v vfirfarið og borið 
saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavik, 9. júní 1936 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson,



YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands í 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Sparisjóðsdeild 

b. Ræktunarsjóður 

c. Veðdeild 

d. Byggingar og landnáms sjóður 

ce. Viðlagasjóður 0... 

Verðbréf: 

a. Sparisjóðsdeild 

b. Ræktunarsjóður 

c. Veðdeild 

d. Landnámssjóður 

c. Viðlagasjóður 

Vixlar 

Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild 

b. Byggingar og landnáms sjóður 

Lán í hlaupareikningi 2...00.00. 0... 

Óinnheimtar tekjur: 

a. BRæktunarsjóður ......000. 

þ. Veðdeild „0... 

Innanstokksinunir 

Tryggingar fyrir ábyrgðum 

Útibú á Akureyri 

Kreppulánasjóður 

Sameiginlegur kostnaður allra deilda 

Varasjóður Ræktunarsjóðs 

Fasteignir 

Bankainnstæða og peningar í sjóði 

m
å
 
N
S
 

mm
 
V
i
 

30. juni 1936. 

980 374.15 

346 191.65 

334 406,86 

283 015.96 

864 428.20 

- KT, 
lor 

551 416.21 

307 940.00 

16 700.00 

2 600 00 

60 610.00 

18 500.53 
2 145.78 

73 647 69 

39 994,25 

Kr. 

11 808 416.80 

959 266.21 

1 517 898.05 

50 646.31 

62 118.16 

113 641.94 

14 702.99 

1211 000 60 

198 351.37 

1 039 311.59 

17 017.05 

196 894.01 

15 696.04 

141 671.99 

17 786 632.51
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86 Skuldir: 
Skuld við ríkissjóð: þh 
a. Sparisjóðsdeild ........0.... kr. 

bh. Byggingar og landnáms sjóður .... 

ut
 

L
I
Ð
 

Ynisir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild ................…. kr. 

b. Ræktunarsjédur ................. 

c. Veddeild 2. 

8. Veddeildarbréf i umferå 

10. Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild .......0... kr. 

b. Viðlagasjóður „............ 

11. Skuldlaus eign: 

a. Sparisjóðsdeild .................. ki 
b. Ræktunarsjédur ................. 
c. Byggingar og landnáms sjóður .... 
d. Viðlagasjóður 

Innstæðufé í sparisjóði og á skírteinum ... 
Innstæða í hlaupareikningi ............... 
Innstæða á reikningslánum ............... 

9. Skuldir á fasteignum .............0.... 

1 319 674.80 

600.000.00 

19 980.06 

70 995.15 

12 428.36 

85 674.65 

115 459.23 

14 038.17 

195 235.21 

3 395 828.69 

1 207 507 46 

2 262 007.44 

Reykjavik, 1. juli 1936, 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

kr. 

Kr. 

1919 674.80 

2 081 547.48 

786 701.29 

86 141 89 

189 078.22 

1 211 000.00 

2 874 800.00 

1 380 000.00 

39 612.63 

157 497,40 

7 060 578.80 

17 786 632.51



REIKNINGUR UTVEGSBANKA ISLANDS H.P. 

1. janúar — 31. desember 1934. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og 

Gjöld: 
Kostnaður við bankareksturinn 

Framlag til eftirlaunasjóðs samkvæmt ákvörðun aðalfundar 

Afskrifað 

Fasteignir lækkaðar í verði 2....00000 00 

Lækkun á afskriftareikningi .....0.200 00 

Yfirfært til næsta árs .....0000 00 rrkrrreee 

Fekjur 

Yfirfært frá fyrra ári ......00..0.0 0 

Disconto, vextir, forvexlir og aðrar tekjur .....00.000. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. 

Activa: 

Málmforði 

Fasieignaveðslán 

Lán sýslu- og bæjarfélaga 

Handveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Reikningslán 

Skuldir á hlaupareikningi 

Víxlar 

Ýmsir skuldunaular 

Verðbréf 

Erlend mynt 

Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir 

Erlendir bankar .......000000 00 

Afskriftareikningur .........0.0. 0... 

greiddir 

vexlir til hans 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 

Fyrirfram vexlir af 

Inneign á hlaupareikningi í Landsbanka Íslands 

Sjóður 

útibúa hans 

og útibúa hans 31. 

1934. 

5 

7.73 

250000.09 

346170.41 
  

desember 1934. 

1500002.00 

191319.12 

129603.42 

55108.00 

1017233.48 

3219158.71 
397999. 26 

1891163 55 

149671.06 

6250000.00 

159901.89 

1093098 47 

106556.25 

271017.04 

Kr. 12887157.79 

1936 

87
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87 Passiva: 
Hltttaf6 ll kr. 7315400.00 
Áhættufó d. kr. 5750000.00 á 100.00 Lolcllll 3750000.00 
Bankavaxtabrét Íslandsbanka lll 57 /000.00 
Sedlar i umferd 2... 1000 100.01 
30 ára £ lån frå 1921 £ 102644-10-10 å 2215 ss 2273576 60 
Hlaupareikningur suse 3013471.96 
Sparisjodsfe ss, 6900159.77 
Fyrirfram greiddir vextir lll 358647.87 
Landsbankinn ss 5504164.73 
Ymsir skuldheimtumenn 222 169900.33 
Erlendir bankar 20.00.0000. 6456193.76 
Veðskuldir á fasteignum lll 70400,18 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna „lc... 1093098.47 
Gengisreikningur ....0.... 129273.11 
Yfirfært til næsta árs „0... 376170.41 

Kr. 42887157.79 

Reykjavík, 2. febrúar 1935. 

Útvegsbanki Íslands h.f 

Helgi Guðmundsson, Jón Ólafsson, Jón Baldvinsson. 

Einar E. Kvaran 

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Utvegsbanka Íslands h.f. í 
Bevkjavík og ársreikninga úlibúanna. 

Reykjavík, 19. febrúar 1935 

H. Stefánsson. Björn Steffensen. 

Með skírskotun Gl áritunar endurskoðenda kvittar fulltrúaráðið hér með 
fyrir reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar 

Reykjavík, 4. marz 1935 

Fulltrúaráð Útvegsbanka Íslands h.f. 

Sv. Guðmundsson. Stefán Jóh. Stefánsson. Lárus Fjeldsted. 
Guðin. Ásbjörnsson. Páll Eggert Ólason.



did) 

Efnahagsreikningur Utvegsbanka Islands h.f., Reykjavik, 31. desemher 1234. 

Målmfordi 22... renerne eennne kr. 1500002.00 

Fasteignaveðslán ............2 00 a 

Lán syslu- og bæjarfélaga ........0%.0 00 307086.76 

Handveðslán ............2 0. 31860.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .........0...0 0. 537684 

*eikmingslán ............ 0. evevee 1608674. 

Skuldir á hlaupareikningi .......%..000 317457.52 

Vixlar ........00. 0 ersrene 15920542.62 

Ýmsir skuldunatttar ........... 0 1901143.08 

Verðbréf . 22220 ennen nen kreere 1404770.68 

Erlend mynt 22... renee 577.13 

Bankahusid og adrar fasteignir „.......0..00 0. 1309280.22 

Erlendir bankar .........0.0..0 00 119671.06 

Útibúið á Akureyri 2... 1605536.23 

afirdd sneen en eee re kr rerrree 2778372.72 

SEYðISfIPðI ........00. 0 rnnne - 1615886.87 

i Vestmannaeyjum „2... 1883263.02 

6250000.00 Áfskriftareikningur 

Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og 

vextir ll hans 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............ MM... 

Inneign á hlaupareikningi í Landsbanka Íslands 

Sjóður 

Passiva: 

Hlutafé: Innborgud hlutafjárloforð .........00 0 kr. 7315400.00 

Áhættufé d. kr. 3750000.00 á 160.00 3750000.00 

Bankavaxtabréf Íslandsbanka .......0.0%.0. 00 57 7000.00 

Seðlar í umferð .........0 00 1060000.00 

30 ára £ lan frá 1921 € 1026441-10 1 22,15 2275376.60 

Hlaupareikningur 

Sparisjodsfe sunni ske enes eres erne esrese 5371 131 2 

Fyrirfram greiddir vextir ......0... 0 ene 280107.21 

Landsbankinn FENRIR vunne 5504164.73 

Ýmsir skuldheintumenn RUNNIN e nens es 304000.20 

Erlendir bankar 222220 nen nens renee 6456193,76 

Veðskuldir á fasteignum .......0. 0 70400.18 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......00.2 00 1093088. 17 

  

Flyt kr. 39668190.01 

        

1936 

87
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87 Flutt kr. 39668190.01 
Gengisreikningur ...........0. 0. nreveneee 729273.71 

Yfirfært til næsta árs .........0.20..0. nenne - 376170.41 

Kr. 40773634,153 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1934 

og vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víxlum, verð- 

bréf, málmforði og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 19. febrúar 1935. 

H. Stefánsson. Björn Steffensen. 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1934. 

I. Útibúið á Akureyri, 

Activa: 

Fasteignaveðslan ........00000 0 kr. S1398.61 

Lån syslu- og bæjarfélaga ........0000 0 53480.00 

Handveðslán ...........%%.2 000 renee 22975.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .........0..000 00 293134.67 

Reikningslán ............%002 0 164461.06 

Vixlar (2... 896298.61 

Ýmsir skuldunautar .......00..0 0 12486.02 

Erlend mynt 2........00 000 378.70 

Húseign útibúsins ............2000. 30000.00 

Sjodur 22... 5109.42 

Kr. 1860020.09 

Þassiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. ......0...00 0 kr. 1605536.23 

Hlaupareikningur .........20.0. 0. 16626.14 
Sparisjodsfé .......000 eveneee 163458.69 

Ýmsir skuldheimtumenn 22... eeeeeeeeeeeeeereerneee 18744.77 

Fyrirfram greiddir vextir .........0.. 0 25651.26 

Kr. 1860020.09
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H. Útibúið á Ísafirði, 

Activa: 

Fasteignaveðslán ..........220. 00 ennen nrnnnne kr. 

Lán syslu- og bæjarfélaga 

Skuldir á hlaupareikningi 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Reikningslán 

Víxlar 

Ýmsir skuldunautar .....0.0..00 00. 

Húseignir bankans ...........000.0 00 ennen 

Ógreiddir vextir 

Sjóður 

398,57 

37000.00 

7328.21 

151050.00 

740986.9( 

2046919.36 

60176.16 

285008.82 

11199.99 

10872.30 

Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. 

Hlaupareikningur 

Sparisjóðsfé 

Ymsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

”. 3350940.31 

". 2778372.72 

77375.54 

128216.85 

16676.95 

20298.27 

3350940.31 Kr. 

III. Útihúið á Seyðisfirði. 

Fasteigna veðslán 

Lán syslu- og bæjarfélaga ................ 

Handveðslán ..........0... 0. 

Sjálfskuldarábyrgðarlan 

Reikningslán 

Víxlar 

Skuldir á hlaupareikningi 

Ymsir skuldunaular 

Erlend mynt 2......00.0 00 nere 

Húseignir bankans og aðrar fasteignir 

Ógreiddir vextir 

Sjóður 

6664.11 

11536.66 

275.00 

21678.93 

128225.52 

1445056.35 

3093.13 

151549.68 

1737.10 

177809.22 

10582.06 

11367.60 

Kr. 1969575.16 

1936
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>assiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. <....0...000 0. kr. 1615886.87 

Hlaupareikningur sees ene nrennee - 88021.87 

Sparisjodsfe 20... srere 202512.86 

Ýmsir skuldheimtumenn 22.00.0000 - 19855.48 

Fyrirfram greiddir vextir 220... - 13297.08 

Kr. 1989575.16 

IV. Útíbúið í Vestmannaeyjum. 

A ctiva 

Fasteignaveðslán ......02..0 0 kr. 300.00 

Lán sýslu- og bæjarfélaga .......00.0 0 20500.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........0.. 0. - 15685.66 

Reikningslan ........... 0. rnese 276811.06 

Skuldir á hlaupareikningi .......0%.. 0220 70120.40 

Vindar 22.22.0000. 1906829.01 

Ýmsir skuldunatlar ........... 000. 397082.49 

Erlend mynt 22... nk senere srnnge 1078.55 

Húseign bankans og aðrar fasteignir .........0 02065.20 

Ógreiddir vextir 2... rrvee 27555.41 

Sjodur 2... 10319.07 

Kr. 2816346.94 

>assiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. 2....00.000 0 kr. 1883263.02 

Hlaupareikningur .......0. 0. ekerernee 128627 82 

Sparisjóðsfe 22... .— 734540.15 

Ymsir skuldheimtumenn ......... 50624.93 

Fyrirfram greiddir vextir ........ 0 evree 19291.08 
. ao 

  

Kr. 2816346,94



Stjornartidindi 1936, B. 4. 22) 1956 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna árið 1936. 

Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 26, 1. febrúar 1956, um alþýðu- 

tryggingar, undirskrifuð af ! 191 20. september 1936 (nr. 109). 

  

Bráðabirgðalög um brei Öögum nr. 50, 31. maí 1927, og lögum nr. 70, 

24. desbr. 1954, úm gjald af innlendum tollvörulegundum, undirskrifuð af kon- 

ungi 25. september 1936 (ur. 110 

Áugiýsing vm viðskiplasamkomulag milli Íslands og Brasilíu, undirskrifuð 

  

af ráðherra utanríkismála 28. september 1956 (nr. 111). 

Bráðabirgðalög um afnám laga nr. 64, 22. nóv. 1907, um breyting á lögum 

um manntal í Reykjavík nr. 18, 13. september 1901, undirskrifuð af konungi 

12. október 1956 (nr. 112). 

Bráðabirgðalög um breyling á 18. gr. tilskipunar um fjárforráð ómynd- 
1Q ' orm . 
ÍS. lebr. 1847, und ungra d Íslan rifuð af konunei sama dag (nr. 113}.       

Bráðabirgðalög tm % já lögum nr. 55, Í. febr. 1956, um viðauka við 

    

lög nr. 78, 19. júní 1955, um 'ppulánasjóð, undirskrifuð af konungi 28. 

október 1936 (nr. 114). 

SS 

22. ágúst 

REGLUGERt 

um skemmtanaskatt í Sevluhreppi í Skagafjarðarsýslu. 

  

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1948, sbr. lög nr. 30, 19. júní 1922, 

skal greiða skatl af skenimlunum fyrir almenning. sem haldnar eru í Seyluhreppi 

og aðganga er seld að. 

9 2. gr. 

Þessar skemmtanir teljast skaltskyldar og flokkast þannig: 

I. flokkur: 

a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 

b. Sjónleikar. 

c. Kappleikar og íþróttasýningar. sem aðrir en áhugamenn taka þátt 1. 

„lestrar d. Fyrirlestrar og up 
Ir: ce. Kvikmynda- og gamyndasyningar. 

I. flokkur: 

a. Dansleikar. 

; skug 

hb. Danssyningar. 

ct. Loddara- og fjölleikasýningar. 

októbermánaðar 1936. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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d. Aðrar almennar skemmtanir. sem aðgansa er seld að og ekki eru taldar 
sérstaklega. 

a 
”. OT. 

Af skemmtunum þeim, sem heyra undir fyrsta flokk, skal greida 10% af 
aðgöngueyri og af þeim, sem taldar eru í öðrum flokki, 20%. 

Ef skemmtunin er margþætt, skal miða skattinn við þann þátt hennar, 
sem hæst er skattaður. 

Lt. gr. 

Undantekningar frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar á- 
stæður eru fyrir hendi, t.d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í sóðgerðaskvni 
eða fræðslu, til að halda uppi listum eða til styrktar þörfum félagsskap innan 
sveitarinnar o. s. frv. 

. ST. 

Hreppsnefnd Seyluhrepps hefir eftirlit með. að reglugerð þessari sé hlytt, og 
sér um innheimtu skattsins og hefir eftirlit með skemmtunum. ef þurfa þykir. 
Getur hún ráðið tl þessa sérstakan mann fyrir sína hönd. og nefnist hann þá 
eftirlitsmaður skemmtana. 

6. gt. 

Hver sá, sem halda vill skemmtun, sem aðganga er seld að. skal tilkynna 
það hreppsnefndaroddvita eða eftirlitsmanni skemmtana, hvar og hvenær 
skemmtunin skal haldin. Afhendir þá hreppsnefnd stimplaða aðsöngumiða. svo 
marga, er ælla megi að nægi. Gerð miðanna ákveður hreppsnefnd og kostnaður 
við þá greiðist af skatttekjum. 

Þegar samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni stóð. afhenda oddvita eða 
eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða, og greiða um leið skatt. samkv. 3, gr., 
af öllum þeim miðum, er hann tók á móti, að frádregnum þeim ónotuðu. 

7. gr. 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri 
en einn maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir 
einn, eða ef um félag er að ræða. þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

8. gr. 

Skatttekjur samkv. reglugerð þessari renna Í sveilarsjóð, en hreppsnefnd 
skal þó halda fé þessu í sérstökum sjóði. sem skal vera undir stjórn hrepps- 
nefndar, og skulu reikningar sjóðsins fylgja sveitarsjóðsreikningi og endurskoð- 
ast og úrskurðast með honum. Fé sjóðsins skal varið til styrktar Lestrarfélagi 
Seyluhrepps. 

9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, allt að 1000 kr. Sé brotinu 
þannig háttað, að dreginn hafi verið undan skemmtanaskattur. skal sektin
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ákveðin sem svarar minnst fjórföldum skatti, sem undan var dreginn. þó aldrei 88 

vfir 1000 kr. 

Mál, sem rísa út af brolum á 

22. ágúst 

art, skal fara með sem almenn 

  

lögreglumál 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 

hlut eisa að máli. 

Í dómsmálaráönneyfinn, 22. ágúst 1986. 

Hermann Jónasson 

Ragnar Bjarkan. 

A UGLYSING 89 

Báðunevtið hefir í dac framlenst resluserð um fjallskil í R i 2 ágúst taduneytid hefir í dag framlengt reglugerð um fjallskil í Kelduneshreppi 

30 til þess að gilda fyrst um sinn. 

    

í Norður-Þingevjarsýslu frá 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráð new, 22. agúst 1936. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

90 

24. ágúst    um staðfesting heilbrigðis ieðissamþvkkt 

  fyrir Skagastrandarkauptún. 

fr: 1905 um heilbrigdissambykktir Samkvæmt lögun nr. 64 

issam- 

  

aðfesi eftirfarandi heilbri 

  

fyrir bæjar- og sveitarfélög. er he 

þvkkt fyrir Skagastrandarkauptún. sem sýslunefnd Húnavatnssýslu hefir sam- 

þvkkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

HEILBREGÐISSAMÞYKKT 

fyrir Skagastrandarkauptún. 

Í, Almenn ákvæði. 

  

Í Skagastrandarkauptúni skal vera 3 manna heilbrigðisnefnd. Hreppstjórinn i: Í € 

er formaður nefndarinnar, 2. maður er kosinn af hreppsnefndinni og sá 3. af 

svslunefndinni, báðir til eins árs í senn



24. 

1936 

90 
ågust 

ðí 

232 

Heilbrigðisnefndinni er skylt að sæla þess, að heilbrigðissamþvkktinni sé 

hlytt. Héraðslæknirinn 1 Blönduóshéraði er ráðunautur nefndarinnar og á rétt á 

að sitja á fundum hennar, enda skal formaður gera honum viðvart um fundi, 

ef mikilvæg mál eru á dagskrá. Nefndin getur ráðið sérstakan heilbrigðisfull- 

trúa til að annast daglega umsjón með því, að samþykkt þessi sé haldin. 

2. gr. 

Heilbrigðisnefnd er heimilt, hvenær sem er, að rannsaka eða láta rannsaka 

allt það, er samþykktin ræðir um og þvyðingu hefir fyrir heilsu manna og al- 

mennan þrifnað, hvort heldur er á almannafæri eða eign einstakra manna eða 

félaga. Hún skal á hverju vori framkvæma skoðun á öllum lóðum og mann- 

virkjum í kauptúninu, færa inn í gerðabók sína það, er hún telur aðfinnsluvert., 

tilkynna það hlutaðeisendum og sjá um, að úr því sé bætt. 

». gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja heilbrigðisráðstöfun eða 

þrifnaðarbót, sem hefir í för með sér útgjöld og er þess eðlis, að ekki er hægt 

að heimta af neinum sérstökum lóðar- eða húsráðanda að kosta hana eða fram- 

kvæma, þá skal nefndin leggja það mál fyrir hreppsnefnd og fara fram á. að 

kostnaðurinn verði greiddur úr sveitarsjóði. Vilji hreppsnefnd ekki veita féð, má 

skjóta því máli til sýslunefndar til úrskurðar. 

1, Um hreinlæti og þrifnað. 

Í. gr. 

Enginn má fleygja sorpi, rusli né nokkurs konar óþverra eða skrani á 

götur kauptúnsins né annarstaðar á almannafæri. Eigi má heldur geyma á 

opnum svæðum við gölur tunnur, kassa, mó, lað né annað þvílikt, nema með 

leyfi heilbrigðisnefndar. Bannað er að láta Meggja meðfram sötum nokkurt 

það skran, sem að dómi nefndarinnar er til óþrifnaðar eða lvta, svo og að breiða 

á girðingar eða hús fram með gölum skinn, fisk, druslur eða annað þess háttar. 

5. ør 

Skyldir eru menn að halda hreinum portum eða öðrum óbyggðum lóðum 

kringum hús sín. Skulu þeir hreinsa burt af lóðum sínum öll brot eða leifar af 

girðingum, hevkumblum, húsum eða öðru þess háttar, ef það veldur óbrifnaði 

að dómi heilbrigðisnefndar. 

6. gr. 

Enginn má fleygja rusl eða öðrum óþverra inn á annars manns lóð né 

hella skolpi þar, sem það rennur inn á lóð annara eða út á almannafæri. Eigi 

má heldur bera út sorp eða önnur óhreinindi þangað, sem ódaun leggur af bvi 

að húsum annara. Undanþeginn þessu banni er þó venjulegur húsdýraáburður
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á þeim tíma árs, þegar borið er á tún eða í garða. Heilbrigðisnefnd úrskurðar 

um ágreining milli nágranna úl af þessum ákvæðum. Þeir. sem flytja eftir 

götum kauptúnsins áburð. for, saur, sorp. slor eða annað þvílíkt, skulu gæta 

þess að hella því ekki á göturnar, og getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað sérstaka 

serð á vögnum þeim, sem til slíks flutnings ern ætlaðir. 

7. gr. 

Å vori hverju 1 maimånudi cda i fyrri hluta júnimánaðar, áður en skoðun 

st fer fram, er um getur i 2. gr., skal heilbrigdisnefnd fyrirskipa almenna hreins- 

unarviku, og skulu þá allir lóðareigendur og húsráðendur skyldir il að fram- 

kvæma allsherjarhreinsun á lóðum sínum og hreppsnefnd að sjá um hreinsun 

á götum og öðrum þeim svæðum innan kauptúnsins. sem einslaklingum ber 

ekki yfirráð yfir. Heilbrigðisnefnd getur í sambandi við hreinsun þessa fyrir- 

skipað framkvæmdir til útrýmingar flugum. rottum og öðrum skaða- og óþrifa- 

dýrum. 

II, Um fráræslu, vatnsból sg mógrafir. 

ð. gr. 

Skolp og önnur óhreinindi má ekki láta siga í jörð svo nærri íbúðarhúsum. 

að jarðvegurinn undir þeim saurgist, heldur skal veita því eftir ræsum til sjávar. 

Húseisendur og umráðamenn lóða eru skyldir til að sjá um, að ekki séu stífluð 

ræsi þau. er frá húsum þeirra Hggja. og að frárennsli sé svo gott af lóðum 

þeirra. að ekki standi þar vilpur eða forarpollar. Sama skylda hvilir á hrepps- 

nefnd, að því er snertir götur og lóðir í eign eða umsjón hreppsins. 

9. gr. 

Ef vatnsleiðsla eða skolpleiðsla er lögð í kauptúnið á epinberan kostnað, 

skulu þeir, sem hús eiga meðfram þeim. skyldugir til að leggja æðar að eða frá 

húsum sínum í san:bandi við hina opinberu vatns- eða skolpleiðslu. 

10. er. 

Gengið skal á allan þann hátt frá öllum þeim vatnsbólum, sem neyæzlu- 

valn er tekið úr, að ekki geti runnið í þau yfirborðsvatn, enda skal allur útbún- 

aður vatnsbóla vera háður fyrirmælum heilbrigðisnefndar. Skylt er að sæta 

hins ytrasta þrifnaðar með og við öll slík vatnsból, og getur heilbrigðisnefnd 

bannað allar þær aðgerðir í námunda við þan, sem að hennar dómi geta orðið til 

þess, að óhreinindi berist í þau. Nefndin getur og bannað að taka vatn úr vatns- 

bóli um stundarsakir, ef hún telur hættu á bví. að vatnið gefi verið óheilnæil, 

eða látið leggja vatnsból niður með öllu, ef mikil brögð eru að. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur heimtað það, að allir þeir. sem taka upp mó í landi 

kauptúnsins, veiti öllu vatni úr mógröfunum eða moki ofan í þær að öðrum 

kosti, svo að vatn standi ekki í þeim. 

1956 

90 

24. ágúst
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90 IV. Um peningshis, hauga og forir. 
21. ágúst 

' 12. ør 

Heilbrigðisnefnd setur bannað ai    hafa kvikfénað í íbúðarhúsum manna 
eða 1 byggingum, sem eru áfastar þeim. 

Peningshús, forir, haugstæði eða áburðarhús má reisa á þeim stöðum ein- 
um, er heilbrigðisnefnd gefur leyfi til, og má enginn byrja á framkvæmd slíks 
verks né láta fara fram höfuðviðserð á eldra mannvirki slíkrar tegundar, nema 
að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar. og skulu umsóknir um bað sendar 
henni skriflega. Heilbrigðisnefnd úrskurðar um það. hvað kallast skuli höfuð- 

; viðgerð í þessu sambandi. Umsækjanda skal skylt að hlýða fyrirmælum nefnd- 
arinnar um gerð slíkra mannvirkja, afstöðu Þeirra til Salna og annara húsa og ö J i * > € 

útbúnað þeirra og frásang að öðru Jevti 

Ef peningshús, haugstæði, forir eða áburðarhús, sem eldri eru en samþykkt 
í 

þessi, valda miklum óþrifnaði, getur heilbrigðisnefnd krafist bess. að þau verði 

  

lögð niður. Sama máli gegnir með opnar hey enda má ekki hafa opin 

heystæði annarstaðar en þar. sem heilbrigðisnefnd gefur leyfi til. 

V. Um salerni og sorpskrínur. 

Hverju íbúðarhúsi og hverri vinnustöð skal f 

  

ja salerni, að jafnaði eitt 
fyrir hverja íbúð. Þau skulu, nema um vafnssalerni sé að ræða, vera á afskekkt 
um stöðum, sem heilbrigðisnefnd ákveður. Salerni vera þannig gerð, að    sem auðveldast sé að hreinsa þau og ekki stafi af fnadur, enda getur 
heilbrigðisnefndin sett nánari reglur um serð þeirra og frágang. Salernum skal 
Jafnan halda vel hreinum, og saurilátin skulu tæmd jafnóðum. áður en þau 
fyllast. 

16. gr. 

Veitingamenn, kaupmenn og vinnuveitendur skulu skyldir að reisa salerni, 
  

svo mörg sem heilbrigðisnefnd telur þurfa, til afnota fvrir viðskiplamenn sína 

  

og verkamenn og sjá um ha san þrifnað á beim. Skylt er bæði íbúum kaup- 
túnsins og aðkomnmönnum að nota salerni til þarfinda sinna, og varðar sektuni 

sankvæmt samþykkt þesari, ef út af er brugðið. 

17. gr. 

Ef salerni. seim eldra er en sambykkt þessi, er svo illa gert. að óþrifnaður 
stafar af, getur heilbrigðisnefnd krafizl þess af húseiganda, að hann seri nytt sal- Sår
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erni, senn gengið sé frá á viðunandi hátt. Ef salerni. sem eldra er en samþykkt 

þessi, er þannig sett, að það er ll óþrifnaðar eða mikilla lýta að dómi nefndar- 

innar, getur hún krafizt þess. að það sé flutt. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur skipað svo fyrir. að hverju húsi skuli fylgja sérstök 

sorpskrína undir sorp, rusl og ösku. er Gl fellur frá húsinu. Setur þá nefndin 

reglur um gerð skrinunnar. 

19. gr. g 

Heilbrigðisnefnd segir fyrir um, hvert flytja skuli innihald saurkagga og 

sorpskrína, en þau skulu tæmd svo oft. að ekki hljótist óþrif af. Hreppsnefnd 

hefir heimild tl að ráða sérstakan mann til að annast sorphreinsun og salerna- 

hreinsun, og má þá jafna kostnaðinum niður á húsráðendur í hlutfalli við mann- 

fjölda. 

VI. Um iðjuból og vinnustaði. 

20. gr. 

Í kauptúninu má enginn þann iðnað reka, sem óhollusta eða óþrifnaður 

stafar af, nema með leyfi heilbrigðisnefndar og á þeim stöðum einum innan 

kauptúnsins, er nefndin samþykkir, enda skal allur slíkur iðnaður vera háður 

eftirliti nefndarinnar og fyrirmælum hennar um hreinlæti og heilsuvernd, utan 

húss og innan. Undir óhollustu í þessu sambandi skal telja mikinn hávaða. 

21. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sérstakt eftirlit með slátrun búpenings og lita 

eftir því, að alls þrifnaðar sé sætt á slátursvæðinu og í kring um það, enda skulu 

allir, sem við slátrun fást eða vinna, skyldir til að hlýða fyrirmælum hennar í 

þessu efni, hvaðan sem þeir eru. 

99 ør 
22. gr. 

Gæta skal þess sérstaklega í sláturhúsum. að hundar geli ekki náð tl soll- 

inna líffæra, og skal öllum sullum safnað saman og þeim komið fyrir eftir á- 

kvörðunum heilbrigðisnefndar. Að lokinni slálurtið skal hreinsa allt slátur- 

svæðið. en meðan á slátrun stendur. skal daglega hreinsa sláturhús og slátur- 

skyggni, eftir því sem föng eru á og heilbrigðisnefnd kann að heimta. 

25. gr. 

Aðserð á fiski og hvers konar sjávarafla skal fara fram á þeim einum 

stöðum, er heilbrigðisnefnd ákveður. og er skylt að flytja þegar að aflokinni 

aðgerð alll slor og fiskúrgang þangað. sem það er ekki til óþrifnaðar. að dómi == 

heilbrigdisnefndar. 
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Hreinsa skal öll aðgerðarhús að aflokinni aðserð og sæta þar að öðru lexti 
hreinlætis, eftir því sem tök eru á og heilbrigðisnefnd ákveður. 

VII. Um matvæli og matvælasölu. 

25. or. 

Öll matvælasala er háð eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar. 
Leiki grunur á, að matvara, innlend eða útlend, sem á boðstólum er höfð. sé á 
einn eða annan hátt heilsuspillandi eða svikin. getur nefndin látið taka af henni 
sýnishorn til rannsóknar og bannað sölu hennar. nema grunur sá reynist ekki 

á rökum byggður. 

26. gr. Sí 

Ekki má selja kjöt af sjálfdauðum eða sjúkum skepnum, nema héraðs- 

   læknir dæmi það ósaknæmt. Er þeim, sem slátrar sjúkum skepnum, skylt að 
tilkynna það héraðslækni, ef nota á kjötið eða innyflin til manneldis. 

27. ør. 

Heilbrigdisnefnd getur bannad sålu å beim matvælum, sem eru óþrifaleg, 
skemmd, svikin eða ástæða er til að ætla. að svkingarhætla slafi af. Hún setur 
bannað sölu mjólkur og annara matvæla á þeim stöðum og frá þeim stöðum, 
þar sem ekki er haft nægilegt hreinlæti við framleiðslu eða meðferð matvæl- 
anna. eða þar sem sýkingarhætta stafar frá mönnum eða skepnum. Slíkt bann 
má auglýsa opinberlega. Nefndin setur fyrirskipað berklarannsókn á öllum kúm 
innan kauptúnsins, eða á þeim heimilum innan þess eða utan, sem selja mjólk 
í kauptúnið. 

28. or. 

Heilbrigðisnefnd má láta ónýta á kostnað eiganda þá matvöru, sem er óhæf 
til manneldis eða svkingarhætta stafar af 

VHI. Um íbúðarhús oe lóðir. 

29. gr. 

Íbúðarhús skulu að jafnaði vera byggð meðfram götum í skipulegum rtöð- 
um. og lóðirnar umhverfis bau vera girlar og ræktaðar. Bæði hús og girðingar 
skulu vera í því ástandi, að almennum kröfum um þrifnað. hreinlæti og smekk 
sé fullnægt, að dómi heilbrisðisnefndar. Nefndin má gera strangari kröfur um 
þetta á einstökum stöðum innan kauptúnsins en öðrum 

50. gr. 

Ekki må byggja neitt ibådarhås né láta fram fara hofudvidgerd å gomlu 
húsi, nema í samráði við og með samþykki heilbrigðisnefndar. sem sér um. að
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almennum heilbrigðiskröfum um og við útbúnað íbúða sé fullnægt. Niðurröðun 90 

bygginga og húsaskipun í kauptúninu skal vera háð eftirlit og fyrirmælum ?4 ágúst 

heilbrigðisnefndar, meðan ekki er tl sérstök bvegingarnefnd eða byggingar- 

samþykkt fyrir kauptúnið. 

öl. gr. 

Ef íbúðarhús er svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilsuspilandi sé fyrir 

ibúana. að dómi heilbrigðisnefndar, eða einslök herbergi þess svo óþrifaleg eða 

illa úr garði serð, þá getur nefndin krafist þess af húseisanda, að úr því sé bæli is 

  íihuð 1 húsinu eða einstök 

  

tafarlaust, eða bannað að öðrum ko: um herbergjum 

þess. Ekki má innrétta kjallaraherbergi Gl íbúðar nema með sérstöku leyti 

nefndarinnar. 

IX. Um skóla og samkomustaði. 

32. ør. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með hvi, ad alls brifnadar sé gsætt í skól- 

um og Öllum samkomuhúsum, veitingahúsuni og á Öðrum stöðum. sem ællaðir 

eru tl afnota almennings. Ef mikið vantar á, að slík hús uppfylli þær kröfur, 

sem gerðar eru um þrifnað og hollustuhætti, og ekki er úr bætt, þrátt fyrir 

áminningar heilbrigðisnefndar, setur hún bannað afnot slíkra húsa, þangað til 

bót hefir verið ráðin á því, sem aflaga fer. Ef skólabarn hefir lús eða önnur 

óþrif, sem smitandi eru, getur nefndin krafizt þess af framfæranda barnsins 

að það sé aflúsað eða því leitað lækninga. 

K. Um næma sjúkdóma. 

Öð. ST. 

Nú kemur upp hættuleg sótt í kauptúninu eða nærlendis, og selur þá heil- 

brjgðisnefnd sett um stundarsakir strangari ákvæði um hreinlæti, utan húss og 

innan, Og um meðferð og sölu matvæla, en felst í framanrituðum greinum, og 

varða brot á þeim Þbráðabirgðafvrirmælum sömu viðurlögum sem Þrot á heil- 

brigðissamþvkkt þessari. 

XI. Um refsilákvæði og fleira. 

  

Sd. or. 

Heilbrigðisnefnd skal fá allan útllagðan kostnað sreiddan úr breppssjóði 

eftir gefnum reikningum. Rísi ágreiningur milh heilbrigðisnefndar og hrepps- 

nefndar ut af reikningum þessum. skal sýslunefnd skera úr málinu, en skyld 

skal hreppsnefnd að leggja féð fram 1 bil 

35. ør 

Ef menn Þrjóta samþykkt þessa eða vanrækja ad framkvæma å settum 

fresli nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd sefur samkvæmt henni, þá 

varðar það allt að 200 króna sektum, er renna í hreppssjóð
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90 Auk þess er nefndinni heimilt að láta vinna verk það, er vanrækt hefir 
“. ágúst verið, á kostnað þess. er verkið átti að vinna. og skat þá greiða kostnaðinn til 

bráðabirgða úr hreppssjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, er sekur er. 
Á sama hátt er heilbrigðisnefnd heimilt að láta rífa niður á kostnað hins seka 
verk það, sem unnið hefir verið í forboði hennar. og innheimta þann kostnað 
með lögtaki. 

XII. Um gildistöku. 

36. gr. 

Heilbrigdissampykkt bessi öðlast gildi þegar í stað. 

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

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 94. agúst 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Ragnar Bjarkan. 

- 
ór cv sn 91 AUGLYSING 

24. ågust 
um stadfesting heilbrigdismålaråduneytisins å heilbrigðissamþykkt 

fyrir Blönduóshrepp. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþykktir 
fyrir bæjar- og sveitarfélög. er hér með staðfest eftirfarandi heilbrigðissam- 
þykkt fyrir Blönduóshrepp, sem sýslunefnd Húnavatnssýslu hefir samþykkt 
eftir tillögum hreppsnefndar. 

HEILBRIGÐISSA MÞYKKT 

fyrir Blönduóshrepp. 

I. Almenn ákvæði. 

Í. gr. 

Sýslumaðurinn í Austur-Húnavatnssýslu er sjálfkjörinn í heilbrigðisnefnd 
fyrir Blönduóshrepp, en auk þess kýs hreppsnefnd Blönduóshrepps Í mann í 
nefndina, til eins árs í senn. og sýslunefnd annan mann af íbúum kauptúnsins. 
il jafnlangs tíma. Sýslumaðurinn er formaður nefndarinnar og sér um, að fyrir- 
mælum hennar sé hlýtt. Héraðslæknirinn er jafnframt heilbrigðisfulltrúi og 
annast daglega umsjón og framkvæmdir samþykktar þessarar, og eru menn
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skyldugir til ad hlyda úrskurði hans um ákvæði hennar. en þó geta þeir skotið 

honum undir dóm nefndarinnar. Heilbrigðisnefnd getur skipað sérstakan heil- 

brigðisfulltrúa í stað héraðslæknis, ef hann skorast undan að hafa hina dag- 

legu umsjón á hendi, þá er hér er sert ráð fyrir 

2. gr. 

Heilbrigðisnefnd er heimilt, hvenær sem er, að rannsaka eða láta rannsaka 

allt það, er samþykktin ræðir um og þyðingu hefir fyrir heilsu manna og al- 

mennan þrifnað, hvort heldur er á abnannafæri eða eign einstakra manna eða 

félaga. Hún skal á hverju vori framkvæma skoðun á öllum lóðum og mann- 

virkjum í kauptúninu, færa inn í serðabók sína það, er hún telur aðfinnsluverl. 

tilkynna það hlutaðeigendum og sjá um. að úr því sé bætt. á 

9 
OT ð. ST. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja heilbrigðisráðstöfun eða   

þrifnaðarbót, sem hefir í för með sér útgjöld, og er bess eðlis, að ekki er hægt 

að heimla af neinum sérstökum lóðar- eða húsráðanda að kosta hana eða fram- 

kvæma, þá skal nefndin leggja það mál fyrir hreppsnefnd og fara Íram á, að 

kostnaðurinn verði greiddur úr sveitarsjóði. Vilji hreppsnefnd ekki veita féð 

má skjóta því máli tl sýslunefndar til úrskurðar 

I, Um hreinlæti og þrifnað. 

Í. gr. 

Enginn má fleygja sorpi, rusti né nokkurs konar óþverra eða skarni á götur 

kauptúnsins né annarstaðar á almannafæri. gi má heldur geyma á opnum 

svæðum við götur tunnur, kassa, mó, tað né annað Þvílíkt, nema með leyti heil- 

brigðisnefndar. Bannað er að láia hgeja meðfram götum nokkurt það skran, 

sem að dómi nefndarinnar er til óþrifnaðar eða lvta, svo og að breiða á girðingar 

eða hús fram með söltum skinn, fisk, druslur eða annað þess háttar. 

DJ. ET. 

Skyldir eru menn að halda hreinum portum eða öðrum óbyggðum lóðum 

kringum hús sin. Skulu þeir hreinsa burt af lóðum sínum öll brot eða leifar af 

girðingum, heykumblum, húsum eða öðru þess háltar, ef bað veldur óþrifnaði 

að dómi heilbrigðisnefndar. 

6. g1 

Enginn má fleygja rusl eða öðrum óþverra inn á annars manns lóð ne 
7 hella skolpi þar, sem bað rennur inn á lóð annara eða út á almannafæri. Eigi 

  

má heldur bera út sorp eða önnur óhreinindi þangað, sem ódaun leggur af 

því að húsum annara. Undanþeginn þessu banni er þó venjulegur húsd 

  

Ta- 

áburður á þeim tima árs. þegar borið er á lún eða í garða. Heilbrigðisnefnd 
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úrskurðar um ágreining milli nágranna út af bessum ákvæðum. Þeir, sem flytja 
eflir götum kauptúnsins áburð, for, saur, sorp, slor eða annað þvílíkt. skulu 
gæta þess, að hella því ekki á göturnar, og getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað 
sérstaka gerð á vögnum þeim, sem til slíks flutnings eru ætlaðir. 

7. gr. 

Á vori hverju i maimånudi eda i fyrri hluta junimånadar, ådur en skodun 
sú fer fram, er um getur i 2. gr., skal heilbrigdisnefnd fyrirskipa almenna 
hreinsunarviku, og skulu þá allir lóðareigendur og húsráðendur skyldir til að 
framkvæma allsherjarhreinsun á lóðum sínum og hreppsnefnd að sjá um hreins- 

un á gölum og öðrum þeim svæðum innan kauptúnsins. sem einstaklingum 

ber ekki yfirráð yfir. Heilbrigðisnefnd getur í sambandi við hreinsun þessa 

fyrirskipað framkvæmdir Gl útrýmingar flugum. roltum og öðrum skaða- os 

óþrifadyrum. 

HI. Um fráræslu, vatnsból og mógrafir. 

ð. Er. 

Skolp og önnur óhreinindi má ekki láía síga í jörð svo nærri íbúðarhúsum. 

að Jarðvegurinn undir þeim saurgist, heldur skal veita því eftir ræsum til sjávar 

eða Í ána. Húseigendur og umráðamenn lóða eru skyldir tilað sjá um, að ekki 

séu stífluð ræsi þau, er frá húsum þeirra liggja, og að frárennsli sé svo got! 

af lóðum þeirra, að ekki standi þar vilpur eða forarpollar. Sama skylda hvílir 

á hreppsnefnd. að því er snertir gölur og lóðir í eign eða umsjón hreppsins. 

9. gr. 

Ef vatnsleiðsla eða skolpleiðsla er lögð í kauptúnið á opinberan kostnað. 

skulu þeir, sem hús eiga meðfram þeim, skyldugir til að leggja æðar að eða frá 

húsum sínum í sambandi við hina opinberu vatns- eða skolpleiðslu. 

10. gr. 

Gengið skal á allan þann hátt frá öllum þeim vatnsbókum, sem neyæluvatn 

er tekið úr, að ekki geti runnið í þau yfirborðsvatn, enda skal allur útbúnaður 

vatnsbóla vera háður fyrirmælum heilbrigðisnefndar. Skylt er að sæta hins 

Wtrasta þrifnaðar með og við öll slík vatnsból, og setur heilbrigðisnefnd bannað 

allar þær aðgerðir í námunda við þau, sem að hennar dómi sela orðið til þess. 

að óhreinindi berist í þau. Nefndin setur og bannað að taka vatn úr vatnsbóli 

um slundarsakir, ef hún telur hættu á því, að valnið geti verið óheilnæmt. eða 

látið leggja vatnsból niður með öllu, ef mikil brögð eru að. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur heimtað, að allir þeir, sem taka upp mó innan 

hreppsins. veiti öllu vatni úr mógröfunum eða moki ofan í bær að öðrum kosti, 

svo að valn standi ekki í þeim.
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IV. Um peningshús, hauga og forir. 91 

21. ágúst 
12. gr. áli 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að hafa kvikfénað í íbúðarhúsum manna 

eða í byggingum, sem eru áfaslar þeim. 

15. gr. 

Peningshus, forir, haugstædi eda åhurdarhus må reisa á þeim stöðum ein- 

um, er heilbrigðisnefnd sefur leyfi Hl, og má enginn byrja á framkvæmd slíks 

verks né láta fara fram höfuðviðgerð á eldra mannvirki slíkrar tegundar, nema 

að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar, og skulu umsóknir um það sendar 

henni skriflega. Heilbrigðisnefnd úrskurðar um, hvað kallast skuli höfuðvið- 

serð í þessu sambandi. Umsækjanda skal skvlt að hlýða fyrirmælum nefndar- 

innar um gerð slíkra mannvirkja, afstöðu þeirra til gatna og annara húsa og 

útbúnað þeirra og frágang að öðru leyti. 

14. gr. 

Ef peningshus, haugstædi, forir eda åburdarhus, sem eldri eru en samþykkt 

þessi, valda miklum óþrifnaði, getur heilbrigðisnefnd krafizt þess, að þau verði 

lögð niður. Sama máli gegnir með opnar heytótftir, enda má ekki hafa opin 

hevstæði annarstaðar en þar, sem heilbrigðisnefnd sefur leyfi til. 

V. Um salerni og sorpskrínur. 

15. gr. 

Hverju íbúðarhúsi og hverri vinnustöð skal fylgja salerni. að jafnaði eitt 

fyrir hverja íbúð. Þau skulu, nema um vatnssalerni sé að ræða, vera á af- 

skekktum stöðum, sem heilbrigðisnefnd ákveður. Salerni skulu vera þannig 

gerð, að sem auðveldast sé að hreinsa þau og ekki stafi af beim óþrifnaður, enda 

setur heilbrigðisnefndin sett nánari reglur um gerð þeirra og frágang. Salern- 

um skal jafnan halda vel hreinum, og saurilátin skulu tæmd jafnóðum. áður 

en þau fyllast. 

16. gr. 

Veitingamenn, kaupmenn og vinnuveilendur skulu skyldir ad reisa salerni, 

svo mörg sem heilbrigðisnefnd telur burfa, til afnota fyrir vidskiptamenn sina 

og verkamenn og sjá um hæfilegan þrifnað á þeim. Skylt er bæði íbúum kaup- 

túnsins og aðkomumönnum að nota salerni til þarfinda sinna. og varðar sekt- 

um samkvæmt samþykkt þessari, ef út af er brugðið. 

17. gr. 

Ef salerni, sem eldra er en samþykkt þessi, er svo illa gert, að óþrifnaður 

stafar af. getur heilbrigðisnefnd krafizt þess af húseiganda, að hann geri nytt
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salerni, sem gengið sé frá á viðunandi hátt. Ef salerni. sem eldra er en sam: 
þvkkt þessi, er þannig sett, að það er til óþrifnaðar eða mikilla lýta að dómi 

nefndarinnar, getur hún krafizt þess, að það sé flutt. 

18. gr. 

isnetnd getur skipað svo fyrir, að hverju húsi skuli fylgja sérstök Heilbrig 

sorpskrína undir sorp, rusl og ösku, er til fellur frá húsinu. Setur þá nefndin 

  

reglur um gerð skrínunnar 

19. ør. 

Heilbrigðisnefnd segir fyrir um, hvert flytja skuli innihald saurkagga og 
sorpskrína, en þau skulu tæmd svo oft, að ekki hljótist óþrif af. Hreppsnefnd 

  

| 
i 

hefir heimild til ad råda sérstakan mann til ad annast sorphreinsun og salerna- 
hreinsun, og må bå Jafna kostnaðinum niður á húsráðendur í hlutfalli við mann- 
fjölda 

VI. Um iðjuból oe vinnustaði. 

20. or. 

Í kauptúninu má enginn þann iðnað reka, sem óhollusta eða óþrifnaður Í í 

stafar af, nema með leyfi heilbrigðisnefndar og á þeim stöðum einum innan 

al allur slíkur iðnaður vera háður 

  

kauptúnsins, er nefndin samþykkir, enda s   

um hreinlæti og heilsuvernd, utan 

  

eftirliti nefndarinnar og fyrirmælum hennar 

þessu 

  

andi 

  

húss og innan. Undir óholustu í skal telja mikinn hávaða. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sérstakt eftirlit með slátrun búpenings og la 

efir því, að alls þrifnaðar sé gætt á slátursvæðinu og í kringum það. enda 
x skulu allir, sem við slátrun fást eða vinna, skyldir til ad hlyda fvrirmælum 

hennar í þessu efni, hvaðan sem þeir eru. 

Gæta skal þess sérstaklega í sláturhúsum. að hundar seti ekki náð til 
  
nað saman og beim komið fyrir eftir 

ákvörðunum heilbrigðisnefndar. Að lokinni sláturtíð skal hreinsa allt slátur- 

  

sollinna liffæra, og skal öllum sullum sa 

svæðið, en meðan á slátrun stendur. skal d 

  

glega hreinsa sláturhús og slátur- A   

skvggni, eftir því sem föng eru á og heilbrigðisnefnd kann að heimta. 

25. gr. 

Adgerd å fiski og hverskonar sjåvarafla skal fara fram á þeim einum stöð- 

um, er heilbrigdisnefnd åkvedur, og er - skyli að flvtja hegar ad aflokinni að- 

serð allt slor og Fiskúrgang þangað, sem það er ekki tl óþrifnaðar, að dómi 

heilbrigðisnefndar.
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24. gr. 91 
Hreinsa skal öll aðserðarhús að aflokinni aðserð og gæta þar að öðru levti 24. ågåst 5 S : . 

hreinlætis, eflir því sem tök eru á og heilbrigðisnefnd ákveður. 

VH. Um matvæli og matvælasölu. 

25. gr. 

Öll matvælasala er háð eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar. 
Leiki grunur á, að matvara, innlend eða útlend, sem á boðstólum er höfð, sé á 
einn eða annan hátt heilsuspillandi eða svikin, getur nefndin látið taka af henni 
sýnishorn til rannsóknar og bannað sölu hennar. nema grunur sá reynist ekki á 
rökum byggður. 

26. gr. 

Ekki má selja kjöt af sjálfdauðum eða sjúkum skepnum, nema héraðslæknir 
dæmi það ósaknæmt. Er þeim, sem slátrar sjúkum skepnum, skylt að tilkynna 
það héraðslækni, ef nota á kjötið eða innyflin til manneldis 

27. gr. 

Heilbrigðisnefnd setur bannað sölu á þeim matvælum, sem eru óþrifaleg, 
skemmd, svikin eða ástæða er til að ætla, að sýkingarhætta stafi af. Hún getur 
bannað sölu mjólkur og annara matvæla á þeim stöðum og frá þeim stóðum, 
Þar sem ekki er haft nægilegt hreinlæti við framleiðslu eða meðferð matvælanna. 
eða þar sem sýkingarhætta stafar frá mönnum eða skepnum. Slíkt bann má 
auglýsa opinberlega. Nefndin getur fyrirskipað berklarannsókn á öllum kúm 
innan kauptúnsins. eða á þeim heimilum innan þess eða utan, sem selja mjólk 
í kauptúnið: 

28. gr. 

Heilbrigðisnefnd má láta ónýta á kostnað eiganda þá matvöru, sem er óhæf 
til manneldis eða sýkingarhætta stafar af. 

VIII. Um íbúðarhús og lóðir. 

29. gr. 

Íbúðarhús skulu að jafnaði vera byggð meðfram götum í skipulegum röðum, 
og lóðirnar umhverfis þau vera girtar og ræktaðar. Bæði hús og girðingar skulu 
vera í því ástandi, að almennum kröfum um þrifnað, hreinlæti og smekk sé 
fullnægt. að dómi heilbrigðisnefndar. Nefndin má ger: strangari kröfur um 
þetta á einstökum stöðum innan kauptúnsins en öðrum. 

30. or. 

Ekki má byggja neitt íbúðarhús né láta fram fara höfuðviðgerð á sömlu 255. é ? 
húsi nema í samráði við og með samþykki heilbrigðsnefndar. sem sér um
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21. ágúst 

að almennum heilbrigðiskröfum um og við útbúnað íbúða sé fullnægt. Niður- 

röðun bygginga og húsaskipun í kauptúninu skal vera háð eftirliti og fyrirmæl 
um heilbrigðisnefndar, meðan ekki er il sérstök byggingarnefnd eða byggingar 
samþykkt fyrir kauptúnið. 

ol. gr. 

Ef ibudarhus er svo illa gert. hrörlegt eða þröngt, að heilsuspillandi sé 
fyrir íbúana, að dómi heilbrigðisnefndar, eða einstök herbergi þess svo óþrifa- 
leg eða illa úr garði gerð, þá getur nefndin krafizt þess af húseiganda, að úr 

því sé bætt tafarlaust, eða bannað að öðrum kosti íbúð í húsinu eða einstökum 
herbergjum þess. Ekki má innrétta kjallaraherbergi til íbúðar nema með sér- 
stöku leyfi nefndarinnar. 

IX. Um skóla og samkomustaði. 

Þá. ør 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með því. að alls þrifnaðar sé gætt í skól- 

um og öllum samkomuhúsum, veitingahúsum og á öðrum stöðum. sem ætlaðir 

eru til afnota almennings. Ef mikið vantar á, að slík hús uppfylli þær kröfur. 

sem gerðar eru um þrifnað og hollustuhætti, og ekki er úr bætt, þrátt fyrir á- 

minningar heilbrigðisnefndar, getur hún bannað afnol slíkra húsa, þangað til 

bót hefir verið ráðin á því, sem aflaga fer. Ef skólabarn hefir lús eða önnur 

óþrif, sem smitandi eru, getur nefndin krafizt þess af framfæranda barnsins, að 

það sé aflúsað eða því leitað lækninga 

K. Um næma stúkdóma. 

39 
35. 21 

Nú kemur upp hættuleg sótt í kauptúninu eða nærlendis, og getur þá heil- 

brigðisnefnd sett um stundarsakir strangari ákvæði um hreinlæti, utan húss og 

innan, og um meðferð og sölu matvæla, er felst í framanriluðumn greinum, og 

varða brot á þeim Þbráðabirgðafvrirmælum sömu viðurlögum sem brot á heil- 

brigðissamþykkt þessari. 

kvæði og fleira.    

  

sd. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal fá allan útlagðan kostnað greiddan úr hreppssjóði efir 

gefnum reikningum. Bísí ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og hreppsnefndar 

ut af reikningum þessum, skal svslunefnd skera úr málinu, en skyld skal hrepps- 

nefnd að leggja féð fram 1 bil. 

30. gr. 

Ef menn brjota sambykkt þessa eða vanrækja að framkvæma á settum 

fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd gefur samkvæmt henni, þá 

varðar það alll að 200 króna sektum. er renna í hreppssjóð
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1. ør. 

Hver hreppsnefnd ræður skolmann og vökumann, er skotmaður tekur 

gildan. Semur hún við skolmanninn um grenjavinnsluna og tilkynnir hrepps- 

búum. hvern hún hafi ráðið. Skotmaður skal jafnan viðbúinn að fara á gren, 

þá er það finnst og honum hefir verið gert viðvart. Eigi mega aðrir vinna gren 

eða taka yrðlinga. nema atvik Hhggi svo til, að ekki hafi náðst í skotmann 1 

tæka tið. 

5. gr. 

Nú finnst gren í grenjaleil eða á annan hátt. Skal það þá, ef unnt er, ekki 

vfirgefið. En finni það aðeins einn maður og aðrir séu eigi nærstaddir, svo að 

hann þess vegna verði að yfirgefa grenið, til þess að lála vita af því, skal hann 

hraða för sinni sem mest tl næsta búanda, og er búandinn skyldur að Hlkvnna 

tafarlaust skotmanni eða næsta hreppsnefndarmanni grenfundinn; en sá, er 

grenið fann. fer án tafar á það aftur og yfirgefur það ekki, fyr en skotinaður 

eða vökumaður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á gren, et 

hann hefir fundið; en þá sendir búandinn mann í hans stað. 

6. gr. 

Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á víðavangi, eru 

eign þess sveilarfélags eða þeirra sveitarfélaga, sem annast um grenjavinnslu 

á því svæði, enda greiði sveitarfélögin allan kostnað við grenjavinnsluna. 

Heinult er þó ábíanda að taka þátt í grenjavinnslunni, á þann hátt að bera 

helming kostnaðar af greni, er finnst í landi hans. ÁMur annar refaveiðakostn- 

aður greiðist þá af sveitarsjóði. Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni 

skiptast þá einnig eftir sömu hlutföllum sem greiðsla kostnaðarins. En hrepps- 

nefndir hafa aðalumsjón með geymslu vrðlinga, flutning á þeim og sölu. 

Tilkynning ábúanda um. að hann óski að taka þátt í grenjavinnslunni, skal 

vera skrifleg og afhend hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita fyrir fyrsta sumar- 

dag. áður en grenjavinnslan fer fram. 

7. er. 

Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir því, sent um semst milli þeirra 

og hreppsnefndar. 

Nú er unnið gren, að einhverju eða öllu leyti af öðrum. en skotmanni, sam- 

kvæmt niðurlagi 4. greinar. Skal þá sá. er dyrunum náði, fá borgun, sem ekki 

má vera minni en helmingur þess, er hinn ráðni skotmaður hefði fengið, og 

aldrei meira, en hann hefði haft. 

8. gr. 

Hreppsnefndir skulu fyrir 1. desember ár hveri leggja fram sundurliðaðan 

reikning yfir tekjur og kostnað við eyðingu refa á afréttar- eða heimalöndum 

þeirra.



  

Nú vinnsl en þeim. er grenjaleit fer fram, og á þá 27. ágúst 

    skotmaður 1 sannar fyrir sýslunefnd, að hann 

  

ir syslusjóði. 

  

hafi unnið. og greiðist g 

leitartimi telst frá því þrjár vikur eru af sumri til loka tíundu viku. 

  

10. ør 

Engu má raska á grenjum nema með samþykki og að fyrirsögn hlutað- 
1 ; láta 3 iði í      eigandi sveitarstjórnar. Ekki má unda hlaupa á gren, á grenjavinnslulím- 

anum., né hafa þar óþarfan umgang eða hark 

ll. or. 

Svellarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á þeim. 

Hún skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, og halda 

—
 

þeim við. Hún getur og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru. en ónvta 

önnur. sem tforunnin eru. 

Með refaeldi og refarækt fer eftir lögum nr. 108, 11. ágúst 1933, um refa. 
veiðar og loðdyraræki og reglugerð, er alvinnumálaráðunevtið setur. 

4 frá 20 til 5000 kr. 

almenn lögreglumál. 

Brot gegn ákvæðum varða sektum 

  

cr renna í sýslusjóð. og skal 

   

  

Reglugerð bessi. sen s ir samið og sam- 
99 þvkkt, staðfestist hér með s: ágúst 1933, Gl þess að 

öðlast gildi Í. september þ. á. og birtist Gl eftirbreytni öllum þeim. sem hlut 
eiga að mál. 

Álvinnu- oc samgöngumálaraðiunet1 tið, 27. agust 19536. J 4 4 ! Y 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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93 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Lifeyrissjóð starfsmanna rikis- 

#1. ágúst prentsmiðjunnar „Gutenberg“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

og kirkjumálaráðherra 51. ágúst 1936. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Lífeyrissjóð starfsmanna Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Lifeyrissjóður slarfsmanna Ríkisprenlsmiðjunnar (Gulen- 

berg. 

í NZ
 

gr. D 
Sjóðurinn er stofnaður með framlagi í skuldabréfum frá Prentsmiðjunni 

Gutenberg hf. samkvæmt samþykkt lögmæts fundar 25. Júií 1929. Skuldabréf 

þessi hafa nú verið seld. og nemur andvirði þeirra samtals kr. 18000,00. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg hefir lagt í sjóðinn árlega 1“ af framleiðslu- 

vinnu prenlsmiðjunnar, og nemur sú upphæð nú að meðtöldum vöxtum 

kr. 12892,26. 

Tekjur sjóðsins verða því vexlir af fé þessu og árlegt framlag Rikisprent- 

smiðjunnar Gutenberg. 

> 
or }. SF. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja starfsfólk Biíkisprentsmiðjunnar Guten- 

bergs, þegar það verður að láta af störfum fyrir elli sakir eða örorku, 

Séu ástæður fyrir hendi og sljórn sjóðsins álítur það fært, er einnig heimilt 

að styrkja ekkjur starfsmanna, sem eiga að sjá fyrir börnum innan 15 ára aldurs. 

i. or. 

Af því fé sjóðsins, er gelur í 2. gr., samtals kr. 50892.26, skal leggja í sér- 
ex Ey 

stakan sjóð 14 hluta, kr. 7723,06, og myndar sú fjárhæð höfuðstól Lifeyrissjóðs- 

ins. Leggja skal árlega við sjóð þenna vöxtu af fé þessu og auk þess í hluta af 

framlagi Ríkisprentsmiðjunnar. Höfuðstóll þenna má aldrei skerða, meðan sjóð- 

urinn er starfandi, og heldur eigi nota vöxtu hans, fyrr en hann er orðinn kr. 

30000,00, en þá má nota Ul árlegra útgjalda %, hluta vaxtanna, þar ll sjóðurinn 

er orðinn kr. 40000,00; þá má taka af vöxtunum helminginn. þar tl sjóðurinn 

er orðinn kr. 50000,00, og síðan “3 hluta vaxtanna. þar til sjóðurinn er orðinn 

kr. 100000,00, úr því má taka af vöxtunum 34 hluta. 
Sjóð þenna skal ávaxta í ríkistryggðum verðbréfum. að svo miklu levt sem 

hægt er. 

Hinum hluta fjárins, kr. 23169.20. vöxtum af fé þessu og *% hlutum af fram-
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Ge 
we 5 lagi Ríkisprentsmiðjunnar ásamt vöxtum höfuðstóls, er að því kemur, að þá 

a megi nota, skal verja samkvæmt tilgangi sjóðsins (sjá 3. ær.) 31. ágúst 

Fé þetta skal geyma á vöxtum í banka með ríkisábyrgð 

3. OF. 

Stvrkþegi úr Lifeyrissjóði setur hver orðið, sem starfað hefir í Prentsmiðj- 

unn Gutenberg hf. og Bikisprenlsmiðjunni Gutenberg minnst 25 ár, þesar 

hann er 65 ára að aldri. Yngri menn seta því aðeins notið styrks, að beir verði 

að láta af störfum fyrir örorku sakir. 

Ekkjur starfsmanna geta því aðeins komið ll greina, að maður þeirra hafi 

unnið í „Gutenberg“ sem fullgildur starfsmaður samfleytt 10 ár og verið það, 

er hann lézl eða varð að láta af störfum vegna sjúkleika þess, er dró hann til 

dauða. 

Umsóknir um styrk úr Eifeyrissjóði skulu stilaðar Ul sjóðssljórnarinnar; 

rannsakar hún, hvort skilyrði fyrir slyrkveiingum samkvæmt 3. gr. og 1. 2. 

málser. þessarar greinar seu fyrir hendi, og ákveður síðan upphæð styrksins í 

samráði við forstjóra Ríkisprenlsmiðjunnar. 

6. gr. 

Enginn getur notid hærri styrks úr Lifeyrissjóði en kr. 2000,00 á ári. 

Komist sjóðurinn í fjárþróng, þannig að af óbundnu fé hans verði eigi sóma- 

samlega fullnægt Glsangi sjóðsins samkvæmt ð. gr., skulu slarfsmenn prent- 

smiðjunnar og Bíkisprentsmiðjan sjá fyrir nægtegu fé, að helmingi hvor aðili. 

8. gr 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, formaður, rilari, gjaldkeri, kosnir Gl eins árs 

í senn á aðalfundi Starfsmannafðlags Bikisprentsmiðjunnar Gutenberg. Kjör 

sjaldkera skal bundið samþykki stjórnar Bíkisprentsmiðjunnar. Þá skal og kjósa 

3 menn Í varasljórn 

Stjórnin annast fjárreiður sjóðsins og semur ársreikning fyrir 1. febrúar 

ár hvert. 

Reikninga sjóðsins skal endurskoða af endurskoðanda eða endurskoðend- 

um Ríkisprentsmiðjunnar og í manni. kjörnum af Starfsmannafélaginu á aðal- 

fundi til Í árs í senn. 

Reikninga sjóðsins og yfirlit um framkvæmdir stjórnar bans skal birta á 

aðalfundi Starfsmannafélagsins. Þá skulu þeir og bornir undir atkvæði bl 

samþykkis. 

Aeikningsár sjóðsins er almanaksár. 

9, ør. 

SLiórn Lífeyrissjóðs heldur fundi, þegar þörf krefur. Formaður kallar saman 

stjórnarfundi og styrir þeim.
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93 Stjornin heldur gerdabåk yfir störf sín. Í hana skal ritari skrá skýrslu um 

31. ágúst það, sem gerist á stjórnarfundum, tillögur og niðurstöðu hvers máls. Stjórnin 

undirritar bókunina að afloknum hverjum fundi. 

Ákvarðanir um styrkveitingar skal forstjóri híkisprentsmiðjunnar undir- 

rita ásamt stjórninni, og skulu endurskoðendur eiga aðsang að serðabókinni. 

Gjaldkeri sjóðsins varðveitir eignir hans og annast færslu sjóðbókar. 

Endurskoðendur skulu með áritun á reikning sjóðsins votta, að verðbréf 

sjóðsins hafi verið skoðuð, og láta uppi álit sitt á þeim og ennfremur, hvort þeir 

telji fé sjóðsins vera ávaxtað á trvggilegan hátt 

10. gr. 

Fari svo, að Ríkisprentsmiðjan Gutenberg hætti störfum, skal eignum sjóðs- 

ins, ef eigi næst samkomulag um áframhaldandi starfsemi, skipt milli starfs- 

manna prenlsmiðjunnar í réltu hlutfalli við starfstíma þeirra. 

ll. gr 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

94 SAMÞYKKT 
I. sept. . , „ sr 2 ak 2 ” , 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð í Dalasýslu frá 11. apríl 1929. 

Í. gr 

Aftan við 5. tölulið í 2. gr. bætist nýr töluliður, er verði 6. töluliður. svo 

hljóðandi: 

Laugavegur, frá þjóðvegi að Laugum í Hvammssveit. 

6. töluliður 2. gr. verði 7. liður. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Dal: 

  

yslu hefir samið og samþykki sam- 

kvæmt lögum nr. 102, 19. júní 1933, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 

15. september 1936. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðunyetið, I. september 1986. 

Hermann Jónasson. 

Pall Pálmason.
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> um breyting á reglugerð nr. 21, 13. marz 1935, um einkasölu å rafvélum, 

rafáhöldum o. fl. 

Í . gr. 

Við 2. gr. reglugerðar um einkasölu á rafvélum. tafáhöldum o. fl, 15. marz 
> 

1935, bætist 2. málsgrein á þessa leið: 

Rafmagnseldavélar skal henni þó heimilt að selja almenningi án milligöngu 

ofangreindra aðilja. 

Fjármálaráðnneylið, á, september 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Einar Bjarnason. 

Ti vari Tr 2 

AUGLYSING 96 

um breyting á lögreglusamþykki fyrir Vestmannaeyjakaupstað 

frá 31. marz 1928. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890. sbr. lög nr. 67, 28. nóvember 1919. 

um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina er hér með staðfest eftirriluð 

BREYTING 

á lögreglusamþykkt fyrir Vestmannaeyjakaupstað. 

56. er. samþykktarinnar orðist svo: 

Alifugla má ekki hafa á kaupstaðarlóðinni frá 20. apríl tl 10. október, 

nema þeir séu í afgirtu svæði eða öruggri vörglu. Dúfur skulu alltaf hafðar í 

öruggri gæzlu, svo að þær seti ekki flogið um óhindraðar. 

Breyting þessi öðlast gildi þegar í stað 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 9. september 1956, 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason.
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skal, að því leyti, sem aðrar tel 

” á * % i 13 lå byggðar og óbveggðar o. s. frv.. að undansk 

arsjóðs, kirkjum, sjúkrahúsum, skólahú: 

  

Fé það, sem þarf Hl að star 

   } 

ingar- og líknarstofnunum. 

Fasteignagjaldið skal vera: 

Af húsum, bryggju, olíu- og benzingeymum: 

0.4% fjörutíu aura af hverjum hundrað krónum fasteisnamatsverðs 
skal greiða af hverju því íbúðarhúsi, sein þannig er hagnytt, að ekki komi 
yfir tíu þúsund krónur af fasteignamatsverði hússins á fyrstu fjölskvidu 
og funm þúsund krónur á hverja hinna, þeirra er í húsinu búa. Enn fremur 

  

hús, sem notuð eru eingöngu í þágu landbúnaðar, sjávarútvegs og 
verzlunar þessara alvinnugreina með bær Þeirra eigin fram- 

   

  

leiðsla að meira eða minna levti. Þennan flokk ekki 
í £' í aðeins þau hús, sem fiskfrandeiðendur nota fiskverkunnar, heldur og 

vinnurekstirs. salthús. ef þeir selja sali. Séu hús. sem né 

  

einnig notuð Hl íbúðar, skal íbúða af fjárhags- 
nefnd Ísafjarðar með hliðsjón       og skal af 

    

a um íbúðarhús. 

  

ibúðarhlutanum gjalda samkvæm!    
    

  

Þá skulu einnig heyra undir þenna hús, sem leigð eru fyrir skrif- 

1ús, þar sem gistihúshaldið er 

  

stofur ríkis eða bæjar, san komul 

aðalatvinna þess. er rekur gistihúsi ibúð einnig í þeini húsum, sem talin 

  

eru Í síðustu málsgrein, skal íbúðarhiu melinn sérstaklega af fjårhags- g k 

  

nefnd Ísafjarðar með hliðsjón amati, og skal gjald af íbúðar. 
hlutanum ákveðast samkvæmt ákvörðun rðar um íbúðar    

  

    
    

hús. Loks heyra 

  

0,6 sextiu a h krónum fasleignamalsverðs 
skal greiða af hverju því í i heyrir undir gjaldflokk a. 

  

og svo er hagnvtt, að eigi koma mc fimmtán búsund krónur fasteisna- 

     fyrstu fjölskyldu og ei ir tíu þúsund krónur á hverja hinna. 
er í húsinu búa. 

0,8% állalíu aura af hverjum hundrað krónum fasteignamalsverðs 
  skal greiða af þeim húsum, sem falla undir gjaldflokkana a. og b. 

  

og svo eru hagnýtt. að eigi koma m en tuttugu þúsund krónur fasteisna- 
malsverðs á fyrstu fjölskyldu og eigi yfir fimmtán þúsund krónur á hverja
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hinna, sem í húsinu búa. Einnig skulu þau hús. sem að einhverju leyti eru 

notuð til bankastarfsemi eða verzlunar með annað en eigin framleiðslu, 

heyra undir þann flokk með þeirri undantekningu til lækkunar, sem getur 

um í líð a. hér að framan viðvíkjandi salthúsum fiskframleiðenda. Þó skulu 

þau hús, þar sem verzlun er rekin og íbúðarhlutinn að mati fjárhagsnefndar 

heyrir undir gjaldlið d., heyra að öllu leyti undir þenna      
d. eina krónu af hverjum hundrað krónum 

  

greiða af hverju því íbúðarhúsi, sem þannig 

    

     

   

und krónur fasteignamatsverðs komi á la og vfir fimmlån 

þúsund krónur á hverja hinna. sem i úa, enn fremur af öllum 

þeim húsum, sem einungis eru noluð larfseini, verzlunar með 

annað en eigin framleiðslu, alvinnureksturs, sem undir 

þann flokk heyra, einnig af eistihúsum, þar sem vei 

  

ingar eru aðalalvinna 

þeirra, sem reka gislihúsið. 1 eru Þbilhard- 

  

  stofur, og skulu öll þessi hús heyra jafni undir þenna flokk. þó að þau séu 

einnig notuð til annars. Undir þenna flokk heyra oliu- og benzingevmar. 

  

  

3. 01 

Af Öllum byggingarlóðum, byggðum og óbhvegðum. skal gjalda 0.6% 

  

> 

   sextiu aura af hverjum hundrad kroånum fasteignamatsverds 

Af uppfyllingum, sem ekki eru ætlaðar fyrir ingarlóðir, reitum, lúntnn 

  

   og öðru landi, sent ætlað er til 

  

innureksturs, skal greiða 0.1% tíu aura a! 

hverjum hundrað krónum fasleisnamalsverða 

  

sem fjölskylda telst samkvæmt bessari regluserð minnst brir einstaklingar, 

    

en fjölskylda, sem er vfir líu manns. fjölskvidur 

D. ør 

Gjöld þessi skal reikna af heilum hundruðum króna fasteignamatsvervds, 

rsum samkvæm! en brotum úr hundruðum skal sleppt. Gjald af reglugerð 

þessari ákveðst samkvæmt síðasla manntali 

Um gjalddaga, greiðsluskyldur og 

  

samkvæmt lögum nr. 124. 31. desember 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkv. lögum nr. 124, 

    

1955, um bæjargjöld á Ísafirði, bl þess að öðlast eildi begar 1 stad, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

  

Alvinnu- og sæmgöngu mel 

  

Jumenlið, Í 

  

Haraldur Guðmundsson, 

Vigfus Einarsson
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98 AUGLÝSING 
í4. sept. 

| um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki. 

Samkvæmt reglum frá 26. sept. 1935, um blöndun á íslenzku smjöri í smjör- 
líki, skal frá 1. október þ. á. blanda allt smjörlíki, sem framleitt er hér á landi. 

með 8“ af íslenzku smjöri, svo og erlent smjörlíki, sem flutt kann að verða til 

landsins. 

Jafnframt er auglýsing frá 26. sept. 1935 um Dlöndun á íslenzku smjöri í 

smjörlíki úr gildi felld. 

Áfvinnu- og sangöngunálaráðuneytið, 14. september 1936. gq GONG ! 

Hermann Jónasson, 

Vigfús Einarsson. 

99 AUGLÝSING 

um breyting á reglum um fjörefnablöndun smjörlíkis frá 27. apríl 1935. 

2. gr. reglnanna orðist svo: 

Í hverju grammi smjörlíkis skulu vera 7.5 alþjóðaeiningar af ÁA-fjörefni og 

1 alþjóðaeining af D-fjörefni. og er miðað við samþykkt nefndar þjóðabanda- 

lagsins á fundi í Lundúnum 1931 um fjörefnaeiningar. 

Breyting þessi er gerð með heimild í lögum nr. 61, 28. jan. 1935, sbr. lög 

nt. 52, 19. júní 1953, um tilbúning og veræzlun með smjörlíki o. fL, og birtist til 

eflirbrevtni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. september (936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Pall Pálmason.



REGLUR 

um smidi tréskipa. 

Samkvæmi I. nr. 93 frá 3. maí 1955, um eftirlil med skipum, eru settfar eftir 

farandi reglur. 

Í. gr, 

Tréskip, sem smíðað er til skráningar hér á landi, skal fullnægja kröfum 

lur þessar eru fyrir slétt- þeim, sem setlar eru í 253. gr. þessara regl 

  

x , x 1 x . f 49 

súðuð skip, 100-60 rúmlestir að stærð. smiðuð úr eik eða cik og furt 

2. gr. 

Tréskip, sem smíðað er erlendis til skróningar hér á landi, skal fullnægja 

ákvæðum þeim um smíði og styrkleika skips. seim sell eru í þessum reglum, 
| 1480, eða kröfum einhverra þeirra flokkunarfé sem hlotið hafa viðurkenningu 

atvinnumálaráðunevtisins, enda séu kröfurnar ekki vægari í aðalatriðum en þær, 

sem gerðar eru í þessum reglum. 

Þetta skal sannað með vottorði flokkunarfélagsins 

>, OT. 

begar smida å skip, hvort heldur er hér å landi cda erlendis, eftir bessum 

Ali af skipinu Gl sam- 

  

reglum, skal senda skipaskodunarstjora nedantalda u 

bykktar og athugunar, ådur en byrjad er å smidinni: 

5 miðbandsuppdrætti 

3 langskipsuppdrætti, 

3 fyrirkomulagsuppdrætti, 
Á £ a 3 uppdrætti af seglum og reit 

{ uppdráttunum skal greinilega sýna öll ef 

almenn lýsing á skipinu. 

    Þegar skipaskoðunarstjóri hefir endurskoð impdræti al- 

hugasemdir um það, hvernig smíðinni sl lagað, ritar hann sitt 

Svo skal senda skipasmiðnum eilt einlak og en 

  

i 

skipaskoðunarstjóri heldur eftir einu eintaki og lýsingunni 

Beglurnar eru miðaðar við það. að af hendi levst 

  

með smíðinni, að     Þess vegna verður skipaskoðunarmaður så 

  

sæta þess. að verkið sé vandað, og að sérhver galli á efni eða óvönduð vinna sé 

endurbætt, áður en það fær viðurkenningu hans 

1936 

100 

22. sept 

Vid hvada 

skip regl- 

urnar e1ga B 

Skip, smid- 

uð erlendis. 

Upp- 

drættir. 

Verk- 

vöndun.
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100 
22. sept 

Ådgæzla 

vid ferm- 

ingu. 

Skýringar 

og víÍsi- 

tölur. 

Kjölur. 

256 

5. gr. 

Í reglum þessum er gert ráð fyrir því, að farið sé með skipið, eins og góðra 
sjómanna er venja, og skal þá sérstaklega sæta þess, að þungum hlutum sé 
raðað á réllan hátt í skipið, að kjölfestu og eldsneyti sé komið rétt fyrir, og að 
aðgæ,la sé við höfð, þegar skip er látið standa við bryggju o. s. frv. 

6. gr. 

Þar sem ekki er öðruvísi ákveðið í reglum þessum. er lengd, breidd og dypt 
skips talin i metrum. 

Lengd skips, L, er bein lína frá fremri brún framstefnis að aftari brún 
afturstefnis, mæld á þilfari. 

Breidd skips, B. er bein lína milli vtri brúna banda, þar sem skipið er breið- 
ast (súðin ekki meðtalin). 

Dýpt skips, D, er mæld á miðri lengd. frá efri brún á spónfari við kjölinn að 
neðri hlið þramar við súðina. 

G . 
gjörð, „ €r mæld meðfram vtri brún miðbandsins frá miðjum kili við 

efri brún spónfarsins að neðri hlið þramar við súðina. 
Stýrisás, S. Þvermál hans er fundið á þann hátt, að margfalda flatarmál 

slýrisins aftan við miðju stýrisáss, mælt í fermetrum, með lengdinni frá miðju 
hans að þyngdarpunkti stýrisins, reiknaðri í metrum. Sjá töflu 7 

se . 
Gr 

Þverskipsvísitalan er B D 
9 

. BN Í „ G | 
Langskipsvisitalan er L | B + D >] 

Breiddarvisitalan er B. 

Stýrisásvísitalan, S, er f x 1,. 

Legufæravísitalan er L (B 2 D) 2 1 (b á h), 

Viðvíkjandi stærðinni 1 (b  h) sjá 41. er 

7. or. 

Hæð og þykkt kjalarins sé samkvæmt töflu 3. Þegar kjölur er settur saman. 
má hann ekki vera úr fleiri en tveim pörtum. Áftari parturinn sé að minnsta 
kosti %% hlutar af allri kjallengdinni. Ef kjallengdin er meira en 21 melri, Þarf 
aftari parturinn ekki að vera lengri en 14 metrar. Skörunin á kilinum sé að lengd 

6 sinnum kjalhæðin. Þar sem kjölur er skeyitur, séu settir tveir hnoðnaglar, 
hvor sínum megin við miðlínu hans, á hvern íá lengdarmetra samselningar- 
innar. Þvermál skararboltanna sé sem næst 52 af þvermáli kjalboltanna. Kjöl- 
inn má ekki veikja með því að greypa niður í hann afturstefni og bönd eða inn 
í hann svölujárn nema að %% þykktar þess. Gæta skal þess, að böndin falli vel að 
kilinum, þar sem kjalboltinn tengir þau við hann, svo að komið verði í veg 
fyrir eyðingu á boltanum. Hæð kjalarins. sem fyrirskipuð er í töflu 3. er hæð 
hans miðskipa.
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Þar sem kjölurinn er greyptur upp í böndin og kjalræsið er þétt við kjölinn. 

skal neðri brún svjunnar negld í kjölinn, en efri brúnin í bandið ofan við ræsið. 

Sé kjölurinn ekki greyptur upp í böndin, skal kjalræsið sett í þau yfir miðju 

kjalsvjunnar, og hann negldur beggja megin við ræsið. 

8. gr, 

Slitkjölur neglist með tvöfaldri naglaröðð (ekki í miðjan kjöl). Stærð hans 

fer eftir töflu 4. 

9, or. 

Breidd og þykkt framstefnis og hnés sé samkvæmt töflu 5. Lengdin á hnénu 

hvorum megin við stúfskeyti kjalarins og stefnisins sé minnst þrisvar sinnum 

kjalhæðin. Hnoðboltarnir séu 5 mm digrari en kjalboltarnir, og séu þeir hvoruni 

megin við skeytið. Aftan á stefnið í bilið milli hnésins og júdasareyrnanna sé 

eikarstykki vel fest með skrúfuðum boltum við stefnið, og skal þykktin vera 

sem næst % af stefnisþykktinni, og breiddin það mikil, að góð negling fáist í 

það aftan við neglingu svjuendanna, sem nái minnsl tvær sýjuþykktir fram á 

stefnið. 

Á skipum, þar sem keðjupípur eru lálnar ná í gegnum þilfarið og út úr 

súðinni, skulu stefnisböndin Legja þétt saman og boltud í stefnið og ná frá 

stefnishné upp að öldustokk. Breidd þeirra að ofan sé að minnsta kosti eins og 

stefnisbreiddin samkvæmt töflu 5. en að neðan eins og 5 stefnisþykktin. 

10. gr. 

Breidd afturstefnis sé hvergi minni en kjalhæðin að aftan, sjá töflu 3. 

Þykktin sé ekki minni en kjalþvkktin, og ekki má vera nunna af óskertu efni 

utan vid öxulgalið en 1% sinnum súðarþykkiin. Þar sem afturstefni er ekki 

haft í einu lagi, heldur fellt aftan á skrúfustefnið, þá sé þessi áfella ekki 

Þþvnnri en kjölurinn og boltuð með tveim gegnreknum hnoðboltum, 3 mm digr- 

ari en kjalboltunum, og svo langt hvorum frá öðrum. sem unnt er; skal ekki 

hvor vera nær öðrum en svo, að bilið á milli svari Gl tvöfaldrar þykktar skrúfu 

stefnisins. 

Hnéð sé ekki þynnra en skrúfustefnið: breidd armsins við afturstefnið og 

hæð armsins á kilinum sé minnst 1'4 sinnum stefnisþykkin. Lengd hnésins 

á kilinum sé ekki minni en þrisvar sinnum kjalhæðin,. og sá armur hnésins, 

sem lggur framan á stefninu, nái Í % sinnum skrúfustefnisþykktina upp fyrir 

efri rönd á öxulgatinu. Hnénu skal festa með 5 gegnreknum hnoðboltum, er séu 

ö num digrari en kjalboltarnir. Þar sem kjalhæðin samkvæmt töflu 3 er yfir 

26 sm, séu 3 hnéboltar í kilinum. Fremsti boltinn sé fremst í hnénu, lóðrétt niður 

úr kilinum; neðri kverkarboltinn sé með ca. 45 gráðu halla aftur og niður úr 

kiinum; efri kverkarboltinn komi neðst í stefnið aftanvert. miðboltinn neðan 

við Öxulgatið og efsti boltinn efst í hnéð. 

Skútalrén, hvort sínum megin á hliðum afturstefnisins, nái frá þröm og 

niður á móts við fremri rönd á skrúfustefni. Áður en súðin er lögð á skútann, 

Slitkjölur. 

Framstefni 

og hné. 

Aftur- 

stefni, hné 

og skúta- 

bönd.



Svölnjárn. 

Böndin. 

Skjól- 

borðs- 

stoðir. 

  

va valnsræsi, hvort sinum megin við miðju hans. Þykktin á skúta- 
p 
i neðan frá og upp fyrir     

pipu sc 2J þrömina 1!4 sinnum breiddin å bond- 

  

triånum sé fest med gegnreknum    hnodboltum af sa [Iboltunum, 3 i stefnið og 2 aftan vid styris- 

pipuna, nema þar, sem skútinn er óvenjulega langur, þá með 3 boltum. 

lí. gi 

Lengdin sé sem næst 2 sinnum kjalhæðin að aflan og 214 sinnum kjalhæðin 

að framan, og 3 hnoðboltar í hvorum enda af sömu stærð og í stýrisjárnum. Gild- 
= 1 „4 ” ” re leiki samkvæmt töflu 

Ylar aðalstærðir bandanna séu samkv. töflu 1. Er gert ráð fyrir, að þau 

  

séu tvöföld, og st tí hvert við annað, en ekki hafðir kubbar 

  

. 4 
hiega samske í ganga minna á misvíyl en % pari     cða trélappar á 

skipsbreiddar. Skeytin séu vel felld saman og 3 stúfboltar hvorum megin við f 

hver samskeyti, bvermål bandaboltanna sé: 

| 10 mm í bandastykkjum, seim eru allt að 8 sn þykk, 

li 15 

Þar sem mjög langt er å milli skeyta, verða boltarnir að vera 4, svo að stykkin 

Her bétt 1 | bordsstodirnar séu ekki åfastar við böndin.      
tigulmynduå 1 bverskurd, 

  

1; mdr 

Pegar DO i Tr mm og 

þannig að hvassa hornið er o en 60 gráður, séu þau skeytt á kilinum, 

  

boltuð þar saman eða í hnéð og lg: æst hornréli á súðina. Þar sem bönd 

en tvöföldu böndin, en 

  

A 
Kiil, 

  

vera bynn I ; 1 í hailn 
þessi eru í hellu 

172: 1 Sp ran 
mili bandanna sé hvergi! I ekki þvnnri en bol     

rinn (Klyds} gengur 

  

ir sem keðjuhóli 

  

meira en milli 

  

segnum sudina, skulu lid við hlið, og minnst 2 bönd heil vera 

  

frá þilfari eftir töflu Í. Breiddin 

u aflan við keðij hólkinn.    

  

vorllveggja seit sem næst hornrétt á 

a. Í afturparti skútans séu böndin 

Skútaböndin og skúlastytlur 

  

n milli band 

  

1, hvergi með lengra 1    súðin: 1 

| Joltuð samfe og kubbarnir milli þeirra ein, vel la svo langt fram. að hægt sé að 

| negla efsta plankann í súðinni í hana. 

15. gr. 

Breidd og þykkt skjólborðsstoða skal vera, sem segir í töflu 1, og nái þær 

að minnsta kosti jafnlangt niður eins og upp fyrir þrömina. Stoðir séu horn- 
1 

réttar å sudina milli banda. Stodir, sem reidanum (vantinum) er fest i, nåi 15 

sinnum lengra niður en hinar stodirnar og séu líkar að lögun, en flatarmál af ke
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bverskurdi beirra vid bromina 1% sinnum flatarmål hinna. Vid aftursiglu, bar 100 

sem skipsbátur er hafður i uglum, skulu settar ein eða tvær aukastoðir, jafn- 22. sept. 

storar hinum, vid hvora bålsuglu. Gæla skal bess, ad stodirnar séu vel felldar 

milli stdanna og rignegldar i þær. 

Í4. gr. 

Öll skip hafi kjalbak, er nái frá hné við framstefni að hné við afturstefni, Kjalbak. 

og sé vel fellt á böndin. Skeyti þess mega ekki vera á sama stað og skeyti kjalar- 

ins og ekki rétt framan við vélina. Sé kjalbakið í tveim pörlum. þá mega skeytin 

vera lílið eilt aftan við kjalskeytið. en ef það er í þrennu lagi, þá séu skeytin 

undir vélinni og framan við kjalskeytin (hér er gert ráð fyrir, að vélin sé aftar- 

lega í skipinu). Lengdin á kjalbaksskeytinu sé 5 sinnum hæð þess, og sé skeytið 

boltað með 2 stúfboltum af sama gildleika og skevtisboltarnir í kilinum utan 

við miðju kjalbaksins í hvert band; auk þess séu sporðarnir negldir með hæfi- 

lega stórum göddum. Um stærð kjalbaksins sjá töflu 3 

15. 

Fyrir kjalboltunum sé borað gegnum kjalbakið og hvern botnbita niður Hliðarkjal- 

Tr. 
>» 

ur kilinum, og gatid haft hæfilega minna en boltinn. Hver bolti hafi sterkan bak og 

hnoðhring á efri endanum. kjalboltar. 

Sé það óhjákvæmilegt að taka kjalbakið í sundur fyrir óvenjulega stóru 

kasthjóli á vélinni, má sera það og selja hliðarkjalbök svo nærri kasthjólinu, 

sem unnt er. Sé þverskurðarflatarmal hvors þeirra hið sama sem kjalbaksins. 

og skal að minnsta kosti hægt að negla þau í 4 bönd fyrir framan og aftan 

sundurskurð kjalbaksins; bolta skal þau í hvert band með 2 stúfboltum, jafn- 

gildum og skeytisboltunun. 

16. gr. 

Stærð og lala er tilgreind í töflu 3. Bjálkasúðin nái milli stefna, og á skúta- Bjálkasúð. 

byggðum skipum verður að vera hægt að negla hana í samfelluna aftast í skút- 

anum. Lengd skeytisins sé þreföld breiddin á stykkjunum, þar sem þau eru 

skeytt. Hvert skeyti sé sett saman með 2 hnoðboltum, auk gadda í sporðana. 

Þar sem bjálkasúðin er tvöföld, séu skeytin ekki nær hvert öðru en 6 sinnum 

breiddin á efri bjálkasúðinni, og ekki heldur nær endum vélarreisnar eða öðr- 

um stöðum, þar sem þilfarið er sundurskorið, en nemi Í breidd þilfarsins á þein 

stað. Þar sem þykkt bjálkasúðarinnar samkv. töflu 8 er 8 sm, má þykktin á % 

af skipslengdinni frá hvorum enda vera 614 sm. 

17. gr. 

Bitabugðan sé 22 mm fyrir hvern lengdarmetra af skipsbreiddinni. Stærð Þilfarsbit- 

og Þil er tilgreint í töflu 2. Greypt sé upp í bitana um Í sm fyrir bjálkasúðinni ar og lang- 5 i: . . A 
stykki. 

(en ekki niður í bjálkasúðina fyrir bitunun). Þar sem bitar koma á band, sé endi 

bitans fast við bandið, en þar sem hann kemur milli banda, á að vera 1 sm bil
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22, sept. 

Hné. 

Skútaband. 

úl að súðinni neglist ofan á bjálkasúðina með 1     

  

með 13 mm 0g 1 8 sm 
> 

bar sem hålfbitarnir eru 

stúf bolta. 

         

  

greyptir í þa ið bitanum, og hæðin að minnsta kosti 34 af hæð 
vw» 

séu jafnbreidir og håir hinum bitunum å bjålka- bitans å n 

sudinni, en jafnháir langstykkinu í innri endann. Á öllum skipum séu sett lang- 
stykki alla leið milli bitanna undir fróðra1 nóla) meginþiljunnar og       inn undir þilfarið. Breidd 

a langstykkja sé helmingur Þitans við bjálkasúðina. Greyping 
inn í bilana sé sem minnst ll bess að veikja þá ekki um of. 

    

A öllum skipum séu bitahné fyri 

  

raman og aftan hvert op í þilfarinu. Ef 

la. þverskipsvísilala skipsins er yfir 10, sé auk þess eitt hné á hverjum heilbitaenda 

  

Lengdin á hvorum armi hnésins sé fjórföld á (ekki hæð). 

breidd arnis- 

  

Þykktin á hnénu sé að minnsta kosti 

  

ins hnæbykktin frå en þykktin. Á öllum skipum 

  

séu 2 kverkarboltar, hí inum Þbilann og hnéð, en 

  

hinn gegnum hnéð, bandenda og súðina. Sé þve vísitala skipsins minni en 
Í0, má auk þess hal: 

  

sins, eins og bezt 

en 10, á í stað reknaglanna að 

   
   

   

verður við komið. En sé 

  

t ða hnoðl oc hitans < arsvegar. e COA HNOÐDOLI 8 Dans annarsvegar, en        

Cx
 

j 77 z rskipsvisitalan er vfir 12, bå 

n megin á miðhelmingi 

skipsins, fest með hvorn arm og Þbilann eða byrðing 
og bönd. 

Í stað þeirra má 

  

jarnhné, sen að niansta kosli séu jafnsterk. 

  

    
Gild bolianna fer eftir hneþvkkúnni. Í 8 og 9 sm hné skal hafa 18 mm 

  

bolta og í 10 sm hné 16 mm bolta. 

Á öllum skipum sé bógband (bóghné) ofan á t asúðinni rétt undir þil-    
á hvorum arm SE EIÐIÐ     farinu. Len breidd bitans, og bykktin sama og 

ht mn dd 1 
a bligendun 

  

skrúf- eða hnoðbolum. miðbolt- 

  

annum gegnum stetn10 þess sé einn stúfbolti     með haus rekinn að n á skipun1 með þverskipsvísitölu hærri 
en 12 sé annað bógband mitt á milli kjalbaks og þilfars, jafnstórt og efra hnéð 

  

    
  

og fest á sama hátt. Gildleiki sé hinn sami og hnénu, nema þar 
sem þverskipsvísitala er hærri en 12; þá séu beir 3 mm eildari. Það. sem að ofan 
greinir um hné, á einnie við um aflurslefni. Þegar tún tvístöfnungsa er að ræða. 

19. 

'ðum skipum sé aftasti 

  

LE skútal 

  

ys 

bitinn bogamyvndaður og nái þvert yfir 

Biti þessi sé álíka þykkur og samfelluna og jafnt henni fram hvorum megin. 

bitahnen, vel boltaður og negldur í samfelluna. Upphlið hans sé í sama boga-
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fleti og efri rönd þilfarsbitanna Gl þess að sela myndað slétt undirlag fyrir 

Þrömina, meginþiljuna og bilfarið. 

20. gr. 

1936 
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22. sept. 

Þykkt þilfarsþiljanna sé ekki minni en Glgreint er í töflu 4, og breidd ekki Þitfarið. 

wfir 13 sm. Þær séu vel þurrar, og snúi merghliðin niður að bitunum. Þiljumæti 

séu eigi nær hvert öðru en 2 bitabil, og ekki má skeyta á sama bita, nema 3 

þiljuraðir séu á milli. Þar sem þilfarið er sundurskorið, svo að meira nemi en 

hálfri breidd þess. við vélarreisn eða annarsstaðar, má ekki skeyta þilfarsbiljur. 
Vegna hampbéllunnar á þilfarinu sé 

gerð rauf í þiljurnar, sem næst %, pörtum 

af þiljuþykkinni frá neðri brún, sjá mynd. 

Raufin sé grunn og bogamvnduð. Nálega frá 

botni raufarinnar og upp úr sé heflað snið 

á þiljuna, þannig að opið eða tróðraul- 

in (hneðan) mill þiljanna að ofan verði um 

5 mm. Skiptist þykktin þannig niður neðan 

frá, að %, er samfellt, %, hampur og %, 

bik. Áður en þilfarið er lagt séu bitar og 

Lné vel tjörguð. Hver þilja sé negld í hvern bila með 2 nöglum og hver þiljuendi 

með 2 nöglum. Hansarnir skulu vera niðurfelldir un %, af þiljuþykktinni, og 

þilfarstöppunum dýft í tjöru eða þvkka málninsu, áður en Þeir eru settir í götin 

yfir naglahausana. Í í sm þilfar séu látnir 2 þræðir af hanipi, en i 5 og 616 sm 

þilfar séu látnir 3 þræðir. Í í sær bilfar séu 615 sm langir naglar (spíkarar)} 

notaðir, í 5 sm þilfar 9 sm og í 6ls sm þilfar 12 sm naglar. Ef þilfarið er 

lagt á furubita, verða naglarnir alltaf að vera Í sm lengri. 

Til þess að fyrirbvosja þilfarsraka skal fjarga eða olíubera þilfarið að ofan. 

strax og bikun og skröpun er lokið, og helzt mála það eða olíubera að neðan. 
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21. gr. 

brom og meginbilja (Skandekk og Vaterbord) sé jafnbykk og bilfarid. Breidd 

meginbiljunnar (innan vid skjolbordsstodirnar) så samkv. toflu 4. Mill hverr: 

tveggja stoda så brom og meginþilja rignegldar saman med tveim gegnreknim 

boltum. Gildleiki boltanna sé 10 mm i 3% til 466 sm bykka meginpilju, 153 mm 

i4%5 til 6 sm og 16 mm 1 6 lil 8 sm bilju. Ef efsta syja såSarinnar nær jafnhått 

upp og efri rönd á þröm, það er að segja, ef þrömin er 1 stykkjum, felld milh 

stoðanna, þá sé stór haus á boltaendunum ulan á súðinni. Auk þess sé þiljan 

negld inn í brömina, og sé bilið mill naslanna sem næst ferföld þiljubykktin. 

Ef þrömin nær út á ytri brún efstu þiljunnar, á bilið milli naglanna að vera 

það sama, og auk þess Í nagli rekinn í hverja styttu, en við samskeyti 2 naglar, 

og tappað yfir alla hausana. Sé þröm ofan á bjargsvju, skal hún nesid við bjarg- 

sýjuna með jafnmörgum nöglum og hafa skal, þegar bjargsýjan nær upp á 

efri brún þramar. Meginþiljan er negld ofan í hvern bita með 3 nöglum, en ofan 

34 

Þröm og 

meginpilja.
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Súðin 

(byrðing- 

urinn). 
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í hvert hné með 2 nöglum og tappað yfir alla hausa. Aftan undir skútanum eru 

þiljuendarnir negldir upp í þrömina með hæfilega stórum nöglum með stuttu 

millibili. 

Utan á þrömina allt í kring er sett kúpt járn, er sé sem næst 4 parti mjórra 

en þykkt þilfarsins ettir töflu 4. Bilið milli naglanna sé sem næst Í sinnum járn- 

breiddin. 

22. gr. 

Þykkt súðarinnar sé samkvæmt töflu 4. Breidd svjanna (plankanna) neðan 

við sjólínu á tómu skipi sé ekki vfir 56 sn og ekki meiri en áttföld svjuþykktin. 

Breidd svjanna ofan við sjóinn á tómu skipi sé ekki vfir 26 sm og ekki meinti 

en olo-föld sýjuþykktin. Sýjurnar gangi sem mesí á misvíxl (sjá mynd) og ekki 

minna en svo, að Á. partur skipslengdarinnar sé milli skeyta. Ef ein svja er 

milli skeyta, þá má ekki vera skemmra milli þeirra en %, af skipslengdinni, 

og ef tvær ern, þá %, partur. Lengd skipsins, sem miðað er við, er sú, sem skyri 

er frá 1 6. gr. sjá ennfremur niynd, er sýnir samskeyti á súðinni. Sevming súð- 

arinnar sé eftir töflu 5 og 6. En yfirleitt gildir sú regla, að negla hverja sývju með 

í nöglum í hvert tvöfalt band og með 2 nöglum í hvert einfalt band (framan 

og aftan) og 5 í hvern sýjuenda. Þar sen1 gegnreknum boltum er ætlaður stað- 

ur, á ekki að koma nagli. 

Minnsta bil milli samskeyta á byrðingi. 
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Þar sem böndin eru bogin, séu þau gerð bein undir mestan hluta svjubreidd- 

arinnar Í stað þess að hola svjuna. 

Hver syja skal gufuseydd að svo miklu leyti, sem við verður komið vegna 

lengdarinnar, áður en hún er látin í skipið, og seymd að fullu, meðan hún er heit, 

svo hún leggist sem bezt að böndunum. Þess skal gætt við seyminguna að nota 

hæfilega gildan bor, og sé þvermál hans hið sama og breidd mjórra flalarins á 

naglanum nálægt hausnum. Auk þess séu allir naglar og boltar neðan við hleðslu- 

línu vafðir tjöruhampi. Nóglunum sé hæfilega hleypt inn, svo að hægt sé að 

steypa (sementa) yfir þá, en áður en það er gert, verður að gæla þess, að hamp- 

urinn sé vel skorinn eða brenndur úr naglaholunni, svo að steypan geti fest sig 

vel við hausinn. Því skal þess gætt að vinna betta verk í vætu eða raka, svo að 

stevpan molni ekki úr vegna þurks. 

Hanpþéttun súðarinnar fer fram, eftir að svjurnar eru vel þornaðar. Þif- 

urnar eða tróðraufarnar eru stiflroðnar og fylltar, þar öl dýpt og breidd rauf- 

arinnar er jöfn, og þá fyllt með DÞiki 

25. gr 

Húfsyjurnar, vtri og mn, eru tl heildarstyrksauka fyrir skipið í sjógangi 

og þegar því er lagt í fjöru. Þess vegna skal þess sætt, að miðja húfsvjanna mið- 

skipa sé á þeim stað, sem bein lína frá neðri rönd á kilinum snertir miðbandið 

á að utan. Innri húfsvjurnar, þar sem þær eru lilskildar, séu sem næst gagnvart 

þeim vtri, að minnsta kosti miðskipa, svo hægt sé að negla gegnum báðar í senn. 

Endaboltar húfsvjanna, þar sem gert er ráð fyrir hnoðboltum, séu ekki 1 

sama bandi og skevtt er á, heldur gegnum næsta band við skeytið. Endabolta 

þarf ekki við stefnin, nema sérstaklega standi á vegna mikillar sveigju eða ónógs 

naglahalds. Í töflu 5 er ákveðið, hvenær og að hve miklu leyti þessir gegnreknu 

hnoðboltar eru notaðir og hvar annarsstaðar í súðinni eftir stærð skipsins. 

Þar sem 2 eða fleiri vtri eða innri húfsyjur ná ekki frá stefni hl stefnis 
UR 

samkvæmt töflu 3 og 4, skulu þær skevttar á misvixl samkv. reglu um skeytingu 5 

vtrí súðarinnar, bæði innbyrðis og gagnvart öðrum súðarsvjum. 

24. gr. 

Þar sem fyrirskipuð súðarþvkkt er minni en 5 sm eftir töflu 4, séu 2 efstu 

umförin, á % pörtum skipslengdarinnar, að minnsta kosti sm þykkri en tl 

svarandi súð 

IK 0 

Séu veltikilir notaðir, eru þeir vanalega um Í af skipslengdinni og midja 

þeirra Hlið eitt aftan til vid midju skipsins. bykkt veltikjalanna sé um % af kjal- 

þykkt skipsins, og kjalhæðin, mæld frá súðinni, ekki meira en 1%% sinnum þykkt 

veltikjalarins. Veltikilina má setja á böndin, áður en súðin er látin, eða utan á 

súðina. En hvort sem er, sé kjölunum fest með gsegnreknum hnoðboltum eða 

skrúfboltum, einum í hvert band, og séu þeir 3 mm minni í þvermál en kjal- 

Húfsýjur. 

Bjarg- 

sýjur. 

Veltikilir.



Innsúð. 

Öldu- 

stokkur. 

Skjólborð. 

Vélarreisn. 

26 

boltarnir í aðalkilinum, en þó aldrei srennri en 18 nim. Auk þess sem veltikil- 

irnir eru sérstaklega ætlaðir tl að hindra öran velting, eru þeir heniug vörn 

súðarinnar, þegar skipi er lagt í fjöru; þess vegna skai þess sætt, að vellikil- 

irnir miðskipa séu á þeim stað, sem bein lína frá neðri rönd á kilinum snertir 

miðband á að utan. Á minni skipum seta veltikilir komið í stað húfsvju á ho 

lengd þeirra. 

26. gr. 

Innsúð sé lögð í heild, áður en skiljur eru settar í skipið. Þykktin fer ettir 

töflu 4. Svjurnar gangi sem mest á misvíxl. Um húfsýjurnar á sama reglan 

við og um súðina að ulfan, en að því er snerlir svjurnar eða borðin annarsstaðar 

Ss Í innsúðinni, má draga % frá af kröfum þeim, sem gerðar eru um byrðinginn 

1 må á sama bandi, et I
 

  

í þessu efni, og ske borð eru á milli skevta. 

  

Innsúðin er negld með 4 nöglum í hvert ívöfalt band og með 2 nöglum 1 i t 

hvert einfalt band og 2 nóglum í hvern svjuenda. Innsúðin má vera úr furu eða 

greni, þar sem ekki er öðruvísi ákveðið. 

  

Oldustokkur sé að breidd og þykkt, sem tilskilið er í töflu 4, nema þar sem 

hann þarf að vera breiðari vegna sniðsins á skjólborðsstoðunum á boganum að 

aftan. Skeytin séu þrefalt lengri en breidd öldustokksins miðskipa og negld með 
tveim gegnreknum hnoðboltum auk eins eða tveggja reknagla í hvorn enda eða 

sporð skeytisins. Við hverja síyttu er öldustokknum fest með einum fjaðrabolta. 

stærð fjaðraboltanna er sem hér segir: 

Í sm Öldustokkur 16 sm [5 mm med 2 noglum í stoð 

5 18 16 - á 

6% 24 14 

8 26 9 3 

Hæð stoðatappanna sé hált þykkt öldustokksins. 

28. gr. 

Um þvkkt skjólborðsins fer eftir töflu 4. og er það venjulega haft alveg niður 

við þröm framan frá og aftur að framsiglu. Undir skjólborðinu milli siglna skal 

  

vera 2) sm bil milli þess og þramarinnar. Auk þess sé eitt austurop hvorum 
< 

megin á skipum, allt að 16 metra löngum, og 2 austurop hvorum megin á skipum 

þar yfir. Samanlagt flatarmál austuropanna hvorum megin (auk rifunnar undir 

skjólborðinu) sé ekki minna en #80 fersentímetrar fyrir hvern lengdarmetra 

skipsins. 

29. gr 

Vélarreisnin eða sameiginleg reisn yfir vél og káetu sé gerð vel traust eftir 

stærð skipsins, og sérstaklega skal henni vel fest niður í bitana og langstykkin 

til beggja hliða með skrúfboltum eða hnoðboltum. Í hliðar eða safla reisnar- 

innar ætti helzt hvergi að laka op fyrir dyr, en þurfi þess af einhverjum ástæðum,
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mega ekki vera minna en 30 sm frá þilfari upp á bröskuld. Til varnar því. að hlið 

reisnar eða lestarops spennist inn vegna hampþéttunnar og þrútnunar á þilfar- 

inu, skal selja skrúfteina með haus eða hnoðbring utan á súðinni. og gangi 

teinarnir inn rétt undir þilfarinu gegnum efri rönd langstykkisins, en þar sé 

stór járnplata sett á þá. og spennl með skrúfró innan á neðri rönd næsta reisnar- 

plankans og efri rönd langstykkisins. Bil mill teimanna að enda reisnarinnar 

eða að skilrúmi í reisninni sé um Í metri. 

líkum ástæðum skal bolta saman á rönd 2 eða 3 yztu þiljurnar í reisnar- 

þakinu. 

Hliðar og þak reisnarinnar sé ekki þynnra en þilfar skipsins. Sé reisnin há 

(2 m), selur reisnarþakið verið nokkuð þynnra en aðalþilfarið. 

Styrishúsið sé nægilega raust viðað eflir slærð skipsins og sérstaklega 
i nái * hornstoðirnar niður —

 vel tengt saman og fest við reisni 

  

við bad og hlið rei     jafnt neðri rönd á langstykkinu undir 

   N jú sk innar; aðrar stoðir festist með tárnvink reisnarinnar. Standi     húsið algerlega á reisnarþakinu, verða eik. inngönguop 1 

káelu og vélarrúni séu tillukt með hlera í umserð ekki læeri en 15 sm frá reisn- 

  

arþakinu. Hurð sé aftan á styrishúsinu þetia ekki fram- 

liðarinngang nægilega 

vrishússins. Áð minnsta kosti 2 

  

kvæmnanlegt, skal setja sérstaklega sót 

  

öruggan, auk venjulegra handriða á 

bess einn á hvorri hlið og einn 

  

sar seu framan á stýrishústn     

Á min 

rvæminu, svo hægt sé að standa 

  

fiskibátum verður oft að sera sérstaka reisn á þilfarið yfir manna- 

linu við hvilurnar oe bekkina; 

þessi reisn skal þá serð samkvæmi fyrirmælum um vélarreisn. Hlíðar og þak 

    reisnarinnar sé ekki þynnra en a 

Sé reisn (kappi) aðeins yfir opi því. sem gengið er um niður í skipið, verður 

og hvort heldur sem er. verða að      hún eigi að síður að vera traustlega 

  

minnsta kosti að vera 30 sm fra öskuld. 

  

tin og ekki lægri en 50 sm Hlíðar leslaropsins séu Í! sinnum 

; Bitinn undir hlerunum 

  

þilfari. Lestaropshlerarnir 

  

og umbunadur hans sé að styrk hleranna. Lestaropshlerun- 

   m við hliðar leslaropsins með 

  

um er fest niður með einni e 

  

skrúfkrókum eða á annan Örvega 

Í þeim skipum. sem hér er um að ræða (frá 100-60 rúmlestir). verður að 

minnsta kosti að vera stoð undir öðrum hvorwn heilbita þilfarsins, þar sem 

100 
22. sept. 

Stýrishús. 

Reisn yfir 

íbúð skip- 

verja. 

Lestarop 

og hlerar. 

Stoðir og 

skiljur
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100 
22. sept. 

Bógspjót 

Stýri og 

styris- 

búnaður. 

2066 

bitalengdin er yfir % af skipsbreiddinni. bar sem fastar skiljur eru, barf enga 

stod. Þar sem saltkassastoðir eru undir bitum. hornsloðir undir vélarreisn eða 

aðrar hliðarstoðir, þarf enga stoð undir miðja þilfarsbitana. Þykkt skiljanna sé: 

Milli vélarrúms og lestar 24 sm fyrir hvern hæðarmelra skiljunnar, en annars- 

staðar 2 sm fyrir hvern hæðarmetra. 

34. 

Þvermál siglu í þilfari sé 20 mm fyrir hvern lengdarmetra siglunnar. bver- 

mál siglunnar við reiðastallinn sé 0,85 sinnum þvermál hennar í þilfarinu. Lengd 

siglunnar er reiknuð frá kjalbaki að hún. Standi siglan á þilfari (en það er ekki 

ráðlegt nema fyrir litil segl, góða undirstöðu og slög. enda myndi þau sem 

gleiðast horn við sigluna á alla vegu), sé dypt skipsins miðskipa bætt við lengd- 

ina, þegar þvermál hennar er reiknað. út. Þar sem sigla stendur á þilfari og 

hefir góðan stuðning af að minnsla kosti 14 melra hárri yfirbyggingu, þarf 

undirstaðan að vísu að vera góð, en þvermál siglunnar er þá reiknað út eftir 

raunverulegri lengd hennar. Reiðastallur sé úr eik. Þvermál sisluáss (bómu) á 

miðju sé 21 mm fyrir hvern lengdarmetra. en við endana 0,8 sinnum þvermálið 

á miðjunni. Þar sem skautið er fest við ásinn framan við rifskálarnar, verður 

þvermálið að vera þvermál miðjunnar sinnum 1.15. Ef um stutta ása er að ræða. 

svo sem Á metra, er nauðsynlegt að auka þvermálið um 4. Hið sama á við um 

lengri ása, ef notaðir eru til að hengja á þá lóðir og lyfta þungum sildarháfum 

0. s. frv. 

Þvermál saffals frá siglu að miðju sé 26 mm fyrir hvern lengdarmetra hans 

alls. Gaffaleyrun séu úr eik. 

Þvermál bógspjótsins að fremri rönd á stefni sé 142 mm fyrir hvern lengd- 

armelra þess alls. Þvermál ytri endans sé 34 sinnum þvermál inn endans. Siglur 

og sigluásar, sem hér er getið um, er ætlazt til, að séu úr góðu greni eða góðri 

furu, og þess gætt, að sem minnsl sé skerlur upprunalegur gildleiki trésins, 

sem smiðað er úr. Ef siglur og sigluásar eru gerð úr pilchpine, má draga 15' 

frá þvermálinu. 

Öl járn á siglum og sigluásum séu traust og vel og hasanlesa fyrir komið. 

56. or. 

Þvermál stýrisássins er fundið með því að margfalda saman flatarmál 

styrisins og lengdina frá snúningslínu ássins aftur að byngdarpunkii þess, hvort- 

lveggja í metrum. Niðurstaðan, S í fyrsta dálki í töflu 7, verður þá vísitala fyrir 

gildleika styrisássins og fleira í þeirri töflu. 

Stýri og styrisbúnaður er gert á svo margvíslegan hált, úr tré og járni, og 

verða því ekki gerðar neinar ákveðnar kröfur um legund hans. 

Á tréstýri má ekki skerða efri enda stýrisássins með öðru en skrúfbolta 

gegnum ásinn og sveifaraugað, sent auk þess er klemmít ulan um ásinn með
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einum eða tveim skrúfboltum. Hvergi frá efri enda stýrisáss niður fyrir 

eða efra styrisjárn (krók eða lykkju) má flatarmál þverskurðarins af styris- 

ásnum vera minna en fyrirskipað er í töflu 7. Skal þessa sérstaklega gætt þar 

sem stýrisjárnið er fellt á stýrisásinn. Ásinn sé úr eik alla leið niður að kili, en 

fjöðrin eða áfellan aftan á stýrisásnum má vera úr furu eða greni, en allt vel 

samanboltað, auk þess sem stlýrisjárnin þurfa að ná með einn bolta í fjöðrina. 

Þar sem slýrisásinn er úr járni, má ekki skerða bann nema með hæfilegum flevg 

til að hindra snúning sveifarinnar á ásnum. Verður sveifaraugað að vera þröngt. 

  

sl á tré- eða járnslyri með því 

  

og fleygurinn vel felldur í sporið. Ef ásnun: er 

að kljúf 

fyrir efsta boltagat segnum stýrið og armana. Sé ásinn feslur við 2 járnplötur, 

upp í hann, verður að gæta þess, að armarnir séu vel sterkir niður 

  

og þær svo við tré- eða járnslýri, verður að smiða ásinn ferslrendan á kafla. 

sem er 5 sinnum þvermál hans, og má þá hver flötur eigi vera minni en fyrir- 

skipað þvermál ássins; plölurnar skal festa á ásinn með heitum hnoðnóglum. en 

við stýrið með skrúfboltum. Þykkt platnanna sé ', af stýrisþykktinni eftir 

töflu 7 

Á öllum stýrum sé augabolti aftan og ofan til í styrisfjóðrinni með storu 

auga, svo auðvelt sé að setja þar í slyrislauma, ef ásinn eða sveifin skyldi bíla. 

Stöðvari sé settur á stýrið á einhvern hátt, svo það lyftist ekki á járnunum i 

sjógangi. Sömuleiðis séu tveir sveifarstöðvarar á þilfarinu, sem takmarka við- 

löguna. 150. Stýrislvkkja sé efst á kilinum. 

Styrissveifin sé að lengd og gildleika, eins og um getur í töflu 8 Styris- 

keðjan sé eftir sömu töflu. og einföld frá slyrissveifinni fram að slýrisvél; 

stvrishjólið (raltið) fari um snúninga, meðan keðjuhjólið fer einn. Járn- 
  

slengur eftir sömu töflu má hafa. þar sem keðjan þarf ekki annars að fara 

yfir hjól. 

Hjól styristaumanna séu að þvermáli 10 sinnum þvermál keðjunnar og 

hjólboltinn 134 sinnum þvermál hennar. 

   Sé Þess óskað að breyta lengd slyrissveifarinnar. skal, ef hún er stvtlri, og 

må, ef hån er lengri, reikna út þvermál keðjunnar þannig: 

1? 
FE d—0.65 | 

|s 

þar sem d er þvermál keðjunnar í sentimelriun, D þvermal stýrisássins Í sm 

eftir töflu 8 og S sveifarlengdin í sn frá miðju stýrisássins að festarstað keðj- 

unnar við stýrissveifina. 

Við niðursetningu á slýrisvél og slýristlaumum á taumunum að vera þannig 

fyrir komið, að efri rönd stýrishjólsins (rattsins). þegar því er snúið, hrexfisi 

í sömu átt og stýrið og þar af teiðandi á sama veg og skipið snyst. Þetta er ólrjá- 

kvæmileg skylda. Þar sem styrisfjöðrin er ur járnplölu, er óhjákvæmilegt að 

hafa langt á milli stýrisjárna. Verður því að hita frambrún plötunnar og beygja 

brúnina tvöfalda til stvektar móti átökum. Yfirlagið sé að breidd sem næst 6- 

föld plötuþvykktin. Ekki má skerða frambrúnina með götum eða nöglum. sjá 

töflu 7. 
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100 Þegar stærð stýrisblaðs er reiknuð út (sjá töflu 7), er gert ráð fyrir 8 sjó- 
%. sept. mílna hraða á klst., en fyrir hverja sjómilu, sem hraðinn er aukinn um, skal 

leggja 3 mm við þvermál járnstýrisáss og 10 mm við þvermál tréstýrisáss og 
hafa annað í töflu 7 um stýri og slýrisbúnað eftir því. en ekki skal draga frá, 
þótt hraðinn sé minni en 8 sjómílur. 

Þyngdarpunkiur stýrisins Hggur venjulega um 2% af stýrisbreiddinni fyrir 
aftan miðju stýrisássins nema á jafnvægisstýri, 

Gert er ráð fyrir, að á stýrinu séu 3 slýrisjárn: eill á þilfarinu, annað rétt 
ofan við skrúfuopið og hið þriðja á kjalarendanum. 

37. gr. 
Reiði. Fastur reiði. Á þeim skipum. sem hér or um að ræða, teljast siglureiðar og 

stög fastur veiði. Skal hann vera sem cinfaldaslur að gerd, en sérlega traustur. 
Í reiðann sé notaður grófþættur járnvir. Hjartbáttur sé aðeins einn í miðjum 
vírnum, 6-þættur, og í hverjum þætti hans um 19 þræðir. 

Ummál forstagsins sé sem næsti %, partur af ummáli siglunnar. Þar sem 
tveir vírar eru hvorum megin í afturreiða eða fr anireiða, sé unumál hvors af 
vírunum sem næst %, partur af ummáli siglunnar. Þar sem þvermál siglunnar 
er ekki yfir 18 sm, er nægilegt að hafa einn vír hvorum megin, en þá sé ummál 
hans sem næst %, partur af ummáli siglunnar. 

Ef sigla stendur á þilfari og hefir ekki stuðnings af yfirbyggingu eða öðru 
1!% metra fyrir ofan þilfar, þá sé ummálið á hv erjum vir sem næst %, af um- 
mál hennar. 

Með ummáli siglu er átt við stærð, sem samsvarar þvermáli því, sem fygir- 
skipað er um siglur og siglulása hér að framan, 

Reiðarnir séu vafðir að minnsta kosti 274 metra upp fyrir öldustokk, og 
festing þeirra við reiðajárnin á bolnum (rúsljárnin) sem næst jafnsterk og vir- 
inn er sjálfur: það getur orðið með því að festa virnum sjálfum í reiðajárnið 
með reiðaskrúfum eða með „jómfrú“ og margþættum tjórukaðli eða járnvír. 

U b u U Þ u 
mm mn mn mm mm mm 
32 16 3: 64 32 57 Í töflu þessari er H == um- 
38 19 3 70 35 64 mál virsins Í reiðanum, en 
45 22 38 76 38 70 Þ = þvermál reiðaskrúfnanna 
51 25 15 82 di 76 og u =— ummaål fjörukaðalsins í 
57 28 51 88 44 82 lómmfrúnum, allt í millímetrum. 

Laus reiði er: blakkir, hjólreipi (falir) og aðrir kaðlar á siglum og siglu- 
ásum til þess að geta haft stjórn á seglunum. 

Keiðinn sé vel traustur og haganlega fyrir komið.



38. gr. 100 

Á þeim skipum, sem reglur þessar fjalla um. er gert råd fyrir 3 segl- 22. sept. 

um: fokku, stórsegli og mesan. Þykkt dúksins sé, sem greinir í eftirfarandi Segl. 

töflu, og fer hún eftir þvi, hve seglið er stórt og hverrar tegundar það er: 

Hampdúkur. Fari í seglið allt að: 

om? 5 JÚ m? 10. 15 mm? 150 mm? 20. .25 mt! 25 30 me? 30 35 m? 

Fokka No. 5 No. 5 No. 3 No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 

Stórsegl No. 5 No. 5 No. 4 No. ð No. 2 No. 1 

Mesan No. 5 No. 5 No. 3 No. 2 No. 2 No. 2 No. 2 

Baðmullardúkur. Fari í seglið allt að: 

om? TÓ mt! 1015 mm? 1520 mm? 200 25 mm! 2530 mi! 30 85 im? 

Fokka No. 10 No. 10 No. 6 No. Á No. Á No. Á No. Á 

Stórsegl No. 10 No. 8 No. 8 No. 6 No. Á No. 2 

Mesan No. 10 No. 10 No. 6 No. Á No. Á No. Á No. 4 

Í töflunum er átt við það, sem fer í hvert segl, miðað við einfaldan dúk. Jaðar- 

kaðlar (lík) við seglin, saumgarn og annað fari eftir þvkktinni á segldúknum og 

tegund seglsins. Saumaskap og allan frágang seglanna skal vel vanda. og alls- 

staðar er gert ráð fyrir, að notuð sé bezta dúklegund (þéttofinn dúkur). 

Einn vard er ca. 0,55 mé 5 

39. gr. 

Venjulega eru skipsbåtar å beim fiskibåtum, sem hér er um að ræða, lálnir Bátsuglur. 

hanga í tveim bátsuglum innan við Öldustokkinn aftan til á skipinu. Utslag eða 

seisli (radius) bátsuglunnar skal vera 70 Hl 80 sm. 

Sé nú um venjulegan vikabát að ræða, að breidd um 35 af lengd hans og 

að dypt um 15% af breiddinni, þá skal bver- 

mál bátsuglunnar vera %, partur af lengd 

bátsins. 
-T— 

Séu hlutföll bátsms eða Þbátsuglunnar 

eitthvað óvenjuleg. eða ef óskað er frekari 

melrum reiknað úl með eftirfarandi reglu: A | s 

3 , | 
- - a . , 

17,5 L B DD SL 
ið 

nákvæmni, er þvermál bátsuglunnar í senti- 

  

þar sem 1 er lengdin á bátnum, 
í .   
D dyntin å båtnum, 

H er hædin frå efsta studningspunkti ad   miðri båtsuglunni, bar sem Þblökkinni er 

fest. 

  

S er útslag eða geisli uglunnar, allt i   
metrum. 
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22. sept. 

Skipsbátar. 

Legufæri, 

Festar. 

Festartæki. 
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Uglujárnunum sé vel fest við meginþiljuna og öldustokkinn, og skulu þau 

að styrkleika samsvara bálsuglunum. Öryggishringur sé á bálsuglunni eða ann- 

að, sem varnar henni þess að lyftast upp úr sætinu á meginþiljunni. Nái uglu 

sælið upp að öldustokk, þarf engan örvggishring. Selja skal stög og leiðara á 
bátsuglurnar. 

10. ør. 

Skipsbátar skulu gerðir léttir með svigaböndum og tveimur vel festum 

botnbitum úr eik á hæfilegum stað fyrir lvíálma keðju og hring. þar sem 

blakkarkróknum er krækt í. 

Venjuleg stærðarhlutföll eru, að breiddin sé um 35 af lengdinni og dýpt 

in d9“0 af breiddinni. Meðalstafnahæð (það er meðaltal af hæð slafnanna vfir 

línu. sem dregin er um efri brún þramar miðskipa samhliða kilinum) sé að 

minnsta kosti 4% af bátslengdinni eða Á sm fyrir hvern lengdarmetra. 

H. gr 

Legufærin séu samkvæmt töflu 9, og mega akkerin vera stokkakkeri eða svo 

kölluð patentakkeri. 

Legufæravísitala er fundin þannig: Lagt er saman breidd og dypt skipsins 

og marglaldað með lengdinni: L (B < D); sjá 6. gr. Séu reisnir á þilfarinu 

yfir meira en hálfri lengd skipsins eða breidd, þá sé bætt við vísitöluna fram- 

kvæmi (produkt) af lengd reisnarinnar og summunni af breidd hennar og hæð 

yfir öldustokk. Það er 1 (b h), þar sem 1, b og h eru lengd, breidd og hæð 

reisnarinnar vfir öldustokk, allt í metrum. Ef reisnin er ekki allsstaðar jafn- 

löng, jafnbreið og jafnhá, skal tekið meðaltal af öllum lengdar-, breiddar- os 

hæðarstærðum. 

42. gr. 

g stål- OH skip hafi kaðalfeslar, til að festa sig við bryggju eða önnur skip. og 

vir á þar til gerðu kefli, þar sem það á við, allt eftir töflu 9. Stálvírinn sé 6- 

þættur og 24 þræðir í hverjum þætti. Á hvorum enda sé auga fyrir lás eða lvkkja, 

svo fljótlega sé hægt að tengja hann við festi eða feslariæki. 

13. gr. 

A öllum skipun séu festarstaðir (þollar eða annað) framan og allan á hvorri 

hlið, sérstaklega ætlaðir Gl að binda skipið við hafnarbakka eða annarsstaðar. 

uk þess seu á hvorri hlið framan ll á skipinu stofnar (pullertar) til að festa við 

legufærunum. Þar sem keðjan er yfir 16 mm (580), skal ank þess vera keðju- 

klemma fyrir framan stofninn. Feslarleiðarar (kefar) séu hafðir framan og aft- 

an efir þörfum. 

Keðjupipurnar séu traustar og vel festar. Slærð og styrkleiki festartækj- 

anna, svo og festing þeirra við skipið, sé að minnsta kosti jafntraust og festar 

eða legufæri þau, sem tilskilin eru og ætlagt er til, að fest séu á sinn tilætlaða stað.
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Lausa reidanum sé ætladir nægilega margir og góðir festarslaðir, svo og fun > > & fun < 

festartæki til ad binda akkerin, bar sem ckki eru notuð palentakkeri 

14. gr, 

Akkerisvinda sé á öllum skipum, þar sem kedjan er meira en 15 mm (% 4”). 

Hvort sem akkerisvindan er vélknúin eða ekki, á hún að vera þannig gerd, 

að hægt sé að nota hana til að draga upp akkerin með handafli. 

15. gr. 

Á hverju vélskipi sé dæla, sem knúin er með vélinni. Auk þess skal þar vera 

önnur nægilega stór handdæla á þeim stað, sem aðrennsli er að úr öllu skipinu. 

Sé skipið með vatnsheldum skiljum, verður hvert rún að hafa sérstaka dælu. 

Sogpipan sé sem næst hálfu þvermáli sínu frá boln skipsins. Bulla og bjarta 

dælunnar skulu ávallt tiltæk, þó farmur sé í skipinu. 

Vídd sogpipunnar fer eftir legufæravísitölu skipsins og eftirfarandi töflu, en 

vidd dæluhólksins. venjulega tvöfalt meiri, fer eftir gerð dælunnar. 

Legufæravísitala (sjá 6. og 41. gr.) Ínnanmái sogpipunnar 

Undir 80 oo. ol mm 

80 og 110 ......... persere. DT 

110 140 ........ Á 

140 190... HR . 76 

16. gr. 

Hágluggar (skylight) séu traustir og hæfir til að þola áföll þau, sem búast 

má við af sjógangi. Lamir og gler sé eins sterkt og við verður komið. Það er 

ráðlegt. að halli glersins sé hafður 450. Grind úr járni eða látúnsteinum sé seli 

vfir glerin til að varna broti. Ávallt sé til sterk segldúkshlif vfir hágluggann. 

17. gr. 

Ljórar séu hvergi hafðir á vtri súð skipsins undir þilfari nema með leyfi 

skipaskoðunarstjóra, enda mæli sérstök ástæða með því. og skal þá hægt að loka 

þeim með vatnsheldum ljórahlerum. 

Séu ljórar á reisnum, svo sem á vélarreisn eða reisn yfir vistarverum, sen 

innangengt er úr í neðri rými skipsins, verður glerið að vera nægilega þykkt eftir 

stærð þess og varið með járnteinum eða járngrind, ef það er lægra en öldustokk- 

urinn á skipinu. 

ÍS. gr. 

Ef skip eru ætluð til notkunar á íshöfnum að vetri il. þá er nauðsynlegt 

að styrkja frampart skipsins með því að hafa bandabilið minna, og skulu þau 

skip vera ísvarin með heitzinkuðum járnþvnnum nokkuð upp fyrir og niður 

fyrir sjólínuna frá framstefni og að minnsta kosti aflur að miðju. Þvkktin skal 
1 vera um %, partur af þykkt súðarinnar. Járnið sé lagt å vel tjargadan floka- 

1936 
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22. sept 

Vindur. 

Dælur. 

Ljórar. 

Ísvörn.



Eldvarnir. 

Seyming. 

Ýmislegt. 

ge 

Varnir 

að 
5 yn 

0. 

fúa 

tl. 

79 

pappa (filtpappa) og neglt með gildum nöglum, sem eigi mega þó ná inn úr súð- 

inni, nema þar sem svo stendur á, að draga þarf. plötu að henni, enda sé þá 

band fyrir 

19. gr. 

Í vélarrúminu skal gólfið vera úr skorajárni; oliuhylkin séu afþiljuð, en með 

hlerum, sem auðvelt er að taka frá. Framan við olíuhylkin skal klæða vesgina 

Járnþvnnum upp að þilfari og hafa auk þess bak við þær asbest, þar sem járnið 

annars lægi að tré. Þakið kringum útblásturspipuna og yfir glóðarhausnum skal 

einnig vel varið með asbestþynnum og járni, svo fullnægt sé kröfum skoðunar- 

manna. 

Eldstæðum sé svo vel fest. að þau haggist ekki, þótt skipið leggist á hlið 

ina. Grólfið undir og 30 sm út frá eldstæðum framanverðum sé klætt járnþynn- 

um. Allan við í allt að 30 sm fjarlægð frá þeim skal klæða asbesti og járni, og 

sérstaklega sé vandað til varna gegn eldi, þar sem reykháfurinn gengur upp úr 

þakinu. 

50. gr. 

Allur saumur og boltar í skipið skal vera heitzinkað. Stærðir, tala og fyrir- 

komulag skal vera samkvæmt töflu 5 og 6. 

Þar sem gegnrekinna bolta er krafist samkvæmt töflu 5. þarf ekki að láta 

reknagla. 

51. gr. 

Tilhögun á efni. Að framan er þess getið, að hér sé átt við eikarskip. En á 

slíkum skipum er það venjulegt að hafa kjölinn, súðina í botninum og jafnvel 

kjalbakið úr beyki. enda er það tekið gilt á skipum, sem byggð eru eftir þessum 

reglum. Innsúð er úr furu nema húfsyjur og bjálkasúð, sem er úr eik. Þilfarið 

ætíð úr vel þurri furu. Þilfarsbitar mega vera úr vel þurri, góðri furu með efnis- 

viðauka, að minnsta kosti 20%. 

52. gr. 

Þess skal vandlega gætt, að hvergi sé látin í skipið spýta, sem „maur“ er í. 

(Rauðgular rákir í eikinni bera vott um þetta. en nokkuð brúnleitari í furu og 

greni.) Er þetta sóttnæm sýki, sem getur valdið því, að mikill hluti af skipinu 
fúni á skömmum tíma, einkanlega ef skipið er smíðað úr nýhöggnu efni. 

Það er nauðsynlegt, að böndin fái vel að þorna, áður en súðin, sem ávallt 
skal vera gufuseydd, er látin á þau. Bitar og bandaendar. hné og bjálkasúð að 

utan, sé allt rækilega karbólinborið og auk þess tjargað, áður en þrömin og 

meginþiljan eru settar á. Sömuleiðis séu bitarnir vel tjargaðir að ofan. áður en 

þilfarið er lagt. Þegar búið er að byrða skipið og hempa það utan, er það þrifið 

vel upp innan, allt tjargað rækilega, bönd og byrðingur, og þess gætt. að tjaran 

renni sem bezt út í hampinn gegnum rifurnar. Skútinn skal sérstaklega vel þrif- 

inn upp og tjargaður, áður en honum er lokað ofan frá.



Með því að eik er mjög hætt við að ri í smíðum, sérstaklega í þurru veðri 

úti. verður jafnóðum að bera á hana lýsi, férnis eða málningu ll varnar gegn vif- 

ui, sem sela orðið þess valdandi, að valn gangi inn í viðinn og fevi hann. auk 

þess sem styrkleikinn minnkar við rifurnar. 

Það skal tekið fram, að leyfilegt er og sjálfsagt að „sponsa“ kvisli og þess 

háttar skemmdir, sem ekkert standa í sambandi við sýkingu efnisins. Ber skipa- 

smiðunum skylda til að gera greinarmun á þessu og sömuleiðis til að gæta þess. 

að verkið sé samvizkusamlega af hendi leyst, og sé þar sérstaklega lögð áherzla 

á öryggi. traustleika og endingu skipsins. 

Undir vélina skal setja eikarstykki í hvert bandabil, sem nái niður á kjöl 

og upp að húfsyjum og neglist gegnum súðina á sama hátt og böndin. Þess skal 

gætt. að stykkin séu hvergi á huldu á þeim stað, þar sem festiboltar vélarinnar 

eða undirstaðnanna eru settir. 

Langstykki, sem kemur ofan á undirfelluna, sé boltað með jafnmörgum 

segnreknum boltum og vélinni er fest með. Gildleiki boltanna sé hinn sami og 

kjalboltanna, og skal þeim komið fyrir í vtri rönd langstvkkjanna sem næsti 

hornrétt á súðina. 

100 
22. sept. 

Undirstöð- 

ur vélar- 

innar.
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100 Tafla í. Bö: skjólborðsstoðir. 
  

22. sept. 

  

Bandahæð 

  

Bandapykkt 

    

Skjólborðsstoðir 

  

Breidd 

  

sitala 2 a út og inn 

2 s 8 2 ss #2 
ft > Á z PA —3 

sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm 

6.5 og undir 7.0 30 15 HE S 6" 5 60 al 8 9 S 

14 1.5 30 16 12 SN: 6! > 60 02 S 9 S 

7.5 8.0 32 17 19! 9 6/2 6 64 53 8 9!» S!/2 

8,0 ð.0 33 18 13 9? 6/2 6! 66 54 9 10 9 

8,5 9,0 33 19 13 10 S 6 66 5 9 101/2 979 

9,0 9.5 36 2) 14 10 8 S 72 56 10 11 10 

9,5 10.0 38 21 ES 11 9 9 76 7 [1 11! 10'/2 

10.0 10.5 38 22 15 11' 9 9 76 58 11 12 11 

10.5 11.0 (0) 23 15! 12 10 10 80 59 12 12! 11'/> 

11.0 11.5 (0 91 il 1927 10 10 Sy 60 15 15 12 

11.5 120 {2 25 16 13 11 11 SÅ 62 15 13'/2 12! 

12.0 12.5 12 6 17 13! [i 11 S4 61 14 14 13 

125 13.0 H 27 17? 1 12 12 88 66 11 14/2 157 

135,0 15.5 id 28 IS 14 12 12 SS 68 14 15 14         
 



Tafla II. Þilfarsbitar. 

  

  

    

  

Þilfarsbitar! 

E Bitahæd Bitabreidd 

Breidd skipsins B 

== på 
melrar sm sm sm sm sm 

30 Og Undir 82 2. 60 9 S! 9 8 

3.2 BA 60 10 9 9 S 

3.4 BO 60 10! 9 9 S 

5.6 B.8 unsere knnnnee 65 11 10 10 8 

3.8 BO 65 11! 10 10 8 

LO 2 70 12 11 12 10 

[.2 (RE BEES … 70 12! 11/2 12 10 

1.4 Ör 70 15 12 12 10 

1.6 ES seernes nennee 75 157 12 15 12 

ES DØD I 75 14 15 15 12 

D.0 Dð sneeueuuueenknk essensen nnknee 75 141'/: 13 15 12 

02 DR 75 15 14 15 15 

| DÓ 75 15' If! 15 15 

0 DS 75 16 15 15 13       
  

Hér er ått vid eikarbita, en séu beir úr furu, skal auka 

”) Verdi langskips visitala bannig 
  

bitabil, eða 5 sm þilfar å 75 sm bitabil, verdur ad minnka bitabilid 

stærdi 

ad 4 sm þilfar komi á 65 sm b 

ha um 

itabil, 4'/4 sm þilfar á 70 sm 

niður 1 lægri töluna
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100 Tatla HI. Langvidir. 

  

          
  

  

sept. 

Framst. 
Kjölur og hné Kjalbak Bjálkasúð Húfsýjur innan 

Langskipsviísitala 

LB D 0) = 2 - 

s 23/3 í 2| = z z 
z 2 Á á 25 7 = á 

sm sm sm sm sm Sm sm sm sm sm 

1 og undir 80 29 12 26 12 7 12 154 ) , ) „ 

Su 90 23 15 27 15 8 13 164 » y ; 

90 100 21 14 25 14 9 14 17x 4 „ » „ » | 

100 110 25 15 29 15 li 15 ISx<5 „ Í 21 9 El 

110 120 26 16 30 16 13 16 20x5 » 1 21 5 */g 

120 130 27 17 31 17 15 17 22Xx 6/2 „ 2 I6 5 3 

150 150 28 18 32 18 16 IS 2107 ” 2 IS 5 2 

150 170 29 197 338. 191 18 19 | 1865 16%5 2805 Öll 

170 190 30 090 34 21 20 20) 196! 175 3 16 5 Öl 

190 210 öl 21 21 21 21 2106 19<5 ) 17 67 Ol 

210 230 32 0221 36 29 | 99 29 | BOYS BOX 5 3018 675 Om 

250 250 33 23 37 25 24 253 2158 22% 5 ) 196 Ol 

950 270 HO 38 | 92% 21 25X 8 23% 6 3020 6 OU 

270 206) 35 5 30 25 27 25 27x 8 2 3 21 6! OW           
 



Tafla IV, Langvidir. 
  

  

     

  

Húfsýjur utan = Kjalsvja = Öldust. = 2 

Langskips vísitala z = 5 % ? £ 

L (BE DG) 3 BI | 302 
så 32 21 & 2) = | í E| 
2 | | i z 2 i 

sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm sm 

70 og undir 80 1 17 5 4 12 IS 4 3! 2/2 | 12 I 2 f 

80 90 1.18 5 ! Í 15 194 3! 2 {13 4 2 I 

90 100 1.19 5 ! Í 14 204 3! 2 {14 d 2 i 

100 110 1 20 5 "fa ls 15 21 1/2 | 4 31/4 | 14 5 2 4 

110 120 1. 21 ) lg 167 29 Í 31/4 | 15 8) 22 5 

120 130 2) 18 5 5 18 23 5 Hr 37/4 1 1572 > 2/5 5 

130 150 2 2005 5) 19 21 5 2 + 16 5 2/2 5 

150 170 2 22 6! ð 20 25. 6! 5 | 16 67/2 2/2 5 

170 190 3 185. 6/2 6! 21 26 62 | i 17 67/2 21 6? 

190 210 319 6 6! 2 26 öls | 5 l 18 6/2 2 

210 230) 3 90 6! 61/2 2838 27 6! 6 f 19 6! 2! 6/2 

230 250 3 DT 6! 6! 21 8 6! 6 5 20 6" Sl 06! 

250 270 3 228 6! 25 29 8 6! ad 20 S 3/4 8 

270 290 395 8 6 26 98 6! 5 21 8 304 8             
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Tafla V. 

278 

Boltun. 

  

  

Kjalsvja, bjálkasúð. 
Kjal- Húfsvjur 

a boltar vtri og innri Súðin utan Langskipsvísitala ” 

L (B—- D — "2 G) á = á 5 
9 9 a 'S 2 E: Ss 

al: banda- tala banda- 
mm mm ala bil mm dl: bil 

70 og undir 80 ....sssseeeeeeeeereeeee 13 10 1 „ „ „ 

80 BO 13 10 1 „ ” » ” 

90 100 s.seseeesneeeeeeeveereee 15 10 1 | » » „ 

100 110 ssseeeeeeeeeeeeerrevenee 13 13 1 ” ” » ” 

110 120 seeeeeeeeeeeeeerevevenee 16 13 1 ” „ „ , 

120 130 16 13 1 13 1 

130 150 sanseesseeeeeeeereveveee 19 15 1 ” 13 1 

150 0 19 13 1 6 13 1 ”» 

17) 90 su.sseeseeeeeeeeereeeeee 19 13 1 6 13 1 , 

19) PIO sunseeeneeeeveevervveren 19 16 I ” 13 1 » 

210 230 svssueeeeeeesevsveevenne 29 16 1 5 13 1 6 

230 250 suseneneeeeseeeevnnenne 22 16 1 1 13 1 6 

250 BÚ sesneeeeneeeeeeseevsnnee 22 16 1 | 16 1 6 

270 290 seneeneeneneeesenveennee 29 16 1 1 16 1 6       
  

Her er átt vid gegnrekna heitzinkada bolta með hnoðhring utan og auk þess innan, þar sem 
boltar ganga gegnum bjálkasúðina eða innri húfsýjur.



Tafla VI. Seyming. 

1956 

100 
22. sept. 

  

  

  
  

Tala Tala 
Svju(planka-)breidd nagla nagla Sýju- 

í hvert í hvert |Æplanka-) Nagla- 

band skeyti þykkt lengd 

sm tala tala sm sm 

ll Og Undir 19 .......0.00 0 een erere nen nnnte 2 2 3 8 og 9 

15 I8 02. nn nnrnnes 3 2 31/2 9 

18 BN i 3 1 107, 

21 BO oo åd 3 eda 4 í> 11'/2 

30 BÖ 6 { ð 5 13 

6 14!/2 

67/2 15! 

7 17 

8 18/2   
Tala og stærð reknagla í bjálkasúð, húfsýjur innan og utan, kjalsýjur, súðina utan og innan. 

Hér er átt við venjulega heitzinkaða, svokallaða snorska spíkarac. Sjá um seymingu.
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100 Tafla VII. Stýri. 

  

          
  

          
  

  

   
         

   

  

sept. 

< Krókur Styris- = 
z og lykkja fjöður 2 

2 Z = 2 2 
Visitala 3 Z S 2 o > 

= — mn 3 Es S 
S > EB 7 = 2 É 

= Eg = 2 SO a 
2 BE = E gí = 

sm sm mm mm num mm mmm mm sm mm 

0.10 og undir 0.15 1,1 12.5 (6040 15 1 45X15  40X 8 13 6 7 | 50X13 

0.15 0,20 Lo 13.5 60Xx40 16 | 4516 40 9 13 6 S | 50x13 

0,20 0,25 18 14,5. 65X45 17 { 50x17 45X10 15 10 S | 55X13 

0.25 0.30 D.2 15.5. 65X45 18 | 50xX18. 45x11 15 10 9 | 55X18 

0.30 0.40 3.7 17.0 7050 19 1 5519 50x192 15 10 9 | 60X16 

0.40 0,50 6.2 IS.) 7050 20 150 <80  50x<13 16! 15 10 | 60X16 

0.50 0.60 6.6 200 75x55 21 | 6021 50X14 16/2 13 10 | 65X16 

0.60 0.70 70. 21.0 75X355 22 1 6022 50x15 20 15 12 | 6519 

0.72 0.80 7,3 22.0 80X60 23 1 65<23 5516 20 13 12 | 6519 

— VISITALA- S— 

sf“ 

KFLATARMAL $ 
# . 

cRYNSDARPUNKTUR STÝRIs 

ØS e.g      

  

Mia i st“ RÍSASS 
    

. + i 
- FJÖÐUR ÁA JARNSTIRI mm
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Tafla VIIL Styrissveif og styristaumar. 100 
m 22. sept. 

Sveilarauga Sveifarauga | 2 5 . 

2 37 ; 
Visitala 2 7 ar = 

Z£ = = 

S SE, í 
5 = 2 2 

iz z 5 ÞÁ 

sm mm mm sm mm mm sin mm mm mm 

0.10 og undir 0.15 1.1 [1 92 12.5 11 17 55 5030 8 10 

0.15 0.20 1.5 15 98 13.5 (5 18 60 132 8 10 

0.20 0.25 ES 18 103 14.5 IS 19 65 58x 34 9 11 

0.25 0,30 3.2 52 109 15,5 52 21 70 62 x 36 10 13 

0.30 0.40 3.7 27 116 17.0 57 23 75 66 39 11 14 

0,40 0.50 6.2 62 123 18.5 62 25 80 10<42 13 15 

0.50 0.60 6.6 66 129 20.0 66 27 85 75X45 15 15 

0.60 0.70 7.0 TU 135 21.5 70 29 90 80 <48 13 16 

0,70 0.80 7.3 73 140 23,0 73 31 95 85x 31 14 18             
  

 Gildleiki stýrissveifarinnar sé mældur tveim ásþvermálum frá miðjum járnstýrisás, en einu 
ásþvermáli frá miðjum tréstýrisás. og má hvort sem er minnka niður í %4 við sveifarendann
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Tafla IX. Legufæri og festar. 
  

  

  

Akkeri med stokk Keðjur Vi Kaðall 
BA eða stokklaus: 

Vísitala . 
stokkurinn 

LB D) reiknast með Lengd Þvermál = R 

z = E 
Sjá 6. og 41. gr 2 E g E 

1 2. 3 1. 2. 1 2. ð — — — 

kg kg kg m m mm mm m mm m sm 

{0 og undir 45 75 » ) 82 » 14 | ”» 25 10 

15 50 75 50 » 82 5 13 13 » 30 10 

50 60 75 75 ) 82 55 14 14 » » 35 11 

60 70 100 75 » 82 D5 14 14 | | 10 11 

70 80 100 100 | 82 55 16 16 „ » 15 12 

80 90 125 100 | 82 55 16 16 | | 50 12 

90 100 125 125 » 82 55 17 17 110 ol 30 15 

100 110 150 125 » 82 82 17 17 110 51 35 13 

110 120 150 150 » 110 82 19 19 110 51 40 14 

120 130 175 150 50 110 82 19 19 165 D7 15 14 

130 - 140 175 175 50 110 82 21 21 165 57 50 15 

140 150 200 1/5 90 110 110 21 21 165 57 55 15 

150 170 225 200 75 137 110 22 22 165 64 60 16 

170 190 250 225 75 137 110 25 25 165 64 65 16 

190 210 275 250 15 137 110 25 25 165 64 70 18 

210 240 300 275 75 137 137 25 25 165 64 íð 18         
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100 Reglur þessar taka aðeins til þeirra skipa, er getur í Í. gr. og kjölur er 
22. sept. Jagður að eftir 1. júlí 1937. 

Þetta er hér með birt tl eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. september 1986. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

101 REGLUGERÐ 
20. sept 

fyrir Stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 100, 23. júní 1936, um stýrimannaskólann í Reykja- 

vík, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði. 

I. KAFLI 

Um markmið skólans og skipulag. 

Í. gr. 

Markmið stýrimannaskólans er að veila þá kunnáttu, er þarf til þess að 

standast hið minna og meira fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjóranróf 

á varðskipum ríkisins. 

2. gr. 

Skólinn starfar í þessum deildum: 

I. Fjögurra mánaða deild í minnsta lagi undir hið minna fiskimannapróf. 

2. Tveggja ára deild undir hið meira fiskimannapról. 

Þriggja ára deild undir farmannapróf. 

Í. Sérstök deild undir skipstjórapróf á varðskipuni ríkisins. og gangi nemendur 

í hana a. m. k. fjóra mánuði, eftir að þeir hafa lokið farmannaprófi. 

Fyrsta ár námstímans fer kennslan fram í einu lagi fyrir þá nemendur. 
> sem um ræðir 1 2., 3. og 4. lid bessarar greinar. 

or >. OT. 

Hverri kennsludeild skal skipta, ef þörf krefur, í kennslubekki. Í hverjum 

kennstubekk mega að jafnaði ekki vera fleiri en 20 nemendur. 

Þella ákvæði gildir þó eigi, þegar fyrirlestrar eru fluttir.
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I. KAFLI 101 

Um kennsluna. 

Í. gr. 

Í skólanum skal kenna: Stærðfræði. siglingafræði. íslenzku, dönsku, ensku, 

þýzku. eðlisfræði, vélfræði, sjórett, veðurfræði. hjúkrunarfræði, bókhald. við- 

skiptafræði, sjómennsku og leikfimi, auk þeirra fræðigreina. sem kratizt er sér 

staklega fyrir skipstjóra á varðskipum ríkisins. 

Reglur um það, hverju takmarki kennslunni er ætlað að ná í hverri grein. 

setur atvinnumálaráðuneytið með prófreglugerð. 

Hl KAFLI 

Um inntöku nemanda og buríför úr skóla. 

6. gr. 

Inntökubeiðni nysveina í skólann skal vera skrifleg og komin til skóla- 

sljórans eigi síðar en 1. september. Beiðninni skulu fylgja vottorð um þau al 

riði, er um getur í 7. gr., og vottorð um siglingalíma samkv. 8. er. 

7. gr. 

Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 

I. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem vfirmannsslaða heimtar. 

2. Að kunna sund. 

3. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða Hkamskvilla, er 

orðið geti öðrum nemöndum skaðvænn. 

t. Að hafa óflekkað mannorð. 

8. gr. 

Til þess að verða tekinn í skólann, ber innsækjanda að leggja fram vottorð 

um þann siglingatíma, sem krafizt er í gildandi lögum um atvinnu við sigl- 

ingar, til þess að geta fengið það slvrimannsskirieini, er prófið veitir 

Þó má þá, sem ætla að taka hið meira fiskimannapróf. vanta allt að 5 mán- 

    aða siglingalíma, eftir atvikum. og þá, sem ætla að laka farmannapróf. allt a 

10 mánaða siglingatíima, en lagt skal fram vottorð um fullnægjandi siglinga 

líma, áður en gengið er undir burtfararpröt. 

Til þess að verða tekinn í deild þá, seni býr menn undir skipstjórapróf á 

varðskip ríkisins, skal umsækjandi hafa lokið farmannaprófi með ekki lægra 

en meðaleinkunninni 6. 

Allan siglingatíma á skipi yfir 15 rúm. skal sanna með sjóferðabók. 

Annan siglingatíma skal sanna með vottorði skráningarstjóra.
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101 9, ør, 
28. sept. Adgang að skólanum geta nyir nemendur ekki fengið, eftir að kennsla er 

byrjuð. Þó má skólastjóri, þegar sérstaklega stendur á. veita undanþágu frá 
þessu ákvæði. 

Úr fyrsta bekk fiskimannadeildar og tveim fyrri bekkjum farmannadeildar 
má leyfa nemöndum að fara úr skólanum seinni part vetrar, vegna brýnna 
áslæðna, en þó eigi fyrr en 1. febrúar. 

Nú sannar umsækjandi með prófi, að hann hafi þá kunnáttu, sem fyrsti 
bekkur farmannadeildar veitir, og má þá setja hann í annan bekk hins meira 
Hiskimannaprófs. eða í annan bekk farmannadeildar. eftir því sem við á. 

IV. KAFLI 

Um Kennara skólans, 

10. gr. 

Kennarar skólans eru: 

Fastir kennarar: skólastjóri, aðstoðarkennari í siglingafræði og tungumála- 
kennari. 

2. Stundakennarar, eftir þörfum, er atvinnumálaráðunevtið setur samkvæmt 
tillögum skólastjóra. 

11. gr. 

Skólastjóri skal hafa 15 klukkustunda kennsluskyvldu á viku, og aðrir fastir 
kennarar 24 klst. kennsluskvldu á viku. 

12. gr. 

Eftir atvikum má í samráði við vélskólann skipta tungumálakennslu þess 
skóla og styrimannaskólans milli tungumálakennara skólanna Þannig, að hvor 
ltungumálakennarinn kenni það eða þau tungumál í báðum skólunum. sem hann 
er færari í. 

Allir kennarar skólans eiga af fremsta megni að slyðja að sóðri reglu við 
skólann og láta sér annt um, að kennslan nái lilgangi sínum. Kennurum ber 
jafnan að vera komnir í skólann, áður en kennslustund Þeirra byrjar, og fara taf- 
arlaust inn í sína kennslustofu. þegar inn er hringt. 

v. KAFLI 

Um stjórn skólans. 

14. gr. 

Skólastjórinn hefir á hendi stjórn skólans undir yfirumsjón atvinnumála- 
ráðuneytisins. Hann skal sjá um. að góðri reglu sé haldið í skólanum. og hafa 
á hendi reikningshald skólans og eftirlit með viðhaldi hans. ræstingu o. s. frv.
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Við hver áramót skal skólastjóri senda ráðuneytinu aðalreikning með fvfsi- 101 

skjölum yfir það, sem skólinn hefir notað umliðið ár. 25. sept 

Að afloknum Þurtfararprófunum skal skólastjóri senda ráðunevtinu greini 

lega skýrslu um ásigkomulag skólans, kennsluna og prófin. 

15. gr. 

Skólastjórinn skal sjå um, ad i skålanum séu eftirtaldar bækur: Prófbók 

bréfabók, áhaldabók, athuganabók og dagbók, og að reglulega sé í þær ritað, 

eftir því sem við á. 

VI. KAFLI 

Um nemendur skólans. 

16. ør. 

Nemendur eiga í kennslustundum, sem ulan þeirra, að sýna kennurum 

sínum virðing og hlyðni. 

17. gr. 

Nemendur skulu jafnan vera komnir í skólann á hverjum kennsludesi. 

áður en kennsla byrjar, og geli nemandi eigi sótt skólann sakir sjúkleika eða 

af öðrum gildum ástæðum, skal hann samdægurs senda skólastjóra tilkvaningu 

um það, en skólastjóra ber að grennslast eftir, á hvaða rökum afsakanirnar 

eru byggðar, sé eigi sent læknisvottorð. 

lá. gr. 

Nemendur skulu ávallt vera siðprúðir og áslundunarsamir, ekki viðhafa 

áflog eða ryskingar í skólahúsinu eða neyta þar matar. Reykingar eru strang- 

lega bannaðar. 

19. ør 

Valdi nemandi skemmdum á kennsluáhöldum eða öðrum munum skólans. 

skal hann bæta þær að fullu. 

20. gr. 

Skyldir eru nemendur að hlýða sérhverjum þeim reglum og fyrirskipunum 

sem með samþykki ráðunevtisins kunna að verða settar, til að styðja að reglu 

og aga 1 skólanum. 

21. gr. 

Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi eða syni ókurteisi eða óhlýðni 

eða sé óreglusamur og skólavera hans teljist skaðleg fyrir skólann eða gagns- 

laus fyrir nemandann sjálfan, má visa honum burt úr skólanum um stundarsakir. 

Telji kennarar skólans nauðsynlegt að vísa honum burt fyrir fullt og allt. 

skal til þess fengið leyfi ráðuneytisins.
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101 VIL KAFLI 

Um kennslutíma og leyfi. 

Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 

23. gr. 

Á viku hverri skulu í hverjum bekk vera allt ad 36 kennslustundir. Hver 

kennslustund sé 50 minttur, en hlé milli kennslustunda 10 mín. Skólastjóri semur 
stundatöflu fyrir hvert skólaár og leggur hana undir úrskurð atvinnumálaráðu- 

nevtisins 

24. gr. 
Skipting tímans á viku milli námsgreinanna: 

Nemendur 
Nemanda- til hins meira Síðari 

Námsgreinir. deild . Ískiman na bekkur Farmanna rófa Nemanda- 
undir hið „prots og nemanda armannapvöfs deild skip- 

minna fiski farmanna - hins meira nemendur stjóraefna 
manna- prófs. fiskimanna innar Þriðji á varð- 

próf Fyrsti bekkur prófs bekkur bekkur skipum 

Stærðfræði ......... 3 12 3 3 3 ” 

Siglingafrædi .... 16 3 12 li 11 

Íslenzka ........... Í 1 | 3 3 ” 
Danska Í 3 2 2 ” 
Enska .. un . ” 3 3 3 3 3 
byzka ........... , I . 3 2 3 
Sjoréttur … … 2 , ð 2 1 . 
Heilsufrædi NA 2 1 1 1 1 

Bókhald ......... ” Í I 1 1 

Viðskiptafræði .... A ” 1 1 1 

Eðlisfræði …. |” ! | 1 1 . 

Vélfrædi .......... . ” 2 2 2 , 

Landafr. og veðurfr. ” ” ” 1 1 

Sjómennska HAR 7 | 3 3 3 ” 
Storskotafrædi ...... ” , , 5 
Ljósfræði , , 1 
Mælingafrædi ... ” ” ” ” „ 2 
Alþjóðaréttur ... ” „ ” ” ” 2 

Alþjóðamerki , ” 1 

Likamsæfingar ..... ” 1 | Í 1 3 

Samtals á viku 36 38 37 37 36 23 

Ennfremur er öllum fiskimannapråfsnemåndum og farmannapråfsnemånd- 
um skylt ad hlyda å fyrirlestra i sjóvinnufræði tvisvar å månudi. Þessir nem-
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ei sjaldnar en einu 101 endur skulu og njóta tilsagnar í björgun úr sjávarháska, cig 

sinni á mánuði. 23. sept 

Færa má til stundafjölda í námsgreinum hverrar deildar, ef þess er þörf 

25. er. 

Þessi skulu vera lögboðin leyti: 

Í. 1. desember. 

2. Jólaleyfi, er nær frá 23. desember til 4. janúar, að báðum þeim dögum með. 

töldum. 

5. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til briðja í páskum, að 

báðum þeim dögum meðtöldum. 

4. Sumardagurinn fyrsti. 

>. Mánaðarfri, einn dag í október, nóvember, febrúar og marz, og skal sá 

dagur valinn í samráði við skólastjóra annara opinberra skóla í Beykjavík. 

VILL kafli. 

Um skólalækni o. fl. 

26. gr. 

Heilsufræðikennari stýrimannaskólans er læknir skólans og hefir hann 

eftirlit með, að fullnægt sé fyrirmælum um hreinlæti og allt, sem lýtur að al- 

mennum heilbrigðismálum við skólann. 

Læknir þessi skal og skoða nemendur skólans samkvæmt 27. gr. 

27. er. 

Heilsufræðikennarinn skal athuga alla nýsveina skólans, hvort: þeir séu 

haldnir af nokkrum næmum sjúkdómi eða likamskvilla, er orðið geti öðrum 

nemöndum skaðvænn, svo og. hvort heyrn og málfæri sé eins fullkomið og 

nauðsynlegt er fyrir skipstjóra og slýrimenn. 

28. gr. 

Atvinnumålaråduneytid setur reglur um það, hvernig burtfararprófunum 

skuli hagað, og hvað útheimtist til að standast þau. Það gefur og út fyrirmynd 

fyrir prófvottorðum. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Reglugerð um sama efni 24. september 1924 er úr gildi fallin 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. september 1986. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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102 REGLUGERÐ 

um námsskeið og próf í siglinsafræði utan Reykjavíkur. 

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 100, 23. júní 1986, um stýrimannaskólann í 

Reykjavík, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði um námsskeið. er veita þá 

fræðslu, sem þarf, Hl þess að standast hið minna fiskimannaprót: i 

Í. KAFLI 

Ákvæði ýmislees efnis. 

Í. ør. 

Námsskeið bl undirbúnings minna fiskimannaprófsins skal haldið annað- 

hvort ár á 2 stöðum utan Reykjavíkur. Þessir staðir eru: Ísafjörður. Akureyri. 
Neskaupstaður og Vestmannaeyjar. 

Það árið, þegar ártalið er jöfn tala, skal halda námsskeið í Vestmanna- 

eyjum og á Akureyri, en hitt árið, oddatöluárið, á Ísafirði og í Neskaupstað. 

Heimilt er að halda samskonar námsskeið víðar, þegar sérstakar ástæður 

mæla með. 

Námskeiðin skulu haldin frá byrjun október og eigi skemur en til janúar- 
loka. 

  

Heimilt er að námskeið á öðrum árstíma, en jafnan skulu þau standa 

vfir að minnsla kosti Í mánuði. 

9 4. ST. 

lastjóri stýrimannaskólans í Reykjavík rædur siglingafrædikennara nåms- 

  

skeiðanna. Skal heimilt að ráða hvern kennara fyrir tvö námsskeið til fjögurra 

ára —. Skal skólastjórinn auglýsa starf þetta eigi síðar en í maímánuði, og skal 

  

umsókn um það vera komin honum í hendur eigi síðar en í júlílok. Hann skal 
  og á sama hátt ráða kennara í sjómennsku 

5. gr. 

Aðra kennara námsskeiðsins ræður bæjarsljórn hlutaðeigandi kaupstadar 

í samráði við kennarann í siglingafræði. Hún skal og útvega hæfilegt og gott 

húsnæði fyrir nánsskeiðið. 

í. gr. 

Nú sæl Se i       Ja Svo margir námssl að siglingafræðikennarinn þarf aðstoð- 

arkennara, og úrsku Al þá skólastjóri styrimannaskólans í Beykjavík, hverjum 

skuli falin aðsfoðarkennslan. 

D. 2r, q 

Ekkert námsskeið verður haldið, ef þátttakendur eru færri en 5.
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6. gr. 

Þessi eru inntökuskilyrði á námsskeiðin: 

Í. Að hafa verið háseti eflir 16 ára aldur 36 mánuði á skipi yfir 15 rúmlesta. 

eða verið formaður á skipi yfir 10 rúml. 12 mánuði os auk þess háseti 

eftir 16 ára aldur á skipi yfir 15 rúml. 12 mánuði. 

2. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem vfirmannsstaða heimtar. 

9. Að kunna sund. 

Í. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er 

orðið getur öðrum nemöndum skaðvænn. 

5. Að hafa óflekkað mannorð. 

Vottorð um þessi atriði skal afhenda siglingafræðikennara námsskeiðsins. 

Allan siglingatima á skipi yfir 15 rúml. skal sanna með sjóferðabók. 

Annan siglingatíma skal sanna með vottorði skráningarstjóra. 

7. gr. 

tennslustundir á viku eru þessar: 

Stærðfræði skrifleg og munnleg .............. 5 stundir. 

Siglingafræði munnleg og skrifleg ........ . 16 

Íslenzka munnleg og skrifleg ............... { 

Sjóréttur munni. 2... 2 

Hjúkrunarfræði munnl. .......... NR 2 

Sjømennska munnl. og verkleg .............. 7 

Samtals å viku 36 stundir. 

Ennfremur er nemöndum skvylt ad hlyda å fyrirlestra 1 sjovinnufrædi tvisvar 

á mánuði. 

Siglingafræðikennari námsskeiðsins semur stundatöflu, er farið skal eftir. 

S. gr. 

Námsskeiðið endar með burtfararprófi. 

Prótdómendur við það skulu vera 3, siglingafræðikennari námsskeiðsins 

og 2 siglingafróðir menn aðrir, er alvinnumálaráðunevlið skipar samkvæmt tHl- 

lögum skólastjóra styrimannaskólans. Skal annar þeirra vera formaður prof- 

nefndar. Báðir þessir menn skulu. þegar því verður við komið, vera dómendur 

við öll fiskimannapróf utan Reykjavíkur, en ráðuneytið getur þó skipað aðra 

prófdómendur við einstök próf, þegar sérstaklega stendur á og nauðsyn ber til. 

Þrófdómendur skulu tiltaka öll prófverkefni. 

9, ør. 

Prófið er skriflegt, verklegt og munnlegt. 

Við skriflega profid mega ekki adrir vera viðstaddir en prófsveinar og hinir 

2 skipuðu prófdómendur. 

Við verklega prófið mega eigi aðrir vera viðstaddir en prófdómendur, kenn- 

ari og prófsveinninn, sem prófaður er. 

38
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102 
23. sept. 

ix 

Munnlegt próf skal halda í heyranda hljóði, þó má víkja frá þessu í sér- 

stökum prófgreinum. 

10. gr 

Við skriflegt próf fá allir prófsveinar sömu verkefni. Eigi má rita fleiri en 

eitt verkefni á sama blað, en vera má verkefnið í fleiri liðum en einum. 

Tekið skal fram, hve margar einkunnir séu gefnar og hve langur timi 

veitist til úrlausnar. Lengri úrlausnartíma má enginn fá. 

11. gr. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sér eða hjálpi öðr- 

um, skal honum þegar vikið frá prófi, og skal svo álitið, að hann hafi eigi slað- 

izt prófið. 

12. gr. 

Nú gengur prófsveinn frá prófi og kennir sjúkleik um, en sannar siðar með 

læknisvottorði, að hann hafi verið veikur, og má þá prófa hann í því. sem hann 

var óprófaður í, jafnskjótt og því verður við komið, í sama prófi. 

15. ør. 

Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sér ósæmilega við prófið, getur for- 

maður prófnefndar vikið honum frá prófinu. 

14. er. 

Prófsveinar skulu prófaðir eftir stafrófsröð. Ef veir eða fleiri hafa sömu 

nöfn og feðraheiti, skal aldur ráða, og skal sá eldri prófaður fyr. 

Við munnlegt og verklegt próf dregur hver prófsveinn sínar spurningar. 

Þær skulu vera tveimur fleiri en prófsveinar, og má aðeins ecilt verkefni vera 

á hverjum seðh. 

15. gr. 

Áður en próf byrjar, skal prófnefndin semja próftöflu, er skal undirrituð 

af prófnefndinni og fest upp á prófstaðnum, áður en prófið byrjar. Skulu próf- 

dómendur og prófsveinar mæta stundvíslega eflir þessari töflu. 

16. gr. 

Fyrir svör við hverri spurningu um sig skulu prófdómendur gefa einhverja 

af tölum þeim, sem hér segir: 8, 7%, 714, 7, 62%, 6lg, 6, 5%., 514. 5, 124, 444, Á, 

32%, 31,5, 3, 22% 215, 2, 1%, 127% Í, 0. . 5
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sept. t 

  

Til hins minna fiskimannaprófs útheimtist: 

Stærðfræði (munnleg): 

kunnátta í fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tugabrot, hlutföll talna 

og um einföldustu atriði flalarmálsfræðinnar. Þekking á mælikvörðum lina 

og horna og leikni í að nota þá. 

Tugakerfið, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling með heilum 

tölum, almennum brotum og tugabrolum. Að finna óþekkta tölu í blutfalls- 

líkingu. Þekking á beinum og bjúgum línum. hringum og línum þeirra, flatar- 

máli hrings, þríhyrnings og ferhvrninss. 

Siglingafræði (munnleg og skrifleg): 

Í. Þekking á jarðarhneltinum, lögun hans og slærð, bauganeti hans, lengd 

og breidd, kompáslínum og kompásstríkun. 

Skyn á miðjarðarbaug, jarðarás, jarðskaulum. lengdarbaugum, breidd- 

arbaugum, lengd, breidd, breiddarmun, lengdarmun, afviki, kompáslínuni 

og kompásstrikum. 

2. Þekking á kompásnum og á notkun hans, á misvisun, halla (inklinatlion). 

segulskekkjn og hvernig hún verði fundin með jarðlægum alhugunum; 

skyn á skríðmæli, vegmæli, grunn- og djúplóði. 

Grein á segulmagni, segulnál, hinum ýmsu hlulum kompássins og 

mismunandi kompástegundum, misvísun og misvísunarlínum, halla og 

hallalinum, segulskekkju og helztu orsökum hennar. hvernig hún verði 
  

fundin af stefnum og miðunum á sjókortum, á segulskekkjutöflum og 

stvristöflum og notkun þeirra. Þekking á skriðmæli og vegmæli og hlul- 

um þeirra, á grunnlóði og djúplóði og notkun allra þessara áhalda. 

3. Skyn á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun. 

Grein á aðalreglum um gerð sjókorta eftir Mercalorsaðferð, mæli- 

kvörðum þeirra og línum. hvað standa eigi á sjókortum og hvernig þau 

eru notuð. 
I 1. Þekking á dagbókarhaldi, leiðarreikningi, straumi, drift, að setja stefni 

skipsins og d að finna stað skipsins á korlinu. 

gi skipsdagbókar, hvað og hversu í hana skuli rit- Þekking á Hlgan 

að; að finna stefnu og hraða straumsins með alhugunum jarðlægra bluta,; 

að sela fundið þann stað, er halda á (1, þegar sá staður, sem siglt er frá, 

er kunnur, og stefnur þær og vegalengdir, er farnar hafa verið; að marka 

stað skipsins á kortið með miðum. miðunum og hornmælingum; að finna 

þá stefnu á kortinu, sem halda á, og leiðretta þá stefnu fyrir straum og 

öðrum áhrifum á hana, svo að fundin verði sú stefna, sem slýra á eftir
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102 åttavitanum, ad finna þá vegalengd. er halda skal. og hve langt um liði, 

73. sept. Þangað til komizt verði til ákveðins staðar. 

ð. Áð kunna að finna, hvernær flóð verður og fjara. 

Til þess skal nota sjávarfalatöflur og flóðmun eða flóðbið. 

6. Að kunna að nota sexlant, til þess að geta fundið stað skips með jarð- 

lægum athugunum. 

Grein á helztu hlutum sextantsins, skiptingu mælibogans og brotmæl- 

isins, á stöðu speglanna og hvernig hún er athuguð og lagfærð, á mark- 

réttingu og hvernig hún finnst, á mælingu horna milli jarðlægra punkta. 

Sjómennska (munnleg og verkleg): 

Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og á Þjarg- 

tækjum og notkun þeirra. 

Þekking á reglum þeim, sem fylgja ber Hl að forðast ásiglingu, og á ljós- 

um þeim, sem skipum ber að hafa undir vmsum kringumstæðum, svo og að 

kunna að nota almenn bjargtæki við björgun úr sjávarháska. 

Skyn á hirðingu og meðferð á skiptum, reiða, seglum, siglum, köðlum og 

vírum og samselningu þeirra og Öðru, sem þar að lýtur; enn fremur meðferð 

og hirðing veiðarf æra. 

Skyn á, hve þýðingarmikil er sóð hirðing og meðferð á skipum og öllu. 

sem þar að lýtur, og hvernig hún er framkvæmd; samsetning kaðla og vira. 

vafning kaðla og vira, skyn á vmiskonar tallum og hve margfaldan kraft þær 

sefa, á ýmiskonar nauðsynlegum hnútum, vafningum og brögðum; notkun rek- 

akkera, olu og örvggislína, neyðarstyris, á bráðabirgðaviðgerð á leka úti á sjó. 

á umbúnaði lestaropa á legufærum og hvernig leggja beri skipi fyrir 2 akker- 

um og vetrarlægi (mooring), notkun bjargbelta og bjarghringa. útsetning og 

inntaka báta, á björgun manns, er dettur útbyrðis; á helztu grundvallaralrið- 

um í seglasaum og að sela annazt smáviðserðir á seglum. 

Skyn á, hvernig fara eigi yfirleitt með vimiskonar veiðarfæri, bæði í notkun 

og þegar þau eru ekki 1 notkun, og hvaða þyðingu litun, börkun eða tjörg- 

un hefir á endingu þeirra. 

Nemöndum er og skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjómennsíu. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 50 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum 

og gela skýrt það nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri 

sem flest orð og orðatillæki, er að sjómennsku lúta. Þeir skulu geta farið sæmi- 

lega með íslenzkt mál í ræðu og rili, sérstaklega í þeim efnum, er til stöðu 

þeirra heyra. 

Sjóréttur (munnlegur): 

Að þekkja helztu lagaákvæði, er snerta rétl og skyldur skipverja. 

Þekking á helztu íslenskum lagaákvæðum um skip, um hafið oe á skil- 

yrðunum til að vera skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri, og á réttindum oe 

skvidum þeirra á skipinu; á valdi og ábyrgð skipstjóra á eigin gerðum og as
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gerdum skipverja, réltindum og skyldum þeirra á skipinu og á ráðningu 102 
skipverja. 23. sept. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 

Að geta veill algengustu hjálp í viðlögum við slysfarir og við algengustu 

kvillum. Að kynnast sóltvarnarreglum, sem skipinu er skylt að hlýða. 

Nauðsynleg þekking á að nota þau lyf og tæki, sem lyfjakista skipsins hefir. 

(Hl. KAFLI 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófið. Fyrirmynd prófvottorðs o. fl. 

18. gr. 

Við minna fiskimannaprófið skulu gefnar 13 einkunnir, sem sé: 

Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir Í munnlega úrlansn 00.00.0000. | 

siglingafræði: 4 einkunnir fyrir 2 skrifl, og 2 munnl. úrlausnir .......... | 

sjómennsku: 5 einkunnir fyrir 2 munnlegar úrlausnir önnur þeirra í 

siglingareglum og 1 einkunn fyrir verklega úrlausn .............. 3 

íslenzku: 2 einkunnir fyrir Í skrifl. og Í munnl. úrlausn .............. 2 

sjórétti: 1 einkunn fyrir Í munnl. úrlausn 2......0000. Í 

hjúkrunarfræði: 1 einkunn fyrir Í munnl. úrlausn 2... 1 

ritleikni: 1 einkunn ............. 0. 1 

Lil þess að standast prófið útheimtist: 

Í siolinsareglum ekki lægra en einkunnin 5. 

Í íslenzku og siglingafræði ekki lægra en meðaleinkunnin 4. 

Meðaleinkunn minnsl Á. 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 104 stig, en Ul þess að standast prófið. 

þarf 52 stig. 

Ásætiseinkunn telst meðaleinkunnin .............2.… (8 

1. einkunn telst meðaleinkunnin 20... 0 7 

FER 56 

BS NR Í 

20. or. 

Hver prófsveinn. er próf hefir staðizt, fær prófskirteini. er sýnir sérein- 

kunnir hans og aðaleinkunn. Skal það gefið út eftir þessari fyrirmynd: 

N.N, (fullt nafn) 

fæddur (fædingarstadur, fædingardagur og år) 

hefir stadizt 

hið minna islenzka fiskimannaprof, 

en til bess utheimtist:
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(Hér skal talið það, sem útheimtist samkv. 5. gr. í lögum nr. 100. 28. júní 
1936, um stýrimannaskólann í Reykjavík.) 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stærðfræði seen rree „ stig 

skriflegri siglingafræði 

munnlegri siglingafræði 

siglingareglum ............ 

sjómennsku 

íslenzku 0. 

sjorétti Ll. en nen evnen 

hjúkrunarfræði ............ 

ritleikni ............... 

Aðaleinkunn ,, stig 

(Hæsta aðaleinkunn er 104 stig. en til þess að standast prófið, þarf 52 stig.) 

Dagsetning og undirskrift prófnefndar. 
/ 

21. er. 

Nöfn þeirra, sem undir prófið ganga, skal rita í bók, sem ráðuneytið lög- 

gildir, og geymist sú bók hjá bæjarfógeta kaupstaðarins. þar sem prófið er haldið. 
Skal í henni skýrt frá fullu nafni hvers þeirra. sem prófaðir voru, fæðingar- 
stað, fæðingardegi og fæðingarári, og frá einkunnum þeim og aðaleinkunn. er 
gefin var hverjum við prófið. Inn í prófbókina skal færa öll skrifleg verkefni 
og yfir höfuð ýtarlega skýrslu um prófið. Skal formaður prófnefndar sjá um, 
að bókin sé rétt færð. 

Bók þessi skal undirrituð af öllum, sem einkunnir gáfu í prófinu. 

Prófvottorðin skulu undirrituð af prófnefndinni. 

ið ör 
ad. CT. 

Hinir skipuðu prófdómendur skulu færa inn í sérstaka bók, sem rådunev tid 
löggildir til þess, eftirrit af öllum prófum, sem þeir halda utan tevkjavíkur. 
Bók þessa skulu þeir hafa með sér, þegar þeir eru í prófferðum. Þess á milli 
skal hún geymd af skólastjóra slýrimannaskólans. 

25. gt. 

Öl nauðsynleg áhöld Gl notkunar við kennslu í siglinsafræði greiðir ríkis- 

sjóður, svo og allan kostnað við námsskeiðin, þar með talið nauðsynlegt efni 
til notkunar við kennslu í verklegri sjómennsku. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. október 1936 og birtist til eftirbrevtni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. Reglugerð um sama efni, 24. nóvember 19 

úr gildi fallin. 

  

) Áfvinnu- og samgöngumálaráðunegtið, 28. september 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir vélskólann í Revkjavík. 

Samkvæmt Í8. gr. laga nr. 71, 23. júní 1936, um kennslu í vélfræði, er hér 

með sett eftirfarandi reglugerð fyrir vélskólann í Reykjavík. 

í. KAFLI 

Um inntökuskilyrði. kennslu o. fl. 

Í. gr. 

Markmið skólans er að búa nemendur undir hið minna vélstjórapróf. hið 

meira vélstjórapróf, rafmagnspróf fyrir vélstjóra og rafmagnspróf fyrir raf- 

virkja. 

Skólinn starfar í þrem deildum: 

Minni vélstjóradeild. 

Meiri vélstjóradeild. 

Bafmagnsdeild fyrir vélstjóra og rafvirkja. 

Skólaárið byrjar 1. október og endar 350. september. 

2. gr. 

Inntökuskilyrði í minni vélstjóradeild: 

a. Að nemandinn hafi staðist inntökupróf í deildina samkvæmi reglugerð 

skólans. 

b. að hann hafi eftir 16 ára aldur stundað nám á vélaverkstæði, sem rétl 

hefir til þess að kenna vélnemum. 3 år eða verið vélstjóri með undan- 

þágu á eimskipi með meira en 50 hestafla vél 3 ár, áður en lög þessi 

öðlast gildi, 

c. að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi líkamsgalla, sem geti 

orðið honum til tålmunar við starf hans, 

d. að hann hafi óskert mannorð. 

c. að hann kunni sund. 

Inntökuskilyrði í meiri vélstjóradeild: 

a. Áð nemandinn hafi slaðizt inntökupróf í deildina eða fullnaðarpróf við 

iðnskólann í Reykjavík eða annan jafngildan eða æðri skóla í þeim 

greinum, sem þarf til undirbúnings skólanámsins. 

b. ad hann hafi eftir 16 ára aldur stundað nám Í ár á vélaverkstæði, sem 

réttindi hefir til að kenna vélnemum, 

c. að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi líkamsgalla, sem seli 

orðið honum til tálmunar við starf hans. 

1936 
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d. að hann hafi óskert mannorð. 

ec. að hann kunni sund. 

Inntökuskilyrði í 1. bekk rafmagnsfræðideildar: 

a. Áð nemandinn hafi staðizt inntökupróf í deildina eða fullnaðarpróf við 
iðnskólann í Reykjavík eða annan jafngildan skóla eða æðri í þeim 
greinum, sem nauðsynlegar eru til undirbúnings skólanámsins. 

b. að hann hafi eftir 16 ára aldur stundað rafvirkja- eða raf vélavirkjanami 
Í ár hjá rafvirkja- eða rafvélavirkjarmeistara, sem réttindi hefir til að 
kenna þá iðn, 

c. að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi Híkamsgalla, sem 

geti orðið honum til tálmunar við starf hans 

d. Að hann hafi óskert mannorð. 

Í. Inntökuskilyrði í 2. bekk rafmagnsfræðideildar: 

a. Að nemandinn hafi staðizt 1. bekkjar próf deildarinnar eða hið meira 
vélstjórapróf skólans, 

b. að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi likamsgalla, sem 
seli orðið honum Hl tálmunar við starf hans. 

c. að hann hafi óskert mannorð. 

(37 3. ør. 

Beiðni um inngöngu í vélskólann sendist formanni skólans. Það skal vera 
eiginhandarumsóknarskjal, stílað til stjórnarráðsins. Inntökubeiðninni skulu 
fylgja vottorð um þau skilyrði, sem talin eru í 2. ør. 

Forstöðumaður sendir stjórnarráðinu inntökubeiðnirnar og skyrir jafn- 
framt stjórnarráðinu frá því, hvort áskilin vottorð umsækjanda séu til hans 
komin í lagi. 

Þessi skulu vera lögboðin leyti: 

I. Jólalevfi, er nær frá 23. degi desember til 4. dags janúarmánaðar. að báð- 
um dögum meðtöldum. Beri 4. janúar upp á sunnudag. skal kennslan byrja 
næsta þriðjudag á eftir. 

2. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skirdag og til 3. í páskum, að báð- 

um þessum dögum meðtöldum. 

ö. Sumardagurinn fyrsti, Öskudagur og 1. desember. 
d. Sumarleyfi er frá afloknu burtfararprófi til 30. september. 
5. Mánaðarleyfi: Í þeim mánuðum, er enginn af ofangreindum leyfisdögum 

er í, getur skólastjóri veitt eins dags leyfi 

6. Á milli hverra samliggjandi kennslustunda skal vera 10 minúlna hlé. Mat- 
målstimi er frå 12 til 13,10. 

Reglusemi: 

I. Lærisveinarnir skulu vera komnir í skólann á hverjum degi, áður en 
kennslustundir byrja.
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2. Geti lærisveinn eigi sótt kennslustund sakir veikinda eða af öðrum ástæð- 

um, ber að tilkynna forstöðumanni skólans það, 

Geti lærisveinninn ekki vegna veikinda sótt kennslustundir tvo daga. 

ber að tilkynna forstöðumanni það skriflega og færa ástæður fyrir. 

3. Í frímínútum má enginn hávaði eiga sér stað í kennslustofunum. 

Tóbaksreykingar eru stranglega bannaðar alstaðar í skólanum. 

5. Lærisveinar skulu fara vel með muni skólans og áhöld. Skeminist eða 

glatist nokkuð af munum eða áhöldum skólans fyrir vanga eða kæruleysi 

þeirra, skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. 

6. Lærisveinar mega ekki fara út í kennslustund án leyfis hlutaðeigandi kenn- 

ara eða forstöðumanns. 
Skipti lærisveinn um bústað, ber honum að tilkynna forstöðumanni skol- 

ans það. 
8. Skyldur er nemandi að hlýða sérhverjum þeim reglum og fyrirskipunum, 

sem með samþykki ráðuneytisins kunna að verða settar til að styðja reglu 

og aga í skólanum. 

%. Brjóti nemandi gegn sóðri reglu og velsæmi eða sýni ókurteisi eða óhlýðni 

eða sé óreglusamur. svo að skólavera hans teljist skaðleg fyrir skólann eða 

aðra nemendur skólans eða gagnslaust fyrir lærisveininn sjálfan, má vísa 

honum burt úr skólanum um stundarsakir eða fyrir fullt og allt, ef það 

telst nauðsynlegt. Skal til þess fengið leyti kennslumálaráðunevtisíns. 

AT
 

6. gr. 

Forstöðumaður skólans skal hafa á hendi ala umsjón með honum. annasl 

útvegun á öllu því, er skólinn þarfnast. Hann skal og ráða aðsloðarkennara og 

stundakennara í samráði við kennskunálaráðuneytið, skipa fyrir um fyrir- 

komulag kennslunnar og semja stundatöflu, er stjórnarráðið samþykkir fyrir 

hvert skólaár. 
7. gr. 

Öll nauðsynleg áhöld, sem nota þarf við kennsluna í skólanum. leggur 

skólinn til. en sjálfir skulu lærisveinar kosta bækur þær og áhöld, sem þeir þurfa 

við námið. 
8. gr. 

Forstöðumaður skal rita í bók, sen til þess verður útveguð, nöfn. fæðingar- 

stað og dag og ár þeirra lærisveina, sem koma í skólann. Í bókinni skal og 

geta þeirra, sem próf taka, og prófeinkunna þeirra; ennfremur skal og geta 

þess, hvenær þeir fara úr skólanum, er fara kynnu úr honum af einhverjum 

ástæðum án þess að ljúka burtfararprófi. Bók þessi skal ávalll geymd í vel 

skólanum. 
9. gr. 

Að afloknum prófum skal forstöðumaður senda stjórnarráðinu greinilega 

skýrslu um kennsluna og prófið, ennfremur leggja Íram reikninga með fylei- 

skjölum. 

39



10. gør. 

Kennslustundir å viku hverri skulu vera. sem hér segir: 

   

19, sent 

Minni Meiri vélstjóradeild Bafmagnsdeild 
Námsgreinir vélstjóra Fyrri Síðari Fyrri Síðari 

deild velur vefur vetur vefur 

Íslenzka suse. 6 5 3 5 0 
Danska oll 0 3 2 3 0 

FR . rue, 0 3 2 0 0 

  

essens & 8 6 9 0 

Eðlisfræði . RN 1 Í Í 6 0 
Eimvélafræði 0... 11 5 6] | , 
Mótorfræði .. …… sr | ö 61 7 
BurdSarbolsfrædi ............. 0 Q 1 0 0 
Vélateiknins sr 0 ð 3 | 0 
Rafmagnsteikning .......... 0 0 0 0 1 
Hjúkrunarfræði 2.......,.... 0 | | 0 0 

  

Verkleg rafmaensfræði BN 0 0 0 0 6 
Efnis- og áhaldafræði ........ G 0 0 0 2 

Í jósfræði … une esse 0 0 0 Q 2 

Keglur, Örvegis- og hjúkrunartr. 0 0 0 0 1 

Samtals 30 38 38 38 38 

Um prófin. 

Il. gr 

Prófin skulu haldin í skólanum, og eru þau opinber. 
rof í byrjun október ár hvert. 

  

vélstjórapróf síðustu daga janúarmánaðar ár hvert. 
Hið meira vélstjórapróf. áður en sumarleyfi byrjar ár hvert. 
Prof í rafmagnsfræði. áður en sumarleyfi byrjar ár hvert. 

próf í hina minni vélstjóradeild skal haldið í íslenzku og reikningi, 

  

og þarf til þess að standast það: 

| tr upplestri (diktat, titvillulitið. izku ad vela skrifað e     
35 í reikningi að þekkja hinar 4 algengu reikningsadferdir med heilum tölum 

ja melrakerfið.     
tr inntökupróf í skólann skulu jafngilda iðnskólaprófi að teikningu 

  

MF 
still
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12. gr 103 

Sá, sem Óskar að ganga undir próf, skal senda umsåkn um bad til forstodu- 29. sept 

    

  

manns skólans, stílaða til kennsluntálaráðunevtisins. Se bann lærisveinn 
4 skólans, skal umsóknin vera komin tl forstot     

mánuðum fyrir próf, og skulu fxl 

kröfur þær, sem settar eru í 2. gr. um 

auk þess vottorð nm þann undirbúi 

  

undir próf áður í sömu greinum, skal 

  

| 

Á tilleknum degi og stundu skulu sveinar næla í prófslofunum o 

hafa með sér öll nauðsynleg teikniáhöld, skriffæri mælist logaritmatofl 

    

Hver prófsveinn dregur í byrjun prófsins sill Lölui       

prófið stendur yfir. 

Prófin eru bæði skrifleg og munnleg og 

einnig verklegt. Þau skulu haldin af prófnei 

skipar í hvert skipti. Skulu í henni vera for    Skal annar þeirra hafa æðri vélfræðilega þek 

      

    

prófnefndar; hinn skal vera vélstjóri, sem n stjøri å 

arskipum eða varðskipum ríkisins 

Auk þess skipar ráðuneytið tvo met ófnefndinni öl Sar, ani til 

bess ad dæma um kunnåttu profsveina i langumålum, en binn dæm     um kunnáttu þeirra í rafmagnsfræði. Kennarinn í hverri grein held 

lega próf. 

    

    

Hinir skipuðu prófdómendur tiltaka prof ni 

Verkefni til hins skriflega prófs skulu þeir lokuðu un í byrjun 

hvers úrlausnartima 

Kennarinn í hverri grein heldur hið og dæmi 1 målt 

prófsveina, hver í sinni grein, ásam! hini r moi 11. 

16. gi 

Hin skriflegu verkefni skulu lögð fram til athugui i profn í fo         

  

      

  

   

  

prófið. Sama verkefni fá allir þeir prófsveinar, sem å sama de ru i sama Wi 

lausnartima. Petta gildir þó ekki um verkefni i velat ikningu 

Hvert verkefni að undanskilinni te s stílum sk mnihalda ve 

eða fleiri minni dæmi í sön n 

Á verkefnisseðlunum sé hve lan | | a 1 

Verkefnin skulu undirrituð ni 

Efst å uppkasts- og hreinskriftarpappir nota r við 

legu verkefnin, skrifar prófsveinn {to * í mer verl     
efnisins.



304 

Adeins bann pappir, sem stimpladur er med stimpli vélskålans, må nota. 
Hinar hreinskrifuðu úrlausnir verða að vera skyri skrifaðar og undirskrif- 

aðar af prófsveini, áður en hann afhendir þær, en eftirlilsmaðurinn ritar á þær, 
hve nær afhendingin fór fram. 

Urlausn verkefnisins verður dæmd eftir hinu hreinskrifaða skjali: á það 
verður að skrifa allan útreikning til skýringar á verkefninu. 

Þær teikningar, sem heimlaðar 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. 

17. er. 
Munnlegu spurningarnar skulu tilteknar af hinum skipuðu prófdómöndum 

í samráði við hlutaðeigandi kennara og skrifaðar á seðla tveimur fleiri en pröf- 
SVvemar eru. 

Hver prófsveinn dregur sínar spurningar eftir röð. 

18. gr. = 

Nú þvkir prófsveini eitthvað ógreinilegt í verkefninu, og setur hann þá 
snúið sér til eftirlitsmanna. 

Alili prófsveinn, að fyrir hann sé lagt verkefni. sem eigi má krefjast til 
profsins, þá skal hann því viðvíkjandi snúa sér til þess manns, er prófar, eða til 
einhvers úr prófnefndinni. 

19, gr. 

ófsveinar skulu mæta stundvíslega á tiltekinni stundu. er auglýst verður 
á próftöfln, er fest sé upp í prófstofunni 

Mæti prófsveinn ekki á réttum tíma eða fari án leyfis úr þeim stað, er hon- 
um var visad til, má vísa honum burt frá prófinu. 

| prófstofunni mega prófsveinar ekki tala saman. 

  

að prófsveinn reyni að fá hjálp eða hjálpi öðrum. skal hon- 
Sannist þa 

tn vísað frá prófi. og skal þá svo álitið. sem hann hafi eiei staðizl prófið. 
Gangi prófsveinn frá prófi og kenni sjúkleik um. en sannar síðan með lækn- 

isvottorði, að hann hafi verið forfallaður. þá ber að líta svo á, sem hann hafi cigi 

   

  

ið undir prófið; þó má prófa hann sérstaklega síðar í prófinu, jafnskjótt og 
    og eru þá fyrri svör hans við verkefnum fullgild. 

elti hann þar á móð ekki sannað. að hann hafi hafi fullgilda ástæðu fyrir 
brollveru sinni Írá prófinu, skal álitið. sem hann hafi eigi staðizt prófið. 

20. gr 

sannist það fyrir oddvila prófnefndarinnar. að prófsveinninn hafi hegðað 
sér ósæmilega við prófið, setur oddviti rekið hann frá þvi.
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21. gr. 103 

Við skriflega prófið mega engar teikningar, myndamol eða önnur kennslu- *9. sep! 

áhöld vera í prófstofunni, og aðeins prófdómendur eða þeir eftirlitsnrenn. seni 

aðstoða þá. mega ganga um eða vera í prófstofunum í úrlausnarstundunum. 

Að lokinni úrlausn skriflegra verkefna. mega prófsveinar eigi vera inni 

prófstofunni. 

Við munnlegt próf má aðeins sá prófsveinn, sem verið er að prófa. vera i 

profstofunni. 

Verði eitthvað af tækjum skólans eða eiganda prófstofunnar fyrir skemmd- 

um af völdum prófsveins. ber honum að greiða fullar skaðabætur fyrir eflir 

mali oddvita prófnefndar. 

22. er. 

Tveir listar yfir hinar gefnu einkunnir við prófin skulu skrifaðir af prot- 

nefndinni; aðallistinn skal undirskrifaður af prófnetndinni að afloknu próti; 

afritið skal, eftir að prófdómendurnir hafa komið sér saman um einkunnirnar, 

fest upp á einhverjum þeim stað, er prófsveinar sela séð einkunnir sinar. 

Að afloknu prófi skrifa prófdómendur hinar gefnu einkunnir, er hver prof - 

sveinn hefir hlotið. í þar til gerða prófbók, er geymd skal í stjórnarráðinu. en 

vélskólinn fær afrit af henni, er geymt skal í skólanum. 

Í þessa prófbók skal skrifa nöfn prófsveina, fæðinsarslað og dag og ár. 

einnig hin skriflegu verkefni. 

Þrófbókin skal undirrituð af prófnefndinni. 

25. ger. 

Til hins minna vélstjóraprófs þarft: 

í. Í íslenzku: Að seta gert léttan stíl um almennt efni, skrifað sæmilega og 

nokkurn veginn rétt. Lesið sæmilega og kunna skil á helztu atriðum mál 

fræðinnar. 

9. Í stærðfræði: Þekking á hinum fjórum algengu reikningstegundum með 

heilum tölum, brotum og tugabrolum, ennfremur einfaldri þriliðu og grund 

vallaratriðum flatarmálsfræðinnar; ennfremur í rúmmálsfræði að sela < 

reiknað út ferstrending og stvalning. 

3. Í eðlisfræði: Þekking á lögmálum loftkenndra efna, þrýstingi og þrýsti- 

mælum, eðlisþyngd, dælum, seltumælum, hita. hitamælum, útþenslu hluta 

við hita, bræðslu, uppgufun, suðu, eiginleikum vatnsgufunnar, einföldum 

vélum. svo sem vogarstöns, skrúfu. fleyg, dragreipi o. s. frv. rafmagni og 

segulmagni. 

{. Í vélfræði: Þekking á eimvélum í skipum og á landi, einstökum hlutum 

þeirra, samsetningu og efni. eimkötlum. smíði þeirra og eini, hirðingu eim- 

I | véla og katla, hestöflum eimvéla. eldsneyti og eldsnevtiseyðslu, stillingu 
    

vólanna, viðhaldi og eftirliti, hjálparvélum skips og vélar, slökkvilækjumi í 

lagaákvæðum um skoðun og eftirlit skipa, aðalpörtum skips og skiptingu



BEN fn 

01 og tæringum og vörnum gegn því, erundvallar-    ii svo cup fer ft nm bl motora í bjargbátum 

hins meira vélstjóraprófs þarf: 

  

íslenzkan um almennt efni, skrifað sæmilega 

  

islenzkri bók og endursegja hann og skýra helztu 
koma í honum.        

Ía úr danskri bók, vélfræðilegs efnis. 

  

177 i ' 
Sana in 

; < 11 i > i lið    
    
     

    

   

   

    

   

     

a I ningi: Å gengu reikningsadferåir með heilum töl- 
um, brotum ( bæði með tölum og Þókstöfum, þríliðu, 

veldi, rót og logaritma, að seta leyst líking- 
u med einni og tveim óþekktum stærðum. 

b Þekking á afstöðu beinna lína hvorrar til annarar, 
marghyrningum, á reglum um hliðar og horn þrí- 

í samfalla og einslaga þríhyrningum. rétt- 
h íkningi flatarmáls oe hinu rétthyrnda 

Seta gert einfaldar flatarmálsteikningar 

í línu til flata og flata hvors 
eilu, kúlu og á þeim línum, 
beinan segnumskurð. Enn 

sara hluta og rúmtaki þeirra. 
d al þrihvrningafræð- 

  

    

'tandi og loftkenndra hluta. sam- 
vinnu og afli, þrystingi og þrýstimælum. eðlis- 
einföldum vélum, svo sem vogarstöng. skrúfu. 

ur á helztu lögmálum hitafræð- 

  

útþenslu hlutanna við hita, hitamælum. hita- 
fa 

ikum vainsgufunnar, suðu. eldsneyti og    

  

og slyrkleika efnanna. Ennfremur þekk- 
æði og Tjósfræði    

a. Lenmvélafræði: Þekking á emmvehumn 1 ipum og á landi, einstökum hlut- 

  

um þeirra og samsetningu, eimköllum og öðrum tækjum, er þeim fylgja, 
eimvéla og eimkatla, viðhaldi þeirra og eftirliti. smíði og efni 

  

og eimkaila, vélbilun, ketilbilun og sprengingu, aflmælislínum og
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þeim niðurstöðum, sem af þeim má draga. hestöflum eimvéla, stilli 

  

vélanna, eldsneytiseyðslu. þekking á hjálparvélum skips og vélar (styris- 

vél, ljósvél, kælivél, vindum, dælum o. s. frv.), þekking á byggingu skips 

og skiptingu þess í vatnsþétt hólf, skipsdælum. slökkvitækjum og laga- 

ákvæðum um skoðun og eftirlit skipa, ryði og tæringum og vörnum 

gegn þvi. 

hb. Í mótorfræði: Þekking á mólorum í skipum og á landi, einkum diese! 

mólorum, á smíði þeirra og efni, viðhaldi, eftirlit. hirðingu og stjórn. 
1 

sangtruflunum og lagfæringum þeirra, aflmælislinum og þeim 

  

stöðum, sem af þeim má draga. stillingu mótora. hestöflum mótora og 

nolagildi, hitafræðilegum  grundvallaratriðum, þjöppun og útþenslu, 

skolun og forhleðslu, blöndun hleðslunnar og brennslu, eldsneyti og elds- SA 

neytiseyðslu. hjálparvélum mótora og skips Qjósvél. kælivéi. styrisvel. 

vindum, dælum. loftþjöppun 6. s. fry). smurningu mótora og smurn- 

ingsháttum, hömlum mólora og öðrum mólorraunum og þekkingu á 

lagaákvæði um skoðun og eftirlit mótorskipa 

c. Í burðarþolsfræði: Þekking á grundvallaratriðum um styrkleika efnis 

þess, sem notað er í vélar og katla. og bs rjunarreglum um útreikning á 

styrkleika hinna helztu hluta í vélum og kötlum. 

s. Í vélateikningu: Að geta gert vinnuteikninsar af ákveðnum vélahluta. 

Í sum um hi 

  

hjúkrunarfræði: Þekking á grundvallarairidum og re J 
4 

sjúkra. fyrstu hjálp, sem hægt er að veita. þegar slys ber að höndum, hrein 

  

læti og á að notfæra sér hina lögskipuðu lækningabók og meðalakistu. 

10. Í bókhaldi og viðskiptafræði: Þau atriði. er vélstjóra skiptir og slaða þeirra 

heimlar. 

í 
3 

Til 1. bekkjar prófs í rafimagnsdeild þar! 

   

I. Í íslenzku: Að seta gert léttan stíl um almennt efni skýrt og nokkurn veg 

inn rétt. 

2. Í dönsku: Að geta lesið og þytt léttan kafla úr danskri bók rafmagnsfræði- 

legs efnis. 

3. Í stærðfræði: Þekking á hinum fjórum algengu reikningsaðferðum með 

heilum tölum. brotum og tigabrotum, bæði með tölum og bókstöfum, á 

þríliðu og líkingum af 1. gráðu með einni óþekktri stærð. enn fremur á 

almennri flatarmálsfræði og rúmmálsfræði og á grundvallaratriðum þri- 

hyrningafræðinnar. 

|. Í eðlisfræði: Þekking á almennri aflfræði, hljóðfræði, ljósfræði, hitafræði 

rafmagni og segulmagni. 

5. Í vélfræði: Þekking á frumatriðum vélfræðinnar, ymsum algengum aflvél 

um. sem notaðar eru til þess að knýja rafala, smiði þeirra og efni. 

;. Í vélateikningu: Að geta teiknað vinnuteikningu af einföldum vélahluta.
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fs tr rafmagnsdeild bart 

Pekking å grundvallaralriðum rafmagnsfrædinnar, um 

  

taum, rakstraums- og ridstraumsvélar, spennubreytum, 
og gerð rafmagnsvéla og spennubrevta. uppsetningu, hirðu og við- 

     

          

ja. Enn fremur kunnátta í allskonar raflðgnunm. 
bilanir rafmagnstækja og tafmagnslagna og þekk- 

ig á tengimyndum, kunna að deyfa úl- 
og véla. Þeir skulu og þekkja lög og reglugerðir 

     
u lvtur; ennfremur skulu þeir vita um lífshættu þá, er stafað 

T A . , £ TÁ , % HAR os st : kunna að gera einfaldar endurlifsunartilraunir. 
isl í Öðrum greinum það. sem nauðsynlegt er til fulls 

rafmaonsfræðinni 

  

27. gr. 

skulu gefnar einkunnirnar frå 0 til 8 med bridjungs millibili. 
ig] åsaltir um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 

  

Verdi profdåmendur 

1 cm sú einkunn gefin, seni að tölueildi er næst meðal-      

  

ikunna þeirra, er gefnar hafa verið. 
á milli tveggja ofangreindra tölugilda. skal gefin sú 

1 
67 

9 
0 

2 15 
L 

  

ud minna vælstjoårapråf skulu gefnar 10 einkunnir: 

  

og 2 munnlegar úrlausnir 

  

islenzku ........ 2 | Í munnlega úrlausn 
reikningi .... 2 | Í 
Slisfra Í munnlega úrlausn 

M 1 t (1 
i 

    

í la il råur bannig 80 stig, en lægsta adaleinkunn. sem barf 
Hl bess ð n Fo ol 10 stig 

30. ær 

Við hið meira vélstjórapróf skulu sefnar 26 einkunnir. 
a. Í aukagrein 

Í íslenzku .... 2 en fyrir 1 skriflega og Í munnlega úrlausn 

  

dönsku ……….. I Í munnlega úrlausn
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[ ensku ........ 1 eink. fyrir 1 munnlega urlausn 103 

þýzku ....... 1 1 20. sept 

stærðfræði .... 4 2 skriflegar og 2 munnlegar úrlausnir 

eðlisfræði .... 2 Í skriflega og Í munnlega úrlausn 

hjúkrunarfr. .. 1 Í munnlega úrlausn 

bókhaldi og viðskiptafr. Í eink. fyrir 1 skriflega úrlausn 

bh. Vélfræði: 

Í eimvélafræði ........ 5 eink. fyrir 2 skrifi. og 3 munnl. úrlausnir 

mótorfræði ........ 5 2 3 

hurdarpolsfrædi ..... 2 1 1 

vælateikningu ........ 1 1 urlausn 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 208 stig, en til þess að standast prófið þarf: 

a. í íslenzku meðaleinkunnina 3, 

b. - aukagreinum meðaleinkunnina 5. 

c. - vélfræði meðaleinkunnina 3, 

d. - samanlögðum öllum prófgreinum meðaleinkunnina 4. 

Lægsta aðaleinkunnin verður þannig 104 stig. 

31. gr 

Við bekkjarpróf i rafmagnsdeild skulu gefnar 14 einkunnir. 

Í stærðfræði 4 einkunnir fyrir 2 skriflegar og 2 munnlegar úrlausnir. 

eðlisfræði 2 eink. fyrir Í skriflega og Í munnlega úrlausn. 

vélateikningu Í einkunn. 

íslenzku 2 einkunnir fyrir Í skriflega og Í munnlega úrlausn. 

dönsku 1 einkunn fyrir Í munnlega úrlausn. 

þvzku Í einkunn fyrir Í munnlega úrlausn. 

bókhaldi og viðskiptafræði Í einkunn fyrir 1 skriflega úrlausn. 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 172 stig, en til þess að standast prófið 

þarf í aðaleinkunn 56 stig og í íslenzku meðaleinkunnina 3. 

32. gr. 

Við burtfararpróf fyrir rafvirkja og vélstjóra úr rafmagnsdeild skulu gefn- 

ar 14 einkunnir. 

Í rafmagnsfræði 8 einkunnir fyrir 3 skriflegar, 3 munnlegar og 2 verk- 

legar úrlausnir. 

Í efnis- og áhaldafræði Í einkunn fyrir Í munnl. úrlausn. 

ljósfræði Í einkunn fyrir Í skriflega úrlausn. 

reglum öryggis og hjúkrunarfræði Í einkunn fyrir Í munnlega úrlausn. 

vélfræði 1 einkunn fyrir Í nunnlega úrlausn. 

rafmagnsteikningu Í einkunn. 

þýzku 1 einkunn fyrir 1 munnlega úrlausn. 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 112 stig, en til þess að standast prófið 

þarf í aðaleinkunn 56 stig. 

40



1936 

103 
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35. ET. 

Hver prófsveinn, sem staðizt hefir burtfararpróf. fær að því afloknu vott- 
orð, sniðið eftir þessum fyrirmyndum, eftir því sem við á. 

A) Nr. ….……… 

(Rikisskjaldarmerki) 

Profskirteini. 

NN. 

fæddur 0. ss. 

hefir staðizt hið minna vélstjórapróf við vélskólann í Reykjavík og hlotið þær 
einkunnir, sem hér segir: 

Íslenska 000. 2 eink. .... stig 
Stærðfræði (0... 2 
Eðlisfræði 0... 1 
Vélfrædi suse, 1 
MÓtorfræði Ll 1 

Aðaleinkunn .... 10 eink. .... sti er 

sem verður meðaleinkunnin 

og hefir hann því staðizt prófið með .... einkunn. 

Reykjavík, 20... 19... 

N.N, N.N, N.N, 
Til þess að standast prófið þarf 10 stig, Hæsta adaleinkunn er 80 stig. 

B) Nr. 

(Rikisskjaldarmerki) 

Prófskiírteini 

NN. 

fæddur 2. 

hefir staðizt hið meira vélsljórapróf við vélskólann í Reykjavík og hlotið þær 
einkunnir, sem hér segir: 

Aukagsreinir: 

Íslenzka 0. 2 eink. .... stig 
Danska ........0 Í 
Enska ......0..0. 1 
byzka ....... ennen ure ernee 1 
Stærðfræði Ll... Á 
Eðlisfræði 0... 2 
Bókhald og viðskiptafræði ....0..0..... | 

þa
ng
 

þa
n 

þu
 

rr
 

þan
 

As
 

= læ
j = C
x



Vélfræðin: 

Eimvélafræði 2... 5 eink. 

Mólorfræði 20.00.0000. ð 

Burðarþolsfræði ........0..0.0 2 

Vélteikning 2... 1 

Aðaleinkunn .... 26 eink. 

sem verður meðaleinkunnin ..... 

og hefir hann því staðizt prófið með .... einkunn, 

teykjavík, Lo 19... 

NN. NN. N. 

Til þess að standast prófið þarf: 

Í íslenzku minnst 2... seen ener eeree 

aukagreinum minnst „.......02.0 0 

vélfræði minnst ........0. 0. 

aðaleinkunn minnst .......0..00 0. 

Hæsta einkunn: 

Í íslenzku ......000... 0. 

aukagreinum ......... vnsreee 

vélfræði 2... vene 

aðaleinkunn ............. 00 

103 
stig 29. sept 

stig 

104 

208 

(Á prófskírteinið skal prentuð þýðing af því á dönsku. ensku og þýzku.) 

C) Í 

(Rikisskjaldarmerki) 

Prófskirteini. 

NN. 

fæddur „or 

hefir staðist burtfararpróf fyrir rafvirkja úr rafmagnsdeild vélskólans í Reykja 

vik og hlotið þær einkunnir, sem hér segir: 

Við bekkjarprót: 

Stærðfræði ........... í eink. 

Eðlisfræði .......0.. enenenkne 2 

Vélfræði suser nnn 2 

Vélteikning ......... 0 1 

Íslenzka .......... 0 2 

Danska .....0..0 00 rnnne 1 

byzka sees ennen knne 1 

3okhald og viðskiptafræði .............. 1 

Aðaleinkunn .... 14 eink. 

stig 

stig
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103 Við burtfararpróf: 

29. sept. Munnleg rafmagnsfræði ................ 3 eink. .... stig 

Skrifleg rafmagnsfræði ................. 3 

Verkleg rafmagnsfræði ................. 2 

Efnis- og áhaldafræði .................. 1 

Ljósfræði ............ 1 

Reglur örvggis- og hjúkrunarfræði ...... Í 

Vélfræði en nvnne 1 

Rafmagnsteikning ........20rerrerree 1 

byzka ........ RN 1 

Aðaleinkunn .... 14 eink. .... stig, 

sem verdur medaleinkunnin ...... 

og hefir hann þá staðizt prófið með .... einkunn. .... stig. 

Reykjavík, 2000... 19.... 

NN. N.N. NN. 

Til þess að standazt prófið þarf í íslenzku minnst 6 stig og í aðaleinkunn 

minnst 112 stig. Hæsta einkunn 224 stig. 

D) NT. 2.00 

(Rikisskjaldarmerki) 

Profskirteini. 

NN. 

fæddur „0... 

hefir staðizt rafmagnspróf fyrir vélstjóra við rafmagnsdeild vélskólans í Bevkja- 

vík og hlotið þær einkunnir. sem hér segir: 

Munnleg rafmagnsfræði ........0... ö eink. 2... stig 

Skrifleg rafmagnsfræði o.... 3 

Verkleg rafmagnsfræði ........0.. 2 

Efnis- og áhaldafræði ......00.0. 1 

Ljósfræði 2222000 nn kernen 1 

Reglur öryggis- og hjúkrunarfræði ............. 1 

Vélfræði suser rneve 1 

lafmagnsteikning 0... 1 

byzka ............…… EA 1 

Adaleinkunn .... 14 eink. .... stig 

sem verður meðaleinkunnin 

og hefir hann því staðizt prófið með .... einkunn 

Reykjavík, 20... 19... 

N.N. NN. NN. 

Til þess að standast prófið. þarf 56 stig. Hæsta aðaleinkunn er 112 stig.
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34. gr. 103 

Reglugerd fyrir véælstjoåraskålann i Reykjavik, dags. 1. sept. 1916, reglu- 29. sept. 

serð um viðauka við reglugerð fyrir vélstjóraskólann í Reykjavík, dags. 28. 

sept. 1933, og reglugerð fyrir rafmagnsdeild vélstjóraskólans í Reykjavík, dags. 

30. sept. 1935, eru hér með úr gildi numdar. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetla Þirtist öllum þeim, er hlut eiga að mál, til leiðbeiningar. 

Í kennslumálaráðuregtinn, 29. september 1956. 

Haraldur Guðmundsosn. 

Gúslav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 104 

- , - 29. sept 

um mótornámsskeið. 

Samkvæmt 18. er. laga nr. 71, 28. júní 1936, er hér með sett eftirfarandi 

reglugerð um mótornámsskeið Fiskifélaes Íslands. 

I. KAFLI 

Um inntökuskilyrði, kennslu o. fl. 

1. gr. 

Markmið námsskeiðanna er að búa nemendur undir hið minna og meira 

mólorvélstjórapróf Fiskifélags Íslands. Fiskifélag Íslands ræður mólorfræði- 

kennara til þess að kenna mótorfræði við námsskeiðið og veita því forstöðu. 

2. gr. 

1. Inntökuskilyrði á hið minna námsskeið skulu vera þessi: 

a. Að nemandinn sé 18 ára að aldni, 

b. að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi Hkamsgalla, sem 

orðið seti honum til tálmunar við start hans, 

c. að hann hafi óskert mannorð. 

d. að hann kunni sund. 

2. Inntökuskilyrði á hið meira námsskeið skulu vera þessi: 

a. Að nemandinn hafi staðizt hið minna námsskeiðspróf Fiskifélagsins eða 

inntökupróf í íslenzku og reikningi, sem jafngildi kröfum þeim, sem 

gerðar eru til hins minna námsskeiðsprófs í þessum greinum, 

bh. að hann hafi eftir 16 ára aldur unnið tvö ár á vélaverkstæði, sem réltindi
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104 
29. sept. 

hefir til að kenna þá iðn, eða siglt sem 1. vélstjóri á mótorskipi með 
meira en 50 hestafla vél 24 mánuði, áður en lög þessi öðlast gildi, 

c. að hann sé ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða hafi líkams- 
galla, sem geti orðið honum til tálmunar við starf hans. 

d. að hann hafi óskert mannorð. 

e. að hann kunni sund. 

ð. Er. 

Beiðni um inntöku á námsskeiðið skal senda Fiskifélagi Íslands eða um- 
boðsmanni þess á þeim stað, sem námsskeið á að halda. eigi síðar en hálfum 
mánuði áður en námsskeiðið byrjar. Skulu þeim fylgja vottorð um, að umsækij- 
andi uppfylli skilyrði þau, sem sett eru í 2. gr. að undanskildu inntökuprófi. 

t
i
 

Co
 

= 
AT

 

ft. gr. 

Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

Jólaleyfi, er nær frá 23. desember til 4. janúar, að báðum dögum með- 
töldum. Beri 4. janúar upp á sunnudag, skal kennslan byrja næsta þriíðju- 
dag á eftir. 

Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til 3. í páskum, að báðum 
dögum meðtöldum. 

1. desember, öskudagurinn og sumardagurinn fyrsti. 
Í þeim mánuðum, sem ofangreind leyfi eru ekki, gefur forstöðumaður 
námsskeiðsins veitt eins dags leyfi. 

5. et. 

Reglusemi: 

Lærisveinarnir skulu vera komnir í skólann á hverjum degi, áður en kennslu- 
stundir byrja. 

Geti lærisveinn ekki sótt kennslustund sakir veikinda eða af öðrum áslæð- 
um, ber að tilkynna forstöðumanni námsskeiðsins það. 

Geti lærisveinn ekki vegna veikinda sótt kennslustundir 2 daga, ber að 
tilkynna forstöðumanni það skriflega og færa ástæður fyrir. 
Í fríminútunum má enginn hávaði eiga sér stað í kennslustofunum. 
Tóbaksreykingar eru stranglega bannaðar alstaðar í skólanum. 
Lærisveinar skulu fara vel með muni skólans og áhöld. Skemmist eða glat- 
ist nokkuð af munum eða áhöldum skólans fyrir vangá eða kæruleysi þeirra, 
skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. 

Lærisveinar mega ekki fara út í kennslustund án leyfis hlutaðeigandi kenn- 
ara eða forstöðumanns. 

Skyldur er lærisveinn að hlýða sérhverjum þeim reglum og fyrirskipunum, 
sem með samþykki ráðuneytisins kunna að verða settar til að styðja reglu 
og aga í skólanum. 

Brjóti lærisveinn gegn góðri reglu og velsæmi eða sýni ókurteisi eða óhlýðni 
eða sé Óreglusamur, svo að skólavera hans teljist skaðleg fyrir námsskeiðið
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eda adra lærisveina nåmskeidsins cda gagnslaust fyrir hann sjålfan, må 104 

vísa honum burt af námsskeiðinu um stundarsakir eða fyrir fullt og allt, 29. sept. 

ef það telst nauðsynlegt. Skal til þess fengið samþykki Fiskifélags Íslands. 

6. gr. 

Forstöðumaður námsskeiðsins hefir á hendi alla umsjón með því; hann skal 

og ráða stundakennara og sjá um útvegun á því. sem til námsskeiðsins þarf. 

Öll nauðsynleg áhöld, sem til kennslunnar þarf, leggur Fiskifélag Íslands til. 

en lærisveinar skulu kosta sjálfir bækur og önnur áhöld, er þeir þurfa við námið. 

Við kennsluna skal nota þær kennslubækur, sem forstöðumaður námsskeiðs- 

ins ákveður í samráði við Fiskifélag Íslands. 

gt. 
    

Hið minna námsskeið skal standa vfir minnst 9 vikur, en hið meira minnst 

í mánuði, og skulu kennslustundir vera á viku, sem hér segir, minnst: 

Námsskeið Minna Meira 
náamsskeið námsskeið 

Íslenzka 2... . 3 5 

Stærdfrædi  suss0ueueeenerevrnnen . 3 | 

Eðlisfræði seeren ernnns 5 3 

Bókleg mótorfræði 20... 9 12 

Verkleg mótorfræði .......... 12 10 

Samtals 30 oð 

Auk þess eru lærisveinar skyldir að hlýða á fyrirlestra 1 hjúkrunarfræði, ör- 

vggistáðstöfunum og björgunarreglum einu sinni í viku. 

Hver kennslustund er 50 mínútur með 10 minútna hléi í milli hverra sam- 

liggjandi kennslustunda. Miðdegisverður skal haldinn frå kl. 11,50 Gl kl. 13,10. 

S. gr. 

Að afloknu prófi skal forstöðumaður námsskeiðsins senda Fiskifélagi Ís- 

lands greinilegar skýrslur um kennsluna og prófið; skal í þær rita nöfn, fæð- 

ingarstað og dag og ár þeirra lærisveina, er sótt hafa námsskeiðið og próf 

taka, einkunnir Þeirra og hin skriflegu úrlausnarefni. Skal prófnefnd undir- 

skrifa prófskyrsluna. 

Um prófið. 

9. gr. 

Mótorvélstjórapróf skulu haldin að afloknu námsskeiðinu. Óski einhver. sem 

ekki er nemandi námsskeiðsins, að ganga undir próf. skal bann senda umsókn 

um það til kennslumálaráðuneylisins eigi síðar en mánuði áður en próf byrjar.
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29. sept. 
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Umsókninni skal fylgja vottorð um, að hann fullnægi inntökuskilyrðum á náms- 
skeiðið, og auk þess vottorð frá þeim kennara eða kennurum. sem hafa kennt 
honum, um, að hann sé fær um að ganga undir prófið. 

10. ; 

Prófin eru bæði munnleg, skrifleg og verkleg. Þau skulu haldin af prófnefnd. 
sem kennslumálaráðunevlið skipar til þess í hvert skipti. Skulu í henni vera for- 
stöðumaður námsskeiðsins og tveir aðrir; skal annar þeirra hafa meiri vélfræði- 
lega þekkingu en námsskeiðin veita, en hinn vera vélsmiður, sem æfingu hefir 
í mólorviðgerðum. Einn hinna ofangreindu prófdómanda, þó ekki forstöðu- 
maður námsskeiðsins, skal vera oddviti prófnefndar. 

[1], gr 

Til hins minna námsskeiðsprófs þarf: 

1. Í íslenzku: Að geta gert léttan stil um almenni efni, skrifað sæmilega og 
nokkurn veginn rétt. 

2. I reikningi: Þekking á hinum fjórum algengu teikningstegundum með heil- 
um tölum, brotum og tugabrotum. 

3. Í eðlisfræði: Þekking á lögum um loftkennd efni. þrýstimælum, hitamælun, 
dælum, dreifingu hitans og áhrifum hans á fasta og fljótandi hluti, bræðslu, 
eldsneyti og olíum. 

1. Í mótorfræði: Þekking á mótorvélum, sem notaðar eru i skipum og á landi, 
útbúnaði þeirra og efni, hirðingu og stjórn, þekking á sundurliðun mótor- 
véla, hreinsun þeirra, samsetningu og stilling, þekking á gangtruflunum 
mótora og kunna að lagfæra bær, þekking á algengustu bilunum, sem or- 
sakast af sliti og notkun, og endurbótum þeirra. Þekking á hinum algeng- 
ustu eldsneytistegundum, sem notaðar eru í mótora, hömluhestöflum. elds- 
neytiseyðslu og raftækjum lítilla mótorskipa, ryði og læringum og vörnum 
segn þvi. 

Til hins meira námsskeiðsprófs þarf: 

1. Í íslenzku: Að geta gert léttan stíl um almennt efni, skrifað sæmilega og 
nokkurn veginn rétt, lesið sæmilega og kunna skil á helstu atriðum mál- 
fræðinnar. 

2. Í stærðfræði: Þekking á hinum 4 reikningsaðferðum með heilum tölum, 
brotum og tugabrotum, þekking á einfaldri þríliðu og grundvallaratriðum 
flatarmálsfræðinnar; ennfremur í rúmmálsfræði. að seta reiknað út fer- 
strending og sívalning. 

3. Í eðlisfræði: Þekking á lögum um loftkennd efni. þrýstingi og þrýstimæl- 
um, eðlisþyngd. seltumælum, dælum, hila, hitamælum. útþenslu hluta við 
hita, bræðslu, uppgufun og suðu. Þekking á einföldum vélum. svo sem vog- 
arslöng, skrúfu, fleyg, dragreipi o. s. frv.; ennfremur á ralmagni og segul- 
magni. 

I. Í mótorfræði: Fyllri þekking á því. sem til hins minna námsskeiðsprófs er
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heimtað. og auk þess: Þekking á aflmælislínum og einföldum niðurstöðum, 104 

sem af þeim má draga, blöndun hleðslunnar og brennslu eldsneytisins. 29. sep! 

Þekking á helztu hlutum skips og skiptingu þess í vatnsþétt hólf, hjálpar 

vélum, svo sem stýrisbúnaði, ljósvélum. vindum, slökkvitækjum o. s. frv.. 

og lagaákvæðum um skoðun og eftirlit mótorskipa. Enn fremur að sela 

framkvæmt minni háttar viðgerðir á mótorum og hjálpartækjum þeirra. 

Þekking á meðferð eimkatla með tillit til hjálparkatla 1 motorskipum. 

12. gr. 

Verkefni við prófið velur prófnefnd. Skulu hin verklegu verkefni afhent 1 

lokuðu umslagi. undirskrifuð af prófnefndinni; þau skulu tafnmörg og prot- 

sveinar eru, og dregur hver sitt. Verkefni við sangtruflanapróf séu tölusett á 

skrá hjá prófnefnd, og skulu vera tveim eiri en prolsveinar eru, 08 dregur hver 

prófsveinn miða með einhverri þeirri tölu, sem á skránni er. Skrifleg úrlausnar- 

efni eru þau sömu fyrir alla, sem á sama tima ganga undir sama próf. Hinar 

munnlegu úrlausnir séu skrifaðar á miða, er séu tveim fleiri en prófsveinar eru, 

og dregur prófsveinn einn miða, um leið og hann er kallaður til spurninga. Á 

hinum skriflegu og verklegu úrlausnarefnum má taka það fram. hve langur 

tími er veittur til úrlausnar. Kennarinn í hverri grein heldur hið munnlega prot 

og dæmir um kunnáttu prófsveina. hver í sinni grein, ásam! hinum skipuðu 

prófdómöndum. Við hið skriflega próf mega e LSd 

  

aðrir vera i prófstofunni auk 

prófsveina en prófnefnd og eftirlilsimenn. Við hið verklega próf mega eigi aðrir 

vera viðstaddir en prófnefnd. kennari og sá prófsveinn, sem verið er að prófa. 

Hið munnlega próf má halda í heyranda hljóði. Prófsveinar, sem ekki er verið 

að prófa, mega hvorki hlusta á hið munnlega próf né vera í prófstofunni, er 

þeir hafa lokið hinum skriflegu úrlausnum. 

er 15. gr. 

Þyki prófsveini eitthvað ógreinilegt í verkefninu, getur hann snúið sér bl 

eftirlitsmanna. Nú álítur prófsveinn. að fyrir hann sé last eitthvert það verk- 

efni. sem ekki heyri prófinu tl: skal hann þá snúa sér til prófnefndar um þeila. 

og er henni þá skylt að leiðrétta, cf um misskilning er að ræða hjá henni eða 

prófsveini. Ef prófsveinn hefir aldrei séð vélartegund þá, sem hann á að taka 

prófið á, má leyfa honum að athuga vélina í gangi Í klsi., áður en próf byrtar. 

ÍA. gr. 

Þrófsveinar skulu mæla stundvíslega á tilteknum stað og slundu og mega 

ekki án leyfis víkja úr þeim stað. sem þí im er fenginn 

Prófsveinar mega ekki hafa með sér nein áhöld eða hjálpartæki önnur en 

þau, sem prófnefnd leyfir. 

Sannist það, að prófsveinn noti önnur hjálpartæki, reyni að fá hjálp eða að 

hjálpa öðrum eða brjóti á annan hátt settar reglur. má vísa honum frá préfi, 

og skal þá álitið, að hann hafi ekki staðizt prófið
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104 Gangi prófsveinn frá prófi vegna sjúkleika og sannar síðar með læknis- 
pi | 29 ej voltordi, ad hann hafi verid forfalladur, ber að líta svo a, ad hann hafi gengid 

undir prófið, og má prófa hann í því, sem eftir var, svo fljótt sem því verður við 
komið. Eru þá fyrri svör hans fullgild við því, sem lokið var, þegar hann for- 
fallaðist. 

Geti hann aftur á móti ekki fært sönnur á, að hann hafi haft fulleilda 
áslæðu fyrir fjarveru sinni frá prófinu, skal álitið, sem hann hafi ekki staðizt 
prófið. 

Hver prófsveinn dregur í byrjun prófsins eitt tölunúmer, sen hann hefir. 
meðan prófið stendur yfir 

15. gr. 

Sannist það fyrir oddvita prófnefndar. að þrófsveinn hafi hegðað sér ósæmi- 
lega við prófið, setur oddviti rekið hann frá prófi 

ýr 
2 í CM 16. 

Við prófin skulu sefnar einkunnirnar frá 0 Gl 8 með þriðjungs milli- 
einkunnum. 

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 tölugildi einkunna þeirra. er gefnar hafa verið.   

Sé þetta meðaltal mitt á milli lveggja ofangreindra lölugilda, skal sefin sú 
einkunn, sem er næst fyrir ofan. 

17. ør. 
Agætiseinkunn telst medaleinkunnin 78 
l. einkunn telst medaleinkunnin 67. 

ið { einkunn betri telst meðaleinkunnin 5. 6. 
2. einkunn lakari telst meðaleinkunnin 15, 
Lægsta meðaleinkunn, sem þarf til þess að standast prófið. er meðal- 

einkunnin 4 

IS. gr 

Við hið minna mótorvélstjóraprót skulu gefnar 6 einkunnir: 
Í íslenzku 1 einkunn fyrir Í skriflega úrlausn 
í stærðfræði Í eink. fyrir Í skriflega úrlausn. 
í eðlisfræði 1 eink. fyrir 1 munni. úrlausn. 
Í mótorfræði 3 einkunnir fyrir 1 skriflega, 1 munnlega og 1 verklega úr- 

lausn, er skal fólgin í því að finna gangtruflun og leiðrétta hana. setja í gang og 
hirða í gangi. 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 48 stig. Vil þess að standast prófið bart 
i adaleinkunn 24 stig og i samanlagðri mótorfræði meðaleinkunnina 3. 

19. gr. 
Vid hið meira mólorvélsljórapróf skulu gefnar 11 einkunnir: 
l íslenzku 2 eink. fyrir Í skrifl. og 1 munnl. úrlausn.
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Í stærðfræði 2 eink. fyrir Í skrifl. og 1 munnl. úrlausn 104 

Í eðlisfræði 1 einkunn fyrir 1 munnl. úrlausn, 29, sep 

Í mótorfræði 6 eink. fyrir 2 skrifl., 2 munnlegar og 2 verklegar úrlausnir. 

Hin verklegu úrlausnarefni skulu vera: 

Að lagfæra gangtruflun á háþrystivél, tveggja stokka eða Heiri, selja hana 1 

  

sans, hirða í gangi með álagi. slöðva og iga frá eftir notkun. 

  

Gangtruflanir þær, sem lagfæra skal. séu fólgnar í innstiltiingu vélar- 

innar, olugjöf, skolun og þjöppun, ræsingu o. s. frv. 

a. Tinhýða leg (t. d. sveifarleg). stevpa í það hvílmálm, fella það á völinn. 

án þess að það hafi verið rennt, selja í það nauðsynlegar olíurásir og 

ganga frá því mátulega þröngu. 

b. Slípa ræsiloka og eldsneytisloka og ganga frá þeim þéttum. Fella fleyg 

Í spor. 
x c. Fella sveifarás í að minnsta kosti 3 leg, steypt og rennd á verkstæði. eða 

1 sert sé til notkunar. 

    

   
sömul, ganga frá legum og ás, svo að fu 

d. Beygja pípu úr eir eða sláli minnst 25 mm eftir ákveðnu máli. Syna 

kunnáttu sína í að sverfa og saga. 

ce. Skera sundur að minnsta kosti 3 bulluhringa og fella þá í strokk og bullu. 

sverfa slitbrúnir af og slípa loka í kælivatnsdælu eða austurdælu og fella 

saman bandið. 

f. Sverfa upp nýjan eða brunninn lóðbolta. tína hann og tinlóða hluti zink- 

varða eða ózinkvarða. Harðlóða saman eir eða látún (1. d. látúnsstút eða 

kraga á eimpípu) með venjulegum blåsturslampa.     

gs. Gera eitthvað annað þessu hliðstætt, sem prófnefnd álítur, að syni eins 

  

mikla kunnáttu prófsveins. Prófsveinn getur ekki krafist neins serstaks 

verkefnis. 

Hæsta aðaleinkunn verður þannig 88 stig. Til þess að standast prófið þarf 

í aðaleinkunn 44 stig. í íslenzku meðaleinkunnina 3 og í samanlagðri mólior- 

fræði meðaleinkunnina 3. 

20. gr. 

Hver prófsveinn, sem staðizt hefir prófið, fær að loknu próti prófskirteini 

eftir þessari fyrirmynd: 

Nr. 

(Bíkisskjaldarmerki) 

PROFSKIRTEINI! 

N.N. uussseeeess AR 

fæddur ................ 

hefir staðizt hið minna mótorvélstjórapróf við mólornámsskeið Fiskifélags 

Íslands og hlotið þær einkunnir, er hér segir:
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104 Íslenska 2... ere 1 eink. .... stig 
20. sept. Stærðfræði Lo 1 

Eðlisfræði 0... | 
Mótorfræði Lol 3 

Aðaleinkunn 6 eink. .... stig 
Meðaleinkunn ......00. „sem er 

HR einkunn ss, 

Reykjavik, ss. 190... 

N.N. N.N. N.N. 

Til bess ad standast profid, barf minnst 24 slig, í mótorfræði minnst meðal- 
einkunnina 3. Hæsta aðaleinkunn er 48 stig. 

NT, 

(Rikisskjaldarmerki) 

PROFSKIRTEINI 

fæddur 

hefir staðizt hið meira mótorvélstjórapróf við mótornámsskeið Fiskifélags 
Íslands og hlotið þær einkunnir, er hér segir: 

Íslenzka ses, 2 eink. .... stig 
Stærðfræði Lo... 2 
Eðlisfræði 0... Í 
Mótorfræði Lo. 6 

Aðaleinkunn 11 eink. .... stig 

sr SOÐI EF 

N.N. N.N, N.N, 

Til þess að standast prófið þarf minnst í aðaleinkunn 11 stig, í íslenzku 
meðaleinkunnina 3. í samanlagðri mótorfræði meðaleinkunnina 3. Hæsta aðal. 
einkunn er 88 stig. 

21. gr. 
Að afloknu prófinu skrifar prófnefnd skýrslu um prófið með nöfnum 

prófsveina, fæðingardegi og fæðingarstað ásamt verkefni við prófið, og ritar hún 
hinar gefnu einkunnir í þar til gerða prófbók, dagsetur hana og staðfestir með 
undirskrift sinni. 

Í prófbókina skal einnig færa skyrslur þær, sem sendar eru Fiskifélagi Íslands 
frá námsskeiðum, sem haldin eru utan teykjavíkur, jafnóðum og þær berast 
fiskifélaeinu.



Þrófbókina skal geyma i vårzlum Fiskifélags Íslands, en afrit af henni skal 104 

senda atvinnumålaråduneytinu. 20. sept. 

22. gr. 

Glati mótorvélstjóri prófskirteini sínu, á hann rétt Hl að fá afrit af því hjá 

Fiskifélagi Íslands, ef hann óskar þess. 

23. gr. 

Reglugerð fyrir námsskeið Fiskifélags Íslands. 25. nóv. 1924, og reglugerð 

um vélgæzlupróf á íslenzkum mótorskipum, 16. april 1935, eru hér með úr gildi 

numdar. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta birtist öllum þeim. er hlut eiga að máli. Hl leiðbeiningar. 

Í kennslumdlaráðuneytinu, 29. september 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav A. Jónasson. 

rr = 
REGLUGERÐ 105 

12. okt. 

um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls konar 

sprengjum og hlutum og efni í þau 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 69, 1936, um innflutning, sölu og meðferð 

á skotvopnum, skotfærum, alls konar sprengjum og hlutum og efni í þau er 

sett eftirfarandi reglugerð: 

I. gr. 

Enginn má flytja Ul landsins eða verzla innanlands með neins konar skot- 

vopn, sprengjur eða skotfæri eða efni eða hluti í þau, nema hann hafi áður fengið 

til þess leyfi dómsmálaráðherra, sem í leyfinu setur nánari reglur um innflutn- 

ing, meðferð og afhendingu varanna og skilvröi fyrir leyfinu, ettir því semi 

þörf þykir. 

Engum einstaklingi má selja eða afhenda slík tæki eða efni, nema hann hafi 

fengið leyfi samkvæmt 3. gr. til þess að eiga slíkt eða hafa í vörzlum sínum. 

9. gr 

Álagningu á vörur þessar ákveður fjármálaráðherra fyrir tiltekið tímabil 

í einu, og skal við álagninguna taka tillit il þess, til hvers varan er notuð, þannig. 

að álagningin sé þeim mun minni, sem varan getur talizt hafa almennara nota- 

gildi. 
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Engum einstaklingi 

  

hemil að eiga eða hafa í vörzlum sínum nein af 
m, som reglugerð þessi og lög nr. 69, 1936. 

  

þeim tækjum, efnum eða í 

laka til, nema hann hafi fengið til þess leyfi hjá lögreglustjóra í umdæmi þvi. 
sem hann dvelur eða er búsettur í. 

Slik leyfi skulu vera skrifleg. Skal í levfinu tilgreint nafn leyfishafa, staða 
og heimilisfang og það skyrt tekið fram, til hvaða tækja og efna það nái, tegund, 
tala og magn, eftir því, sem við á. Getur lögreglustjóri sett skilyrði í leyfið, ef 
hann telur þess þörf. og varðar það sviptingu leyfisins, ef út af er brugðið. Enn 
fremur skal þá gera upptæk tl ríkissjóðs tæki þau eða efni, sem leyft hefir verið 
og leyfishafi hefir undir hendi. Leyfið er bundið við Dersónu, og er leyfishafa 
óheimilt að framselja það öðrum eða láta af hendi til annara þau tæki eða efni, 
sein leyfið tekur {il 

Nú flytur maður, sem fengið hefir slíkt leyfi, í annað umdæmi, og er hon- 
um þá skylt að tilkynna lögreglustjóra þess umdæmis, er hann flytur í. um e 1 ild leyfid, og ad hve miklu leyti hann hafi notfært sér bad. 

Logreglustjori i umdæmi því, sem maður, er leyfi hefir fengið, dvelur eða 
er búsettur í, getur svipt hann leyfinu, án þess að færa þurfi rök fyrir leyfis- 
sviptingunni. Nú er maður sviptur leyfi, og er hann þá skyldur til að afhenda 
lögreglustjóra tafarlaust allt það, sem hann hefir í sínum vörglum samkvæmt 
leyfinu, en rétt á hann á endurgjaldi eftir reglum 5. gr., hafi hann eigi brotið 
segn skilyrðum fyrir leyfinu eða misnotað það á annan hátt. 

hú hefir manni verið synjað um text í eða hann sviptur því. og getur hann 
þá leitað úrskurðar dómsmálaráðherra un n 

  

Mið, en eigi frestar það málsskot 
leytissviptingu eða verkun hennar. Dómsmálaráðherra setur fyrirskipað. að 
maður skuli sviptur leyfi. er honum hefir verið veitt það. 

4. gr. 
Það skal vera aðalregla, að þeim einum sé veitt heimild til þess að eiga eða 

hafa í vörzlum sínum tæki þau, sem 1. Sr. gelur um, er sanna, að þeim sé það 
gagnlegt eða nauðsynlegt vegna atvinnu sinnar. 

3. ET ð. ST, 

á eða hefir í vörzlum sínum birgðir af vörum þeim, sem í 

  

I. gr. eru taldar, eða einstök tæki. efni eða hluti. sem þær falla undir, skulu 
tafarlaust eða í fvrir 15. nóvbr. n. k. senda viðkomandi lögreglu- 

   
stjóra nákvæma það, sem hann þannig hefir undir höndum. þar 

  

sem tilgreind sé tala. og magn. eftir því sem við á. Jafnframt skal eis- 
indi eða vörzlumaður segja til um það. hvort hann óskar að hafa hluti þessa í 
eign sinni eða vörzlu framvegis eða verzla með vörurnar, ef hann hefir áður



leyti. Ef lögreglustjóri telur, að leyfa megi vörzlu eða eignarhald. gefur hann 

úl leyfi samkvæmt 3. er., en ella skal hann taka vöruna í sinar hendur. 

Hver sá eigandi eða vörzlunaður slíkra va tra, sem ekki hefir fengið lexfi 
fyrir þeim hinn 1. desember n.k., er þá skyldur til að afhenda | | bær vidkomandi 

lögreglustjóra. 

Skyrslu verzlana sendir lögreglustjóri áfram til dómsmálaráðherra, sem 

tekur ákvörðun um það, hvort verzlun megi halda birgðum sínum og verzla 

með þær áfram, en þangað til úrskurður um | Það er fallinn, má verzlunin selja 

  

   þeim, sem leyfi hafa fengið hjá lögreglustjóra, samkv. 3. er, en öðrum ekki. 

Telji ráðherra rétt að leyfa áframhaldandi verglun, gefur hann út leyfi samkv 

Í. gr. en ella felur hann lögreglustjóra að taka vörurnar í sínar vörglur. 

Þeir, sem samkvæmt framangreindu geta ekki fengið leyfi til þess-að halda 
þeim tækjum eða efnum, sem þeir hafa í vörzlum sínum, eru skyldir tl að af- 
henda þau lögreglustjórum eða þeim, sem þeir ákveða, en rétt eiga þeir á 
bótum, er svari kostnaðarverði varanna eða sannvirði, ef það er lægra en kosln- 

aðarverð. Þó getur ríkisstjórnin ákveðið. að vörur, sem bannig er áslalt um 

seu sellar í umboðssölu hjá þeim, sem rétt hafa til slíkrar verslunar. 

Eigi frestar ágreiningur um verð afhendinsarskyldu. 

0. Er 

Lögreglustjórar skuiu hver í sínu umdæmi halda skrá yfir alla þá 

hefir verið veitt samkv. 3. er., >. 2 

menn, 

sem levfi | og um innihald levfisins. Enn fre 

  

mur 
skulu þeir. jafnóðum og leyfi eru veitt, senda dómsmálaráðuneytinu skýrslu 

um þá, sem leyfi hafa hlotið og um innihald leyfanna 

sr 

Brot gegn reglugerð þessari eða reglum, sem dómsmálaráðherra setur samk 

Í. gr. varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri hegnin: > liggi við að 

lögum. Ennfremur skulu skotvopn þau, skotfær 

; 

' sprengjur og aðrir hlutir og 

efni, er inn er flutt eða eru í vörzlum manna í heimildarleysi, geri upptækt og 
andvirði þess renna í ríkissjóð. 

Með mál út af brotum seen g reglugerð bessari skal fara 

reglumál. 
sem almenn Íðg- 

Q ør 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 19. október 1986. 

Hermann Jónasson, 

Gustav A. Jónasson. 

1936 
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. rr „a . 
106 AUGLYSING 

14. okt. 

um staðfesting heilbrigðismálaráðuneytisins á breytingu á heilbrigðissamþykkt 

fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 83 frá 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóv. 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir 

bæjar- og sveitarfélög er hér með staðfest eftirfarandi 

EREYTING 

á heilbrigðissamþykkt fyrir Sieiufjarðarkaupstað, nr. 83 frá 1929. 

er bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir samþykkt. 

I. kafli, 7. gr. orðist svo: 

Öll hús, sem notuð eru tilíbúðar. þar með taldar verbúðir og skipsskrokkar. 

sem nolaðir eru til íbúðar, skulu vera svo að gerð og frágangi öllum, að auð- 

velt sé að halda þeim hreinum. Gluggar skulu vera á hjörum, einn gluggi hið 

minnsta í herbergi uven Treégólf eða steingólf skal vera í öllum iverustofum 

og af þeirri gerð, er heilbrigðisnefnd telur henta. Heilbrigðisnefnd getur heimtað, 

að raflýsing sé 1 hverju íbúðarherbergi, að herbergi séu máluð, að nægilegt 

matreiðslurúm með eldstó sé í íbúð eða verbúð. að eldstó eða jafngott hitunar- 

tæki eða jafnhentuet sé sett í íbúðarherberei hvert, þótt í verbúð se, að valns- 

leiðsla með þvottaskál og frárennslisleiðsla sé lögð inn í íbúð eða verbúð á full- 

tægjandi hátt að áli nefndarinnar, að fráreunslisleiðsla sé sett í samband við 

holræsakerti bæjarins “ eða látin liggja til sjávar. Gengið skal svo frá sluggum 

og þaki íbúða og verbúða, að ekki leki og að hæfilegt sé að áliti heilbrisðis- 

nefndar. 

Heimilt er og nefndinni að heunla af eiganda húss. leigusala og leigutaka, 

að ræst sé herbergi í íbúðarhúsi eða verbúð. er hún telur þess þörf. Henni er 

og heimilt að ákveða, hve margir menn megi mest búa í Hltekinni íbúð eð: 

herbergi. 

Hvarvetna, er eigandi íbúðarhúss eða verbúðar fullnægir ekki kröfum 

heilbrigðisnefndar um þau atriði, er ræðir um í grein þessari, getur heilbrigðis- 

nefnd látið framkvæma verkið á kostnað húseigandans. Sá kostnaður hvílir sem 

lögveð á húsinu á undan þinglesnum veðböndum næst á undan lögveðum til 

ríkissjóðs, 

Nú næst ekki í eiganda húss innan lögsagnarumdæmisins og hann hefir eigi 

tilkynnt heilbrigðisnefnd, að hann setji umboðsmann fyrir sig um húseignina; 

þá rétt, að Glkynningar heilbrigðisnefndar séu birtar með því að þinglýsa 

þeim á húseign þá, er um ræðir.
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lögsagnarumdæminu. en eru ekki búsettir eða 106 Þeir, sem eiga húseignir í | 

eru fjarverandi úr lögsagnarumdæminu, skulu skriflega tilkynna lögreglustjóra, 1. okt. 

hver sé forsvarsmaður húseignarinnar í fjarveru eisanda. 

2. gr 

Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Þelta birtist hér með tl eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, aktóber 1936 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav A. Jónasson. 

107 SAMÞYKKT 
26. okt. 

fyrir fiskræktar- og veiðifélae Revkjadalsár. 

23
2 

Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélag Beykjadalsár. Heimili þess og varn- 

arþing er á Sturlureykjum í Beykholisdalshreppi. 

% 
gr, 

Markmid félagsins er að auka laxveiði á félagssvædinu og ard af henni 

med bvi 

I. ad stunda laxaklak, 

2. að reka laxveiði fyrir alla 

ef henta þykir, 

3. að banna alla netaveiði í ánni næstu Í0 ár. 

félagsmenn sameiginlega á einum stað eða fleiri, 

Y ør 5. gr. 

rætti Ul laxverdi 1 Revkjadalså og Raudsgili. Félagið hefir umráð vfir öllum ti 5 - 

jarða. er land eiga að nefndum vötnum. Félagsmenn eru allir ábúendur þeirra ja 

bær eru: 

. Klettur, 5. Skáneyv, 6. Grímsstaðir. „ Deildartunga. 3. Gróf. 4. Sturlurevkir, 

8. Breiðabólstaður, 9. Úlfsstaðir. 10. Hofstaðir, 11. Uppsalir. 12. 

13. Giljar, 14. Auðsslaðir, 15. Búrfell, 16. Bauðsgil. 17. Vilmundar- 

20. Kópareykir, 21. Kjalvararstaðir, 22. 

21. Hamrar, 25. Slóri-Kroppur, 

7. skóli 

kKollslækur, 

staðir, 18. Steindórsstaðir, 19. Hægindi, 

Snældubeinsstaðir, 23. Kleppjárnsreyki 

  

26. Bær.
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107 í Øv. 
5 

26. okt. Oheimilt er 6llum ad veida fisk i volnum Þessum nema með sérstöku og 

  

skriflegu leyfi félagsstjornar. Skal þar tekið fram um veit og veiðilæki 

og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

  

>). ÉT 

Heimilt er félagsstjórn að leigja ár á félagssvæðinu eða hluta af þeim ein- 

stökum mönnum eða félögum til síangarveiði, ef sy í þykir, að það sé hasui 

  

fyrir félagið; þó má það leyfi eigi vera til lengri tima en eins árs, bema     mætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, að slíkt ve 

leyfi væði Ul umræðu 

6. gr. 

Félagið starfrækir laxaklak á þeim stað, sem félagsstjórn velur í samráði 

við fiskiræktarráðunaut. Kostnaði við félagsskapinn skal jafna á félagsmenn 
7 

eftir þeim hlutföllum. sem arðskrá félagsins tiltekur. 

7. 97 

Stjornina skipa brir menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þei 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. franga þeir úr stjórninni á víxl, þannig 

Formaður gengur úr eftir eitt ár. annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir tvö 

ár; síðan helzt sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður setur skorazt andar; 
| 
Í kosningu, nema lögmæt forföll haml eða hann hafi verið þrjú ár í stjórn. 

8. gr. 

Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins mitti 

aðalfunda. Hún ræður klaksijóra og eftirlitsmenn og gerir við þá samninga um 

kaup og kjör. Eftirlitsmenn skulu þó starfa án endurgjalds. 

Formaður er fulltrúi félagsins úl á við og hefir vfirunsjón með störfum 

félagsins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórn- 

arfundum. 

  

Aðalfund heldur félagið fyrir 1. marz ár hvert. fundur er lögmætur, < 

fyrirvara, enda sé meir! hann er boðaður skriflega með minnst þriggja daga Í; 

hluti stjórnarinnar mættur á fundinum. Á aðalfundi skyrir stjórnin frá störf. 

r um starfsemi! um félagsins á liðnu starfsári og leggur fram áællun og till6     
þess á næsta ári. Þar leggur hún fram endurskoðaða reikninga félagsins, og ur- 

skurðar fundurinn um Í 

alkvæða ræður úrslitum mála á fundum nema um breytingar á samþykkt. gjald- 

já. Aðalfundur kys stjórn og tvo endurskoðendur. 

skrá (arðskrá) eða félagsslit. 

10. gr. 

Aukafundi heldur stjórnin, þegar henni þykir ástæða til 

manna æskir þess og tilgreinir fundarefni.



lí. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerðir fyrir 

aðalfund og lagðir þar fram endurskoðaðir til úrskurðar. 

12. gr. 

Stjórninni skal falið að semja arðskrá í samráði við fiskiræktarráðunaut 

Búnaðarfélags Íslands. Arðskrá er komin í gildi. ef lögmætur fundur samþykkir 

hana og undirrituð er af % félagsmanna. Gildir hún tl 10 ára í senn og er háð 

staðfestingu ráðherra. 

Kostnað, er leiðir af starfsemi félagsins, skulu félagsmenn greiða í sama 

hlutfalli og þeir taka arð. 

13. gr. 

árot gegn samþykkt þessari varða sektum til sýslusjóðs allt að 1000 krónum 

og öðrum viðurlögum samkvæmt XIV. kafla laga nr. 61, 23. Júní 1932. 

ld. gr. 

Lögum þessum verður ekki breytt, nema % mættra félagsmanna á aðal- 

fundi samþykki breytinguna. 

15. gr. 

Félaginu må slita, ef 2% félagsmanna sampbykkja bad. 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 61, 25. júní 1932, um lax- og 

silungsveiði til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðineytið, 26. október 1956 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

fyrir fiskræktar- og veiðifélae Ólafsfjarðar. 

Í. gr. 

Félagið heitir: Fiskræktar- og veiðifélag Ólafsfjarðar. Heimili þess og varn- 

arþing er í Ólafsfirði. 

2. gr. 

Markmið félagsins er að koma upp laxveiði á félagssvæðinu og sera hana 

arðberandi með því: 

mk
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I. að sleppa árlega óákveðinni tölu laxaseiða í veiðivö 

  

2. að reka laxveiði fyrir alla félagsmenn sameiginlega 

um, ef henta þykir, þegar veiði getur byrjað 

Félagið hefir umráð yfir öllum réiti til laxveiða í bessuim völnum: 

fjarðar-ósi, Olafsfjarðar-val ollum þv       ána renna á félagssvæðinu, mundar en 

lagssvæðinu eru: Hornbrekka, Br Íóikol, Vatnsendi, Í 

Kálfsárkot, Holl, Grund, Karlstað Vémundarslaðir, Þverá, Kvíabhrekk 

  

verskot, Hrúthóll, Þóroddstaðir, Auðnir, Garður. Skeggjabrekka, O 

Oheimil er öllum að veiða lax í 

  

legu leyfi félagsstjórnar. Skal þar teki 

hvaða kjörum leyfið er veitl. 

  

Heimilt er félagsstjórninni að lei 

einstökum mönnum eða félögum Hl slangarveiði, ef 

  

hagur fyrir félagið. Þó má það lexfi eigi vera lengur en    lögmætur fundur samþykki og tekið haf! 

Si leyfi vrði til umræðu. 

    

  

Félagið rekur laxveiði við Olaf: og ef GI vill víðar og ræður mann 

  

til að standa fyrir veiðinni. Nefnist bann veiðisljóri. 

  

Veiðistjóri annast um framkvæni fólagsveiðinnar, Bæður hann mann eða 

menn sér til aðstoðar eftir ” 1411 í 
ver0mmni og     færir alla reikninga bar ad 

    

Fælagid starfrækir laxaræktina i samrådi vid ki 

    

   
sinn þannig, að það kaupir laxaseiði og sli við bat 

og annað, er við kemur fiskirækiinni, skal im hfut 

follum, sem ardskrå fælagsins tiltekur klekia    

  

út 100 seiðum fyrir hvern lax. er 

Stjórnina skip 

kosnir á aðalfundi 

  

Formaður gengur
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félagsmaður selur skorazt undan 108 

    

hafi verið 3 ár í stjórn. 26. okt. 

milli 

  

   

  

   

samninga um 

samninga. Hún saniDvkki „AI 

má ráða menn sér ll    Sal 

    

    

aðstoðar, bó án kostnaðar fyrir fél iltrúi félagsins úl á við 

og hefir f ðum þess öllum. 

VEI måla arfundun.     
logmætur: 

    

        

  

im um starfsemi bess å ni ndurskoðaða reikn- 

inga fe eg úrskurð: sljórn og tvo 

ndurskoðendur ik sljórnar og annara 

gsins. Af! fundum, nema um 

ti : sé að ða í |         

  

lserðir fyrir ningar ful 

  

id gr 

; Gllum sjöldum, er í 

  

mt aråskrå, sein      
         

tekjuaf- 

na beim    niður á felagsienn eflir þeim hiullolit
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26. okt. Brot gegn samþykkt þessari varða sektum til sýslusjóðs allt að 1000 kr. og 

öðrum viðurlögum samkvæmt XIV. kafla laga nr. 61, 23. púní 1932. 

17. : 

Lögum þessum verður ekki breytt, nema % mættra félagsmanna á aðal- 

fundi samþykki breytinguna. 

1 er. 

18. gr. 

Félaginu má slíta, ef %% félagsmanna samþykkja það á tveim fundum í röð. 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 61. 23. júní 1932, um lax- og 

silungsveiði til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnui- og sagöngumálaráðuneytið, 26. október 1936. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

A “ T AX Aj 109 REGLUGERD 
26. okt. . sg . . , 5, 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts i Reykjavíkurkaupstað. 

Í. gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem virt eru fasteigna- 

mali og standa á lóð, er liggur að götu eða vegi eða opnu svæði, þar sem vatns- 

æðar liggja, skal greiða vatnsskatt. 

Sama er og um önnur hús, er fá vatn veill úr vatnsveitu bæjarins. 

Skatturinn skal lagður á eftir fasleisnamatsverði húsanna. 

2. gr 

Húsum kaupstaðarins skal skipt í tvo 

1. flokkur: 

Allar byggingar, sem engin íbúð er í: 

Af fyrstu 100000 kr. fasteignamatsverðsins 3/ 

flokka til valnsskatts, sem hér segir: 

Af þvi, sem fasteignamatsverð er þar fram yfir, 2%.. 

2. flokkur: 

Allar byggingar, sem íbúð er í: 

Af fyrstu 100000 kr. fasteignamatsverðsins 3,75% 
2 

sí 00. Af því, sem fasteignamatsverð er þar fram yfir, 3,25'



    

heimilisþarfa vegna 

  

alvinnu, s beim er reki af virðingarverðinu, ef auka- 

gjaldið er ekki ákveðið sérstaklega samkvæmt 3. gr 

3. ør ;. OF. 

Vatnsskattur fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, baðhús. þvottastöðvar, iðnaðar- 

fyrirtæki 

  

og fyrir vatn Í slíkrar notkunar skal venjulega ákveðinn með 

  

samnin skal hann innheimtur      

  

   
ekki samkomulag um upphæð skatts 

th ri í kr. 50 aurar fyrir hverja 100 hektó- 

tr: us minna fyrir bað, sem umfram er, eftir       
í ál ÁArðrin hæmtrar 

HAFI aKVOor6un Dæjdl 

  

hve mikið er nolað. 

  

  íandi greiðir hæfilega leigu fyrir hann. A GV fe >» Fa" Vatnsveitan lego 

Fyrir valn, er lálið er úti til skipa á höfninni, greiðist bæjarsjóði f. h. Vatns- 

  

veitunnar 75 aurar fyrir hvert tonn. sé það flutt í skipin á bátum, en Í kr. 50 a. 

ef það er látið útí við br 

  

23, sætir ól Mg ðX rann Hlafnarsljórn ákveður verð vatnsins 

tahönum vatnsveitunnar án leyfis 

  

    JS
 etja valishreyfivélar í sam-    

  

   

  

kallur hvers árs fellur í gjalddaga 2. janúar, og ber að greiða hann 

   

fil aldkera. 

Re: samky nr. 15, 20. júní 1923, Ul 

bess að fi felld reglugerd um nidur- 

  

jöfnun og innheimtu vainsskatis i Reyk 20. april 1915. 

   6. oktåber 1936. 

  

Afvinnu- og samgöngumálardðun 

Haralder Gudmundsson 

Vigfús Einarsson. 9! 

1936 

109 

26. okt,



1936 332 

110 REGLUGERÐ 
29, okt. 

um skipun slökkviliðs og brunamála í Keflavíkurkauptúni. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

Í. gr. 

Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin þriggja manna nefnd, og 
eiga sæti í henni oddviti hreppsnefndar, sem er formaður nefndarinnar. slökkvi- 
liðsstjóri og einn maður, sem hreppsnefndin kýs til þriggja ára í senn. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar. eftirlit 
með, að fyrirmælum laga um brunamál og tegluserðar þessarar sé í einu og öllu 
fram fylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið hreppsstjóra eða 
slökkviliðsstjóra. 

H. KAFLI 

Hver slökkvitæki kauptúnið skuli eiga og viðhald þeirra, 

2. IT. FT 

Keflavíkurkauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti 
þessi slökkvitæki og áhöld: 

Véldælu með slöngum og tenglum, minnst 50 valnsfötur. brunalúðra, 
áhaldakerru, brunasegl og björgunarsegl auk annara minni áhalda. 

Áhöldum öllum skal á kostnað sveitarsjóðs haldið vel við. Skal smyrja 
vélar og vagna svo oft sem þess er þörf og teyna dælur ekki sjaldnar en einu 
sinni á mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða Gl að auka slökkvitækin eða 
endurnýja þau, skal hún senda hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en 
hreppsnefnd tekur ákvörðun um tillöguna skal leitað umsagnar Brunabótafé- 
lags Íslands. 

3. gr. 

Öl tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim haganlega 
fyrir komið, svo greiður verði gangur að þeim. er á þarf að halda. Lykill að 
slökkvistöðinni skal vera í vörglum slökkviliðsstjóra og svo margra úr slökkvi- 
liðinu, sem þurfa þykir. Brunamálanefnd setur ákveðið að geyma einn lykil í 
smáskáp með glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvislöðinni 
skal haldið vel við á kostnað sveilarsjóðs. 

Á. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir undir umsjón brunamálanefndar eftirlit með slökkvi- 
tækjunum, og ber hann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi. og að þeim sé vel við
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haldið. Við árslok hver sendir slåkkvilidss ti 

  

amálanefnd skrá vfir slökkvi- 110 

hver slökkvitæki hafi verið #9. ok    tæki þau, sem tl eru, og'skal þess jaf 

keypt á árinu og hver hati gengið úr sé 

HI KAFLI 

Hver slökkvitæki húseisandi skuli útvega sér og láta fylgja húsi sínu. 

  

    um stöðum víðsvegar í kaupi 
      

      

Hverju timburhúsi, þar ibúðarherbers h m ofa 

kjallara, skal fylgja nægilega langur kröksty o tr sé svo lan 

  

ur. að hann nái upp í glugga á efsta ibúðarherl kal stiginn 

slökkviliðið. 

  

krókstjakinn geymdur á tilteknum stað, er sé 

6. gr. 

Brunamålanefnd getur ad fengnu sambykki 

  

hverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkom 

stofur, þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sat hússins 

Húseigandi er skyldur til að viðhalda slíkum slökkvi ju 2 rnyia bau,    o 

ekki má nota þau til neins annars en þess að old. 

Brunamálanefnd getur skvldað húseigendur, (la 

er, til þess að útvega á eiginn kostnað og hafa vi 

  

áhöld af þeirri serð, er Brunabótaféla: 

ýkkviliðs. Skylda borgaranna til þess að gegna 

  

Slökkviliðsstjórinn og í 

maður og stjórnandi alls slökk 

  

   

september) å stað, þar seim festar eru upp að 

sé slökkviliðsstjóri, hvar hann byr og hverjir 

slökkviliðinu. 

    
    

1 AR A ENA EL NT nn nd Lax Tung 
Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri mega a! ( báðir u ti 

od , tal i x iG hi 
kauplúninu í senn, nema alveg serstaklega sía! tog þó bví ac bel 

tilkynni brottför sína tímanlega, og sellur se s þeirra stað á 

  

meðan í samráði við brunamálanefnd. 

Allir verkfærir karlmenn 20 60 ára að aldri. senr heimilisfastir eru 1 kaup- 

túninu, að undanskildum presti. læknum, lyfsala og símasljóra og þeim mönn-
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um, sem með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun séu ekki færir til 
vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar eða 
eldsvoða, að eigi sé þörf fyrir alla, skulu þeir elztu sansa fyrir með hvild. 

9. gr. 

Í slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir menn: 
slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðssijóri, 16 liðsmenn og 2 brunaboðar. 

10. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra eftir tillög- 
um brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkviliðs- 
ins eftir öllögum slökkviliðssljóra. Slökkvíliðsstjóri getur sagt upp lðsmönn- 
um slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og Táðið 
aðra í þeirra stað tl bráðabirgða, en þó skal hann sera brunamálanefnd 
grein fyrir brottrekstrinum. og ræður hún síðan menn í stað þeirra, sem vikið 
hefir verið úr liðinu. Allir líðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir að tilkynna 
slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt 
starfi sínu Í slökkviliðinu. Flokksstjórar skulu skyldir tl að tilkynna slökkvi- 
liðsstjóra, ef þeir fara buri úr kauptúninu daglangt. og Hggur sekt við, ef út af 
er brugðið. 

11. gr. 
Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðssljóri hafa fasta þóknun fyrir starfa sinn 

eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. Aðrir liðsmenn slökkviliðsins fá greiðslu 
fyrir hverja klukkustund, er þeir vinna í þjónustu þess við æfingar eða við að 
slökkva eld, eftir gjaldskrá, er hreppsnefnd setur í janbarmánuði ár hvert. 

Þeir, sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá skemmd- 
irnar endurgoldnar úr sveitarsjóði eftir mati, nema öðruvísi semjist um. 

12. gr. 
Hreppsnefnd ákveður eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera, þegar það er að starfi sinn. 

15. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á, að ávallt 
séu nógu margir í slökkviliðinu og það sé vel æft, 

Þegar eldsvoða ber að höndum, ákveður hann. hvernig slökkviliðinu skuli 
fyrir komið og allt hvað gera skuli til þess að slökkva eldinn og varna útbreiðslu 
hans. Þó má hann ekki rífa niður hús tl varnar útbreiðslu elds. nema sam- 
þykki hreppstjóra komi tileða þess, sen fer með umboð hans við eldsvoðann. Ef 
slökkviliðsstjóri er forfallaður. gengur varaslökkviliðsstjóri í hans stað. og sé 
hann heldur ekki viðstaddur, þá hefir yfirstjórn á hendi sá af líðsmönnunum. 
sem slökkviliðsstjóri í samráði við brunamálanefnd hefir fyrirfram ákveðið 
til bess.



14. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er að viðlagðri sekt skyldur hl að mæta    ess kallac inga og til þess að slökkva eld, þegar hann er til 

innan lögsagsnarumdæmis kauptúnsins, og hlýða þá í öllum atriðum öllu því, er | 
i 

yfirmaður hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis vfirmanna yfirgefa 

eldsvoða. áður en slökkt er, né slökkviliðsæfingu, áður en henni er lokið. 

Hreppstjóri er yfirmaður lög reglusveilar þeirrar, er viðhald: 

   reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefn   

eftir tillögum hreppsstjóra hæfilega marga menn meðal beirra så 

til bess ad vera i slåkkvilidimu. Hrenpsstjori åkvedur i sam Dj å    liðsstjóra skipulag lögreglusveilarinnar og siaríss hvers 

  

Skylt er lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða ot 

slökkviliðsmönnunum fyrir greiðum gangi að eldinum og annast um. að engir 

  

óviðkomandi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, ftvtpi þaðan 

neitt burtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni. annast brottflutning og 

aðhjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá. er seki 

verða um brot, og kærir þá. 

Umferð má banna um götur, þar sem þess þarf með. 

V. KAFLI 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

  

Heimilt er að taka vatn lil þess að slökkva eld og 

vatnsbólum, hvar sem er. Skylt er sérhverjum húsei 

tekið úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva eld. 

er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðar 

  

húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum húseiganda skylt að le) É;    
   

slökkviliðinu tálmunarlausan aðgang um lóð sína, en fúl 

skemmdir. ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur. er sérhverjum skyli að lána þau tæki, er hann hefir, Hl þess 

  

að flytja vatn og tæki slökkviliðsins. Ef læki. sei hefir verið lánað, skenimisl 

eða týnist, skal fullt endurgjald koma fesir úr sveilarsjóði. 

Meðan verið er að slökkva eld, eru bæjarbúar. er valn laka úr sömu valns- 

veitu eða brunnum. skyldir að takmarka valnsnolkun sína sem mest má 

verða.
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17. gr. 
Það er skylda allra, sem viðstaddir eru eldsvoða, hvort seim þeir eru í slökkvi- 

liðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, seim þeir geta, ef slökkviliðsstjórinn 
krefst þess, og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

Ví. KAFLI 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

. 18. gr. 
Reykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári. Þó getur hreppsnefnd eftir tillög- 

um brunamálanefndar ákveðið. að hreinsun skuli fara fram oflar, ef sérstakar 
ástæður eru tl. Brunamálanefnd skal eftir fyrirmælum hreppsnefndar einn 
sinni á ári hverju láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum kauptúnsins og 
Ha eftir, að þau séu útbúin lögum samkvæmi, og að revkháfar hafi verið nægilega 
hreinsaðir. svo og aðsæta, hvort púðurbirgðir, sprengiefni og Önnur eldfim og 
hættuleg efni séu geymd sem vera ber samkvæmi lögum um brunamál og sam- 
kvæmt ákvæðum regluserðar bessarar. Skoðunarmenn skulu og Hita eflir, hvort 
sligar og króksljakar eru nothætir og geymdir þar, sent þeir eiga að vora. 
Á sama hátt skal lita eftir sérstökum stökkvitækjum, ef þau eiga að vera í hús- 
inu. Skoðunarmenn skulu gera skýrslu um skoðunina. er afhendist brunamála- 
nefnd og sendist til Brunabótafélags íslands. ef óskað er. 

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í Þessu efni, skal 
það tafarlaust bætt. ef hægt er. Ella má veita húseiganda stuttan frest til þess 
að lagfæra gallana. Skal þá að frestinum liðnum ný skoðun fara fram. Komi 
þá í ljós við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem að var 
fundið, skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir hreppsstjóra, er kemur fram 
ábyrgð á hendur hinum Þbrotlega og tætlur á hans kosinað færa j lag það. er lag- 
færa þarf. 

VIL KAFLI 

Um brunaboðun. 

19. gr. 
Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það 

slökkviliðinu þegar í stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á gongum sinum 
um kauptúnið hafa sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í húsum, 
og tilkynna það þegar í stað slökkviliðsstjóra, brunaboðum og Öðrum úr slökkvi- 
liðinu, hreppsstjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal þar Gl önnur skipun 
verður gerð, slökkviliðið kallað saman með bví að hefja brúnakall um kaup- 
lúnið með brunalúðrum.



VIL KAFLI 

Ymsar almennar varúðarreelur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 

Á götum. stakkstæðum, torgum eða almannafæri eða mill húsa eða í görð- 

um må ekki setja lausar eldstór eða hlóðir. nema leyfi sé veitt Hl þess af slökkvi- 

liðsstjóra, og ákveður hann þá, hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra var- 

úðarreglna skuli gætt. Þegar slíkt er lextt, skulu menn aillaf vera við eldinn. 

imeðan logandi er í hlóðunum. Hið sama er og um dysisbræðslu, tjorugerd og 

bikgerð og bikun á veiðarfærum. Mill húsa eða úli við má ekki bera eldslæður 

nema í lokuðum málmkössum. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál eða halda 

brennur, nema leyfi hreppsstjóra komi öl 

21. gr. 

Eldivið, steinkol, mó og annað eldsnevti må ekki leggja fyrir utan hus 

nema með samþykki brunamálanefndar, og veitir brunamålanefnd því aðeins sam- 

hykki til þess. að ekki geti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og 

borðvið má því aðeins hafa fyrir utan hús, ad brunamålanefnd leyfi. Ákveður hún, 

un leið og hún veitir lexfið. hversu stór lrjástafli megi vera, hve langt bil 

skuli vera á milli þeirra. og minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má aldrei 

vera minni en 6 metrar. 

Það skal yfirleitt ekki leyft að hafa viðarstafla hærri en 4 meira og ekki 

siærri að flatarmáli en 40 fermeira, enda standi þá staflarnir ekki nær hver 

öðrum en svo, að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 imelra. 

Birgðir af steinolíu, benzini, terpenfinu eða öðrum eldfimum vökvum skulu 

ætið geymdar í húsum inni eða í mannheldum girðingum og hvergi nema 

bar, sem hreppsnefnd samþykkir. Þó má ekki geyma birgðir af vökvum þess- 

tuni nema Í steinhúsum með steinsteypuloftum eða steinsteyptum kjöllurum 

með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt 

lögum um brunamál. 

Hafi einhver sett birgðir af slíkum eidfumuum vökvum á bersvæði eða ann- 

arsstaðar í óleyfi hreppsnefndar, má hreppsstjóri láta flytja þær burtu á kostn- 

að eiganda. 

22. gr. 

Þar sem geymdar eru birgðir af steinolíu. terpentinu, benzini eða áþekkum 

eldfimum vökvum. skal eftirfarandi varúðarreglum fylgt: 

a. Séu birgðirnar meiri en $00 lítrar af steinolíu eða 175 Htrar af benzini eða 

álika eldfimum vökvum. má hvorki bera um geywmslustaðinn eld eða ljós, 

enda þótt það sé birgt í ljóskeri. ekki kveikja á eldspýtum né reykja þar 

tóbak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, reykháfar eða hitaleiðslur, sem 

eldhætta getur stafað af. 

b. Séu birgðirnar ekki meiri en 800 Htrar af steinolíu eða 175 lílrar af benzini 
x , 

eða álíka eldfimum vökvum og þær geymdar utan húss. í görðum eða port- 

1956 

110 
29. okt.
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um, þar sem ekkert hús er nær cn 6 metrar. má því aðeins bera þar um ljós. 
en eld má ekki kveikja þar né bera. Ekki má 

NON sá 
að það se       

þar ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema ljósið sé 
ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. Séu slíkar 

geymdar innan húss, skal sæta sömu varðar og undir a.-lið. 

  

ad 200 litrum af steinolíu eða 10 LHtrum af benzini eða álíka 

  

eldfimum vökvun má seyma í sölur eða smiðahúsum. en bá skulu þær 

  

geymdar á stað í málmíláti eða lokuðum flöskum. Skal þó sætt 
V úðar og undir a Hið. 

    

þar sem farið er með eld eða ljós, má ekki 
áti neinn ljósvökva með blossamarki undir 40 stiga hita hundr- 

i. d. benzin 

eymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum eða 
7 , A Is 
írar varúð 

  

    r. Fari ljósvökvi niður á sólf í húsi. 
upp Þegar í stað svo vel sem hægt er. Í húsum má 

    

Sevma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum. nema vfir þeim sé á- 

  

breiða, sem ekki er eldfim. Þar sem seymdir eru meira en 200 litrar af 
tar af benzíni eða álíka eldfimum vökvum. má engin 

  

a < 
DOT ed 

  

cma undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt    seymslustaðnum lokað, svo óviðkomandi komist þar 
ekki inn. 

Benzingevma má hvergi selja upp meðfram götun kauptúnsins nema sam- 
kvæmi fyrirlagi hreppsstjórnar að fengnum tillögum Þbrunamálanefndar. 

  

rær sleinhúsum en 15 metra og ekki nær tinburhúsum 
melra, og skal frásangur allur vera svo rammbyggilegur, að sem 

  

eldhætta stafi af. Tóbaksreykinsar mega ekki fara fram í nánd við 
geymana. Tæmdar benzíntunnur skal jafnharðan flvtja burtu. 
Landflutningur á benzíni og olíu í stærri stíl. svo og fylling benzin- og oliu- 
sevina má ekki fara fram nema undir eftirliti. sem framkvæmt er eftir 
fyrirmælum brunamálanefndar. og skal það kostað af eiganda eða farms- 
móttakanda 

Í hverjum Seymslustað skal prentað einlak af reglum þessum hanga á vegg, 
þar sem það er auðvelt til aflestrar 

23. or. 5 

Í smiðahúsum bandiðnarmanna. sem fást við trésmíði. skal sæta þessara 

Eld må ekki fara með nema í eldstæðinu eða ofninum, og tóbaksrevkingar 
skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi úir málmi, er 
sé að minnsta kosti 50 em á hæð, og sé hann þannig áfastur ofninum, að 
allar glæður og eldur úr honum detti í kassann 
Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, er “ Í 

i
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nái a. m. k. 8 cm åt fyrir pottinn á alla vegu. Brun målmplåtunnar skal 110 

beygð upp á við. 29. okt. 
Þar sem ekki er rafmasnsljós, má eingöngu nola steinolíuvegglaimpa eða 

lokað ljósker. en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

Ekki má fleygja eldspýtu á sólfið, þegar kveikt hefir verið á henni, heldur 

skal fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða á annan stað. 

Þar sem vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 

Tréspænir. hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir mega ekki Hegja dreifðir um 

smiðahúsgólfið dag frá degi. Á hverjum degi að endaðri vinnu skal þeim 

sópað saman og þeir bornir úr smiðahúsinu eða þeim komið fyrir á sér- 

stökum stað í smíðahúsinu, sen ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af tre- 

spónum skal geyma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta getur 

stafað af. 

Miklar birgðir af trésmiíðaefni mega ekki Hsgja í göngum eða stigum og 

heldur ekki utan við smíðahúsið, nema sérstakt leyfi brunamálanefndar 

komi til. Handiðnarmenn. sem fást við trésmíði og járnsmiði, mega ekki 

geyma meira viðarsmiðaefni í járn- og trésmiðju sinni en þarf til þess að 

vinnan verði innt af hendi viðslöðu- og tafarlaust. 

Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smiðahús- 

inu, skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn 

komist ekki í það. 
Í sérhverju smiðahúsi. þar sem valnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani 

með viðfestri slöngu: ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva af 

þeirri gerð. er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. Brunamálanefnd getur 

veitt undanþágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði. þar sem vinna að 

jafnaði aðeins 1- 2 menn. 

Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest 

á vegg. þar sem auðvelt er að lesa bað. Forstöðumaður smíðahússins skal 

sjá um. að reglum þessum sé hlýtt og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti 

sætt í meðferð á eldi og ljósi. 

IX. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

24. gr. 
“astir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

I. Björgunarflokkur ......... 4 liðsmenn 

2. Húsrifsflokkur 22... 2 - 

3. Vatnsslönguflokkur 22.00.0000 4 — 

4. Dæluflokkur 22.02.0000. Á — 

5. Vatnsburðarflokkur ....00%.. eeeeseesne 2 - 

6. Brunaboðar .....022.. 00 2 —-



íiokksstjóra fyrir flokkana. Hann skal og árlega 
    st Q iði á " og skal hverjum 

  

kuli vera. AJ lokinni æfingu eða eldsvoða 

  

að. 1 

  

nonnum úr björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er    á brunastaðnum, svo fljótt sem unnt er. Hinir slå 

ra björgunartækja á brunastaðinn. Fyrsta verk     

  

að bjarg: ' fólki, þá Hfandi skepnum og síðan 

nefnast, undantekninsarlaust. Allt, 

fara vel með og koma því á svo óhultan stað. sem 

ta hann framkvæma að undanskildu fólki og skepn- 
un slökkviliðsstjóra eða annars, sem sengur í hans 

   

    

kipar einn úr flokki þessum sem flokksstjóra, sem 
Lt snúið sér tilmed skipanir sínar. sem og til hinna annara 

kunna að verða 

  

á hendi að rifa það. sem þurfa þykir, eftir skipun 

Jóra. Skal hann ávallt vera með sín ákveðnu verkfæri á bruna- 
foða björgunarflok ettir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 

    

okkur skal sjá um. að allar slöngur og vatnsgeymar komi á 

  

nf dælunum, og sl hann koma slöngunum svo fyrir.       

      

   

    
   

  

ð hi kal flokkurinn starfa sem bunu 
stjóra fr fvri 

d. Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unnt er, begar 

  

eldsvoða ber að höndum. og hafa dælurnar í góðu standi. Hvtja þær þans- 
Í rt fyri véldælurnar í gang og lála þær 

1. Einnig skulu þeir aðstoða vatns- 

  

ec. vart, gera slökkviliðinu aðvart 
A A mn ”, + Crime) A : í ” eða á annan Í „sem tyrirskipað er af brunamála- 

   twþeli, skulu þe í lúður við hús hvers liðsmanns. 

  

ur var við þá, og skal Hðsmaður þesar sefa þeim merki 
1 

Í 

orðið þeirra var. Ekki mega þeir tala við nokkurn mann 
hústölu, þar sem eldurinn er. Skulu þeir að afloknu 

að mæla á brunastaðnum og vinna þar bað, sem slökkvi- 
bá. Loks skulu þeir skyldir til að tilkynna slökkviliðs- 

skipun slökkviliðsstjóra. 

)JKKUTP SKA akvedinn af slåkkvildsstjåra i samrådi vid bruna- 

       málar kksins Sela skipað hverjum sem er tr flokknum 
i iðsloða sig eflir börfum með flutning á vatnsfötum til og frá slökkvi- 

og til að bera vatn að brunastaðnum að viðlögðum sektum. sbr. 
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26. ør. 110 

Årlega skal halda minnst 3 æfingar, og er lidsmånnum öllum (sbr. 9. gr.) 29. okt. 
1     skylt að mæla þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr 

skylduliðinu (sbr. 8. gr.), er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri á- 

kveður, hvenær æfingar skuli haldnar, en gæta skal um það hagræðis liðsmanna. 

Skal halda skyrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs til Brunabóta- 

félags Íslands til athugunar 

27. gr. 

Allir liðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða 

eða tal og gera sér far um að laka öllu með gætni og stillingu og vera fljótir og 

líðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

28. Er. g 
Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld 

eða á annan hátt brotið á móti brunareglugerð kauptúnsins, vanda um við þá, sem 

gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra. gera slökkviliðsstjóra 
aðvart svo fljótt sem unnt er 

20. er. 

Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á slökkvistöðinni að undanskild- 

un nokkrum hluta björgunarliðsins (sbr. 25. gr.), nema þeir séu þess fiillvissir, að 

öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skvlda til að sjá um, að 

þau komist á brunastaðinn í nothæfu áslandi. Enginn má fara af brunastaðn- 

um nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Engin forföll eru tekin gild önnur en 

veikindi eða fjarvera úr lögsagnarumdæminu. 

Sektarákvæði o. tl. 

30. gr. 

Með Þrot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál. og   

greiði hinn seki allí að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í sveitarsjóð. 

Reglugerð bessi, sem hreppsnefnd Keflavíkurhrepps hefir samið og sam- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 1907, til þess 

að öðlast þegar gildi og birtist tl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 17, 13. marz 1918. 

AÁtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. október 1936 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

åd
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REGLUGERÐ 

um gosdrykki. 

Skýring hugtaka. 

I. gr. 

Gosdrykkir eru: 

1. límonaði, 

2. freyðilímonaði, 

3. ölkelduvatn, 

1. sódavatn, 

5. kjarnadrykkir: 

a. kjarnadrykkir með náttúrlegum kjörnum, 

b. kjarnadrykkir með gervikjörnum. 

2. gr. 

Límonaði (aldinlímonaði, ávaxtalímonaði) er drykkur, sem búinn er til úr aldinsafti eða 

limonaðisafti og vatni. Í stað aldinsafts er stundum notaður aldinsafi og hreinn hvítur neyzlu- 

sykur (sacecharosc), enda er hlutfallið á milli safans og svkursins, eins og fyrir er mælt í reglu 

gerð nr. 51 20. júlí 1936 um aldinsafa og aldinsöft. Ef notað 

  

ir er þykktur aldinsafi, er hann 

  

bynntur med jafnmiklu af vatni og úr honum hefir gufað við upphitunina. Í límonaði, þó 

undanteknu sítrónulímonaði (sitrón), er stundum einnig notuð víinsýra eða mjólkursýra. Í límon- 

aði er að minnsta kosti 7% af sykri. Í limonadi år citrus-tegundunum ern oftast notuð ilm- og 

bragðefni barkarins. Í staðinn fyrir vatn er stundum einnig notað ölkelduvatn. Limonadi er 

kennt við aldintegund þá. sem í það er notuð. 

Freyðilímonaði (ávaxtafreyðilímonaði, aldinfreyðilímonaði) eða límonaði (ávaxtalímonaði, 

aldinlímonaði) með kolsýru er limonaði. sem í hefir verið bætt kolsýru. Það er kennt við aldin 

tegund þá, sem í það er notuð. 

Ölkelduvatn er náttúrlegur vökvi, eins og bann kemur fyrir í uppsprettum (ölkeldum), og eru 

í einu kílógrammi af bví að minnsta kosti 1000 milligrömm af uppleystum söltum og 250 milli- 

grömm af kolsýru (C02). Ölkelduvatn er fyllt á flöskur á uppsprettustaðnum. Olkeldnvatn má 

ekki selja né dreifa manna á meðal, nema viðkomandi ölkeida sé viðurkennd til þeirra nota af 

ráðher 

  

  Sódavatn er drykkur, sem búinn er til úr vatni eða ölkelduvatni og vínsýru, mjólkursýru eða 

  

   

  

sitrónusýru, jJjarðsöltum og kolsýru. 

Kjarnadrykkir eru búnir til úr náttúrlegum kjörnum eða gervikjörnum og vinsyru, sitrånu- 

sýru eða mjólkursýru, breinum, hvítum nevzlusykri og vatni eða ölkelduvatni, stundum einnig mysu 

eða þykktri mysu, og er í þá látin kolsýra. Kjarnadrykkir eru stundum lHtaðir. Í stað sykursins 

  

má að nokkru eða öllu leyti nota sterkjusíróp eða gervisvkur. Í kjarnadrykkjum eru, svo framar- 

lega sem þeir eru ekki gerðir sætir með gervisykri, að minnsta kosti 7% af sykri, og má í stað 

eins hluta af sykri nota 1% hluta af sterkjusírópi. Gerður er munur á tvennskonar kjarnadrykkjum: 

I. Kjarnadrykkir, sem í hafa verið notaðir náttúrlegir kjarnar. Þeir eru auðkenndir með bragði 

aldintegundar þeirrar, sem viðeigandi kjarni er unninn úr, t. d. „kjarnadrykkur með hindberíia-. 

sítrónu- o. s. frv. bragði“. 

2. Kjarnadrykkir, sem í hafa verið notaðir gervikjarnar. Kjarnadrykkir úr kjarnadrvkkjadufti 

eða kjarnadrykkjatölum eru taldir til þessa flokks kjarnadrykkja. 

3. gr. 

Límonaðisaft er aldinsatt eða sambland af tveim eða fleiri tegundum aldinsafta, ennfremur 

vara úr þykktum aldinsafa og hreinum, hvítum neyzlusykri, og er stundum bætt jafn-miklu vatni 

i þykkta aldinsafann og úr honum hefir verið soðið. Í límonaðisött, þó að undanteknu sitrónu 

limonaðisafti, er stundum notuð vínsýra eða mjólkursýra. og í límonaðisöft citrus-tegundanna 

eru oftast notuð ilm- og bragðefni barkarins.
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Kjarnadrykkjaduft og kjarnadrykkjatölur eru búnar til úr hreinum. hvítum neyzlusykri, 

  náttúrlegum kjörnum eða gervikjörnum, svo og vínsýru eða sitrónusýru og nmatrón (Na HC0Os), 

stundum einnig litarefnum og Htlu einu af egg 

  

ihvilu úr eggjum eða glveyrrhízí ni, og eru ætlaðar 

  

til tilbúnings á kjarnadrykkjum. 

Náttúrlegir kjarnar (náttúrlegir essensar) eru unnir á þann hátt. að jurtir eða jurtahlutar. 

sérstakleg 

  

Til náttúrlegra kjarna teljast náttúrlegar ilmolíur (aetherískar olíur), sem hæfar eru til neyzlu, 

og er terpenið oftast hreinsað úr þeim. Ennfremur sambland úr þessum olíum og náttúrlegum 

kjörnum. 

Gervikjarnar eru efni. sem líkjast náttúrlegun kjörnum að bragði og lykt. en eru búnir til á 

    kemiskan hátt. Sambland úr þessum kjörnum og náttút g egum kjörnum telst til þessa flokks kjarna, 

Ákvæði um umbúðir og auðkenningu. 

5. gr. 

Gosdrykki, sem ekki er neytt begar ad framleiðslu lokinni, má aðeins setja í umferð og hata 

á boðstólum í lokuðum flöskum. 

Í flöskunum skal getið 

I. nafns og heimilisfangs framleiðanda. setji einhver annar en framleiðandinn vöruna i um- 

ferð undir sínu nafni, þá skal nafns þess manns getið í stað framleiðandans 

2. tegundar og flokks innihaldsins. 

Limonaði, freyðilímonaði og límonaðisaft, sem þykktur aldinsafi hefir verið notaður í, skulu 

auk þess vera auðkennd með orðunum „búið til úr þykktum aldin- (t. d. epla-, sítrónu-. hindberja-) 

safa“. 

Kjarnadrykkir, sem í eru notaðir náltúrlegir kjarnar, skulu auðkenndir með orðunum „með 

aldin- (t. d. hindberja-, sítrónu-) bragði“. 

Kjarnadrykkir, sem í eru notaðir gervikjarnar, skulu einungis auðkenndir sem kjarnadrykkir 

með gervikjörnum. 

Ákvæði til verndar heilbrgði manna. 

  

Sérstaklega er óheimilt 

I. að búa til þær vörur, sem nefndar eru í 14. grein þessarar reglugerðar, á Þann hátt, að í 

beim sé arsen, blý, zink, antímón, kadmium. kopar eða amylnitrit, 

2. að selja slíkar vörur í umferð eða hafa bær á boðstólum. 

Þessi ákvæði koma Þó eis 

  

til framkvæmda. ef ekki er í vörunni meira af þessum efnum en 

minnst getur orðið, eða ef um er að ræða Ölkelduvatn úr viðurkenndum Ölkeldum, sem þessi 

efni eru Í. 

Matsreglur. 

To ør i. gr. 

    Sérstaklega þegar svo til h: 

  

angar, er hér greinir, teljast ysdrykkir og efni í þá skemmd. og 

má ekki hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess: 

Í. Eimonaði, freyðilímonaði og kjarnadrykkir, sem farnir eru að gerjast. 

2. Viðbrennt límonaðisaft. 
9 3. Freyðilímonaði, ölkelduvatn, sódavatn og kjarnadrykkir, sem misst hafa svo mikinn bluta 

  

kolsýrunnar. að þan ólga ekki, eru „darð“. 

8. gr. 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, eru gosdrykkir og efni í þá metin eftirlíkt 

eða fölsuð, og má ekki hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess. Undanteknar eru 

þó vörur þær, sem greinir í 6. og 12. tölulið þessarar greinar: 

I. Gosdrykkir og efni í þá, sem ekki eru framleidd samkvæmt skilgreiningu 14. greinar þess- 

arar reglugerðar 

a þó aldini eða aldinblutar, eru eimdir, seyddir í vatni eða vínanda eða eru pressaðir. 
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2. Gosdrykkir, sem i er meira en 

  

af alkóhóli, miðað við þunga. 
3. Límonaði. freyðilimonaði og límonaðisatt, sem í hefir verið notað sterkjusíróp eða svkurteg- 

undir aðrar en hreinn, hvítur neyzlusvkur. 

1. Gosdrykkir og efni í | sem Í eru jarðsýrur eða freyðiefni, þó að undanteknu litlu einn af 

    

eggjahvítu úr c g gjum eða glveyrrhizíni í kjarnadrykkjadufti eða kjarnadrykkjatölum og þeim 
kJ 

í 

  

kjarnadrykkjum, sem úr þeim eru gerðir. 

„1 

I 

  

  monat 

  

4 i, freyðilímonaði og límonaðisaft, sem er litað. 
Sjarnadrykkir með náttúrlegum kjörnum, sem í hefir verið notuð mysa, enda séu þeir ekki 
auðkenndir með orðunum „með mysu“ eða „með þynntri mysu“ 

  

7. Límonaðisött, sem í er minna en 60% eða en 68% af sykri. 
ð. 

met     

    

Limonaðisöft, sem í hefir verið blandað vatni. Þó undanteknu límonaðisafti úr þykktum 
aldinsafa, sem í hefir verið blandað jafn-miklu af vatni og soðið var burtu 

9. Eplalímonaðisaft, sem í er meira en 2,5% af vinsý ð eða mjólkursýru, og önnur límonaðisöft. 

sem Í er meira en 1% af þessum sömu sýrum, þó 

  

undanteknu ákvæði 10. töluliðs. 
10. Sítrónulimonaði (sítrón) og sítrónulimonaðisaft. sem í hafa 

  

settar sýrur. 
Il. Gosdrykkir og efni í þá, sem í hafa verið notaðar sýrur eða sölt. sem fullnægja ekki kröfum 

9. greinar þessarar reglugerðar um hreinleika þei 

  

12. Kjarnadrykkir, sem í hefir verið notaður gervisykur. en séu þeir ekki auðkenndir á ettir-     
  hátt Tu er i 

| Með gervisykri i 
farandi 

  
Ordin og ramminn utan um þan skulu prentuð með lit. sem ekki er notaður annarsstaðar á 
einkennismiðanum. 

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, eru gosdrykkir og efni í þá metin blekkjandi 
vegna villandi auðkenningar, upplýsinga eða umbúnaðar: 

1. Gosdrykkir og efni þá, sem auðkennd eru með einhverjum gervinöfnum. nema Þau sén jafn- 
framt auðkennd með réttu tegundarheiti. 

  

duft eða kjarnadrykkjatölui 

  

2. Ef kjarnadrykkir með náttúrlegum kjörnum eða kjarnadrykkij 

  

eru auðkenndar á þann hátt. að bent sé frekar ina en fram kemur í auðkenningunni 
-, sílrónu-)     „með aldin- (t. d. hindberj: 

3. Ef kjarnadrykkir með servikjörnum og rnadrykki eru auðkennd á þann hátt. að 

  

x 

  

bent sé til aldina eða jurtahluta með orðum, myndum með öðru móli. 
t. Ef gosdrykkir aðrir en ölkelduvatn eru auðkenndir með orðum eða myndum á þann hátt, að 

bent geti til ölkelduvatns eða ákveðinnar tegundar ölkelduvatns, nema þetta ölkelduvatn hafi 
eingöngu verið notað í stað vatns 

Hreinleiki sýrnanna og saltanna. 

10, gi 

Við framleiðslu á gosdrykkjum og efnum í þá skal vínsýran, sítrónusýran, mjólkursýran. 

  

sódinn (Na2CO3) og natrónið fullnægja þeim skilvrðum, sem sett ern í meðfylgjandi viðbót við 
þessa reglugerð. 

Almenn ákvæði. 

11, gr. 

Til að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum. sem undir þessa reglugerð falla, skal 
fyrst um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með mat- 

   
vælum og öðrum nevzln- og nauðsynjavörum greið: egundum, sem um getur í 
2. grein þessarar reglugerðar, kr. ð hverja 100 lítrum af innflutningi 
eða framleiðslu. Gjald þetta innheimtist með tollte tir sömu reglum. 

12. gi 

Um málarekstur og refsingar vegna brota á tegluserð þessari fer samkvæmt 11. grein laga 

  

eg öðrum Deyzlu- og nauðsynjavörum 

  

nr. 24 1. febrúar 1936 um eftirlit með matv:



  

13. 

Reglugerð bessi ådlast gildi 1. oktåber 1936. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24 Í. febrúar 19: 

  

og birtist til leiðbeiningar og 

eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 10. september 19: 

  

Haraldur Guðmundsson. 

Gustav A. Jónasson. 

VIÐBÓT 

1. Vínsýra. 

Eftir að vatnsupplausn vinsýrunnar 0 hefir um það bil verið neutralíseruð með am- 

móníakvökva, má hún ekki breytast, þótt 

sýra). 

  

hana sé látin I 

  

leiumsúlfatupplausn (oxalsýra, þrúgu t 

Ef 5 g af vinsýru eru leyst upp í 10 em“ af valni, í þessa upplausn eru látnir 13 em? af am- 

mónlakvökva og 2 em? af bynntri ediksýrn og síðan bætt við 3 dropum af natríumsölfidupplansn, 

  

þá má þessi vökvi ekki vera dekkri á 

  

inn heldur en upplausn, sem er jöfn að rúmmáli og 

fyrri og í eru 10 em“ af þynntri blýacetalupplausn, sem í er 0,1 em? af 

sú 

blýacetatupplausn (1 9) 

i 550 cm”, « 

  

3 dropar af natriumsulfidupplausn (of mikid af bly- ( g koparsamböndum). Athugunin 

fari fram Í tveim jafn-víðum tilraunaglösum, sem fyllt ern upp að jöfnun marki 

Í vinsýru mega í mesta lagi vera 0,3% af ösku 

  

    Ef 1 g af muldri sítrónusýru uppleyst í 10 em“ a Mrennisteinssýru er hitað í 8090) G heitu 

vatnsbaði í eina klukkustund í tilraunaglasi. sem hreinsað hafði verið með brennisteinssýru, | þá má 

upplausnin aðeins verða gulleit á Htinn, en hvorki brún né svört (vínsýra). 

  

í þessa upplausn látni m? af þynntri 

  

Ef 1 g af sítrónusýru er leyst upp í 10 em? af vatni o4 

kaleiumklórídupplausn, þá má engin breyting eis 

  

sér stað á upplausninni næstu klukkustund 

(oxalsýra}. 

  

Ef 5 af sítrónusýru eru leyst upp í 19 em? af vatni, í þessa upplausn látnir 12 em“ af am 

  

móniakvökva og síðan bætt við 3 dropum af natriumsuålfidupi þá má þessi vökvi ekki verð: 

dekkri á lítinn heldur en upplausn, sem er jöfn að rúmmáli og sú fyrri og í eru 10 em“ af þynntri 

  

blýacetatupplausn, sem í er 0,1 em? af blý 

  

tatupplausn (1 9) i 550 cm”, og 3 dropar af natrium- 

súlfídupplausn (of mikið af blý- og koparsamböndum). Athugunin fari fram í tveim jafn-viðum 

tilraun: 

  

slösum, sem fyllt eru upp að jöfnu marki. 

Í sítrónusýru mega í mesta lagi vera 0,3% af ösku. 

3. Mjólkursýra. 

í henni má vera litið 

eitt af sykri og dextríni, Lilur sýrunnar má vera gulur eða allt að því ljósbrúnn. 

Af mjólkursýru má aðeins vera dauf lykt, sem engan veginn er Ó 

  

Vatnsupplausn mjólkursýrunnar (1 9) má ekki breytast, þótt í hana sé látið brennisteins 

vetnisvatn (þungmálmasölt). 

Sé í 1 emð af mjólkursýruupplausn látið jafnmikið af kaliumferróecyanidupplausn (1 9), 

þá má aðeins slá á hana daufum, bláum lit, en alls ekkert botnfall myndast (járn) 

Ef 1 em af silfurnitratupplausn (2%) er látinn i 1 em! af mjólkursýruupplansn, sem þynn! 

er út með 5 em af vatni og sýrð með nokkrum dropum af saltpétursýru, má hún aðeins verða 

sruggug, en þó ekkert botnfall myndast (klórid). 

í em“ af mjólkursýruupplausn er bristur saman vid 6——8 em“ af alkóh     
  

filterað. Fillratinu er skipt til helminga 1 jafn-stor     unaglös. Séu í annan heln nit 

  

SI 

1—-2 dropar af kaleíumklóridupplausn (360 Bé) og suðan síðan látin koma upp. á hann að haldast 

tær eða verða alls ekki gruggus en hinn helmingurinn, sem í er látinn Í dropi af brennisteins- 

    

sýru (óbundinn brennisteinssýr: 

1. Kristallíserað natríumkarbónat (sódi). 

Í kristalliseruðu natriumkarbónati skulu að minnsta kosti vera 37% af vatnssnaudu natrium 

ati. 
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Vatnsupplausnin (1 19) må ekki breytast, bått i hana séu låtnir 3 dropar af natriumsulfid 

upplausn (þungmálmasölt). 

Sé vatnsupplausnin sýrð með saltpétursýru, má hún engum breytingum taka, þótt í hana sé 
1 

;g Í mesta lagi verða ópalíserandi gruggug á næstu látin baríumnitratupplausn (brennisteinssýra 

10 mín. eftir að silfurnitratupplausn hefir verið bætt í hana Gsaltsýra) 

Se vatnsupplausnin hituð upp. má ekki verða vart við ammóníak (ammóníumsölt). 

Ef 1 g af kristallíseruðu natríumkarbónati er leyst upp í 5 em? af natríumhypófosfitupplausn 
I og hún hituð í stundarfjórðung í sjóðandi vatnsbaði, má hún ekki taka á sig dekkri lit (arsen 

sambönd s 

5. Þurrkað natríumkarhbónat 

0 vatnssnauðu natríum- Í þurrkuðu natríumkarbónati skulv að minnsta kosti vera 74% af 

karbónati. 

Hvað hreinleika þess viðvíkur, verður það að fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til 

íseraðs natríumkarbónats. Við prófanirnar skal þó aðeins notaður helmingur þess, sem notað 

  

kristal 

er af kristallíseruðu natrínmkarbónati. 

6. Natríumbíkarbónat. 

  

g Í saltinu, sem þurrkað hefir verið yfir brennisteinssýru, skulu að minnsta kosti vera 

af natríumbíkarbónati. 

  

Et 0,3 g af natríumbíkarbónati eru leyst upp í 10 emi af vatni, upplausnin aðeins sýrð með 

þynntri ediksýru og síðan bætt í hana 2 cm?” af natriumkåbaltinitritupplausn, bå må ekkert 

myndast á næstu 2 min. (kalíumsölt). 

Vatnsupplausn natríumbíkarbónasins (1 10) er sýrð með þynntri ediksýru, svo að upp- 

lausnin sýni aðeins súra teaktion með lakmúspappír. Þessi súra upplausn má engum breytingum 

taka, þótt í hana sé bætt 3 dropum af natríumsúlfiídupplausn (þungmálmasölt), og ekki heldur á 

  

næstu 4 mín. eftir að í hana befir verið bætt baríumniítralupplausn brennisteinssýra). 

Vatnsupplausn natrtumbíkarbónatsins. sem sérð hefir verið með saltpétursvru, skal vera tær 

hún í mesta lagi verða ópalí thióbrennisteinssýra), og sé í hana bætt silfurnitralupplansn, má 

serandi gruggug (saltsýra). Af járnklóridupplansn må hån ekki LHtast rauð (rhódanvetnissýra). 

vatni, sem gerð er við ekki meira en Í5     nbíkarbónati í 20 em” : 

í hana er bætt 3 dropum af phenólphthaleinupplausn (natríum- 

  

Upplausn úr Í g af 

  

C. má í mesta lagi verða ljósranð. 

karbónat) 

Sé valnsupplansn nalríumbíkarbónatsins (1 19) hituð upp með Í em“ af natríumbvdroxyd 

ammónfumsöl ). 

natríumhypófosfitupplausn og hún hituð 

  

upplausn, má ekki verða vart við ammóni: 

  

st upp Í 5 eim 

mó hún ekki taka á sig dekkri lt (arsensambönd). 

  

Ef í af natríumbíkarbónati er ley    

  

Í stundarfjórðun iððandi vatnsbað 

  

REIKNINGUR 

fyrir styrktarsjóð til Svíþjóðarferðar. 

Höfuðslöóll: 

Stofnsjóður samkvæmt skipulagsskrá í. mat 1935 (Sljórnarlíð- 

indi 1935, B. ne. #2) oo kr. 1 a Í 

Aukning á árinu: g 

Í. Vextir af bankainnslæðu 193 BN 114.72 

2. Vextir af bankamnsltæðu 1935 BN 28 LAS 
  

Kr. 6019,20 

Sjóðurinn er ávaxtaður 1 sparisjóðsdeild Landsbanka Islands. 

2. rantur 1956. 

  

For: 

Hermann Jónasson.
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SNORRASJODUR 1930 113 

Årsreikningur 1935. = 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .............. kr. 132256.45 

Aukning á árinu samkvæmt neðangreindum reikningi ........ 1869.40 

Eignum sjóðsins er varið þannig: 

Jarðræktarbréf ..... a rrn . kr. 130400.00 

Innstæða í sparisjóðsbók nr. 26 í Búnaðarbanka Íslands .... 3725.85 

og. Kr. 134125.83 
Tekjur: 

    

Vextir af jarðræktarbréfum ........0. 000 rrrnnne kr. 7172.00 

Vextir af sparisjóðsinnslæðu ......00000.0 0 97.40 

Styrkur til nåms i Noregi: Gjöld: Kr 9.40 

Ármann Halldórsson. stúdent frá Ísafirði. til heimspeki- og sål- 

fræðináms í háskólanum 1 sl 20... eeeeeerenkrrnre kr. 800.00 

Erlendur Vilhjálmsson, stúdent, Reykjavík, til hagfræðinams 

í sama háskóla .......2000 00. nns 800.00 

Geir Jónasson, stúdent frá Ákureyni, til sagnfræði- og hag- 

fræðináms í sama háskóla ...... HI … 300.00 

Unefrú Hólmfríður Jónsdóttir, stådent. frå Hofteiei, Hl sögu- 

og tungumálanáms í sama háskóla 00... … 800.00 

Haukur Jörundsson, frá Skálholti. framhaldsstyrkur til bún- 

aðarnáms Í NoOregl 2... . NR 500.00 

Ungfru Sålveig Benediktsdåttir, frá Húsavík, framhaldsstyrk 

ur til bess ad stunda nåm i Slatens Lærerindeskole for Hus 

stell i Stabæk 1 Noregi sees skr kreere … 300.00 

Egill Ingimundarson, Reykjavik, til bess ad kynna sær sildar- 

iðnað í háskólanum í Þrándheimi 22.00.0000... 300.00 

Stefán Þorsteinsson. Beykjavík, tl framhaldsnáms í landbún- 

aði við Statens Smaabrukslærerskole í Hvalstad í Noregi 600.00 

Kr. 5400.00 

Lagt vid hofudstol 0... AÐ 2. kr. 1869,40 

Kr. 7269.40 

levkjavík, 31. janúar 1956. 

BÚNAÐARBANKT ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. Þ. Sveinsson.
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114 KANADASJÓÐUR 
til styrktar Íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1935. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkvæmt birtum reikningi ............ kr. 
Aukning á árina, samkvæmt neðangreindum reikningi ....... 

Kr. 

Eignum sjóðsins er varið þannis: 

1. Bankavaxtabréf ss eee kr. 
2. Jarðræktarbréf ss eee eee 
3. Innstæda å bankareikningi í Landsbanka Íslands .......... 

Kr. 

Tekjur: 

113640.92 

1549.51 
  

118190.43 

30800.00 

15000.00 

72390.45 
  

118190,43 

I. Gengishagnaður við kaup á bankavaxtabréfum .......... kr. 5540.00 
2. Vextir af Þbankavaxtabréfum .........00. 0 1090.00 
ö. Vextir af jarðræklarbréfum ........ 112.50 
í. Vextir af bankainnstæðu see 3523.11 

Kr. 10365.61 

Gjöld: 

Framhaldsstyrkur til Ófeigs J. Ófeigssonar, cand. med.. til fram- 

haldsnáms á háskólaárinu 1934 1935, í Iyflæknisfræði við 
kanadiska háskóla og sjúkrahús, kan. $1250,00 0000. kr. 

Lagt við höfuðstól 20... eee eed 

Forsætisráðherrann, 15. febrúar 1986. 

Hermann Jónasson. 

5816.10 

1549.51 

. 10365.61
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Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna árið 1936. 

Lög um þingsköp Alþingis, undirskrifuð af konungi 19. nóvember 1956 

(nr. 115). 

Bráðabirgðalög um varnir gegn útbreiðslu sauðfjárveiki, undirskrifuð af 

konungi 21. desember 1936 (nr. 116). 

Bi 

einkamála í héraði, undirskrifuð af konungi 30. desember 1936 (nr. 117). 

    
aðabirgðalög um viðauka við lög nr. 85 frå 25. júní 1956, um meðferð 

Bráðabirgðalög um reiknings- og skuldaskil sparisjóðsins Gullfoss í Hruna- 

mannahreppi, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 118). 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins ll svslumannsins 

it Suður-Múlasyslu, um skilning á 65. gr. framfærslulaga nr. 135, 1835. 

Báðuneytið hefir móttekið bréf vðar, herra sýslumaður, dass. 29. júní þ. á. 

ásamt erindi oddvita Fáskrúðsfjarðarhrepps, dags. 30. maí þ. á. þar sem hann i   

áfrýjar hl ráðuneytisins úrskurði yðar, dags. 2. s. m., sem ákveður að Fáskrúðs- 

fjarðarhreppur skulí annast framfærslu Valdemars Lúðvikssonar, sem nú er til 

heimilis í Búðahreppi. 
£ 

Í úrskurðinum er tekið fram, að Valdemar hafi flut 

  

; 2 N rim 1096 í Búðahrepn árið 1929 

1930. Árið efti 

  

og hafi honum fyrst verið veiltur þar fálækrastyrkur á á 

  

Valdemar enn veittur fátækrastyrkur, sem var endurgreiddur af Í     
treppi, svo sem lög stóðu til. Með bréfi dags. 11. april 1931 krafðist odd 

hrepps fálækraflutnings á Valdemar, en af fátækrafluiningi varð 

hefir hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps séð um framfærslu síyr 

  

1 op 
Júðahrepps þangað tl 1. janúar 1836, er leyti án milligöngu hreppsnefndar B 

framfærslulögin gengu í gildi. 

Úrskurður yðar er á því bvggður að dvöl styrkþegans í Búðabreppi frá 1981 

hafi beinlínis byggzt á ráðstöfun hreppsnefndar Fáskrúðsfjarðarhrepps og 

  

því Fáskrúðsfjarðarhreppi, samkvæmt 65. gr. framfærslulaganna nr. 135 

að annast framfærsluna á meðan slyrkþeginn þurfi á óslitnu sveitarframfæri 

að halda. 

Í í, mer. 12. gr. framfærslulaganna er svo ákveðið, að sérhver íslenzkur 

  

eldri en 16 ára skuli eiga framfærslurétt í heimilissveit sinni, enn- 

fremur er svo ákveðið í 13. gr. að ef maður flvzt milli sveita þá skuli hann eiga 

framfærslurétt í beirrti sveit, er hann flytur í, þegar hann hefir tekið sér þar fas! 

t aðsetur og að þetta eigi jafnt við um þá, sem framfærslustyrks hafa notið, þótt 

eigi sé endurgreiddur og aðra. 

Hér kemur skýrt fram sú aðalregla framfærslulaganna að styrkþegi skuli 

framfærast af heimilissveit sinni. 

30. dag desembermánaðar 1936 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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115 Í 2. mgr. 77. gr. framfærslulaganna er gerð sú undantekning frá ofan- 
28. nóv. greindri aðalreglu, að um styrkþega sem ráðstafað hefir verið utan sveilar af 

sveitarstjórn áður en lögin öðlast gildi, skuli fara sem segir í 65. gr. laganna, en 
þar er svo ákveðið, að ef framfærslunefnd eða hreppsnefnd hefir ráðstafað 
styrkþurfa til dvalar í aðra sveit með eða án meðgjafar um lengri eða skemmri 
tíma, þá beri þeirri sveit sem ráðstafaði dvöl hans, að annast framfærslu styrk- 
þurfans meðan hann þarf á óslitnu sveitarframlagi að halda. 

Þetta undantekningarákvæði ber að skýra þröngt með því að það kemur í 
bág við þann aðaltilgang laganna að fella niður hinar erfiðu greiðslur milli sveit- 
arfélaga vegna fátækraframfærisins. 

Ennfremur má benda á það í þessu sambandi að fátækraflutningur hefi 
verið úr lögum numinn með hinum nýju framfærslulögum og eru sveitarfélög- 
in þar með svipt að verulegu leyti möguleikum til þess, að hafa áhrif á stvrkveit- 
ingar til styrkþega sinna, sem dvelja utan sveitar. 

Eins og að framan getur er svo til orða tekið í 65. gr. laganna, að hrepps- 
nefnd hafi ráðstafað stvyrkþurfa til dvalar í aðra sveit. Ráðuneytið verður sam- 
kvæmt framansögðu að líta svo á, að þetta orðalag eigi aðeins við þesar sveilar- 
stjórn hefir beinlinis komið styrkþurfa fyrir til dvalar í öðru sveitarfélagi. 

Í máli því sem hér um ræðir, er það upplýst, að styrkþeginn Valdemar Lúð- 
víksson hefir verið heimilisfastur í Búðahreppi frá því á árinu 1929 og ekker! 
liggur fyrir um það, að hann hafi flutt úr Fáskrúðsfjarðarhreppi inn í Búða- 
hrepp að tilhlutun hreppsnefndar Fáskrúðsfjarðarhrepps. og þá að hrepps- 
nefndin hafi styrkt hann beint án milligöngu hreppsnefndar Búðarhrepps, frá því 
að krafa um fátækraflutning kom fram á árinu 1981, þá verður ekki álitið að 
undantekningarákvæði 65. gr. framfærslulaganna verði beitt. 

Samkvæmt þessu verður að fella úrskurð yðar úr gildi og skylda Búðahrepp 
til þess að annast framfærslu Valdemars Lúðvikssonar. 

Því úrskurðast: 

Valdemar Lúðvíksson skal eiga framfærslurétt í Búðahreppi frá 1. janúar 
1936 að telja. 

Þetta tilkynnist yður hér með til frekari birtingar fyrir hreppsnefndum 
Búðahrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps. 

116 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins 
*. 264 í Suður-Múlasýslu, um skilning á 65. gr. framfærslulaga nr. 135, 1935. 

Ráðuneytið hefir móttekið bréf yðar, herra sýslumaður, dass. 2. mai þ. á., 
ásamt bréfi oddvita Fáskrúðsfjarðarhrepps, dags. 14. april þ. á.. þar sem hann 
áfrýjar til ráðuneytisins úrskurði yðar, dags. 14. marz 1936. sem ákveður að 
Þórormur Stefánsson skuli framfærast að öllu leyti af Fáskrúðsfjarðarbreppi 
á meðan hann þurfi á óslitnu sveitarframfæri að halda. 

Eins og tekið er fram í hinum áfrýjaða úrskurði er það upplýst í máli Þessu,



að Þórormur hefir verið undanfarin mörg ár á slöðugu sveitarframfæri í 

skrúðsfjarðarhreppi. Um vorið 1955 fluttist hann í Búðahrepp og leigði hrepps 

nefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps þar fyrir hann húsnæði með leigusamningi dag: SU tl. 
         

Í7. júní 1955 og hefir Þórormur verið á framfæri Fáskrúðsfjarðarhrepps s. 1. 

án nokkurar milligöngu Búðahrepps. 

samkvæmt t þessu er það Þbersynilegt að ofangreindum styrkþega hefir verið 

til dvalar í í Búðahreppi af hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhi       skurður yðar því hér með samkvæmt ákvæðum 2. mer. gr. sbr, 65 

er. fi am erslulasa nr. 195/19535. 

bi tilkvnnist yður hér með til frekari birtingar fyrir hlutaðeigandi hrepps- 

sefndurn. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til svsl 
Hu nav: atnssyslu, um skiptingu å framfærsluko 2 dt 
nga Torfalækjarhrepps hins forna milli Po laan 

Blöndu óski repps eftir gildistöku framfærslulaga nr. 135, 1935 

    

i 
li 

  

x 
Oddviti Blönduóshrepps hefir áfrvjað til råduneytisins urskuråi vdar, hevr 

vslumaður, dags. 20. júlí þ. á. sem ákveður að styrkþeg: 

minsson, Sigríður Árnadóttir, Margrét Guðmundsdóttir og Þor 
        

son skuli framfærast af Blönduóshreppi að öllu texti frá 1. 

  

en að styrkþesinn Benedikt Helgason skúti framfærast af T 
15] slondudshreppi í sameiningu eins og verið hefir meðan hann 

  

arframfæri að halda. 

Eins og tekið er fram í hinum áfrvjaða úrskurði eru allir ofangreindir síyr! 

    

í Blönduóshreppi, en hafa verið tl 1. janúar s. 1.       Torfalækjarhrepps og Blönduóshrepps (Lortalækjarhrepi 

  

þannig að Blönduóshreppur hefir greitt 52/160 hluta af framfærslukos 

1 ÆPSÅIUI KE 

    

en To 

  

ækjarhreppur 48/100 hluta bans. Þessi skipting fram        

ins er 

  

ggð á samningum hreppsnefnda téðra hreppa, um framfærslu hin 

sameiginlegu styrkþega „fTorfalækjarhrepps hins forna“. sbr. bréf Siiórnarráðs- 

  

ins dags. 27. maí 1914 
ið 
skurður yðar er á því byggður að telja verði afstöðu nefndra hr 

  

hvors til annars eftir að beim var skipt í tvö hreppsfélög, þá sönnu, 

  

innara hreppa í landinu, og að almenn regla framtærslulaganna nr. Í 

verði að gilda um þá hvorn um sig, þannig að frá s. 1. áramótum eigi heimils- 

   

fastir menn innan þeirra vébanda þar einnig framfærslurétt. 

Á Þessa niðurstöðu getur ráðuneytið ekki fallizt. 

Í 1. mgr. 77. gr. framfærslulaganna er svo ákveðið, að samningar sem sveit 

arstjórnir hafa gert sín á mill, um framfærslu styrkþega, áður en 

  

lögin koma til framkvæmda skuli haldast, ef þeir brjóta eigi í bág við ákvæði lag 

anna.
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Undir þetta lagaákvæði telur ráðuneytið að falli samningar um skipting 

fátæk aframfæris, sem gerðar hafa verið vegna hreppaskiplinga og að þeir brjóti 

ekki í bág við aðalreglu framfærslulaganna um framfærslu styrkþega. 

Því úrskurðast: 

samningur hreppsnefnda Blond US bro DS og Torfalækjarhrepps, um skipt- 

ing fåtækraframfæris, sem råt sina eig 

  

í félagsskap þeim, sem átti sér stað milli 

Þessara hreppa fyrir skipting „Þorke Ishålsh irepps hins forna“, skal í gildi vera, og 

skulu framangreindir fimm styrkþegar framfærast af Blönduóshreppi og Torfa- 

kp svo sem verið hefir fyrir gildistöku framfærslulaganna nr. 135, 1935. 

Þetta tilkynnist yður hérmeð til frekari birtingar fyrir hlutaðeigandi hrepps- 

hefndum. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins 
Gullbringu- og I Josarsystu, um greidslu barnsmedlags samkvæmt 3. 

mgr. 58. gr., sbr. 2. mgr. 12. gr. framfærslulaga nr. 135, 1935. 

Oddviti Kjósarhrepps hefir áfryjað til ráðuneytisins úrskurði sýslumanns- 

ins Í Gullbringu- og Kjósarsýslu, dags. 8. júní þ. á., sem ákveður að Kjósarhreppur 

skuli endurgreiða Reykjavikurkaupstað meðlag að upphæð kr. 240.00 með óskil- 

selnu barni Ragnheiðar Steinsdótlur og Friðriks Guðmundssonar. fyrir tímabilið 

frá 14. febrúar til 14. ágúst 1936. 

Eins og tekið er fram í hinum áfrýjaða úrskurði var Friðrik Guðmunds- 

son skráður til heimilis í Reykjavík á árinu 1985, en 12. febrúar þ. á. réðist hann 

að Blönduholti í Kjósarhreppi til loka eða 11. maí s. á. Bæiarsjóður Reykjavíkur 

var krafinn um greiðslu ofangreindra meðlaga þann 21. febrúar þ. á. og var Frið- 

rík því heimilisfastur í Kjósarhreppi þegar greiðslunnar var krafizt. Þar sem nú 

ekkert er upplýst um það í máli þessu að styrkþeginn hafi átt lögheimili í Beykja- 

vík á greindum tíma, verður samkvæmt 3. mgr. 58. gr., sbr. 12. er. framfærslulag- 

anna, að staðfesta úrskurð sýslumannsins. 

Þetta tilkynnist yður, herra sýslumaður, hér með Gil frekari birtingar fyrir 

hreppsnefnd Kjósarhrepps. 

Bréf atvinnu- og samgí öngumálaráðuneytisins til bæjarstjórans í 
Hafnarfirði, um greiðslu barnsmeðlags, samkvæmt 58. gr. framfærslu- 
laga nr. 135, 1935. 

Með bréfi dags. 24. júlí þ. á., hafið þér, herra bæjarstjóri, áfrýjað til ráðu- 
neyvtisins úrskurði bæjarfógetans í Hafnarfirði, dags. 14. s. m.. sem ákveður að 

Hafnarfjarðarkaupstaður skuli endurgreiða meðlag með barni Árna H. Bach- 

mann að upphæð kr. 200.00 fyrir tímabilið frá 27. desember 1935 til 27. júní 1986.
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Eins og tekið er fram í úrskurði bæjarfógelans var meðlag þetta greitt úr 

bæjarsjóði Vestmannaeyjakaupstaðar þann 11. janúar þ. á. Samkvæmt æfiferils- 

skýrslu Árna hefir hann átt heimili í Hafnarfirði frá 11. maí 1935 tl 11. mai 

1936 og var hann sveitlægur í Vestmannaeyjum tl31. desember 1936 samkvæmi 

fátækralögum nr. 48, 1927. 

Endurgreiðslukröfunni hafið þér mótmælt á þeim grundvelli, að þar sem 

ofangreint meðlag féll í gjalddaga á þeim tíma er styrkþeginn var sveitlægur í 

Vestmannaeyjum, þá sé það Vestmannaeyjakaupstaður sem beri að greiða með. 

lagið. 

Í 3. mer. 58. gr. framfærslulaganna nr. 135. 1935, er svo ákveðið að það 

sveitarfélag skal inna greiðsluna af hendi. þar sem barnsfaðir á lögheimilið, þeg- 

ar greiðslunnar er krafizl. 

Með því að það er upplýst í máli þessu að Árni H. Bachmann átti lögheimili 

í Hafnarfirði 11. janúar þ. á. þegar greiðslu meðlagsins var krafist úr bæjarsjóði 

Vestmannaevjakaupstaðar, þá verður samkvæmt ofangerindu lagaákvæði að 

staðfesta úrskurð bæjarfógetans og skvida Hafnarfjarðarkaupstað til þess að 

endurgreiða Vestmannaeyjakaupstað hið umkrafða barnsmeðlag að upphæð 

kr. 200.00. 

Þetta tilkvnnist yður hér með til leiðbeiningar. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins 
í Gullbringu- og Kjósarsýslu. um greiðslu barnsmeðlaga, samkvæmt 
2. mgr. 12. gr. framfærslulaga nr. 135, 1935. 

Borgarstjórinn í Beykjavík hefir áfrýjað tl ráðuneytisins úrskurði syslu- 

mannsins í Gullbringu- og Kjósarsvslu, dags. 14. júlí b. á. þar sem Keflavikur- 

hreppur er sýknaður af kröfu Reykjavíkurkaupstaðar um endurgreiðslu á með- 

lagi með óskilgetnu barni Ólafs Sigurðssonar og Jóhönnu Pálsdóttur fyrir íma- 

bilið frá 9. ágúst 1935 til 9. ágúst 1956 að upphæð kr. 180.00. 

Eins og tekið er fram í hinum áfryjaða úrskurði, var ofangreini meðlas 

greitt úr bæjarsjóði Reykjavíkur 26. febrúar 1950. Í meðlagsúrskurðinum, út- 

sefnum 1. febrúar s. l., er Ólafur talinn til heimilis á Hverfisgötu 15 GC í Hafnar- 

í birtingarvottorði stefnuvottanna 15. s. m. er hann talinn heimilis- firði og 
fastur í Njarðvikum í Keflavíkurhreppi. Síðastliðið ár er hann skráður á mann- 

  

tali á Vesturgötu 28 Á í Reykjavík. ; amt er það upplýsti í mál þessu, sam- 

kvæmt yfirlýsingu Ólafar Ágústsdóttur. sem hefir skráð styrkþegann á mann. 

talsskýrsluna, að skráning þessi hefir farið fram samkvæmt beiðni foreldra 

Ólafs, en samþykki húsráðanda var ekki fengið fyrr en eftir á. Foreldrar Olats 

fluttu héðan úr bænum tl Hafnarfjarðar fyrir mannlalið 1995. Ennfremur er 

það tekið fram 1 téðu vottorði Ólafar að styrkþeginn hafi ekkert húsnæði eða 

herbergi haft á leigu hjá henni og hafi ekkert dvalið þar, en aðeins fengið að 

sofa þar nótt og nótt þegar hann hefir verið á ferð í bænum. 

1936 
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Samkvæmt ofanskrådu er had ljóst, að sjálfur hefir styrkþeginn engar 

  

   
ráðstafanir gert til þess að afla sér lögheimilis í Aeykjavík. Hann hefir ekki haf 

selur þar og foreldrar hans voru búsettir í Hafnarfirði. en hjá beim hafði 
mann alið lóghenmnili sitt undanfarin ár. Samkvæmi þessu verður að Hta svo á.    rur Sigurðsson hafi ekki átt lögheimili í Reykjavík á þeim iima þegar 

  

'eiðslan fór fram og verður því, með skírskotun til 2. mgr. Í2. gr. 
om framfærslulaganna nr. 135, 1935, að skylda Keflavíkurhrepp, þar sem styrk-   

  

'ginn dvaldi 26. febrúar 1936, að endurgreiða bæjarsjóði Reykjavíkur með- 
gsupphæðina. 

Því úrskurðast: 

Keflavikurhreppur skal endurgreiða bæjarsjóði Reykjavíkur meðlas með 
óskilsetnu barni Ólafs Sigurðssonar fyrir tímabilið 9. ágúst 1935 til 9. ágúst 
1956 að upphæð kr. 480.00. 

Þetta tilkynnist yður, herra sýslumaður, hér með til birtingar fyrir hrepps- 
nefnd Keflavíkurhrepps. 

REGLUGERÐ 

fyrir vinnumiðlunarskrifstofur. 

samkvæmt lögum nr. 4, 9. janúar 1935, um vinnumiðlun, eru hér með sett 
eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Allar vinnumiðlunarskrifstofur í landinu skulu vinna í sameiningu og sam- 
ráði að verkefnum sínum, og skal vinnumiðlunarskrifstofan í Reykjavik hafa 

yfirumsjón með samstarfi þeirra. 

vinnumiðlunarskrifstofur utan Beykjavíkur skulu senda vinnumiði- 

   
    

  

ofunni í Reykjavík að minnsta kosti einu sinni á mánuði skýrslur 
n atvin ysi og atvinnuhorfur, ásamt tillögum um atvinnubætur i sinu um- 

dæ nm beim, er henni iðlunarskrifstofan í Reykjavík vinnur úr skýrslum 

alvinnumálaráðunevtinu í lok hvers ársfjórðunss yfirlit yfir 
leysi og atvinnuhorfur á þeim stöðum er vinnumiðlunarskrifstofur 

um hvað gera skuli til atvinnubóta á hverjum stað. 

  

2. gr. 

  

Munarskrifstofur skulu safna nákvæmum skýrslum um alla vinnu     öðum sem þær starfa í. Skulu þær fá eigi sjaldnar en einu sinni í 
rr t st 

  

rit af greiðslum atvinnurekenda til daglaunamanna os kvenna. Skal 

  

ram nafn, heimili og upphæð sú, sem greidd hefir verið hverjum 
manni eða konu, þannig að skrifstofurnar geti á hverjum tíma vitað i 5 ð
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hve mikla daglaunavinnu hver maður eða kona hafa fengið, og skulu þær leggja 121 

það til grundvallar við úthlutun vinnunnar. 17. sept. 

Vinnumiðlunarskrifstofur, sem starfa á þeim stöðum þar sem atvinna er 

mjög háð árstíðum (Siglufirði, Vestmannaeyjum), skuli í tæka tíð tilkvnna 

öðrum vinnumiðlunarskrifstofum hve margt aðkomufólk muni geta vænzt að fá 

þar vinnu, og skulu skrifstofurnar vinna að því eftir föngum, að hæfilega margt 

fólk leiti þar eftir atvinnu og að það komi frá þeim stöðum, þar sem mest er 

atvinnuþörf. 

1. ør. 

Vinnumiðlunarskrifstofurnar skulu halda eftirtaldar bækur: 

1. Spjaldskrá með upplýsingum um atvinnugrein, ómagafjölda og heimili allra 

atvinnulausra manna er leita aðstoðar skrifstofunnar. 

2. Bók yfir alla atvinnulausa menn, er mæta við hinar lögboðnu alvinnu- 

leysisskráningar eða á skrifstofunni. 

Í hana skal færa að minnsta kosti á hverjum ársfjórðungi nákvæmar 

upplýsingar um eignir, alvinnu, ómagafjölda og aðra afkomu mannsins, svo 

fljótlega sé hægt að fá glöggt yfirlit yfir möguleika bans til sjálfsbjargar. 

Bók, sem í er færð daglega tala og atvinnugrein þeirra manna, er mæta á 

skrifstofunni í atvinnuleit. 

{, Bók. sem í eru færðar allar ráðningar í vinnu, sem fram hafa farið að til- 

hlutun skrifstofunnar. ennfremur nöfn vinnukaupanda og vinnuseljanda 

og aðrar upplýsingar um hvar vinnan sé. til hve langs tíma og fyrir hvaða 

kaup. 

5. gr. 

Framkvæmdastjóri hverrar vinnumiðlunarskrifstofu annas fjárreiður 

hennar undir eftirliti stjórnar skrifstofunnar. 

Skal hann í lok hvers mánaðar gera sundurliðaðan reikning yfir rekstur 

skrifstofunnar undanfarinn mánuð og senda hann hlutaðeigandi bæjarstjórn og 

atvinnumálaráðuneytinu. 

Beikningarnir skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar hlutaðeigandi 

hæjarfélass. 

6. gr. 

Stjórn hverrar vinnumiðlunarskrifstofu skal halda fund að minnsta kosti 

einu sinni á mánuði og taka þá til athugunar skýrslur skrifstofunnar tm al- 

vinnuleysi og atvinnuhorfur og reikning: skrifstofunnar. Að öðru leyti boðar 

formaður stjórnina á fund svo oft sem honum þykir þurfa eða ef 2 úr stjórn- 

inni óska þess eða framkvæmdastjóri fer þess á leit. 

Laun stjórnarinnar greiðast af rekstursfé skrifstofunnar,
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121 Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist Ul eftirbreytni öllum 
sept. þeim, sem hlut eiga að máli. 

1 
i 

Åtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. september 1936. 

Haraldur Gudmundsson. 

Vigfus Einarsson. 

122 AUGLYSING 
um það, hvernig hestöfl vélar skuli ákveðin. 

samkvæmt j-lið 2. gr. 1. nr. 104 23. júní 1936. um atvinnu við siglingar á 
íslenzkum skipum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 
Með hestafli skipsvélar er átt við orku þá, sem aðalvél skipsins sefur, til 

þess að knýja skipið áfram, miðað við fjögurra klst. siglingu á því fulfermdu. 
Hestöfl skulu reiknuð eftir neðanskráðri reglu: 

P-  ketilþrýstingurinn í kg á hvern fersentímetra. 
þ- þvermál lágþrýstistrokks í sentímetrum. 
>-  Þbulluslagið í sentímetrum. 
n- ala jafnslórra lágþrýstistrokka. 
H- hitaflötur ketilsins í fermetrum. 
Sn- snúningshraðinn á mínútu. 

  

Þegar S x Sn. er minna en 

3300 3,0 1,10 

3,5 1,25 

1,0 1,40 

5 1,55 

Studlarnir b og c fara eftir bulluslaginu. 
Þegar S er minna en 20 cm, er b 265 c 340 

10 - 270 — 345 

60 - 275 — 355 

80 280 — 365 
100 285 375 

120 290 385 

- ” 140 295 395
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begar S liggur å milli ofangreindra sentimetratalna, skal finna b og c med 122 

interpolation. 30. okt. 

Sé vélsúsur notaður, skal hækka stuðulinn b um 10%. 

Til hitaflatarins H. telst: 

Allt yfirborð ketilpipnanna, milli pípuplatanna. 

Alt yfirborð eldholanna, niður að miðri rist, milli saumfara Ul beggja enda. 

Yfirplata og hliðarplötur bálholsins niður að línu, sem er 76 mm undir mið- 

línu eldholsins (en sé hlífðarplala vfir botni bálholsins, skal mæla að henni). 

Innri pípuplatan, að frádregnu flatarmál pípnanna. 

Bakplata bálholsins, að línu sem er 76 mm undir miðlínu eldholsins. 

Ofangreind regla gildir fyrir vélar, sem hafa lægri eimþrýsting en 16 kg á 

hvern fersentimetra og meðalþrýsting meiri en 1.6 kg á hvern fersentímetra. 

. . . 225000 HÖ 
Meðalþrýstingurinn mp == . 

n. F.S.Sn. 

F er flatarmál lágþrystibullu í *ersentímetrum. 

T. FF. mp.S.Sn. 
Mótorar. HÖ 

G. 225000 

T- tala jafnstorra strokka. 

F- flatarmál bullu i fersentimetrum. 

mp- meðalþrystingurinn í kg å hvern fersentimetra. 

s-  Þbulluslagið í sentimetrum. 

Sn- snúningshraðinn á mínútu. 

| 4 fyrir fjórgengismótora. 

| 2 fyrir tvísengismótora. 

Fyrir mótor af lágþrystigerð er pm 2,5 kg å hvern fersentim. 

midbrystigerd 3,0 

håbrystigerd 5,5 

benzinmótora ............ 5,0 

Dieselmótora BR rss #28 

eftir gerð mótorsins. 

Hestöfl þau, sem reiknuð eru út eftir ofangreindri reglu, skulu minkuð um 

1000. sé um einvirkan lvígengismólor að ræða. en sé vafnsinnspyting notið, 

skal bæta við 10%, hvort heldur það er tvi- eða fjórgengismótor. t 

2. er. 

Komi það fyrir, að aðalvél skips sé mjög frábrugðin áður greindum vélar- 

tegundum, setur atvinnumálaráðuneylið aðrar reglur um útreikning hestafla 

slíkra véla.
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122 3. gr. 
30. okt, Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. október 1936. 

Haraldur Guðmundsosn. 

Vigfús Einarsson. 

9 . 123 REGLUGERÐ 
12. nóv. 

um breyting á reglugerð um hafnargjöid í Reykjavík frá 30. maí 1921. 

Vörugjald af harðfiski samkvæmt 20. gr. reglugerðarinnar skal lækka úr 

10 aurum fyrir hver 100 kg niður í 20 aura. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt. 

staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. janúar 1987. 

Afvinnu- og samgöngumdálaráðuneylið, 12. nóvember 1986. 

Haraldur Guðmundsson, 

Páll Pálmason. 

124 AUGLÝSING 
16, nóv. 

um breyting á fundarsköpum fyrir bæjarstjórn Vestmannaevjakaupstaðar 

frá 18. ágúst 1930. 

ö. gr. fundarskapanna orðist þannig: 

Fundir bæjarstjórnar eru tvennskonar, almennir fundir og aukafundir. Al 

mennir fundir skulu haldnir þriðja hvern finnmtudag. Farist almennur fundur 

fyrir, vegna helgi eða af öðrum ástæðum, skal halda fund einhvern næsta virkan 

dag á eftir. Almennir fundir byrja kl. á e. h.. og standa meðan dagskrá endist. 

(relur *g mættra fulltrúa heimtað, að slilið sé fundi á miðnætti, þótt dagskrá sé 

eigi afgreidd. Aukafundi skal halda svo oft sem bæjarstjóra þykir þurfa, á þeim 

stað og stundu, er hann ákveður. Hann skal og jafnan boða til aukafundar. ef 

5 bæjarfulltrúar óska þess. 

I. mgr. 12. gr. fundarskapanna orðist þannig: 

Bæjarstjórn má ekki sera ályktun um nokkurt mál, nema minnst helmins- 

ur bæjarfulltrúanna, auk forseta eða varaforseta, sé á fundi. Alkvæðamagn skal



359 

ávallt ráða. Séu jafn mörg atkvæði með og móti fellur atkvæðisefnið, nema við 

kosningar, þá ræður hlutkesti. 

Ofangreindar breytingar á fundarsköpum bæjarstjórnar Vestmannaeyja- 

kaupstaðar staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 26 22. nóvember Í918 til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

elva að máli. 

Afvinnu- og sanmöngumálaráðuneylið, 16. nóvember 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um loftskeytastóðvar í íslenzkum skipum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 31, 1. febr. 1936, um loftskeytastöðvar í 

íslenzkum skipum, anglýsist hér með hlutaðeigendum til leiðbeiningar og eftir- 

breytni, að his Jóni hefir ákveðið, að fyrirmæli framangreindra laga komi 

til framkvæmda 1. apríl 1937. 
Þeir, sem ók að fá leigðar loftskevtastöðvar hjá landssímanum frá 1. april 

(937. sendi umsóknir sínar til póst- og símamálastjórnarinnar fyrir 15. desem- 

ber n. k. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. nóvember 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLYSING 

um blöndun smjörlíkis með íslenzku smjöri. 

Til að fyrirbyggja Íramkominn misskilniug á auglýsingu rådunevtisins 14. ole 

septe ember b. á., um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki, auglýsist hér með hlul- 

dum til leiðbeiningar, að hver 100 kg af smjörlíki, sem framleitt er hér á 

  

landi, eiga að innihalda 8 kg af íslenzku smjöri og 92 kg af Öðrum efnum og 

skal blanda úilent smjörlíki, sem til landsins kann að flytjast, íslenzku smjöri í 

sama hlutfalli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. nóvember 1956. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

1936 

124 
16. nóv. 

125 

17. nov. 

126 
30. nóv.
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127 HAFNARREGLUGERÐ 
14. des 

- 

fyrir Ólafsvíkurkauptún. 

I. gr. 

Takmörk Ólafsvíkurhafnar eru Ytra klif að auslan, en Ólafsvíkurtansi og 
Ytri hafnargarður að vestan. 

2. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja 
á Clafsvíkurhöfn, og til árlegs reksturskostnaðar hafnarinnar, skal stofna hafn- 
arsjóð fyrir Ólafsvíkurkauptún. 

ið 
er ð. SP. 

Tekjur hafnarsjóðs eru fyrst um sinn þessar, þar til öðruvísi verður ákveðið: 

Á. Vörugjald: 

Af vörum sem fluttar eru á land innan takmarka Ólafsvíkurhafnar. eða 
skipað þaðan út, skal greiða gjald það. er hér segir: 

I. Áf salti kr. 1.00 af hverri smálest. 
2. kolum kr. 1.00 af hverri smálest. 
3. óverkuðum saltfiski og hertum fiskbeinum kr. 1.50 af hverri smálesl. 
L verkudum saltfiski kr. 2.00 af hverri smålest. 

5. hausuðum og flöttum fiski kr. 3.00 af hverri smálest. 
6. sementi og utlendum åburdi kr. 2.00 af hverri smålest. 
7. trjáviði og vörum þeim, sem mældar eru í leningsf. 0,05 af hverju tenf. 
8, öllum 6årum inn- og útflutningi. nema endursendun umbúðum. pósl- 

Hutningi og farþegaflutningi, kr. 6.00 af hverri smálest. 
Vörugjaldið greiðist af inn- eða útflvtjanda hverrar gjaldskvldrar vöru- 

tegundar. 

Úíserð hvers báts ber ábyrgð á greiðslu sjaldsins samkv. 5. lið. 
Vörugjaldið skal reikna eftir þvngd vörunnar með umbúðum. Brot úr gjald- 

einingu við 1.—-4, LØ telst sem heil gjaldeining. Af broti ur gjaldeiningu vid 
” 
innsla gjald af 

vörusendingu skal þó vera 20 aurar. Öll vörngjöld skulu reiknast þannis. að 

0. 8. lið greiðist hlutfallslegt gjald miðað við gjaldeiningu. Á 

deilanlegt sé með 5, þannig að hækkað sé upp ef brotið að deilingunni lokinni 
er meira en Í, en lækkað ef minna er. 

Gjaldið skal ákveða samkvæmt farmskrám skipa eða farmskirteinum. 
þegar um slík skjöl er að ræða, og er öllum skipaafgreiðslumönnum skylt að 
láta hafnarnefnd í té eintak af öllum farmskrám vtir vörur, sem skipað er upp 
eða út í Ólafsvík, innan sólarhrings eftir komu eða burtför skipsins. 

Ef vörur eru fluttar með skipum, sem ekki hafa farmskirteini. skulu skip-
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stjorar slíkra skipa gefa hafnarnefnd skyrslu um vöruflutninginn, ef hún 

óskar þess. 

Öllum Þátaformönnum, er fiskveiðar stunda í Ólafsvík, ber að kvöldi hvers 

dags, er til fiskiróðra hefir verið farið, að afhenda hafnarnefnd skyrslu um hve 

  

mikið þeir hafa flutt á land þann dag af hausuðum og flöttum 

hendir ranga skyrslu, skal sæta sektum samkvæmt 9. gr. 
> . z 

Ís. Festarejald: 

Fyrir skip og báta. sem ekki eiga heima í Ólafsvík, en legsjast að bryggju 

eða hafnargarði ÓOlafsvíkurhafnar eða Leggja innan hafnargai ða, sólarhring eða 

skemur, ber að greiða gjald, sem hér segir: 

I. Fyrir skip 6—12 smálestir brúttó kr. 2.00 

2. 12—40 1.00 

3. 10—60 5.00 

i. 60—100 7.00 

Heimilt er hafnarnefnd að semja um lækkun á framangreindu gjaldi við þá 

báta, er að staðaldri stunda fiskveiðar í nánd við Ólafsvík og oft leita hafnar þar. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir 

yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðunevlisins. 

Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni felur hreppsnefndin 

hafnarnefnd, er hún kys til eins árs í senn 

Í hafnarnefnd sitja 5 menn. 2 úr hreppsnefnd og 3 utan hreppsnefndar, þar 

af 2 úr tölu sjómanna og 1 úr tölu kaupmanna. feta þeir ekki skorazt tindan end- 

  

#1 
vil. urkosningu fyrr en þeir hafa setið i nefndinni 6 ár samfk 

Hafnarnefnd sér um viðhald og endurbætur á höfninni, styrir öllum fram- 

kvæmdum, er þar að lúta, annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyri 

hönd hreppsnefndar. 

Hafnarnefnd sér enn fremur um innheimtu á gjöldum til hafnarsjóðs sam- 

kvæmt 5. gr. hún hefir umsjón með að regluge rå þessari sé hlýtt og stjórnar 

hafnarsjóðnum með umsjón hreppsnefndar. 

Hafnarnefndin gerir tillögur um starfsmenn hafnarinnar, er hreppsnefnd 
skipar að fengnum tillögum hennar. 

Hafnarnefnd sér einnig um allt, er hreppsnefnd Olafsvikurhrepps eda at- 

vinnu- og samgöngumálaráðunevtið kann að fela henni sérstaklega í þarfir hafn- 

arinnar. 

Fyrir Í. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir frumvarp til 

áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Áætlun þessi skal full- 

samin fyrir lok nóvembermánaðar. Áætlunin sendist ráðuneytinu ll samþykkta 

fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum gjaldliðum eða tekju- 

liðum. 

Við lok hvers reikningsárs, sem er almanaksárið, skal hafnarnefnd semja
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127 reikning yfir tekjur og gjöld hafnarsjóðsins á hinu liðna ári, ennfremur reikn- 
14. des. ing um eignir og skuldir hafnarsjóðs í árslokin. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu. ef unnt er, samdir fyrir 15. janúar, svo sem 
fyrirskipað er um sveitarsjóðsreikninga. en í síðasta lagi skulu þeir fullsamdir 
fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

Reikninga hafnarsjóðs skal endurskoða á sama hátt og hreppsreikninga. og 
skal afrit hafnarsjóðsreikningsins fylgja sveitarsjóðsreikninsgi Ölafsvíkurhrepps 

Reikningar hafnarsjóðs skulu úrskurðaðir af atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytinu. 

5. gr. 

Eigum og fé hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hrepps- 
nefndin veitir fé úr hafnarsjóði til verklegra framkvæmda, eftir tillögum hafn- 
arnefndar, og ákveður hvernig hafnarsjóðinn skuli ávaxta. enda ber hrepps- 

nefndin ábyrgð á innstæðu hafnarsjóðsins og reikningsskilum. og eignum og fé 
hafnarinnar eins og öðrum eignum hreppsfélagsins. 

Hreppssjóður Ólafsvíkurhrepps ábyrgist skuldir hafnarsjóðs. PPpSs. I . J 

6. gr. 

Allir, sem nota bryggju hafnarinnar, eru skyldir að ganga hreinlega um 

1 laf- hana og ræsta hana og tæki hennar þegar eftir notkunina. Sé það ekki ; 

arlaust, svo fullnægjandi sé, annast hafnarnefnd um ræstinguna á kostnað 

  

hlutaðeiganda. Bannað er að kasta fiskúrgangi eða öðrum óhreinindum í höfn- 

ina innan hafnargarða. 

7. gr. 

Óheimilt er að láta vörur liggja á bryggjunni eða svæðinu fyrir ofan hana 
lengur en nauðsyn krefur. Sé þess ekki gætt af hlutaðeigendum, er heimilt að 
láta flvtja vörurnar burt á kostnað eigenda eða Þeirra, sem um bær eiga að sjá. 

8. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

Øg. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum frå 10—-500 krånum, er renna i 

hafnarsjóð, og skal með mál út af brotum á reglugerð þessari farið sem almenn 
lögreglumál. 

*eglugerð þessi er hér með sett samkvæmi lögum nr. 60, 28. nóvember 1919. 

til þess að öðlast gildi 1. janúar 1937. Jafnframt er úr gildi felld hafnarreglu- 

gerð fyrir Olafsvíkurkauptún frá 3. júní 1981. 

Atvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 4. desember 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 128 
17. des. 

um edik og ediksýru. 

Skýring hugtaka. 

1. gt. 

Edik vinnst við ediksyrugerjun úr vökvum, sem Í er vínandi (aethvlalkóhól), eða þannig, að 

hreinsuð ediksýra er þynnt með vatni, unz í 100 rúmsentímetrum eru að minnsta kosti 3,5 grömm 

af vatnssnauðri ediksýru, en þó í mesta lagi 15 grömm. 

Gerjunaredik er eingöngu unnið við ediksýrugerjun úr vökvum, sem vínandi er í, enda séu í 

100 rúmsentímetrum að minnsta kosti 3 

  

ð grömm af vatnssnauðri ediksýru, en í mesta lagi 15 grömm. 

Kryddedik er edik eða gerjunaredik, sem unnið er 

  

á þann hátt, að plöntur eða plöntuhlutar 

eru kaldbleyttir í ediki eða ediksyru, eða að blandað er saman ediki eða gerjunarcediki og plöntu- 

eða aldinsafa. 

Vínedik er gerjunaredik, sem eingöngu er unnið úr nevziuhæfu víni. 

Edik er flokkað í tvo flokka: 

I. Borðedik, sem í eru að minnsta kosti 3,5 grömm af vatnssnauðri ediksýru í hverjum 100 

sentimetrum. 

2. Matreiðsluedik, sem í eru að minnsta kosti 10 grömm af vatnssnauðri ediksýru í hverjum 100 

rúmsentímetrum. 

Edik er stundum litað með brenndum sykri. 

Ediksýra er hreinsuð ediksýra blönduð vatni, enda séu í henni að minnsta kosti 2 

  

í mesta lagi 50% af vatnssnauðri ediksýru. 

Ákvæði til verndar heilbrigði manna. 

  2. gr. 

Minni skammta en 1 litra af ediksyru må adeins setja í umferð eða hafa á boðstólum í flösk- 

um, sem å er limdur einkennismidi med eftirfarandi upplysingum: 

1. Orðið „ediksýra“. 

2. Styrkleiki ediksýrunnar í hundraðshlutum, miðað við vatnssnauða ediksýru. 

3. Nafn framleiðandans og framleiðslustaðurinn. 

£. Orðin „banvænt óþynnt“, og séu þau prentuð með áberandi Ht, sem ekki er notaður annars- 

staðar á einkennismiðanum, og vel aðskilin frá öðrum áletrunum. 

5o. Leiðbeining um tilbúning ediks úr ediksyrunni í samræmi við ákvæði 1. greinar. 

Aðrar áletranir mega ekki vera á miðanum eða flöskunni. 

Sérstaklega er óheimilt: 

1. að búa til edik eða ediksýru á þann hátt, að í þeim sé krótonaldehvd, krótonsýra, járneyansam- 

bönd, kvikasilfur, blý. kopar eða zink; 

2. að hafa á boðstólum, selja eða láta á annan hátt af hendi þesskonar edik eða ediksýru. 

Matsreglur. 

4. gr. 

Edik og ediksýra sú, er hér greinir, er sérstaklega metin skemmd, og má ekki hafa i um- 

ferð, þótt auðkennd sé með tilliti til þess: 
  1. Edik og ediksýra, sem í eru svo að verulegu nemur, ediksormar eða óhreinindi, sem stafa al 

smáverum. 

2. Edik og ediksýra, sem á annan hátt eru verulega óhrein. 

3. Edik og ediksýra, sem hafa, þynnt eða óþynnt, annarlega lvkt eða bragð. 

4. Edik og ediksýru, sem unnin eru að nokkru eða öllu leyti úr skemmdum efnum. 
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128 D. gr. 
17. des Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, eru edik og ediksýra metin fölsuð, og má ekki 

hafa þau í umferð, þótt auðkennd séu með tilliti til þess. Undanteknar eru þó vörur þær, er greinn 

í 5. tölulið þessarar greinar: 

Í. Edik og ediksýra, sem búin er til á þann hátt, að í þeim séu annarlegar sýrur, bragðsterk efni 

    

önnur en þau, sem nefnd eru í 1. málsgrein 1. greinar, eí rotvarnarefni 

2. Edik og ediksýra, sem í hefir verið notuð náttúrleg eða tilbúin vínberjaolía eða önanthetur. 

3. Edik og ediksýra, sem Í er mei 

  

a af óhreinindum en minnst getur orðið, sérstaklega þó me 

    

0,5 grömm af maurasýru (HGGOM) miðað við 160 m al vatnssnauðri ediksyru. 

í. Ediksyra, sem hefir verið lituð. 

5. Edik, sem hefir verið litað með brenndum svkri, enda sé það ekki auðkennt með orðunum: 

„Litað með brenndum sykri“. 

5. Edik, sem í hata verið notuð önnur Htarefni en brenndur sykur. 

7. Edik, sem í eru meira en 20 rúmhundraðsblutar af vínanda miðað við 100 grömm af vatnssnauðri 

ediksýru. 

8. Edik, sem búið er til úr menguðu áfengi. 
Di 

  

9. Ediksyra, sem i er minna en af vatnssnaudri ediksyru. 

6. gr. 
£ Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, telst vara blekkjandi vegna villandi audkenn- 

ingar, upplýsinga eða umbúnaðs: 

  

1. Vörur auðkenndar sem edik eða ediksyra, einhver sérstök edikstegund eða nafni sömu c 

  

svarandi merkingar, enda fullnægi varan ekki þeim skilyrðum, sem edik og ediksýra ei 

fullnægja samkvæmt þessari reglugerð. 

  

en er ekki eingöngu unnið ú1 

iðg 

2. Ef gerjunaredik er auðkennt sem unnið úr ákveðnu h 

ett af nauðsvnlegum næringarefnum til v angs     því efni. Hér kemur bó ek til greina li 

   matarsalti. cdiksýrugerlunum, og ef um brennivinsedik er að ræða í mesta lagi 2 

edik eða ediksyra er auðkennt án orðanna eða „ediksýra“. 

    

vandaðr framleiðslu. 

  

í. Ef ranglega er bent til ákveðins uppruna eða sérs 

5. Edik eða ediksyýra, sem eru ranglega talin hafa sérstök hollustuáhrif. 

  

6. Þegar umbúðir, einkennismiðar eða auglýsingar eru notaðar til að sc í skyn ranga eiginleika 

ediks eða ediksýrn. 

Almenn ákvæði. 

  

i. gr 

Fil að standast kostnað at eftirliti með beim vörum, seim undir þessa skal fyrst 

um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af < 

  

matvælum og 

    

öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, g Be eiða gjald af þeim vårutegundum, sem um getur i í. 

eða brot úr 100 kg af innflutningi eða framleið       þessarar reglugerðar, kr. 2.00 fyrir hver 100 

Gjald þetta innheimtist með tolltekjun ríkissjóðs og eftir sömu reglum 

5, gi 

r fyrir bau fer samkvæmt 11 

  

ag: Um mál út af brotum á reglugerð bessari og refsing   

  

malvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum g 

  

nr. 24 1, febråar 1936 um eftirlit 

Reglugerð þessi gengur i gildi 1. marz 1937. 

    Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24 1. februar 1f til leiðbeiningar og 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í neilbrigðismálaráðuneytinu, 17. desember 1986 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um krydd og 

  

ryddvörur. 

Skýring hug 

  

Krydd eru heilir eða muldir, ihnandi eða 

tekið < 

Af kryddi má sérstaklega nefna eftirfarandi tegundir: 

kir plöntuhlutar, sem ekkert hefir verið 
AX     engu i bætt og ætladir eru til smekkbæt í mat eða drykk. 

    

i. farðstönglar. 

Engifer eru þvegnir og þurrkaðir eða flysjaðir og þurrkaðir jarðstönglar af Zingiber officinale 

  

Rosc. Í engifer er að minnsta kosti 42% af sterkju, að minnsta kosti 1,5% af ilmolíum (aether- 
gr f 

af tréni, í 

  

ískum olíum), í mesta 

  

1 af kalki (Ga0), í mesta lagi 7% af 

ösktr og Í mesta lagi 2% at sandi 

Ceylon-kanill er þurrkaður innri börkur (basthluti barkarins) af Ginnamomum Ceylanicum 

BrEyne. Í Ceylon-kanil er að minnsta kosti 1.5% af ilmolíum, í mesta lagi 5% af ösku og í mesta 

lagi 2% af sandi. 

Kanill er flysjaður eða óflysjaður þurrkaður börkur af tegundum ættarinnar Ginnamomum 

öðrum en GC. Geylanicum Br. Í kanil er að minnsta kosti 1% af ilmolíum, í mesta lagi 8% at 

ösku og Í mesta lagi 2% af sandi 

Hi. Blöð 

Majóran eru þurrkaðir blaðsprotar með eða án nokkurs hluta af blóminu af Májorana hortensis 

    

Moencr. Í majóran er í mesta lagi 16% lagi 4,5% af sandi og í mesta lagi 10% 8 
af stönglum og öðrum óÓskaðlegum. annarlegum efnum. 

Lárviðarlauf eru þurrkuð blöð af lárviðnum, Laurus nobiles L. 

IV. Blóm og bhlómknappar. 

Negull er þurrkaður blómknappur af Cargophytlus gromalicus L. Í negul er að minnsta kosti 

    af ösku og í mesta lagi 0,5% af sandi. 

  

15% af ilmolíum, í mesta lagi 10%0 af tréni, í me: 

Kapar eru blómknappar af Capparís spinosa L. 

Kanilblóm eru fullbroska og þurrkuð blóm af Cinnamomum cassia B1., sem fallin eru af plönt Í gi 

unni. 

  

Svartur pipar eru óþroskuð og þurrkuð Piper nigrum L. Í svörtum pipar er í mesta gs 

  

lagi 7% at ösku, í mesta lagi 2% af sandi, í mesta lagi 17% af tréni, ekki minna en 6% at 

eturextrakti og ekki minna en 30% af sterkju. 

Hvítur pipar eru fullþroskuð og þurrkuð al 
  

  lini af Piper nigrum L., sem ytri eða bæði ytri og 

innri fræskurnin hefir verið flysjuð af Í hvítum pipar er í mesta lagi 4% af ösku, í mesta lagi 

1% af sandi, í mesta lagi 5% af tréni. ekki minna en 6% af eturextrakti og ekki minna en 527 

af sterkju. 

Piment (negulpipar, Jamaica-pipar, enskt krydd, allrahanda) er ekki fullþroska en þurrkað 

Í pímenti er í mesta lagi 6% af ösku, í mesta lagi 1% at 

  

aldin af Pimenta officinalis Benc. 

meira en     sandi, ekki minna en 2% af ilimolium „ af tréni. 

    

Papríka (spanskur pipar) eru fullþroska og þurrk ið aldini af Capsicum annnum L. eða GC. long 

af ösku og í mesta lagi 1% af sandi. 

  

um D.C. 1 papríku er i mes 
um-ættarinnar, t.    aldini af ymsum tegundum Capsi 

  

Cavenne-pipar eru fullþroska 

d. C. frnlescens L., C. fastigiatum Br., €. baceatum L I Cayenne-pipar er i mesta lagi 8% af 

    af sterkju, ekki minna en 15% af etur-     ösku, í mesta lagi 1 

rt en 28% af tréni 

  

extrakti og ekki mei 

  

Kardamómur eru nær fullþroska og þurrkuð aldini af Ælellaria curdamomum Were ET MATON. 

Í kardamómum er í mesta la i af ösku í mesta lagi 3% af sandi.     

47
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Vanilja eru nær fullþroska. gerjuð og sidan hurrkud aldini af Vanilla planifolia ANDREW. Í 

vanilju er í mest: 

  

tagi 6% af ösku og aðeins litið eitt af píperónali.     
brnuanis er þurrkuð aldinskipun af Ilicum verum Hoor. Í stjörnuanís er í mesta lagi 5% 

af öskn. 

Anís eru fullþroskuð aldini af Pimpinella anisum L. Í anís er í mesta lagi 9% af ösku. í mesta 

lagi gi 1,5% af sandi og ekki minna en 2% af ilmolíum 

Finkull eru fullþroska og þurrkuð aldini af Foenfenlum vulgare MnræEr (Foenieulum offi- 

  

cinale ND,, F, capillaceum Guw,). I finkli er i mesta lagi 9% af Ösku, í mesta lagi 2% af 

andi og ekki minna en 3% af ilmolium. 

Kúmen eru fullþroskuð og þurrkuð aldini af Carum carvi L. Í kúmeni er í mesta lagi 6% af 

ösku, í mesta lagi 1,5% af sandi, og ekki minna en 2% af ilmolíum. 

Kóríandri eru fullþroska og þurrkuð aldini af Gorfandrum sativum L. Í kóríandra er í mesta 

  

lagi 7% af ösku og í mesta lagi 1,5% af sandi. 

VI. Fræ. 

Múskathnetur eru þurrkaðir frækjarnar af Myristica fragans Hourr; af þeim er tekið frælegið 

  

og skurnin, og eru þeir kalkaðir eða ókalkaðir. Í múskathnetum er í mesta lagi 5% af ösku, 

í mesta lagi 0,5% af sandi, í mesta la 

Mús 
2 - 6 mesta lagi 3% af ösku, í mesta lagi 0.5% af sandi, í mesta lagi 10% af tréni, í mesta lagi 30% en 

gi 10% af tréni og ekki minna en 25% at eturextrakti. 

  

  

  

ttblóm (macis) eru þurrkuð fræleg af Myríistica fragans Hour. Í múskatblómum er í 

þó meira en 20% af eturextrakti. 

Mustarður (sinnep) eru fræ af Sínapis alba L. (hvitur mustarður), Brassica nigra KRocr (svartur 

mustarður}, B. juncea GCoss. (rússneskur mustarður) eða náskyldum tegundum #8. nigra og 

B 

  

juncea. 

    

Í hvítum mustarði (Sinapis alba) er í mesta lagi „ af ösku og í mesta lagi 1,5% af sandi. 

  

Í svörtum mustarði (Brassica nigra”, rússneskum: mustarði (B. juncea! og öðrum skyldum 

tegundum er að minnsta kosti 0,6% af ilmolíum, í mesta lagi 5% af ösku og í mesta lagi 1,5% 

af sandi 

Kryddvörur eru ilmandi eða bragðsterk efni, önnur en krydd, en stundum unnin úr kryddi. 

eru ætluð til smekkbætis í mat eða drykk. 

Af kryddvörum má sérstakle nefna eftirfarandi tegundir: 

  

Mustarðsmjöl (sinnepsmjöl) er unnið úr mustarði (1. grein, 23. töluliður) á þann hátt, að frí 

  

eru fínmulin. Þan eru stundum flysjuð og úr þeim pressað nokkuð af fitunni. 

Borðmustarður (borðsinnep) er meirt og hlaupkennt mauk, sem búið er til úr mustarði eða 

mustarðsmjöli, matarsalti (NaCl og ediki. Stundum er einnig notað í það vín. sykur (saccha- 

rose), mysa, krydd og kryddvörur. Í borðmustarði er í mesta lagi 75% af vatni, Í matarsalts- 

     snanðu þurrefninn í mesta lag 

lti. 

Karry er kryddblanda, sem í er venjulega engifer, kardamómur. pipar, kúrkúma. auk annara 

| 

8% at ösku og í mesta lagi 1% af sandi og í þurrefninu í mesta 

  lagi 15% af matars 

vyddtegunda. 

  

Möndluoliudropar er upplausn af evanvetnissýrusnauðri möndluolíu í vatn-aethylalkóhóls- 

blöndun, og er í þeim að minnsta kosti 5% af möndluolíu miðað við rúmmál. 

Möndluolía er ilmolía, sem unnin er úr beiskum möndlum, fræjum af Amygdalus com- 

munis 1. 

Sítrónolíudropar er upplausn af sitrónuolín í aethyvlalkóhóli, og er í beim ad minnsta kosti 25% 

af sítrónnolin, miðað við rúmmál. 

Sítrónuolia er ilmolia, sem unnin er úr berki eða berki og aldinkjöti sítrónanna, aldina af 

  

    

Gift lHmonia OSBECK. 

Kardamómolíudropar er upplausn af kardamómuolíu, eða extrakt úr kardamómum eða hvort- 

tveggja í vatn-aethylalkóhólblöndu., og er í beim að minnsta kosti 0.,5% af kardamómuoðlíu. 

ð rúmmál. miðað ví 

Kardamómuolia er ilmolía, sem unnin er úr kardamómum (1. grein, 14. töluliður). 

Vaniljudropar er vatn-aethylalkóhólextrakt af vanilju (1. grein, 15. töluliður), og er í þeim að 

minnsta kosti upplevsanleg efni úr 10 grömmum af vanilju í hverjum 100 rúmsentímetrum.
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8. Vanillíndropar er upplausn af vanillíni prótóeateehúaldehyd-ð-methvletur, GeHs.(0.CHs).OH.CHO 

í vatn-aethvlalkóhólblöndu, or g er i þeim að minnsta kosti 2% af vanillíni. Vanillíndropar 

eru stundum litaðir með brenndum sykri. 

9. Vaniljusykur er sykur blandaður að minnsta kosti 10% af þurrkaðri vanilju. 

10. Vanillínsykur er sykur blandaður að minnsta kosti 2% af vanillíni 

Vaniljusykur, sem blandaður er vanillínsvkri eða vanillini, skal auðkenndur sem „vanillín- 

sykur“. 

  

Ákvæði til verndar heilbrig manna. 

3 

Sérstaklega er óheimilt að hafa eftirtaldar vörur á boðstólum, selja þær eða láta á annan 

hátt af hendi: 

I. Majóran, sem í eru blöð af Coríaria myrlijolia L. 

ST.   

2. Kapar, sem Í er meira en 55 millígrömm af kopar í einu kilógrammi. 

5. Kapar, sem í eru blómknappar af hófsóley. Caltha palustris L. 

I. Kapar, sem í eru óþroskuð aldin af Euphorbia lothyris L. 

5. Anís, sem í eru aldini af Conium maculatum L. 

Luc. 

  

6. Japanskur stjörnuaniís, Flicum religiosum StEs. 

7. Stjörnuanís. sem í er japanskur stjörnuanís. 

Matsreglur. 

4. gr. 

Krydd og kryddvörur þær, er hér greinir, eru sérstaklega metnar skemmdar, og má ekki hafa 

þær í umferð, þótt bær séu auðkenndar með tilliti til þess: 

1. Krydd, sem er til muna myglað eða fúkkað. 

2. Krydd. sem hefir orðið fyrir svo miklum skemmdum af völdum vatns, lélegrar geymslu eða 

annara ástæðna, að það er miður hæft til neyzlu sökum annarlegrar eða ógeðslegrar lyktar 

eða bragðs. 

3. Krydd, sem skemmt er af völdum skordýra eða lirfa eða Í eru vefir, egg, lirfur, púpur eða 

fullvaxin skordýr (imago). 

  

Sérstaklega þegar svo til hagar, er hér greinir, eru krydd og kryddvörur metnar eftirlíktar eða 

falsaður, og má ekki hafa þær í umferð, þótt þær séu anðkenndar með tilliti til þess: 

1. Krydd, sem ilm- eða bragðefnin hafa verið tekin úr að nokkru eða öllu leyti. 

2. Krydd. sem í eru annarleg efni. 

3. Krydd sem litað hefir verið. einnig þótt það sé gert með annarri kryddtegund. 

t. Krydd. sem lélegum kryddtegundum hefir verið blandað í, jafnvel bótt varan Þannig blönduð 

fullnægi skilyrðum Í. greinar. 

5. Krydd, sem í hefir verið blandað úrgangi, sem fengizl hefir við hreinsun og flokkun á kryddi. 

6. Kanill og Ceylon-kanill, sem í hefir verið blandað „chips“. en bað er úrgangurinn, sem fæst 

við flyvsjun Ceylon-kanils. 

7. Negull, sem í er meira en 7% af negulslönglum. 

8. Kapar, sem í eru óþroskuð aldin kaparrunnans, Capparis spínosa L. 

9. Pipar, sem í er til muna af uppþornuðum kornum. 

10. Mulinn pipar, sem í er hýði af hvítum pipar. 

11. Piment, sem í er til muna af aldinstönglum. 

12. Vanilja, sem í hefir verið bætt vanillíni, eða ilmvætt vanilja. 

13. Múskatblóm. sem í hefir verið blandað Bombav- eða Papua-maeis. 

14. Kryddvörur, sem í hafa verið notuð óhrein eða skemmd hráefni. 

15. Vanillíndropar og vanillínsvkur, sem í hefir verið notað vanillín, sem ekki fullnægir kröfum 

Ph. D. 

  

Sérstaklega þegar svo til hagar. er hér greinir, eru krydd og kryddvörur taldar blekkjandi 

vegna villandi auðkenningar, upplýsinga eða umbúnaðs: 

1936 

129 

17. des.



17. 

1936 

129 
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1. Vörur með auðkenningu, upplýsingum eða umbúnaði eins og þær væru einhverjar af beim 

vörum, sem taldar eru í 1. og 2. grein þessarar reglugerðar, án þess þó að fullnægja þar sett- 

  

um skilyrðum. 

2. Krydd eða kryddvörur, sem auðkenndar eru með einhverju gervinafni. nema þær séu jafn- 

framt auðkenndar með réttu tegundarheiti. 

3. Blandað krydd eða blandaðar kryddvörur, sem ekki eru auðkenndar með báðum eða öllum 

tegundunum, sem í blöndunni eru, þó að undanteknum borðmustarði og karrý (2. gr., 2. og 3. 

töluliður). 

í. Ef tanglega er bent til ákveðins uppruna eða sérstaklega vandaðrar framleiðslu. 

  

5. Þegar u einkennismiðar eða auglýsingar eru notaðar til að gefa í skyn ranga eigin- 

1 kryddvöru. leika krydds eð     

6. Krydd eða kryddvörur, sem eru ranglega taldar hafa. sérstök hollustuáhrit. 

  

Verzlun með krydd og kryddvörur. 

7. gr. 

Minni skammta en 10 kílógrömm af kryddi eða kryddvörum má því aðeins setja í umferð eða 

hafa á boðstólum, að ritað sé á umbúðirnar tegundarheiti samkvæmt þessari reglugerð. Áritunin 

skal vera greinileg, og ef ekki er ætlazt til, að vörurnar séu seldar neytendum í þessum umbúð 

um, skulu stafirnir vera að minnsta kosti 1 sentímetri á hæð og að minnsta kosti 1 millímetra gildir 

Almenn ákvæði. 

8. gr. 

Til að standast kostnað af eftirliti með þeim vörum, sem undir þessa reglugerð falla, s 

  

1 

fyrst um sinn eða þangað til gefin verður út almenn reglugerð um kostnað af eftirliti með mat- 

vælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, greiða gjald af þeim vörutegundum sem um getur 
  

i 1. og 2. grein þessarar reglugerðar, kr. 5.00 fyrir hver 100 kg eða brot úr 100 kg af innflutningi 

eða framleiðslu. Gjald þetta innheimtist með tolltekjum ríkissjóðs og eftir sömu reglum. 

9. gr. 

Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau, fer samkvæmt 11. grein 

laga nr. 24 1. febrúar 1986 um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 

10. gr. 
1 Reglugerð þessi gengur í gildi 1. marz 1937, Sug seng 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 24 1. febrúar 1936 og birtist til leiðbeiningar 5 

og eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í Þeilbrigðis 

  

næálaráðuneytinn, Í. desember 1986 

  

Haraldur Guðmundsson. 

Gustav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 130 
23. nóv. 

um nýbýli. 

Samkvæmt lögum nr. 25, 1. febr. 1936, um nýbýli og samvinnubvggðir, 

sbr. lög nr. 97, 28. júní 1936, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

|. gr. 

Tilgangur laga nr. 25, 1. febrúar 1936, um nýbýli og samvinnubvggðir, er að 

skapa skilyrði til þess, að sem mest af árlegri fólksfjölgun þjóðarinnar eigi kost 

á að fá byli í sveitum til ábúðar, þar sem landbúnaður verði stundaður sem 

aðalatvinnugrein. 

2. gr. . 

líkið veitir styrk í fjárlögum hvers árs, sem nýbylasíjórn úthlutar, til 

stofnunar nýbýla og nýbýladeild Bvggingar- og landnámssjóðs veitir lán til ny- 

býla, samkvæmt ákvæðum 19. og 21. gr. nybylalaganna. 

Í reglugerð þessari nefnist nýbýladeild Bvggingar- og landnámssjóðs nv- 

býlasjóður. 

3. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra), nýbylastjóri og nybýla- 

nefnd. sem fer með stjórn nýbýlamála, samkvæmt MH. kafla nýbýlalaganna, 

nefnist í reglugerð þessari nybýlastjórn. 

1. gr. 

Nýbyli telst hvert það byli, sem reist er að nýju eftir að téð lög um nybyli 

og samvinnubyggðir gengu í gildi og fullnægja þeim kröfum, sem þar eru gerðar. 

Þó getur nýbýlastjórn veitt styrk til þess að fullgera býli, sem byrjað hefir 

verið að reisa á síðustu 5 árum fyrir gildistöku laganna. 

5. gr. 

Nybyli må stofna: 

1. Á landi í einkaeign, hvort heldur það er skipt úr landi jarðar sem er Í ábúð, 

eða það er á jörð sem verið hefir í eyði minnst eitt ár áður en lög um ný- 

byli og samvinnubyggðir öðluðust gildi. 

2. Á landi ríkis, bæjar- eða sveitarfélags.



Hverju nybyli skal fylgja land er nægi til framfærslu medal fjölskyldu. 
Ræktanlegt land má eigi vera minna en 10 ha. í samfelldri spildu, og sé bylinu 
auk þess tryggt nægilegt haglendi fyrir bústofn þess. Þó getur nýbýlastjórn 
heimilað að reist verði býli á minna landi. þar sem svo hagar til, að býlishafi 
selur stuðzt við sérstök hlunnindi. t.d. sjávarafla eða aðra veiði, hentuga að- 
stöðu til garðræktar, alifuslaræktar o. s. frv. 

4. É a T. g 

Ræktunarlandi hvers bylis (sbr. 6. gr.) skal vera skipt úr þeirri jörð, eða 
þeim jörðum, sem nýbýlið er reist í, með girðingum eða slöggum landamerki- 
um. Heimilt er að annað land og landsnytjar nýbýlis séu sameiginleg með landi 
annara býla, en þó skal ávallt gerður samningur um rétt nyýbýlisins til beiti- 
lands og annara sameiginlegra jarðarnvtja, og skal þar fram tekið. hversu mikils 
hluta af hinu sameiginlega landi eða ítökum nýbýlið hefir rétt til. Slíkur samn- 
ingur skal þinglesinn og verður þá fullt sönnunargagn fyrir rétti býlisins til hins 
óskipta lands. 

8. gr. 

Nú krefst eigandi eða ábúandi nýbýlis að fá sinn hluta af sameiginlegu 
landi úrskiptan og skulu þau skipti þá gerð samkvæmt samningi þeim, er um 
getur í 7. gr. en að öðru leyti fara skiptin fram eftir landskiptalögum nr. 57, 31 
mai 1927. 

9. ør. 

Hvert nybyli skal nefnt åkvednu nafni, og må bad ekki bera sama nafn og 
það býli hefir, sem nýbylið er myndað úr. Leita skal samþykkis nýbýlastjórnar 
fyrir nafni hvers nýbýlis. og skal hún sæta þess, að engin býli beri sama nafn 
innan sama sýslufélags. 

II. KAFLI 

Um ettirlit með nýbýlum. 

10. gr. 

Nýbýlastjórn skal hafa nákvæmt eftirlit með því. að ákvæðum laga um ny- 
býli og samvinnubyggðir svo og reglugerðar þessarar verði fylgt um allt er snertir 
undirbúning, stofnun og viðhald nýbýla þeirra, er framlags njóta úr nvbvlasjóði. 

li. gr. 

Nybýlastjóri annast aðaleftirlit með nýbýlum fyrir hönd nýbylastjórnar. 
Hann skal ferðast um landið eftir því sem nauðsyn krefur til þess að athuga 
um skilyrði til nýbylastofnunar og leggja síðan athuganir sínar og tillögur um 
það efni fyrir nýbýlanefnd. 

Nýbýlastjóri skal haga ferðum sínum þannig, að hann fari að jafnaði eina 
umferð um öll héruð landsins á hverjum þremur árum Gl athugunar og eftirlits.
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Falið getur hann þó öðrum mönnum að fara slíkar eftirlitsferðir fyrir sína hönd, 130 

s.s. ráðunautum Búnaðarfélags Íslands eða öðrum búfróðum mönnum. 23. nóv. 

Um eftirlit með húsagerð nýtur nýbylastjóri sérstaklega aðstoðar byggingar- 

ráðunautar nýbýlastjórnar. sem hefir með höndum eftirlit með allri húsagerð, 

samkvæmt þeim fyrirmælum. sem sett eru í IV. kafla þessarar reglugerðar. 

12. gr. 

Nýbylastjórn skal skipa eftirlitsmenn með nýbýlum, einn í hverjum hreppi. 

Þeir skulu vera nýbylastjórn til ráðuneytis og leiðbeininga um nýbylamál, hver 

í sínu umdæmi, en þó einkum um eftirtöld atriði: 

Í. Þeir, sem sækja um framlög úr nvbýlasjóði til stofnunar uýbyýlis, skulu fá 

umsögn eftirlitsmanna um skilyrði til nybylamyndunar þar sem reisa á ny- 

bylið, og álit þeirra á allri aðstöðu hins væntanleg: nybylis. 

2. Eftirlitsmenn með nýbýlum skulu, eftir því sem nýbylastjóri æskir þess. 

meðan verið er að reisa nýbýli, gefa nybýlastjórn skýrslu um Það, hvernig 

verkinu miðar áfram og hvort það muni framkvæmt eftir þeim reglum. sem 

settar hafa verið. 

3. Telji eftirlitsmaður að nýbýli í hans umdæmi sé í vanhirðu. vegna þess að 

ábúandi þess haldi mannvirkjum illa við og býlið niðist þessvegna niður, 

skal hann láta nýbýlastjórn í té rökstutt álit silt um að hverju leyti ábúandi 

vanræki viðhaldsskyldur sínar við býlið. 

15. gr. 

Eftirlitsmenn með nýbýlum fá ekki laun. en fari þeir ferðir að tilhlutun 

nýbylastjórnar tl eftirlits eða athugana, fá þeir greiddan úr nýbýlasjóði úl- 

lagðan kostnað við ferðir sínar, samkvæm! reikningi er nýbýlastjórn úrskurðar. 

IN. KAFLI 

Um skyldur og réttindi ábúenda. 

ld. gr. 

Skilyrðin fyrir því. að umsækjandi geti fengið aðstoð ríkisins við stofnun 

nybylis eða ábúðarrétt á nybyli, sem stofnað er eftir lögum um nýbýli og sam- 

vinnubyggðir eru: 

I. Að hann sé íslenzkur ríkisborgari. 

2. Að hann eigi ekki og hafi ekki árlangt átl aðra jörð eða býli, sem fjölskylda 

setur haft lífsframfæri al. 

Að hann, að dómi nýbýlastjórnar. sé svo efnum búinn, að hann geti lagt fram 

sinn hluta af stofnkostnaði býlisins og reist bú á því. en sé þó ekki svo efn- 

aður að hann geti reist býlið af eigin ramleik. Engum veitist framlag úr ny- 

býlasjóði, sem á yfir 15000 króna hreina eign. 

{. Að hann sé minnst Í8 ára að aldri, en ekki yfir 55 ára.
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Í30 5. Að hann hafi starfað að landbúnaði að minnsta kosti 2 ár eftir 16 ára aldur. 

  

nþegin ákvæðum þessarar greinar eru félög og sinna sen vinna 

  

að því a 

bh 
reisa nýbýli, er þeir selja eða leigja ábúendum samkvæmt VI. kafla 

essarar reglugerðar. 

Lánbeiðanda ber að útfylla samvizkusamlega spurningaeyðublöð, sem ny- 

  

vlasljórn gefur út og veita Þær upplýsingar sem kostur er á. Auk þess ber hon- 
um að senda með umsókninni: 

Í. Votlorð frá hreppstjóra og formanni búnaðarfélags hreppsins um að hann 
hati þá þekkingu á búnaði, sem nauðsynleg verður að teljast og hafi startf- 
að við landbúnað minnst 2 ár eftir 16 ára aldur. 

2. Vottorð kunnugra og málsmetandi manna um að lánbeiðandi sé reglu- 
samur og ráðdeildarsamur. 

ö. Afrit af tveimur síðustu skatíframtölum hans, staðfest af viðkomandi skatta- 
nefndum. 

t. Umsögn eftirlitsmanns með nýbýlum um alla aðstöðu til nýbýlamyvndunar 
þeim stað, þar sem reisa skal nybylið. 

5. ÁAldursvottorð frá presti. 
6. Veðbókarvottorð um nýbýlið. 

16. gr. 
Nú hefir nýbýlastjórn veitt umsækjanda lán og styrk til stofnunar nýbýlis 

og skal þá nýbylastjórn gera samning við vænt: mlegan byýlishafa um framkvæmd 
verksins. Framkvæmd þess hluta verksins, sem st tyrkur er veittur til, má ekki 
standa lengur yfir en 3 ár, miðað við fyrstu 1 itborgun úr nýbýlasjóði. 

Í samningi þessum skal fram tekið hvaða framkvæmdir býlishafi skuli gera 
á því tímabili, sem samningurinn tekur til, og í hvaða röð þær skuli framkvæmdar. 

Um bveggsingar skal fram tekið úr hvaða efni þær skuli gerðar og hversu 
stórar þær séu áformaðar. Nægilegt er þó að vitna í ákveðinn uppdrátt, sem 
er samþykktur af nýbýlastjórn. 

Í samningi þessum skal tilgreint framlag nybýlasjóðs til nýbylisins og hve- 
nær það skuli greitt. Að því er snertir framlög til bygginga skal fyrsta útbors- 
un fara fram til þess að greiða aðkeypt efni og síðan smátt og smátt eftir því 
sem framkvæmdum miðar áfram. 

Ekki má veita meira framlag úr nybylasjóði til neins nybylis en svo, að 
bylishafi leggi að minnsta kosti fram 34. hluta af stofnkostnaði bylisins. 

Lokaframlag úr nýbýlasjóði má ekki greiða fyr en búið er að fullgera íbúð- 
arhús og reisa það af peningshúsum, sem nægir til þess, að hægt sé að hefja 
búrekstur á býlinu. 

17. gr. 

Af framlagi år nybylasjådi til hvers nýbylis má aldrei verja meira en %, 
hlutum af styrk og %; hluta af lánsupphæð til ræktunar og girðinga, nema í 

aður hafi verið reistar fullnægjandi byggingar, að dómi nýbýlastjórnar.
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Það fé, sem fer til girðinga eða ræktunar má aðeins nota til bess ad kaupa 

aðkeypl girðingarefni eða ræktunarvörur, svo sem áburð. grasfræ eða útsæðis- 

korn. 

Nybylastjórn getur krafið bylishafa um frumreikninga yfir aðkeyptar 

ræktunarvörur og girðingarefni. 

IS. gr. 

Brjóti bylishafi í verulegum alriðum samning þann um stofnun nvbýlis, sem 

gerður er samkvæmt 16. gr. þessarar reglugerðar, áskilur nybýlasljórn sér rétt 

il þess að hætta að greiða tilskilin framlög til bylisins og endurkrefja það, sem t 

kann að hafa verið búið að greiða úr nvbýlasjóði. 

19. gr. 

Nú telur nybylastjóri, samkvæmt upplýsingum frá eftirlitsmanni eða af 

öðrum ástæðum, að líkur bendi til þess, að nvbyli í einkaeign, sem stuðnings 

hefir notið samkvæmt lögum þessum, sé ekki haldið sæmilega við, svo að mann- 

virki niðisl niður og bylið sangi úr sér. Þá skal nybýlastjóri fela úttektarmönn- 

um hlutaðeigandi hrepps að skoða Þbylið og gefa skýrslu um bad til nybyla- 

stjórnar hvernig ábúandi sitji það. 

Leiði slík skyrsla í ljós, að dómi nybvlanefndar, að mannvirkjum bylisins 

se ekki sæmilega við haldið, og að þau niðist niður um skör fram, skal nvbyla- 

stjórn aðvara ábúanda um að bæta ráð sitt og gefa honum allt að eins árs frest 

til þess að bæta úr því, sem áfátt er. 

Að þeim fresti liðnum, skulu úttektarmenn skoða bylið að nvju. Hafi þá 

verið úr bætt, að þeirra dómi, skulu sakir niður falla. 

En telji úttektarmenn að enn sitji við það sama, skal nýbylastjórn endur- 

krefja þann styrk, sem til bylisins hetir verið lagður úr nýbvlasjóði. 

Fáist styrkurinn ekki endurgreiddur, getur nybýlastjórn krafizt þess. að 

byld verði selt á opinberu uppboði til lúkningar honum. 

20. gr. 

Öll þau nýbýli, sem ekki eru í einkaeign. hvort sem þau eru eign ríkis, bæjar- 

félaga. sveitarfélaga eða annara. skulu byggð samkvæmt lögum nr. 8, 1. febrúar 

1935, um erfðaábúð og óðalsrétt. 

Búendur bessara nýbvla missa ábúðarrétt sinn á sama hátt og af sömu or- i 

sökum og leiguliðar eftir ákvæðum ábúðarlaga nr. 87, 19. júní 1950. 

21. gr 

Nú vill býlishafi auka land ábylis síns og skal hann þá tlkvnna nvbylastjórn 

hvert viðbótarlandið er og hve stórt, og er sú viðbót því aðeins lögleg, að nybvla- 

stjórn samþykki. Nú vill bylishafi leggja annað byli undir nybylið og er það því 

aðeins leyfilegt, að hann endurgreiði nyýbvlastyrk þann, er honum hefir verið 

veittur 

18 

130 
23. nóv.
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130 IV. KAFLI 
23. nóv 

Um verðbréf nýbýlasjóðs. 

29 gr 22. g 

Nýbylasjóður gefur út verðbréf er nefnast nýbýlabréf. Þau skulu sefin út 
til handhafa, en nafnskrá skal þau í bókum sjóðsins ef þess er óskað. Bréfin eru 
því aðeins skuldbindandi að þau séu undirrituð af formanni nýbýlanefndar os 
nyýbylastjórn f. h. nybvlasjóðs, og fjármálaráðherra hafi undirritað ábyrgðar- 
vfirlýsing ríkissjóðs. 

Verðbréfin skulu gefin út í flokkum og skal hverjum flokki lokað áður en 
líðin eru 5 ár frá því hann var opnaður. Aldrei má vera meira í umferð af verð- 

bréfum en nemur eignum nyýbvlasjóðs í reiðu fé og útistandandi lánum. 

23. gr. 

Upphæð nybýlabréfa skal vera 100 kr.. 1000 kr. og 5000 kr. og bera 100 kr. 

bréfin bókstafsmerkið A, 1000 kr. bréfin bókstafsmerkið B o. s. frv. Bréfin 

innan hvers bókstafsmerkis skulu merkt í framhaldandi tölum. 

Verðbréfunum skulu fylgja vaxtamiðar fyrir öll árin frá því þau eru af- 

hent og til þess tíma, er innlausn bréfanna í þeim flokki á að vera lokið. Út- 

drátt úr reglugerð þessari skal prenla á bréfin. 

24. ør. 

Af nýbylabréfum skal á ári hverju svara vöxtum og ákveður atvinnumåla- 

ráðherra, í samráði við nýbylastjórn, vextina fyrir hvern flokk bréfanna og skulu 

þeir prentaðir á þau. Vextir mega ekki vera yfir 5%. 

Mega vextirnir ekki vera lægri en vextir af lánum úr nýbylasjóði. 

Vextirnir skulu greiddir 2. jan. ár hvert, eftir á, fyrir liðið ár, segn af- 

hendingu vaxtamiðanna. Vaxlamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga, skulu inn- 

leystir í afgreiðslu sjóðsins. 

Til tryggingar nýbyvlabréfum eru: 

I. Skuldabréf þau, er nýbylasjóður fær frá lántakendum. 

2. Varasjóður nýbylasjóðs. 

5. Eignir sjóðsins að öðru leyti. 

1. Ábyrgð rtikissjóðs. 

25. gr. 

Verðbréf nýbvlasjóðs skulu innleyst með fé þvi, sem greitt er í peningum 

á hverjum gjalddaga í afborgun og endurborgun af lánum þeim. sem veitt hafa 

verið vegna sölu verðbréfanna. Þó skulu bréfin innleyst innan 40 ára frá úteáfu- 

degi þeirra. 

Útdrátt verðbréfanna framkvæmir notarius publicus og fer úrdrálturinn 

fram í febrúarmánuði ár hvert. 

Tölurnar á verðbréfum þeim, sem úl hafa verið dregin, skulu birlar í Lög-
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birtingarblaðinu. svo og það. að bréfin verði greidd 15. jan. næstan eftir útdrátt- 130 
  inn, í fyrsta sinn í febrúar 1941. Vextir verða eigi greiddir af útdregnum bréfum 

eftir að þau eru fallin Hl útborgunar. 

26. gr 

Greiða skal af framlagi ríkisins til nýbvla ár hvert. sem svarar 1% af því 
1 
it     fé. sem nýbylasjóður lánar úl á árinu, í sjóð, er nefnist varasjodur nybylasjods. 

Honum skal varið hl að greiða töp þau, er nýbýlasjóður kann að verða fyrir, áður S D i NYD! . . 

en kemur til ábyrgðar ríkissjóðs. 

  

Fyrir starfrækslu nybvlasjóðs ir nýbýlastjórn Búnaðarbanka Íslands 

  

eftir því. sem um semst milli nýbylastjórnar og stjórnar Búnaðarbankans, af 

  

því fé, sem veitt er til mála á hvers árs fjárlögum. Ef ágreiningur verður 
  

y 

sker landbúnaðarráðherra úr. 

V. KAFLI 

Um fjárframlög ríkissjóðs til nýbýlamála og lán úr nýbýlasjóði. 

OK 
vlis samkvæmt lögum nr. 25, 1.      

  

Ríkissjóður veitir styrk til   

febrúar 1936 um nýbýli og samvinnubví og má verja til þess allt að 3500 

í hvert býli, þó aldrei hærri upphæð en 7); hlutum af stofnkostnaði þess. 

  

afa ber að leggja fram til nýbvlisins eigi minna en %; af stofnkostn. 

29. gr. 

   

  

Nýbýlastjórn gerir samning við bylishafa, þar sem ákveðin eru fjárfram- 

lisins og hinsvegar bau skilyrði, sem levfishafi verður að fullnægja tl 
5 5 i or 

  

þess. að hann geti fengið styrk og lán. 

Framkvæmd þess hluta verksins. sem styrkur er miðaður við, má aldrei 

vílr EN ð AF. 

leyti fer um þetta eftir því. sem nánar er tilgreint í Hl. kafla þess- 

  

50. gr, 

Nybýlasjóður veilir lån Hl stofnunar nýbýla með þeim skilmálum. er het 

  

bylis. og þó aldrei 300 krónum tl hv    
gn fyrsta veðrétti í býlinu. Þó er heimilt að veita lán Lánin skulu veitt seg 

  

gegn 2. veðrétti í býlinu, en þá má ekki hvíla á 1. veðrétti hærri upphæð en



1936 376 

130 frumverð lands þess, sem býlið er reist á. samkvæmt mati, er nýbýlastjórn hefir 
3. nóv. samþykkt, og þó aldrei yfir kr. 1500.00. 

Vextir af lánunum skulu vera 114. Lánin mega vera afborgunarlaus fyrstu 
> árin frá fyrstu útborgun lánsins að telja. En eftir það skulu þau endurgreiðast 
með föstu árgjaldi vaxta og afborgana. þannig að þau séu greidd upp á 20 40 
árum frá útborgun þeirra, eftir því í hvaða flokki íbúðarhús býlisins eru. 

Í 1. flokki er lánstíminn 2... 10 ár, 
De eee 30 
Il. HER evee 20 

Gjalddagi vaxta og afborgana af lánum í nybýlasjóði er 15. nóvember ár 
hvert. Dragist greiðsla fram yfir 31. des. skal lántakandi greiða 72% dråttarvexti 
af árgjaldinu fyrir hvern mánuð, sem greiðsla dregst fram yfir gjalddaga. Telst 
hluti úr mánuði sem mánuður. 

Heimilt er lántakanda að greiða lánið að fullu hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um hús á nýbýlum. 

öðd. gr. 
Nýbýlastjórn ræður í þjónustu sína byggingarfræðing, og nefnist hann 

byggingarráðunautur nýbýlastjórnar. 

Aðalstörf byggingarráðunautar eru þessi: 
Í. Að gera uppdrætti að íbúðarhúsum, sem reist eru á nybýlum, er njóta 

framlags úr nýbylasjóði. 

2. Áð gera uppdrætti eða tillögur um fyrirkomulag og gerð peningshúsa og 
annara bygginga, sem reist verða á nýbýlum, eftir því sem þurfa þykir á 
hverjum stað. 

3. Að ferðast um landið, eftir því sem tími vinnst til og nybýlastjórn mælir 
fyrir um, til þess að líta eftir þeim býlum, sem verið er að reisa. 

Í. Að gefa leiðbeiningar, munnlega og skriflega, eftir því sem um verður beðið. 
5. Að vera ráðunautur nýbýlastjórnar um allt er varðar bvggingar á nýbyl- 

un, og vera á verði um allar nýjungar, sem fram kunna að koma í húsa- 
serð, og að gagni geta komið við stofnun nýbyla. 

9x< ri 
9). ST. 

Uppdrættir byggingarráðunautar á húsum og tillögur hans um skipan og 
fyrirkomulag bygginga á nýbýlum, skulu að jafnaði lagðir fyrir nýbýlastjórn 
til samþykktar. Þó er nýbýlastjóra heimilt að samþykkja uppdrætti og tillögur 
fyrir hönd nýbylastjórnar.



IL I 1956 

36. ør. 130 
Nybylastjórn skal gefa út prenlaðar leiðbeiningar um húsagerð á nybylum 23. nov. 

og láta hverjum manni, er reisir nybyli, eitt eintak í té, án endurgjalds. 

37. gr. 

Byggingar á nybylum skiptast í þrjá aðalflokka, eftir því úr hvaða efni þau 

eru reist og hversu til þeirra er vandað: 

I. Flokkur: Íbúðarhús úr steinsteypu með tvöföldum veggjum og tróðholi, eða 

einföldum veggjum, sem eru þiljaðir innan eða varðir öðrum einangrunar- 

efnum, er jafngilda því að veggir séu tvöfaldir og aðalskilrúm úr steinsteypu. 

Þó verður einangrunar ekki krafist þar, sem hitað er upp með laugavatni. 

Ennfremur hlöður og peningshús úr steinsteypu, og séu fjós með tvö- 

földum útveggjum. 

IH. Flokkur: Íbúðarhús úr timbri, járnklædd utan eða varin öðru haldsáðu 

efni og klædd innan eftir fyrinmælun bvegingarráðunauts nvbvlastjórnar. 

Ennfremur hlöður og peningshús úr timbri og járni. 

HI. Flokkur: Öll hús sem hlaðin eru úr grjóti og torfi eða reist úr blönduðu 

byggingarefni, svo sem timbri og torfi. 

38. gr. 

Þök húsanna skulu vera varin járni eða öðru Jafngóðu efni, sem nybyla- 

stjórn samþykkir. Húsegrunnar skulu framræstir þar, sem jarðvegur er votlend- 

ur, og veggir og sólf húsanna einangruð fyrir jarðraka og þakvatni. 

39. gr. 
Íbúðarhús fyrir hverja fjölskyldu mega vera með kjallara og einni hæð, 

allt að 400 rúmmetra að stærð. Verði tvær eða fleiri íbúðir sambvggðar skulu 

þær, hver fyrir sig, hafa sér inngang og vera að fullu aðskildar. 

10. gr. 

Veggir búpeningshúsa, sem byggðir eru úr grjóti og torfi, skulu grafnir á 

fastan grundvöll eins og íbúðarhús, eða raðað grjóti undir þá eigi minna en 
. . 

1 metra í jörð. Grindur þeirra skulu vera sjálfstæðar, en hvíla á á veggjum, og 
járnþök ná út á ytri brún veggja. 

VII. KAFLI 

Um sérleyfi til þess að reisa nýbýli. 

di. gr. 

Heimilt er nybýlastjórn að veita einstökum mönnum leyfi til stofnunar ny- 

býla, samkv. 5. gr. téðra nybylalaga, þó að þeir ætli ekki sjálfir að serast áhú- 

endur á þeim, og sama stuðning við stofnun þeirra og þeim, er reisa þau fyrir 

sjálfa sig, ef þeir hlýða skilyrðum þeim, er selt eru í þessum kafla reglugerð-
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nov. 

  

arinnar. Hið sama gildir um bæjar- eða svellarfélög eða félög. sem stofnuð 
kunna að vera í þeim tilgangi að koma upp nýbýlum, samkvæmt 14. er. sömu 
laga. 

(2. or. 

Skilyrði fyrir réttindum þeim. sem um selur í 41. er., eru: 
a. Samskonar samþykki nybýlastjórnar fyrir landi oe byggingum og aðrir er 

stofna nýbýli samkvæmt lögum þessum verða að hHta 

b. Samþykki nýbylasijórnar fyrir söluverði eða leigumála á landi nybylisins. 
c. Ad leyfishafi sendi nybylastjårn nåkvæma skyrslu um stofnkostnad bylisins. 
d. Að leyfishafi skuldbindi sig til að selja býlið til ábúðar ekki síðar en innan 

Y      ira frá því hann fékk samþykki nýbýlastjórnar til stofnunar þess, 08 

  

siðar en tveim árum eflir að það er fullgert að 

  

henda það til erfðaábúðar með þeim kjörum, sem ákveðið er með lögum um 
erfðaábúð og óðalsrétt. 

e. Að nybylastjórn samþykki væntanlegan eiganda bylisins. 

f. Að nýbýlastjórn samþykki söluverð þess, enda fari söluverðið ekki fram út 
kostnaðarverði að frádregnum nýbylasjóðs- og jarðtæklarstyrk. 

g. Að félög sem ætla að reisa nýbýli fái samþykktir sínar staðfestar af nýbyla- 
stjórn. 

   
Nú telur nybýlastjórn að ófullnægjandi skyrsla liggi fyrir um kostnaðar- 

verð nybylis, sem leyfishafi vill afhenda. eða að kostnaðarverð þess sé óhæfi- 

lega hátt, að áliti nybýlastjórnar og getur hún þá krafizt. að býlið verði metið 

til verðs. Skulu þá 3 menn meta býlið, einn samkvæmt tilnefninu nybylastjórn- 

ar, annar samkvæmt Blnefningu leyfishafa, en sá þriðji dóm    kvaddur af hlutað- 

eigandi héraðsdómara, og skal hann vera oddamaður. Úrskurði matsmanna 

verður ekki áfrýjað 

14. gr 

Nu getur leyfishafi ekki selt nýbyli, er hann hefir reist, innan þess tína 

órn þá heimilt að ráðstafa því til sölu gegn 
  

sem 42. gr. ákveður, og er nybylastj 

kostnaðarverði. Geti hún það ekki má leyfishafi leigja býlið áfram um tiltekið 

árabil, enda samþykki nýbýlastjórn leigutíma og leigumála. Verði ágreiningur 

um leigumála, skal leigan metin af úttektarmönnum hlutaðeigandi hrepps. 

VILL KAFLI 

Um skýrslugerð. 

15. gr. 

Eigendum og ábúendum nýbyla er skylt að halda skýrslur um stofnkostn- 

að byla sinna, samkvæmt skýrsluformum, er nýbýlastjórn gefur út. Skulu sér- 

staklega taldar þær framkvæmdir, sem gerðar eru árlega, og skýrslurnar miðaðar 

við áramót.
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Skyrslur umlidins års skulu sendar til nybylastjornar fyrir 1. april næsta 130 

á eftir. Einnig skulu þeir senda nýbvlastjórn frumreikninga vfir aðkeyptar vörur #8 nóv 

og efni til ræktunar og bveginga á bylunum. 

16. gr. 

Búendum nyýbyla er ennfremur skylt að halda búreikninga um tekstrar- 

afkomu búa sinna eftir reikningsformum, sem nybylastjórn sefur út. Reikn- 

ingsform þessi skulu þannig gerð, að glöggt yfirlit fáist um alar tekjur og 

sjöld búsins, en vera þó svo einföld, að auðvelt sé að fylla þau út fyrir menn, 

þótt óvanir sé allri bókfærslu. Prentaðar leiðbeiningar um búreikningafærslu 

skal nvbylastjórn gefa út. Búreikningarnir skulu miðaðir við almanaksár og 

skulu vera komnir til nybvlastjórnar, eða búreikningaskrifstofu ríkisins, sbr. 

17. gr., fyrir 1. april næsta á eftir. 

7. or. 

Ef henta þykir og samningar takast mili búreikningaskrifstofu ríkisins og 

nybylastjórnar, getur nybylastjórn falið búreikningaskrifstofunni að gera upp 

búreikninga frá búendum nýbvla. 

IX. KAFLI 

Um fyrningargjald af húsum. 

IS. gr. 

Ábúendur allra nýbýla, er fá styrk og lán samkvæmt lögunum. skulu greiða 

fyrningargjald af húsum Þbylisins, og miðast það við varanleik húsanna þannig: 

Af húsum í Í. flokki %7% af kostnaðarverði þeirra 

- IL 54 

- HI. 1 

49. gr. 

Nybylastjórn ákveður koslnaðarverð á húsum bvlanna. eftir þessum grund- 

vallaratriðum: 
1. Teikningum og kostnaðaráætlunum Þbyvggingarráðunaular nybýlastjórnar. 

2. Skýrslum þeim, sem hún gerir um stofnkostnað þeirra eftir reikningum 

bylishafa. 

3. Álitsgerð byggingarráðunautar um frágang og varanleik húsanna, þegar 

búið er að fullgera þau. 

50. gr. 

Fyrningargjaldið er innheimt af sýslumönnum á manntalsþingum. og ber 

þeim að senda það til nybylastjórnar fyrir 1. nóvember ár hvert. Byrja skal að 

innheimta fyrningargjaldið, þegar er nybyli hefir verið tekið í ábúð og tilkvanir 

nybýlastjórn það hlutaðeigandi sýslumanni, svo og upphæð gjaldsins.
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nóv. Fyrningargjaldið skal lagt í sjóð er nefnist endurbyggingasjóður nybvla, og 

ut . gr. 

skal sjóðurinn ávaxtast í nýbylasjóði. Hvert nýbýli hefir sérreikning í sjóðnum. 
og á tilkall til séreignar sinnar, þegar þörf er á að endurreisa hús býlisins. 

52. gr. 

Hvert nybyli á rétt á fjårframlagi år endurbyggingarsjådi, til endurnyjunar 

á húsum bylisins eftir ákveðið árabil frá því að gjaldið var greitt í fyrsta sinn, 

og er það: 

Í 1. flokki eftir 35 ár. 

2. 25 

3 a 

Ad 6dru leyti verdur nybylastjorn ad mida endurgreidslur år sjóðnum við 

þörf hvers býlis og ástand húsanna, að fengnum tillögum byggingarrådunauts 

eftir athugun á þeim. 

A. KAFLI 

Um eigendaskipti að nýbýlum. 

53. gr. 

Nu vill eigandi nybylis, sem er í einkaeign, og hefir hlotið styrk frá ríkinu < 

samkvæmt reglugerð þessari, selja bylið, og skal hann þá tilkynna það nybyla- 

stjóra. Sala nybylis er því aðeins gild að fullnægt sé þessum skilyrðum: 

I. Nybylastjórn hafi samþykkt kaupsamninsinn. 

2. Kaupverðið sé ekki hærra en fasieignamatsverð bylisins. að frádregnum 

hinum óafturkræfu framlögum ríkisins Hl þess, þar með talinn jarðræktar 

styrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem serðar hafa 

verið frá því að síðasta fasteignamal fór fram. 

5. Kaupandi uppfylli skilyrði 15. gr. nýbýlalaganna til þess að geta fengið 

aðstoð ríkisins við stofnun nyýbýlis, eða fengið ábúðarrétt á nýbyli. 

dd. gr 

Eigendaskipti að nybylum. samkvæmt gjafasamningum, skulu háð sömu 

skilyrðum og ef um sölu er að ræða. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sein 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. nóvember 1986. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.



381 

REGLUGERD 

um verkun og utflutning å skreid. 

l. gr. 

Öl skreið (hvers konar hertur fiskur), sem flutt er til útlanda frá höfn- 

uni hér á landi, skal metin og flokkuð eftir gæðum af löggiltum malsmönnurn 

og skulu vottorð um mat og tegundir rituð aftan á farmskirteinin með fiskinum. 

2. gr. 

Skreiðarmatsstjóri skipaður af atvinnumålarådherra, hefir umsjón og eftir- 

lit með verkun og mati á skreið sem ætluð er til útflutnings. 

Laun skreiðarmatsstjóra greiðast úr ríkissjóði, en þangað til fjárveitins er 

fyrir þeim í fjárlögum greiðast þau úr fiskimálasjóði. Báðherra ákveður starfs- 

svið hans með erindisbréfi. 

Skreiðarmatsstjóri skal undirrita eiðstaf um að hann vilji hlíta ákvæðum 

þeim, sem sett eru eða sett kunna að verða um starf hans og með alúð og kost- 

sæfni rækja skyldur þær, sem á honum hvíla í stöðu hans. 

3. gr. 

Lögreglustjóri skipar matsmenn eftir tillögum skreiðarmatsstjóra á þeim 

stöðum. þar sem skreiðarmatsstjóri telur þess þörf, og skulu þeir valdir meðal 

löggiltra fiskimatsmanna, þar sem því verður við komið. Matsmenn mega ekki 

vera í þjónustu þeirra, sem þeir meta skreið fyrir. 

Skreiðarimatsmenn skulu, áður en þeir taka til starfa, undirrita um starf- 

senn sína eiðstaf, sem atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið stilar þeim. 

Matsmenn skulu kynna sér rækilega hvernig skreið eigi að vera að verkun, 

útliti og stærð fyrir hvern markaðsstað, og haga mal sínu eftir því, enda fari þeir 

í starfi sínu að öllu eftir fyrirmælum skreiðarmatsstjóra og leiti aðstoðar hans 

og úrskurðar, séu þeir í vafa um einhver atriði að því er snertir mat eða umbúðir 

skreiðar. Þeir eiga að framkvæma matið að öllu leyti eftir fyrirmælum og leið- 

beiningum skreiðarmatsstjóra og skulu þeir jafnan hafa það hugfast. að vanda 

til matsins eftir því, sem frekast er unni, svo álit íslenzkrar skreiðar í neyæzlu- 

löndunum megi vera sem bezt. 

Í. gr. 

Sýni matsmaður óafsakanlegt kæruleysi eða ónákvæmni í starfi sinu, eða 

sé hann ekki starfinu vaxinn, getur skreiðarmatsstjóri svipt hann því fyrirvara- 

laust. Auk þess ber hann ábyrgð á tjóni því, sem hann vísvitandi eða af vítaverðu 

hirðuleysi verður valdur að. Sama er um skreiðarmatsstjóra verði honum af 

sömu ástæðu gefin sök á tjóninu. 

19 

  

131 
t. des.
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4. des. Malsmönnum ber sama þóknun fyrir starf sitt eins og kaup og ferðakostn- 
aður fiskimatsmanna er ákveðinn á hverjum tíma. Kaup og ferðakostnaður mats- 
manna greiðist af þeim, er matsins beiðist, enda gefi malsmenn ekki útflutnings- 
vottorð fyrir fiskinn, fyr en það er greitt. 

Ósamkomulag út af kaupkröfu matsmanna úrskurðast af skreiðarmatsstjóra. 

6. gr. 

Ekki má flytja út skreið nema hún sé fullþur að dómi matsmanna. 

7. gr. 

Enga skreið má senda til útlanda í lausum hlöðum eða lauslega bundna. 

Við pökkunina skal nota þar til gerðar hand- eða vélapressur, til þess að 
þjappa fiskinum saman. Um pakkana skulu strengdir 3 virstrengir. en þó má 

nota 2 strengi á pakka, sem ekki eru yfir 25 kg. 

Skreið, sem á að fara til Afríku, á að vera sérstaklega fast þjappað saman. 

8. gr. 

Utan um pakka, sem eiga að fara til Ítalíu. Afríku eða Ameríku, skal sauma 

umbúðastriga, ekki óstyrkari en 7 02. Striginn sem notaður er utan um pakkana 
þarf að vera 76 em. breiður, nema utan um löngu og stórupsa 85 em. breiður, 
en fyrir endana skal saumað með 52 em. breiðum strigapjötlum. Strigann á að 

sauma þétt og laglega utan um pakkana. 

9. gr. 

Merkja skal pakkana með 3 em. háum gúmmiístimplum. en séu þeir ekki til, 
má þó merkja gegn um málmplötur, og eiga stafirnir á þeim að vera 3 em. á 
hæð. Merkin skulu sett á umbúðirnar áður en þær eru látnar utan um pakkana. 

Allir pakkar eiga að vera greinilega merktir, og ef út af þessu ber, getur 
matsmaður stöðvað sendinguna, þangað til skipt hefir verið um umbúðir og 
merking bætt. 

10. gr. 

Á annan enda pakkans skal selja merki móttakanda, ákvörðunarstað og leg- 

undarmerki. Á hinum endanum skal standa: *“Produce of Iceland“ og einkennis- 

stafir eða tölur framleiðandans. Þessi merki eiga að vera á öllum pökkum, sem 

strigi er saumaður um. 

11. gr. 

Skreid må ekki skipa ut i rigningu og ekki må gevma pakkana bar sem væta 
kemst að þeim.



12. ør. 131 

Fiskimålanefnd ákveður umdæmi matsmanna. Matsmönnunm er skvit að fara 1. des. 

út fyrir umdæmi sín, ef þörf krefur og skreiðarmalsstjóri óskar þess. 

13. gr. 

Hafi matsmadur grun um, ad vorur, sem orsakad geta skemmdir á skreið, 

séu fluttar út með sama skipi, skal hann sjá um. að fiskinum verði komið | 

fyrir í farmrúmum skipsins, að honum stafi ekki hætt         a af slíkum vör 

skal hann stöðva útflutning, ef ekki fæst úr þessu bætt. 

14. gr. 

Fiskimálanefnd sér um að prentuð verði sérstök farmskirteini fyrir meina 

skreið og séu þau jafnan til á útflutningsstöðum. 

Farmskirteini þessi skulu prentuð bæði á íslenzku og ensku og ber fiski- 

málanefnd ábyrgð á að þyðing texlans sé rétt. 

  

  

  

    

15. gr. 

Skreiðarmatsstjóri undirskrifar öll farmskirteini fyrir útflutta skreið. Þó 

gelur gefið matsmönnum á slaðnum umboð tl þess að skrifa undir fyrir 

sina hönd, þegar hann setur ekki komið því við að sera það sjálfur. 

16. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 krónum. 

Fara skal með mál út af slíkum brotum sem almenn 16 tl 

Beslugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 92, 3. maí 1955, um 

meðferð. verkun og útflulning á sjávarafurðum, tl þess að öðlast begar gildi og 

birtist hl eft vini öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

At vinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 4. desember 1936. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERD 

um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

samkvæmt lögum nr. 70, 8. september 1981, um notkun bifreiða, eru hér 
með settar eftirfarandi reglur um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

I KAFLI 

Um hið almenna hifreiðarstjóraprót. 

1. gr. 

Sérhver sá, sem vill fá ökuskírteini, sem heimilar honum að stýra Þifreið, 
skal senda lögreglustjóra skriflega umsókn um það. Eyðublöð undir umsóknir 
fást hjá lögreglustjórum. 

d. 

b. 

C. 

Með umsókninni skal umsækjandi senda: 
Fæðingarvottorð. 

Vottorð tveggja valinkunnra manna um, að hann sé áreiðanlegur og sam- 
vizkusamur. 

Vottorð læknis um: 

Að hann hafi, með eða án gleraugna, minnst sjónskerpuna #4, á Þetra 
auga, en %, á hinu, og að útsýnið, prófað með hendinni. sé eðlilegt. 

Að hann hafi heyrn svo góða, að hann að minnsta kosti heyri orð, töluð 
vanalegum rómi í 16 metra fjarlægð. og ekki minni heyrn á verra eyra, en 
að hann heyri þau í 2 metra fjarlægð. 

Að hann sé svo limaliðugur, að honum sé fært að nota hendur og fæt- 
ur við aksturinn (sbr. 3. gr. c.). 

Vottorð um, að hann hafi notið kennslu í notkun bifreiða hjá Þbifreiðarstjóra, 
er rétt hefir til kennslu samkvæmt 8. gr. reglugerðar þessarar, að hann hafi 
stjórnað bifreið minnst 25 klukkustundir samtals, sen skiptist á minnst 14 
kennsludaga, og hafi öðlazt hæfilega handleikni í stjórn bifreiðarinnar. Skal 
fvlgja vottorðinu útdráttur úr dagbók kennarans, er sýni, á hvaða tíma hann 
hafi stýrt bifreiðinni. Til þess að sækja um ökuskirteini fyrir bifhjól, þarf 
þó aðeins vottorð kennarans um, að umsækjandi hafi öðlazt hæfilega leikni 
í stjórn bifhjólsins og meðferð vélarinnar. 

Ljósmynd af sér óupplímda. 
Vottorð þau, sem talin eru í b, c og d, mega ekki vera meira en mánaðar- 

gömul, þegar umsókn er send. 

Veita má manni ökuskirteini enda þótt hann sé blindur á öðru auga eða sjón- 
skerpan sé minni en %,, ef hitt augað er óskemmi og með fullri sjónskerpu 
(66 án gleraugna), þegar hlutaðeigandi hefir verið sjónlaus á öðru auga eða með 
lamaða sjónskerpu á því meira en hálft ár. Ökuskirteini fyrir mann með þannig
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lamaða sjón, er heimili honum að stýra bifhjóli með eða án hliðarvagns, má að- 

eins veita með því skilyrði, að hann noti jafnan, er hann stýrir bifhjólinu, hlifð- 

argleraugu (þ. e. venjuleg stór glerauga. ekki bifreiðargleraugu). Skírteini þau, 

sem um ræðir í þessari málsgrein, veita ekki heimild til þess að stýra bifreið, 

sem notuð er til almennra mannflutninga. 

2. gr. 

Telji lögreglustjóri skilríki þau, sem umsókninni fylgja, fullnægjandi, sendir 

hann þau til fasts prófdómara, sem stjórnarráðið löggildir bl þess að halda próf 

það, sem ákveðið er 1 5. gr. laganna, og prófar hann umsækjanda svo fljótt, sem 

ástæður leyfa. 

3. ET. 

Prófið er bæði munnlegt og verklegt, en aðaláherzlu ber að leggja á verklega 

prófið. 

Munnlega prófið nær yfir: 

a. Gerð og hirðing vélarinnar og umbúnað í vagninum. 

hb. Lög og reglur, er snerta ökumenn bifreiða. 

c. Hvaða ráð skuli höfð, er einhver vandkvæði ber að höndum. 

Verklega prófið nær yfir: 

a. Prófun á hemlum, stýri, kveikingu vélarinnar m. m., og að hleypa vélinni, 

stöðva hana, snúa við og fara aftur á bak. 

b. Prófakstur. Prófdómari skal sitja í vagninum, en umsækjandi stjórna vagn- 

inum hjálparlaust, og skal haga akstrinum þannig, að bæði sé ekið þar sen 

talsverð umferð er, og einnig á auðum vegi eftir bugðum og brekkum, og 

skal aksturinn vera svo langur, að prófdómarinn fái fulla vitneskju um. hvort 

óhætt sé að veita umsækjanda ökuskirleini. 

c. Jafnframt skal prófdómari fullvissa sig um, að umsækjandi sé ekki fatlaður 

á neinn hátt, er geri hann óhæfan til að stýra bifreið. 

Í. gr. 

Að loknu prófi skal prófdómarinn tafarlaust endursenda lögreglustjóra skil- 

ríki umsækjandans. Hafi hann siaðizt prófið. fær lögreglustjóri honum ökuskir- 

teini, og skal í því vera: 

a. Númer skirteinisins. 

b. Nafn, fæðingardagur, fæðingarslaður og heimili ökumanns. 

c. Mynd af ökumanni, með stimpli lögreglustjóra og númeri skirteinisins. 

Fyrir skírteini þetta greiðist 5 kr. til lögreglustjóra. 

Hafi umsækjandi ekki staðizt prófið, getur hann ekki fengið að ganga undir 

próf á ný, fyrr en að tveim vikum liðnum, og skal hann þá færa sönnur á það, að 

hann hafi notið rækilegrar kennslu á þeim tima. 

Læknisvottorð það, sem ræðir um í Í. gr. c, skal endurnýja fimmta hvert 

ár og leggja fyrir lögreglustjóra, sem ritar vottorð um það á ökuskirteinið eða 

gefur út nýtt ökuskírteini; að öðrum kosti er ökuskírteinið úr gildi fallið. 

1936 
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132 Glatist 6kuskirteini, må endurnyjun á 
28. des. 

því aðeins fara fram við embætti þess 
lögreglustjóra. sem upphaflega gaf það út. oo Endurnýjað ökuskírteini, vegna slits 

  

a skemmda, skal halda áfram að bera hið upphaflega umdæmis tölumerki. en 
einkennt t skal það með orðinu „eftirrit“, svo og hvar og hvenær endurnýjunin 
var gerð. Fyrir endurnýjun Ökuskirteinis greiðist til lögreglustjóra sama gjald 
og fyrir nýtt skirteini. 

5. gr. 
Óski einhver að fá ökuskirteini, er heimili honum að slyra bifhjóli með eða 

án hliðarvagns. en ekki öðrum bifreiðum. þá setur prófdómari veitt þær til- 
slakanir, að því er prófkröfurnar snertir, sem hann telur hæfilegar. 

6. gr. 
Fyrir prófið greiði umsækjandi 15 kr. og leggi auk þess Gl á sinn kostnað 

vagn, er prófdómari tekur gildan. Fyrir prófun á meðferð bifhjóls greiðist hálft 

ar - 

4. BT. 

Sá sem hefir ökuskirteini frá erlendum stjórnarvöldum, getur fengið öku- 
  skírteini hjá lögreglustjóra. án þess að taka próf, ef lögreglustjóra er ekki kunn- 

ugl um neitt það, er ætla má að geri umsækjanda miður hæfan til að styra bif- 
reið. Krafizt getur logreg] ustjori skilrikja beirra, er greinir í Í. gr. ae. og e., 

t il. 

þjóðaðkuskirteini, hefir heimild til aksturs samkvæmt al- 

ef honum þykir ástæða 

Sá sem hefir al    
þjóðasambþvkkt frá 24. april 1936 um Þifreiðaumferð á alfaravegum, sem gekk 
hér í gildi 1. marz 1936. 

ð. gr 

Hver sá, sem hefir leyst af hendi próf fyrir bifreiðarstjóra á leigubifreiðum 
lil mannflutninga, hefir rétt til þess, þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. að 
hafa á hendi kennslu í notkun Þifreiða undir almenna prófið. Báðuneytið getu 
svipt hvern þann kennslulexfi, sem ekki rækir starf sitt samvizkusanlega eða     
einhverjum ástæðum telst til þess miður hæfur 

Ekki er heimilt að veita tilsögn í akstri öðrum en þeim, sem hafa aldur 

  

að gelta fengið ökuskirteini. >    

Bifreið, sem notuð er til kennslu, skal einkennd með tveim spjöldum, fram- 
an og aflan á bifreiðinni, með greinilegri álelrun „Kennslubifreið“ 

Enga bifreið má nota til kennslu nema eigandi bifreiðarinnar hafi fengið 

  

vottorð skoðunarmanns bifreiða í umdæmi því. er bifreiðin er skrásett. um að 
hún sé í góðu lagi og slýris- og hemlaumbúnaður með venjulegri gerð. og að hún 
sé tryggð gagnvart þriðja manni sem kennslubifreið 

Kennari ber ábyrgð á akstri bifreiðar, einnig þegar akstursnemi er við stýrið.



387 

9. gr. 

Löggildingu sem prófdómari við hið almenna bifreiðarstjórapróf veitir ráðu- 

nevtið hæfilega mörgum mönnum, sem ll þess álítast hæfir, og eru ekki á neinn 

hátt riðnir við verglun með bifreiðar. Löggildingin getur verið tímabundin. og 

ráðuneytið getur afturkallað hana, ef því virðist ástæða il. 

Þar sem ráðuneytið hefir löggilt skoðunarmenn bifreiða, skulu þeir og ver: 

löggiltir prófdómarar við almenna prófið. 

10. gr. 

Þar sem ráðuneytið hefir löggilt skoðunarmenn bifreiða, skal greiða próf- 

gjöld til lögreglustjóra jafnframt afhendingu umsókna um prófun samkvæmt 

1. gr.. nema þar, sem öðruvísi kann að vera ákveðið, 

IL KAFLI 

Um námsskeið og próf fvrir bifreiðarstjóra á leigubifreiðum til 

mannflutninga. 

11. or. 

Til þess að stýra leigubifreið til mannflutninga þarf sérstakt viðbótarskir- 

teini, en til þess að öðlast það verður bifreiðarstjóri að ganga undir og standast 

viðbótarpróf, sem haldið verður í Reykjavík eflir nánari auglýsingu í hvert sinn. 

12. gr. 

Til undirbúnings undir viðbótarprófið skal halda í Reykjavík námsskeið 

undir stjórn forstöðumanns, sem atvinnumálaráðuneylið útnefnir, og eru um 

það settar eftirgreindar reglur: 

1. Námsskeið verður jafnaðarlega starfrækt haust og vor, ef nægilega margir 

gefa sig fram til þátttöku í náminu. 

Naámsskeiðið er bæði verklegt og munnlegt, og skal sérstaklega lögð 

stund á kennslu í þeim atriðum, er snerta bifreiðar, sen talin eru hér á eftir: 

a. Hvernig öll þau tæki vinna, sem stjórnað er úr sæti bifreiðarsljóra og 

hvernig skal beita þeim. 

bh. Rafmagnskerfið. 

c. Kælivatnskerfið. 

d. Smurningskerfið. 

e. Benzinkerfið ásamt gasgjöf. 

f. Gerð og starfshætti vélar að öðru leyti. svo og viðgerðir á algengustu 

smábilunum, sem fyrir koma á vél og vagni. 

co. Tengsli, skiptikjólakassi og mismunadrif. g 

Hemlar, ymsar gerdir. 

Styrisumbunadur. ke
in
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132 J- Prófakstur eftir því, sem nauðsyn þykir, til þess að fá vissu fyrir, að 
28. des umsækjandi sé fullkomlega fær um að beita bifreiðinni réttilega, þar sem 

örðug er aðstaða. Nemendur kosta sjálfir bifreið. er nota þarf í bessu 
skyni, eftir því, sem forstöðumaður námskeiðsins ákveður. 

k. Hvað gera skuli, er ýms vandkvæði ber að höndum, svo sem ef eldur 
kemur upp í bifreið, eða ef bifreið veltur. 

I. Lög og reglugerðir um notkun bifreiða og skyldur bifreiðarstjóra. 
2. Umsóknir um inntöku á námsskeiðið skal senda forstöðumanni námsskeiðs- 

ins í Reykjavík. 

Inntökuskilyrði eru þessi: 
a. Nemandi sé fullra 19 ára að aldri. 
b. Nemandi leggi fram ökuskírteini sitt, ennfremur áreiðanleg vottorð um, 

að hann hafi ekið bifreið að jafnaði ekki skemur en 6 mánuði og þar af 
ekki skemur en 3 mánuði á undanförnum 12 mánuðunn. 

c. Nemandi leggi fram læknisvottorð það, er um getur í 1. 
þessari. 

z er. c. í reglugerð 

d. Nemandi leggi fram vottorð lögreglustjóra í þeim lögsagnarumdæmunm. 
þar sem hann hefir starfað að bifreiðaaksíri um að hann hafi ekki á und- 
anförnum tveim árum verið skiptur ökuskírteini né serzt brotlegur við 
5. gr. laga um notkun bifreiða. um neyzlu áfengra drykkja. 

13. gr. 
vert námsskeið stendur að Jafnaði um 6 vikur og skulu kennslustundir 

vera um 50 á viku, samkvæmt stundatöflu, er forstöðumaður námsskeiðsins 
semur. Fyrir þátttöku í námsskeiðinu greiði hver nemandi kr. 75.00, er greið. 
ist fyrirfram til forstöðumanns námsskeiðsins. 

4. gr 
I. Nemendur skulu vera komnir á kennslustaðinn á hverjum degi, áður en 

kennslustundir byrja. 
2. Geti nemandi ekki sótt kennslustund. sakir veikinda eða af öðrum åstæd- 

um, ber að tilkynna forstöðumanni námsskeiðsins það. 
Gelti nemandi ekki vegna veikinda sótt kennslustundir 2 daga, ber að 

tilkynna forstöðumanni það skriflega og færa ástæður fyrir. 
ö. Tóbaksreykingar eru stranglega bannaðar alstaðar þar sem kennsla eða 

verklegar æfingar fara fram. 
I. Nemendur skulu fara vel með muni þá og áhöld, sem notuð eru við kennst- 

una. Skemmist eða glatist nokkuð af munum eða áhöldum námsskeiðsins 
fyrir kæruleysi þeirra, skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. 

ð. Nemendur mega ekki fara út í kennslustund án leyfis hlutaðeigandi kenn- 
ara eða forstöðumanns. 

6. Skyldur er nemandi að hlýða sérhverjum þeim reglum og fyrirskipunum, 
sem kunna að verða settar til þess að styðja reglu og aga.
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Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi eða syni ókurteisi eða óhlýðni stöð 

eða sé óreglusamur, svo að þátttaka hans teljist skaðleg fyrir námsskeiðið 

    eða aðra nemendur námsskeiðsins. eða gnslaus fyrir hann sjálfan, má 

vísa honum burt af námsskeiðinu um stundarsakir, eða fyrir fullt og allt, 

ef það telst nauðsynlegt. 

15. gr. 

Forstöðumaður námsskeiðsins hefir á hendi alla umsjón með því. hann 

skal og ráða stundakennara og um útvegun á því, sem ll námsskeiðsins barf. 

  

eftir því sem ráðuneytið nánar ákveður. 

16. gr. 

Að loknu hverju námsskeiði skal halda próf. Óski einhver, sem ekki er 

nemandi námsskeiðsins. að ganga undir próf, skal hann senda umsókn um það 

til forstöðumanns námsskeiðsins eigi siðar en mánuði áður en próf byrjar. Um- 

sókninni skal fylgja vottorð um. að hann fullnægi inntökuskilvrðum a náms- 

skeiðið og auk þess vottorð um. að hann hafi lokið sveinsprófi í bifreiðavirkjun 

eða hlotið svipaða undirbúningsmennlun, sem prófnefnd tekur gilda. 

Fyrir þátttöku í prófi skal greiða kr. 25.00, er greiðist fyrirfram til forstöðu- 

manns námsskeiðsins. 

17. gr. 

Prófið er bæði munnlegt og verklegt. Það skal haldið af prófnefnd. sem at- 

vinnumálaráðunevtið skipar til þess í hvert skipti. Skulu í henni vera forstöðu- 

þeirra hafa rétt til að styra al { r maður námsskeiðsins og tveir aðrir, skal annar     

þekkingu en 
   bifreið til mannflutninga. en hinn hafa meiri vélfræðild 

  

menning 

námsskeiðið veitir. Einn hinna ofangreindu prófdómenda. þó ekki forstöðumaður 

námsskeiðsins. skal vera oddviti prófnefndar. Atvinnumálaráðunevtið ákveður 

þóknun til prófnefndar. 

18. gr 5 

Við prófið skal gefa séreinkunn í hverju eftirgreindra atriða: í 

a. Þekkingu á mótorvélinni, með rafmagnskerfi, kælivatnskerti. benzinkerfi 

kerfi, svo og gangtruflunum 5 
    og smurning 

bh. Þekkingu á vinnslukerfi bifreiðarinnar, svo sem tengslum, skiptihjólakassa. 

mismunadrifi. hemlum og stýrisumbúnaði ásamt tilheyrandi smurnings 

tækjum 

ce. Prófakstri ásamt lögum og reglugerðum. svo og hvað gera skuh, ef vand- 

kvæði ber að höndum. 

Finkunnir skulu gefnar frá 0 8 með þriðjungs millieinkunnuni 

„hveria einkunn skuli gefa fyrir framnni- 

  

Verði prófdómendur eigi ásá 

stöðu í einhverri srein, skal sú einkunn gefin. sem að tölugildi er næst meðaltal 

inu af tölugildi einkunna þeirra, er gelnar hafa verið 
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90 

Sé þetta meðaltal mitt á milli tveggja ofangreindra lölugilda. 
einkunn. sem er næst fyrir ofan, d 

skal gefin sú 

egsta meðaleinkunn, sem þarf til þess að standast prófið, er 42. 

19. gr. 
rófsveinar skulu mæta stundvíslega á tilteknum stað til prófsins og mega 

ekki án leyfis víkja þaðan meðan prófið stendur yfir. 
Gangi prófsveinn frá prófi vegna sjúkleika og sannar síðan með læknisvotlt- 

orði. að hann hafi verið fo 

  

"Maður, má prófa hann í því, sem eftir var. svo fljótt 
sem því verður við komið. Eru þá f wrri svör hans fí alla id við því, sem lokið var, 

forfallaðist. 

hann aftur á móti ekki fært sönnur á. að hann hafi fullgilda ástæðu 
ir sinni frá prófinu, skal álitið. sem hann hafi ekki staðizt prófið. 

  

20. gr 

Hver prófsveinn, sem staðist hefir prófið, fær að loknu prófi prófskirteini. 

afloknu námsskeiði og prófi skrifar forstöðumaður skýrslu um náms- 

rófsveina, fæð-    prófnefndin um prófið. með nöfnum nemenda og 
og fæðingarstað ásamt verkefni við prófið. og rilar hún hinar gefnu     

   

bar hl gerða prófbók, dassetur hana og staðfeslir með undirskrift 

Þr (Da sevina 1 vörglum bifreidaeftirlitsins i Reykjavík. en ut- 
skrift úr henni um hvert próf skal að því loknu senda alvinnumálaráðunevtinu. 

22. gr. 

Jóranum í Reykja- 
hafa prófið. Á prófsveinn þá rétt á, ef hann er 90 

'ormaður prófnefndar sendir að afloknu prófi lögreglustj 

  

ára 
við á ökuskírteini sitt heimild til þess að stýra leigubifreið til    

  

Mc sluserð þessari, sem gengur í gildi þegar í stað, er numin úir vildi 
reolug: mat 1952 tm próf fyrir bifreiðarstjóra. 

Afvinnn- og samgöngumálaráðuneylið, 28. desember 1930. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 135 
28. des. 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

I. KAFLI 

Um skattskyldu. 

1. gr. 

Skyldir að greiða skatt í ríkissjóð af tekjum og eignum eru eftirtaldir aðilar: 

1. Einstakir menn eða hjón. Hvilir skattskyldan á ungum sem gömlum, Skatt- 

konum sem körlum, hverrar stéttar og hverrar þjóðar sem eru, nema FR 

sérslakar undanþágur séu gerðar í lögum. i ' 

2. Félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin í reglu- Félög, 

serð þessari. Er eg 

3, Dånarbå og þrotabú. Eigi skiptir máli um skattskylduna, hvernis búi pánarbú oa 

er skipt, hvort skipti eru opinber (skiptaréttur, skiptaforstjórar, skila- brotahú. 

nefnd) eða einkaskipli. 

Skattskyldan er tvenns konar: 

1. Þeir, sem eru heimilisfastir hér á landi samkvæmt ákvæðum 2. sr. hafa 

ótakmarkaða skattskyldu, þ. e. þeir skulu greiða skatt af öllum tekj- Ótakmörk- 

um sínum og eignum, hvar og hvaðan. sem tekna er aflad, eða Í 

eignir eru. 

2. Erlendis heimilisfastir aðilar verða skattskvldir, ef þeir hafa hér á landi Takmörkuð 

þær tegundir tekna eða eigna. sem taldar eru í 3. gr. Hafa þeir því /ak- skati- 
i i skylda. 

markaða skattskyldu. 

Framangreint ákvæði eildir um alla skattskylda aðila — einstaki 

inga og félög. sjóði, stofnanir, dánarbú og þrotabú. 

2, gr. 

Telja ber þá menn heimilisfasta hér, sem dvalizt hafa hér å landi helming Ireimilis- 
festi. 

skatlarsins. þ. e. 6 mánuði eða lengur. Skattanefnd verður að gera ráð 

fyrir því, að allir þeir, sem taldir eru í síðasta manntal fyrir skatllacn- 

ingu ár hvert, hafi verið hér heimilisfastir skattárið, neina henni sé ann- 

að kunnugt eða sönnur séu leiddar að öðru. 

Eiei skiptir það máli um skattskyldu, þótt maður hafi brugðið hein 

ilisfansi hér í lok skattárs eða þegar skattaframtal er getið. ef hann verður 

talinn heimilistastur hér á skattárinu. Eigi nægir heldur þótt maður sé hér 

heimilisfastur þegar talið er fram til skatts, ef hann hefir ekki verið bað 

á skaltárinu,
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Nú dvelst maður erlendis um stundarsakir. en bregður eigi heimilis- 
fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt. eins og hann hefði 
dvalizt kyr á landinu. Það skiptir eisi máli. hversu löng dvölin er erlendis, 
ce maðurinn verður cigi talinn hafa brugðið heimilisfangi sinu, t.d. kaup- 

ferð, námsdvöl, skemmtiferð o. s. frv. enda séu eigi sönnur fyrir því, 
    syst 

að hann hafi öðlazt heimilisfang erlendis með þeim skyldum, er því fylgja. 
2. Félag (hvort sem er sjálfstætt félas eða útibú) telst vera innlent eða eiga 

hér heimili, ef það hefir hér skráseti heimilisfang, eða hefir hér aðalsetur. 
hvort sem er lengur eða skemur á skatlárinu. Sama gildir um sjóði og 
stofnanir. 

5. Dánarbú og þrotabú teljast heimilisföst hér á landi. ef hinn látni er heim- 
ilisfastur hér við dánardægur, og gjaldþroti. þegar sjaldþrotaúrskurður 
er upp kveðinn. 

Í. Menn heimilisfastir erlendis. sem dveljast hér helming skattársins eða 
lengur, skulu gjalda skatt sem heimilisfastir menn hér, enda þótt þeir 
hati hér engar tekjur eða eignir. Ef dvölin samanlögð nemur 6 mánuðum á 
sama skatlári, verður maðurinn skattskyldur. Ef dvalartími samanlagður 
eða heimilisfesti nær eigi helming skallársins. þá verður skattskvldan 

> annaðhvort engin ellegar samkvæmt 3. or. (takmörkuð skattskylda). > 5 

Heimilisfesti og dvalartími eru atriði. sem varða skattskvidu, og getur >» 
aðili því borið þau undir dómsvaldið. 

ð. Er. 

Erlendis heimilisfastir aðilar ntenn, félög eða stofnanir. dánarbú og 
Þroiabú, verða skattskvldir hér á landi. ef þeir hafa hér tekjur eða eignir, 
sen að neðan greinir: 

    A. Tekjur, Þar telst skatiskylt: 
I. Tekjur af fasteignum, sem slíkir aðilar eiga hér á landi. Ef eignin er 

arðlaus með öllu eða þegar frá hefir verið dreginn kostnaður, skal 
engan tekjuskatt gjalda. 

2. Tekjur af atvinnurekstri, sem hér eða héðan er rekinn. Skatturinn legst 
einungis á þá atvinnu, sem er rekin hér eða héðan. en önnur alvinna 

ici máli. Sama er, hvort atvinnan er rekin af erlendis búsettum 

  

aðila eingöngu eða í félagi eða í sambandi við innlendan mann eða 

  

' ki, hvort fyrirtækið er sjálfstætt firma eda útibú. eða hvort um- 
boðsaðili hérlendis er heimilisfastur hér eða erlendis. 

Dæmi manna, er eiga að greiða skatt eftir þessu ákvæði, eru erlendis = 

búsettir menn, sem reka hér verglun, fasta eða lausa. fiskiútveg, sigl- 
iðnað o. s. frv. Getur orðið erfitt að skera úr því, hvort aðili sé 

  

skattskyldur eða eigi. Sá sem kaupir hér einn eða fleiri skipsfarma af 
fiski, verður ekki talinn reka hér atvinnu. En ef hann hefir hér at- 
vinnustöð í því skyni eða mann að staðaldri til Hskkaupa, þá verður 
hann skattskyldur. Svipað er um siglingar. Félög eða einstaklingar, sem



heima eisa erlendis, en reka hér siglingar að staðaldri og hafa hér um 

boðsmenn, verða skailskyld af þeirri alvinnu. 

Arður af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða innborguðu stofnfé í öðrum 

s innlendum atvinnufélögum eða fyrirtækjum, sbr. 2. gr. 2. tölulið. Ef ein- 

  

stakir menn reka fyrirtæki þá er það í þessu sambandi innlent. ef 
) er hér eða héðan rekið (sbr. 2. tölulið N bessarar orð. Með arði ber og að 

telja ágóðahlut Hl stjórnanda eða fulltrúa, og hvers konar aðra arðul- 

hlutun, sem félög eða fyrirtæki kunna að greiða hluthöfum sínum eða 

meðlimum út úr landinu. 

Laun, biðlaun eða styrkur úr ríkissjóði. eða tekjur frá alþjóðlegri stofn- 

un innlendri. Efr þessu ákvæði skal gjalda skatt af öllum embættis- 

launum eða sýslunar, eftirlaunum, biðlaunum, styrkjum tl námsmanna 

og listamanna, sem greiddir eru út úr landinu til erlendis heimilisfastra 

manna. Í þessu sambandi skal þó athuga fyrirmæli 13. gr. B. d. og 17. 

gr. 8. tölulið reglugerðar þessarar. 

Alþjóðlegar, innlendar stofnanir eru t.d. sveitar- og bæjarfélög. 

háskóli Íslands, landsbankinn og aðrir sjóðir. stofnanir og félög, sem 

eru undir stjórn eða umsjón rikisstjórnarinnar, eða teljast mega alþjóð- 

areign og slyrkt eru af almannafé, svo sem bókmenntafélagið, búnað- 

arfélag Íslands, landsbókasafn. þjóðskjalasafn. ríkisútvarp o. s. frv. 

Styrkir og aðrar lekjur frá þessum stofnunum, greiddar út úr landinu, 

eru því skatttekjur, nema frádrátiur verði samkvæmt 17. gr. 8. e. 

Starfslaun eða kaup, annað en talið er undir 1. tölulið, þar með talin 

biðlaun og eftirlaun. Undir þennan tölulið falla þó eigi heldur venjuleg 

umboðslaun greidd út úr landinu. Eigi skiptir máli, hvort starfið er leyst 

af hendi hér á landi eða annars staðar, eða hvort það er við atvinnu 

rekstur eða aðra starfsemi, eða þótt fyrirtækið eða launagreiðand- 

inn sé erlendis heimilisfastur, ef hann er hér skattskyldur. 

Tekur þetta fyrst og fremst til þeirra, sem hafa eigi dvalizt hér 

nógu lengi til þess að ná heimilisfesti, en hafa komið hingað í alvinnu- 

skyni og tekið hér laun lengri eða skemmri tíma, t.d. „fagmenn“ Visir 

og annað verkafólk, hljómlistarmenn o. s. frv. Einnig þeirra, sem bregða 

hér heimilisfangi, áður en liðnir eru 6 mánuðir af skattári, og laun hafa 

tekið. 

Enn fremur falla undir þetta ákvæði sjómenn, erlendis heimilis- 
1 fastir, sem vinna á iíslenzkum skipum, en um þá gildir það sérákvæði. 

að þeir verða einungis skaliskvldir hér af sjómannsatvinnu sinni, ef þei 

  

greiða ekki skatt af henni annars staðar. Færi þeir sönnur á að þeir 

greiði skatt af sjómannslaunum sínum í öðru ríki. verða þeir skatt- 

frjálsir. Eru því t. d. skipstjórar og aðrir starfsmenn á skipum eim 

skipafélags Íslands, búsettir í Kaupmannahöfn, skattfrjálsir hér af 

launum sínum, ef þeir greiða skatt af þeim til danska ríkisins. 

  

Arður af 

hlutafé. 

Tekjur úr 

ríkissjóði 
eð 

legri inn- 

  

alþjóð- 

lendri 

stofnun. 

Aðrar 

launa- 

tekjur. 

Sérá! 

  

   
um SIÐ 

menn.
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Þessi undantekning gildir að eins um sjómenn. Um aðra atvinnu 
skiptir eigi máli, þótt launin séu skatllögð erlendis. 

B. Eignir. Skattskyldan nær til allra þeirra aðila, sem um ræðir í Á. 12 5. hér 
að framan. og skaltskyldar verða allar þær eignir, er gefa af sér tekjur 
þær, sem greinir í Á. 1., 2. og 3. tölulið, eða við Þá tekjuöflun eru bundn- 
ar, sem sé: 

í. Fasteignir. 
2. Eign eða eignahlutdeild í atvinnufyrirtæki eða einhverjar eignir, sem 

bundnar eru við atvinnurekstur, sem hér eða héðan er rekinn. 
5. Hlutafé í innlendu hlutafélagi eða stofnfé eða framlag í innlendu fé- 

lagi. Skiptir eisi máli, hvort hlutabréfin eru geymd hér á landi eða ann- 
ars staðar. 

Það, sem að framan er sagt um skattskyldu tekna af Þessum eignum, gildir 
einnig um eignarskatt, að því leyti sem við á. 

skilyrðið til þess, að aðili verði skyldur að greiða eignarskatt, er auð- 
vitað eigi það, að aðili greiði tekjuskatt, heldur að eins. að hann myndi greiða 
tekjuskatt, ef hann hefði þær tekjur af eignum, að skatti skyldi svara af. 

Aðrar tekjur og eignir erlendis heimilisfastra manna. en að ofan eru 
taldir, skipta eigi máli. Verða þeir því eigi skattskyldir af neinum tekjum, 
sem þeir hafa erlendis frá eða þótt þeir eigi Í. d. innstæður í lánsstofnunum 
hér eða inneignir hjá innlendum fyrirtækjum, ríkisskuldabréf, bankavaxta- 
bréf eða önnur skuldabréf og hafi vaxtatekjur af Þeim 0, s. frv., nema eignir 
þessar séu bundnar við atvinnurekstur sbr. 2. lið þessarar greinar. Sama gildir 
um annað lausate. Skallanefndir verða að hafa sérstak: sál á því, að tekjur 
og eignir erlendis heimilisfastra aðila falli eigi undan skatti. Þar eð betr koma 
eigi fram á manntölum, er meiri hætta á, að þeir komist hjá skattereiðsla. 
heldur en innlendir menn. Meðal annars af þessum ástæðum er sk altanefnd- 
um nauðsynlegt að kynna sér til hlítar, hverjir eru eigendur allra fasteigna og 
fyrirtækja og hluthafar þeirra hlutafél laga, sein í umdæminu ern. 

á. gr. 
Til skattskyldra félaga teljast: 

Í. Félög með takmarkaðri ábyrgð. Það er sameiginlegt með þeim, að félagar 
eða hluthafar svara ekki til skulda félagsins nema með tilteknum hluta 
al eignum sínum, venjulega eigi framar en innskoisfé beirra nemur. Til 
Þeirra teljast: 

a. Hlutafélög. 
b. Samlagshlutafélög („kommandit“- hlutafélög), en þau eru Þannig, að 

sumir félagsmenn greiða tillög sín í hlutabréfum, og ábyrgð þeirra 
bundin við þau. en aðrir félagsmenn, einn eða flei iri, bera ótakmark- 
aða ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins. 

c. Önnur félög með takmarkaðri ábyrgð. Geia þau verið í margs konar 
formi, með breytilegu stofnfé og breytilegri félagstölu. Falla hér undir
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hverra almenningsnvtja eða reka ekki atvinnu, og verða því skattfrjáls 

Gasnkvæm ábyrgðarfélög. kaupfélös, smjörbú og önnur samwvinnufélðg. samvinnu. 

Samvinnufélög eru þau félög, sem fullnæ; 1. laga tm félög. 

samvinnufélög, nr. 36, 27. júní 1921. G: félög eru m. á 

brunabótafélag Íslands og brunabótasjóðir hvorust bes: 

ara félaga rekur atvinnu og því hvorugt skattskylt 

Önnur félög. Hér til teljast félög með ólakmarkaðri Önnur eD Á. Félö: 

  

    töluliður tekur til, þar á meðal útserðarfélog (,,Partrederi") og saml 

  

félög („kominandit“-félög). Fellur hér undir t. d. verzlunarfélas tveg 

  

manna eða fleiri, þar sem báðir eða allir ábyr    öllum eignum sínum. Einnig verður að telja undir þenn: 

sem sumir félagar bera ótakmarka 

  

Sa ábyrgð, en aðrir takmarkaða. 

  

Þessir einstaklingar eru undanþegnir tekju- og eio 

Konungur Íslands. borðfé hans og æltmanna hans. Þessi undanbása 

  

ur til allra eigna, sem þessir aðilar kunna ac      

héðan af landi, hvaðan sem tekjurnar eru runnar, hvort sem Konungur 

Konunos-    ríkissjóði, eða af eign og alvinnu. Eigi skiptir heldur máli, Ul 
ptt 

tekjum er varið. 

Aðrir erlendir þjóðhöfðingjar og starfsmenn þeirra, með sama hætii sem Erlendir 
Þjóðhöfð. 

starfsmenn erlendra sendisveila. 

    

Sendiherrar annara ríkja, starfsmenn erlendra sendisveila oe starfsfó 

erlendra sendiherra. Sendiherra     

   

   

ríkja, sem eftir reglum þjóðarétiar 

teljast engir ræðismenn (konsúlar). 

þjónustu sendisveitarinnar og hafa 

þeir heldur skattfrelsis, ef þeir eru íslenzkir rikisborgar: 

Konsúlar annara rikja, sem ekki eru íslenskir þí 

1 

Konsúlar. 

    

   

  

x 140937 "TI eða heimakonsuli, 

  

islenzkur þegn, hvort sem hann er sendikon: 

    

ur hann eigi skattfrelsis. Sama er um konsúla, sem að vísu eru 

lenzkir þegnar, en eru þó ekki sendikonsúlar 

hér heimil af öðrum ástæðum, í. d | 

unar eða fyrirtækis o. s. frv. Þeir 

  

Þeir, sem í 2. 4. tölulið grei skulu þó gjalda hér skatt, ef þeir Greiða 

  

vi skatt. 

  

hafa hér tekjur samkvæmt or. Å. 1.,—4, tölulið eða eignir san 
T m tal I , ry I A konar skatiskvidu sem erlendis 

  

5. gr. B. 1.—3. tolulid, b. e. 

  

heimilisfastir aðilar, greiða skatt 

teknum tekjum samkvæmt Á. ). (s aun eða kaup frá öðrum e 

  

sjóði og alþjóðlegum stofnunum). Þó gildir það sérákvæði hér, að 

snertir tölulið A. 1., að nægilegt er, að aðili hafi fekjur af fasteign, t. d. at 

framleigu, sem ilakshafi o. s. frv., enda þótt hann eigi enga fasteign. Að
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öðru leyti gildir hér það, sem sagt er í 3. gr. um framangreinda liði, oe 
skattur greiðist eingöngu af þar greindum tekjum og eignum, en engum 
öðrum. 

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis. skulu undan- 
þegnir tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá tyrir slík störf. Þetta nær þó 
einungis Hl þeirra, sem dveljast erlendis í fastri þjónustu hjá ríkinu, svo 
sem sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn og fiskifulltrúi Íslands á Spáni. 
En það tekur eigi til manna, sem eru sendir til annara landa í sérstökum 
erind:     gerðum fyrir ríkið, eða einhverjar stofnanir þess, til samningagerða, 

1 Oo 

markaðsöflunar o. b. h. Af launum fyrir slík störf skal greiða tekjuskatt. 
Þeir, sem veitt er undanþága frá skattereiðslu með sérstókum lögum (sbr. 
um félög og stofnanir, 6. og 8. er). Eina slíka undanþágu hefir verið 
Heimilað að veita með lögum nr. 57, 28. jan. 1935, um hlunnindi fyrir ny 
iðn- og iðjufyrirtæki. 

a. Samkvæmt þessi 

  

235 
1 lögum má alvinnumálaráðherra undanþigsja nytt 

iðn- eða idjufyrirtæki tekju- og eignarskatti í ríkissjóð fyrstu 3 árin 
eflir að það er stofnað, ef það er stofnað til einhverrar iðnframleiðslu. 
sem ekki hefir áður 

  

erið slarfrækt hér á landi. Að eins fyrsta fyrirtækið 
1 i hverri iðngrein nýtur þessara hlunninda, og að þessum þremur árum 

loknum greiðir það skatti sem aðrir sjaldþesnar. Það ár. sem fyrirtækið 
er stofnað, telst fyrsta árið af þremur, þótt ekki sé nema hluti af ári. 

b. Þau teljast ný iðn- eða iðjufvrirtæki: 

i. Sem framleiða vörur, er ekki hafa áður verið búnar til hér á landi. 
ð. Sem nota við framleiðsluna iðferðir, sem ekki hafa tiíðkazi    

eru frábrugðnar eldri aðferðum 

  

her áður og í verulegum atrið 

    

þeim fram. Og 

… 
3. Sem nota til 

  

framleiðslunnar innlent hráefni, er ekki hefir verið 

unnið hér úr áður. 

Verði ágreiningur um, hvað telja skuli ny iðn- og iðjufyrirtæki, 
sker atvinnumálaráðherra úr því, að fengnum tilösum landssan- 
bands iðnaðarmanna. 

c. Sé hið nyja fyrirtæki rekið í sambandi við annan atvinnurekstur. kem- 
u "skaltívilnun þessi því að eins til greina, að reikningshaldi begge 5. ja fyr 
irlækjanna sé haldið greinilega aðskildu og sambandið milli þeirra sé 5 

þannig. að rétt niðurstaða verði á rekstri hvors um sic. 

d. Hlunnindi þau, sem hér ræðir um, eru og bundin því skilyrði, að hagn- 
aður fyrirtækisins þau 3 árin, sem skatifrelsið nær til, sé lagður ó- 
skiptur í varasjóð hjá fyrirtækinu, að frádregnum í mesta lagi 4 

st af stofnfé eða framlögðu fé. Reikna má þó eisanda hætfil 

  

g *g Íaun fyrir 
starf hans við reksturinn, enda verða þau skattskvid. 

e. Beiðni um undanþágu frá skattoreiðslu samkvæmt framanskráðu skal 
senda atvinnumálaráðherra, sem úrskurðar, hvort hún skuli veitt. Til- 
kynnir hann úrskurðinn hlutaðeigandi skattanefnd.
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Bíkisskattanefnd skal hafa eftirlit með því, ad fullnægt sé skilyrd- 

um þeim, sem ákveðin eru í c. og d. Hðum þessarar greinar. 

6. gr. 
Eftirgreind félög eru undanþegin skatlgreiðslu: 

Félös, sem enga atvinnu reka. Geta félög þessi verið með takmarkaðri 

ábyrgð. Félög. sem ensa atvinnu reka, hafa það sameigið, að takmark 

þeirra er annað en að afla félagsmönnum hagnaðar eða fjár. Sem dæmi 

má nefna: Vísindafélög, hjúkrunar- og líknarfélög, bókmennta- og 

fræðslufélög vmis konar, stjórnmálafélög. dýyraverndunarfélös, búnaðar- 

félög, áveilufélög og mörg slík félög. Hins vegar getur félagið rekið at- 

vinnu, þótt takmark þess sé annað en að afla félagsmönnum fjár og þótl 

Þeir fái ekkert af arði, t.d. ef dyraverndunarfélag kaupir jörð og rekur 

bú á henni, en ver rekstrarhagnaðinum tl dýraverndunarstarfsemi. Eins 

er um sljórnmálafélög. sem gefa út blöð, eiga húseignir o. s. frv. En 

slík félög, sem atvinnu reka, verða skattfrjáls, ef þan heyra undir 3. tölu- 

lið hér að neðan. 

Félög, sem eru undanþegin skattgjaldi með sérstökum lögum. Er svo nú 

um eftirgreind félög: 

Eimskipafélag Íslands (. nr. 38, 7. mai 1928, sbr. . nr. 57, 28. júní 

1936. Skilorðsbundið). 

Útvegsbanka Íslands (1. nr. 7, Í1. marz 1930). 

Sölusamband íslenzkra fiskframleiðanda (I. nr. 96, 23. júní 1986). 

Mjólkursamsölu Reykjavíkur (sömu 168). 

Félög þau, sem greinir í á. gr. 1. tölulið (félög með takmarkaðri ábvroð), 

eru undanþegin tekju- og eignarskatti, ef þau verja tekjum sinum til al- 

mennra þarfa, svo sem til vísinda og lista, líknarstarfsenu, Gl þarfa lands 

eða sveita o. s. frv. Með því að betta ákvæði er undantekning frá almennri 

reglu, un að engu skipti, tl hvers skattskyldum tekjum er varið, þá er 

eigi heimild tl að láta það taka til annara félaga en þeirra, sem lalin 

eru í Á, gr. 1. tölulið. Ef að eins nokkru af tekjunum er varið til almennra 

þarfa, gildir undanþásgan ekki. 

Ef ekki eru fleiri en 3 félagar í sameignarfélagi (þ. e. með ótakmarkaðri 

ábyrgð) —  verzlunarfélagi. útgerðarfélagi, húsfélagi — bå er skatturinn 
ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern einstakan félaga: 

a. ef ósk um það kemur frá einum félaga eða fleirum, um leið og tekjur 

hans eða félagsins eru taldar fram. 

bh. ef beiðninni fylgja fullnægjandi skyrslur til þess að ákveða skattejald 

hvers félaga. 
Skattanefnd þarf að fá fullnægjandi greinargerð, auk framtals fyrir 

félagið um, hvernig skipta skuli hreinum tekjum og eignum milli fólags- 

manna. Ef á brestur þessar skyrslur, verður skattur lagður á félagið. 
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Ákvæði þessu má og beita, þótt sumir félagsmenn ábyrgist að eins með 

innskotsfé, enda séu félagar eigi fleiri en þrír. 

Eigi er heimilt að skipta að eins að nokkru leyti, eða að eins öðru hvoru, 
tekjum eða eignum, og skiptingin verður að ná til allra í félaginu. 
Undanþáguheimildin, sem um getur í 5. gr. 6. tölulið, gildir einnig um félög. 

Þessir sjóðir eru undanþegnir: 

Ríkissjóður og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón rikisstjórnarinn- 

ar, svo sem söfnunarsjóður, kirkjujarðasjóður, lífeyrissjóður embættis- 

manna og aðrir þeir sjóðir, er ríkisstjórnin á að hafa gætur á. 

Íslenzkir kirkjusjóðir, hver sem kirkjueisandi er (ríkissjóður, bóndi. 

söfnuður). Nær þetta til allra kirkjusjóða, sem nú eru hér á landi. Kirkju- 

sjóður telst íslenzkur, ef hann er eign innlends safnaðar, enda hljóti prest- 

ur safnaðarins staðfestingu kirkjumálaráðunevtisins. Felst því t.d. kirkju- 
sjóður hins postullega kaþólska umdæmis á Íslandi innlendur kirkju- 

sjóður, með því að söfnuðurinn kaþólski í Reykjavík á eignir þær, sem 

kenndar eru við hið postullega umboð, þ. e. Landakotskirkjuna, íbúð prest- 

anna og annað, sem þar undir lýtur. Verður því eigi skattur á það lagður. 

Bæjar-, sýslu- og sveitarsjóðir. 

Sparisjóðir, sem engan arð gefa stofnendum sínum eða ábyrgðarmönn- 

um. Mun nú svo vera um alla sparisjóði og því enginn þeirra skattskyldur 

þegar af þeirri ástæðu. 

Sjóðir, sem veitt er undanþága með lögum. 

Sjóðir, sem ekki reka atvinnu. Af þessari ástæðu munu einnig flestir 
sjóðir vera skattfrjálsir. 

8. 6 J 

Þessar stofnanir eru undanþegnar skattgreiðslu: 

Stofnanir og fyrirtæki rikis-, sveita-, sýslu- og bæjarfélaga, t. d. lands- 
bankinn, búnaðarbankinn, sími, póstur. útvarp, tryggingarstofnun rik- 

isins, einkasölur og verksmiðjur ríkisins, vatnsveitu og raforkuver bæja 

o. s. frv. 

Stofnanir, sem veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum. 

Stofnanir, sem ekki reka atvinnu. 

IL KAFLI 

Um tekjur og frådrått. 

9, gr. 

Það er aðalreglan, að skatti skal svara af öllum tekjum, sem skattskyldur 

tekna. aðili aflar, hvers kyns sem tekjurnar eru og hvar og hvernig sem þeirra er
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aflað, nema serstakar undantekningar séu gerðar í lögum. Tekjur fil skatí 

eru því hvers konar arður, laun eða gróði af eign eða atvinnu eða einst 

um verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið til peningaverðs 

Tekjum má skipta í fjóra aðalflokka: 

Í. Tekjur af atvinnurekstri, sbr. 10. er. 

IL. Tekjur af annari starfsemi, hvort sem er sjálfstæð eða í annara þágu, 

sbr. 11. gr. 3 

[IE Tekjur af eignum, sbr, 12. gr. 

IV. Tekjur af öðrum atvikum, sbr. 15. er. 
mm 
Pekjur verða eigi taldar, svo að tæmandi sé, en hér á eftir er gerð nokkui 

greinargerð fyrir helztu tegundum tekna, sem tilheyra hverjum framan- 

sreindra flokka. Verður hér að eins rætt um tekjurnar, þ. e. „brúttó“ tekjur, en 

fyrir frádrætti eða gjöldum verður gerð grein síðar. 

10. ør. 

Fekjur af atvinnurekstri sela verið svo fjölþættar og komið fram á svo 

marga vegu, að þar verður eigi gefið heildaryfirlit. Hér skulu laldar helztu 

tegundir atvinnurekstrar: 

I. Landbúnaður og kvikfjárrækt og þær atvinnu- og framleiðslugreinir. sen 

stundaðar eru í því sambandi jarðrækt, matjurtarækt, veiði, sl 

  

sala og beitar, skógarhögg, heyskapur, fóðurtaka o. s. frv. 55? 

g báta til fiskveiða, hvort sem notaðir 5 2. Sjávarútvegur, þ. e. útgerð skipa o 

eru stórir eða litlir farkostir. 

  

þ. e. útgerð skipa til flutninga á sjó. 

i. Flutningur á landi mann- og vöruflutningar hvort sem er á bifreið 

um, vögnum, hestum eða með öðrum hætti. 

5. Verælun, þ. e. atvinna af því að selja vörur, verðbréf og hvers konar lausa- 

fé eða fasteign, sem í því skyni hefir verið keypt. Skiptir eigi mál, hvers 

kyns verzlun er, heildsala, smásala, umboðsverzlun. fastaverzlun, lausa- 

verglun, farandsala, lyfsala o. fl. hvort leyfi þarf til hennar o. s. frv. Tely- 

ast hér til mal-, gisti- og veitingasala, brytastörf, bóka-, tímarita- og blaða- 

ulgåfa o. s. frv. 

6. Afgreiðsla varnings og skipa-, vöru- og skipamiðlun alvinna af því að 

geyma vörur fyrir aðra og alls konar slík miðilsstörf. 

7. Nálrygginsarslarfsemi alls konar, þar á meðal söfnun tilboða (assurance- 

agentur). 

8. Vixlunarstarfsemi og atvinna af því að lána öðrum fé. 

9. Allskonar iðja og iðnaður, hvort sem er verksmiðjuiðnaður eða iðnaður 

í smærra stíl, þar með talinn iðnaður: 

a. tilframleiðslu: Smjörlíkisgerð, sápugerð, öl- og gosdrykkjagerð, prent- 

smiðjur, húsgagnasmíði, kassagerð, klæðskeraiðn, brauðsgerð, rjóma- 

bú. námurekstur, lýsis- og sildarbræðsla o. s. frv. 

  

Tekjur af 

atvinnu- 

rekstri
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b. við húsagerð: Steinsteypa, rafmagnsleidsla, gas- og vatnslagning, 
málun, veggfóðrun og annað, er lýtur að frágangi húsa. 

ec. alls konar smíðar: Úrsmíði, gullsmiði, skósmíði. bókband og aðrar 
handiðnir. 

I. Ljósmyndagerð, rakara- og hárgreiðslustofur, ishús, bað- og þvotta- 
hús. vatns- og rafmagnsveitur, fiskverkun o. s. frv. 

10. Rekstur kvikmyndahúsa, „billiarda“, leikhúsa. hringleikhåsa (cirkus) og 
fjolleikahusa (varieté). 

11. Alls konar verkasamningar, svo sem húsagerð. skipasmiði og gerð 
annara mannvirkja. Enn fremur önnur húsameistara- og verkfræðinss- 

starfsemi, þeirra sem sjálfstæða atvinnu reka. 

12. Málflutningur og innheimta og önnur lösfræðistarfsemi. endurskoð- 

un, lækningastörf (Praxis), hjúkrunarstarfsemi. 

Í. Starfsemi í þágu lista, vísinda og bókmennta, til eflingar skoðana og kenn- 
inga, ritstörf önnur o. s. frv. Enn fremur hver önnur starfsemi eða atvinna. 

sem menn reka sjálfstæti, svo sem alls konar umsjón. 

Tekjur atvinnurekandans eru í fyrsta lagi allt það, sem hann hlýtur að 
endurgjaldi fyrir hina seldu vöru, leyfð afnot og unnið starf o. s. frv. eða að 
öðrum kosti sé endurgjald enn ógreitt þær kröfur, sem af þessum ástæð- 
um myndast á hendur öðrum. Það telst til tekna atvinnurekanda. ef vörum 
eða afurðum úr rekstrinum, afnotun eigna o. s. frv. er varið til persónulegra 
þarfa hans sjálfs eða heimilis hans. 

Það skiptir eigi máli, í hverju endurgjald eða greiðsla er fólgin, ef það 
verður metið til peninga. svo sem greiðslur í vörum (vöruskipti eða öðrum 
eignum eða verðmætum, vinnu, hlunnindum. skuldajöfnun o. s. frv). 

11. gr. 

Á. Tillauna teljast allar greiðslur eða tekjur, sem launþegi fær fyrir að leysa 
eitthvert starf af hendi í annara þágu eða honum hlotnast í sambandi við 
starf, sem hann er eða hefir verið ráðinn til. Sama er, hverju nafni laun 
kallast eða í hvaða formi þau eru. 

Falla hér undir meðal annars: 

I. Föst laun og aukatekjur, sem föstum launum eða embættum fyleja, þar 
með talin öll hlunnindi, og hvernig sem aukatekjur eru ákveðnar. 

2. Öll önnur starfslaun eða kaup. hvort sem það er miðað við vinnu á- 
kveðinn tíma (árskaup, mánaðarlaun, vikukaup, daglaun, tímavinna 
0. s. frv.), tiltekið starf (ákvæðisvinna, nefndarstarf, eftirlit o. Þ. h.). 
hlutdeild í framleiðslumagni, innkonnum tekjum. eða greiðslum (hluta- 
kaup, innheimtulaun o. fl), eða á hvern hátt sem laun eru ákveðin. 
Hér til teljast og greiðslur fyrir aukastörf þeirra, sem á föstum laun- 
um eru. 

3. Þóknanir eða launauppbætur, svo sem risnufé, aflaverðlaun eða hlut- 
aruppbót (premía), björgunarlaun sjómanna, eða sérstakar Þþóknanir
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fyrir aukavinnu eða yfirvinnu, greiðsla fyrir ónotuð sumarfrí o. þ. h. 

Hér telst og til ágóðaþóknun, nema raunverulega sé um arðsúthlutun 

að ræða. 

{. Biðlaun, eftirlaun og g greiðslur fyrir áður unnin störf, þar með taldar 

launauppbætur frá fyrri árum. 

5. Skaðabætur eða uppbót fyrir atvinnutap eða launamissi. 

g eftir- 6. Gjafir, sem telja má kaupauka (t.d. jólagjafir til starfsfólks) og 

gjöf lána, sem telja má. að komi í launastað. 

Sama er, hvaðan laun koma eða fyrir hvað þau eru greidd: Embætti 

og sýslanir í þágu ríkisins, sveita og bæjarfélaga eða í þágu almennings að 

öðru leyti, vinna við hvers konar alvinnutekstur einstakra manna eða fé- 

laga (hjú og annað verkafólk, sjómenn, starfsfólk iðjufyrirtækja, þar með 

taldir nemendur og sveinar, búðarfólk, skrifstofumenn, forstjórar fyrir- 

tækja o. s. frv.), störf í einkaþarfir manna (vinnukonur, heimiliskennarar 

o. s. frv.), og hvers konar greiði eða aðstoð og önnur einstök verk. Tekur 

þetta einnig til þeirra, sem taka laun hjá eiginfvrirtæki, sem þeir eru 

meðeigendur að. Eigi skiptir mál, hvort menn taka laun hjá einum launa- 

veitanda eða fleirum. Og sama er. hvort laun eru greidd launþega sjálfum 

eða öðrum í hans umboði. 

Laun teljast að fullu Ul tekna, bótti hluti af þeim sé greiddur í lifevris-, 

eftirlauna- eða sjúkrasjóði, eða haldið sé eflir af þeim til greiðslu á skött- 

um, iðsjöldum o. þ. h. 

Það skiptir eigi máli. í hverju laun eða endurgjald fyrir unnið verk er 

fólgið. ef það verður metið til peninga. Til launatekna teljast því hvers 

konar hlunnindi, veitt í launaskyni. og önnur form fyrir greiðslu. Skal þar 

nefnt: 

Í. Fæði (sjómenn, vinnufólk og hjú í sveit. hjúkrunarfólk o. FL). 

2. Húsnæði, ljós og hiti (vinnufólk, hjú, hjúkrunarfólk o. þ. h., enn frem- 

ur ýmsir opinberir starfsmenn, skólastjórar, kennarar. læknar o. s. frv.). 

3. Einkennisbúningar og annar falnaður (tollverðir, lögregluþjónar. sjó- 

menn ymsir, póstþjónar o. fl). 

1. Fatnaður, plögg, þjónusla og önnur aðhlvnning vinnufólks í sveitum 

skepnufóður, engjatak. 

5. Heimatekjur presta (prestsmata o. s. frv.). 

6. Greiðslur í vörum úr verglunum eða afurðum úr framleiðslufyrirtæki. 

og greiðsla í sérhverjum öðrum verðmætum eða eignum t. d. hlutafjár- 

eign í hlutafélagi. innstæða í félagi eða fyrirtæki, hlutdeild í skipi eða 

húseign o. s. frv. Þann hluta launa, sem eigi er greiddur í peningum. 

hlunnindi og annað þess háttar, verða skaltanefndir að meta til pen- 

insaverðs eftir sangverði á hverjum stað og líma og reikna skatt al 

með venjulegum hætti. Á sumum aukatekjum eða hlunnindum er lög- 

skipað mat, svo sem á heimatekjum presta, og ber þá að fylgja þvi, 
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Ella skal meta. Kvenmannsfæði til tekna er rétt að meta sem næst 80% 
af fæði karlmanns 

A 
soldið 5 
5 

Samkvæmt framangreindu verða t. d. tekjur vinnumanns: Kaup 
peningum, fæði, föt, þjónusta og önnur aðhlvynning. skepnufóður og engia- 

  

tak. ef því er að skipta, hálfur hlutur. ef kaupskilmálar eru þannig o. s. fr 
Tekjur sýslumanns eru t. d.: Laun úr ríkissjóði með SD 

  

aukatekjur (innheimtulaun, tekjur af uppboðum o. bp. h.). Skrifstofufé 
hans kemur einnig til tekna, en hins vegar kemur til hrádrálur það, sem á 
árinu hefir verið varið til skrifstofuhalds, sbr. 15. gr. 8. tölulið og 17. gr. 
t. tölulið 

12. gr. 

Þessar tekjur af eignum koma aðallega til greina: 

Tekjur af fasteignum, svo sem landskuld af jörðum, leiga eftir hús, lóðir 

og aðrar lendur. arður af alls konar ítökum og hlunnindum, svo sem beit. 
skó arð gg, reki, veiði, upprekstrargjald o. s. frv. Til tekna kemur: 

i. Leiga frá öðrum, í hverju sem greidd er. Telja skal leigufjárhæðina að 

tuflu til tekna, eins þótt óvíst sé um greiðslu eða frádráttur verði á 

annan hátt. Sé leiga töpuð, ber að færa það á móti til frádráttar, og því 

að eins að fullvíst sé, að eigi verði greidd. Sé t. d. húsnæði leist út með 

ljósi og hita, kemur sá kostnaður til gjalda, og sé húsaleiga í. d. greidd Ss 

  með því að kynda miðstöð í húsinu, telst sú vinna úl frádráttar. En 
báðum dæmum kemur húsaleiga fullu verði til tekna. Frádrátt vegna 
Oss og hita i barfir huseiganda sjålfs må bå eigi færa til frådråttar, 
nema til atvinnurekstrar sé. 

Sé leiga greidd í einu lagi fyrir fram eða eftir á fyrir afnot eignar 

um tiltekið árabil eða eitt skipti fyrir öll fyrir óákveðinn tíma, imá 
skipta leigufjárhæðinni á fleiri en eitt ár. Sama gildir ef maður t. d. 

yfir, að reist sé hús eða mannvirki á landi hans eða lóð. gegn því að 
eignin falli í hans eign endurgjaldslaust eftir ákveðinn tíma. eða t. d. 

ef settir eru auglýsingakassar á hús með svipuðum skilyrðum os að 

ofan greinir. 

Ef maður nolar fasteign sína sjálfur að einhverju leyti eða öllu, þá skal! 
tekna leigu eða afgjald eftir hana. Sé eignin notuð til atvinnu- 

  

kemur þó leigufjárhæðin jafnframt til frádráttar. Þannig er 

um bújörð bónda, búð eða verzlunarhús kaupmanns o. s. frv. Sem hluti 

af einkahúsnæði manna telst það húsrúm, sem þeir láta í té skyldfólki 

sinu, venæZlafólki eða vandamönnum endurgjaldslaust eða með lægri 
leigu, en vera myndi að réttu lagi. Skal það metið á sama hátt sem eigin 
ibúð. En þá er mögulegt, að frádráttur verði veittur samkvæmt 52. gr. 

Leigu eftir eigin íbúð skal meta eins og ætla má, að hún vrði leioð 

fyrir, miðað við leigu á hverjum stað og tíma, sæ i íbúðarinnar og stærð. 
Jægindi sem henni fylgja o. s. frv. Séu leigðar út í sama húsi svipaðar
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ibúðir og sú, sem húseigandi notar. skal miðað við það. og vfirleitt kapp- 133 

kostað að hafa samanburð við leiguíbúðir. Sé hús í smíðum, þannig “8. des 

að eigandi flytji í það, áður en fullgengið er frá því, ber að taka tillit 

nn til þess. Rétt er ríkisskattanefnd að setja nánari reglur um mat á elg 

húsaleigu. 

B. Tekjur af lausafé. Hér er að eins átt við það lausafé, sem menn leigja öðr- Lausafé. 

um. Tekjur af lausafé er eigandi nolar sjálfur, kemur undir alvinnutekjur Leiga eftir 

hans. Sá, sem tekur fénað á leigu. skal og telja tekjur af honum. t. d. inn- hvers 

tæðukúsoi 4 . . . s . …… konar 

stæðukúgildum, en þær tekjur eru atvinnutekjur hans. En eigandi innr pysafé 

stæðukúgilda, sem fylgja leigujörð. telur tekjur af þeim með eignalekjum 

sínum. Hvers konar lausafé, sem maður lætur annan fá til notkunar gegn 

endursjaldi, er á leigu selt, og leiguupphæðin skattskyldar tekjur. 

GC. Vextir og arður. Þar til telst: Vextir 

í. Vextir af skuldabréfum, vixlum og öðrum úlistandandi skuldum eða * b. h g 

fjárkröfum á hendur öðrum. enda þótt bréf sé eigi fyrir. Afföll, sem 

tekin eru af lánum, teljast einnig til vaxtatekna. Skal færa afföllin til 

tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert, eftir árafjölda afborgunar- 

tímans. þó eigi lengri tíma en 5 árum, og í fyrsta sinn á því ári. Þegar 

afföllin voru tekin. eða lán var veiti. Séu eigi gefnar fullnægjandi upp- 

lýsingar um afföll, skal færa þau til tekna í einu lagi. Þó vextir séu 

ógreiddir ber að telja þá til tekna, ef telja má líklegt um greiðslu. 

2. Vextir og afföll af verðbréfum (öðrum en hlutabréfum, sjá 4). Þar 

til heyra ríkisskuldabréf, krepplánasjóðsbrét, bankavaxtabréf, skulda- 

bréf bæjar-, sýslu- og sveitarsjóða, barnaskóla. hafnarsjóða o. s. frv. 

Afföll af slíkum bréfum koma til tekna með svipuðu móti og afföll at 

venjulegum skuldabréfum. 

3. Vextir af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annari arðberandi innstæðu 

hjá lánsiofnunum og allar aðrar beinar og óbeinar leigur eftir fé, í 

hverju sem þær eru goldnar. Hér teljast Ul vextir af hinni ævinlegu 

erfðarentu við söfnunarsjóð Íslands. 

í! Arður af hlutabréfum. Til arðs af hlutabréfum telst, auk venjulegrar Arður af 
hluta- 

arðsúthlutunar, úthlutuð fríhlutabréf. og úthlutanir við félagsslit, un Á 
bréfum. 

fram upphaflegt hlutafjárframlag. og sérhver önnur greiðsla til hlut- 

hafa eða önnur afhendins og verðmæta, sem hafa peningagildi og telja 

verður sem tekjur af hlutaeign þeirra í félaginu. Einu gildir hvort út- 

hlutað er í einu arði. sem safnazt hefir á mörgum árum eða að eins á 

síðasta ári. 

Ef hlutafélag hefir endurkeypt eitthvað af sinum eigin hlutabrét- 

um eða eignazt á einhvern hált. skal arður af þeim bréfum reiknast 

félaginu til tekna á sama hált sem hjá einstökum hluthöfum. 

Nú er hlutafélagi slitið og eignum þess skipt á milli hluthafa, í hlut- 

falli við hlutafjáreign þeirra. og telst þá það. sem þeir kunna að fá, auk 

endurgreiðslu fyrir framlagt fé, bl tekna þeirra, einnig þótt umfram-
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greiðsla eða verðbækkun hlutarins stafi af öðru en rekstrartekjum fé- 
lagsins, í. d. sölu eigna, útborgun válryggingar o. s. frv. Ef félag endur. 
kaupir hlutabréf af hluthöfum sínum hærra verði en nafnverð heirra 
hljóðar, telst mismunurinn arður til hluthafa. En bótt hluthafi selji ein- 
hverjum öðrum hlutabréf sín með hagnaði. telst það eigi til tekna, nema 
það heyri undir sölugróða samkv. 13. gr. C-lið. 

Þessi ákvæði ná bó að eins til hlutafélaga, ekki annara félaga (sam- 
lagstélaga, samvinnufélaga o. s. fry). Úthlutanir úr Þeim, hvort sem 
er árleg útborgun, innlausn hlutar eða greiðsla við félagsslit, teljast 
því eigi til tekna, enda sé að eins um að ræða útborgun eða endurgreiðslu 
á eignarhluta meðlima í félaginu. Að sjálfsögðu nær þetta eigi til neinn- 
ar greiðslu vaxta af framlögðu fé, ágóðaþóknana. vinnulauna. uppbóta 
a keyplum vörum eða seldum afurðum o. s. frv. eða neinna annara 
greiðslna, sem dregnar eru frá skatttekjum félagsins. 

13. gr. 
Tekjur af öðrum atvikum eru þessar helgtar: 

Gjafir. Á. Gjafir. Vil skattskyldra tekna teljast fyrst og fremst sjafir eða hlunnindi, 

Styrktarfé. 3. 

sem sýnilega eru gefin sem kaupauki, og beinar gjafir í peningum eða öðru, 
sem mela má til peninga, ef það nemur nokkru verulegu. Þetta nær þó 
eigi til dánargjafa eða fyrirframgreiðslu upp í arf, enda sé greiddur af 
þeim erfðafjárskattur. Tækifærisgjafir teljast og eigi sem tekjur í þessu sam- 
bandi, nema því að eins að um arðberandi eignir sé að ræða, eða tæki til at- 
vinnnrekstrar, t.d. ef manni er gefin bifreið, sem hann notar í atvinnu- 
skyni. Gjafir, sem ekki eru í peningum, skal skattanefnd meta til peninga- 
verðs. Það telst einnig til gjafa. ef menn afhenda einhverjar eignir í hendur 
neinna ællingja sinna eða tengdamanna án þess að greiðsla komi í stað- 
inn, eða ástæða sé Hl að ætla, að endurgreiðslan sé að eins fyrir nokkrum 
hluta eignarinnar. Skal þá færa tl tekna mismuninn á því endurgjaldi 
og áætluðu malsverði hinnar seldu eignar. Sé um eignaskipti að ræða, verð- 
ur að mela hvora tveggja eignina. Sem dæmi um slík skipti milli skvidra 
aðila má nefna, ef maður selur bróður sínum hús íl muna undir eðili- 
legu söluverði, ellegar tekur sem greiðslu verðlitil hlutabréf eða önnur 
verðbréf með fullu nafnverði eða hærra verði, en eðlilegt má teljast. Verð- 
ur þá að meta bréfin til sanngjarns greiðsluverðs og færa kaupandanum 
n úsmuninn Hl fekna. 

fyrklarfe. Ti bess telst: 

1. Styrkur veillur úr ríkissjóði, svo sem eMistyrkur, styrkur skálda og lista- 
manna, fræðimannastyrkir til útgáfu ritsafna, tónverka. styrkir til verk- 
legra framkvæmda, og allir aðrir styrkir, sem ríkið veitir skilyrðislaust 
il eignar. Þó skal síyrkur, sem veittur er úr ríkissjóði til greiðslu á stofn- 
kostnaði eða hluía hans, eigi talinn til tekna. Sé um ferðastyrk að ræða,
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skal leyfa til frádráttar á móti hæfilegum ferðakostnaði, þó eigi meira 

en styrkur nemur. 

Styrkir frá öðrum stofnunum, frá einstökum mönnum eða félögum. 

Eigi skiptir máli, í hverju styrkur er fólsinn, ef tl peninga verður 

melið, og að meginreglunni Gl skiptir eigi heldur mál í hverju skyni 

styrkur er veittur, hver stvrkbegi er eða hver stvekveitandi er eða hvern- 
ig samband er þeirra á milli. Frá þessn eru þó bessar undantekningar: 

a. Börn í foreldrahúsum, hvort sem þau sjá eru skattoreiðendur eða 

eigi, greiða engan skatt at því framfæri, sem þau fá hjá heimilis- 

föður, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við alvinnurekstur hans. 

Þeita gildir einnig um kjörbörn, stjúpbórn og fósturbörn. Sama er 

um aðra skylduómasa manns, sem engar tekjur hafa skattskyldar. 

Þeir losna allir við skatlgreiðslu, enda þótt framfærslan, sem er þá 

einu tekjur þeirra, nema meira en persónufrádrætti. Þetta sildir þó 

því að eins, að ekki sé um laun að ræða. 

b. Fátækrastyrkur, veittur úr bæjar- og sveitarsjóðum, telst eigi Hl 

skallskvldra tekna, hvort seim stvrkbesi hefur tekjur jafnframt hon- 

um eða ekki. En að öðru leyti verða menn skattskyldir jafnt og aðrir 

skattþegnar, þótt þeir hafi hlotið sveitarstyrk — að eins skal sveitar- 

styrkurinn eisi koma til greina við ákvörðun skatlsins. 

ce. Tilög manns úl fráskilinnar konu eða konu tl manns, teljast eigi 

til tekna þess hjóna, er styrk fær, enda fær styrksreiðandinn að eins 

lögákveðinn persónufrádráti þess vegna, þótt styrkurinn nemi meira. 

En frádrátt fær maður, t. d. þótt kona sé gift aftur, eða hafi skatt- 

skyldar tekjur, enda sé um samningsbundna greiðslu að ræða. Þetta 

ákvæði eildir því að eins, að um hreinan styrk sé að ræða, ekki end- 

urgreiðslu á séreign, laun o. þ. h. 
d. Námstyrkur, veittur úr ríkissjóði og öðrum opinberum sjóðum. Áð 

því er snertir aðra námstyrki, sjá um námskostnað 17. gr. 8. tölulið. 

e. Styrkir og samskotafé vegna veikinda eða slysa. 

Ágóði af sölu af fasteign eða lausaf“ (þar með verðbréf og kröfur), enda 

þótt salan falli ekki undir atvinnurekstur skaltgreiðanda. ef ætla má ann- 

aðhvort: 

1. Að hann hafi keypt eignina eða öðlazt hana á annan hátt (t. d. í maka- 

skiptum). 1 því skyni að selja hana aflur með ágóða en þar er það 

leiðarvísir, hvort hann hefir þurft á eigninni að halda eða eigi, hvort 
hann hefir þurft að taka eignina upp í skuld o. s. frv., hvort hann er 

kunnur að eignakaupum í ásóðaskyni - — eða 

eignin hefir verið í eign hans skemur en o ár, ef fasteign er, og skemur 

en 3 ár, ef lausafé er. Ef eignin hefir verið skemur en þetta í eign hans, 

þá þarf eigi að rannsaka það. í hvaða skyni hann hefir eignazt hana. 

Og að sjálfsögðu greiðist allt af tekjuskattur af sölugróðanum, ef aðili 
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alvinnu af því að kaupa eignir fyrir sinn reiknins og selja þær 
aftur, eða selja þær í umboðssölu. 

  

Sölugróði er skattskyldur það ár, sem afsal er gefið fyrir hinni 
1 eign. 

  

t sölugróða má draga tap, sem orðið hefir á sams konar sölu á skatt- la 

árinu. Sams konar er salan að eins, ef svo er ástatt sen í Í. og 2. að ofan 5 

  

tra sölugróða má enn fremur draga þann kostnað, sem salan hefir 
í för með sér fyrir seljanda, sölulaun o. þ. h., enn fremur útlagðan 

  

kostnað við endurbætur, sem kunna að hafa verið gerðar á eigninni, enda 
verði endurbæturnar eigi taldar til venjulees viðhalds. Um viðhaldskostnað. 

sreidd gjöld af keyptum og seldum eignum fer eftir ákvæðum VE IO 

  

16, or. B. 4 6. 

Ef skattþegn vill njóta frádráttar samkvæmi ofansögðu, verður hann 
    

  

    

að fyrir því við skattanefnd, að hann eigi rétt til þess frádráttar. 

„goodwill“ gildir hið sama sem um sölu annars lausafjár. 
Telst igi til tekna. ef seljandi hefir rekið fyrirtækið í 3 ár eða 
lengi cal þó jafnan sæti. að í „goodwill“ séu ekki innifalnar tekjur 

ge úlistandandi skuldir óeðli- og 

  

með því að meta vörubirgðir o 

  

en „goodwill“ þeim mun hærra.    
   

  

    

    

    

áli, happdrætti eða því um líkt. Hér til teljast tekjur. sem 
   

lviljun og skaltskyldar verða, svo sem fé unnið í 

0. þ. h. Vinninsar í happdrætti háskóla Íslands eru þó 

juskatti með lögum nr. 44, 19. þúní 1934. 

samninesrof og stk viðurlög og bætur fyrir tjón, 

  

ur slysa- og örorkubætur. Skattskyldar   

    

      

   

tek u alvinnurðg og meiðyrði. Hafi tjónið 

dið í vegar fram á öðrum liðum. 

14. or 

I ( ia, bæði innlendra og erlendra 

sta Å, or,) eglur sem um ákvörðun á hreinum tekjum 

skattskyldar, hvernig sem þeim er 

y jóða og stofnana reiknast því, með 

bein ru í B.-íð þessarar greinar, þær tekjur, 

sen neðangreindum hætti: 

1 uthafa sem vextir eða arður af innbors- 

          

eða öðru innskotsfé). Nær þetta 

og Ólakmarkaðri ábyrgð. Einu gildir 

ðir eða er bætt við hlui eða séreignar- 

í hlutafélagi. stofnfjáraukning í samlags- 
  undir ágóðahluti (tantteme) sreiddur stjórn, fram. 1€t dL     

ulltråum eða öðrum hluthöfum af hreinum tekjum
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félags, ef telja má, að raunverulega sé um arðsúthlutun að ræða. Sama 135 

  

greiðslur Hftrveeinsarfélasa.         

   
   

    

      

   

    

   

   

        

   

skulu gefa arðsúthlutun og Bónus. 

    

9 
ni Fyr ai 

a sr FR 
eo. Varasjoður. 

    

erg mp 2 Co Xw 1" , , . ep Yfirfærslur 
Í. Yfirfært Óráðstafað til næsta árs, hvort sem sú vfirfærsl t firfærslur 

til næsta 
   auknum eignum eða lækkuðum skuldum, eða 

árs. 

B. framanesreindum ákvæðum eru gerðar eftirfarandi Sérákvæði 

|. Félög þau, sem um ræðir í 4, or. 1. um félög 

hlutafélög og önnur félög með takmarka 
med Í 

  

markaðri 

   

sem ákveðinn er 119. gr. B. (5 at ábyrgð. 

tupfélög, pönlunarfélög og önnur samvinnufélög i 

  

um smum 

a. Það, sem þessi félög greida félagsmonnum sínum 

þeim tl séreignar í stofnsjóði, í h 

nr. 36 sam kvæmt ákvæðun 

  

     
lagsmanna, svo sem sláturfóiðs mjólkurbú. smjörb 

frá það, sem þau 

lög þeirra at afurðum, Í 

c. Vexti af stofnsjó 

d. Enn fremur njóta. samvinnufélö. 

í varasjóð). 

í hlutfalli við bað, sem þeir hafa 

tekna hjá ein- 

stök n fremur vextir 

af stofnsjóðsinneienum. 

  

tek það, sem 

  

úthlutað er í hlutfall við a viðskiptin 

tt hálf 

válrvgginealel 

  

eknanna af allri star     
000 - 

ir tekjur == 5000 kr. 

10000 

bå verda skattskyld
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Innlend våtryggingarfælåg (åbyrgåarfélåg) hafa heimild til ad draga 
frá tekjum sínum það fé, er þau leggja til hliðar til fryggingar skuld- 
bindingum sínum vid bå, sem hjá þeim eru irvegðir. Þetta selur þó 
einungis gilt um skuldbindingar, sem þesar hafa verið gerðar gildandi 
á hendur félaginu, |. d. brunatrveging á húsi, sem er brunnið, liftrygg- 
ing, sem greiða verður bráðlega. af því sá er látinn, sem trvggður var 
0. s. frv. 

15. er. 
Vil tekna telst ekki: 

Sa eignarauki. sem stafar af því. að fjármunir skaltsreiðanda hækka í 
verði. Tekjur hans aukast ekki fyrir það eitt, heldur eykst eign hans. Ann- 
að mál er það, að leiga eða arður eftir eignina kann að aukast um leið. 
og verður það þá Ul hækkunar skatískyldum tekjum aðila. Í samræmi 
við regluna um verðhækkun fjármuna er það, að verðlækkun þeirra skipt- 
ir eigi heldur máli um tekjur skattþegns nema óbeinlinis, ef lækkun arðs 
eða leigu er henni sandara. 

Tekjur, sem slafa af sölu á eignum skattgreiðanda, þ. e. afhendingu til 
eignar gegn endurgjaldi (eign tekur hér yfir verðbréf og fjármuni vfir- 
leiti), Þólt maður selji eign hærra verði en hann keypti hana, þá skoð- 
ast það ekki sem tekjuauki, heldur sem eignarauki, og tekjuskattur því 
eigi greiddur af neinum hluta söluverðsins. Til tekna telst þó sölugróði 
af eign. 

a. Ef salan fellur undir atvinnurekstur aðila, t.d. fasleignaverglun, verð- 
bréfaverzlun o. s. frv. 

b. Ef salan fellur undir ákvæðin í 13. gr. c-lið. 
Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fallinn 

eða álallinn, enda hafi gjaldandi lagt fram skilríki fyrir því, að erfafjár- 
skattur hafi verið greiddur. Sama gildir um tekjur, sem stafa af stofnun 
hjúskapar, kaupmála, útborgun lifsábyrgðar, örorkubóta, brunabóta. og 

annarrar greiðslu vátrvggingar wfirleitt, t.d. sjóváfrygginsar. enn fremur 

endurgreiðslu úr lífeyrissjóði embættismanna og lífeyrissjóði barnakenn- 

ara, ef þeir láta af starfi án eftirlauna. Hér telst og til proventukaup og 

fúlga með ómaga. sem ekki er skvlduómagi aðila, nema fúlgan nemi meira 
en framfærinu. 

Sskaðalæiur fyrir eignaljón og spell á fjármunum. 

Lántaka eða eyðsla höfuðstóls. Sjálf lánsfjárhæðin, eða höfuðstóllinn. sem 

evil er, verða ekki talin tekjur. En ef lánsfjárhæðin annaðhvort gefur 

beinlínis hærri vexti en greiddir eru af henni, eða hån er sett i ardsamt 

fyrirtæki, bá aukast tekjur aðila fyrir það. og skattur því greiddur af þeim 

lekjum, sem að vísu stafa af lánsfé. 

Eftirgjöf skulda, sem sannazl hefir um við gjaldbrot. nauðasamninsa eða 

á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru eigi til fyrir. Eftirgjöfin telst
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þó til tekna, ef eftirgjöfin kemur fram sem kaupauki, gjöf eða úthlutun 

arðs úr hlutafélagi. 

Endurgreiðsla, sem gjaldbegn fær, er hann verður að vera um slundar- 

sakir fjarverandi frá heimili sínu vegna starfa í almenningsbarfir. Þetta 

nær fyrst og fremst til ferðakostnaðar, sem er endurgreiddur. Séu skatl- 

sreiðanda greiddir dagpeniÐgar eða önnur slík þóknun fyrir störf sin, 

telst það sem tekjur, en heimilt er þó að færa til gjalda á móli þann kostn- 

að, sem skattþegn verður að greiða vegna fjarveru frá heimili sínu. Dæmi 

um þetta eru þingstörf, nefndastörf o. þvi. Fjarvist í þessu sambandi 

merkir þá fjarvist er sviftir aðila 

störf sín eða atvinnu. 

Bisnufé og skrifstofufé. seim greitt er opinberum embættismönnum og 

starfsmönnum, nema að því leyt sem það kann að nema meira en útlagð- 

ur kostnaður, sbr. 17. gr. d. tölulið. Hins vesar telst tl lekna risnufé 

greitt af öðrum en tikinu. stofnunum þess eða Öðrum alþjóðlegum stofn- 

unum. 

Vinningar í happdrætti háskóla Íslands, sbr. 13. gr. D. 

getu til þess að annast sjálfur skyldu- 
> 

16. gr. 
beir, sem atvinnu reka, mega draga frá tekjum sinum: 

Hjá verzlunum og öðrum sölufyrirtækjum kemur fil fradråltar innkaups- 

verð eða kosinaðarverð þeirra vara, sem seldar hafa verið á árinu, þar 

með taldar aðkeyvptar efnivörur Hl iðnaðar- og framleiðslufyrirtækja. 

Kostnaðarverð vöru telst hér kaupverð hennar, að viðbættum flulnings- 

gjöldum, tollum og öðrum kostnaði, sem á vöruna fellur, unz hún er kom- 

in á sölustað. Taka verður tillit öl breytinga á vörubirgðum, þannis að 

lagðar eru saman vörubirgðir fyrirtækisins í byrjun skatlársins og vöru- 

kaupin á árinu og síðan frádreginn vöruforði í árslok. Mismunurinn kem- 

ur til frádráttar sem kostnaðarverð hinna seldu vara. Um mat birgða 

visast til 25. gr. D-liðar. 
Skattanefndir verða að fylgjast með því, að fyrirtæki meti vörubirgðir 

sinar eftir sömu reglum frá ári tl árs. Í mati birgða eru fólgnir mögu- 

leikar til þess að jafna tekjum mill ára. Einnig ber skallanefndumn að sela 

sætur að því, hvort álagning eða hlutfallslegur „brútló“-ágóði er líkur fra 

ári Gl árs og svipaður hjá hliðstæðum fyrirtækjum. og fá skýringar á, el 

þar virðist eigi allt með feldu. 

Framleiðslukostnaður, auk keyptrar efnisvöru, og allur rekstrarkoslnaður, 

sem alvinnunni er samfara. En hér falla undir þau gjöld, sem ganga til 

þess að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við. Þetta tekur bo að 

eins til Þeirra gjalda, sem eru beinlinis bundin við aivinnuna sjálfa og í 

venjulegum skilningi heyra tl rekstrarkostnaði. Greiðslur, sem hafa í för 

með sér breytingar á eignum gjaldanda. heyra ekki undir rekstrarkostn- 

að, svo sem kaup á eignum, afborganir skulda o. þ. b., nema um sé að ræða 
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kostnaður. 

Vextir. 

  

Húsnæði. 

  

Kaup 

  

Skyldulið. 

vörukaup Hl sölu aftur 

  

hans óviðkomandi, o. s. frv. 

Rekstrarkosin     eftir tegund og eðlH 

ir gerð nokkur grein fyrir ýmsum hel; 

  

VIDDUrekstrar, en ner aåa e 

  

kostnadarlidum. 

I. Ve öl 

  

af öllum skuldum gjaldanda, föstum 06 lausum. þar með taldi 

  

af lánum, sköttum og útsvörum, beinn lántökukostn: 

  

stímpilsjald af vixlum, sameiginlegur lántöku- íramleneingargjald os 
> ið > > 

  

kostnaður í byggingarfélagi o. þ. h. Enn fremur afföll af lánum. og fær- 
ast þau fil gjalda samkvæmt reglunum i 12, or, C.1. 00 2, tölulið. 5 3 3 > 

Til gjalda má þé eigi f ga Í æra! 

a. Vexti af skuldum stofnuðum vesna húsagerðar, ef áfallnar ern áðun 
en húsin eru tekin í notkun. 

b. Vexti af ábyrgðarskuldum, sem eru áfallnir áður en lánið fellur á 
aðila 

c. Ógreidda vexti, þótt falinir séu í sjalddasa, ef efnahasur og aðra1 
ástæður gjaldanda eru þannis, að fullkominn vafi getur leikið á þvi 
hvort hann muni greiða vexlina. Til hliðsjónar er þá m. a. hvort 

    
             

        

ik skuldareisandi telur vextina sér 

d fé, sem gjaldandi hefi í atvinnurekstur sinn 
eða stofnanir til frádráttar vexti at 

c eða lrvggingarfé, Þó 21 a 
til rekstrarkostnadar vexti af låni, sem cinhver fé- 
lagi, þó er bess ad gæta, ad slikir vexlir verda cigi dregnir frå tek; 
um lánveitandans af fyrirtækinu, ef tekjum fél er skipt sam- 
kvæmt 6. or. 4. tölulið. 

Skattanefndir verða að sæta þess, að afborganir lána séu ei inn 

falnar í vaxtagjöldum tilfærdum á framtali 

2. Húsaleiga og annar kostnaður í því sambandi, ljós. hiti 09 ræsting. Þí 
gjaldandi notar sama húsnæði bæði til íbúða fyrir sig og til atvinnu 

sinnar, verður að áætla, hversu mikið af kostnaðinum tilheyrir rekrstr- 
arkostnaði og megi koma til frádráttar. Sé atvinnurekandi sjálfur eða 
fyrirtæki eigandi að húsnæði því, sem notað er til atvinnurekstrar. má 
sleppa leigunni. Sé greidd fyrir fram leiga fyrir langt tímabil, t. d. 10 
ar, skal deila henni á árin. 

35. Mannahald eða kaupgreiðslur. Þar Gl teljast: Hjú, skrifstofumenn. 
ölk hjá iðnfyrirtækjum og öðrum atvinnusreinum, búðarfólk. 

skipshöfn o. s. frv. Þó má gjaldandi eigi reikna sjálfum sér kaup né 
skylduliði sinu, nema sá telji fram sér í lagi tekjur sínar. ei heldur     
vinnukonum. Skvldulið manns eru allir, sem honum er lögskvit að fram- 
læra (hjón, foreldrar, börn, þar með talin kjörbörn, stjúpbörn og fóst- 
urbörn, en um þau gilda samkv. tekjuskattslögum sömu reglur sem börn 

almennt). Þarfir sínar og skylduliðs síns, sem eigi telur fram. má aðili
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ekki telja sérstaklega fram til frådråttar og yfirleitt ekki þat 

  

ø      
hann nolar sér eða því til framfæris eða nytja. Þar á móti 

húsnæði þeirra starfsmanna sinna annara. sem i 

Gjafir til starfsfålks må bvi ad eins levfa til 

    

  

gefnar upp með öðrum kaupgreiðslun, og um beinan kaupauka sé 

ræða ekki tækifærisejafir. Taki atvinnurekandi að sér sreiðslur á 
£ sérstökum kostnaði vegna starfsfólks síns um fram skyldu, t. d. veikindi, 

  

kostnað við útför o. þ. h., telst það eigi tl rekstrarkostnaðar. En þá er 

heimilt að veita tvilnun í skatti samkv 

Til rekstrarkostnaðar telst enn fr rfs- Launa-     
uppbåt. 

  

mönnum oe verkamönnum, hvort sem 

hlutabréfum eða öðrum innstæðum hjá 

  

Félög og stofnanir meg: 

  

Ss. Á sóða- 

limum eða félagsmönnum kann að vera veittur, en kaupgreiðslur til hlutur. 

þeirra að öðru leyti eru frá um sam- 

  

   

  

   

      

lagsfélög þriggja manna eða færri, 
sr 

sögðu koma þær tekjur þá til tekna 

  

Nauðsynlegt viðhald á arðberandi e um eign- Viðhald 

um, sem notadar eru til atvinnurekstrar 

fara til þess að halda eignunum. eða einstt 

ástandi eða sem líkustu horfi 

komu í eigu gjaldanda. Utsjöld ve 

  

stækkun o. s. frv., um fram 

dráttar. Séu húseienir teknar 

  

vegofóðrun, viðgerð á þa 

    

setja í hús bað og valnssalerni o. s. frv. Bigi heldur endurbætur á lóð 

um og görðum, sem húsi kunna að fylgja 

  

Sé framkvæmt í einu ald og endurbætur, verður að meta, vighald og 
a endur. hvað telst til viðhalds; t.d.    

bætur. 

  

frá áætlaðan kostnað við að setja nýja ofna í stað þeirra, er tel . | 
X ad frådregnu andvirði sömlu ofnanna. Sé t. d. íbúð gserd ad verzlunar 

  

rvim, er kostnaður sá, sem sérslakelsa er tilkominn vegna breyí 

innar, ekki frádráttarbær, og á frádrátturinn að miðast við bad, sem 

talizt getur almennt viðhald húseisnarinnar. 

Ef eignaskipti verða að húsi e 

  

a Öðrum eignum, Má 

  

frádráttar hærri fjárhæðir til viðhalds en teljast mesa 

  

venjulegar, hvorki hjá viðtakanda eða þeim, sem a 

  

sem í slíkum tilfellum er um fram venjulegt viðhald, verður að teljasi 

    

endurgoldið af söluverði eignarinnar eða af kaupverði hennar 

Ef gjaldandi sjálf vinnur að viðhaldi á eign sinni, kemur sú 

vinna ekki til frádráttar að eins aðkeypi vinna og efni. 

Að öllum jafnaði telst það eigi til viðhalds, ef endur 

  

sem eyðzt hefir vegna slvsa eða af öðruim ástæðum, t.d. ef skip eða
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båtur ferst, brvggja ånytist 0. s. frv. En veita må bå ivilnun í skatti 
samkvæmt 52. gr. 
Fyrning. 1. Fyrningu eða afskrift eigna. sem notaðar eru við atvinnu- 
rekstur, skal miða við það. sem ætla má, að eignin eða hluturinn endist. 
Fyrning verður því árlega það, sem hluturinn kostaði, deilt með þeirri 
áratölu, sem ætla má að hluturinn geli enzt, og að frádregnu verði hans, 
Þegar hluturinn er lagður niður. Ef verð hlutarins er a, endingarárið 

b, eg verð hans til niðurlags c, þá er árleg fyrnins oc 

Sjaldan verður vilað fyrir fram um niðurlagsverð hlutar. Verður 
því venjulegast að miða árlega afskrift við áætaðan endingartíma og 
áætlað niðurlagsverð. Verði hluturinn ónýtur, áður en lokið er afskrift 
hans, færast þær eftirstöðvar til gjalda það ár, þegar hluturinn verður 
ónýtur. Endist hluturinn hins vegar lengur en þann tíma, sem miðað 
er við, fellur fyrning hans að sjálfsögðu niður eftir það. Sé hluturinn 
seldur hærra verði en hann er fyrndur niður í. telst mismunurinn skatt- 
skyldar tekjur. Þetta gildir þó eigi um venjulega fyrningu á fasteignum. 

Dæmi: Setjum að vélar stu keyptar á 10 þús. kr. og áætlað, að þær 
endist í 10 ár og séu þá einskis virði. Þá er árleg fyrning 10% eða 1000 
kr. Segjum að þegar 9 ár eru liðin, sé auðsætt að vélarnar endist lengur, 
en Í ár til, þá er mönnum í sjálfsvald sett. hvort þeir afskrifa þá þær 
1000 kr., sem eftir eru, sem bókfært verð og bókfæra vélarnar þá á t. 
d. Í kr. eða áætla, hvað vélarnar endist lengi eftir það, t. d. 4 ár, og af- 
skrifa þá 250 kr. á ári eða í þriðja lagi fresta allri afskrift, þangað til 
vélarnar verða ónýtar og færa þá Gl gjalda þær 1000 kr., sem eftir standa. 

Séu vélarnar hins vegar seldar, verður að taka til greina þann mis- 

mun, sem verða kann á söluverði og bókfærðu eignarverði. Í lok 9. árs- 

ins er búið að afskrifa 9000 kr. og eftir standa 1000 kr. Séu vélarnar 

seldar þá á 1500 kr., koma 500 kr. sem tekjur. Séu þær seldar á 800 kr. 

koma 200 kr. til gjalda. 

Nú er eignarréliur til einhvers hlutar eða eignar takmarkaður við 
vissan árafjölda, þannig að aðili verður að láta eignina af hendi eða 

eyðileggja hana innan einhvers ákveðins tíma, endurgjaldslaust eða án 

þess að fullar bætur komi fyrir. og er þá leyfilevt að miða fyrningu við 

þann tíma, sem eignin á eftir að vera í eigu gjaldanda í stað endinsar- 

tímans. Þannig er, ef t. d. eru reist hús og önnur mannvirki á annars 

manns landareign með þeim skilyrðum, að eignin falli í hendur land- 

eiganda ettir tiltekið árabil, eða ef menn eru skyldaðir til að rífa eða 

flytja burt húseign t. d. vegna söfulasninsa í bæjum. 
11, Eigi má afskrifa: 

a. Eignir, sem tilheyra ekki atvinnurekstri, t.d. innanstokksmuni á 

heimili atvinnurekanda. einkabifreið o, s. frv. Sé bifreið í. d. notuð 

bæði í þarfir alvinnurekstrar og 1 einkaþásu atvinnurekanda sjálfs,
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verður að ætlast á um, hve mikið af notkuninni tilheyri rekstrinum 

og miða fyrningu við það. Á húseignum öllum má þó tilfæra fyrn- 

ingu, til hvers sem nolaðar eru. 

b. Lönd og lóðir eða aðrar slíkar eignir, sem eigi rýrna eða ganga úr 

sér við notkun. Býrnun á bústofni kemur fram í bústofnsskerðingu 

(sjá 22. gr.) og rýrnun vörubirgða kemur fram í mati þeirra, og 

verður þá fyrning eigi reiknuð á annan hátt. 

tc. „Goodwill“. Hann telst hluti af kaupverði því, sem fyrir fyrirtæki 

er gefið, og er því ekki frádráttarbær. Þess er að sæta, að „soodwill“ 

getur verið innifalinn í kaupverði fyrirtækis, þótt hann sé ekki til- 

færður sérstaklega, t. d. í keyptum vörubirgðum, úlistandandi skuld- 

um og verða skattanefndir þá að gjalda varhug við afskrift eða mats- 

lækkun þeirra eigna. Hins vegar má afskrifa raunverulegan stofn- 

kostnað, . d. ferðakostnað o. þ. h., sem lagt er í við stofnun fyrirtækis. 

d. Afskriftir á hlutum vegna verðlækkunar teljast eigi til frádráttar. 

c. Verði töp á eignum, t. d. stórfelldar brvggjuskemmdir, tap á vöru- 

farmi, bátstapi o. s. frv., má eigi afskrifa það til tekjuskatts. Það heyr- 

ir undir ívilnun samkvæmt 52. gr. 

III. Ríkisskattanefnd setur nónari reglur um fyrningu og ákveður 

árlega fyrningar-,prósentu“ af helztu tegundum eigna. 

Sömu reglu um fyrningu skal fylgja frá ári Ul árs. Skal því reiknuð 

fyrning af eignum án tillits til þess, hvort hlutaðeigandi fyrirtæki er í 

lapi eða gróða. 

Hafi eign verið að eins nokkurn hluta af ári í eign gjaldanda, eða 

mat hennar breytzt á árinu, breytist fyrning samkvæmt því. 

Skattar og gjöld. Telst þar til m. a.: 

a. Tekjuskattur, eignarskattur og útsvar, sem á fyrirtækið hefir verið 

lagt og greitt hefir verið á árinu. Það er því skilyrði, að skattur eða 

útsvar sé greitt fyrir lok skattársins, ella fæst það eigi frádregið. Og 

eigi má gjaldandi draga frá skatt eða útsvar, sem lagt hefir verið á 

annan mann, félag eða fyrirtæki, enda þótt hann hafi yfirtekið rekst- 

ur þess og þar með greiðslu áfallinna gjalda. Skattur eða útsvar, sem 

maður kann að hafa greitt í öðru ríki, er eigi frádráltarbært, nema 

það kunni að heyra undir F-lið þessarar greinar. Kirkjusjald er ekki 

frádráttarbært. 

b. Skattar og önnur opinber gjöld af ákveðnum eignum fasteigna- 

skattur, fasteignarsjald, brunabótagjald o. fl. af fasteignum (heim- 

laugargjald er hins vegar eigi frádráttarbært), Þbifreiðaskattur og 

bifreiðatrygeing af bifreiðum, sem nolaðar eru tl atvinnurekstrar 

o.s.frv. Iðsjöld af åbyrgdartryggingu eru ekki frádráttarbær. Stimp- 

ilgjöld og þinglestrargjöld í sambandi við eignaskipti (kaupsamn- 

ing og afsal) má eigi heldur draga frá. 

c. Skattar og tollar, sem bundnir eru við sérstaka tegund atvinnu, svo 
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sem framleiðslutollur hjá framleiðslu- og iðnaðarfyrirtækjum, 
skemmianaskattur o. þ. h. 
Lögtakskostnað af ofangreindu má eigi færa til frádráttar. 

Keyptar vörur til eyðslu os notkunar við reksturinn, auk efnisvöru. svo 
sem: Kol, olía, salt, veiðarfæri, beita o. þ. h. til útgerðar, fræ til jard- 
ræktar o. s. frv. 

Um slíka eyðslu- og neyzluvöru gildir hið sama sem segir um vöru- 

nolkun undir A-lið þessarar gr., að eins telst til gjalda það, sem notað 

er af þessum vörum á árinu, og það, sem óeytt er í árslok af slíkum 
vörum, færist eigi til gjalda. 

a. 

b. 

Til rekstrarkostnaðar telst ekki: 

Það, sem gjaldandi hefir varið sér og skylduliði sinu til framfæris 

og notkunar, þar með talið kaup handa honum eða úttekt hans, og 

kaup og önnur hlunnindi skvlduliðs hans, konu, barna og annara 
ómaga, nema sá telji tekjur sínar fram sér í lagi, og um raunveru- 
lega kaupgreiðslu sé að ræða, og engin einkaútsjöld hans svo sem: 
Hjúahald öl heimilisþarfa (nema heyri undir 17. gr. 7), húsaleiga 

til íbúðar, viðhald, fyrning og trvggingargjöld af innanstokksmunun 
á heimili eða öðrum slíkum einkaeignum, gjafir, nema fyrir vinnu 
við atvinnurekstur hans. Ef hins vegar slíkir ómagar vinna við at- 

vinnureksturinn, verður að meta þau hlunnindi. er þeir fá, hæfi- 

lega til tekna, og Ýmis fleiri gjöld, seim snerta einkaeyðslu gjaldanda. 

er oft geta blandazt saman við rekstrarkostnað (símagjöld. bifreiða- 

kostnaður, ferðakostnaður, risna að sumu leyti o. s. frv.). 

Vextir af fé, sem gjaldandi hefir sjálfur lagt í atvinnurekstur sinn. 

Eigi má heldur félag eða stofnun færa tl gjalda vexti af hlutafé. 

stofnfé eða tryggingarfé, um fram það. sem ákveðið er í 14. gr. 

Greiðsla fyrir einkaleyfi, verztunarleyfi, framleiðsluleyfi o. s. frv., 

stofngjald síma og aðrar slíkar greiðslur, sem ekki teljast til reksir- 

arkostnaðar. Þar il heyrir og alls konar annar stofnkostnaður, ferða- 

kostnaður, stimplun hlutabréfa. lögfræðisaðstoð. skráning o. fl. í 
sambandi við stofnun fyrirtækis. 

C. Tap å úlistandandi skuldum gjald þegns. 

1. til þess að slíkur frádráttur geli orðið veittur, þurfa eftirfarandi skil- 
yrði að vera fyrir hendi: 

a. Áð skuldir stafi beinlínis af atvinnurekstri aðila, t. d. töpuð vöru- 

lán frá verslunum eða húsaleiga frá húseisendum og beinn útlagður 
kostnaður í því sambandi. sem eigi fæst endurgreiddur (flutninss- 

kostnaður á vörum, ljós og hiti til leisjanda, innheimtukostnaður 

o. s. fry.). Hér koma því eigi til greina vangoldin peningalán, tap á 

hlutabréfum eða öðrum slíkum framlögum til félaga, töp vegna 

ábyrgða o. þ. h. Þótt atvinnurekandi hafi gengið í ábyrgð, veitt pen- 

ingalán eða veitt einhverja slíka aðstoð til stofnunar eða rekstrar
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fyrirtækis, gegn því ad verda vissra vidskiptakjara adnjotandi, telj- 153 

ast þau töp, sem þannig kunna að vera tilkomin, eigi frådråttar- ?8. des. 

bær. Eigi heldur þótt t.d. tvö fyrirtæki hafi gengið í ábyrgð hvort 

fyrir annað á vixlum og skuldbindingum. 

jöf, 

þótt upphaflega sé veitt sem lán að forminu til, en siðan afskrifuð 

Til frádráttar koma eigi heldur afskriftir, sem telja má gj 

(vörulán og leiga hl venzlafólks o. fl.). 

Þjófnaðarlöp eru frádráttarbær, enn fremur sjóðþurðir hjá 

gjaldkera fyrirtækis. 

Að sönnur séu fyrir því, að fjórhæð skuldarinnar hafi áður verið tal- Að skuldin 

in til tekna hjá aðila. Hjá þeim sölu- eða leigufyrirtækjum, sem hafi verið 
; færð til 

tekna í at- 

skriftartöp að ræða. Fjöldi fyrirtækja hefir svo breytilegar venjur vinnu- 

að eins færa til tekna innborganir, verður þvi yfirleitt ekki um af- 

um bókfærslu lánsviðskipia. að skattanefndir verða að hafa vakandi rekstri 
rr ær + aðila. 

auga með, hversu bókhaldi þeirra er háttað í þessu efni. 

Að vitanlegt sé, að skuldin sé löpuð og að það hafi orðið vífanlegt á 

því ári, sem frádrálturinn kemur då. 

Skuld telst vitanlega töpuð: 

I. Ef skuld er fyrnd eða sannast á annan fullnægjandi hátt, að Hvenær 

eignir séu eigi til fyrir henni eða hún verði eigi greidd, svo sem Skuld telst 
ROÐI x . , . a vitanlega 

við gjaldþrot, nauðasamninga, árangurslaust fjárnám 0. b. h. 45948. 

2. Ef hún er eftirgefin með samningi t. d. samkvæmt lögum um 

kreppulánasjóð eða skuldaskilasjóð útgerðarmanna eða með 

sérstökum samningi eða samkomulagi við skuldunaut sjálfan. 

3. Ef telja má fullvíst, að skuldin fáist eigi greidd, enda þótt hún 

sé eigi sannanlega töpuð eða eftirgefin samkvæmt a. eða b. að 

ofan. Eikur einar eru þó eigi nægar, heldur verða öll gögn að 

liggja til þess að skuldin sé að fullu töpuð: Að það hafi sýnt sig 

við ítrekaðar innheimtutilraunir, að aðili sé ófær til greiðslu, að 

hvorki fáist af skuldinni afborgun og vexlir né veð fyrir henni, 

og að efnahagur hans og > afkoma sé þannig. að greiðslu verði 

ekki að vænta, enda sé eigi um gagnkröfu að ræða af 

skuldunauts. 

afskrifa, að óvist 

  

Það er eigi nægilegt til þess, að skuld me; 

sé um að gréiðsludráttur hafi orðið eða samningar verið 

rofnir (t. d. víxlar fallið). ef ástæða er til að ætla, að aðili muni 

fær til að Eiða 

Sé skuld eigi sannanlega töpuð samkvæmt 1. eða 2. tölulið að 3 
Er 

ofan, verður yfirleitt ekki talin ástæða til að afskrifa hana, ef sam- 

ið hefir verið við skuldunaut, og enn hefir eigi reynt á, hvori við 

þá samninga verði staðið, ef enn er haldið áfram lánsviðskiptum 

við skuldunaut, án þess að fullar trvggingar séu settar, eða ef greiðsla 

afborgunar eða vaxta hefir farið fram á árinu. Og að öllum jafn-
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aði verður aðili að teljast fullfær Hl greiðslu skuldar, ef eignir hans 
samkvæmt eignaframtali svara til skulda, enda séu eignir bæfilega 
metnar, 

Nú tapast hlut af skuld t.d. við gjaldþrot, eða samninga um 
efiirgjöf, eða veð fæst að eins fyrir nokkrum hluta skuldar, ellegar 

á annan hátt fengin vissa fyrir því, að hluti af skuldinni fáist eigi 
greiddur, og er þá leyfilegt að afskrifa þann hluta, enda hafi gjald- 
andi fullnægjandi reikningshald. 

Ef skuld er afskrifuð. er skuldunaut eigi leyfilegt að telja hana 

til skuldar, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi. er skattanefnd 

tekur gildar. 
Sé eitthvað innborgað af skuld, sem afskrifuð hefir verið, telst bað 

til tekna gjaldanda það ár, sem greiðsla átti sér stað. 
senda ber skattanefnd sundurliðaða skrá yfir þær skuldir, sem taldar 
eru ltapaðar, með tilgreindu nafni og heimilisfangi hvers einstaks 
skuldunauts ásamt skuldarfjárhæð og þeim upplýsingum, sem þurfa 

þykir. Enn fremur Lista yfir innborganir af áður afskrifuðum skuld- 
um, ef einhverjar eru. 

Skaltanefndir verða að fylgjast rækilega með skuldaafskriftum 
fyrirtækja og yfirleitt sera sér grein fyrir réttmæti hverrar einstakrar 
afskriftar. Sé afskrifað á skuldunaut utan umdæmis skattanefndar, 
verður hún að afla upplýsinga um ástæður blutaðeiganda frá öðrum 
skaltanefndum eða frá öðrum, sem hafa aðstöðu tl að vita um hagi 
hans. Verður skattanefndum að vera það ljóst, að í skuldaafskriftum 
eru fólgnir möguleikar til þess að jafna tekjum milli ára, og að jafni 
þarf að vera á verði gegn því, að fyrirtæki seli í gróðaárum lækkað 
tekjur sínar eða hliðrað sér hjá skaltgreiðslu með frádrætti skulda, 

sem ekki eru raunverulega tapaðar, sem að hindra það, að fyrirtæki 
fresti að afskrifa tapaðar skuldir í tapsárum og seyma þær, þar til er 
„um rekstrarhagnað er að ræða. 

Tap. sem verður á atvinnurekstri félaga eða einstaklinga má flytja á milli 
ára um tvenn áramól og draga frá skatiskvidum tekjum, þar til tapið er 
að fullu greitt. Á árinu 1986 t. d. má því draga frá tekjum töp, sem orðið 
hafa á árinu 1934 og 1935. en ekki eldri töp. Hrökkvi tekjur ársins 1936 
ekki á móti tapinu árin 1934 og 1935, má afskrifa það, sem eftir stendur af 
tapinu árið 1955, frá tekjum ársins 1987. 

ad. 

b. 

Þessi skilyrði þurfa þó að vera fyrir hendi: 

Fullnægjandi grein fyrir tapinu sé serð á framtali fyrir það ár, sem 

lapið varð. 

Ekki sé úthlutað arði Hl hluthafa á því Gmabili, fyrr en félagið hefir 
unnið upp tapið. Á sama hátt mega eigi félagar í öðrum félögum en 

hlutafélögum hafa tekið neitt út, sem samsvarar arði.
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E. Félåg, sjodir og stofnanir njåta enn fremur bess frádráttar, sem ákveðinn er 

i 14. gr. B,-lid. 

F. Erlendis heimilisfastir aðilar mega að eins draga frá bau gjåld, sem bein- 

linis vid koma þeim tekjum, sem skattskyldar eru hér, eða við þá tekju- 

öflun bundnar. 

17. gr. 

beir, sem eigi reka atvinnu, mega draga frå tekjum sinum: 

Vexti af skuldum, samkvæmt beim reglum, er segir i 16. gr. B, 1. Þessa frå- 

dráttar njóta allir heimilisfastir gjaldbegnar hér, hvort sem beir rek: 

alvinnu eða eigi. 

Skatta og gjöld af fasteignum og annan frádrátt af húsaleigutekjum sam- 

kvæmt 16. er. 

Tekjuskatt, eignarskatt og úlsvar samkvæmt Í6. or. 

Frá embættistekjun (þ. e. tekjum fyrir störf í þarfir ríkis, sveitar, bæja, 

og af sýslunum í almenningsbarfir) ber að draga þann kostnað — skrif- 

stofukostnað o. s. frv. — sem embætlisreksíurinn hefir í för með sér. 

Þeita kemur þó að eins tl greina að því leyti, sem rekstrarkostnaður 

embættisins er eigi að fullu soldinn annars slaðar frá, sbr. 15. gr, Enn 

fremur skal draga frá lögmæltar kvaðir, er á embættum hvíla, t. d. vexti 

af prestakallalánum. Kostnaður, sem leiðir af frádvölum embættismanns 

frá embættisstörfum. telst ekki til embættiskostnaðar í bessu sambandi, 

nema sé vegna slarfa í almenninssþágn. Flutningskostnaður núlli em- 

bætta, þ. e. þegar embættismaður flytur alfarinn til þess að taka við öðru 

embætti, er eigi heldur frádráttarbær, eða annar slíkur kostnaður, sem 

eigi snertir beinlínis embættisreksturinn sjálfan, 

Iðgjöld af persónulryggingum. 

a. 

b. 

Iðgjöld af lífeyri, sem skallsreiðandi er skyldur, lögum samkvæmt, að 

irvggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri ann- 

ari persónutrvggingu, svo sem lífeyrissjóður embættismanna samkvæmt 

lögum nr. 55, 27. júní 1921, barnakennara samkvæmt lögum nr. 35, 
s. d. og elli. og Öryrkistrygsingar samkvæmi lögum um alþýðutrvgs- 

ingar nr. 49, í. febrúar 1936. Hér heyra og til iðgjöld í eftirlannasjóði 

hjá opinberum stofnunum, t.d. bönkum, Þótt ban séu eigi lösbundin, 

Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra manna, sem eigi eru að löo- 

um skyldir að trvggja sér eða konum sínum lifeyri, iðgjöld, sem greidd 

hafa verið af slíkum Hfeyri eða lífsábyrgð. Fisi skiptir máli, hvenær 

eða hvernig úiborgun lifsábvrgðarfjár fer fram. Frádráttur samkvæmt 

þessum lið má þó eigi nema meira en 500 kr. 

Greiði skattþegn iðsjald af hvoru tveggja, lögboðinni og ólögboð- 

inni tryggingu, má eigi færa til frádráttar neitt af ólögboðna iðgjaldinn, 

ef lögboðna iðsjaldið nemur 500 kr, eða bar yfir. Nenu lógboðna ið- 
gjaldið minna, má frádráttur vegna iðgjaldanna hvorra tveggja eigi 

nema meira en 500 kr. samtals, þótt meira hafi verið greitt. 
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6. Iðgjöld tl stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysis- 
sjóða. Hér falla undir m. a. iðg gjöld úl sjúkrasamlaga og atvinnuleysis- 

  

sjóða samkvæmt lögum um alþýðutrvgsingar. T illög til annara félaga en 
stéttarfélags aðila eru eigi frádráttarbær. Frádráttur samkvæmt. þessum 
lið má Þó eigi nema meira en 2% af hreinum tekjum aðila. 
Frádráttur vegna heimilisstjórnar (kaup ráðskonu). Slíks frádráttar njóta 
þó að eins eftirtaldir aðilar: 

a. Ógiftir menn eða ekkjumenn, sem hafa haft ráðskonu vegna bú- 
rekstrar eða ómagaframfærslu. 

b. £rftir menn, sem hafa haft ráðskonu vegna þess, að konan hefir haft 
vinnu utan heimilis. 

essi frádráttur má þó aldrei nema meira en lögleyfður frádráttur 
vegna eiginkonu, þ. e. í saupslöðum o og kauptúnum (með vfir 300 íbúa) 
400 kr., og annars staðar á landinu 600 kr. 

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

8. Frá tekjum þeirra: 

a. sem eru 1 foreldrahúsum, 

b. á framfæri, eða 

c. við einhvers konar nám og enga atvinnu hafa, 
1 skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris og menningar, Frá- 

dráttur þessi kemur þó því að eins til greina, að skattþegn kosti sig sjálfur. p i 8 5 5 SJ 
eða að því leyti, sem hann kostar sig sjálfur. En það telst hann gera, ef t v 

hann greiðir sjálfur eða á síðar að greiða sjálfur námskostnað sinn o. s. fry. 

9. Um frádrátt erlendis heimilisfastra aðila, sem ekki reka atvinnu, gildir 
hið sama sem segir í 16, or. F. 

18. í 

Tekjur hjóna, sem samvistum eru, skulu taldar saman til skattgjalds, enda 
þótt séreign sé eða sératvinna. Telja ber hjón samvistum, þótt þau búi eigi 
saman, nema þau séu skilin lagaskilnaði eða að borði og sæng, eða vænta 
megi, að skilnaður þeirra sé undirbúningur undir lögskilnað, eða þau muni 
ekki aftur flytja saman. 

  

Hjón skulu skattlögð sameiginlega, þótt þau hafi eigi gifzt fyrr en í lok 
skattárs. 

Tekjur barna, sem eru í foreldrahúsum (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn) skal aftur á móti telja sérstaklega fram til skatts. 

19. gr. 

A. Þegar ákveðnar hafa verið hreinar tekjur gjaldþegna, þ. e. að loknum frá- 
drætti samkvæmt 16. og 17. gr., sbr. 14. or., skal enn fremur draga frá per- 
sónufrádrátt og "félagsfrádrátt samkvæmt neðanskráðu, áður en skattur 

lagður.
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Persénufrådråttur. Frá tekjum heimilisfastra manna hér á landi (sjá 

þó B.-lið) skal draga þannig: 

1. Fyrir einstakling, b. e. einhleypan mann eda konu: 
a. Í Reykjavík ......0..0...0. 0 800 kr. 
Þ. Í kauptúnum og kaupstöðum með vfir 300 íbúa „0... 100 — 

ce. Annars staðar á landinn ....0...00.. 0. 600 — 

Ef skattþegn er í hjónabandi og hjónin eru samvistum, skal draga 

frá fyrir þau: 
a. Í Reykjavík 20... 1500 kr. 
b. Í kauptúnum og kaupstöðum með vfir 300 íbúa 22... 1400 — 

c. Annars staðar á landinn ......0..0000.0 1200 -— 

Ef skattþegn hefir börn fram að færa (þar með talin stjúpbörn, 

kjörbörn og fósturbörn, sem ekki er greitt meðlag með), sem ekki 

eru fullra 16 ára í byrjun almanaksórs þess, sem skatturinn er 

lagður á, og hafa ekki sjálf efni á að kosta framfæri sitt, skal draga 

frá 500 kr. fyrir hvert barn. Sama er um aðra skylduómaga, sem 

skattþegn hefir á framfæri sínu. Skyldnómagar eru. auk barna, 

foreldrar manns. tengdaforeldrar og maki. 

Hafi hinn framfærði tekjur eða fáist greiti meðlag eða slyrkur 

með honum, þá lækkar frádrátturinn sem tekjum nemur, og fellur 

burt, ef tekjufjárhæðin nemur 500 kr. eða meira. Hins vegar skiptir 

eigi máli, þótt ómagi eigi einhverja eign, ef hann hefir engar tekjur 

af henni. 
Tekjur ómasa gela verið vmis konar, svo sem tekjur af eign 

{t. d. arfi), eftirlaun, ellistyrkur os alls konar vinnulaun eða kaup. 

Sérstaklega verður að gæta þess um unglinga á aldrinum 1416 ára, 

að þeir hafa iðulega kaup (sendisveinar, nemar alls konar o. s. Írv.). 

Þar sem unglingar á þessum aldri vinna að búrekstri eða öðrum 

atvinnurekstri hjá foreldrum sínum, er framteljanda að vísu heim- 

ilt að draga frá á framtali sínu eðlilegt endurgjald fyrir þá vinnu, 

en ómasgafrádrátlur vegna unglingsins lækkar um þá fjárhæð að 

viðbættum öðrum tekjum hans, ef einhverjar eru. Nemi tekjurnar 

500 kr. eða meira, fellur ómagafrádráltur vegna unslingsins niður, 

og ef þær ná skattskyldri fjárhæð (sbr. A. 1, a—e), verður hann 

sjálfslæður skattsreiðandi. 
Ef fleiri en einn aðili leggja með sama ómasa og krefjast frá- 

dráttar þess vegna, verður að taka hlutfallið milli framlags hvors 

eða hvers þeirra, og skipta frádrætinum samkvæmt því. 

Nú hefir maður ekki ómasa sinn hjá sér, en greiðir meðlag með 
honum, og fær hann þá frádrátt sem meðlagi svarar, þó eigi yfir 

500 kr., enda þóti kostnaður kunni að vera meiri. 
Dánarbú. Á því ári, sem maður deyr, fær bú hans persónufrádráti 

eins og maðurinn hefði verið á lifi. en á næsta ári fellur frádráttur 
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niður. Þó fær dánarbú frádrátt fyrir börn og aðra skylduómasa 
eftir almennum reglum. Sitji ekkja í óskiptu búi, er hún og búið 
skattskyld sameiginlega, og fær þá ekkjan frádrátt sem aðrir ein- 
staklingar. Að öðru leyti en hér segir að ofan um dánarbú. miðast 
persónufrádráttur ætið við ástandið í árslok og ómagafiölda þá. 
Fær því maður fullan frádrátt fyrir konu, þótt þau hafi eigi gift 
fyrr en í lok skattárs, eða barn, sem fæðist rétt fyrir áramót. Hins 
vegar fæst eigi frádráttur vegna eiginkonu eða skylduómaga, sem 
látizt hafa á skattárinu. En þá má vera, að ívilnun verði veitt sam- 
kvæ mt 52. gr. 

élagafrádráttur. Frá tekjum félaga (sjóða og stofnana), sem heimilis- 
föst eru hér á landi, skal drasa þannig: 

1. 

9 

Frá tekjum hlutafélaga, samlagshlutafélasa og annara félaga með 
takmarkaðri ábyrgð (4. 1): 

a. 5% af innborgudu Hlutafé eða stofnfé. Frádrátturinn miðast að 
eins við innborgað fé ekki ógreitt, t.d. hlutafé skuldað á 
hluthafa. Fríhlutabréf teljast með innborguðu fé, sömuleiðis 
hlutabréf, sem félag kann að hafa endurkeypt. 

b. Helming þeirrar fjárhæðar. sem lögð kann að vera í varasjóð 
hjá félaginu af ársarði þess. Nær þetta að eins til þess, sem er 

lagt í varasjóð af ársarðinum fyrir það skattár, sem um er að 

ræða í hvert skipti, en eigi af arði frá fyrri árum. 

Ef nokkur fjárhæð úr varasjóði er síðar notuð til úthlutunar 
til hluthafa eða varið tl annars en að mæta hreinum rekstrar- 
halla félagsins eða áföllnum töpum, skal telja 35 hluta þeirrar 

fjárhæðar, sem þannig er ráðstafað, til skattskyldra tekna félass- 

ins á því ári. 

Arðjöfnunarsjóði, eftirlauna- og starfsmannasjóði og aðra 
slíka sjóði, sem ekki eru beinlínis ætlaðir il þess að trvegja 

rekstur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem varasjóði í þessu 
sambandi. 

Frá tekjum samvinnufélaga (sjá 4. gr. 2) helmins af varasjóðs- 

  

félög. tillagi því, sem ákveðið er í 24. gr. laga nr. 36, 27. júní 1921. En 
Þetta nær að eins til þeirra félaga, sem fullnægja ákvæðum fram- 
angreindra laga um varasjóðsmyndun og varasjóðsskiptingu. 

Erlendis B. Þeir, sem hafa takmarkaða skattskyldu erlendis heimilisfastlir menn, 
heimilis- félög og stofnanir, dánarbú og þrotabú (sjá 1. 3. gr.), enn fremur þeir, sem 

fastir. ., - ; … EÐ pr , greida skatt samkvæmt 5. ør., 4. tålul. njóta eigi frádráttar samkvæmt 
A.-lið þessarar greinar. 

Notkun 

skatt- 

skyldra 

tekna. bo 52. Uu 
> 

skattsins, 

r.), 

20. gr. 

Tekjur þær, sem samkvæmt 9. 14. gr. koma til greina við ákvörðun 
eru skattskyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið (sbr. 
hvort sem gjaldandi hefir þær sér og skvlduliði sínu tl framfæris.
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nytsemdar eða annarar persónulegrar notkunar, til hjúahalds (nema tl at- 133 
vinnurekstrar eða heimilisstjórnar sé, sbr. 17. og 7.), til þess að efla atvinnu- ?8. des. 

rekstur sinn til aukningar eða umbóta á eignum sínum eða til þess að afla sér 

fjár, il gjafa eða hvers annars sem er, 

21. gr. 

Tekjuskatt ber að miða við tekjurnar næsla almanaksár á undan ákvörðun Skattár 
;r . ER . ; almanaks- 

skattsins. Kall: ist það skaftár, en hitt fræmntlalsár, þegar fram er talið og skattur Á " 

á lagður. T. d. er tekjuskattur á lagður á framtalsárinu 1937 nriðaður við tekjur 

á skattárinu 1936 

Þó er skattanefnd heimilt ad mida skattår vid annan tima en almanaks- Annad 

árið, t.d. fardagaár, ef aðili sýnir fram á að hann noti annad reikningsår en reiknings- 
ar. y 

hið venjulega og að honum séu mikil óþægindi gerð með því að hverfa frá 

þeirri tilhögun. Má skattanefnd eigi láta víkja frá almanaksárinu, nema ríkar 

ástæður séu til. 

Þegar notað er annað reikningsár en almanaksárið, þá verður að miða 

við tekjur þess skattårs, sem síðast endaði fyrir ákvörðun skattsins, t. d. 

í marz 1936 verður lagt á tekjurnar það fardasaár, sem endar vorið 1935, en 

eigt fardagaárið 1935— 1956, þótt langt sé á það liðið. Ef síðar er breytt um og 

almanaksárið tekið, þá verður í fyrsta sinn eftir breytinguna að reikna tekj- 

urnar frá lokum þess reikningsárs, sem síðast var miðað við. Skattur álagður 

1936 er t. d. miðaður við reikninesárið 1. júlí 1994 til 1. júlí 1935, en skatt 

á lagðan 1937 á að miða við almanaksár, og verður þá að skattleggja í einu 

lagi tekjurnar frá Í. júlí 1935 til 61. dec, 1956. 

5 
22. ør. 

Þeir, sem landbúnað stunda, skulu fylla út sérstaka skyrslu um tekjur Land- 
i búnaður. sínar og gjöld, kallast sú skýrsla landbúnað: vrsla, og fylgir þar með skýrsla 

  

um bústofn sjaldanda í byrjun og lok hvers skattárs. Eru sýnishorn af þessum 

skýrslum prentuð á eftir reglugerð þessari (sjá fylgiskjöl). 

Er hér á eftir gerð nokkur grein fyrir helztu tekju- og gjaldaliðum bænda 

almennt. og jafnframt til leiðbeiningar vísað í tilsvarandi liði landbúnaðar- 

skyrslunnar. 

A. Tekjur. 

i. Mjólk (sjá landbúnaðarskyrslu 1. 1. ac). 

Telja ber til tekna bæði þá mjólk. sem seld er, og framleidda mjólk Tekíur 

til heimilisnota. Þar sem mjólkurskýrslur eru haldnar, skal telja fram af mjólk. 

hið raunverulega mjólkurmagn búanna. Ef engar mjólkurskyrslur 

eru færðar, verða skattanefndir að áætla nvthæð kúnna. Meðal-kýrnvt 

á landinu er talin 2600 lítrar, og ber skattanefndum að hafa það til hlið- 

sjónar við áætlun nytjar úr fullorðnum kúm, og sæta þess, hvort fram- 

{alið mjólkurmasn hvers bónda svarar til kúafjölda hans á skattárinu. 

54
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Geitamjólk og sauðamjólk verða skattanefndir að áætla með hliðsjón 
af reynslu á hverjum stað. 

Þar sem markaðsverð er á mjólk eða vitað um söluverð eða vinnslu- 

  

verð mjólkur (mjólkursamsala, mjólkurbú o. s. frv.). ber að k 1 

Is Ð 
   til grundvallar við verðlagningu hennar til skatts. Verði ekki við mark- 

aðsverð miðað, skal meta mjólkina með hliðsjón af matvöruverðlasi   
ret t á hverjum stað. Geita- og einkum sauðamjólk ber venjulega að 

meta hærra verði heldur en kúamjólk. 

Yfirskattana fnd skal í byrjun hvers árs ákveða lágmarksverð mjólk- 

ur Ul skatts í hverju skattumdæmi. Hún skal NI með þvi, að 

samræmi sé í mati mjólkur innan hvers umdæmis, eflir því sem stað- 

hættir og markaðsskilyrði gera mögulegt 

Tekjur af sauðfé (sjá lbsk.1.2. 3). 

Til tekna skal felja allt, sem selt er af sauðfé. hvernær sem er á ár- 

inu, það af sauðfé, sem fargað er, jafnt í slálurstíð sem á öðrum árs- 

tímum, og nytjar þeirra kinda, sem farizt hafa af slvsum eða van 

höldum. 

Seldan fénað og afurðir ber að telja til tekna með raunverule; 

  

söluverði. Seldar sláturfjárafurðir skal telja fram eftir teikningum 

  

verzlana (kauptélaga, kaupmanna, sláturfélaga), ef þeir eru fi 

þegar framtal er gert. Verði misbrestur á því og sé skattanefndum eða 
framteljendum eigi fullkunnugt um endanlegt verð fargaðs búfjár eða 

seldra afurða, verða skattanefndir að fá skýrslur um vörumagnið (inn- 

lagsskýrslur) og færa það til tekna með því verði, sem sennilegt þykir. 

að fyrir það fáist. Á næsta ári ber þá að telja til tekna eða sjalda ettir 

atvikum mismuninn, sem verða kann á hinu raunverulega verði, og þvi. 

sem áætlað var. Verða skattanefndir að fylgjast rækilega með þeirri 

fullnaðarskilagrein, því að oftast nema verðuppbætur töluverðum hluta 

afurðaverðsins. 

Fénað þann og sauðfjárafurðir, sem lagt er í bú (kjöt, mör, særur 

„s. frv.) skal meta sama verði og söluverð er í kaupstað. Nytjar af van- 

haldaskepnurm skal tilfæra með áætluðu verði, 

Kindur látnar í landskuld, í kaup verkafólks eða látnar í skiptum. 

ber að telja sem seldan fénað. 

UL kemur og öll til tekna, bæði seld og notuð til heimilisiðnaðar 

Um verðlagningu hennar til skatts fer eftir sömu reglum sem um slátur 
fjárafurðir hér að framan. 

Tekjur af öðru búfé (lbsk. 1. 4.,5., 6. 08 8.) 

Það, sem sagt er um tekjur af seldu og förguðu sauðfé, gildir einnig 
1 , 

um annað búfé nautgripi, bross, geitfé, loðdyr o. s. frv. Til tekna 

kemur hið raunverulega söluverð þess, sem selt er eða lógað, og það. 

sem í bú er lagt, ber að mela sama verði sem fæst fyrir tilsvarandi gripi 

eða afurðir, sem seldar eru eða lagðar í kaupstað.
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Bústofnsauki eða bústofnsskerðing (sjá skyrslu um Þbústofn). 

Jafnframt þvi, sem fært er til tekna það, sem selt er eða fargað af 

hafa á bú- búfé, verður að taka tillit til þeirra breytinga, sem orðið | 

j stofninum á árinu til þess að rétt útkoma fáist af tekjum bóndans at 

búfjárrækt. 

Ef það, sem aukið er við bústofninn af framleiðslu ársins, gerir 

meira en svara til þess, sem stofninn hefir verið skertur vegna sölu og 

rálags, eða gengið úr sér vegna vanhalda og förgunar, kemur fram bú- 

stofnsaukning, og telst sá mismunur til tekna. Komi hins vegar fram 

bústofnsskerðing. færist hún til gjalda. Hefir þá endurnýjun stofnsins 

ekki vegið á móti því, sem eyðzt hetir. 

Þennan mismun á Þústofninum, bústofnsaukningu eða bústofns- 

skerðingu, ber að sýna í bústofnsskyrslu þeirri, sem fylgir landbún- 

aðarskyrslunni, á þann hátt, sem skýrslan segir tl um. Bústofn 

gripa í ársbyrjun og árslok er reiknaður til verðs, hvort eða fjöldi g g 
um sig með sama verði sem hann er metinn til eignarskatts í lok skatt- 

ársins. Mismunurinn á heildarverði gripanna í ársbyrjun og árslok verður 

annaðhvort bústofnsaukning eða bústofnsskerðing, og færist það tl tekna 

eða gjalda samkvæmt framansögðu. 

Þó skal eigi telja til tekna þá bústofnsaukningu, sem stafa kann af 

þvi, að keyptur hafi verið búfénaður á árinu. Skulu þeir gripir þá færðir 

á bústofnsskyrsluna, sama megin sem bústofn í byrjun skattárs, taldir 

með matsverði í lok skattársins. 

Séu gripir keyptir og seldir aftur á sama árinu, kemur það eigi 

bústofnsbreytingum við, og kaupverð þeirra og söluverð kemur þá hvorki 

í landbúnaðar- eða bústofnsskýrslu. En hagnað af slíkri verzlun ber að 

telja undir 7. tölulið tekjumegin á landbúnaðarskýrslu. 

Til þess að fullt samræmi fáist frá ári Hl árs um búfjártölur og eigna- 

hreyfingar hvers bónda, verða skattanefndir að sjá til bess, að bústofns- 

skýrslan sé fyllt út, eins og vera ber, tilfærð sé tala alls þess búfjár, sem 

selt er eða fargað og tilgreind tala vanhaldafjár (fjölda og tegund grip- 

anna), þótt engar nytjar hafi gefið, t. d. tala fjár, sem vantað hefir úr 

fjallgöngum. 

Tekjur vinnufólks og einhleypra manna af búfénaði skal reikna á 

sama hátt sem hjá bændum. Til tekna telst ull af fé þeirra, selt fé og fén- 

aðaraukning, ef þeir auka við stofninn, 
Til gjalda kemur kostnaður af fjáreigninni, svo sem fóðuröflun og 

fjallskil, keypt fóður og fjárfækkun, ef fénaðareignin rýrist. 

Tekjur af hlunnindum og ítökum, garðrækt og aðrar tekjur af landi 

(lbsk. 1. 9— 15). 

Hér teljast til hvers konar hlunnindi, sem jörð fvigja, svo sem dúnn 

fuglatekja, eggvarp, alls konar veiði (lax- og silungsveiði, selveiði og 

0. s. frv.), reki o. fl. På skal og telja allar tekjur af garðrækt kartöflur, 

Bústofns- 

auki og bú- 

stofns- 

skerðing. 

Tekjur 

landi, 

af
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6. 

Heimilis. 

iðnaður. 

7. 

Jarda- 

bætur. 
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gulrófur og aðra garðuppskeru. Einnig telst til tekna öll slægjusala, beit- 
ar og mótaks, skógar- og viðarsala, og tekjur af ítökum í land annara 3 g 
manna. Enn fremur mór og annar heimafenginn eldiviður. bæði það, sem 
selt er og varið Hl heimilisnota. 

Skattanefndum ber að gæta þess, að framtaldar tekjur af hlunnind 
um og garðrækt svari til þess, sem aðilar hafa talið fram á búnaðar- 
skýrslu til hreppstjóra. 

Um verðlagningu garðávaxta, reka, dúns, veiðifanga, og annara 
hlunninda gildir hið sama og sagt er hér að framan um mat á seldu og 
förguðu búfé. Það af framantöldum afurðum, sem lagt er í bú. skal meta 
eftir því söluverði, sem fæst fyrir tilsvarandi vöru á hverjum stað og tima 
Heimilisiðnaður (lbsk. 1. 18). 

Hér telst til tóvinna alls konar. fatasaumur, smíði o. s. frv. Þar sem á 
flestum sveitaheimilum er unnið meira og minna að fatnaðar- og plagga- 
gerð handa fjölskyldu og vinnufólki, ber skattanefndum að sæta þess, að 
taldar séu af þessum heimilisiðnaði hæfilegar tekjur. Sama er að segja 
um smiðar alls konar. 

Hér er þess að sæta, að talsverður hluti af framfærsluðmagsa yngri 
sem eldri felst í framlögum heimilanna við gerð fata og plagssa, daglegri Sy 

matgerd og þjónustu. Þetta er að jafnaði verk húsmóður 1eimilis- 

  

folks og verdur ad metast til tekna hlutfallslega måti beim frådrætti, 
sem leyfður er fyrir ómaga. 

Heimilt er skattanefndum hverri í sínu umdæmi að setja fastan taxta 
um mat á heimilisiðnaði tl tekna, miðað við fjölskyldustærð, og ákveða 
þennan tekjulið með hliðsjón af því. hjá hverjum einstökum framteli 
anda. 

Jarðabætur (lbsk. 1. 20). 

Ef framteljandi sjálfur eða skvyldulið hans bóndinn og þeir. sem 
eru á hans framfæri enn fremur fastamenn eða árshiú, sem vinna fyrir 
föstu kaupi, sem fært er til frádráttar, hafa unnið að jarðabótum eða 
öðrum endurbótum á jörðinni, skal framteljandi sera grein fyrir þeirri 
vinnu framkvæmdum og dagsverkatölu. Skal sú vinna metin til o 

3 

£ tekna, þannig. að það samsvari beirri verdaukningu jardarinnar, sem staf- 

  

ar af vinnu framteljanda sjålfs eða skylduliðs hans og vegi upp á móli 

þeim hluta af föstu kaupgjaldi, sen er vegna vinnu við endurbætur. Nfir- 
skattanefnd setur ákveðið mat á dagsverk til tekna. Að öðru leyti koma 
eigi til tekna þær jarðabætur eða endurbætur, sem bóndi framkvæmir eða 
lætur gera á jörð sinni. Hins vegar má ekki færa til frádráttar tekjum 
þann kostnað, sem stafar af jarðabótum. svo sem vinnukostnað. véla- 
vinnu, áburð til nýræktar, efniskaup, o. þ. h., nema um raunverulegt við- 
hald sé að ræða, eða kostnaðurinn er innifalinn í kaupi fastamanna sam- 
kvæmt framansögðu. 

Jarðabótastyrkur telst eigi tl tekna.
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8. Aðrar fekjur af landbunad. 133 

d. 

Gjöld. 

Í. Ka 

sem snertir búreksturinn, bæði til ársnjúa, kaupafólks, vor-, haust- og 

verkafólks. Enn fremur fæði þessa 

búrekstrinum, talið í fæðisdögu 

mati skattanefndar. Tilgreina 

Fóðurtaka endurg] 

  

ald fyrir fóðrun kinda, hrossa, nautgripa o. s. 78. des 

frv. Hér skal telja fóður tekin í jarðarafgjald, auk bess sem tekið er Aðrar 

af hjúum og öðrum. Enn fremur fóður þess búpenings, sem keyptur tekjur af 
til bústof | land- 

er til bústofnsauka. húnaði. 

Seld vinna (vesavinna, útróður), hesllán, leiga fyrir verkfæri, 

áhöld eða vélar, sem lánuð hefir verið (vélavinna) o. fl. 
{ 

Allar aðrar tekjur af landbúnaði. sem tl falla, svo sem verðlaun gripa 

á sýningu, naulstollur, folatollur, húsmennskugjald, veiðileyfi, lóðar- 

gjald, uppsátur, selt hey o. s. frv. 

Um tekjur af fasteignum bænda, eigin húsaleiga, jarðaaf gjöld 

0. fl, sjá: Tekjur af eignum. 

upgjald og fæði (sjá Ibsk. H. al). 

Færa skal til gjalda kaupsgjald, soldið í peningum, fyrir þá vinnu, KauD 
gjald. 

FAN fólks, að því leyti sem það vinnur að 

sem síðan er fært tl gjalda eftir 

  

fjölda fæðisdasa og telja saman 

fæðisdasa karla sér og kvenna sér, t. d.: bóndi hefir ársmann 365 

fæðisdagar, vormann 5 vikur — 35 fæðisdagar og kaupakonu 12 vikur 
{ Sd fæðisdae: r. Samtals fæðisdasar karla 400 og 84 fæðisdagar kvenna. 

> 

bess skal 

    

eigi må 

  

til frådråttar kaup eda fædi folks, 

sem vinnur i einkabarfir framteljanda, konu hans eða skylduómasa, 

og eigi heldur kaup eða fæði framteljanda sj: áls. 

Til starfa í einkaþarfir þeirra teljast t. d. eldhúsverk (sláturgerð á 
ge 

hausti, bvottar o. s. frv.) og önnur inn: nhússtörf Þeirra vegna, og getur 

því 1 

ne 

kaup og fæði þess fólks, sem að því vinnur, eigi komið til frádráttar, 
af ma að því leyli sem það kann að vinna jafnhliða að hliðstæðum 

störfum vegna verkafólks, sem frádráttarbært kaup fær, eða beint að 
fan) i 

framleiðslunni. Af framanriltuðu leiðir, að við mat á fæði verkafólks 

til frádráttar hjá bændum, ber að miða við efnis-, eldsneytis og áhalda- 

kostnað við fæðið, en sleppa vinnukostnaði. Hins vegar ber að meta 

fæðið til tekna hjá verkafólki að meðtöldum vinnukostnaði. Mun eigi 

of mikið í last að reikna vinnuna “á fæðisverðs. 3 

T kaupgjald goldid ad einhverjum hlut í fatnaði (þar með talinn 

skófatnaður, sokkaplögg o. þ. h.), skepnufóðri eða öðrum slíkum 

hlunnindum, telst það einnig tl gjalda. Þó má eigi telja til frádráttar 

fatnað eða plc 

að 

fg 
31 d 

framteljanda, konu hans eða skylduómaga, heldur 

  

eins fatnað handa öðru verkafólki. 

Um fyrningu og viðhald véla, verkfæra og áhalda Gl búrekstrar, vexti Fyrning. 
viðhald 

o. fl. 
skuldum og viðhald og fyrning af húsum vísast til þess, sem fyrir er 

mælt um þessa gjaldaliði á öðrum stað í reglugerð þessari. Um viðhald
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á húsum, bæði heimahúsum og tutihåsum, skal tekid fram ad eigi má 
færa til gjalda vinnu framteljanda sjálfs eða skylduliðs hans og engar 
endurbætur eða viðbætur húsa eða mannvirkja, nema það sé þá jafn- 
framt metið til tekna, sbr. um jarðabætur í lið Í. b. hér að framan. Ef 
þeir, sem á leigujörðum búa, eiga að svara til álaes af húsum, dregst 
fvrning frá tekjum þeirra, ella frá tekjum jarðareiganda. 
Af öðrum gjaldaliðum má nefna: Meðgjöf með skepnum, sem komið er 
í fóður, keyptum áburði, fræ, útsæði og fóðurefni alls konar. eflirgjald, 
leiguliðalandskuld og kúgildaleiga, keyptar slægjur eða beit, keypi 
skepnuhirðing. nautstollur, baðlyf, skeifur, ljós í peningshús o. s. frv. 

TI. KAFLI 

Um eignir og skuldir, 

25. gr. 

skattskyldra eigna teljast medal annars: 

Fasteignir, svo sem jarðir, lóðir, lendur og hús, ósamt þeim ítökum og 

hlunnindum, sem þeim fylgja og mannvirkjum og endurbótum, sem á 
þeim hafa verið gerðar (kúgildi með jörð, rafstöð á sveitabæ, prest- 
mata með kirkjustöðum. nýrækt ómetin o. s. frv.). Erfðafestulönd telj- 

ast eigi til eigna þeirra, sem tekið hafa þau á erfðafestu. En ræktun og 

mannvirki, sem leigjandi kann að hafa gert á slíku landi, teljast eign 
hans. Eins er um leigulóðir. En um þær gildir sú regla, að hluti af verði 
hverrar lóðar, sem fundinn er eftir afgjaldakvöðinni með því að tvitug- 
falda hana, er eign landeiganda, en það sem fasteignamatið er hærra 

en þetta, þ. e. tvitugföld afgjaldskvöðin, telst eign leisjanda. 

Skip og bátar. 

Bústofn (nautgripir, hross. sauðfé, alifuglar, loðdýr og annar bú- 
peningur). 

Vélar, verkfæri og önnur áhöld (búsáhöld, verzlunaráhöld, smíðatæki) 
o. þ. h. 

Veiðarfæri hvers konar. 

Bifreiðar og önnur flulningatæki á landi. 

Vörubirgðir, jafnt verzlana sem framleiðslufyrirtækja., bókaforlög, fisk- 

birgðir o. s. frv., þar með taldar vörur í umboðssölu. Enn fremur Þbirgðir 

atvinnufyrirtækja af óeyddum efnivörum og vörum til noíkunar við 

rekstur, svo sem birgðir skipa af salti, kolum og olíu, o. s. frv. 

Hvers konar verðbréf, skuldabréf og hlutabréf, innlend og erlend. Enn 

fremur sameignarinnstæður í félögum og fyrirtækjum. 

Útistandandi skuldir eða skuldakröfur hjá öðrum. Þar með taldar yms- 

ar fyrirframgreiðslur, s. s. fyrirframgreidd húsaleiga, fyrirframereidd- 

ir vextir o. s. frv.
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10. Inneignir í bönkum, sparisjóðum og öðrum lánsstofnunum og peningar. 

  

11. Hússðgn og aðrir innanstokksmunir, þar með taldir skartgripir. 

12. Ólíkamleg verðmæti, sem metin verða til fjár, svo sem almenn kröfurétt- 

fir höfuð allar eignir og eignaréttindi, sem metin verða til pen- indi og v 

sa og eigi eru sérstaklega undanskilin    
ekjur manna á skattári ern eigi eign í þessu sambandi, nema það 

sem óevit kann að vera af þeim (lagt við eign til næsta árs), þegar eignir 

eru taldar fram eða í árslok. Af því verður að gjalda eignarskatt sem öðr- 

um eignum. 

Eignir eru jafni skattskvldar, hvort sem þær gefa af sér nokkrar tekj- 

ur eða engar. 

Eignir skal jafnan telja með fullu verði til skatts og skuldir á móli, en 

eigi að eins mismuninn, eða það sem greitt hefir verið af eigninni. 1. 

d. ef innanstokksmunir eru keyptir með afborgunum, þá skal færa þá til 

eignar með fuilu maísverði, og það sem ógreitt er til skuldar. Eins er um 
sr 

framlag til húsaserðar, 1. d. framlag í bvegingarfélas, þar skal telja húsið, 

  

eða þann hluta. sem gjaldanda tilheyrir, til eignar, en áhvilandi skuldir 

á móli. 

Skattanefndir verða að hafa rækilegt eftirlit með þvi, hver í sinu um- 

dæmi, hvort eignir eru réttilega fram taldar. Ber þeim að fullvissa sig um, 

að fasteignir allar komi fram til skatts. Einkum er nauðsynlegt í kaupstöð- 

um, að þær fylgist vel með eigandaskiptum að húseignum og þess háttar. 

Einnig ber þeim að fá hluthafaskrá þeirra hlutafélaga, sem heimili eiga í 

umdæmi þeirra, og ganga Úr skugga um, að eigendur hlutabréfanna telji 

þau fram og arð af þeim, einnig skulu þær, eftir því sem ástæða þykir til, fá 

  

upplysingar frá lánsstofnunum um innieignir gjaldenda í þeim, sbr. A. gr., 

og yfirleitt að bafa sem fyllst yfirlit yfir þær eignir í umdæminu, sem 

mestu máli skipta. Verði skattanefndir varar við, að menn úr öðrum skatt- 

umdæmum eisi úlistandandi skuldir hjá gjaldendum umdæmisins eða 

aðrar eignir Í umdæminu. svo að máli skipti, er nefndum skylt að tilkynna 

það skattanefnd heimilissveitar aðila. 

Ef eigi fást nægilega glöggar upplýsingar um eignarrétt að einstökum 

eignum, þá ber skattanefndum að komast fyrir um það. Ef fasteign er eða 

skrásett skip, leggur hún skatt á þann, sem skráður er eigandi, nema ann- 

ar telji það til eignar í framtali sínu. Ella verður hún að leggja skatt á 

vörzlumann eignanna, ef hann lætur ekki fullnægjandi upplýsingar í té. 

Til frádráttar eignum skal telja allar skuldir, er á gjaldanda hvíla, veð- 5 

skuldir og aðrar skuldir við lánsstofnanir, fyrirtæki og einstaka menn, 

innanlands og utan. Skuldir skal allar telja eins og þær eru í lok hvers 

skattárs, að frádregnum öllum afborgunum frá upprunalegri fjárhæð. Séu 

vextir ógreiddir, bætist það við skuldina, svo framarlega sem þess er að 

vænta, að þeir verði greiddir. 

Ítök og kvaðir á jörð eða annari fasteign metast eigi til skuldar, heldur 
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er jörðin sjálf mein sem heild, með ítakinu eða kvöðinni. seim ryra verð- 
mæti hennar. Með sama hætti auka itök o. s. frv. verðmæti þeirra fasteigna, 
er þau fylgja. Til skulda telst eigi að eins það, er svara skal í peningum. 
heldur einnig bað, sem greiða ber eða greiða má í öðrum munum. En þá 

I verður að meta það til peninga. Skuld telst einungis einhliða greidslu- 
skylda, en eigi t.d. skylda samkvæmt kaupsamningi, þar sem báðir eiga 
efnt, unz afsal er gefið. 

Þótt veðleyfi sé gefið í eign fyrir skuld annars manns, telst hún eigi 
X til skuldar þess, sem veðleyfið gefur. Ábyrgð á skuldum annara verður og 

eigi talin til skuldar á ábyrgðarmann, fyr en hann hefir verið dæmdur 

eða hefir undirgengizt að borga þær. eða aðalskuldari er orðinn sjald- 

þrota. Ef fleiri eru ábyrgðarmenn, skal skuld skipt að jöfnu með þeim, 

nema öðru vísi sé umsamið. Ef sumir mega teljast ófærir að greiða, þá skipt- 
  

ist skuld á hina að jöfnu, nema synt sé, að því sé öðru vísi hagað. 

Nú eru menn samskuldarar, og skal þá skipta skuld jafnt milli þeirra. 

nema samningar séu um annað. Eigi má maður telja skuld við konu sína 

eða kona við mann, nema tilsvarandi eisnaliður komi á móti, enda skal 

telja fram sameiginlega eignir hjóna, enda þótt kona eigi séreign. Séu tald- 

ar fram skuldir til ófjárráða barna framteljanda, skal telja þær til eigna 

á þeirra framtölum, enda sé gerð full srein fyrir, hvernis sú eign barna sé 

tilkomin. 

Eigi má telja til skuldar fjárhæðir, sem telja má nokkurn veginn víst 

eða sennilegt. að aldrei verði greiddar. T. d. mega þeir, sem þegið hafa fá- 

tækra- eða sjúkrastyrk úr bæjar- eða sveitarsjóði, eigi telja þann styrk til 

skuldar, nema þess verði vænzt, að styrkurinn verði endurgreiddur, enda 

þótt hann hafi eigi verið formlega eftir gefinn af bæjar- eða sveitarstjórn. 

Fyrndar skuldir má og eigi telja, né skuldir eftirgefnar við gjaldþrot, nauða- 

samninga eða á annan hátt. Nú hefir skuldareiganda verið leyft að afskrifa 

skuld, og má þá eigi heldur leyfa hana til frádráttar eignum hjá skuldanda, 

sbr. þó 16. gr. 1. c. 3. Framteljendum ber að sera fulla grein fyrir því, bverj- 

um þeir skulda. Skal tilgreina nöfn og heimili, eiganda og fjárhæð hverrar 

skuldar, a. m. k. ef hún nemur vfir kr. 500.00 ásamt vaxlakjörum. Öski 

skattanefnd þess, skal tilgreina eigendur að öllum skuldum, hversu smáar 

sem eru. Þeir sem senda efnahagsreikning með framtali sinu, skulu láta 

fylgja skuldalista. 

Ef gjaldþegnar gera ekki grein fyrir skuldareigendum (og vaxtakjör- 

um) á framtölum sínum, skal skattanefnd sefa þeim kost á að bæta úr þvi. 

Ef gjaldendur gera samt sem áður eigi grein fyrir skuldareigendum og við- 

tlakendum vaxta, þá ber skattanefndum að svnja um frádrátt skuldanna og 

vaxta af þeim. Að fengnum upplýsingum um skuldareigendur, ber nefnd- 

um að athuga, hvort þeir, sem taldir eru eigendur, telja skuldina fram 

meðal eigna sinna, og vexti af þeim með tekjum. Ef sá, sen talinn er skuldar- 

eigandi eða lánveitandi, kveðst að eins vera milligöngumaður um lánið og
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hafa útvegað lánið hjá einhverjum, sei eigi megi gefa upp hver er, ber 

að telja hann vörzlumann eignarinnar og færa skúuldina honum til eignar 

og vexti af henni til tekna hans. Í þessu sambandi skulu skattanefndir fá 

upplýsingar um öll handhafaskuldabréf og önnur skuldabréf, sem þing- 

lesin hafa verið á árinu. 

Hjá verzlunum og öðrum stærri fyrirtækjum er venjulega erfitt að 

sannprófa skuldaframtöl að öllu lexti, svo sem erlendar skuldir, víxla o. þ. 

h. En hjá öllum fjölda gjaldenda, bæði skuldunautum og lánardrottnum, 

er hægt að hafa eftirlit með öllum skuldaskiptum tl nokkrar hlítar. Hjá 

Þeim, sem ekki hafa verzlunarviðskipti við útlönd. verður að fá nákvæma 

grein fyrir skuldum, sem þeir telja við erlenda menn, bæði nákvæmt heim- 

ilisfang skuldareiganda, hvernig skuldin er tilkomin o. s. frv., og helzt vott- 

orð frá hlutaðeigandi aðilum. Ella strikast hún út og vextir af henni. 

Þegar lagður er skattur á eignir þeirra, sem tfakmarkaða skattskyldu 

hafa, má að eins draga frá þær skuldir sem hvíla á þeim eignum, sem skatt- 

skyldar eru. 

24. or. g 
Undanþegið er eignarskatti: 

Ef skuldlaus eign gjaldanda nemur ekki yfir 5000 krónum, greiðist ekki 

skattur af þvi. Nemi eignin hins vegar xfir 5000 krónur, greiðist skattur 

af allri eigninni, sbr. 30. gr. Þess ber að sæta, að enda þótt eign manna 3 5 

nemi eigi þessari fjárhæð, er mönnum eigi að síður skylt að telja hana 

fram til skalts og greina eignir sinar nákvæmlega á framtali. 

Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjar, sem eigi 

er fallið Gl útborgunar. Hér undir verður einungis að telja ófengin eða 

ótekin skilyrðisbundin fjárréttindi, en eigi þau, sem fengin eru og sleppa 
1 verður aftur, þegar tiltekinn tími er kominn eða tiltekið atvik ber að hönd- r 

um, t. d. verðbréf, er maður skal eiga og njóla vaxta af, meðan hann er ó- 

giftur. Síðast nefnd réttindi verða talin til eigna þess, er þeirra nýtur, sbr. 

25. gr. K. Þegar ófengin skilvrðisbundin fjárréttindi verða skilvæðislaus 

(lífsábyrgðarfé fallið til útborgunar) þá er það annaðhvort orðið útisland- 
andi krafa eða eign, runnin í bú aðila, og því skattskyvlt í báðum dæmum. 

Réttur til eftirlauna, Hfeyris eða annarar áframhaldandi greiðstn, sem 

bundinn er við einstaka menn. Réttur til eftirlauna eða lifeyris, þar nreð 

talin próventa, verður aldrei skattskvld eign, þótt byrjað sé að borga út 

eftirlaun eða lHfeyri. Sem dæmi um réttindi til áframhaldandi 

  

sem skattfrjáls eru, má nefna framfærslurétt konu á hendur fyrver: 

bónda sinum eftir samningi eða yfirvaldsúrskurði, barnsmóður á hen 

barnsföður til meðlags með barni eftir meðlagsúrskurði, og framfærslu- 

rétt yfir höfuð o. s. frv. Hér telst einnig ll hin ævinlega erfingjarenla í 

söfnunarsjóði Íslands. Hins vegar ber að telja vexti af henni til tekna. 

þegar þeir byrja að falla til útborgunar. Það skilyrði er selt. að rétturinn 

oÐ 

Undan- 

Þágur. 

Skilorðs- 

bundin 

fjárréttindi. 

Eftirlaun, 

lífeyrir 

o. fl.
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* bundinn við einstakan mann, þ. e. að aðrir seti eigi notið hans, hvori 

  

em framsal hans er lögbannað eða sela eigi notið hans eftir eðli g 
sinu. 

Réttur Hl leigulauss bústaðar oe önnur afnotaréttindi. „Afnotaréttindi 
nær bæði til láns og leigu á föstum eignum og lausum og eru því hvorki 5 

  

     

   

    

leiguréttindi né láns skattskyld. Bóndi skal því t. d. eigi meta það til skatts, 
hvers virði á jörð sinni. Framsal á afnotarétii, 

1 
þar á móli vera uppsprella árlegs 

  

taldskvöð, sem maður á per- 

verður og skatlskyld eign. 

- at fóðurvör 'ælum og eldsneyti til heimilisþarfa      skatís, er maður á í heimflultu bveginsarefni, st    enda me 

einkaafnofa. Ka 

  

alfan og eigi falla undir 2. og 

  

Ymis réttindi, sem bundin eru við eic 

  

I 3. tölulið, en hann hefir eigi enn komið í peninga. Þar til heyrir handrit, 

  

sem er eigi gefið úl hins it bókarupplag eða úlsáfu 
réttur seldur af höfundi eru eign höfundar og eigi 

eru Hl sölu, vörumerki, finma (sbr. þó „goodwill“), ónotuð uppgötvun 

og Óseldur einkaréttur að henni, önnur réttindi, sem bundin eru við eio- 

anda, en óvist er, hvort ver ði1 noluð 0. s. fín 

   

Innlend hlutafélí aðri 

stofnté frá eigsnarupphæð- 

og og önnur félöo með takmark     
ábyrgð hafa leyfi taf6 sitt eða 

    

inni, áður en skattur 

  

rá lagður. Samvinnufélögum, kaupfélögum og sagn- yr 
Si 

kvænum ábyrgðarfélögum er og hei að að draga stofnfé sitt eða stofn- 

  

sjóði frá ei skatts. Felst hl ð og hluti í stofnfé og stofnsjóð- 

um til einstökum hluthöf og félagsmönnum. 

  

arheimild nær þó eigi hl erlendra félasa og ekki held- = 

sendur bera      ur til sjóða eða stofnana eða samlassfél þar sem allir ei 

ótakmarkaða ábyrgð. 
om 

Um virding å eignum til eignarskatts fer sem hér segir: 

  

Fasteignir (lendur, lóðir, hús, jarðir með mannvirkjum, og hvort sem sami 

er eigandi lóðar og mannvirkis eða sinn að hvoru) eru metnar 10. hvert ár, 

og er við það mat miðaður eignarskattur af fasteignum. Ef metið er upp 
á 10 ára tímabilinu, skal eftir því mali fara. Ef eign rýrnar eða hækkar 

verði á 10 ára bilinu, þá getur fjármálaráðherra látið hina lögskipuðu fast- 

eignamalsmenn virða hana upp, og á þá að telja eignarskatt samkvæmt 
   

  

virðingu. Ef eign líður undir lok, t. d. hús brennur eða fýkur, þá er 
i 

  

allanefnd þó rétt að leggja skatt einungis á verð Jarinnar, eins og hún 

er metin í fasteignamatinu, ef það af eioninni, sem eftir er, hefir verið 

metið sér, án þess nytt mat þurfi að fara fram. En telja skal þá til eignar 

andvirði eignarinnar, ef eigandi á heimtingu á því, t. d. brunabótafé. Sam-
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kvæmt lögum nr. 14 frá 1922 ber sýslumanni að láta mat fara fram á Öll- 

gi fyrir hendi, skal skatta- um nýbyggðum húsum, en sé fasteignamat eig 

nefnd áætla matsverð eignarinnar, og skal þá kostnaðarverð haft Gl hlið- 

sjónar. Húseign eða mannvirki, sem enn er í byggingu og ófullgert, skal 

mela með kostnaðarverði. 

Skattanefndum ber að fylgjast með þeim endurbótum og viðbótum á 

húsum og jörðum, sem gerðar eru nyrækt, nybyggingar og hlutast 

til um, ad millimåt fari fram, ef slikt hefir verid vanrækt, Um jardeignir 

ber sérstaklega ad athuga, hvort eigendur leigujardar telja fram kugildi 

þau, er jordum fylgja, og álag það, er þeir kunna að eiga og eigi eru inni- 

falin í fasteignamati jarðanna. Hins vegar telst eigi til eignar framteljanda 

sá hluti fasteignamatsverðs, sem metinn er sérstaklega sem fylgifé, sam- 

kv. 17. gr. Jarðræktarlaga nr. 101, 23. júní 1956. 

Rafmagnsstöðvar eru eigi innfaldar í fasteignamati og teljast því sér. 

staklega tl eignar. Við skaltmat á þeim má hafa Gl hiiðsjónar mat það, 

sem fram hefir farið á flestum þeirra vegna lántöku, 

Ef seldur hefir verið einhver hlut af jörð eða lóðareign, skal þó telja 

eignina til skatts með fullu fasteignamatsverði, þar til nytt mat hefir farið 

fram, nema svo mikill hluti hafi verið seldur, að eignarverði geti orðið 

skipt á 2 eigendur, og sýnd fyrir því næg sögn. 

Verðlag á skipum og öðru lausfé, þar sem ekki er nánara fyrir mælt hér 

að neðan, skal miðað við áætlað söluverð, eins og ætla má, að eignin hefði 

selzt í lok skattársins. Skal meðal annars hafa hliðsjón af vátryggingar- 

verði, ef eignin er válrvggð, en jafnframt hinu upphaflega kostnaðarverði 

að frádreginni hæfilegri fyrningu, þá skal og athusa, hvernig eigninni 

hefir verið viðhaldið, hvort nokkrar endurbætur hafa verið gerðar á henni 

0. s. frv. 

Júpening skal telja eins og hann væri framgenginn í fardögum næst å 

eftir og með verðlagi, er vfirskaltanefnd ákveður árlega fyrir hver ára- 

mót, eftir tillögum undirskattanefnda og með hliðsjón af haustverði næst 

á undan og fóðurkostnaði. Í Beykjavík skal þó matið framkvæmt af ráðu- 

nautum búnaðarfélags Íslands. 

Verzlunarvörur skal meta eftir þvi, hvað þær kosta kemnar í hús eða á 

sölustað í árslok, enda séu hæfileg afföll leyfð á gölluðum eða úreltum 

vörum. 

Þess verður að gæta, að vörubirgðir séu metnar á sama hátt eða með 

sams konar matsverði frá ári til árs. Ef maður hefir vörur til umboðssölu í 

vörzlum sínum eða vörur ll geymslu, frá erlendum mönnum eða firmum, 

ber einnig að telja þær fram. Skal reikna þær vörur sérstaklega með 

kostnaðarverði. Aflabirgðir skal telja með áætluðu söluverði. Séu birgðirn- 

ar, eða eitthvað af þeim, selt eftir áramót, áður en talið ér fram til skatts. 

er rétt að taka tillit til þess við matið. Hafi fiskur eða önnur vara verið 

seld í umboðssölu og búizt við verðuppbót, skal hún áætluð og tilfærð 

sérstaklega. 
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28. des. 

Skip og 

annað 

lausafé. 

Búfé. 

Vörur.



Hlutabréf. 

Opinber 

verðbréf. 

Onnur 

verðbréf. 

Útistand- 

andi 

skuldir. 

E. 

F. 

G. 

H 

(32 

Birgðir af vörum, sem ætlaðar eru til notkunar við atvinnurekstur 

t. d. kol, salt og olía í skipum og aðrar neyzluvörur til véla, efnivörur til 

framleiðslu o. s. frv., skal telja til eignar með kostnaðarverði. 

Hlutabréf. Ef raunveruleg sala hlutabrefa hefir farið fram á skattárinu, 

  

skal það söluverð lagt til grundvallar mati þeirra. Þau skilyrði þurfa þó 

að vera fyrir hendi: 

    

a. Áð sala og sltaðoreiðsla hafi farið fram á a. m. k. 2% af hlutafé við- 

  

komandi félass. 

  

b. Að söluverðið seti lalizt eðlilegt mark: ið, enda hafi salan eigi farið 

   fram á milli aðila, sem eru vandabundnir hvor öðrum á 

nokkurn hátt o. s. frv. 
1 

Verði söluverð eisi lagt til grundvallar skal meta bréfin með áætluðu 

söluverði, og skal bå hafa hliðsjón af síðustu hlutabréfasölu, arðsúthlut- 

   unum og efnahagsreikninei hlutaf árslok og enn fremur tekið tillit 

  

til annara ástæðna, sem haft geta áhrif á malsverðið til lækkunar eða 

hækkunar. 

Ef mikill hlut af eignum félags er fóleinn í fasteignum eða öðrum 

slíkum eignum, sem lágt ern metnar, er rétt að taka Gllit til þess. Ef skatla- 

nefnd hins vegar virðist, að einhverjar eienir, í. d. skip, séu metnar til 

muna of hátt, er rétt að lækka mat bréfanna samkvæmt því. 

Ef félag er 1 „liqguidalion“ eða ál i     "010, ad I] 

ið tillit til þess, sem ráðgert er, að 

verði lagt niður, eða það 

  

      hætt að starfa, skal, ef unnt er, 

úthlutun tl hluthafa nemi, hvort sem það nemur meira eða minna en 

reikningsleg eign félagsins. 

Erlend hlutabréf skal meta á sama hátt sem innlend, nema ef vilað er 

um verðlag þeirra Hl skatts í heimalandi þeirra, skal fara eftir þvi. 

  

fyrirmæli um mat hlutabréfa hl 

  

Bikisskattanefnd skal setja nán: 

skatts. 

Opinber verðbréf. Þau skulu metin eftir söluverði á árinu, ef um það er 

vitað. ikavaxtabréf landsbanka Íslands (veðdeildarbréf) er rétt að meta     
mali, sen bankinn sjálfur setur á þau. Skuldabréf bæja, sýslu- 

og sveitarsjóða, þar með talin skuldabréf gefin út vegna brúarserða, hafn- 

  

argerða, barnaskólahúsa og annara stofnana, skal venjulega telja með nafn- 

verði 

Erlend ríkisskuldabréf og önnur slík verðbréf skal telja með nain- 

verði, nema vitað sé um verðskráningu þeirra í heimalandi þeirra. 

Önnur verðbréf og skuldabréf. Þau skal telja með nafnverði. nema sér- 

  

stakar ástæður þyki til, að þau séu ótrvgg. Ef ógreiddir eru vextir af skulda- 

n fremur telja þá til eigna, svo fremi sem þess má vænta. að 

  

bréfi, skal c 

þeir fáist greiddir 

Útistandandi skuldir. 

Útistandandi skuldir, aðrar en G.-liður tekur til, skulu taldar með nafn- 

verði, hvort sem vextir eiga að greiðast af þeim eða ekki, enn fremur vextir.



sem ogreiddir kunna Ss 

  

vera, nema óvissir séu. Ef kröfu á að greiða 1 öðru 

en peningum, verður að vir 

  

til peninea. 

  

umþráttuð eða torséð þykir, hvort lögskylt er að greiða 

íuta hennar til eignar eða sleppa að fullu eftir atvikum. 

  

að skuld greiðist eigi að fullu, eða skuld sé töpuð að ein. 

  

færa hana niður eftir ástæðum, 1 samráði við skattanefnd 

og sley ; 
Ss i 

  

Ogreidd hisaleiga skal talin til eignar, nema fullrevnt þyki, að hún sé 

töpuð. 

Um mat á úöstandandi skuldum alvinnuf 

  

sem segir um skuldaafskrifur 

Í. Innstæður í lánstofnun 

taldar eins og þær eru 31 

innstæðu ársins, hafi þeir 

J. „Goodwill“ skal meta 

gefið, bó er heimilt ac 

  

litur svo á, að hann hafi 1 

fækisins og framtiðarhorfur 

K. Réttindi tl stöðugra tekna skulu melin eftir því endursjaldi, sem hæfi- 

legt væri fyrir þau, n er lagður á. Hér [ér er eigi ált við verð- 

  

bréf eða útislandandi af sér, né heldur 

  

      
   

    

  

afnotaréttindi, sem Mörg önnur 

réttindi til åframh: i samkvæmt 

u. Réttindi, sem 

  

1tkoman sú upp- 

> hæð, sem skatt skal 

  

Eignir hjóna, sem samvistum ern, skulu saman lagðar til eignarskatts, 

yrgjast þau bæði greiðslu skatlsins 

Ål ør 

  

Eignarskattur s il að jafnaði í lok alma 

  

naksárs. Þó mega þeir, sem hafa sárið, telja 

fram eignir sínar eins og þær eru í lok bess reikningsárs, sem næst er á undan 

eignaákvörðun. 

Ef maður hefir f r hann fram í janúar 

eða febrúar 1937, eignir þær, sem hann átti í f (síðasta fardac 

    

Innstæður. 

Réttindi 

til stöðugra 

tekna. 

Eignir 

hjóna. 

Við hvaða 

tíma skal 

miða 

eignaskatt.
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33 Og ef så madur breytir um reikningsår, bå midast eign hans i næsta framtali 

78. des. og næst, begar eign hans er ákveðin, við lok hins nyja reikningsårs, sbr. 21. gr. 

Heimilt er að telja fram fyrir lengri tíma en Í ár, ef sérstaklega stendur á. 

IV. KAFLI 

Um skattstiga. 

28. gr. 

Af hvaða Þegar allur lögleyfður frádráttur hefir verið dreginn frá tekjum, sam- 

fjárhæð. kvæmt 1619. gr., eftir því sem við á, skal deila fjárhæð þeirri, sem þá verður 
um skattur tip með 50, og sleppa því, sem þá verður afgangs. Dæmi: Tekjur eftir frá- 

drátt kr. 8571.00. Ef því er deilt með 50, verður eftir 21. Skattskyvldar tekjur, 
þ. e. sú fjárhæð, sem skattur reiknast af, verða þá 8550. Skattskvid tekjufjár- 

reiknast. 

hæð skal því ávalt enda á 50 eða 00. 

Ef tekjur eftir allan lögákveðinn frádrátt nema ekki fullum 100 kr., þá 

greiðist enginn skattur af því. Þetta tekur til allra sjaldþegna. 

29. gr. 

Skattstigi. A. Tekjuskattur reiknast samkvæmt eftirfarandi skattstiga, þó með þeim tak- 

mörkum, sem gerðar eru í B-lið: Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 

1000 kr., greiðist af honum 1%. 

Af 1000 til 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afgangi 

2000 3000 30 2000 1 

3000 1000 70 3000 7 

1000 5000 140 1000 9 

5000 6000 230 5000 11 

6000 7000 340 6000 12 

7000 8000 160 7000 - 13 

8000 9000 590 8000 14 

9000 10000 730 9000 15 

10000 11000 880 10000 16 

11000 12000 1040 — 11000 17 

12000 13000 1210 12000 i8 

15000 14000 1590 13000 19 

14000 15000 1580 14000 20 

15000 16000 1780 15000 21 

16000 17000 1990 16000 22 

17000 18000 2210 17000 23 

18000 19000 2440 18000 24 

19000 20000 2680 19006 25 

20000 22000 2930 20000 27 

22000 25000 3470 22000 29



28000 greiðisl        

   

  

    

   

    

    

    

B. 

vildum tekjum. 

2. Öll önnur fél sjóðir og stofnanir, VUndan- 
, SA |» . - « tekning: 

dánarbú og þrotabú, a fakmarkaða skatt- „. 
Á : , frá skatt. 

skyldu samkvæmt 3. er. instaklingar og félög, stiga 

greiði aldrei lægri skatt ei í reikna 

tekjuskatt þessara aðila elrra nema 

5300 kr. eða bar undir væmt skattstig- 

mum .00 eða 2 265 kr). Hins 

vegar lgja almenna stiganum, ef si tekjur nema 5359 

eða þar vfir. (Tekjuskattur af skattstisanum kr 

268.50 eða 1 kr. hærri en ð' 

Cc. Dæmi um útreikning tekjuskatls: Dæmi. 

1. Skattskvldar tekjur 500 kr. Pekjuskattur hjá hérlendum einstaklingi 17 

þar af eða 5 kr. Sé um að ræða félag, stofnun eða erlendis heimilisfasta 

  

samkvæmt 2. lið að framan, ken narkið til greina, og verður i > 

bå skatturinn 25 h lut að máli, verður tekjuskatt- 

    ur þess 8 

  

Skattskyldar tekjur kr. 

Skattur samkvæmt stiganum: 

af kr. 2000 2... . kr. 30 

500 4% … … 20 

Samtals kr. 50 

( Hjá félögum o. s. frv. 5% af 2500 kr. eða 125 kr., en hjá samvinnufé- 

lagi 8% eða 200 kr. 

3. Skattskyldar tekjur kr. 10800 

af kr. 10000 greiðist .... kr. 880 

800 greiðist 160 a 128 

  

Samtals kr. 1008 

Hér verður tekjuskatturinn sá sami hjá öllum skattskyldum aðilum 

hérlendis og erlendis heimilisföstum einstaklingum, félögum og stofn- 

unum öðrum en samvinnufélögum. Þau greiða 8% af kr. 10800 eða kr 

864.
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133 30. gr. 

28. des, Fjárhæð sú, sem eignarskattur øreidist af, skal vera deilanleg með 100. 
og afgangi sleppt. Sé skuldlaus eign t. d. 8670.00, verður skattskyld eign kr. 

8600.00 

Fignarskattur reiknast þannig: 

Ef eignin nemur frá 5000 kr. að 100680 kr. greiðisl af henni 1%0. 
Skattstisi Af 10000 fil 20000 kr. greidist 10 kr. af 10000 og 1,5% af afgangi 

af eign. 20000 30000 25 20000 2 
30000 100060 15 30000 3 

10000 50000 75 "40000 1 

50000 75000 115 50000 5 

75000 100000 240 75000 - 6 

1006000 250000 390 100000 7 

250000 500000 1440 250000 8 

590000 1000000 3440 500000 9 

1000000 og bar vfir 7940 1000000 10 
Þeir, sem hafa takmarkaða skattskyldu erlendis heimilisfastir menn, er- 

lend félög og stofnanir, greiði þó aldrei lægri eignarskatt en 4%c af hinum skatt- 
skyldu eignum, enda nemi hún 5000 kr. eða meira. Beiknast því eignarskattur 
þeirra með £%c af allri skattskyldri eign þeirra, sem nemur undir kr. 103400, 

31. gr. 

Með lögum um bráðabirgðatekjnöflun til ríkissjóðs (nr. 128, 31. dec. 1935, 
og breytingar á þeim lögum nr. 51, 21. apríl 1936, sbr. lög nr. 89, 23. júní 1936) 

Hátekju- er ákveðinn nýr skattstigi á tekjum, og gildir hann til bráðabirgða í stað þess 
skattur. ckattstiga, sem birtur er í 29. gr. að framan, og enn fremur í stað þess 10% við- 

auka við tekjuskattinn, sem heimilaður er í Í. gr. laga nr. 82, 26. april 1935. 
Skattstigi þessi er þannig: 

Ef hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 1%. 
Af 1000 Gl 2000 kr.skattsk. t. greiðast 10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afg. 

    

Bråda- 5 7 
2000 3000 30 2000 5 

skattstigi. 3000 1000 80 3000 7,0 

1000 5000 155 1000 10 

5000 6000 255 5000 15 

6000 7000 105 6000 20 

7000 8000 605 7000 30 

8000 2000 905 8000 3 

9000 10000 1215 9000 31,5 — 

10000 11000 1550 10000 32 

11000 12000 1850 11000 33 

12000 13000 2180 12000 34 

13000 14000 2520 13000 35 

14000 15000 2870 14000 36



Af 15000 til 16000 kr. skattsk. t. greid. 3230 kr. af 15000 kr. og 37 % af afg. 133 

16000 18000 3600 16000 38 28. des. 

18000 20000 1560 18000 39 

20000 22000 5140 20000 10 

22000 24000 5940 22000 1 

24000 26000 6760 24000 12 

26000 28000 7600 26000 13 

- 28000 og par vfir 8460 283000 1 

Akvæðin í 29. 

þeirra félaga, sem falla undir b. 1. hækkar úr 86 í 10, ef skattskyldar tekjur 
gr. B.-lið hér að framan haldast óbreytt, nema skattgjald 

þeirra nema 7000 kr. eða þar yfir. 

Um skattasjöld samkvæmt B. 2. skal þó tekið fram. að vegna hækkunar 
1 € 

skattstisans fer tekjuskattur samkvæmt honum yfir lágmarksgjaldið 5% 

ef skattskyldar tekjur nema kr. 4950 eda bar vfir. 

32. gr. 

Så mismunur, sem fram kemur å tekjuskattinum reiknudum samkvæmt Hlutdeild 

29. ør., ad vidbættum 10%, og eins og hann er reiknadur samkvæmt 31. gr., bæjar- og 
FR , IÐA > . , BA , sveitasjóða 

skiplist í tvo jafna hluta. Rennur annar hlutinn í ríkissjóð, en hinn gengur í hátekju- 

til bæjar- eða sýslusjóðs kaupstaðar þess eða sýslu þar sem skatturinn er skatti. 

álagður. Þetta gildir þó að eins um þann tekjuskatt. sem lagður er á 6000 kr. 

skattskyldar tekjur eða þar yfir. 

Skattanefndir verða því að reikna út skattinn eftir báðum skattstigunum 

og gera sérskrá um alla þá, sem ofangreind skipting nær Ull. 

Dæmi: Skattskyldar tekjur 6000 kr. Tekjuskattur samkvæmt 29. gr. 340 

kr. að viðbættum 10% eða 34 kr., samtals 374 kr. Tekjuskattur samkvæmt öl. 

gr. er 105 kr. Mismunurinn, 31 kr., skiptist til helminga milli ríkissjóðs og 

bæjar- eða sýslusjóðs. 

V. KAFLI 

Um skattanefndir. 

33. gr. 

Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt reglugerd þessari skal utan Skatta- 
. , , xs > . , . ; ses nefndir. 

Reykjavíkur ákveðinn af skattanefndum, en í Reykjavík af skattstjóra (skatt- " 

stofu). 

A. Skattanefndir. Þær skulu skipaðar þremur mönnum í hverjum hreppi og Rek 
, + eykja- 

kaupstad, sem hér greinir: víkur. 

1. Í kaupstöðum, þar sem er sérstakur bæjarstjóri, þá er hann sjálfkjör- 
Skatta- 

inn í nefndina. (Þannig er nú í Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Ákur- merngir í 

eyri, Neskaupstað og Ísafirði.) Bæjarfógeti tilnefnir einn og bæjarstjórn kaup- 

kýs hinn þriðja. stöðum.



1936 

133 
28. des. 

í hreppum. 

Vara- 

menn. 

Ályktun- 

arfær. 

Reykjavík. 

Yfir- 

skatta- 

nefnd. 

138 

bar sem bæjarfågeti er jafnframt bæjarstjori kaupstadarins (Siglu- 

  

fjörður), tilnefnir hann tvo menn í skattanefnd. en hinn þriðji er kos 
af bæjarstjórn. 

  

Sé bæjarstjóri í nefndinni, skal hann vera formaður hennar. Ella 
ákveður bæjarfógeti, hvor þeirra tveggja, sem hann tilnefnir, skuli vera 
formaður. Enn fremur skal skipa tvo varamenn, tilnefnir bæjarfógeli 
annan, en bæjarstjórn hinn. 

Do
 

Í hreppum er hreppstjóri sjálfkjörinn formaður skattanefndar, eða sá. 
er að lögum gegnir starfi hans. Annan samnefndarmann hans tilnefnir 
sýslumaður, en hinn hreppsnefnd. Varamenn skulu og vera tveir, annar 
tilnefndur af sýslumanni, en hinn af hreppsnefnd. 

Varamenn taka sæti í nefnd. ef: 

a. aðalmaður er óhæfur að taka þátt í meðferð máls (sjá 36. gr. B). 
b. aðalmaður forfallast, 

c. aðalmaður deyr eða fer alfarinn úr nefnd, 

En eigi gegnir varamaður þá starfanum nema til bráðabirgða, því 
að skipa skal mann í stað hins dána eða burtfarna þann tíma, sem hann 
átti eftir að vera í nefndinni. Sá kýs eða tilnefnir nvja nefndarmanninn, 
sem kaus eða tilnefndi hinn látna. 

Í forföllum formanns kýs skattanefnd sér sjálf formann. um stund- 
arsakir. Ef eigi eru nægilega margir aðalmenn og varamenn fl samans 
hæfir til að fara með mál, þá verður sá eða þeir, sem hæfir eru. að 
biðja hreppsnefnd, ef hennar maður er vanhæfur. en ella sýslumann 
eða bæjarfógela, að nefna mann eða menn til að fara með það mál. 

Ályktunarfær er skattanefnd að eins, ef allir þrir nefndarmenn ern 
á fundi og taka þátt í atkvæðagreiðslu. enda er þeim öllum skylt að 
greiða atkvæði. Meiri hluti ræður. 

B. Í Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra, og enn fremur varaskatt- 
stjóra til að gegna starfinu í forföllum hans. 

Skattstjóri Reykjavíkur hefir sama vald og sömu störf og skyldur sem 
skattanefndir eða eftir atvikum formenn skattanefnda utan Reykjavíkur. 

ÁAkvæðin hér að framan um, hvenær skattanefndarmenn skuli víl   ra 

  

sæli, gilda einnig um skattstjóra, og þar sem í þessari reglugerð er talað um 
skattanefndir, skyldur og réttindi þeirra, á það einnis við um skattstjóra, 
að því leyti sem við á. 

Á. or. 

Í hverju lögsagnarumdæmi (sýslu, kaupstað) skal vera vfirskattanefnd, 
skipuð þremur mönnum. Þó skal vera ein yfirskattanefnd fyrir sýslu og kaup- 
stað, þar sem sami maður er sýslumaður og bæjarfógeti fyrir bæði lögsagnar- 
umdæmin (Hafnarfjörður  Gullbringu- og Kjósarsýsla, Seyðisfjörður Norð- 

x ur-Múlasýsla, Akureyri Evjafjarðarsysla, Ísafjörður Vestur- og Norður. 
Ísafjarðarsýsla.



Utan Reykjavíkur er lögreglustjóri sjálfkjörinn formaður yfirskatta- 

nefndar. en fjármálaráðherra skipar báða hina. Í Reykjavík skipar fjármála- 

ráðherra 3 menn í vfirskattanefnd og ákveður, hver þeirra skuli vera for- 

maður. Hann kveður og til 2 varamenn í allar yfirskaltanefndir, og taka þeir 

sæti eftir því. sem formaður ákveður. Ef formaður er óhæfur til meðferðar 

máls. setur fjármálaráðherra formann í stað hans til að fara með það mál. 

or , 
öð. ST. 

Fjármálaráðherra skipar 3 menn í ríkisskattanefnd og ákveður, hver 

skuli vera formaður hennar. Hann skipar og jafnmarga varamenn. Einn nefnd- 

armanna skal hafa þekkingu á landbúnði, en annar á sjávarútvegi og við- 

skiptum. Ríkisskattanefnd skal hafa skrifstofu í Reykjavík í sambandi við 

skattstofu Reykjavíkur. 

Um það, hvenær varamenn taki sæti í yfirskattanefnd eða ríkisskatta- 

nefnd, ef eigi eru til nógu margir hæfir, um kjör í stað látins eða burtfarins 

nefndarmanns, hvenær yfirskattanefnd eða ríkisskattanefnd sé álvktunarfær 
29 

og afl atkvæða, gildir samsvarandi það, sem segir um skattanefndir, sbr. 33. 
> 

er. Á. 2. 

36. gr. 

A. Enginn má sitja í skattanefnd (yfirskattanefnd eda rikisskattanefnd) 

nema hann: 

I. Hafi óflekkað mannorð, en sá telst eigi hafa óflekkað mannorð, sem 

sekur er orðinn að lasadómi um verk, sem er svivirðilegt að almenn- 

ingsáliti. 

2. Sé fjárráður. 

Hafi nauðsynlegt vit og heilbrigði. 

í. Eigi heimili í skattumdæminu (hreppnum eða kaupstaðnum, ef skatta- 

nefnd er, en kaupstað eða sýslu, ef vfirskattanefnd er). Ríkisskatta- 

nefndarmenn skulu eiga heimili í Reykjavík. 

5. Hafi náð lögaldri, þ. e. sé 21 árs gamall. 

6. Eigi má sami maður eiga á sama tíma sæti nema Í einni skattanefnd, 

t. d. getur ekki sami maður átt sæti bæði í skattanefnd og vfirskatta- 

nefnd. 

7. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja, hjón, systkini, kjör- 

foreldri og kjörbörn og fósturforeldri og fósturbörn mega ekki silja 

saman, hvorki sem aðalmenn eða varamenn í skattanefnd, yfirskatta- 

nefnd eða rikisskattanefnd. 

B. Enginn má taka þátt í meðferð máls í skattanefnd, yfirskattanefnd eða 

ríkisskattanefnd, hvorki skatlsákvörðun eða kæru, el 

1. málið varðar hann sjálfan (tekjur hans eða eign og annað, sem lytur 

að ákvörðun á skatti hans). Því verður skattanefndarmaður að víkja 

sæti, ef kæra varðar hann. sem kæranda eða kærðan. 
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2. Málið varðar með sama hætti. þá sem honum eru svo nánir. sem Í Á. 7. 
tölulið að ofan segir. 

Auk þess er það rétt, að nefndarmaður viki af öðrum ástæðum. ef hætta 
er á, að hann geti ekki litið hlutdræsnislaust á málavöxtu. 

Nefndin úrskurðar öll, hvort nefndarmaður skuli víkja sæli. 

37. gr. 
Skattanefndarmenn, bædi i skattanefnd, yfirskattanefnd og rikisskatta- 

nefnd (aðrir en hreppstjórar, bæjarstjórar og lögreglustjórar, sem sjálfkjörnir 
eru formenn) skulu skipaðir til 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer 
frá á víxl á þriggja ára fresti, í fyrsta sinn eftir hlutkesti. Tekur þetta einnio 
til varamanna. Þeir nefndarformenn. sem eigi eru sjálfkjörnir (formaður 
ríkisskattanefndar, formaður yfirskattanefndar í Keykjavík og formenn yfir. 
skattanefnda, þar sem ekki er sérstakur bæjarstjóri) eru og allir skipaðir úl 
6 ára og fara eigi frá fyrr en að þeim tíma liðnum. Skatlstjóri í Reykjavík 
skal og skipaður til 6 ára. Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa að nýju, 
og er rétt að endurkjósa menn. svo oft sem þeir vilja. 

Ef nefndarmaður deyr eða fer frá áður en tími bans er liðinn, skal skipa 
mann í stað hans fyrir þann tíma, er hann átti eftir að sitja í nefndinni. 

Skattanefndir og yfirskattanefndir skulu jafnan fullskipaðar fyrir hver 
áramót. 

Það er almenn borgaraskyvlda öllum þar tl hæfum mönnum. að taka sæti 
I skattanefnd, yfirskattanefnd og ríkisskattanefnd. Kisi er þó skylt að taka 
við kjöri eða tilnefningu: 

I. Þeim, sem sextugur er að aldri á kjördegi. Ef hann verður sexlugur áður en 
kjörtímabil hans er á enda, þá á hann rétt að fara úr nefnd. Hins vegar er 
honum skylt að sitja í nefnd kjörtímabil út, ef hann hefir látið endur- 
skipa sig, eftir að hann varð sextugur, nema aðrar ástæður komi til. t.d. 
ellilasleiki. 

2. Þeim, sem hefir verið samfleytt 6 ár í nefnd, er ekki skylt að taka sæti j 
henni fyrr en 6 ár eru liðin frá því, að hann sekk úr nefndinni. 

5. Þeim, sem er öðrum háður sem hjú. Á bekk með hjúum má setja alla þá. 
sem ráðstafað hafa fyrir fram um langan tíma starfskröftum sínum í 
þarfir annara, t. d. búðarmenn, skrifstofumenn ýmsa o. s. frv. 

38. gr. 

Skattanefndir, yfirskattanefnd og ríkisskattanefnd skulu hafa serðabók. 
Í hana skal rita: 

a. Stulta skyrslu um fundarefni og allt það helzta, sem fram fer á fundinum. 
b. Skattskrár. Þetta gildir þó að eins um serðabækur skattanefnda. 
c. Heit nefndarmanna. En það heit skulu allir skattanefndarmenn, skatt- 

stjóri, yfirskattanefndarmenn og tíkisskattanefndarmenn vinna (bar með 
taldir varamenn) þeir, er eigi hafa áður unnið eið eða heit embættismanna



H1 

eða sýslunar. Heitið skulu þeir vinna á fyrsta fundi, sem þeir silja á og 

undirrita það í gerðabók nefndarinnar. Er það heit svo hljóðandi: 

„Ég N. N. skatlanefndarmaður (yfirskattanefndarmaður, vara-skalta- 

nefndarmaður o. s. frv) í N. N. hreppi (kaupstað, sýslu), lofa þvi hér 

með og legg þar við drengskap minn og heiður, að ég skal gegna starfi 

mínu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og gæla lög- 

mæltrar þagnarskyldu minnar um öll þau atriði, er varða hagi gjaldþegna 

og ég kemst að vegna starfs mins.“ 

Formönnum nefndanna ber að sevma vandlega og halda í reglu skjöl- 

sem þeim berast, svo og uppköstum eða eftirritum að 5 

  

um Öllum og bréfum, 

bréfum, sem þeir láta frá sér fara. 

Fjármálaráðuneytið lætur sera bækur þessar á kostnað ríkissjóðs. Lög- 

gildir lögreglustjóri gerðabækur skattanefnda og skatlstjóra, en fjármálaráðu- 

neytið gerðabækur vfirskattanefnda og ríkisskattanefndar 

39. gr. 
Um kaup skattanefnda. vfirskattanefnda og rikisskattanefndar fer sem 

hér segir: 

A. Skaltanefndir. 

1. Í kaupstöðum og kauplúnum, sem eru hreppur út af fyrir sig (aðal- 

hluti hreppsins er kauptún). skal greiða skattanefnd 2% af tekju- og 

eionarskatti, eins og hann verður hverju sinni ákveðinn í þeim kaup- 

stað eða kauptúni, samkvæmt úrskurði vfirskattanefndar. Þó skal borg- 

unin ekki fara fram úr 8 kr. og ekki vera minni en 4 kr. fyrir hvern 

starfsdag nefndarmanns. 

2. Annars staðar (þ. e. í hreppum, sem eigi falla undir A. 1.) skal greiða 

skattanefnd allt að 4% af skattinum í hreppnum, eins og hann er á- 

kveðinn samkvæmt úrskurði vfirskattanefndar, þó eigi hærra en 8 kr. 5 

> og eigi minna en Á kr. fyrir hvern starfsdag nefndarmanns. Með starfs- 

degi er hér átt við fullan starfsdag nefndarmanns. 

Yfirskattanefndarmenn (utan Reykjavíkur) fá í laun 8 kr. fyrir hvern 

fullan starfsdag. Borgun til formanns telst þó fólgin í embættislaunum 

hans. Enn fremur fá þeir endurgreiddan ferðakostnað, er af starfinu kann 

að leiða. 

GC. Borgun til skattstjóra. varaskattstjóra, vfirskattanefndarmanna í Reykja- 

vík og ríkisskattanefndar og varamanna fer eftir samningi við fjármála- 

ráðherra. 

Kostnaður allur greiðist úr ríkissjóði. Formaður vfirskattanefndar úr- 

skurðar reikninga skattanefnda og greiðir þá á manntalsþingum ár hvert. 

Fjármálaráðunevtið úrskurðar reikninga skattstjóra, yfirskattanefnda og 

ríkisskaltanefndar. Ávísar það fjárhæðunum tl formanns, er svo greiðir 

nefndarmönnum þær. 
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VI. KAFLI 

Um framtal tekna og eigna, ákvörðun skatts, fresti, kærur, úrskurði. 

innheimtu o. fl. 

10. er. 

Í janúarmánuði ár hvert (í heyvkjavik fyrir 10. jan.) skulu skattanefndir 

senda öllum þeim, sem kunna að vera skyldir til að greiða tekjuskatt eða eign- 

arskatt þar í hreppi eða kaupstað, eyðublað undir framtalsskýrslu. Öllum 

þeim, sem stunda landbúnað, skal senda eyðublað fyrir landbúnaðarskýrslu. 

ásamt framtalseyðublaðinu, og þeim, sem útgerð stunda, eyðublað fyrir skyrslu 

um tekjur af sjávarúlvegi. 

Framtalsevðublöð lætur fjármálaráðuneytið gera og sendir skattanefnd- 

um eftir þörfum. allt á kostnað rikissjóðs, svo og önnur eyðublöð, sem til 

þurfa. 

Jafnframt útsendingu framtalseyðublaða skulu skattanefndir (skatt- 

stjóri) senda öllum atvinnurekendum 1 umdæminu, sem máli skiptir um í 

þessu sambandi, skyrsluform til útfyllingar um kaupgreiðslu þeirra á skatt- 

árinu, jafnt tilinnan- og utansveitarmanna. Í kauptúnum og kaupstöðum skal 

einnig senda öllum hlutafélögum skrá Gl útfyllingar um hlutabréfaeign og 

arðsúthlutun á árinu, og önnur þau skyrsluform og beiðni um upplysingar, sem 

með þarf og mælt kann að verða fyrir um. 

Áður en útsending þessi er framkvæmd eða henni lokið, þurfa því skatta- 

nefndir að hafa á hverju ári atlað sér m. a. eftirtalinna gagna og upplýsinga: 

1. Manntal umdæmisins, það sem síðast hefir verið tekið, auk þess sem nauð- 

synlegt er fyrir nefndina að hafa það til þess að geta séð, hverjir eigi 

heimili sitt í hverjum hreppi og kaupstað, þurfa þær að bera það saman 

við Íramtalinn ómagafjölda skattgreiðenda, tilfærðan aldur barna o. s. frv. 

2. Í kaupstöðum og kauptúnum verða skattanefndir að fá skýrslu um þær 

breytingar, sem orðið hafa á árinu á firmaskrá og skipaskrá umdæmis- 

ins. Ber lögreglustjórum að láta skýrslur þessar í té. 

3. Hjá skiptaráðendum dánar- og þrotabúa ber að fá skvrslur um bu, sem 

skipt hefir verið á árinu, og þan dánar- eða þrotabú, sem eru undir skipt- 

um. 
Eyðublöð til erlendis búsettra manna, ófjárráðra manna, barna eða 

unglinga, dánar- og þrotabúa, skal hún senda þeim, sem skylt er að telja 

fram fyrir þessa aðila, sbr. 41. ør. 

Gera skal ráð fyrir, að þeir hafi fengið eyðublað, sem skattanefnd hefir 

sent það í pósti eða með boðbera. Sá sem eigi fær eyðublað á tilsettum tima, 

skal þá sera skattanefnd aðvart um það eða vitja þess til hennar. Enda þótt 

menn fái eigi eyðublað í hendur, leysir það þá eigi undan þeirri skyldu, að 

telja fram eða gefa aðrar þær skyrslur, sem þeim má vera vitanlegt, að lög- 

skylt sé að gefa.



[45 

Hver sá, sem framlalseyðublað fær, skal fylla það út eftir beztu vitund 

og skrá þar í tekjur sínar síðastliðið ár (sbr. 914. gr.), frádrátt (sbr. 16. og 
"OD 

17. gr.), eignir og skuldir (sbr. 23. 25. gr.) og aðrar þær upplýsingar um hag 

sinn er máli skipta, eftir því sem framtalsformið segir til um. Staðfestir hann 

síðan framtalið með undirskrift sinni (dagsetning, Óskammstafað nafn og 

heimilisfang) og vottar að viðlögðum drengskap, að skýrslan sé gerð eftir 

beztu vitund. Þeir sem láta fylgja framtal rekstrar- og efnahagsreikninga, 

skulu og staðfesta þá með undirskrift sinni eða þess, sem reikningana hefir 

samið. Reikningar félaga skulu og staðfestir af endurskoðendum þeirra á- 

samt framkvæmdarstjóra 

Framtalsskýrslur (ásamt Glhevrandi teikningum, landbúnaðarskýrslu, 

sjávarútvegsskyrslu o. s. frv.) skulu komnar: 

  

a. til skattstofu Reykjavíkur fyrir lok janúarmánaðar, 

b. í hendur skattanefndar eða formanns skattanefndar annars staðar á land- 

inu fyrir lok febrúarmánaðar. 

Skaltsljóri eða skattanefnd geta Þó, ef sérstaklega stendur á, veitt mönn- 

um frest til að skila framtali til 

2 

15, marz. 

Þeir, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, þurfa þó ekki að skila 

framtali fyr en 31. marz í Beykjavík og 20. marz annars staðar á landinu. Vá- 

irygeingarfélög þurfa eigi að skila framtölum fyrr en 30. júni. 

Það ár, þegar talið er fram, kallast framtalsár, en skattár það sem fram- 

talið gildir fyrir. 

11. or. 

Skvida tl að telja fram tekjur og eignir hvílir á: 

1. Hverjum einstökum skattþegni fyrir sjálfan sig og konu sína, ef hjón eru 

samvistum. Hver fjárráða manneskja, heimilisföst eða til dvalar ef 

skattskyld kann að vera á Íslandi, er skyld að telja fram tekjur sínar 

og eignir. 

2. Fjárhaldsmenn telja fram fyrir þá, sem ófjárráða eru. Feður telja því 

g fósturbörn. fram fyrir börn sín, kjörbörn og 

3. Fyrir bú (dánarbú, þrotabú), sem er undir opinberum skiptum, hvilir 

framtalsskyldan á skiptarétti, skiptaforstjórum eða skiptanefnd (in so- 
6 lidum" ef fleiri eru). Ef erfingjar skipta sjålfir, bå hvilir skyldan á beim 

„in solidum“. Enn fremur skal skýrsla gefin um tekjur og eignir bús, þegar 

lokið er uppgerð, enda nemi skuldlausar eignir 10000 kr. 

4. Stjórn félags, sjóðs eða stofnunar skal telja fram eignir og tekjur þessara 

lag er heimilisfast erlendis (sjá 2. er.), þá hvílir 

dan á aðalumboðsmanni þess hér. 

5. Ef erlendis heimilisfastur maður á hér skattskvldar eignir, rekur hér at- 

vinnu (verzlun, verksmiðju, útgerð, flutninga o. s. frv.) eða hefir hér eða 

héðan skattskyldar tekjur (sjá 3. gr.), þá hvílir skyldan á þeim, sem veitir 

alvinnufyrirtæki forstöðu, varðveitir eignirnar, eða hefir tekjurnar undir 
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höndum eða greiðir þær, nema aðili dveljist hér sjálfur eða hafi hér aðra 

umboðsmenn, sem annist framtal hans. 

12. 

Skattanefndir (skattstjori) eru skyldar Gl að veita skattþegnum aðstoð 

gr. 

við að telja fram til skatts, þegar þess verður talin þörf, enda eru þeir og 

gar, er hún þarf, til þess að skyldir til að láta skattanefnd í té allar upplýsin 

framtal þeirra verði sem réttast. Eigi er þó skattanefndum skylt að aðstoða 

við framtöl til skatts, eftir að framtlalsfrestur er liðinn. 

Allir þeir, sem eru bókhaldsskyldir, eru skyldir að láta fylgja framtali 

sínu nákvæman rekstrar- og efnahagsreikning. Sama gildir yfirleitt um alla 

þá, sem hafa nokkurn verulegan atvinnurekstur með höndum, sbr. 10. gr. Þeir, 

sem landbúnað stunda, gefi landbúnaðarskyrslu, sbr. 22. gr., og smáútvegsmenn 

útfvlli sjávarútvegsskyrslu (sjá fylgiskjal). Enda þótt menn séu eigi bók- 

haldsskyldir og reki atvinnurekstur í smáum stíl. ber skattanefnd að sera þá 

kröfu, að þeir geri fulla grein fyrir brútlótekjum sínum og sundurliða rekstr- 

arútgjöld sín, eins og þurfa þykir. 

Þeir, sem senda með framtali sínu rekstrarreikning og efnahagsreikning, 

eins og að framan segir, skulu færa inn á framtalið að eins lokaniðurstöðu 

reikninganna, þ. e. hreinar tekjur eða tap, hreina eign eða eignarhalla, en 

enga af þeim tekju-, gjalda-, eignar- og skuldaliðum, sem á reikningana eru 

færðir, skal færa inn á framíalsevðublaðið sjálft. 

io 
Í5. or. 

Þar skal setja mann ár hvert á skaltskrá. sem hann er heimilisfastur, 

þegar skattanefndir taka tl starfa, þ. e. í Janúarmánuði. Verða skattanefndir 

að gera ráð fyrir þvi, að hver maður sé búseltur þar, sem hann er talinn 

heimilisfastur í síðasta manntali, nema sönnuð séu búslaðaskipti ettir það. Þótt 

maður eigi eignir eða hafi tekjur viðar en í þeim hreppum eða kaupstað, sem 

hann er búseltur 1, þá skulu allar þær eignir og tekjur taldar fram, og skattur 

á þær lagður, þar sem heimilisfang hans er. Því skulu einnig innlend félög og 
stofnanir að eins sett þar á skattskrá, sem heimilisfang þeirra er, enda skal þar 

og telja eignir og tekjur útibúa þeirra. 

Settir eru á skattskrá utan heimilis: 

1. Erlend félög og stofnanir. Skal setja þau á skattskrá, þar sem aðalum- 

boðsmaður þeirra er búsetlur. Gildir þetta einnig, ef eignir eða tekjur 

eru víðar en þar sem aðalumboðsmaður er. Ef enginn er aðalumboðs- 

maður, þá ákveður fjármálaráðherra, hvar setja skuli félag á skattskrá. 

Erlendis heimilisfastir menn, sem hér skulu skatt greiða, eru settir þar á - 
bh 

skattskrá, sem eign þeirra er, eða þar sem þeir hafa tekjur. Útlendingur, 

sem á hlut í atvinnufyrirtæki, skal settur á skattskrá, þar sem það er. 

Þeir, sem taka laun eða styrktarfé úr ríkissjóði eða öðrum sjóðum, sen 

ríkið á, skulu settir á skattskrá í Beykjavík. Ef þeir fá styrk úr öðrum
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sjóðum eða stofnunum, eða laun eða tekjur úr öðrum fyrirtækjum, þá 

skal setja þá í skatt, sem sá sjóður, stofnun eða fyrirtæki er, enda 

hafi fjármálaráðherra eigi ákveðið öðru vísi, 

Séu menn hvergi heimilisfastir, skal skattleggja þá í Reykjavík. 

Ef fram er talið fyrir þessa aðila, þá ber framteljanda að telja fram allar 

eignir hans og tekjur hér á landi, hvar sem þær eru, því að skatti skal svara 

af þeim öllum í einu lagi. Ef eigi er talið fram, þá skal skattanefnd bera það 

undir fjármálaráðherra tl úrskurðar, hvar setja skuli aðila á skattskrá. ef 

nokkur vafi setur verið um það atriði. 

Fjármálaráðuneytið sker úr öllum vafaatriðum og ágreiningi um það. hvar 5 3 

gjaldandi, innlendur eda útlendur, einstakur maður eða félag, skuli vera sett- 

ur å skattskrå. 

Skattanefndir verda að hafa vakandi auga á því, að þeir, sem flytja bú- 

ferlum á skattári (t. d. til útlanda), og sömuleiðis menn, sem eru á skipum, 

sleppi eigi við skatt. Séu slíkir menn skattlagðir á tveimur stöðum, skal fella 

niður skattinn á öðrum staðnum, þegar greitt hefir verið á hinum. 

H. gr. 

Neðangreindir aðilar eru skyldir að veita skattanefndum (eða skattstjóra) 

ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar þær skýrslur, er þeir beiðast og hægt 

er að láta þeim í té. 

I. Allir embættismenn og aðrir, sem einhver störf hafa á hendi í almenn- 

insþarfir, skulu afhenda: 

1. Manntal (skýrslu um það gefa prestar í hreppum, bæjarstjórar í kaup- 

stöðum og í Reykjavík manntalsskrifstofa Reykjavíkurbæjar, og enn 

fremur lögreglustjóri, t. d. flutningstilkvnningar, heimilisföng lög- 

skráðra sjómanna). 

b. Skýrslur um dánarbú og þrolabú, arfgreiðslur og fyrirframgreiðslur 

upp í arf, úthlutanir úr þrotabúum. þinglestur á afsölum, skuldabréf- 

um og alls konar samningum, kaupmálum alls konar, matsserðir, eftirrit 

af uppkveðnum dómum o. s. frv. (hreppstjórar, sýslumenn og bæjar- 

fógetar — 1 Reykjavík lögmaður). 

c. Breytingar á firmaskrám og skipaskrám í kaupstöðum og kauptúnum, 

seld verzlunarleyfi og iðnleyfi, gripaeign í kaupstöðum og kauptúnuni 

(lögreglustjórar). 

d. Skrá yfir greiddan skatt (lögreglustjórar í Reykjavik tollsijóri) og 

úlsvör (bæjar- og sveilarsjóðir). Enn fremur skemmtanaskattur og fram- 

leiðslutollur í kaupstöðum. 

ce. Breytingar á fasteignamat fasteigna (hreppstjórar, sýslumenn og bæj- 

arfógetar eða bæjarstjórar í Reykjavík fasteignamalsskrifstofa) og 

brunabótamati (í Reykjavík brunamálastjóri, annars staðar umboðs- 

menn brunabótafélags Íslands). 

  

Sérstök 

skylda til 

skýrslu- 

gjafa. 

Embættis- 

menn. 

Forstöðu- 

menn 

félaga og 

stofnana.



  

stofnanir. 

  

Starfs- 

menn. 

Úrskurður 

um 

skylduna. 

Undir- 

búnines 

störf 

skatta- 

nefnda. 

  

f. Skýrslu um jJarðabætur og jarðabólaslvrk (búnaðarfélös, jJarðabóla- 
    félög), skýrslu frá sjaldeyrisnefnd um veittan innflutning o. s. frv. 

   
    

2. Stjórnendum banka, sparisjóða og annara lánstofnana er skylt að gefa 

skaltanefndum (skattstjóra) upplv: um allar innstæður sjaldenda 1 

þessum stofnunum, svo og skuldir manna við þær, bæði almennt og um 

nafngreinda menn. Sé slíkum fyrirspurnum beint til banka eða sparisjóða 

af skattanefndum úian hrepps þess eða kaupstaðar, sem bankinn eða spari- 

sjóðurinn hefir aðsetur 1, er þó nauðsynlegt. að spurt sé um nafngreinda 

menn. 

3. Stjórnendur hlutafélaga eru skyldir efa skaltanefndum (skattstjóra) 

skrá vfir hluthafa fél 

  

agsins og hlutafjáreign hvers beirra um sig, ásamt 

úlhlufuðum arði, 

   
hann einhver verið þar með talin fríhlutabréf og 

annað, sem til ar 

1. Állir þeir, sem h: 

jafnt þeir, sem 1. 5. töluliður nær 

rot fry falist 
CIOSIU oelul lalizt. 

  

fa í þjónustu sinni menn, er taka kaup fyrir starf sitt, 

il, sem aðrar stofnanir og atvinnurek-     

    eru skyldir að gefa skyrslu um, hvað þeir greiða hverjum manni, 
  þar til teljast stjórnarlaun, ásóðabóknun, gjafir o. fl, enn fremur öll hlunn- 

indi, sem veitt eru starfsmönnum, og allar kaupgreiðslur, bæði greiddar í 

peningum og peningavirði. Þetta tekur Gl allra fastra starfsmanna, svo 

    sem hjúa, skr „ búðarma 

ur daglaunamanna ov 

  

innan búðar, og enn frem- 

)g annara, sem eiei eru að staðaldri í þjónustu aðila, 

ef greiðsla nemur nokkru verulegu, í. d. 50 kr. eða þar yfir. Skvit er að 

sefa skyrslu um kaup starfsmanna, bótt í beiðni um hana sé ekki sundur- 

liðað, um hverja starfsmenn sé spurt. 

Fjármálaráðherra úrskurðar ágreining um skyldu manna til að láta 

    

af hendi skýrslur þær, samkvæmt þessari 

  

fjármálaráðherra 

rf 

»egar frá því, ef henni eða dregið er 

     um fram ad låta bessar upplysingar i té, 

lað sér þeirra g 

er framtalsfresti, skulu skattanefndir þegar hefja rannsókn 
£ 
! 3 g 

  

, Þið | Varð ær há að hafa <= mfölum. Verða þær þá að hafa af 

  

gena, 

  

sem i 44. gr. 1 — Á. tölulið segir, eftir því sem þörf krefur á hverjum stað til 

samanburðar og hliðsjónar við framtölin. 

Sumt af þessum upplýsingum er einf   dast að færa inn á framtölin, svo 

sem fasteignamat og brunabótamalsverð húsa hjá húseigendum, greiddan 

skatt og útsvar og önnur slík gjöld. Skyrslur frá atvinnurekendum um greidd 

  

starfslaun starfsmannaskyrslur er hagkvæmasi, að séu gefnar þannis, 

  

að kaupgreiðslur til hvers einstaks starfsmanns séu tilfærðar á sérstökum miða, 

sem hægt er að festa við framtal hlutaðeigandi gjaldanda. Sama er að segja 

um skýrslur yfir arðsúthlutanir úr félögum. Eru sýnishorn af þessum miðum 

prentuð hér á eftir, Aðrar heimildir og upplýsingar, sem skattanefnd fær í hend- 

ur viðkomandi einstökum gjaldendum, verður hún ýmist að láta fylgja fram-



tölum þeirra ellegar gevina á eða lausablaðabókum, þan 

   örust sé og fljótlegt Hl samanburðar við hveri kl framtal. Má hér nefna 

    samtalninesskrár atvinnurekenda laun, hlutabréfaeign í félös- 
; < O 

um, inneignir eda úlistandandi skuldir hjá einstökum mönnum og fyrirtækj- 5 

um, samkvæmt skuldaframtali þeirra. upplýsingar um kaup og sölu eigna, 

þinglesin afsöl og skuldabrét o. s. frv. 

Önnur undirbúninesstörf skattanefnda á hverju skattári eru m. a. að 
4 ákveða verð á ýmsum hlunnindum, svo sem fæði (tl tekna og gjalda), hus- 

næði, einkennisfatnað og annað, sem almennt telst til launagreiðslu, einnig 

að meta til peningaverðs búsafurðir (mjólk etc.) hjá þeim, sem landbúnað 

stunda, jarðabótadagsverk og aðra slíka tekjuliði. Enn fremur að gera tillögur 

til yfirskatt: nefnda um mat búfjár til eignar og framkvæma annað eignarmat 

(hlutabréf og önnur verðbréf, nyrækt o. fl). 

Um einstaka liði í skaltaframtölum, ákvörðun tekna og frádráttar, eigna 

og skulda, vísast til þess, sem sagt er hér að framan í H. og MI. kafla. Hér skal 

þó enn fremur drepið á nokkur atriði, sem skattanefndum ber einkum að hafa 

huga við athugun framtala. 

A. Tekjur. 

Um laun og aðrar framtaldar vinnutekjur ber að athuga, að þær komi 

  

heim við það. sem vinnuveilandi hefir gefið upp. og fá fullar skýringar, 

ef þar er eitthvert ósamræmi á milli, eða ef vinnulekjur virðast óeðlilega   

lágar. Ef menn hafa haft atvinn en einum, er því nauð- 

synlegt, að tilgreind séu nöfn sá timi, sem gjaldandi 

hefir hjá þeim (verið) unnið. að hafa á því, að fram 

sem oft eru ákveðnar 

  

séu taldar launauppbætur og 

ndi öll, að skattanefndir eftir á, og aðrar aukatekjur. Sama er um A 

verða að fylgjast vel með, hverjir þau hafa. og me t þau til tekna. 

Húsaleigu og aðrar leigutekjur ber a eftir föngum og fá     
sem fyllstar upplýsingar um íbúðir þeirra, sem búa í eigin húsi. Gæta ber 

bess. hvort samræmi er í leigutekjum frá ári til árs og hvort þær mega 

teljast eðlilegar miðað við fasteignamal eða verðmæti eignarinnar. Sé leiga 

talin töpuð, ber að nafngreina þann eða þá leigjendur, sem lapaæt hefir 

  

og færa sönnur fyrir tapinu. 

Um vaxtatekjur ber að athuga, að þær svari til eigi bankainn-      
  

rr
 

slæðu, verðbréf. útistandandi skuldir o. s. frv., og verður í því sambandi að 

sæta þess. hvernig slíkar eignir kunna að hafa breytzt á árinu. Verða skatta- 

nefndir að fá fullar upplýsingar um vaxtakjör. Þá verða og skattanefndir g 

að fylgjast vel með öllum arðsúthlutunum úr félögum, sbr. 11. gr., og kaup- 

um og sölum skuldabréfa og handhafa 5    un, hvert um affallalekjur er að ræða. 

vaxtabrét. 

Sé ei 

andi vaxta tekjuskatt af beim. 

si gefinn upp eigandi skuldar- eða handhafabréfs, greiðir mótlak- í 

  

Ákvörðun 

tekna 

eigna. 

og



Frådrattur afmenni 

  

alvinnu reka 

  

í nn hafa greitt 

launum sínum fyrir aðstoð. Sama er um feigu, nema veittur sé frádráttur 

na skrifslofuhalds, sbr. 17. or. á. Hið. 

framtaldar þær eru 

  

af þeim skuldum. Séu vextir ógreiddir, ber að sera sér grein fyrir því. 

hvort þeir munu greiddir verða. 

Viðhald skal sundurliða oo UP ad í    
    
   

      

   

hverju það er fólgið, ef 

um verulegar upphæðir er að ra na, reiknuð samkvæmi 

brunabótamafi. Greidc 1 sannpróf uð ef liv 

  

beim skyrs 

  

um greidd iðgjöld og félagsgjöld. að bau fari eigi yvfir lögákveðið hámark 

ingar séu fyrir 

    

  

hendi: nafn ómaga, aldur og heimili og gengið úr skugga um, að þær upp- 

lýsingar séu í sa við manntal umdæmisins og að gjaldandi eiei réti 

á frádrætti hans vegna. 

Eignaframlal 

Um fasteignir skal þess gætt, að þær séu taldar með fasteignamati. Bú- 

nd hefir sett. 

  

peningur skal metinn samkvæmt því mati, sem yfirskattar 

Hlutabréf og önnur verðbréf skulu sundurliðasí í framtali, með tilgrein! 

þeirra, og síðan útfærð með því mali, sem 

  

æfilegt þykir. Sundui 

liðun ber og að fá yfir útistandandi skuldir, ásamt vaxlakjörum. 

kilega allar upplýsingar um Snup og sölu      u, kostnaðarverð nyrra eigna o. s. frv., bera 

  

It 

    

og athuga um sölugróða ; því sam- 

    
   

  

örfum skaftanefnda er rannsókn á fram- 

  

og efnahagsreikningum þeirra. Enda 

skattanefnd að sera 

kjur sínar oe gjöld 

"stunda, sbr. 10. er. Einkum verður 

i jum í hverju ein- 

tvinnureks 

  

ban hr A grein „DEUttO -t€ 

  

'aður. Séu reikninsar ófullnægj- sundur 

  

1 eða fortryg gir, ea vafi þykir leika á um einhver atriði, gelur 

skattanefnd lá Lið rannsaka bókhald gjaldanda.



449 1936 

Skallanefnd ber að leitast við að fá sem beztan samanburð å milli 133 

hliðstæðra atvinnurekenda eða gjaldenda í sömu starfsgreinum, L d, um 28. des, 

álagningu verzlunar- og franteiðslufyrirtækja, helztu kostnaðarliði og 

rekstrarútkomu yfirleitt. Sé margs konar rekstri blandað saman í reikn- 

ingum, skal reynt að sundurliða það. svo að séð verði lokaniðurstaða hvers 

rekstrar út af fyrir sig. 

Sérstakar gætur verður að hafa á því, einkum þegar einstakir menn 

eiga í hlut, að öll viðskipti þeirra við eigið fyrirtæki séu réttilega bókfærð, 
t. d. vöruúttekt úr verzlunar- og framleiðslufyrirtæki, og að engin einka- 
úlgjöld hans séu færð rekstrinum til gjalda. 

Hjá félögum verður sérstakega að fylsjast með breytingum á sjóðum 

þeirra (varasjóðir, bvegingasjóðir, fyrningarsjóðir o. s. frv) og ráðstöfun 

tekna, arðsúthlutunum, vaxtagreiðslum af sameignarfé o. s. frv. 

Við athugun á framtölum gjaldenda, bæði einstaklinga og atvinnufyrir- 

tækja, er nauðsynlegt að hafa tl samanburðar framtöl þeirra frá næsta ári á 

undan, 

Auk þess, sem nefndunum er skylt að gefa saum að hverju einstöku al- 

riði framtals, ber þeim að athuga sérstaklega, hvort samræmi er á milli efna- 

hags gjaldþegns í ársbyrjun og í árslok, samkvæmt framtölunum, miðað við 

framtaldar hreinar tekjur eða tap og sennilega eigin eyðslu. Er sá saman- 

burður oft bezti leiðarvísir skatlanefnda um það, hvort tekjur eru stétt fram- 

taldar. Það er því fyrsta skilyrðið fyrir framkvæmd skattlaganna, að eignir og 

og skuldir séu rétt framtaldar hjá öllum gjaldendum, hvort sem þeir ná skatti 

eða eigi. Efnahagsbrevtingar manna eru síðan nolaðar sem bendingar um það. 

hvort tekjur eru rétt fram taldar. 

Komi það t. d. í ljós, að sjaldþegn eykur hreinar eignir sínar um hærri 

fjárhæð en svarar hreinum tekjum að frádreguini sennilegri eisin eyðslu, þá 

verður af því dregin sú ályktun, að hann hafi haft meiri tekjur en fram eru 
taldar. 

Þegar reiknaðar eru út hreinar tekjur í bessu sambandi, ber að miða við 

hreinar peningatekjur. Þá ber að athuga. að húsaleiga í eigin húsi er ekki pen- 

ingatekjur og fyrning af fasteignum ekki peninsaútsjöld, og eins getur verið 

um fleiri tekju- og gjaldaliði. Við samanburð þenna ber að sjálfsögðu að 
fara eftir hreinum breytingum á efnabag manna, og verður því að taka Ullii 

til þess, ef eignir hafa aukizt eða lækkað af ástæðum, sem eru tekjum sjald- 
anda óviðkomandi. Má þar nefna: 

a. Breytingar á mali eigna, t.d. fasteignamati, malsverði verðbréfa eða úti- 

standandi skulda, sem ekki snerta rekstur, mal innanstokksmuna o. fl. 

b. Eignir hafa aukizt eða skuldir lækkað vegna atvika, sem eigi koma tekj- 

um við Ld. sala fasteignar, sem verið hefir í eigu gjaldþesns meir en 5 

ár eða sala lausafjár, t.d. hlutabréfa, kaup og sala innanstokksmuna 

(t. d. keyptir og metnir minna), skuldir verið eftirgefnar, arftaka eða fyrir- 

framgreiðsla upp í arf, séreign konu fengin við giftingu, afföll tekin eða



Tilkynn- 

ingar- 

skylda. 
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gefin, skipt á o ár, áfalinar ábyrgðir, seldur „soodwill“ s. frv., auk þess »2 

sem ve 

Ef åætla 

húsaleigu, veikindakostnaðar, ómas 

eignir eða skuldir hafi ekki verið rét tilfærðar. 

    notkun, ber að taka tillit öl fjölskvidustærðar, sreiddr- 

  

       fjölda nokkur undanfarin ár og ann- 

  ara ástæðna, sem fyrir hendi eru, og skattanefnd eru kunnar. Hjá einstaklino- 

um ft. d., hvori þeir hafa sameiginlegt húshald við fjölskyldu sina    
    í þessu samb er nauðsynlegt að fá sem upplýsingar um kaup- 

A Es
 

pen
 

Ás
 1 kostnaðarverð eigna, einkum fasteigna. Hafi í. d. DUSsHOr! keypt og 

selt bil á árinu, verður að vila um k og söluverð. Þegar hús er keypt eða 

    

selt, ber að athuga, hvort það er greitt að einhverju leyti með verðbréfum, t.d. 

kreppulánasjóðsbréfum, sem hafa getað verið keypt með afföllum. Ef sjald SJ 

andi hefir bvggt hús á árinu, ber að fá uppgefið kosítnaðarverð þess, og á þá 
  n hefir lagt í húsið á árinu, að með- kostnaðarverð að svara til þess, sem har 

öldum skuldum veg breviingarinnar, bar með talin afföll af lánum. Kostn- 

  

aðarverð er venjulesa svipað og brunabótamatsverð. Sé hús byggt á 2 skattár- 

um, verður ad athuga bæði árin sameiginlega. Sé kosin: nað: irverð eigi gefið upp     

eða verði eigi mm það vitað, verður að áætla það. 

Í sambandi við eignabrevtingar beirra, sem landbúnað stunda, ber að at- 

lks reiknaður út eftir föstum reglum, huga, að hjá þeim er fæðiskostnaður fó 

| og ekki hægt að reikna hann út raunverulega, og seiur það haft áhrif á eigna- 

breytingar þeirra. Sama er um sjávarúlveg, að raunverulegur fæðiskostnaður 

selur oft orðið annar en matið segir til. 

Hjá þeim, sem eru bókhaldsskyldir, á eignahreyfingin að vera synd ná- 

    

  

kvæm lega i höfuðstólsreikningum þeirra, og ber að sjá um, að það sé gert. 

„að þótt fyrirtæki séu rekin með tapi, er eigi að síður 

nad nens að rannsaka framlöl þeirr og eignabreytinsar, enda setur farið 

svo, að tapið verði síðar dregið frá tekjum sbr. 16. gr. d-lið. 

Ef tekjur standasí eigi miðað við eignaraukningu, ber að leita skýringa 
   á því. og fáist þær eigi fullnægjandi, verður að áætla tekjur, sbr. 46. gr. 

16. ør. 

Skattanefnd leiðréttir framtöl og fulgerir þau í samræmi við gildandi 

fvrirmæti og eftir þeim heimildum og upplýsingum, sem henni berast. 

    rfarandi a um er skattanefnd heimilt að breyta, án þess að tilkynna 

gjaldendum sérstaklega. 

i. Ef framteljandi hefir talið sér til tekna tekjuliði, sem tvímælalaust 

heyra eigi undir tekjur til skatts, eða færi til frádráttar greiðslu eða 5 

gjaldaliði, sem eigi snerta skatttekjur hans, er skattanefnd heimilt að 

  

fella þá liði niður úr framtalinu. Af slíkum tekjuliðum má nefna: Fram- 

leigu af húsnæði, sem leigt er ll eigin nola, vinning í happdrætti há- 

; 

um eignum, fekjur barna, sem eru sjálfstæðir framteljendur, greiðslur 

   skóla ands, seldar eignir eða munir, sem eigi teljast til ágóða af seld- 

vegna arfs o. s. frv. Af gjaldaliðum má tillæra: Kaup og fæði vinnukonu,



Gt
 

  

"fæði og slík persónuleg útgjöld, afborganir 

  

ion, sem honum er óviðkom- 

  

framteljandi hefir talið sér til eignar 

  

n barna, eða svo sem Í érei erelg 

  

    

      

mm 

  

fremur ef taldar ert Gir, sem ei 

  

frá, t.d. skuld við eiginkonu, veðleyfi o. b. h. 

  

Ef gjaldandi hefir sleppt að færa einhvern Hið ntali sínu, þannig að 

A það stafi auðsjáanlega annaðhvort at óat eða gleymsku, ellegar      
hann ætlast til. að sá ður sé færður (skatistofu), eft 

   þeim gögnum, sem hen á um þau atriði. 

Má þar nefna: 
er 

a. Í tekjum: Uppsgefin laun og hlu starfsmanna (t. d. vísað 

    
of atvinnurekand: ar framteljandi not-     ra . NN . , 
hús sitt sjálfur, greid arð frá hlutafélagi o. þ. h. 

  

b. Í gjöldum: F greiddan skatt og 

utsvar, fyrning fasteignar, trv 1garidgjald o. þ. bh. 

c. Eignir; Fasteignamat fasteignar. hlutabréfaeign (skv. hlutafjárupp. 

  

gjöf). innanstokksmunir o. b. h. 

d. Önnur atriði: Þar má nefna, ef gjaldandi í. d. um konu 

  

… 7 
sína og ómagafjölda eða þ. h. 

Ef þeir liðir framtals, sem um ræðir 1 3. tölulið a. dd. hafa verið til- 

  

færðir á framtalinu, en eru í Óósam   ræmi við gildandi ákvæði eða við þær 

höndum, t. d. fyrning af steinhúsi heimildir. sem skattstofan hefir 1 

sett 2% í staðinn fyrir 19, greiddur skattur tilfærður d. kr. 50.00 

  

må las 

  

i stadinn fyrir 40 kr, 0. s án tilkynningar. Hér 

  

fellur einnig undir, ef frádráttur fyrir 

  

tjórn, iðgjöld og félags- 

gjöld fer yfir löglegt hámark. 

Ef verulegur munur er frá því, sem fram er talið og upp er gefið, ber 

skattanefnd að fullvissa sig um hið rétta eða tilkvnna gjaldanda. Og ef 

nokkur vafi getur leikið á um framangreind atriði, ber að leita upp- 

lýsinga um það hjá aðilum. 

Nú reynast þær heimildir, er skattanefnd (skattstjóri) hefir farið 

eftir við leiðréttingu framtala rangar, og skal það þá leiðrétt við kærn, 

þótt hún komi eigi fram fyrr en kærufrestur er liðinn. 
> t 

Mat á hlunnnindum. svo sem fæðisdögum, fatnaði, húsnæði o. þ. b. 

  

Enn fremur mat jarðabóta. búpenings, hlutabréfa og opinberra verð- 

bréfa, sem eru Í margra manna eign, enda sé bað metið samkvæm! g 

settum reglum. 

Ef skattanefnd, yfirskattanefnd eda rikisskattanefnd hafa fellt fullu. 

aðarúrskurð um eitthvert atriði í sambandi við tekjur eða eign gjald- 

anda. er skattanefnd eigi skylt að tilkynna á næsta ári, ef hún fvlgir 

þeim úrskurði. td. um mat á eigin húsaleigu, leyfðan frádrátt fyrir
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húsaleigu heima. frádrátt fyrir þingmennsku, mat hlunninda og hluta- 
bréfa. enda séu ástæður óbreyttar. 

í. Ef framtöl eru of seint fram komin eða eftir þann frest, sem leyfður hefir 
verið, er ekki skylt að tilkvnna þær breytingar, sem á framtali eru 
gerðar, 

8. Ef gjaldanda hefir verið send viðtalsboðun eða fyrirspurn um eitthvert 
atriði viðvíkjandi framtali, og hann mætir eigi til andsvara né sendir full- 
nægjandi skýringar, sbr. B.-lið. 

9. Ef framtalið er að eins til málamyvndar eða í rauninni sama sem ekkert 
framt al, sbr. 47. gr. 

þu} 

Ef nefnd er eigi kunnugt um dvalarstað gjaldanda. eða hann er er- 
I lendis og hefir eigi umboðsmann hér. 

Filkynningar má sefa í viðtali, bréflega eða simleiðis. Nægilegt er að 
tilkynna bel, sem Í umboði framteljanda mæta fyrir skattanefnd til við- 
tals, eða endurskoðanda, sem framtal hefir gert. 

Enda þótt skattanefndum séu gefnar nokkuð rúmar hendur um brevt- 
ingar framtala, er þeim þó skylt að gæta þess að brjóta eigi rétt á skatt- 
þegnum og gera þeim aðvart um leiðréttingar. ef hún er eigi viss Í sinni 
sök, og að sjálfsögðu er gjaldendum heimilt að athuga framtöl sín, hve- 

nær sem er. 

Skattanefnd er skylt til ad boda gjaldendur til fundar við sig eða senda 
þeiim skriflegar fyrirspurnir, og krefjast fullra skyringa: 
Í. Ef framtal er ófullnægjandi, er það skylt, ef t.d. vantar rekstrarreikn- 

ing frá þeim. sem þá eru skyldir að gefa, eða aðrar lögboðnar fylgi- 
skýrslur með framtali, ef upplýsinga er þörf viðvíkjandi einstökum 
líðum í framtali eða vafi þykir leika á um einhver atriði. sem snerta 
ákvörðun skattskyldra eigna og tekna. 

2. Ef framtal er fortryggilegt, t. d. óeðlileg rekstrarútkoma fyrirtækis, 
tekjur standast eigi, miðað við eignaraukningu, eða eignarrýrnun er 
óeðlileg o. s. frv.. enda þótt einstaka liðir framtalsins séu eða virðist 
vera í lagi, eða nefndin telur þörf nánari skýringar á einhverju, sem 
snertir hag gjaldanda. 

3. Ef framtal er rangt í einhverjum atriðum, svo að um vísvitandi tilraun 
virðist vera að ræða til þess að draga undan tekjuskatti eða eignarskatti. 
Viðlalsáskorun og fyrirspurnir skulu skriflega gerðar og með þeim fyrir- 

vara, sem skattanefnd telur nauðsynlegan á hverjum stað. þó eigi lengra 
en svo, að skattskrá verði lokið á lögmætum tíma. Getur aðili látið hvern 
sem er mæta fyrir sína hönd, er hann gefur umboð til þess. 

Skattþegnum er skylt að svara fyrirspurnum skattanefndar eins ræki- 
ega og þeim er unnt. og láta henni í té allar upplysingar og skýringar, sem 
um er beðið og þeim er unnt að gefa. 

Þeir, sem bókhaldsskvldir eru og aðrir þeir, sem eru skyldir að senda 
ekstrar- og efnahagsreikning með skattframtali sínu. eru og skyldir ac



leggja bókhald sitt fyrir skattanefnd eða einstaka nefndarmenn, eða veila 

þeim aðgang til að skoða reikningsfærsluna. sé þess krafizt. Einnig er skatta 

nefnd heimilt að fela slíka bókhaldsrannsókn einum eða tveimur veikn- 

ingsfróðum mönnum utan nefndarinnar (og skattstjóri endurskoðendum 

sínum). Menn þessir mega þó eigi vera keppinautar gjaldþegns, nema 

hann samþykki þá. Og til þessarar rannsóknar skal að eins velja reiknings- 

fróða og valinkunna menn, er úrskurða mættu mál þess, er þeir eiga að 

skoða hjá, ef þeir væru sjálfir í skattanefnd. Þóknun endurskoðenda 

greiðist samkvæmt reikningi, er formaður yfirskattanefndar úrskurðar 

og greiðir með sama hætti sem reikninga skattanefndar. Skattanefndum 

ber sjálfum að skoða bækur og reikninga, nema sérstaklega standi á (marg- 

brotin eða vafasöm reikningsfærsla, tímaskortur skattanefndar o. s. frv.), 

enda skipti rannsóknin verulegu máli um skatthæð. 
Þeir, sem skattanefnd felur rannsókn þessa, skulu vinna henni dreng- 

skaparheit um að gæta þagnar um það. sem þeir verða áskynja um hagi 

gjaldþegna og að vinna starfann með lrúmennsku og samvizkusemi. 

Ef aðili bætir fullnægjandi úr þeim göllum, sem á framtal hans eru, 

eða sendir eða gefur nægilegar skýringar og upplýsingar, áður en frestur 

er liðinn, ákveður skattanefnd tekjur hans og eign samkvæmt því. 

Ef gjaldandi hins vegar, eða umboðsmaður hans, svarar eigi fyrir- 

spurnum skattanefndar eða mætir eigi til viðtals eða svör þau og skýringar, 

sem hann gefur, eru eigi fullnægjandi að hennar dómi, eða neitar að leggja 

fram gögn, eða framtalið og upplýsingar eru óáreiðanlegar eða tortryggi- 3 

legar, skal nefndin ákveða tekjur hans og eign eftir því, sem hún veit sann- 

ast og réttast. Sama gildir um framtöl. sem eru of seint fram komin. En 

sæta skal skattanefnd þess, að aðili hagnist eigi á vanrækslu sinni eða mót- 

þróa um endurbætur á framtali sinu. 

Dveljist gjaldandi erlendis eða svo langt í burtu, að erfitt sé að nå til 

hans, og hann hafi ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni 

sé kunnugt um, má áætla tekjur hans og eign, án bess að gera honum aðvart. 
5 . 5 > i 5 

t7. gr. 

Ef aðili, eða umboðsmaður hans, þar sem umboðsmaður skal gera það, 
telur eigi fram tekjur sínar eða eignir til skatts á réttum tíma, skal skattanefnd 

áætla skatt hans. Rétt er skattanefnd að auglýsa eða tilkynna gjaldendum á 

annan hátt, hvenær framtalsfrestur er útrunninn. Skal nefndin áætla tekjur 

og eignir svo riflega, að ekki sé hætt við, að fjárhæðin verði lægri en hún á að 

vera Í raun og veru, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% hærri en skatt- 

mat næsta árs á undan, og ef vanrækslan er ítrekuð næsta ár, skal hækkunin 

vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undan. Ef ár líða eitt eða fleiri, 

milli þess að eigi er talið fram, þá skal vanrækslan eigi lalin ítrekuð. Áætlun 

skal miðuð við hreina eign og hreinar tekjur, þ. e. eignir að frádregnum gjöld- 

um, öðrum en persónufrádrætti samkv. 15. gr., og hvort tveggja hækkað um 

IS 

Rannsókn 

utan- 

nefndar 

manna. 

Heit utan- 

nefndar- 

manna. 

Viðurlög 

gjaldþegns. 

Erlendir 

skattgreið- 

endur. 

Ekkert 

framtal. 

Mála- 

mynda- 

framtal. 

Viðurlög.
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10% (eða meira) frá því sem var á fyrra ári. Síðan skal draga frá persónu- 
; 

frádrátt eða félagafrádrátt samkv. 19. gr. 

Dæmi: Árið 1935 voru hreinar tekjur A. 10000 krónur. og persónufrádrát!- 
ur hans 2000 krónur. Skattskyldar tekjur hans því 8000 kr. Fyrir árið 1936 

ar 109090 kr, 10% 

  

rá áætla 

  

telur ÁA. eigi fram. Hreinar tekjur hans eru Þb 

= 11000 kr. Hins vegar hefir hann einu barni fleira á framfæri en árið áður. 
og persónufrádráttur því kr. 2500 kr. Verða þá skattskyldar tekjur 8500 kr. 
Ef vanrækslan heldur áfram árið 1937, þá verða hreinar tekjur kr. 10000 

20% 12000 kr. = 2500 kr. (sé persónufrádrátlur óbreyttur), og verða 
þá skattskyldar tekjur kr. 9500. Einnig er skattanefndum rétt að fylgja 
þeirri reglu að hækka skattmatið ætíð um 10% frá árinu á undan. Verða 
skattskyldar tekjur þá í síðastnefndu dæmi kr. 11000 4 1100 12100 — 2500 

kr. 9600 kr. Sama gildir um eignir. 

Ef adili hefir engar skattskyldar tekjur eda eignir haft næsta ár á undan, 
verður skattanefnd að gera sér grein fyrir því, hvort hagur hans hafi breytzt 

svo frá árinu áður, að honum beri nú að svara skatti, og áætla honum skatt. sé 

þess kostur. 

Skattanefndum verður þó að vera vel ljóst. að framangreint ákvæði um 
1070 hækkun á skattmati er miðað við lágmarkshækkun. Mega því nefndirna1 
alls ekki binda sig við hana, t. d. þegar um gjaldendur er að ræða, sem seta 
haft misjafnar tekjur frá ári til árs, þó að of hátt kunni að verða áætlað. má 
jafnan leiðrétta það, er kært er. En hafa skal þó ákvæði 44. or. til hliðsjónar. 

  

Komi það í ljós eftir á, að tekjur eða eign einhvers hafi verið of lágt áætluð. 

er heimilt að reikna skatt gjaldanda að nýju. þó ekki lengra en 5 ár aftur í 

tímann. 

Víðurlögum vegna þess að telja eigi fram eða gefa eigi lögmætar skýrslur, 
sæta þó eigi: 

a. Þeir, sem dveljast erlendis, eða svo langt í burtu, að erfitt er að ná til 

í umboðsmenn fyrir sig nærlendis. sem nefnd- þeirra, enda hafi þeir eig 

inni sé kunnugt um. 

b. Þeir, sem ekki er kunnugt um, hvar dveljast, enda hafi þeir ekki um- 

boðsmann, sbr. a. 

Nefndin skal þá ákveða tekjur þeirra og eignir, án þess að gera 

þeim aðvart. En reyna skal hún, ef hægi er, án tafar fyrir sörf hennar, 

að fá skýrslu aðila eða umboðsmanns hans 

Komi í ljós eftir á, að gjaldþegn hafi vantað á skrá, skal gera hon- 

um skatt eftir á, þó eigi lengra en 3 ár aftur í tímann. 

18. gr. 

Skattanefnd skal sera skrá um alla þá í umdæmi hennar, sem svara eiga 

tekjuskatti eða eignarskatti eða hvoru tveggja. Kallast það skattskrá, og lætur 

fjárrmálaráðunevtið sera sérstök eyðublöð fyrir hana. 

Skattskrá skal greina:



        

   

  

I. Nöfn, stöðu og heimi 

  

2. catts samkvæmt Í frádrátt samkvæmt 16. 17. gr. 78. des. 

3. "tekjur og skatts 

Í. eignarskatt og sk: hiå hverjum gjaldanda. 

Í wpiúnum skal rita nöfn allra skattþegna eftir stafrofs- 

    

rod skirnarnafna, el ir hefir eigi ættarnaln, el 

nafna. Félög og firmu skal rita eftir upphafsstaf i nafni bess, t. d. H. Olafsson & 

Bernhåft, hid islenzka steinoliufélag undir H, h/f Klappareignin, kaupfélag 

Eyfirðinga undir K.. o. s. frv. Skattþegna í sveit má rila í skrá eftir bæjaröð eða 

       réttri boðleið. Geta því skattskrár orðið með tvennu móti, ef hreppur tekur 

æði yfir sveit og löggilt kauptún 

{Í athugasemdadálk skal skráð bað, er auðkennir skattþegn frá Öðrum 

  

kir þörf að taka fram, t. d. um hiuta- 

  

skattþegnum, eða það. 

félag, hve mikið hlutafé sé nnaborgað. varasjóðstillag o. s. irv. 

Enn fremur serir skattanefnd aðra skrá yfir tekjur og eignir þeirra fram- 
    

teljenda. er eigi ná tekju- og eign og heitir bað skrá yfir skattlausa. 

Skattanefnd skal hafa lokið ákvörðu im tekna og eigna og gengið að fullu Fram- 
ron 44 SN , „ , „ sr . lagning 

frá skattskrá fyrir lok marzmánaðar ár hvert, og skráin lögð fram eigi síðar anne 
' - “ ' ' skattskrår.   

en Í. dag aprílmánaðar. Í Reykjavík þarf skattskrá þó eigi að vera lögð fram 

las maímánaðar. Skrána skal leggja fram: í hreppum á þingstaðn- 
5 fyr en 20. € 

um eða öðrum hentugum stað, í kaupstöðum í bæjarþingstofu, ska ttstofu eða 

skrifstofu lögreglustjóra. og í Reykjavík í bæjarþingstofu eða skattstofu. Ber Auglýsing. 

skattanefnd þegar að auglýsa framlagningu skaltskrár. á götum, bæjarþing- 

stofu og skrifstofu bæjarfógeta í kaupstöðum og í hreppum með auglýsingu 

festri á þinghúsið. Enn fremur með gðluauglýsingum í kauptúnum og birtingu 
> v Sp 4 > 5 

  

á kirkjufundum og öðrum samkomum í sveitum eftir hentugleikum. Skráin 

skal liggja frammi til sýnis í tvær vikur. 

að er mjög áríðandi, að skattskrá sé fram lögð á réttum tíma, svo að 

innheimta skattsins seti hafizt á réttum Hma, sbr. 53. gr. næstsíðustu málsgr. 

Vitneskja 

st 
. 

um undir- 
Sérhver gjaldandi getur snúið sér til skattanefndar eda skattstjóra og 

hverju hún hefir farið við ákvörðun 

  

, x FR . 
11010 € Af 7 S l 1, FR fengið hjá henni vitneskju un stöðu 

tekna hans og eigna. Ef eignir og tekjur hafa verið settar samkvæmt framtali skattmats. 

skattþegns að öllu, þá verður engra upplýsinga þörf í þessu skyni. Annars 

kostar verður formaður skattanefndar að skyra aðila stuttlega frá þessu, og 

er eigi skylt að gera það skriflega. Gæta verður skattanefn i þess, að kostn- 

aður verði sem minnsíur vegna fyrirspurna skattgreiðenda. 

51. . 
, . ' | #1 Kærur til 

Réil er skattþegni að kæra til skattanefndar, ei hann er óánægður með skatta- 

gerðir hennar. Kæra skal vera skrifleg og komin í hendur formanni nefnd- nefndar. 
5 >
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arinnar, „eða á þann stað, sem hún tiltekur, í síðasta lagi 15. april, kl. 19 á 
miðnætti. Í Reykjavík skulu kærur vera komnar í bréfakassa skattstofunnar 
innan Í4 daga, frá því að skráin er lögð fram, þ. €. í síðasta lagi kl. 12 á mið- 
nætti að kvöldi þess dags, er skráin liggur síðast frammi. Ella verður kæra 
eigi tekin til greina af skattanefnd. Rita skal á kærur. hvenær þær eru mót- 
teknar. 

Heimilt er þó skattanefnd að taka til greina munnlegar kærur, ef um aus- 
ljósar reikningsskekkjur eða þess konar er að ræða. 

Kæra má maður: 7 

I. Ákvörðun um tekjur hans sjálfs eða eignir, þar á meðal um frádrátt allan 
samkvæmt 16., 17. og 19. gr., um viðurlög eftir 47. gr., að honum séu rang- 
lega taldar tekjur eða eignir, um útreikning skatts, t.d. eftir ákvæðun- 
um um félög, um heimilisfestu og skattskyldu, svo og um sérhvert atriði 
á skattskránni, sem varðað getur hagsmuni hans. 

2. Að skatiskyldum manni sé sleppt af skattskrá, eða eignir annars manns 
eða tekjur, annaðhvort eða hvort lveggja, sé of lágt talið, og skattur á- 
kveðinn of lágt af þeim sökum eða öðrum. 

Enginn getur kært. nema hann sé gjaldandi (Þ. e. á skattskrá), en það 
nægir, að hann sé annaðhvort greiðandi tekjuskatts eða cignarskatts. 

Kærandi skal, í sem stytztu máli, gera grein fyrir, hvað hann telur 
rangt Í skattskrá, og hvers vegna hann gerir það. 
Jafnskjótt sem kærufrestur er liðinn, kveður formaður nefndarmenn á 

fund til að úrskurða kærur, og enn fremur kærendur eða þá. sem kært er yfir, 
ef áslæða þykir til eða frekari skýringa þarf við. enda séu Þeir búsettir í skatt- 
umdæminu eða hafi þar umboðsmenn. sem nefndinni er kunnust um. Skatta- 
nefnd á að hafa úrskurðað allar kærur í síðasta lasi 30. dag aprílmánaðar, í 
teykjavík 14. dag júnímánaðar., og skal aðilum Þegar skýrt skriflega frá út- 

slitum. 

Skattanefnd skal síðan leiðrétta skattskrána samkvæmt þeim úrskurð- 
um, sem hún hefir fellt. Skal tilfæra breytingarnar við nöfn þeirra á skránni, 
sem skattur hefir breytzt hjá, og auk þess skal setja alla. sem skatti hefir verið 
breytt hjá eða bætzt hafa við, á aukaskrá. Skattanefnd skal síðan tafarlausi 
senda vfirskattanefnd skattskrána, ásamt Íramtalsskýrslum, aukaskattskrá 
skrá yfir skaltlausa, gerðabók og öðrum sögnum 

52. gr. 

begar åkveda skal skattskyldar tekjur og eignir gjaldþegns, skipta einka- 
hagir hans eða heimilisástæður eigi máli. framar en mælt er í 16.. 17. 19. og 
23. gr., þar semi talinn er lögleyfður frádráttur frá tekjum og eignum til skatts. 

Hins vegar er td heimili að veita linun eða ívilnun á 
skaltgreiðslunni sjálfri. þ. e. fjárhæð skatts. ef neðangreindar ástæður eru 
fyrir hendi: 

A. Ef alvarleg. þ. e. kostnaðarsöm, veikindi, slvs, eða mannslát hafa skert



gjaldbol skattbeg 

um 

enda eigi til 

ha 

1. 
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þegns. Með slysum er hér átt við meiðsli og óhöpp á mönn- >» 

og enn fremur eyðingu eða óvenjulegar skemmdir fjáarverðmæta. 

Um skattlækkun af þessum ástæðum er eigi unnt að gefa fastar reglur. 

þess ætlazt. En við ákvörðun um þessi atriði, ber einkum að 

fa í huga: 

Gjaldþol skatlþegns, þ. e. eignir hans og tekjur á árinu og fjárhags- 

ástæður hans að öðru leyti. Sé hann þannig efnum búinn eða hafi þær 

tekjur, að ofannefndar ástæður skaði eiei ll muna greiðslugetu hans, 

ber honum engin ívilnun í skatti. Séu hins vegar ástæður gjaldanda á 

þann veg, að veikindi, slys eða mannslát (sbr. 2. og 3. lið) hafi veruleg 

áhrif á efnahag hans, tekjur eða tekjuöflun, og geri honum erfiðara 

um greiðslu, ber að lækka skatt hans, sbr. að neðan. 

Kostnaður sem veikindi, slys eða mannslal hefir í för með sér (lyt 

  

og læknishjálp, sjúkrahúsvist, aðkeypt hjúkrun, útfararkostnaður o. s. 

frv.) eða það eignartjón, sem af slysi hefir hlotit 

Sjúkrahúskostnaður kemur þó því að eins til greina: 

a. að hann sé vegna gjaldanda sjálfs eða skylduliðs hans, þ. e. þeirra, 

sem honum ber frádráttur fyrir samkv. 19. gr., eða ivilnun vegna 

þess sem talið er í B.-lið hér á eftir eða vegna hjúa og nemenda, sem 

honum er skylt að kosta að lögum. Annar sjúkrakostnaður telst 

gjaldanda óviðkomandi, þ. e. gjöf. 

b. að kostnaður hafi verið greiddur á skattárinu, nema fullvíst sé, að 

hann hafi verið eða verði greiddur síðar, enda þess þá gætt, að eigi 

verði tekið tillit til þessa sama kostnaðar aftur á næsta ári. 

c. að kostnaðurinn hafi eigi verið eða fáist endurgreiddur eða verið 

greiddur af öðrum, t. d. úr sjúkrasamlagi, slysatryggingu (dagpen- 

ingar, slysabætur). starfsmannasjóðum eða tikissjóði (berklasjúk- 

lingar), bæjar- og sveitarsjóði o. s. frv., 

d. að kostnaðurinn hafi numið einhverju verulegu eða meira en al- 

mennt eða venjulegt má teljast. 

Undir öllum venjulegum kringumstæðum má skattlækkun vegna 

veikinda og þess konar ástæðna eigi vera meiri en sem svarar þvi, að 

þriðjungur til helmingur af beinum kostnaði sé dreginn frá skattskyld- 

um tekjum, og skattur reiknaður samkvæmt því. Eignarskattur skal 

að öllum jafnaði eigi lækka af þessum ástæðum. 

Um slys, sem eignartjóni valda, svo sem tjón af völdum eldsvoða, 

flóða, jarðskjálfta, fjárfelli, skipskaða o. s. frv. gildir að miklu leyti 

það. sem að framan er sagt um veikindi. Tjónið kemur því eigi til 

ereina! 

a. ef það snertir eigi beinlínis has gjaldanda sjálfs eða hefir eigi átt 

sér stað á skattárinu, 

b. ef bætur hafa komið fyrir greiðslu vátrvggingar, skaðabætur, 

stvrktarfé o. s. frv., 
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B. 

] il frådråltar c. að bvi leyti sem ljónið eða tapid hefir þegar komið til 
tekjum í rekstri aðila, t. d. ef gripir eða annar féónaður ferst, kemur 

það fram 1 bústofnsskerðingu, 

  

d. ef aðila sjálfum verður gefin sök á tjóninu. 

3. Þær afleiðingar, sem kunna að verða af veikindum, slysum eða manns 
láti, auk hins útlagða kostnaðar, svo sem ef gjaldandi missir atvinnu 
sina eða laun vegna veikinda, eða v   rður fullfær hl starfs vegna 
veikinda eða slvsa (einnie þótt hann fái eftirlaun, örorkubætur o. s. frv.). 

  

heimilisfaðir eða fyrirvinna fellur frá eða öflunarhæfi gjaldanda eðá 
fjölskyldu hans r; 

   
ir á annan hátl. 

Lækkanir vegna þessara ástæðna verða að fara eftir því, hvernig 

á stendur í hvert skipti. Hafi aðili um líkt leyti orðið fyrir einhverjum 

bættum ástæðum, svo sem unnið í happdrætti, fengið greiddan arf, líf- 

trvggingarfjárhæð o. s. frv. má taka tillit til þess. Lækka má bæði tekju- 

skatt og eignarskaiít. 

Ef skattþegn hefir haft á framfæri sínu ættinsja eða vandamenn, auk 

þeirra sem honum ber frádráttur fyrir samkvæmt 19. gr. og það bakað 

honum tilfinnanlegan kostnað. Hér teljast m. a. systkini. afi og amma. 

fósturforeldrar og tengdafólk. Lækkun á skattinum vegna slíks ómasa má 

þó eigi vera meiri en samsvarar persónufrádrætti, þ. e. 500 kr, 

Hér ber að taka tillit tl efnahags og tekna framfæranda, á sama hátl 

sem þegar um Lnun á skatti vegna veikinda er að ræða. Einnis verður að 

ganga úr skugga um, að ættingjar þessir eða vandamenn hafi ekki tekjur 

eða vinni fyrir sér á einhvern annan hátt, t. d. við heimilisstörf. og að gjald- 

andi hafi eigi styrk með þeim annars staðar frá. 

Skattanefnd skortir vald til að lækka skatt af þessum sökum, þ. e. 

ástæðum tilfærðum í A. og B. hér að framan, en hún getur bæði tekið við 

umsókn um linun eða eftirgjöf eða seri tillögu um hana af eigin hvötum. 

Sendir skattanefnd yfirskattanefnd umsókn og tillögur sínar, og úrskurðar 

yfirskattanefnd, hvort skattur skuli lækkaður eða eftir gefinn. Beiðni um 

lækkun verður þó að vera komin til vfirskattanefndar, áður en kæru- 

frestur er út runninn, ella verður henni eigi sinnt. 

53. er. 

Störf vfirskalfanefnda eru þessi: 

Að úrskurða skatlkærur. Þeir, sem kært hafa fyrir skattanefnd. og þeir. 

sem kært er yfir (sbr. 51. gr), geta skotið málinu til vfirskattanefndar, 

ef þeir una ekki við úrskurð skattanefndar. Kæra skal vera bréfleg og 

færð rök fyrir henni, en eigi þarf kærandi að láta fvlgja kæru gögn þau. 

sem skattanefnd hefir haft, því að hún skal afhenda þau yvfirskattanefnd. 

Kærur verða að vera komnar í hendur formanni yfirskaltanefndar utan 

Reykjavíkur fyrir kl. 12 á miðnætti 14. dag maímánaðar, en í Beykjavík 

29. dag júnímánaðar. Ella verða þær ekki teknar til greina, nema þess sé
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börf samkvæmt 2. tölulið að neðan, þó er vfirskaltanefnd heimilt að taka 

til greina kærur, er síðar koma fram: 

a. ef kærandi gerir sennilegt, að hann hafi eigi haft tök á að kæra, áður 

en kærufrestur var úti, vegna fjarveru eða annara forfalla, 

bh. ef um er að ræða leiðréttingar á augljósum reikningsskekkjum við 

ákvörðun skatts. 

Nefndin skal þó leita álits skattanefndar eða skattstjóra um kærur 

þessar. 

Úrskurðum vfirskattanefndar á kærum skal lokið utan Reykjavíkur 

fyrir lok maímánaðar og í Reykjavík fyrir 15. júli. 

2. Að úrskurða, hvort og að hve miklu leyti skuli taka til greina umsóknir 

um linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er um ræðir í 52. gr. 

Að úrskurða kærur yfir úrskurðun niðurjöfnunarnefnda á útsvörum, 

samkvæmt fyrirmælum laga um útsvör. 

I. Ákveða verðlag á búfé, fæðisdaga, mjólk o. fl, til skatts fyrir hver áramót, 

eftir tillögum skattanefnda. 

5. Að hafa eftirlit og umsjón með störfum skattanefnda. Skulu þær endur- 

skoða allar skattskrár í umdæmi sínu, rannsaka framtalsskyýrslur og ganga 

ríkt eftir því. að skattanefndir gegni skyldum sínum og framkvæmi rétl 

ákvæði skattlaga og reglugerðar þessarar. Sérstaklega skal það brýnt fyrir 

vfirskattanefndum að sæta samræmis milli framtals manna og ákvörðun- 

ar eigna, tekna og frádráttar innan skatthéraðs hverrar um sig. 

Ef yfirskaltanefnd virðist framlalsskýrslur vera ófullnægjandi eða 

eitthvað óljóst eða rangt í skattskránum, að einhver sé vantalinn eða tvi- 

talinn á skrá o. s. frv., þá getur hún heimtað nánari skýringar. Er skatta- 

nefndum skylt að veita henni alla þá aðstoð og þær upplýsingar, sem þær 

geta. Enn fremur hefir yfirskattanefnd sama vald sem skattanefndir til 

að krefjast skýrslna af einstaklingum, félögum og stofnunum. 

Yfirskattanefnd lasfærir og leiðréttir skattskrárnar, eins og henni 

þykir rétt vera. Jafnan skal hún þó gefa þeim, sem breyting varðar, kost 

á að láta í té umsögn sína um atriðið. 
Yfirskattanefnd tilkynnir gjaldendum bréflega, strax og hún hefir 

lokið störfum: 

a. úrskurði á kærum. sbr. tölulið 1, 

b. ívilnun í skatti samkvæmt 52. or., tölul. 

c. aðrar breytingar, sem hún kann að gera á skattgreiðslum eða skatt- 

skrá, sbr. tölulið 5. 

Einnig skal hún tilkynna hlutaðeigandi skattanefnd um allar ofan- 

taldar breytingar. 

Yfirskattanefndir skulu hafa lokið störfum sínum fyrir 15. júlí í Reykjavík 

og annars staðar á landinu fyrir lok maímánaðar. Þó getur fjármálaráðherra 

veitt vfirskattanefndum frest til að ljúka störfum, ef um er að ræða stór- 

felldar breytingar á skattskrá. En brýna nauðsyn ber til, að yfirskattanefndir 
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133 ljúki störfum á lögmæltum tíma, þar eð skattinn ber að innheimta å mann- 
28. des. talsþingum, en þau byrja 14. júní ár hvert (log nr. 68, 27, juni 1921). 

Yfirskattanefnd sendi: 

a. lögreglustjóra: skattskrá, ásamt aukaskrám til innheimtu. 
b. skattanefnd: gerðabækur þeirra, ásamt athugasemdum. 
c. tíkisskattanefnd: afrit af skattskrá, aukaskrá skattanefnda. aukaskrá 

; niðurjöfnunarnefnda og skrá yfir skattlausa, ásamt framtalsskyrslum og > 

öðrum meðfylgjandi gögnum. 

dd. gr. 

Starfssvið rikisskatlanefndar er: 

for DE I. Ad urskurda skattkærur. Urskurdun vfirskattanefnda å kærum må aåfryja skatta- . |, . i . ' La . . N 
nefndar. til ríkisskattanefndar. Kæra skal vera skrifleg og komin til nefndarinnar 

Kæru- fyrir júlílok. Berist kæra eigi til nefndarinnar fyrir lögmæltan tíma, eða 
úrskurðun. hafi eigi verið kært tl skattanefndar og yfirskattanefndar, verður kæru 

eigi sinni. 

Bíkisskattanefnd skal hafa lokið við að úrskurða kærur úr Reykja- 
vík fyrir lok septembermánaðar og kærur annars staðar að fyrir lok 
nóvembermánaðar. 

Eftirlit. 2. Að hafa eftirlit með störfum skattanefnda og yfirskattanefnda og fylgj- 
ast með þvi, hvort þær gegna skyldum sínum og framfylgja settum reglum. 
Enn fremur skal nefndin leiðbeina skattanefndum og vfirskattanefndum 
um starf þeirra og yfirleitt allt, er að skattframtali og skattákvörðun 
lýtur. 

Nefndin fær send skattframtöl úr öllum skattumdæmum samkvæmt 
55. gr., ásamt skattskrám og öðrum sögnum. Skal nefndin eða starfsmenn 
hennar endurskoða skattskrárnar og rannsaka framtalsskýrslur víðs vegar 
af landinu eftir því sem tími vinnst og ástæður þykja til. 

Ríkisskattanefnd skal vinna að því að samræma skattframtöl og 
skattákvörðun í hinum einstöku umdæmum. Getur hún af eigin hvötum 
rannsakað og úrskurðað um hvert það atriði, er varðar framkvæmd skatt- 
laganna og reglugerðar þessarar, oe breytt af sjálfsdáðum álvktun skatta- 
nefnda og yfirskattanefnda, þótt eigi hafi verið kært yfir. Jafnan skal fn) 

"era aðilum aðvart, áður en hún breytir skattgjaldi þeirra, hafi hún þó g 

þeir eigi kært. 

Skattanefndum, skattstjóra og vfirskattanefndum er skylt að veita 
vikisskattanefnd allar þær upplýsingar, sem hún beiðist. Sama er um ein- 
staka gjaldendur, lánstofnanir og aðra þá, er um ræðir í 14. gr. Hins vegar 
geta skattanefndir allar snúið sér til ríkisskattanefndar með fyrirspurnir 
um hvers konar vafaatriði. 

Einnig skulu nefndarmenn, eða sérfróðir menn í umboði þeirra, ferð- 

ast á milli skattanefnda og yfirskattanefnda, þegar við verður komið 

leiðbeina þeim og starfa í samráði við þær.
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3. Enn fremur skal rikisskattanefnd urskurda kærur yfir úrskurðum vfir- 

skattanefnda um útsvör samkvæmi fyrirmælum útsvarslaga. 

Í. Þíkisskattanefnd sendir hlutaðeigandi innheimtumanni skrá yfir þær 

breytingar, sem hún gerir á skattgreiðslum. og skal innheimtumaður taf- 

arlaust tilkynna þær gjaldendum. Enn fremur skal hún tjá skatfanefnd- 

um og vfirskattanefndum bréflega allt það, sem leiðrétt kann að hafa 

verið og henni þykir ábótavant við störf þeirra. Að loknu starfi sendir 

nefndin framtöl fyrir síðasta skattár til vfirskattanefndar. En öll eldri 

framtöl geymir hún áfram í sínum vöræzlum. 

vi
 

Urskurdur rikisskattanefndar er fullnadarurskurdur. Po urskurdåar fjår- 

málaráðherra, hvar menn skut settir í skatt (sbr. 43. gr.) og um skyldu 

til að gefa skýrslur og upplysingar (sbr. 44. gr.), og atvinnumálaráðherra 3 

úrskurðar, hvori nv iðnfyrirtæki skuli njóta skattfrelsis samkvæmt 5. gr. 

6. tölulið. 

Enn fremur má áfryja til dómstóla ágreiningi um öl atriði, sem varða 

skattskyldu, og einnig getur fjármálaráðherra leitað álits dómstóla um 

önnur ágreiningsatriði. 

55. gr. 

Fjármálaráðnuneylið hefir eða lætur hafa eftirlit með því, að skattanefnd- 

ir, skattstjóri, vfirskattanefndir og ríkisskattanefnd ræki skyldur sínar oc 

  

réttum reglum í starfi sínu. Í því skyni hefir ráðuneytið rétt tl að fá Ss 

framtalsskyrslu og eru ofangreindir aðilar skyldir til að sefa því allar upp- 

lýsingar og skýringar, sem það beiðist og þeim er unnt að gefa. 

56. gr. 

Formaður skattanefndar (skallstjóri) skal árlega láta niðurjöfnunarnefnd 

í té endurrit af skattskrám umdæmisins, til afnota við niðurjöfnun úrsvara. 

Í sveitum skal það gert ókeypis. en í kaupstöðum segn endurgjaldi eftir því 

sem UN? semur. 

Í Reykjavík fer um endurgjald tl skattstofunnar fvrir kostnað vegna 

álagningar útsvara, eftir samningi milli fjármálaráðherra og Beykjavíkur- 

bæjar. 

Árlega skulu formenn skattanefndar gefa hagstofunni skýrslu um skatt- 

álagninguna í því formi, sem hún fyrirskipar. Skyrsla þessi skal vera komin 

til hagstofunnar eigi siðar en 1. okt. næst á eftir ákvörðun skattsins. 

28. des 
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1936 162 

13: VIL KAFLI 

28. des. 
Um ábyrgð og innheimtu. 

ðí. ST. 

Hver Það er aðalreglan, að hver greiðir skatt af sínum tekjum og eignum. 
greiðir. sn gar eru þessar: Undanteknin 

Maður Í. Maður greiðir tekjuskatt og eignarskatt af tekjum og eignum konu sinnar, 
greiðir , . … ar ri 

katt konu ef þan eru samvistum, sjá 18. og 26. er., sbr. 19. gr. A. Þetta gildir jafnt, 
Ska <onu 

sinnar. hvort sem konan å skattskylda særeign cda hefir sératvinnu. En endur- 

sjaldskröfu á bóndi á hendur konu sinni. ef hann geldur skatt af hennar 
>. 

eignum eða tekjum, o Ss g kona hins vegar á hendur bónda, enda ábyrgjast 

bæði greiðslu. 

Skattur 2. Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ómyndugra, greiða skatt þeirra og 
barna. bera ábyrgð á skaltgreiðslu þeirra (faðir eða foreldrar fyrir börn, stjúp- 

börn og fósturbörn, skiptaráðendur fyrir dánar- og þrotabú o. s. frv.). 

Eignir og tekjur barna eða annara, sem ófjárráða eru, má þó aldrei leggja 

við eignir og tekjur föður eða fjárhaldsmanns, heldur eru þeir ætið sjálf- 

stæðir gjaldendur. 

3. Aðalumboðsmenn erlendra félaga eða slofnana, sem hér eiga að greiða 

  

tekjuskatt eða eignar, bera ábyrgð á greiðslu skattsins fyrir þessa gjald- 

endur. 

Tekjur 4. Stjórnendur hlutafélaga, sem greiða erlendis heimilisföstum aðilum arð 

greiddar úr af hlutafé eða öðru stofnfé í félögum eða fyrirtækjum hér á landi, skulu 
landi. 

OD við greiðslu halda eftir sem svarar skatti af ardinum og tilsvarandi hluta- 

   áreign eða stofnfé (lågmark 5% af tekjum, 4% af eign, sbr. 29. og 50. 

gr.). Ef hlutadeigandi aðilar vanrækja þetta, bera þeir ábyrgð á greiðslu 

skattsins. 

5. Við greiðslu út úr landinu á launum, biðlaunum eða styrk úr ríkissjóði 

eða frá alþjóðlegri stofnun innlendri skal halda tekjuskattinum eftir, 

þ. e. greiða fjárhæðirnar að frádregnum skatti, 

58. er. 

Innheimta. Lögreglustjórar skulu innheimta tekju- og eignarskatt á manntalsþing- 

um ár hvert. Í Reykjavík annast tollstjóri um innheimtu og eru sett sérákvæði 

um hana. 

Sé skatlur eigi greiddur innan mánaðar frá gjalddaga, skal greiða drátlar- 

vexti 14% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla dregst. Taka 

má skattinn lögtaki, ásamt dráttarvöxtum. 

Ef ríkisskattanefnd breytir skatti svo seint, að tilkynning um það hefir 

eigi náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, skal hann innheimta eða 

endurgreiða þann mismun, sem um er að ræða. Dráttarvexti má einnig end-
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urgreiða. En eigi falla dráttarvextir niður, þótt greiðslu hafi verið frestað 

vegna þess, að endanlegur úrskurður var ófenginn. 

VIII. KAFLI 

Viðurlög. 

59. er. 

Það varðar viðurlögum samkvæmt neðanskráðu, auk þess sem fyrir er 

mælt í 46. gr. um hækkun skattmats: 

a. ef skattþegn lætur fyrirfarasl að telja fram tekjur sínar eða eignir, eða 

hvort tvegsja, 

b. telur eigi fram fyrr en framtalsfreslur er liðinn, 

ce. ef framtalsskýrsla er sýnilega að eins ll málamynda, eða 

d. ef eigi er bætt úr göllum sem á framtali eru, þótt gjaldandi hafi fengið 

áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra. 

Aðili missir rétt til að kæra (þ. e. að kæra hans verði tekin til greina), nema 

hann sanni, að hreinar lekjur hans eða eignir hafi verið áætlaðar M (eða 

25%) hærri en þær voru í raun og veru. Ef tekjur eða eign eru áætlaðar 257 

of hátt eða minna, þá greiðir hann skatt af þeirri fjárhæð. En ef þær eru 

áætlaðar meira en 25% of hátt, þá dregst sú fjárhæð frá, sem er fram yfir 

25%. Ef annaðhvort, tekjur eða eignir, hefir verið fullnægjandi framtalið, 

gilda viðurlögin að eins um þá hlið framtalsins, sem ábótavant hefir verið. 

Dæmi A. Hreinar tekjur hafa raunverulega verið kr. 10000, en verið áætl- 

aðar 12000, og geldur aðili þá af allri fjárhæðinni, því að áætlunin er að eins 

20% of há. 

Dæmi B. Hreinar tekjur hafa verið kr. 10000, en eru áætlaðar kr. 13000. 

Aðili geldur-þá af kr. 10000 + 25% eða alls kr. 12500, en 500 dragast frá, ef 

hann sannar, að tekjurnar séu í raun réttri eigi hærri en 10000 kr. 

Hér kemur eigi til greina, þótt breytzt hafi frádráttur samkvæmt 19. er., 

er., miðað við hreinar tekjur ekki skatt- heldur skal eingöngu, eins og í 46. g 

skyldar tekjur. 

Ef maður hefir vanrækt framtal í 3 ár í röð eða lengur, þá verður hækk- 

unin samkvæmt 48. gr. 40% eða meir. Sé þá kært, yrði að lækka áætlunina 

þannig, að hækkunin yrði ekki meiri en 25% framyfir raunverulegar eignir 

eða tekjur. Ef raunverulegar tekjur eða eignir eru 40% meiri en árið áður, 

verður auðvitað ekkert dregið frá. 

Ákvæðum þessarar greinar þarf þó ekki að beiía, ef skatlanefnd telur gjald- 

anda hafa fært fram gildar ástæður sér Hl afsökunar. Þessar afsakanir geta 

bæði komið fram áður en skattskrá er gerð og eftir. 

Gildar ástæður tl afsökunar seta verið fjarvist og sjúkdómur, ef eigi verður 

talin vanræksla að hafa eigi í tæka tið falið öðrum að telja fram. Vanræksla 
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28. des afsökun. 

atriðum 

atriðum. 

60. or. 

Vísvitandi Nú vísvitandi eða af 6afsakanlegu sáleyst rangt frá ein- 

skiptir um tekju     ða eignarskatt, og skal þá svo með 
skýrslur 

x 
æð sú, sem 

Ef maður 

  

tann gjalda mest 

aðnrinn er refsilaus, ef eigi er 

  

vrslan er leiðrétt, áður en skattur 

  

skekkjur valda samsvarandi hækkun, svo að skatt 

að hinn láini eða forráða- 
AN sr x 7 AÐ 

við meðferð dánarbt 

  

1 

Fw kissjóði með vísvilandi röngum skyrsl- 

árhæð., er á vanlar, án tillits til     
framið, og hversu stórfelld yfirsjónin 

  

a verið. Sama gildir um félög með takmarkaðri ábyrgð, sjóði 

2. Áuk sektar skal sá, er sekur verður um brot samkvæmt Í. tölulið, fvrri 

málsgr., greiða eftir á skatthæð þá, sem undan var dregin. 

6l. or 

ranga skyrsíu um eignir sínar eða tekjur af afsakan- 

      

eigi sekta hann eftir 60. gr., en 

ir verið vantalinn um vegna skýrslu 

laráðherra úrskurðar um skattsektir, nema hann, eða sakborningur,    Fjárm: 

óski úrskurðar dómstóla um málið. 

Skattanefndum (skattstjóra), yfirskallanefndum og tíkisskatlanefnd er    I 

að skyra fjármálaráðherra þesar frá þvi, ef þær komast að því, að skattur 

lan dreginn, svo sem 1 60. og 61. or. 

  

ef ástæða er til að 

ælla, að svo muni vera. Sama skylda hvílir á þeim, er fara með opinber skipti 

búa, svo og skiptaráðanda, ef honum virðist, eftir skýrslu erfingja um einka- 

skipti, að skattur muni hafa verið undan dreginn. 

65. or. 

  

hver þeirra, sem gefa skulu skattanefndum skyrslur samkvæmt 

HH. gr, fullnægir ekki þeirri skyldu sinni, þá getur fjármálaráðherra lagt
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dagsektir við, unz skyldunni er fullnægt. Skaltanefnd ber að tilkynna fjármala- 

ráðuneytinu, ef óhæfilegur dráttur, tregða eða synjun verður á fullnægingu 

skyldu þeirrar, sem greinir í dd. or. 

64, gr. 
Skattanefndarmenn (skattstjóri), yfirskaltanefndarmenn og allir þeir, 

sem veita kunna nefndunum aðstoð við starf þeirra, endurskoðun bóka og 

framtals eða fjalla um framlalsskyýrslur manna með öðrum hætti, skulu allir 

sæta refsingu eflir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sysl- 

unarmenn fyrir það, ef þeir skvra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir kom- 

ast að sökum starfa síns vm efnahag skattþesna. Í 140. gr. hesningarlaganna 

eru lagðar við sektir, einfalt fangelsi eða embættismissir, ef embættismaður 

(eða sýslunar samkvæmi 145. gr. sömu laga) segir frá nokkru því, er enbætti 

hans varðar og á að fara leynt. Skulu skattanefndir lála alla aðstoðarmenn 

sína undirrita drengskaparheit um að sæla þasnarskvldunnar og bryna fyrir 

þeim, hvað við liggi, ef hún er rofin. 

Nú framkvæmir skattanefnd (skallstjórið, yfirskattanefnd eða riíkisskatta- 

nefnd eigi störf sín, áður en lögmæltur tín er liðinn, og varðar það þá sekt- 

um allt að 200 kr. fyrir hvern. sem brotlegur verður, enda séu eigi lögmælar 

afsakanir. Þar að auki setur fjármálaráðherra skyldað nefndirnar Hl að ljúka 

vid störf sín að viðlögðum dagsektum fyrir hvern nefndarinann, sem eigi ber 

lögmætar afsakanir fyrir sig. 
Skattanefndarmenn allir eru opinberir sýslunarmenn — lögreglustjórar, 

bæjarsljórar og hreppstjórar eru það þegar áður —- og sæta þeir því ábyrgð 

fyrir brot sín yfirleitt eftir einstökum ákvæðum 13. kapítula almennra hegnings- 

arlaga, sbr. 145. gr. þeirra. Skal sérstaklega vikið að 142. gr. sem leggur 

sektir, einfalt fangelsi eða embættismissi vid, ef embættismaður eða sýslunar 

notar sér stöðu sína ranglega sér Hl ávinnings eða tl að gera nokkuð það, er 

hallar réttindum einstakra manna eða hins opinbera, 145. gr., er leggur sömu 

refsingu við óhlýðni embættismanna og svslunar víð löglegar skipanir vfir- 

boðara sinna, og 144. er, þar sem sömu refsingar eru lagðar við stórfelldri eða 

itrekaðri vanrækslu eða hirðuleysi, sem engin sérstök refsing er lögð við í 

lögum. 

Hins vegar njóta skattanefndir, vfirskaltanefndir og rikisskattanefnd og 

aðstoðarmenn þeirra þeirrar verndar, sem syslunarmönnum er veitt sam- 

kvæmt almennum hegningarlögum, 99.. 101. og 102. or. 

65. gr. 

Regluserð þessi, sem gildir frá Í. janúar 1937, er sett samkvæmt lögum 

nr. 6, 9. janúar 1935. 

Fjármálaraáðuneytið, 28. desember 1956. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 
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133 Fylgiskjöl. 
  

28. des. 

Einstaklingar. 

Framtal til tekju- og eignarskatts fyrir árið 19 

Fullt nafn Fæðingard. og ár 
/ hreppur, kaupstaður | 

Heimili / Atvinna 
bær, götunr. 

Hvar búsettur í des 19..? (götunafn og nr., bæjarnafn 

Eruð þér gift(ur), ógift(ur), ekkjumaður, ekkja, skilin(n)? S i . . Å 

Hve mörg börn eða fósturbörn, fædd árið 19.. eða síðar, hafið þér á framfæri 
yðar? 

(Ef þau eru ekki heima hjá yður, grein fæðingarár, hve mikið þér greidduð með hverju barni og 

hverjum (nöfn, heimili). 

Hafið þér fyrir öðrum skylduómögum að sjá? Nöfn þeirra, aldur og heimili? 
Hvernig venzlaðir aðila? Hve mikið greitt? 

Ef einhver, sem talinn er skylduómagi. hefir tekjur, er skylt að geta þess sér- 
staklega. 

(Frádrátt vegna fjölskyldu gerir skattanefnd skattstjóril, en ekki aðili. Ef eigi eru gefnar upplýs- 

ingar um ómaga samkv. ofanrituðu, verður frádráltur ekki veittur þeirra vegna.) 

I. Eignaframtal. 

A. Eignir 31. des. 19.. 

Í. Hrein eign samkv. meðfylgjandi efnahagsreikningi kr. 
Hér að neðan færast aðeins þær eignir og skuldir, sem ekki eru taldar 

samkv. efnahagsreikn. undir Í. A. 1.) 

2 Fasteignir (grein hverja eign og fasteignamat hennar, og getið þess, ef hús 

standa á leigulóðum) 

3. Skepnur: kýr, hestar, ær, aðrar skepnur — 
lt. Vélar kr. verkfæri og áhöld kr. bátar og skip kr. 

veiðarfæri kr. bifreiðar kr. alls 

(grein bifreiðanr.) 

A. Vörubirgðir (með innkaupsverði) 

6. Verðbréf (þar á meðal hlutabréf). Grein nafnverð hverrar tegundar 

og flokks 

7. Útistandandi skuldir — 

8. Inniegn í banka og sparisjóði og peningar .................... — 

9. Húsgögn og aðrir innanstokksmunir (bækur og fatnað skal ekki telja) 

10. Aðrar eignir 

11. Séreign konu er talin undir lið 
  

Eignir alls .... kr.
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B.Skuldir 31. des. 19.. 133 

(Grein nöfn og heimili eigenda og upphæð hverrar skuldar vfir 600 kr. ásamt vaxtakjörum 

Þeir. sem senda efnahagsreikning. láta fylgja skuldalista.) 

|. Veðskuldir ............. 0... 

2. Aðrar skuldir 

Skuldir konu ........... 0 nn ken esksrnnne 

Skuldir alls .... kr. 

TI. Tekjuframtal. 

A. Tekjur (árið 19..). 

I. Hreinar tekjur skv. meðfylgjandi rekstrarreikningi flandbunsk) kr 

eða gjaldaliði, sem taldir eru á 

  

(Hér að neðan skal eigi færa 

  

cgsskyrslu.) 

  

rekstrarreikningi, landbúnaðat í 

II. Tekjur af hverskonar atvinnurekstri. Grein tegund atvinnu 

(Hér skal tilfæra brúttótekjur af rekstrinum. ef eigi er vekstrarreikningur 

samkv. ofanskráðu.) 

II. Starfslaun og kaup: 
inna. 

  

A. Greitt 1 peningum: (Föst laun, eftirlaun, kennslestört. daglauna 

sjómennska. kaupavinna 0. s. fry). Grein nafn atvinnuveitanda 

B. Greitt í öðru: Fæði, hve lengi? Húsnæði, lós og hiti, hve 

lengi? Jarðarafnot, fatnaður. skepnufóður, hverra í 

IV. Landskuld, kúgildaleigur, leiga eftir veiðirétt. lausafé o. s. frv. 

V. Leiga eftir húseignir og skip? 

a. Er eigandi nolar sjálfur: Í. 1il íbúðar kr. 

9. Til atvinnurekstrar kr 

b. Seldar á leigu til íbúðar ......... ro 

c. Seldar á leigu til atvinnurekstrar ........... 

  

VI. Arður af peningum, verðbréfum. útistandandi sl og 

hverri annari innstæðu ............ rn 

VII. Aðrar tekjur. Hverjar? 

VITI. Tekjur konu. (Grein fullt nafn hennar) Hverjar? 

Tekjur alls ... kr. 

B. Frádráttur: 

1. Mannahald til atvinnurekstrar: Borgun í peningum kr. 

fæði karla daga, kvenna daga, húsnæði, ljós og hiti o.s.frv. 

arna, nema ad þau 

  

{Þar með ekki talið kaup atvinnurekanda, konu hans og 

séu sjálfstæðir skattþegnarð 00... ener nenns 

húsaleiga eftir sjálfs manns fasteign, 2. Leiga til atvinnurekstrar (bar í 

enda sé hún talin til tekna undir V. a. 23. ,.00.. ere rrrrnee



  

33 3. Vextir og forvextir af skuldum 2... kr. 
78 des, 4 Viðhald íeisi endurbætur eða breytingar) á arðberandi eignum 

5. Fyrning å somu eignum (1% af brunabåtaverdi steinhúsa. 2% af 

brunabótaverði timburhúsa) FRI 

6. Skattar og gjöld aðeins af sérstaklega ákveðnum eignum, svo sem fast- 

eignagjöld 0. s. fry) |... 

7. Greitt úlsvar á Árinu ........ 
ð. Greiddur tekju- og eignarskattur ........0...000. 
9. Tryggingaiðsgjöld: 

a. Logbodin: Lifeyrissjóðsgjald kr, Sjúkrasamlag kr. 

b. Ólögboðin: Liftryggingariðgj. kr. Stéttarfélagsgj. (Hvaða) kr, 

10. Annar frádráttur. Hver? 

Frádráttur alls ... kr. 

Greidd húsaleiga. Hverjum? (Grein nafn og heimilisfang.) 

Það votllast að viðlögðum drengskap. að skýrsla þessi er gefin eftir beztu vitund. 

(Dagsetning.) 19.. 

(Undirskrift. Fullt nafn.
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Félög. 

Framtal til tekju- og eignarskatts fyrir árið 19 133 
28, des 

Nafn félags Heimili 

Tegund Atvinna 

(hlutafélag, samvinnufélag o. s. frv.). 

A. Eignir ( lok reikningsársins, sem venjul. er almanaksárið) : 
oo v 4 

1. Hrein eign samkv. meðfylgjandi efnahagsreikningi kr. 

Hér 

efnahagsreikn. undir Á. 1.) 

neðan færast aðeins þær eignir og skuldir, sem ekki eru taldar skv.     

9. Fasteignir (grein hverja eign og með fasteignamatsverði) 

3. Skip 12 smál. og stærri (grein hvert þeirra með áælluðu söluverði) 

í. Vélar, verkfæri, áhöld. bifreiðar (srein bifveiðanr. 

5. Vörubirgðir (með innkaupsverði) |. ......... 

6. Peningar, sparisjóðseign og banka. verðbréf, útistandandi skuldir 

(Grein nafnverð hverrar tegundar og flokks verðbréfa.) 

  

= Aðrar eignir (bar undir húsgögn og aðrir innanstokksmunir) 

  

Eignir alls ... kr. 

Ekki skal framteljandi draga hinar skattfrjálsu kr. 5000 frá. 

B. Skuldir (miðaðar við sama ma sem eignir): 

(Grein nöfn og heimili eigenda og upphæð hverrar skuldar yfir kr. 500, ásamt vaxta 

kjörum. Efnahagsreikningi fylgi skuldalisti. 

1. Með veði í fasteignum ....0...20 00 enker kreere kr. 

2. Aðrar skuldir 

  

Skuldir alls .... kr. 

Innborgað hlutafé (stofnfé 0, s. frev) LL kr. 

Varasjóður Í ársbyrjun 2....2.000 rn 

Varasjóður í árslok ........ a kr. 

Úthlutaður arður á árinu ....0..
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Tekjur (å reikningsårinu ): 

Hreinar tekjur skv. meðfylgjandi rekstrarreikningi kr. 
(Hér að neðan færist aðeins frádráttur og tekjur, sem ekki er talið skv. 
rekstrarreikningi eða landbúnaðarskýrslu undir tekjur 1.) 

Tekjur af atvinnurekstri: Verzlun, sjávarútvegur, siglingar, 
iðnaður eða iðja oO. s. frv. (undirstrika það, sem við á, og bæt því við er 

vantar) 

Tekjur af eignum: 

a. Í. Leiga eftir fasteignir, er eigandi notar sjálfur .......... 
2. Er seldar eru öðrum á leigu ..........00.0. 0. 

b. Arður af verðbréfum og hverri annari arðberandi innstæðu 
Aðrar tekjur. Hverjar? 

Tekjur alls .... kr. 

Frádráttur: 

Mannahald Þorgun í peningum kr. „fæði karla daga, kvenna daga, 

húsnæði, hiti og ljós 0... kr 
Viðhald arðberandi eigna (eigi endurbætur) 
Fyrning á sömu eignum (1% af steinhúsum, 2% af timburhúsum, 3%—6% 

af skipum) 

Skattar og önnur opinber gjöld af sérstaklega ákveðnum eisnum 

  

3. Vextir og forvextir og slík gjöld 20.00.0000... 
6. Húsaleiga (einnig af sjálfs eign) og annar rekstrarkostnaður. Hver? 

(Hverjum greidd húsaleiga?) |... 

Frádráttur alls .... kr. 

Tekjur að frádregnum kostnaði ...................... kr. 
Það vottast að viðlögðum drengskap, að skýrsla þessi er gefin eftir beztu vitund. 

Dagsetning 19 

(Oll nöfn skulu rituð fullum stöfum)
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Landbúnaður. 

ho
 

Skýrsla um tekjur 133 
28. des 

(nafn) (staða) 

(heimili) hreppur eða kaupstaður) 

af landbúnaði árið 

I TEKJUR: 

Mjólk: 

a. lítrar kúamjólkur á aura hver ............ kr. 

b, litrar geitamjólkur á aura hver ........... 

c, lítrar sauðamjólkur á aura hver ........... kr. 

Sauðfé, fargað og farist: 

A. Selt að vorinu (Þar með teljast kindur látnar í landsskuld og 

kaup verkafólks). 

1. ær á kr. hver 2020 eeeeeerenes kr. 

2. Sauðir og hrútar: 

a, 2ja vetra á kr. hver 2... kr. 

b, ðja vetra og eldri á kr hver 

3. gemlingar å kr. hver 2... 

B. Fargað í sláturtíð og á sumri og vetri: 

1. lömb á kr. hver 2... kr. 

2. Ær 

a, mylkar á kr. hver 2... kr. 

b, seldar á kr. hver 2... 

3. Sauðir og hrútar: 

a, 2ja velra á kr. hver 2... kr. 

b, Sja vetra og eldri á kr. hver........ 

1. kindur velurgamlar á kr. hver 2... 

C. Nytjar af vanhaldakindum ( lömbum, ám, 

sauðum), er farist hafa á árinu .......0. 0000. 

Ath. Vanhaldagripi ber að telja, þótt engar nytjar gefi (fjöldi og tegund grip- 

anna). 

kg. ull (bar af kg. nr. I, kg. nr. II, kg. nr. UI kg. nr. 

IV, kg. heimaullD) hvert á RP. 

Naulgripir, sem fargað er: 

a. kyrr í seldar á kr. , slátrað á kr. ) kr.



28. 

133 
des. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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b, naut 2ja vetra og eldri í seld å kr. 
slåtrad á kr. eee 

eee ves 

c, geldneyti yngri en 2ja åra å kr. hvert 
d, kålfar (seldir og slåtrad) á kr. hver 2... 
Hross, sem fargad er: 

a, hestar, 4 vetra eða eldri í seldir å kr., 
slåtrad å kr. Þr kr. 

b, hryssur, 4 vetra eða eldri í seldar á kr, 
slátrað á kr. Þr 

ce, folar “í Sja velra á kr. . Zja vetra á 

kr. , velurgaml. á kr. ) a 

d. hrvssur (ja vetra á kr. . 2ja vetra á kr. 

veturgaml. á kr. Þr 

ce. folöld í seld á kr. , slátrað á kr. 3 

Geitfé í kid å kr. > geitur fullordnar á kr. 

Hagur á kaupum búpeninss (ea, mismunur á kaupverði og söluverði. 

Vinnu framteljanda eða frá búi hans. sem gengur í fyrirhöfn, má ekki taka til 

greina) 

Nvtjar af vanhaldaskepnum öðrum en sauðfé (hvað mörgum? 
VERUM sneen ) 
Dúnn “í kg. á kr. hvert), egg hvaða egg? hve mörg?) 

Selir í kópar, eldri selir, alls á kr ), fuglar (hvaða fuglar? 

og hve margir? ÁR eee 

Lax og silungur ( laxar kg. á aura hvert, silungur 

kg. á aura hvert) „0 
Önnur veiði fiskar kg. á aura hvert, hrognkelsi á 

aura hvert, lifur, höfuð 0. fl. fyrir Kr. 0 

Beki (trjáreki kr. „annar reki hver? kr. LR 

Garðrækt í tunnur kartöflur á kr. hver, lunnur gulrófur á kr. 

hver, aðrar garðjurtir fyrir kr. ) 

Slægjusala og beilar, og tekjur af ítökum í lönd annara manna 
Fóðurtaka kindur á kr. hver, hross á kr. , nautgripir 

á kr. ) 

Ath. Hér skal telja fóður tekin í Jarðarafgjald « g fóður búpenings, sem keypt- 

ur er til bústofnsauka, auk þess sem tekið er at hjúum og öðrum. 

Seld vinna og verkfæraleiea í dagsverk manna kr. 5 3 
hestlån i daga kr. „ fyrir verkfæri og åhaldalån kr. ) 

Heimilisidnadur (smidi kr. „ tóvinna kr. » fatasanmur o. fl. kr. ) 

Mótak og eldiviður (selt mótak kr. . hestar mór á kr. , hver 

annar heimafenginn eldividur {viður kr. , Saudatad kr. kr. ) 

Jardabætur (hverjar? dagsverk å kr. hvert) 

Bústofnsauki (sbr. skýrslu á baki eyðublaðsins)
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e. 

175 

Aðrar tekjur af landbúnaði (verðlaun gripa á sýningu kr. .„ naufs- 

tollur kr. „ folatollur kr. „ húsmennskugjald kr. „ veiðileyfi kr. 

lóðargjald kr. „ uppsátur kr. „ selt hey kr. . ) 

  

Samtals kr. 

[I]. GJÖLD: 

Kaupgjald: 

Í. Kaup, goldið í peningum: 

  

a. Árshjúa: (Karlar. hve margir kr. ,„ konur, hve margar kr. kr. 

bh. Kaupafólks: (Karlar vikur kr. alls. Konur vikur 

kr. alls) FE 

c, Vor-, haust- og vetrarfólks: (Karlar — dagar kr. konur 

dagar kr. Þr 

9. Fæði: (Fæðisdagar karla . kvenna . Karlmannsfæði á dag 

kvenmannsfæði á dag kr. ener ken 

(Telja skal saman fæðisdaga karla sér og kvenna sér, t.d.: Maður hefir vor- 

mann ö vikur 35 fæðisdaga. kaupamann 8 vikur 56 fæðisdaga og árs- 

mann 365 fæðisdaga. eða samtals 456 fæðisdaga) 

3 Fatnaður (hérmeð telst skófatnaður og sokkaplögg) |. 00 

t. Skepnufóður. Hvaða fénaður? Hversu margs? 

Fyrning og viðhald véla. verkfæra og áhalda til búreksturs 

% af kr. TE 0 eee eee eee esse 

Bustofnsskerding (skepnufækkun) (sjå skyrslu å baki eyðublaðsins) 

Meðsjöf með skepnum komið í fóður. Hverjum, og hve mörg- 

UÐIF 00. rss gns 

Keyptur áburður, fræ, útsæði, fóðurefni. Hve mikið af hverju? 

Eftirgjald leiguliða eftir ábýlí hans ....c00000 

Annar rekstrarkostnaður. Hver? (keyptar slægjur kr. „ keypt beit 

kr. . keypt skepnuhirðing kr. , nautstollur kr. , baðlyf kr. 

hestajárn kr. „ ljós í peningshús kr. 00) sevee 

Samtals kr. 

Þeir, sem stunda landbúnað. skulu útfylla þetta eyðublað og senda með 

aðalframtalsskyrslu sinni.
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133 Skýrsla um bústofn. 
28. des. , SA . . , , , , - . ” Bustofninn er færdur i bådum dálkum þessarar skýrslu með því verði, sem hann 

er metinn til eignarskatts í loks skattársins. 

  

  

Í byrjun skattárs: Í lok skattárs: 
1. Nautgripir: kyr ........... kr. kyr ........... kr. 

haut ........... haut ........... 
vetrungar ..... vetrungar ..... 
kálfar ......... kålfar ......... 

2. Saudfé: ær sesessereen æÆr s.......… 
krútar ........ hrutar ........ 
sauðir ......... sauðir... 
gemlingar ..... gemlingar 

3. Hross: hestar eldri en 15 v. hestar eldri en 15 v. 
í 15 v. 1 -15 v 

BN 3 V 

2Vv. 2 
Lv... lv. ...…. 

hryssureldri en15 v. hryssureldrien1å v, 
1—15 v. I1—15 v. 
DV Vo ..... 

2. 2 
lv. ..… lv. ..... 

|! Loðdýr: silfurefir ...... silfurefir 
blárefir ....... - blárefir ....... 
kanínur ....... kaninur ....... 

0. Fuglar: hænsni ........ hænsni ........ 
endur ,........ endur ......... 
gæsir ,........ æsir ,........ 

6. Svin: gyltur ......... gyltur 2... 
geltir .......... selir .......... —— 
grisir ,........ — grisir ......... 

Samtals kr. Samtals kr. 
Keyptir gripir á 

årinu!) ,,...... 

Mismunur == bu- Mismunur — bu- 
stofnsaukning . stofnsskerding 

Kr. Kr. 
  

I) Taldir með matsverði í lok skattársins. Hér ber vitanlega eigi að færa þá gripi, sem ekki 
eru í eigu gjaldanda í árslok. enda þótt keyptir séu á árinu.



Sjåvarutvegur (vélbåtar og rådrarbåtar) 

Skýrsla um tekjur af sjåvarutvegi årid 19 ð J J 8 

1936 

133 

28. des. 

Útserðarmaður (menn) eða félag: Staða: Heimili Hreppur Hluti í útgerðinni: 

(Bæjarnafn eða 

eða götunr.): kaupst.: 

  

I. Tekjur. 

I. Brúttó aflasala á árinu: 
Magn: Kr. au. Kr. au. 

A. Fiskur (annar en sild): 

a. Fullverkaður .......... kg 

b. Hålfverkadur ............. 

c. Saltadur: 1. Storfiskur .......... 

2. Annar fiskur ........ 

d. Slægður: 1. Stórfiskur .......... 

(með hrygg) 

2. Annar fiskur ........ 

e. Flattur, Ósaltaður ............... 

f. Labradorverkaður .............. 

g. NYD 200. 

h. Hertur .......2000eeeeeererere 

i. Annar fiskur .......000.... 

B. Lifur 2... ltr. 

GC. Lýsi ......00 kg 

D. Bein .........00 00. 

E. Hrogn og sundmagi ...............… 

F. Sild: 

a. Til såltunar ......00 tn. 

b. bræðslu 2... mál 

c. frystunar 20... In. 

d. beiti (ny) 2... 

Brúttó aflasala á árinu samtals 

2. Beita veidd og notuð af útgerðinni sjálfri ......0.00...... tn. 

3. Fiskur til eigin heimilisnotkumar .......0000 000. kg 

Lt. Aflabirgðir í árslok samkv. HI. 4 

5. Farm- 08 fargjöld .........0.200 0. enke krrrrnnngne 

6. Leiga eftir báta) .........2000 00 kerner rnrksrnrere 

í. Aðrar tekjur. Hverjar? 

Tekjur alls kr. 

Lesið leiðbeiningar áður en skýrslan er útfvllt.
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133 

des. 28. 

[76 

  

  

IL Gjold. 

Kr. au. 

1. Fiskbirgdir i årsbyrjun, samkvæmt fyrra års skyrslu kg 
2. Veiðarfæri: a. Á þorskveiðum 20.00.0000. kr 

b. Á síldveiðum „0. 

c. Á öðrum veiðum lll 

ö. Beila og ís til geymslu um borð (magn beitu) ......., 
Í. Ölíur, bensin o. fl. til vélar .......... 0 

Salt 

6. Skipverjakaup: a. Hlutir eða kaup skipverja .......... kr. 

b. Vinna við beitingu, aðgerð á fiski o.þ.h. 

7. Fæði skipshafnar og &nnur hlunnindi 2... 

8. Fiskverkun: a. Vinna 2222000 eee eeeveee kr. 

b. Annar kostnaður .......0.0. 

9. Síldarsöltun: a. Vinna 22.00.0000. 

b. Annar kostnaður ......000.0 

10. Lysistunnur og annar kostnaður á lýsi L..c...c..00 ll. 
11. Hafnargjöld og önnur Þbátagjöld .......000.. 

12. Viðhald: a. Á bát og áhöldum .....c.ccc0 kr. 

b. Á vél 

13. Vátrvgging: a. Á bát og áðldum .......2 eee. 

b. Á skipshöfn ooo 

c. Önnur vátrvgging lll... 

14. Fyrning á bát 08 vél .....0.0. 

15. Greidd leiga fyrir bát(a) .......0.00. 0. 
16. Skrifstofa: a. Laun 0... kr 

b. Annar skrifstofukostnaður ............ 

17. Annar kostnaður. Hver? ......0..0.0 

Gjöld alls kr. 

Vekjur samkvæmt lið I. kr. Aths.: Enga af framantöldum tekju- eða gjalda- 
Gjöld samkvæmt lid IT. liðum má færa á framtalið sjálft að- 

Mismunur færðu á framtal eins mismuninn. 

I. Bátar IT. Skýrsla um eignir útgerðarinnar 31. des. 19., 

Umdæmis- Bátur Vél Bátur og vél 

Nafn bókstafir | neg. Br, Bygg. Smiða-| Kaup-  Vátr.  Bigin 
og nr und smal, ar Heiti Hestöf år verd verð  malsv 
  

          

Matsverð alls kr.
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6. Salt 

7. Tunnur (tómar) 

2. Vélar og áhöld, önnur en skipsáhöld .....00000 kr 

a. Til þorskveiða 2... kr. 

b. - síldveiða „2... 

Cc. annara VEIÐA 200. 

t. Aflabirgðir: a. Fullverkaður fiskur ....... kg kr. 

b. Hálfverkaður fiskur ...... . 

c. Saltaður fiskur ........... 

d. Labradorverkaður fiskur 

e. Annar óseldur fiskur ...... 

f. Sild: 1. Saltsild .......... tn. 

2. Beita veidd af útgerð 

g. Lysi 20... kg 

h. Verduppboåt å fiski ................….… 

ERU kg 

RIÐ stk. 

8. Oliur, benzin (grein magn) ..........%0.0 000 sen nne 

9. Umbúðir. Hverjar? ............. 0. 

10. Aðrar útgerðareignir. (Ekki fasteignir). Hverjar? .............. 

Útgerðareignir færðar á eignaframtal kr. 

IV. Ýmsar upplýsingar um útgerðina. 

I. Hve lengi stundaði báturinn (bát. 2. Hve margir voru skipverjar og land- 

3. Veiðarfæri: 

5. Beita, keypt 

arnir) veiðar? 

177 

  

menn ? 

  

Båtsnafn 
Porskveidar 

Utgerdar- Par af 
timidagar rodrard, 

Sild- 

veiðar, 

dagar 

Aðrar 
veiðar, Bátsnafn 
dagar 

Þorskveiðar Sild- , 

A veiðum Í landi 

Aðrar 

veiðar {| veiðar 

  

            
  

  

ð. Hafi útgerðarmaður (menn) eða fólk á hans (þeirra) framfæri, lagt fram 

vinnu við reksturinn, sundurliðist það þannig: 

Við veiðar Beitingog að-| Fiskverkun, |Önnur vinna,| Vinna alls, 
Nafn „an , . 

Starf Dagsverk gerð, dagsv. dagsverk dagsverk dagsverk 

  

          
 



1. Ráðninsakjör sl 

a. Séu hlutas 

brúttó aflasölu: 

Í hve marga siaði 
"4 „Á ni 
utgeroarinnar 

  

malsveins , 

ilgreinið aukaþóknun 

„stýrimanni skipstjóra 

andmanni 
“ , 

c. Nettó hlutur eða kaup yfir 

  

utg 

    

r 

b. Sé fastakaup å borskveidum hve 

, véælstjora . matsveini 

orein hvada kostnadarlidir dragast frå 

ii? Hve ma til: 

  

t var þá kaup vfir útgerðartímann hjá: < 

, håseta 

Sartmabihd: 

  

Porsk Ldrar 

veiðar veiðar Samtals 

  

  

  

Sild- 

veiðar 

Þorsk- 

  

veiðar veiðar Samtals 

  

  

  

  

       
    

   

Kr. a Kr. a Kr 1 kr Kr. a. Kr. a 

Skipsljóri Matsveinn 

Stýrimaður Håseti 

Vélsljóri 

nar. 

ser að útfylla af 6llum beim ! alli tdamegin. Hluti skipverja må 

hafa út á veiðar róðrai i frå er skipt 

opna v í fjöru, skal áætla 

sem þe öluverð á þe sem kemur í hlut       

   

   
     

    
   

  

skal hún    

    

reina nafn úl- 

er einstaklings 

til um. 

iðandi,    tgre 

  

amtali bess, en ella framtali 

   

  

nåkvæmle 

      aflans, sem sl g 

tegund- 

  

og såluver hverrar    
skal upp bruttå solu aflans 

nokkrum kostnadarlidum; þeir 

  

   

  

bad til 

tilsvar 

6. a. 

og færa 

En 

undir IL 

hluta. 

Ida 

  

magni og verði 

  

það ástand, fiskurinn er 

  

sem 

  

         

ykkjalali, skal seljandi 
41 

U: 'kaður“ kemur 

verkaður fiskur. Ur IL A. d: „Slægður með 
| ken slægður en ófla fiskur.      

   
      tekjuliði skal og með 

og tilgreindu magni. 

  

mokk), sem útgerðin 

    

og selur eigi, skal færa 

til 

beitu 

:ð áætluðu markaðsverði, en    thvað af þessari 
   
hún til með 

2. En 

færist 

eignar    það sem ónot- 

beitu aftur á móti     

eins nákvæmlega og unnt er,
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fisk og annan afla, sem útgerðarmaður sjálfur 

hefir tekið til heimilis síns á árinu (sé það ekki 

fært jafnóðum sem sala) og skal teikna það eins 

og samskonar fiskur er seldur á hverjum tíma. 

4. síðar um Í. 4. 

  

Um il. Gjöld. 

Gæta skal þess um keyptar útgerðarvörur að 

færa aðeins til gjalda það sem raunverulega er 

eytt eða notað af þessum vörum á árinu. Á 

veiðarfærum kemur t.d. til gjalda: veiðarfæri, 

sem til eru í ársbyrjun, að veiðbættu því, sem 

keypt er á árinu (greitt og ógreitt), en að frå- 

dregnum veiðarfærum Í árslok. sem meta verð- 

hvert færð undir Hi. 3). 

Þessi vegla gildir einnig um: Beilu, olía, salt, 

fl, (Sjá liði 2., 3, 4, 

ur Í skipti (og eru 

fæði, umbúðir, tunnur 0. 

5, 7, 8 b., 9 b. og 10.). 

Með 

kostnaður. sem leggst á hverja tegund fyrir sig. 

Til gjalda skal eigi færa kaup eða hluti til úi- 

Þótt hann hafi t. d. 

skipstjóri eða unnið á annan hátt við rekstur- 

inn, og heldur eigi vinnu þeirra, sem á hans 

(kona, börn o. fl), sjálf- 

stæðir skattgreiðendur séu (sbr. liði 6. a og b, 

7, 8. a, 9. a og 16. a. Athugið að þessir Hðir séu 

í samræmi við starfsmannaskýrslu). Þessi eigin 

vinna færist hvergi til gjalda, en skal sundur- 

IV. 3. Þessari reglu ber og yfirleitt að 

sameignarfélasi, ef eigendur eru 

kostnaðarverði þessara vara telst og sá 

veri   serðarmanns sjálfs 

framfæri eru nema 

liðast í 

fylgja í ekki 

fleiri en 3, nema félagið sé skattlagt sérstaklega. 

  

Einstakir aldaliðir; 

1. Gætið Þess að fiskbirgðir í ársbyrjun séu 

tilfærðar þær sömu og í árslok á fyrra árs 

skýrsin. 

2. Halda 

við borskveiðar 

3. Hér kemur 

er til beitu. Sömuleiðis is 

skal aðgreindum veiðarfærakostnaði 

og sildveiðar. (Sjá um IM. 3). 

síld, smokkur o. fl, sem notað 

notaður til beitu- 

bátnum (aftur á móti kemur ís til 

geymslu á fiski á kostnað). Það, sem 

notað er af beitu. veiddri á bátinn sjálfan, kem- 

ur hér til gjalda með sama verði og fært er til 

tekna undir 1. 2. (sjá um bann lið). 

4. Hér kemur allt til vélar: olíur. pakningar, 

lvistur o. fl. 

5. Hér kemur Öll salteyðsla bæði um borð og 

í landi. 

6. a og b. Undir a kemur kaup eða hlutir skip- 

verja í veiðiferðum, þar með talin aukaþóknun 

Þegar fastakaun er. 

við aðgerð á fiski, 

færa undir þessa liði 

geymslu í 

ýmsan 

til yfirmanna — eins og 

Undir b. kemur landvinna 

Ekki 

vinnu skipverja við viðgerð á bátnum, sé hún 

greidd sérstaklega; það kemur undir Hð 12. Eigi 

beitingu o. fl. má 

  

má gjaldfæra kaup útgerðarmanns sjálfs, sam- 

kvæmt framansögðu. 

7, Hér kemur fæðiskostnaður, fæði skipverjar 

sig ekki önnur hlunnindi til skip- 

j landvinnufólks, s. s. húsnæði, t. d. 

þar sem verbúðir eru. Endurgreiðslur fyrir fæði 

t frá. 

8. a og b. Undir a kemur öl vinna við fisk- 

(þó ekki eiganda sjálfs eða 

skylduliðs hans): tppskipun, flutningsvinna, um- 

stöflun. fiskbreiðsla, framskipun o. fl. Undir b 

kemur annar fiskverkunarkostnaður, s. s. fisk- 

reilaleiga fiskumbúðir, fiskmat, akst- 

ur oO. ll. 

sjálfir, og 

ve eða 

    

verkun vinna 

(greidd), 

komið til 

verkunarlaunum, 

sundurliðunar 

0. a 68 b. Sundurliðist eins og liðurinn á und- 

fiski 

  

ákveðnum 

gjalda án 

verkunar 

Þau 

komi. 

gegn 

færast hér til 

þess til 

an Í ar vinna og b: annar kostnaður: Tómar 

tunnur, sykur, krydd, bryggjuleiga, ljósagjald, 

  

valnsskatiur o. fl. 

10. Hér kostnaður 

og lýsistunnur (notaðar). 

11, Hér koma hafnargjöld, vitagjöld og önnur 

bálagjöld. 

ið. Halda skal aðgreindu viðhaldi á bát með 

(a) (íb). Viðgerðarkostnað 

vegna sjóskaða má eigi færa til gjalda, að því 

endurgreiddur. Sé ekki 

endurgreiðslu sjóskaða, þegar 

sert er upp Í árslok. skal hún áætluð og dregin 

frá endur- 

áætlað 

kemur við verkun á lýsi 

áhöldum og á vél 

leyti sem hann fæst 

vitað um fyrir 

viðgerðarkostnaði ársins: reynist 

greiðslan meiri eða minni en það, sem 

cr, tilfærist mismunurinn á næsta ári. 

13. Våtrygging sé í þrennu lagi: a. á bát með 

áhöldum: b. á vél og ec. önnur vátrygging. s.s. 

trygging skipverja, trygging á afla, salti, beitu 

og vistum um borð; brunatrygging á afla, veið- 

arfærum o. fl. í landi. Draga skal frá gjaldliðn- 

endurgreiðslu fyrir hafnarlegu (Ristorno). 

14, Fyrning á bát og vél skal vera 6% af vá- 

bin 

ngarverði. 

IS. Hér kemur greidd leiga fyrir báta, sem 

teknir ern á leigu til útgerðar. Sömuleiðis leiga 

eftir Jakkhús. sildarsöltunar- 

stöð o. fl, ef þetta er tekið á leigu. Séu þetta 

sjálfs, tilfærist engin 

  

fiskverkunarstöð, 

eignir útgerðarmannsins 

  

leiga. 

16. Skrifstofukostnað skal greina í tvennt: a. 

Íaun og b. annan skrifstofukostnað. 

17. Á annan kostnað færist m. a.: lyf og lækn- 

ishjálp skipverja, lögskráning, útflutningstollar 

0. 8, ÍV. 

Aths. Á skýrslunni má ekki færa til gjalda: 

Vexti tekjuskatt og útsvar né aðra slíka skatta, 

heldur á að færa þessi gjöld á sjálft framtals- 

eyðublaðið. 

  

1956 
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utgerdarinnar, 

    

færa bær eignir, sem bein- 

linis vidkoma rekstri útgerðarinnar. 

I. Tegund båta skammstafast bannig: rådrar- 

    

  

rb,; opinn vélbåtur (tryllubátur): ovb. 

“bátur: yb. Í aftasta dálki: eigin mats- 

færist eignarverð báts eða báta með á- 

höldum og varahlutum. 

3. Veiðarfæri til þorskveiða og síldveiða skal 

fi eins og þau eru metin við áramót. hvort 

í sínu lagi. Matsverð á síldarnót skal miðað við 

fiögra ára endingu. 

í. Aflabirgðir skulu taldar með áætluðu sölu- 

Séu birgðirnar, eða eitthvað af þeim, selt      

  

rót áður en skýrslan er útfyllt, er rétt 

tillit 

umboðssölu 

að taka til þess við matið. Sé fiskur seld- 

ur Í búist við verðuppbót, skal 

lið 

) D 

hún áætluð færð undir h. og 

180 

Aðr 

verði. 

Gætið 

beilueignar, 

ar birgðir færist til eignar með kostnaðar- 

milli tvennskonar 

beitu veiddrar af útgerðinni (4., f 2) 

þess að greint er á 

og kevptrar beitu (5). 

Um IV. Ymsar upplýsingar. 

I. Tilgreina skal útgerðartímabilið á öllum 

veiðum, en á þorskveiðum auk þess róðrardaga. 

  

   

     

  

2. Skipverjafjöldi miðast við meðaltal skip- 

á hverjum bát yfir útgerðartímann. Tala 

andvinnumanna miðast við þá tölu fullgildra 

una, sem að jafnaði var þörf fyrir til 

il r og við aðgerð og söltun fiskjar.    
3. Hér sundurliðast vinna útgerðarmanns sjálfs 

við 

IT, 

þeirra. 

JG 
08 fjölskyldu hans reksturinn, samkvæmt 

(SJ 
  

ofanrituðu. Um 

aldur 

Gjöld). Sé um börn að 

  

tilfærist 
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134 REGLUGERD 
29. des. 

um stjorn Tryggingarstofnunar ríkisins o. fl. 

l. gr. 

Forstjóri stjórnar Tryggingarstofnun ríkisins í samráði við tryggingarrå d 
undir yfirstjorn rådherra. Skal hann kvedja tryggingarråd saman til reglulegra 
funda ekki sjaldnar en hálfsmánaðarlega og til aukafunda þegar þörf krefur eða 
þegar formaður eða meiri hluti tryggingarráðs óskar. 

Á fundum trvggingarráðs og forstjóra skal taka til meðferðar, auk mála. 

sem áfryjað hefir verið til úrskurðar tryggingarráðs. öll nýmæli, er stofnunina 
   

  

En . 
varðar, allar starfsmanna "og Önnur mál. ef útgjöld hafa í för með sér 

fyrir stofnunina. Verði ágreiningur milli forstjóra og tryggingarráðs. skal leita 
úrskurðar ráðherra. 

2. gr. 

Yfirlæknir Tryggingarstofnunar ríkisins er ráðunautur hennar um öll lækn- 
isfræðileg efni og önnur málefni, er varða viðskipti hennar við lækna, lvfsala. 
sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, og ennfremur um Öll afskipti hennar 

af sjúkrasamlögum innan alþýðutrvgginganna. 

  

Yfirlæknir skal fá til umsagnar öll læknisvottorð, læknisreikninga og aðra 
sjúkrakostnaðarreikninga. er trvggingarstofnuninni berast. Hann gerir rökstudd- 
ar tillögur um mat á slysum og örorku, að því er snertir trvggingar- og Þbóla- 
skyldu og upphæð slysa- og örorkubóta. 

Yfirlæknir aðstoðar við alla samninga, er trygeingarstofnunin kann að gera 
fyrir sína hönd eða í umboði sjúkrasamlaga, við lækna. lvfsala, sjúkrahús og 
aðrar heilbrigðisstofnanir og hefir eftirlit með því. að þeir samningar séu haldnir. 

Yfirlæknir skal vera tl ráðuneytis öllum sjúkrasamlögum innan alþyýðu- 
trygginganna um læknisfræðileg efni, og skal ætið kveðja hann til ráða við samn- 
ingagerðir á milli samlaganna og lækna, lyfsala. sjúkrahúsa og annara heil- 

  

brigðisstofnana. Ef ágreiningur rís út af skilningi á ákvæðum slíkra samnir 
skal og bera það undir hann. Yfirlæknir ferðast á milli hinna einstöku sjúkra- 
samlaga, þeim til leiðbeiningar, eftir því sem nauðsynlegt er og trvggingarstofn- 

unin ákveður. 

Yfirlæknir má jafnframt vera eftirlitslæknir við einstök sjúkrasamlög, ef 
samningar takast um það milli tryggingarstofnunarinnar og hlutaðeigandi sam- 
laga, og á þann hátt, sem um semst. Á þá hlutaðeigandi samlag aðgang að hon- 
um sem trúnaðarlækni sínum Ul eftirlits framkvæmd samninga milli þess og 
lækna, lyfsala, sjúkrahúsa og annara heilbrigðisstofnana. eftir því sem kveðið er 
á Í slíkum samningum. 

Nú ræður sjúkrasamlag innan alþýðulrygginganna sérstakan eftirlitslækni 
og“ skal þá leita staðfestingar á ráðningu hans hjá trvggingarstofnuninni. sem
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tekur ákvörðun um málið að fengnum tillögum vfirlæknis. Skulu slíkir eftirlits- 

læknar vera háðir eftirliti vfirlæknis og hlíta þeim reglum um störf sín, er yfir- 

læknirinn setur og tryggingarstofnunin staðfesti 

FR . 
3. gr. 

Sjukrasamlåg innan albvdutrygginganna skulu setja reglur um starfsmanna- 
£ 

hald sitt og rekstur og greina fjölda starfsmanna, starfsvið þeirra, hvers um sig 

og launakjör. Leita skal staðfestingar irvggingarstofnunarinnar á reglum þessum. 

ft. gr. 

  
1 ryggingarstofnun rikisins annast fjårhagslega vfirendurskodun å reksti 

  

allra sjúkrasamlaga innan alþýðutrygginganna, og må råda sérstakan endurskod- 

anda í því skyni. Heimilt er tryggingarstofnuninni að semja við einstök sjúkra- 

samlög um að endurskoðandi hennar sé jafnframt endurskoðandi hlutaðeigandi 

sjúkrasamlags ásamt öðrum, er sjúkrasamlagið ræður. 

RBegluserð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 26, 1. febrúar 1956, um 

alþýðutrvggingar til að öðlast gildi þegar í stað og birtst ti ettir nav tni öllum 

þeim. sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 29. desember 1956. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

sjúkrasjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka árið 1935. 

Í sjóði Í. janúar 1939 2...2..0000 0 knnee kr. 6152.74 

Gjafir á árinu 22... un enker eee k ek krene 72.50 

Vextir af innslæðu .............0 ss kskereee 252.56 

Kr. 6477.80 

Veittur styrkur å årinu 1935 .....2.00000 kr... 200.00 

Í sjóði í árslok 1935 ..........00.. 0 6277.80 

Kr. 6477.80 

on 
Eyrarbakka, 31. desember 1935. 

Gísli Skúlason. Ásta Jónsdóttir. Gísli Pétursson. 

1956 
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29. des.
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1. 

2 

dl. 

b. 

dt. 

b. 

Vextir i 

Styrkur frú Cathincu Sigfússon 

Plöntun á leiði Pélurs biskups 

IS4 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld sjóðs Þóru Thoroddsen árið 1935. 

Tekjur: 

Peningar í Landsbanka 

Skuldabréf tevkjavíkur 2... rrnnee 

1935 

af skuldabréfum 

Landsbanka 

frá Bikuben 3. marz 1935 

Gjöld: 

Áðalbjargar Sigurðardóllur 

Helgu Finnsdóttur ......... 

Sigrúnar Bjarnason 

Í sjóði til næsta árs: 

ad. 

b. 

Jón Helgason. 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Á Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 kr. ...... Kr. 1000.00 

b. Peningar í innlánsbók nr. 1415 í Útvegsb. Ísl. 1068.23 

Vextir: 

a. Áf BRæktunarsjóðsbréfum .................. kr. 220.00 

b. Af innlögum í Útvegsbanka Íslands ........ 13.00 

Eftirstöðvar til næsta árs: 

í Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 kr. 

Peningar í innlánsbók nr. 

Í Landsbanka 

Skuldabréf Reykjavíkur 

Reykjavík, 31. des. 1950. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 

Tekjur: 

G]old: 

1415 í Útvegsb. Ísl. 

Reykjavík, 10. febrúar 1936. 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. 

kr. 4000.00 

1551.23 

kr. 9285.96 

10000.00 

103.82 

250.00 

1012.61 

Kr. 21252.39 

kr. 100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

30.00 

10622.39 

9000.00 

Kr. 21252.39 

Pálmi Hannesson. 

1935. 

kr. 5068.23 

kr. 5331.23 

Kr. 5331.23 

Sig. Magnusson.
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31. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1935. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1994: 

a. Veðdeildarbréf .......0. kr. 31900.00 

b. Veðskuldabréf 2... 24100.00 

c. Inneign í Söfnunarsjóði 2....0... 31582.21 

d. - Í SPARISJÓÐI 0... 5689.04 

e. Í sjóði hjá gjaldkera 2.................…. 356.03 kr. 71927.88 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ..................... kr. 1519.25 

b. veðskuldarbréfi 2... 120.00 

c. söfnunarsjóðsinnslæðu ............... 1894.93 

d. sparisjóðsinnstæðu 20... 246.41 —— 3780.59 

Gjafir til sjóðsins .........0. 00 237.00 

Gróði á bræfakaupum .....0... eeeeeeeeeeerrreee 200.00 

Kr. 76145.47 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu ........... II kr. 1600.00 

Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf ....... kr. 33400.00 

b. Veðskuldarbréf ....... 2400.00 

c. Inneign í Söfnunarsjóði ................… 32977.14 

d. . Í SPARISJÓÐI 0... -— 5510.30 

e. Hjå reikningshaldara ............... 258.03 sir 1- 
74545.47 

Kr. 76145.47 

Biskupinn vfir fslandi, Reykjavik, 15. marz 1935. 

Jón Helgason. 

dag desembermánaðar 1936. Rikisprentsmidjan 

62 

Gutenberg. 

1956 

138
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139 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1935. 

Tekjur: 

I. Eign í árslok 1931: 

a. Veðdeildarbréf oo... kr. 22500.00 

b. Sparisjóðsinnstæða .........0. 2721.89 

c. Hjá reikningshaldara .............. vre 7 324.19 
' i kr. 

2. Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum ............ „rr. kr. 1041.25 

b. sparisjóðsinnslæðu Cl... 156.88 

3. Gróði á Þréfaskipltn 22... venerne 

Kr 

Gjöld: 

1. Ársgreiðsla til Hvanneyrarprests ..cll.l eeeeeeeeee kr. 

2. Styrkur veittur séra Lárusi Arnórssyni .............. 

o. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf Lo …. kr. 23000.00 

b. Sparisjóðsinnstæða Gl.llll 3280.02 

c. Hjá reikningshaldara .....0..0. 121.19 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík. 15. marz 1936. 

Jón Helgason. 

140 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1935. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1931: 

a. Veðdeildarbréf (0... kr. 2300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ................. 3597.25 

ce. i sparisjovi Lo. 382.16 

d. Eignin Ytra Vallholt .,................... 7100.00 

Flyt kr. 

kr. 

(; 

Do
 

Sa
 

Et
 

16.08 

1198.15 

200.00 

". 26944,21 

140.00 

100.00 

26404.21 

". 26944,21 

13379.,41 

15379.41
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487 

Flutt 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........... kr. 108.50 

b. inneign Í Söfnunarsjóði ............... 215.83 

Cc. inneign 1 sparisjodl ....... 1848 

d. Eftirgjald eftir Ytra Vallholt .............. 350.00 

Gjold: 

Uthlutad ekkjum i Hegranesbingi 2... 

Eign í árslok 1955: 

a. Veðdeildarbréf „0... kr. 2300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ........... 3813.08 

c. - I sparisjodi Ll. 509.14 

d. Eignin Ytra Vallholt .c..c.000.. 7100.00 

Biskupinn vfir Islandi, Reykjavik, 15. marz 1956. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1935. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1954: 

a. Veðdeildarbréf ......0.. kr. 3900.00 

b. Veðskiuldarbréf 0... 500.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ,............... 9527 .51 

d. - Í SPAFISJÓÖI Lo 1002.87 

e. Hjá reikningshaldara ................. 173.83 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ......0... kr 185.50 

b. veðskuldarbréfum 2... 22.50 

c. — söfnunarsjóðsinnstæðu ..............… 571.65 

d. sparisjóðsinnstæðu 00... 37.57 

kr. 13379.41 

692,81 

Kr. 14072.22 

kr. 350.00 

ii ni ken 

Kr. 14072.22 

kr. 15104.24 

817.22 

Kr. 15921.46 

1956 

140 

141
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141 

142 

ISS 

Gjöld: 

Eignir í árslok: 

a. Veðdeildarbréf ......0. kr. 

b. Veðskuldarbréf oo. 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði 220200 

d. - Í SPAFISJÓÐI lll. 

e. Hjá reikningshaldara 

1400.00 

500.00 

10099.19 

825.94 

96.33 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 15. marz 1936. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1935. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1954: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 

b. Innstæða í sparisjóði ......000. 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 0... kr. 

b. sparisjóðsinnstæðu ........... 

Gróði á bréfakaupum 22.00.0000 

Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf ...... kr. 

b. Innstæða í sparisjóði ......20... 

1300.00 

953.56 

59.50 

47.80 

1800.00 

660.86 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 15. marz 1936, 

Jón Helgason. 

kr. 15921.46 

Kr. 15921.46 

kr. 

kr. 

2253.56 

107.30 

100.00 

r. 2460.86 

2460.86 

r. 2460.86
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjåld Dalhoffslegats årid 1935. 

Tekjur: 

Eign i årslok 1934: 

a. Veðdeildarbréf ........00 kr. 2700.00 

b. Sparisjóðsinnstæða ......0.0 00 1205.31 - 
pars ME kr, 3905.31 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 2... rr kr. 135.00 

b. sDarisjóðsinnsltæðu 0... 36.18 - 

það 0 171.18 

Gróði á bræfakaupum #.....00000 000 200.00 

Rr. 4276.49 

Gjöld: 

Eign í árslok 1955: 

a. Veðdeildarbréf ..........0. 0 kr. 3700.00 

b. Innstæða Í sparisjóði .....0000 576.49 kr. 4276.49 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 15. marz 1996. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thóru Melsteð 1935. 

Tekjur: 

Eign í árslok: 

4276.49 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ......0.00 000 rrrr ren kr. 963.12 

b. Vextir á árinu 2........ 0 57.78 

Kr. 1020.90 

Eign í árslok 1930: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ......00000 0. kr. 

Kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 19. marz 1956. 

Jón Helgason. 

1020.90 

1020.90 

1956 
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145 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1935. 

Tekjur: 
1. Eign í árslok 1984: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 2... kr. 26709.92 
2. Vextir á árinu „20... 1602.63 , rr LE kr, 983192.55 

Kr. 28312.55 

Gjöld 
Eign í árslok: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 00.00.0000. kr. 28312.55 
kr. 28312.55 

Kr. 28312.55 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. marz 1986. 

Jón Helgason. 

146 REIKNINGUR 
styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. september 1935 til 30. ágúst 1936. 

Tekjur: 
1. Eign í byrjun reikningsárs: 

a. Veðdeildarbréf Lo... kr. 22500.00 
b. Innstæða í sparisjóði .....0000 1980.66 
Cc. í hlaupareikningi .............. = "15.91 kr. 24496.57 

2. Vextir å årinu: 

a. Af veddeildarbréfum 2... kr. 1080.00 
b. sparisjóðsinnstæðu 00.00.0000 116.95 

: - hlaupareikningsinnstæðu 2... 3.78 - 
Cc. hlaupareikningsinnstædu 348 1200.73 

Kr. 25697.30
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Gjöld: 146 

Styrkur veittur á árinu 20.00.0000 nr kr... 870.00 

Eign í lok reikningsárs: 

a. Veðdeildarbréf (2... er. kr. 22500.00 

b. Innstæða í sparisjóði Q.c.cc000 2297.61 

Cc. í hlaupareikningi 20... 29.69 
2482 30 

Kr. 25697.30 

Reykjavik, 30. sept. 1956. 

Jén Helgason. Påll Einarsson. Björn Þórðarson. 

Reikningur þessi samþykkist hér með. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. desember 1936. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
Jón Gunnlaugsson. 

REIKNINGUR 147 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1934 og 1935. 

Tekjur: 

Sjóður við árslok 1933 (Stj.tíð. 1934, B. bls. 268): 

a. Í Söfnunarsjóði 2....000.. HR kr. 2130.02 

b. Hjá forstöðunefnd Dyrleifarminningar .... 35,92 kr. 2165.94 

Vextir 1934 22000 eeeeeeeererrrrrrrrerreer kr. 1274 

Textir 085 21.5% 
Vextir 1985 ......2... 0 r rene 121.59 249.00 

Gjöf til sjóðsins frá forstöðunefnd Dyrleifarminningar .... 25.00 

Kr. 2139.94 

Gjöld: 

Varið samkvæmt skipulagsskránni 1964 ....... kr. 60.92 

Varid samkvæmt skipulagsskrånni 1935 ...... 36.99 kr. 97.91 

Eign vid årslok 1935: 

a. Í Söfnunarsjóði .......:.11..- IR kr. 2307.10 

b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar ..... 34,93 uge nn 

' ' 2342.05 

Kr. 2439.94 

I forstådunefnd Dyrleifarminningar. 

Skútustöðum, 21. apríl 1956. 

Kristín Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir. Kristjana Hallgrímsdóttir.
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1935. 

Tekjur: 
Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1984 lll kr 
Vextir 1935 ss 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1934 sr kr. 
Vextir 1935 

Í eiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1984 lll kr. 
Vextir 1935 ....... 

Skaftártunguhreppsdeild: 
I sjodi 31. des, 1934 ss kr. 
Vextir 1935 ss 

Ålftavershreppsdeild : 

I sjodi 31. des. 1934 ss kr. 
Vextir 1985 200. 

Hvammshreppsdeild : 

Í sjóði 31. des. 1980 Lllll kr. 
Vextir 1935 

Dyrhólahreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 198L Ll kr 
Vextir 1985 lll 

G j old 

Hörgslandshreppsdeild: 
Í sjóði 81. des. 1985 lll 
Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Styrkur veittur af ársvöxtum 1035: 
Elinborg Ásgrímsdóttir ....0.0..0 kr. 
Guðrún Pálsdóttir 

Í sjóði 31. des. 1935 

1205.26 

66.28 

720.50 

39.62 

192.24 

27.07 

299,85 

16.48 

197,77 

30.07 

158.75 

iði 

221.04 

12.15 

15.00 

14.70 

730.42 

Flyt 

760.12 

519.31 

316.33 

233.19 

Kr. 4162.80 

760.12 

kr. 2031.66



3. Leidvallarhreppsdeild: " 

Í sjóði 31. des. 1935 ........... 

1. Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1935 

Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1935 

AI
 

6. Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1935 

í. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1935 

Vík, 14. 

Jón Þorvarðsson. 

REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS 

195 

Flutt kr. 2031.66 

519.31 

a 316.33 

233.19 

Kr. 4162.80 

júlí 1936. 

Gísli Sveinsson. 

vátryggingarárið 15. október 1934 til 14. október 1935. 

Aðalreikningur 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands. 

Gjöld: 

I. Brunatjón á fasteignum ................ kr. 136332.60 

Þar af greitt af endurtrvggjanda ....... 52947.61 kr. 83381,06 

Il. Brunatjón á lausafé .............. kr. 10978.75 

Þar af greitt af endurltrvggjanda 6281.55 1697.20 

IIL Reksturskostnadur ........0%00 00 18869.74 

IV. Umboðslaun ........0%00 0. nrnnere 23512.62 

V. Til frádráttar á bókuðu eignaverði: 

1. Slökkvitækjabirgða .................. kr 180.57 
2. Áhalda og húsgagna .................. 863.00 1043.57 

VI. Framlag vegna landskjálftatjónsins .....2220eereeeeerns 10000.00 

VII. Tekjuafgangur: 

1. flokkur: 

a. Flutt frá f. ári ..... kr. 11350.30 

b. Tekjuafgangur þ. á. 271606.92 

Flyt kr. 282937.22 kr. 171508.09 

63 

1936 

148 

ISLANDS 149



1936 

149 

II. 

111. 

VI 

194 

Flutt kr. 282937.22 

Lil frádráttar gjaldal. VI. 10000.00 kr. 272987.99 

2. flokkur: 

a. Flutt frá f. ári ....... kr.  6306.47 
b. Tekjuafsangur bp. á. .. 62352.13 

68658.60 

Samtals kr. 341595.82 
sem færist þannig: 

I. Lagt í varasjóð 1. fi. 00... kr. 260000.00 
í BL eueeeeeeeerrrevee 60000.00 

ö. Flutt til vn. á. tilheyrandi 1. fl. 2... kr. 12937.22 
L - AR 8658.60 

Flutt frá fyrra ári: 

Tilheyrandi 1. fl ss. kr. 11330.30 

2. 2. a 6306.47 

Iðgjöld af fasteignum ........... kr, 466980.19 

Þar af greitt endurtryggjanda .......... 153786.54 

Iðgjöld af lausafé 22.00.0000 kr. 13415.73 

Þar af greitt endurtryggjanda ........... 5259.85 

Vextir .........00.0 revee 

Þóknun og ágóðalhluti frá endurtryggingarfél. Storebrand: 

1. Þóknun (Provision) #...0.0 kr. 51805.29 

Ágóðahluti .....0... 33745.95 

Hagnaður á innleystum verðbréfum: 

I. Veðdeildarbréfum „cc... kr. 1894.00 

2. Riíkisskuldabréfum ........ 160.00 

ð. Veðskuldabréfi „0... 50.00 

Reykjavík, 15. janúar 1936. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigur). 

kr. 171508.09 

320000.00 

21595.82 

Kr. 513103.91 

kr. 17636.77 

313193,65 

8175.88 

106442.37 

65551.24 

2104.00 

Kr. 515103.91 

Jóhannsson.
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Efnahagsreikningur 

Brunabótafélaes Íslands 14. október 1935. 

Eitenir 

I. Sjóður ......... BENNI kr. 

Il. Innstæða í bönkum og spariSJÓði 20... 

TI. Ríkissjóðsábyrgð .............… a 

IV. Verðbréf: 

I. Veðdeildarbréf ........... kaupverð kr. 367947.00 

2. Rikisskuldabréf .......... 5840.00 

3. Jarðræktarbrét ....... AN 102100.00 

1. Bæjarskuldabréf ......... 20300.00 

5. Vega- og brúargerðalánabréf ....... 1012.50 

6. Veðskuldabréf ........ 563289.51 

V. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sýslu-, bæja- og sveitarfélaga 

VI. Víxlar suse ene kernerne rnsne 

VIL Lån til bæjar- og sveitarfélaga til slåkkvitækja 

VII. Skuldir umboða ........0..0 0 

IX. Ýmsir skuldunautar ......0..000. 0 

X. Áhöld og húsgögn ......0.0.. 

XI. Slökkvitækjabirgðir ........0.... 0 

Kr. 

Skuldir 

I. Ábyrgðarsjóður ........02%0.. kr. 

Il. Inneignir umboða .......... 00 

III. Ógreiddar brunabætur 

IV. Inneign Storebrand, Oslo: 

1. Í viðskiptareikningi ................ kr. 38076.31 

2. Fyrir slökkvitæki 2... 5145.90 
smide 

V. Varsjóður 1. flokks: 

Í. Flutt frá fyrra ári 200... kr. 17885335.90 

2. Af tekjuafgangi ársins ............ 260000.00 

VI. Varasjóður 2. flokks: 

1. Flutt frá fyrra ári ....... HR kr. 8500.00 

2, Frå hinum sameiginl. brunabótasj. .. 245508.40 

3. Af tekjuafgangi årsins .............. 60000.00 

Flyt kr. 

51454.92 

643997.63 

800000.00 

1061789.01 

990225.00 

11250.00 

172672.27 

67380.13 

2203.67 

6700.00 

8000.00 

3245752.03 

800000.00 

640.05 

22630.27 

38522.21 

2048335.90 

314008.40 

3224136.81 

1936 
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149 Flutt kr. 3224136.81 
VIL Flutt til næsta års: 

Í. Tilheyrandi 1. flokki .............. kr. 12937.22 
9 9 6586 2. PA enenrererevee 8658.60 21595.89 

Kr. 3245732.63 
Reykjavík, 15. janúar 1936. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Framanritaður reikningur er í fullu samræmi við bækur félagsins og fylgi- 
skjöl, sem við höfum endurskoðað. Ennfremur höfum við alhugað sjóð, banka- 
innstæður og verðbréfaeien og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 5. júní 1936. 

J. Guðmundsson. Forfi Jóhannsson. 

149 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld 1. flokks {vátryggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

frá 15. okt. 1934 til 14. okt. 1935. 

Gjöld: 
I. Brunatjón á fasteignum .......0000 kr. 67109.30 

II. Brunatjón á lausafé .....ll..d 1476.00 
IN. Rekstrarkostnaður ....... 39205.14 
IV. Umbodslaun ss, 18610.74 
V. Afskriftir ss - 1043.57 

VI. Framlag tl landskjálftatjóns 2. 10000.00 
VIL. Tekjuafgangur: 

I. Flutt frá f. á 2......0.0...... kr. 11330.30 
2. Tekjuafgangur hp. å. .................. 271606.92 

kr. 282937.22 
Að frádregnum gjaldalid VI ............ kr... 10000.00 

Samtfals kr. 272937,22 
sem færist bannig: 

Í. Lagt í varasjóð 

2. Flutt til n. á. 

FR Er. 260000.00 

12937.22 
272937.22 

Kr. 410381.97
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Tekjur: 

I. Flutt frá fyrra ári 2........0020 0 kr. 

IL Iðgjöld af fasteignum 

IN. Iðgjöld af lausafé 

IV. Vextir ........... 

V. Þóknun og ágóðahl. frá endurtrvggingarfél. Storebrand 

VI. Hagnaður af innleystum verðbréfum 

Kr. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld 2. flokks (vátryggingar í sveitum) 

frá 15. okt. 1934 til 14. okt. 1935. 

Gjöld: 

I. Brunatjón á fasteignum .........0 0 kr. 

II. Brunatjón á lausafé ........22.0 000 

II. RBekstrarkostnaður ........0..0 0 

IV. Umboðslaun .......0.000 00 

V. Tekjuafgangur: 

1. Flutt frå fyrra åri ................. .… kr. 6306.47 

2. Tekjuafgangur þ. á. 20... 62352.15 

Samtals kr. 68658.60 

sem færist þannig: 

I. Lagt í varasjóð 20.00.0000 kr. 60000.00 

2. Flutttiln. á. 2... 8058.60 

Kr 

Tekjur 

I. Flutt frá fyrra ári .........000 000 kr. 

I. Iðgjöld af fasteignum ......0..00 0 

HI. Iðgjöld af lausafé .....00.000 0. use 

IV. Vextir ........02. 00 

V. Þóknun og ágóðahl. frá endurtryggingarfél. Storebrand 

11330.30 

237011.93 

5300.46 

95359.47 

59215.81 

2104.00 

110581.97 

16275.66 

9221.20 

9664.60 

1901.88 

68658.60 

 102721.94 

6306.47 

76181.72 

2815.42 

11082.90 

6335.43 

". 102721.94 

149
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150 FISKVEIDASJODUR ISLANDS 

Jafnadarreikningur 31. des. 1935. 

Útlán ooo. sr ueeueservvrvves kr. 1565514.82 

Skuldabréf Reykjavikurhafnar ..... BR 107000.00 

Rikisskuldabréf ........... ER IR 600.00 

Viðskiptameinn .....0.2.0. knnne 8740.71 

Bankainnstæður: 

a. Vegna varasjóðs ..... kr. 102038.50 

bh. veðlrygeingasjóðs ............ en eres 10502.63 112541.13 

EL SJÓÐUR 20... 392230.85 

Kr. 2186627.51 
Skuldir 

Stofnsjodur ........... 0 enker rnrnee kr. 975159.18 

Varasjóður .......000000. en ennen rrnreeee —… 102038.50 

Veðtryggingasjóður FER 10502.65 

Danskt lán, d. kr. 833353.55 á 100.00 2000. 833333.35 

Viðskiptamenn 20... HR 2077 .75 

Gengisreikningur .........0... 00 re. 243900.00 

Fyrirfram greiddir vextir .......0000 00 19016.10 

Kr. 2186627.51 

Reykjavik, 9. janúar 1956. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Helgi Guðmundsson. Jón Ólafsson. Jón Baldvinsson. 

Elías Halldórsson. 

Framanritaðan reikning höfum við yfirfarið og ekkert fundið við hann 

að athuga. 

Reykjavík, 3. febrúar 1956. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson.
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REIKNINGAR LANDSBANKA 

árið 1935. 

I. Sedlabankinn. 

Efnahagur sedlabankans 31. desember 1935. 

Eignir 

Gulmynt 20... kerner kreee 

Inneign hjá erlendum bönkum #......0..0 

Víxlar innlendir og ávisamir ........02%.. 00 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Endurkeyptir vixlar 

Lán í hlaupareikningi 

Reikningslán 

Bankabyggingarnar með húsbúnaði 

Ymsir skuldunautar 

Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) 

Ogreiddir vextir 

Innlendir bankar 

Innlend verðbréf 

Peningar í sjóði 

Stofnfé 

Seðlar í umferð 

Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í reikningslánum 

Inneign sparisjóðsdeildarinnar 

Innheimt fé ekki útborgað 

Skuld við erlenda banka 

Tilkynntir tékkar .........%. 000 

Ýmsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir ......0.%. 200 

Tekjuafgangur óráðstafaður: 

1934 

b. Samkv. rekstursreikningi 1935 

a. Frá árinu 1043224.94 

121507.70 

NR kr. 

Flyt kr. 1464752.64 kr. 

ÍSLANDS 

1119673.89 

677927 97 

9092582.92 

92078.87 

5170991.91 

3865258.88 

1894251.32 

775000.00 

289225.39 

". 24857853.88 

3600000.00 

6305000.00 

5909847.55 

14/234.01 

1589049.85 

69713.25 

5154155.37 

5868.16 

8206755.48 

151933.13 

gm þr = 
237595660.76
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151 Flutt kr. 1464732.61 kr. 28759566.76 
Frá dregst: 

a. Tap á lánum og víxlum kr. 211868.48 

bh. Húseignir bankans 

lækkaðar í verði ...... 25000.00 

c. Vextir af slofnfé ..... 130672.14 

1098297.07 

Kr. 21857853.83 

Landsbanki Íslands. Reykjavík, 21. marz 1936. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bæk- 

ur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sann- 
reynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda 
Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 26. marz 1936. 

Ingólfur Bjarnarson, 

forseti. 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1935. 

Tekjur: 

I. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 

Innb. vextir og forv. á árinu kr. 1229503.90 

Þar af tilhevrandi næsta ári - 151983.15 FSN 
' 1077570.77 

Ógreiddir vextir 2... ere. 77353.55 . 5 
ki 12 

2. Ymsar tekjur .........0..0 0 Hee 24 

,„ kvittar 

31692.75 

17798.17 

Kr. 1479490.92



1. 

2. 

3. 

1 

Útborgaðir vextir 

Kostnaður við rekstur bankans 

Kostnaður við seðlagerð 

Stofnaðir sjóðir í Hlefni af finmtuesafmæli bankans: 

a. Vegna starfsmannafélags bankans ...... kr. 25000.00 

b. Vegna Slysavarnafélags Íslands ......... 50000.00 

Tap á fasteignarekstri 22.00.0000... 

Reksturshagnaður 

Kr. 

Í. Sparisjóðsdeildin. 

sr eeverrevesese kr. 5523554. 

394127.75 

30000.00 

75000.00 

6300.86 

121507.70 

14/9490.92 

J 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1935. 
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9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 1058813.63 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ........ 3441567.83 

c. Handveðslán 205285.25 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 

bæjarfélaga 00... 558344,51 

e. Búnaðarlánadeildarlán .......... AR 66.181,00 

f. Reikningslán .......... HR 1470404.28 
KI 

Vixlar innlendir og åvisanir 20.00.0020. 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ................ 

Lán í hlaupareikningi ........000.00 0 

Erlend mynt 2.....002. 0 nes 

Bankavaxtabréf .........%.0.00 0 

Ríkissjóðsskuldabrét og önnur innlend verðbréf ...... 

Fasteignir: 

a. Bankabyggingar með húsbúnaði .... kr. 88231.50 

b. Aðrar fasteignir ......0.00 897081.71 

Inneign hjá erlendum bönkum .....0..0 

Inneign hjá öðrum bönkum #....000. 

Inneign hjá seðlabankanum #......0000.0 00. 

Ýmsir skuldunautar .......0.0.0. 0 

Ógreiddir vextir ............. 

Áhaldareikningur ........000 0. 

Peningar i sjodi ss. renerne 

Kr. 

9780896.56 

20160772.13 

1406.03 

168029.02 

255.10 

5455709.50 

3820790.59 

985519.21 

146329.90 

29501.67 

1589049.85 

891115.17 

302967.09 

6000.00 

137487.28 

13478633.04 

64 
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Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1991) ............ kr. 1494402.62 
Brezkt lán tekið 1924 ....00.0. 0 -  1993500.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi .........0)00...0... -  1379753.40 
Innstæðufé í sparisjóði ......0.000. - 90254106.39 
Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ................... —  4685785.20 
Afskriftir útibúanna á Eskifirði og Selfossi og Sparisjóðs 
Árnessýslu ......0.0.. nende 335000.00 
Skuld við erlenda banka .........00000 00 55958.61 
Inneign veddeildarinnar 2... 2184000.91 
Innheimt fé ekki útborgað 2... eee 27105.37 
Ymsir skuldheimtumenn 2... ss. 200025.61 
Fyrirfram greiddir vextir ......0..... - 123927.38 
Tekjuafsangur óráðslafaður: 

a. Frá árinu 1934 .,.................... kr. 352288.31 

b. Samkv. rekstursreikningi 1935 ....... 620195.80 

kr. 981484.11 
Frá dregst: 

a. Tap á lánum og vixlum kr. 418185.58 

b. Tap á fasteignum ..... . 83230.98 

c. Tap í Sparisj. Árnes. .. 35000.00 
536416.56 

9 145067.55 

Kr. 43478633.04 

Landsbanki Íslands, Reykjavík, 21. marz 1986. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan 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. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 
Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

teykjavík, 26. marz 1936. 

Ingólfur Bjarnarson, 
forseti.
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Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1935. 

No 
a
 

sa
 

Go
 

ND 
St
 

Tekjur: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ............ kr.  80946.34 

Innb. vextir og forv. á árinu kr. 2672725.20 

Þar af tilhevrandi næsta ári —  423927.38 oe STA! ” ' 2248797.82 
Ógreiddir vextir .........000. 302967.09 - 5 LÆRDE kr. 2682711.25 
Hagnaður af fasteignarekstri ...........0..00.0 0... 5094.95 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .................. 16722.61 

Ýmsar tekjur ..........00000 000. erne ernkns 216792.87 

Kr. 2869321.66 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir 22.20.0000... kr. 1860102.34 
Kostnaður við rekstur „.....000%02.00 0. 348746.76 

Afskrifað af áhöldum .........%.0 00 12000.00 

Tap á fasteignum ..........%% 20. 19276.76 

Reksturshagnaður ........2.2.%. 000. kernerne 629195.80 

Kr. 2869321.66 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar 31. desember 1935. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .............. kr. 1771220.68 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán #............ 1964847.27 

c. Handveðslán .....00.0.000 0. 181285.25 

d. Lán gegn ábyrgð rikissjóðs, sveita- 

og bæjarfélaga .......00%.0 0. 139034.48 

ce. Búnaðarlánadeildarláan ............. 66481.00 kr 

Víxlar innlendir og ávisamir „......000 

Bankavaxtabréf .......0.%0020 0 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 

Fasteignir ........00.0.. 00 

Útibúið á Ísafirði ............0... 0... 

Útibúið á Akureyri .......%%.0.2 0. rrrkknnn 

Útibúið á Eskifirði .........00...00. 0... 

Útibúið á Selfossi .......2.000. 0 rrnes 

Ýmsir skuldunautar ........0000%. 2000. 

4422868.68 

14198119.83 

5438269.00 

2596638.72 

130014.95 

2585473.01 

1201835.67 

2437296.55 

653661.84 

644587.82 

34608766.57 

1956 

115



nm 
æ
n
 

9. 

10. 

301 

Flutt kr. 34608766.57 
Ógreiddir vextir lll 238975.42 
Inneign hjá seðlabankanum .......0.00. 0. 1589049.85 
Áhaldareikningur 22 ere, 6000.00 
Peningar í sjóði. BERA 25928.51 

Kr. 36478720.35 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1981) 2000... kr. 14944092.62 
Brezkt lán tekið 1924 Ll... 1993500.00 
Innstæðufé í sparisjóði ......0.0 eee 25546307.23 
Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ................... 3657177.23 
Innstædufé 1 hlaupareikningi 2.222. 544260.06 
Inneign veddeildarinnar 2... 2184000.91 
Útibúið í Hafnarfirði 222, 373252.52 
Ymsir skuldheimtumenn 2222222. - 191708.54 
Fyrirfram greiddir vextir 20... 322640.14 
Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frå årinu 19541 ,,...............,... kr. 136518.80 

b. Samkv. rekstursreikningi 1935 ....... 548801.80 

kr. 685320.60 

Frá dregst: 

a. Tap deildarinnar sjálfr- 

ar á lánum og vixlum kr. 97127.65 

bh. Tap á fasteignum ..... 81721.85 

c. Tap utib. á Eskifirði .. 200000.00 

d. Tap útibú. á Selfossi .. - 100000.00 

ce. Tap Sparisj. Árnessýslu 39000.00 
—- 518849.50 

0 40 

Kr. 36478720.35 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar árið 1935. 

Tekjur: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ........... kr. 16562.21 

Innborgaðir vextir og for- 

vextir á árinu ....... kr. 1972964.08 

ar af tlheyr. næsta ári -  922040.14 NS Þar af tlheyr. næsta ári 3 1650323.94 

Ógreiddir vextir Gl... 238975.42 - - greiddir vextir ” kr, 1935861.57 
Flyt kr. 1935861.57
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Flutt kr. 

Hagnaður af fasteignarekstri ................. 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ............0..... 

Ýmsar tekjúr .....0.0000 00 

Kr. 

Gjöld 

Útborgaðir vextir .........00 00 kr. 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar, Austur- 

bæjarútibús og útibúsins í Hafnarfirði ....,........... 

Afskrifað af áhöldum .......000. 

RBeksturshagnaður ..........0.. 0. 

Kr. 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1935. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán .......... kr. 603079.55 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......... 151771.98 

c. Handveðslán HR 15000.00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 14400.00 

e. Reikningslán 22.00.0000... 650635.57 
> kr. 

Vixlar innlendir og åvisanir . 

Vixlar og åvisanir til greiðslu erlendis 

Lán í hlaupareikningi ........0.0.0 0. 

Bankavaxtabréf ......... 00 mes krrnenee 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ....... 

Tasteignir: 

a. Húsbúnaður og áhöld kr. 1540.00 

b. Aðrar fasteignir ......... 273540.00 

Inneign hjá erlendum bönkum ....0.00. 0 

Ýmsir skuldunautar ......0..0000.. 0. 

Ógreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Kr 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands 2..000.0.00. kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......0.00 0 

Innstæðufé Í sparisjóði 2..0..0 

1935861.57 

3094,93 

1010.67 

166369.99 

2106337.16 

1352700.49 

192774.87 

12000.00 

548801.80 

2106337.16 

1434887.10 

2582720.78 

1406.05 

114702.50 

3650.50 

76950.62 

278080.00 

109932.14 

1627498.12 

2585473.5 

208487 Sí 

1595301.11 

1389262.51
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Flutt 
Innstædufé gegn viðtökuskirteinum 

Ymsir skuldheimtumenn 2... eee, 

kr. 4389262.51 

133443.14 

40.00 
11757.90 

62994.57 
    

Kr. 4627498.12 

Tekjur 
1. Flutt frá fyrra ári ....0.000. 0 kr. 64447.64 
2. Innborgaðir vextir ........00.0000. eeeeen 124256.43 
3. Forvextir af víxlum og ávísunum .......0000 — 137732.55 
t. Ýmsar tekjur ..........0. eee -  20327.52 

Kr. 346764.14 
Gjöld: 

1. Útborgaðir vextir ........ kr. 182203.13 
2. Kostnaður við rekstur .......0.....0. —  45332.09 
3. Tap á fasteignum ............. 1752.51 
1. Tap á lánum og vixlum .......... — 18309.34 
ð. Flutt Gl næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ...........,.. kr. 41757.90 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ...... 5585.40 

kr. 36172.50 

b. Tekjuafgangur Óóráðstafaður ............ - 62094.57 —  99167.07 

Kr. 346764.14 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1935. 

Eignir 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ kr. 394237.24 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 556498.34 
ce. Handveðslán „2... 9000.00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 15100.00 
e. Reikningslán sees eee 704421.99 -r. 1679257.57 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ........000. 1470849.79 
ö. Lán í hlaupareikningi .......000.0.. 0. 418.88 

Flyt kr. 3150526.24
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Flutt kr. 3150526.24 151 

Bankavaxtabréf .......00%. 000. rr kr er rr res 11110.00 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 37 1854,36 

Fasteignir: 

a. Húsbúnaður og áhöld ........22211000 kr.  5654.50 

b. Aðrar fasleignir ......0000. = 5000.00 10654.50 

Inneign hjá erlendum bönkum .....2220sssseskrerrrerr 1635.60 

Erlend mynt 2......0000 er 255.10 

Ýmsir skuldunautar ......0..0%.0 0 en 1312.24 

Ógreiddir vextir ......000000 0. kkrrrrrnrne 3459.22 

Peningar Í SjÓði ......00000.n nr rr kreere -  $6540.59 

Kr. 3596347.85 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands .....000. 00... kr. 1201835.67 

Skuld við erlenda banka .....20.%%0 000 nn 33831.16 

Innstædufé i hlaupareikningi .....00000%. 0. nn — 244008.41 

Innstædufé i sparisjodi 2....000000 0 1297751.21 

Innstædufé gegn viðtökuskirteinum .....000. - 353799.66 

Innheimt fé ekki útborgað .......000.00 0. 11022.60 

Ýmsir skuldheimtumenn #......00.000 00 8274.35 

Fyrirfram greiddir vextir .....00000. 000 nn - 38310.48 

Tekjuafgangur Óráðstafaður ......00.0000 00... 207514.33 

Kr. 3596347.85 

Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1935. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári ......000000 0. rer rr ere kr. 214407.54 

Innborgaðir vextir ......0.0.. rer kr res — 103156.76 

Forvextir af víxlum og ávísunum ooo - 98776.73 

Ýmsar tekjur ........... 000 rer rrree 21705.49 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 20.00.0000... - 302.53 

Kr. 438347.05 

(Gjöld: 

Útborgaðir vextir 22.22.0000... kr. 140548.97 

Kostnaður við rekstur ......00%000 000 15184.56 

Tap á fasteignum og fasteignarekstri .........0..... 6988.80 

Flyt kr. 192722.35
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Tap á lánum og vixlum 2... 
Húsbúnaður og áhöld lækkað í verði 
Flutt úl næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ...... 1 kr. 38310.48 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum 3459,22 

kr. 34851.26 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

frå årinu 1931 ........... kr. 59101.26 
1932 ............ 83515.93 
1933 2.2.2... 39077.05 
1935 ............ 25820.09 

207514.33 

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1935. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............ kr. 758966.16 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... HI 272902.35 
c. Lån gegn åbyrgå sveita- og bæjarfélaga 89810.03 
d. Reikningslán .....0.. 95180.55 

Víklar innlendir og ávísanir 
Lán í hlaupareikningi 

Bankavaxtabréf Lo 
Rikissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 
Fasteignir: 

a. Bankahúsið með 

b. Aðrar fasteignir 

húsbúnaði 30000.00 

156592.00 

kr. 

Inneign hjá erlendum bönkum 
Inneign hjá öðrum bönkum 
Ymsir skuldunautar 2... 

Ögreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 
Skuld við Landsbanka Íslands 

Skuld við erlenda banka 

kr. 

Kr 

192722.33 

1750.00 

1509.13 

212365.59 

", 438347.05 

1214859.09 

1436314.96 

51289.97 

2680.00 

106577.50 

186592.00 

34762,16 

29501.67 

234559.28 

11738.30 

16989.28 

”. 3325894,21 

”. 2459424.00
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Flutt kr. 2459421.00 151 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......2.0. 000... 128891.33 

Innstæðufé í sparisjóði ............…… HI - 112849.06 

Innstædufé gegn viðtökuskirteinum 20... 109352.29 

Innheimt fé ekki útborgað .......0..0 8490.12 

Ýmsir skuldheimtumenn ......00..%. 0. — 200000.00 

Fyrirfram greiddir vextir 2...0000 6887. 4 

Kr E 325894.21 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1935. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári ........2.. 0. kr,  1129.38 

Innborgaðir vextir .......0..... 0. nen HR 65769.80 

Forvextir af vixlum og ávísunum #2... 7 14582.58 

Ýmsar tekjur .........0..0. 00 1649.85 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ......0..0....... 3854.86 

Flutt til næsta års: 

a. Ogreiddir vextir ......00.0.. kr. 11738.30 

Að frádr. fyrirfr. greiddum vöxtum ..... 6887 41 — 1850.89 

Kr. 124637.36 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir ....00.200. 0 rr kr. 79400.20 

Kostnaður við rekstur .........0.000 0 34701.71 

Tap á fasteignum .......... 000. 10535.45 

Kr. 124637.36 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 21. desember 1935. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 511510.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0....... 195547.89 

 Beikningslán .......0000 00 22166. 17 . 
ce. Keikningslán ið kr. 1029024.06 

Víxlar innlendir og ávísanir „02.00.2002... 172736.77 

Lán í hlaupareikningi .........0000. 0. 1617.87 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 662775.39 

Flyt kr. 2166154.09 

65
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Flutt 
Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði .......... kr. 45000.00 
b. Aðrar fasteignir .............. 31937.76 

Ymsir skuldunautar 

Ogreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands 
Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé segn viðtökuskirteinum 
Ýmsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1935. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 

Innborgaðir vextir 
Forvextir af víxlum og ávísunum .......000.00 
Ýmsar tekjur og mism. á fasteignar. .................... 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 
Ógreiddir vextir 

Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum — 14331.45 

Gjöld: 

Flutt frá fyrra ári, ógreiddir vextir 
Útborgaðir vextir 

Kostnaður við rekstur ..........0.0..000. 0 

Tap á lánum og víixlum 

Flutt til næsta árs: 

Tekjuafgangur óráðstafaður 

kr. 

Kr. 

| 

Kr 

— 998. 

Kr 

2166154.09 

16937.76 

3943.82 

13208.75 

25361.53 

2315605.95 

653661.84 

208580.94 

1087663.87 

213280.30 

135000.00 
14331.45 

3087.55 

. 2315605.95 

10335.03 

98227.29 

27458.98 

3742.02 

11554.55 

28877.30 

sr. 180195.17 

105189.5: ð 
30753.5 

5 

3087.55 

ýr. 180195,17
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Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1935. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......00..0.00. kr. 61875.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............... - 151166.62 
c. Lán gegn ábyrgð sveitarfélaga ........ 63400.00 kr 

Vixlar suse ennen enes renee 

Verðbréf 

Fasteignir 

Inneign hjá innlendum bönkum 

Ýmsir skuldunautar .........00.0.. 

Húsbúnaður og áhöld 
Ógreiddir vextir 

Kr. 

Sparisjóðsinnslæðufé ........00.00 00 rsnee . kr. 

Fyrirfram greiddir vextir . 

Tekjuafgangur óráðstafaður ........... 

Kr. 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1935. 

Tekjur: 

  

1956 

151 

276441.62 

9913.50 

82280.00 

15701.38 

131281.89 

1133.05 

1740.00 

1608.70 

529100.14 

509902.56 

2572.20 

16625.38 

529100.14 

Flutt frá fyrra ári, Óráðstafað .........0200000 000. kr. 18339.21 

Vextir innborgaðir .............0.0 0. 94629.03 

Forvextir ............. 00. enn enesenne 526.00 

Ýmsar tekjur ........0....00 0000 knnnes 7.00 

Greitt upp í áður afskrifað ........0000.00 000. 1014.20 

Ógreiddir vextir ......0..0 kr. 4608.70 

Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum 0 - 2572,.20 2036.50 

Kr. 56551.94 

Gjöld: 

Flutt frá fyrra ári, ógreiddir vextir ...00.000 0. kr. 16640.45 

Vextir útlborgaðir .........00.%0. 0. rr kk 

Kostnaður við rekstur 

Flutt til næsta árs, óráðstafað 

Kr. 

20852.30 

2433.75 

16625.38 

56551.94



1. Skuldabréf fyrir 

1. flokkur 

10. 

lánum: 

ut
 

=
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III. Veddeildin. 

Efnahagur veddeildarinnar 31. 

Eignir: 

2, Ogoldnir vextir og varasjådstekjur: 
a. 

b. 

Ekki fallið í gjalddaga: 

Í. flokkur 

Fallið í gjalddaga: 

1. 
2. 

flokkur 

kr. 684,93 

1850.22 

6540.39 

38055.39 

33215.27 

34447.00 

15925.63 

17969.27 

50118.87 

62736.96 

kr. 1449,99 

3561.12 

12306.40 

162479.06 

62288,91 

67308.60 

84069,15 

73214.92 

91993.73 

8135839 

kr. 

desember 1935. 

31 

24: 

25: 37985 ). 91 

3384446.93 

35232356.59 

3680081.65 

5209098.98 

. 

921513.95 

643030.27 

Flyt kr. 

kr. 24683135.90 

964574,20 

25647710.10
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3. Ymsir skuldunautar: 

4. Inneign hjå Landsbanka Íslands: 

I. flokkur „..... kr. 

| 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð: 

1. flokkur #0... kr. 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur .......... kr.  3039.75 

3 1944,00 

Í MI 5996.25 

0 - 1230.00 

Flyt kr 12210.00 

Flutt 

2168.55 

1265.80 

636,60 

661.23 

11.20 

214.97 

(2.25 

161032.12 

38936.50 

240306.05 

399957.07 

244662.79 

214664.37 

292805.16 

227077.73 

189364,67 

175194,45 

83400.00 

196600.00 

706000.00 

3348300.00 

2573500.00 

2637300.00 

3522600.00 

3651500.00 

3802800.00 

5301800.00 

kr. 

Kr. 

kr. 

kr. 

1956 

25647710.10 151 

5060.60 

2184000.91 

27836771.61 

25823800.00 

25823800.00
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151 Flutt kr. 12210.00 kr. 25823800.00 
7. flokkur .......... — 957.50 

8. SR — 750.00 

9. a — 4820.00 

10. mm eee — 5437.50 
kr.  24175.00 

b. Ekki fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur .......... kr. 1876.50 

2. AI 1423.50 

B — 15885.00 

75336.75 

Be eeeeeelsn - 64337.50 

0 —  65932.50 

A 88065.00 

8. mm eeeeeeeree - 91287.50 

9. 0 uerrvreee —… 95070.00 

10. — HR — 1832545.00 
634759.25 rana 
A 658934.25 

ö. Mismunur sem reikningslega er eign varasjóðs: 
1. flokkur 2... kr. 120570.72 
PI 17.57 

3. ENN - 87881.36 

IN 315999.21 
5. NR 153888.29 
6. . BR 150579.98 

7. sr 196285.60 

8. 128022.21 

9. - RN -  109083.89 

10. SR 91678.53 
1354037.36 

Kr. 27836771.61 
Landsbanki Íslands, Reykjavík, 21. marz 1988. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bæk- 
ur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 
Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavik, 26. marz 1936. 

Ingólfur Bjarnarson, 

forseti.
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Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildarinnar á árinu 1935. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ............0. 0. kr.  8708.79 

Vextir af lánum ............. 00 2775.34 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ......00. kr. 1012.00 

b. Dráttarvextir og provision ............... 939.70 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... …—m 4655.31 6607.01 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1935 ,............... 162900.23 

Kr. 180991.37 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ........0..%). 0000. kr. 12200.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ..........0..0000 0. . 1056.75 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 3700.00 

b. Annar kostnaður .........0..0.. 000. — 2.50 3702.50 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 .............. — 161032.12 

Kr. 180991.37 

Innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildarinnar á árinu 1935. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ..........0.00 0000. kr. 19130.69 

Vextir af lánum ..........%.0. 0. 8174.28 

Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum 2... kr. 907.67 
b. Dráttarvextir og provision ............... 1607.63 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 750.23 2965,53 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar 1985 ,........... —  48913.05 

Kr. 79483.55 

1936
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151 Utborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabréf ......0.0000 0. kr. 29100.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfnn ......0..)0.0. 00 9767.25 

3. Vextir af aukaafborgunum #.......0...000 00 11.25 

{. Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 20.00.0000... 1500.00 

3. Ymsir skuldunautar .........%..0..0 0 168.55 

6. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 19535 ,............. — 38936.50 

Kr. 79483.55 

Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1935. 

Innborganir: 

I. Borgað af lánum ..........%%2 02 ennen renne kr. 84567.97 

2. Vextir af lánum ........0..2000 0. 30766.25 

3. Varasjóðstekjur: 

a. 75% af lánum ....... kr. 3418.12 

bh. Dråttarvextir og provision ...............… 1977.78 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum .... 5337.04 mn sn DJ ' 13732.94 
4. Ymsir skuldunautar .........%%.. 000. 167.12 

ð. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1955 ................ 232616.54 

Kr. 361850.82 

Utborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabréf .......2..00.. 020. kr... 85300.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum .......0%0 00. 33781.50 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 2200.00 
| ar kastnaðnr 06.15 b. Annar kostnaður ........020 00 96.15 2906.15 

1. Ýmsir skuldunautar ........0..... 00. 167.12 

5. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 ,............. 240306.05 

Kr. 361850.82
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Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 1935. 151 

Innborganir: 

Borgað af lánum ...........%... 200 nerne kr. 150908.58 

Vextir af lánum i... nen vreee —- 144868.13 

Varasjóðstekjur: 

  

a. %>% af lánum „........ kr. 16094.78 

b. Dråttarvextir og provision .............. — 13917.39 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 7516.59 .  87598.76 

Ýmsir skuldunautar ...........0..02.. 0... -— 17.80 

Endurgreiddir vaxtamiðar ..........0..%...00. 0... -- 6.75 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1935 .............… — 380393.80 

Kr. 713723.82 

Útborganir: 
Innleyst bankavaxtabréf ........0..0.000.. 00. kr. 153700.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ........0.00.00.0. 0... — 154244.25 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ...................... — 5800.00 

Vextir af bankavaxtabréfum, innleystir sem aukaafb. .... — 22.50 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 .............. — 399957.07 

Kr. 713723.82 

Innborganir og útborganir 5. flokks veðdeildarinnar á árinu 1935. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ...........0.. 000 kr. 74476.66 

Vextir af lánum ..........000 000 — 124149.08 

Varasjóðstekjur: 

a. 15% af lánum 2........00 0 kr. 19414.77 

b. Dráttarvextir og provision .............. 9161.22 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. -  4029.99 05605.08 

Ýmsir skuldunautar ........000..00 00. - 70.00 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 19535 .............. — 230039.95 

Kr. 454341.67 

66
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Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......0.00.. kr. 75800.00 
Vextir af bankavaxtabréfum .......0. eeeeeeeeee - 130570.00 
Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........0..00000 — 2900.00 

Ýmsir skuldunautar ............... so — 108.88 
Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 .............. - 244662.79 

Kr. 454341.67 

Innborganir og utborganir 6. flokks veddeildarinnar å årinu 1935. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ......00000 00. kr. 66941.55 

Vextir af lánum ...........0 0 - 133465.65 

Varasjóðstekjur: 

a. 19% af lánum ......0. kr. 13346.30 

b. Dråttarvestir og provision .............. 11034.89 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ... 3933.49 %7914.68 

Ymsir skuldunautar ........0%. 2. — 2116.46 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1985 ............... — 185039.37 

Kr. 415477.69 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf L........0. kr. 60700.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .............. 0. — 133462.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 2900.00 

b. Annar kostnaður .......0000. - 1712.21 4612.21 

Ymsir skuldunautar ......0...00 0. - 2038.61 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 .............. - 214664.37 

Kr. 415477.69
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Innborganir og útborganir 7. flokks veddeildarinnar å årinu 1935. 

Innborganir: 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum ........0%%. 0000 

Varasjóðstekjur: 

a. 9% af lánum .....0.0 0 kr. 17329.93 

b. Dráttarvextir og provision .............. - 12058.36 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. — 4590.22 

Ýmsir skuldunautar ..........%%0.000 00 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1935 20.00.0000... 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf „........000%0.0 02. 
Vextir af bankavaxtabréfum ........0.0000 0... 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........0.... 00... 

Ýmsir skuldunautar ..........%%. 000... . 

Vextir af bankavaxtabréfum, innleystir sem aukaafb. 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1935 

Innborganir og útborganir 8. flokks veðdeildarinnar á 

Innborganir: 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 

af lánum a. 175% 
b. Dråttarvextir og provision 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum 

Ymsir skuldunautar 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1935 

kr. 17516.13 

10312.52 

2531.98 

86722.13 

173302.45 

— 33958.51 

58.50 

- 267325.77 

561567.36 

85900.00 

177 790.00 

— 1300.00 

— 945.95 

26.25 

— 292805.16 

Kr. 561367.36 

árinu 1935. 

81690.52 

175159.43 

—  30360.63 

76.80 

210283.25 

Kr. 497570.63 

151
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Útborganir: 
Innleyst bankavaxtabréf .................. 
Vextir af bankavaxtabréfum ............. 
Varasjóðskostnaður : 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ....... 
Vextir af bankavaxtabréfum, innleystir sem aukaafb. 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 

kr. 80300.00 

184245.00 

5900.00 

47.90 

227077.73 

" 497570.63 

Innborganir og utborganir 9. flokks veddeildarinnar å årinu 1935. 

Innborganir: 

Borgad af lánum ......0..000 0 

Vextir af lánum .........00 

Varasjóðstekjur: 
€ a. Í 

b. Dráttarvextir og provision ............. 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1935 

Útborganir: 
Innlevst bankavaxtabréf ................. 

Vextir af Þbankavaxtabréfum ............ 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ 

Ymsir skuldunautar .........00.0...... 

Ymsir skuldheimtumenn #................ 

Vextir af bréfum, innleystir sem aukaafb. 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1935 

c af lánum „0... . kr. 18176.30 

. - 10074.93 

1894.39 

Kr. 

18937.68 

181763.26 

30145.62 

168415.56 

159262.12 

70100.00 

191837.50 

4600.00 

164.45 

144.25 

51.25 

". 459262.12
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Innborganir og utborganir 10. flokks veddeildarinnar å årinu 1935. 

Innborganir: 

  

1. Borgað af lánum ............. 0... kr. 733/6.73 

2. Vextir af lánum ..........%0. 00. — 176748.89 

3. Varasjóðstekjur: 

a. "300 af lánum „......... kr. 17675.05 
b. Dråttarvextir og provision .............. -— 7078.86 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .. - C1061.50 

d. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum .. - 20284,45 

e. Lántökugjald af nyjum lánum .......... 14710.00 SJ "I ) NE 60809.86 
4. Ymsir skuldunautar ...........0.0... 00. — 337.65 

5. Endurgreiddir vextir ............0..0 0. 710.00 

6. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1935 .............. — 119071.32 

Kr. 431554.45 

Útborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabréf .......0.0..0.. 0 34900.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum ..........00. 0 — 210405.00 

ö. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 7600.00 

- Annar kostnaður ..........0..0... —— 269.00 son b. Annar kostnaður 39.00 7869.00 

1. Ýmsir skuldunautar ................... 0. 16.25 

3. Vextir af innleystum bankavaxtabréfum, sem aukaafb. .. — 138.75 

6. Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1935 .............. — 175195.45 

Kr. 431554.45 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1933. 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði .........2.000%20 00. kr. 2187.76 

2. Afgjald af Keldnakoti .........2.%.2.0 00. - 120.00 

3. Vextir í Söfnunarsjóði .........0...0020 00 — 131.26 

Kr. 2439.02 

1936 
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Gjöld: 
Kostnaður á Keldnakoti, áveita o. fl. 

Eign í árslok: 

Í Söfnunarsjóði 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 24. marz 1935. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1934. 

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ........0.0.0.0.. 00. 

Áfgjald af Keldnakoti .............0. 0. 

Vextir í Söfnunarsjóði ..........000.0. 00 

Gjöld: 
Kostnaður á Keldnakoti, áveita 0. fl. ......0000.. 

Eign í árslok: 

Í Söfnunarsjóði ........0.0... 0. erne 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, %4. marz 1935. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1935. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári: 

Í Söfnunarsjóði .......0..0..0... vennen ereerveee 

Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu 

Afgjald af Keldnakoti 

kr. 120.00 

— 2319.02 

Kr. 2439.02 

kr, 2319.02 

120.00 

139.14 

Kr. 2578.16 

kr. 120.00 

2458.16 

Kr. 2578.16 

kr. 2458.16 

135.119 
120.00 

. 2713.35



Gjåld: 
Í. Kostnadur vid uttekt å Keldnakoti .......0%%000 kr 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnslæða .......000.0. 0. kr. 2593.35 

b. Í sjóði 2... 114.00 

Kr 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. marz 1956. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga, kaupmanns 

rú Helgu Zoéga, konu hans, árið 1934. og 

Tekjur: 

1. Eign frå fyrra åri: 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka kr. 4818.73 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .......... — 117.64 
kr. 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskirteini kr. 219.26 

b. sparisjodsinnstædu ............ eres mm 1.72 

Kr. 

Gjöld: 
Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteimi ........00.0 0. kr. 5037.99 

b. Sparisjóðsinnstæða (......c00. . 122,36 kr 
KT. 

Kr 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. marz 1936. 

Friðgeir Bjarnarson. 

6.00 

2107.35 

". 2713.35 

4936.37 

223.98 

5160.35 

5160.35 

. 5160.35 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga, kaupmanns 
og frú Helgu Zoéga, konu hans, árið 1935. 

Tekjur: 
Eign frá Í. á.: 

a. Á innlánsskirteini í Útvegsbanka Íslands h/f kr. 5037.99 
b. Sparisjóðsinnstæða .....0..... 122.36 

Vextir: 

a. Áf fé á innlánsskírteini „............... kr. 229.22 
b. — sparisjóðsinnstæðu 2... - 4.92 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskírteini .............. 2. kr. 5267.21 
b. Sparisjóðsinnstæða 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 11. janúar 1936. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

kr. 5160.35 

- 234.14 

r. 5394.49 

kr. 5394.49 

Kr. 5994.49 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar fyrir árið 1935. 

1. 
Tekjur: 

Eign frá Í. ári: 

a. Bankavaxtabréf „.....00. kr. 4000.00 
b. Bankainnstæða ........000. — 496.35 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .......0..0000. 6462.40 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum i ..................... kr.  90.00 
b. — bankainnstæðu .........0000 0... - 18.40 

c. Söfnunarsjóðsinnstæðu ................. 395.43 

kr. 10958.75 

463.83 

Kr. 11422.58
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Eign i årslok: 

a. Bankavaxtabréf ..........0.000 00 kr. 4000.00 

b. Bankainnstæða .......0.00000 0 -— 604,75 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða ........00.000. — 6817.83 
kr. 11422.58 

Kr. 11422.58 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. marz 1936. 

REKS 

Friðgeir Bjarnarson. 

TURSREIKNINGUR 

Bvggingarsjóðs Reykjavíkur árið 1934. 

Tekjur: 

Tillag frá ríkissjóði fyrir árið 1934 ..0.00.0.... kr. 61340.00 

Tillag frá bæjarsjóði Reykjavíkur fyrir árið 1934 .......... —  61340.00 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu árið 1934 .................. — 2390.08 

Vextir af hlaupareikningsinnstæðu árið 1934 ............ — 76.82 

Vextir af låni Byggingarfélags verkamanna ............ —… 22169.19 

Dråttarvextir af sama låni ............... HR — 425.93 

Áfallnir en óinnheimtir vextir: 

a. Af láni Byggingarfél. verkamanna ...... kr. 11653.97 

hb. — bráðabirgðaláni sama .............. 1914.40 

kr. 13568.37 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum: 

a. Til Statsanstalten 

b. — Thule ........222240 —… 748.40 

Vaxtayfirfærsla frå fy 

Oftalin afborgun å lån 

Stimpilgjald af skulda 

Ymsir reikningar .... 

HR kr. 34653.66 

— 9219 06 
— 21206 53 

Kr. 157098.33 
Gjöld: 

TRA ÁPI 20... kr. 12690.83 

Greiddir vextir til Statsanstalten .........0.0000 00. —  11440.00 

i til Statsanstalten ................ — 1050.76 

bréfi til Thule (225000.00) ........ — 675.00 

BR 550.00 

NI — 130691.74 Tekjur wmfram gjöld 

Kr. 157098.33 
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158 EFNAHAGSREIKNINGUR 
Byggingarsjéds Reykjavikur 31. desember 1934. 

Eignir: 
I. Lán til Byggingarfélags verkamanna „oc... 
2. Lán til sama .....0..0 
3. Áfallnir en óinnheimtir vextir 0... 
4. Innstæða í sparisjóði i Landsbanka Islands 
5. — í hlaupareikningi í sama .......0.0.000 
6. Tillag ríkis og bæjar fyrir árið 1934 óinnheimt 
7. Peningar í sjóði .......00.0..0 

Skuldir 
1. Lán hjå Statsanstalten .......... kr. 197010.19 

Oftalin afborgun frá f. á. 1050.76 

2. Lán hjá Thule (hluti af 225000.00) 

3. Áfallnir en ógreiddir vexiir 

Ógreiddir reikningar 

5. Skuldlaus eign 

Kr. 

kr. 

162379.00 

205000.00 

13568.37 

3459.90 

1499.33 

122680.00 

232.80 

808819.40 

198060.95 

100000.00 

1212.06 

550.00 

505996.39 

Kr. 808819,40 
Reykjavík, 5. október 1986. 

Byggingarsjóður Reykjavíkur. 

Magnús Sigurðsson. Stefán Jóh. Stefánsson. Jóhann Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Höfum yfirfarið reikninga þessa og borið saman við fylgiskjöl og ekkert 
fundið athugavert. 

Reykjavík, Í1. nóv. 1936. 

Ágúst Jósefsson. Bjarni Benediktsson.



527 Ja 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum árið 1935. 

Tekjur: 

Í. Áætlað fyrir óbætt slys f. f. ári 2.0..0.00.0 00 eeeeeeeeerens kr 

2. Idgjold skipa og báta ........000000 00 

3. Iðgjöld f. afia, veiðarfæri og annan útbúnað ............ 

1. Frá endurtrvggjendum upp í fjónbættr 2..............… 

3. Frá endurtryggjendum upp í Bistorni ..........0... 

6. Endurgreidd umboðslaun af Ristorni .....0....0...... 

7. Negtir 20... ennenks 

8. Ýmsar tekjur ..........0.002. 20. 

Tekjuhalli, sem yfirfærist á næsta ár 2............... 

Kr 

Gjöld: 

1. Tekjuhalli frá f. ári .......0020 00 kr. 

2. Laun framkvæmdarstjóra og 2 gæzlustjóra .............. 

3. Innheimtu- og ómakslaun umboðsmanna ........0.00.... 

4. Skrifstofukostnaður ...........0%20 0020 

5. Goldið upp í endurtryggingariðgjöld .......0..0.00....... 

6. Ógoldið upp í endurfryggingariðgjöld 20.00.0000... 

7. Greiddar tjónbætur á reikningsárinu .......00..0 0... 

8. Greiddar Ristorni á reikningsárinu .......0.00. 0. 

9. Prentunarkostnaður, auglýsingar 0. fl. .......0..0.. 

10. Símkostnaður og burðargjald .......0..00.00 0... -- 

11. Áætlað fyrir óbætt slys á árinu .......0...0. 0. 

Kr 

Reykjavík, 12. marz Í936. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

Carl Finsen. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum 31. desember 1935. 

Aktiva: 

1. Ýms skrifstofuhúsgögn og áhöld .......20.0. kr. 

2, Útistandandi skuldir ...........00..0 0000. 

27500.00 

181918.55 

1200.00 

109757 .08 

1817.15 

262.79 

21.01 

151.20 

59183.80 

". 580811.88 

15110.05 

6777.92 

1425.07 

9327.67 

75566.20 

25424.96 

176031.24 

9541.86 

153.55 

453.38 

60000.00 

". 380811.88 

1937.00 

68736.10 

70673.10 

1936 

159
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159 i Flutt kr. 70673.10 
3. I sjodi 31. desember 1935: 

a. Í Landsbankanum 2... kr. 4888.25 
b. — Útvegsbankanum .......0000. -  1545.39 
c. Hjá aðalskrifstofu samábyrgðarinnar .... 17933.54 — 94367.18 

LL Stimpilmerki 34.75 
5. Tekjuhalli samkvæmt rekstursreikningi ................. - 39183.80 

Kr. 150258.83 
Passiva: 

Inneign vátryggingarfél. Skandinavia 2... kr. 25424.96 
2. Inneign umboðs- og viðskiptamanna Samábyrgðar Íslands -  40600.35 
3. Innstæður í teikningum skipanna .......00000. - 21253.52 
í. Áætlað fyrir áfallin, en óbætt SÍNS ll eeeeeereree 60000.00 

Kr. 150258.83 
Reykjavík, 19. marz 1937. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

Carl Finsen. 

160 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf 20... kr. 26797.01 
b. Bankavaxtabréf L......0.. 10600.00 
c. Innlánsskírteini „......... es. 11258.94 
d. Sparisjóðsinnstæða ss... 7125.87 kr. 55781.89 

2. Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum. ......0.0..0 kr. 1234.38 
b. bankavaxtabréfum 2.2... - 177.00 
c. innlánsskírteinum  .............. 512.33 
d. sparisjóðsinnstæðu ................ . 275.14 2498.85 

Kr. 58280.67



929 1936 

Gjöld: 160 

I. Styrkur til ekkna sjómanna ......0.2.0 kr. 2320.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 0... kr. 26733.29 

b. Bankavaxtabréf oo... - 10600.00 

ce. Innlánsskírteini .......0... — 11771.27 

d. Sparisjodsinnstæda seere 6856.11 2 55960.67 

Kr. 58280.67 

Tollstjórinn í Reykjavík, 16. desember 1936. 

Jón Hermannsson. 

REKSTURSREIKNINGUR 161 

Bvegingarsjóðs Reykjavíkur árið 1935. 

Tekjur: 
1. Tillag frá ríkissjóði fyrir árið 1935 20.00.0000... kr. 63920.00 
2. Tillag frá bæjarsjóði Reykjavíkur fyrir árið 1935 ........ —  63920.00 
ö. Vextir af sparisjóðsinnstæðu årid 1935 .................. 246.63 
4. Vextir af láni Bvggingafélags Alþýðu 1932 HEIR -  18306.52 
5. Vextir af láni Bvggingafélags Albýðu 1985 20.00.0000... 7521.38 
6. Dráttarvextir (........... 15.94 
7. Áfallnir, en óinnheimtir vextir: 

a. Af láni Bvggingafélags Alþýðu 1932 ..... kr. 11584.67 

b. 1935 ..... 10993.16 

Cc. - (35. fl.) .. - 65.08 

kr. 22642.91 
að frádregnum ógreiddum vöxtum: 

a. Til Statsanstalten .......... kr. 3328.52 

b. Thule .................. - 5069.45 ána As 
8397.97 149244.94 

Kr. 168205.41 
Gjöld: 

I. Vaxtavfirfærsla frá fyrra ári ......0...0.00 0 kr... 9356.31 

2. Greiddir vextir til Statsanstalten .........0. 11440.00 

3. Thule s..sssseseeeeeeeeeeeeeeeeesenee 4406.73 

Í. - af hlaupareikningi nr. 2192 ............. 1939.60 

o. Reksturskostnaður ........0..0.. 720.40 

6. Tekjur umfram gjåld HAIR 140342.37 

Kr. 168205.41
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EFNAHAGSREIKNINGUR 

Byggingarsjéds Reykjavikur 31. desember 1935. 

Lán Bvegingafél 55 5 

Afallnir, en óinnheimtir 

Eignir: 

ags Alþyðu frá 1932 

1935 

(tilheyrandi 3. fl) 

vextir 

Innstæða í sparisjóðsbók nr. 347 í Landsbankanum ...... 

Inneign í hlaupareikningi nr. 2192 í Landsbankanum ö z 

Tillag rikissjods 1935 gevmt í sérstökum bankareikningi .. 5 d BUY, ö 

Tillag bæjarsjóðs Reykjavíkur fyrir árið 1935, óinnheimt 

Peningar í sjóði hjá gjaldkera þe) d . Du 

Lán hjá Statsanstalten 

— — Thule 

Afallnir, en ógreiddir vextir 

Ymsir skuldheimtumenn 

Skuldlaus eign 

Magnús Sigurðsson. 

Skuldir: 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

Þorlákur G. Ottesen. 

Reykjavik, 28. desember 1936. 

Bvgeingarsjóður Reykjavíkur. 55 5 . Vw J 

Jóh. Ólafsson. 

kr. 457550.62 

153228.00 

14293.38 

22642.91 

6640.24 

16519.73 

63920.00 

- 63920.00 

- 232.80 

Kr. 1078947.68 

kr. 198060.95 

225000.00 

8597.97 

1150.00 

646338.76 

Kr. 1078947.68 

Jakob Möller. 

Jón G. Maríasson. 

Reikninga þessa höfum við endurskoðað og ekkert fundið athugavert. 

Ágúst Jósefsson. 

Reykjavík, 7. maí 1937. 

Bjarni Benediktsson.



531 1956 

REIKNINGUR 162 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 

drottningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík árið 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður íí ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 330): 

a. Lán gegn fasteignaveði Lo... kr. 1000.00 
b. Bankavaxtabréf oo... eee — 6700.00 

c. Bankainnstæða .....0.0l0 — 3211.42 
' kr. 10911.42 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi 0... kr. 60.00 

b. bankavaxtabræéfum Go 332.25 

> ankainnstæd a . - 53.97 . c. bankainnstædu Lo... 1 ) „97 546.29 

Kr. 11457.64 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

I. Lán gegn fasleignaveði seeren kr. 500.00 

2. Bankavaxtabréf ooo... - 6600.00 

5. Bankainnstæða seeren 1357.64 
kr. 11457,64 

Kr. 11457.64 

Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1936. 

Viefús Einarsson. 

, i - 163 REIKNINGUR ' 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 330) : 

a. Veðskuldabréf GL. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........ 8500.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ........... 1000.00 

d. Bankainnstæða 2....0...... HI — 2798.00 kr. 17298.21 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ......00.. 0 kr. 275.00 

b. bankavaxtabréfum „00... 397.50 

Flyt kr. 672.50 kr. 17298.21



1936 

163 

Í. 

2. 

164 

1. 

Do 

132 

. Flutt kr. 672.50 

c. Af skuldabréfi Elliheimilisins ............. - 65.00 

d. — bankainnstæðu 585949.06 ............... - 126.37 

Gjöld: 

Styrkur veittur til trjáræktar .........0..0. 0000. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .........0.000.00. 0. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf .......0.000. 8500.00 

c. Skuldabréf Eilliheimilisins Grund ......... —- 1000.00 

d. Bankainnstæða ........0000000 00 3162.08 

kr. 17298.21 

863.87 

Kr. 18162.08 

kr.… 500.00 

17662.08 

Kr. 18162.08 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 331): 

a. Innritunarskirteini „.......0...0.0. kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf ......0... - 1000.00 

c. Bankavaxtabréf .......000. - 3400.00 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði ................. - 736.96 

e. Bankainnstæða ......0..00..0 00 631.65 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ..................... kr. 301.00 

b. vedskuldabréfum „0... - 50.00 

c. Þbankavaxtabréfum ......0000. 171.50 

d. Söfnunarsjóðsinnstæðu ............. - 10.52 

e. bankainnstæðu ...........0. 26.88 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1935. 

kr. 14668.61 

— 589.90 

Kr. 15258.51



No 
= ey) 
II 

Gjöld: 
Heiðursgjafir veittar 
Sjóður fil næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ..........00.0.0... 0 kr. 

b. Veðskuldabréf 

c. Bankavaxtabréf 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði - 
e. Bankainnstæða 

kr. 350.00 

8600.00 
1000.00 
3700.00 
777.48 

a 9 

51,05 14908.51 

Kr. 15258.51 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1935. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 340) 
a. Bankavaxtabréf 2... kr. 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ - 
c. Elliheimilisbréf 

d. Í Búnaðarbankanum 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum  ........ kr. 
þ. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar .. — 
Cc. Eliheimilisbréfum 2... 

d. bankainnstædu 

Veittur styrkur ......00.. 0 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf (00... kr. 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ 

c. Elliheimilisbréf (0... 

Í atvinnu- og samgöngumádlaráðuneytinn, 20. 

Vigfús Einarsson. 

6600.00 

6500.00 

2000.00 

337,14 
kr. 15437,14 

311.75 

392.50 
130.00 

40 
6140 895.65 

Kr. 16332.79 

REE kr. 845.00 

6100.00 
5500.00 
2000.00 

387.70 NN 
1887.79 15487.79 

Kr. 16332.79 

júní 1936. 

68 

1936 
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166 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1935. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 334) : 

a. Bankavaxtabréf (......000. kr. 7000.00 

hb. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ........ — 1000.00 

c. Bankainnstæða #.........00.0 0 — 1206.12 kr. 9206.12 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum  ......0..0 kr. 318.75 

b. — skuldabréti Reykjavíkur ................ — 65.00 

c. bankainnstæðu Q....0... — 76.60 
— 460.35 

Kr. 9666.47 

a. Bankavaxtabréf ......... kr. 6500.00 

b. Skuldabréf Revkjavíkurkaupstaðar ......... — 1000.00 

c. Bankainnstæða 20.00.0000... — 2166.47 
— 9666.47 

Kr. 9666.17 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 20. júní 1936. 

Vigfús Einarsson. 

167 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiske's til Grímsevinga árið 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 334) : 

a. Bankavaxtabréf L...00000 kr. 19300.00 

b. Veðskuldabréf oo... 26000.00 

- Bankainnstæða .......00 0 -  4211.28 - . c. Bankainnstæða 1211.28 kr. 49511.28 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum ................... kr. 891.25 

b. veðskuldabréfum ..................... -  1330.00 

c. — bankainnstæðu ......000..0. 0. - 220.86 944911 

Kr. 51953.39



I. Styrkur til Grímsevinga .......0..00 kr 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf oo... kr. 19200.00 

b. Veðskuldabréf Lo... 26000.00 

c. Bankainnstæða Qo..l.c.l0 (178.39 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 95. marz 1986. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1935. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 333) : 

2275.00 

19678.39 

51953.39 

kr. 52174.61 

a. Innritunarskirteini  ..........220 0. kr. 20000.00 

b. Bankavaxtabréf Go... 11700.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ...... 2000.00 

d. Veðskuldabréf oo... eeeeeeeee 9150.00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ............ 1500.00 

f. Bankainnstæða c....0.c.0.. 1824.61 

2. Vextir: 

a. Áf innritunarskirteini ................... kr. 700.00 

b. — bankavaxtabréfum .................... 370.00 

c. — skuldabréfum Reykjavikurkaupst. ..…. 130.00 

d. — veðskuldabréfum ..................... 517.50 

e. låni Seydisfjardarkaupstadar .......... 225.00 

f. bankainnstæðu ........0.. 200.74 

Kr. 

Gjöld 
Styrkur veittur .........0.. 0... kr 

2. Sjóður til næsta árs: . 

a. Innritunarskirteini ................ kr. 20000.00 

b. Bankavaxtabréf .......0.0000 11700.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ...... - 2000.00 

Flyt kr. 33700.00 kr. 

2250.00 

1956 

167 

168
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168 Flutt kr. 

d. Veðsktldabréf ooo 

ce. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ............ - 

f. Bankainnstæða .......0. 

33700.00 

9150.00 

1000.00 

5417.85 

kr. 2250.00 

8 

Kr. 54517.85 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marr 1986. g ( g ! 

Vigfús Einarsson. 

169 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1935. 

Tekjur 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 336) : 

a. Bankavaxtabréf Go. kr. 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ....... 

c. Veðskuldabréf oG 

d. Bankainnstæða G...0.. een 

2. Vextir: 

2. Af bankavaxtabréfum oc... kr. 

b. skuldabréfum Reykjavíkurkaupst. ..... 

c. veðskuldabréfi Lo... 

d. bankainnstæðu GL 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf LL. kr. 

b. Skuldabréf Revkjavíkurkaupst. . 

c. Vedskuldabréf Lo. 

d. Bankainnstæda 00 

16900.00 

3000.00 

2500.00 

2793.37 

527.50 

195.00 

125.00 

129.74 

10900.00 

3000.00 

2500.00 

3770.61 

kr. 19193.37 

kr. 20170.61 

kr. 20170.61 

Kr. 20170.61 

I atvinnu- og samgøngumdlardduneytinu, 25. marz 1936. 

Vigfus Einarsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1935. 

Tekjur 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 335) : 

Bankainnstæða .......00..0 0 

G | Ö | d . 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

1936 

kr. 899,15 

Kr. 935.11 

kr. 935.11 

kr. 935.11 

171 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti árið 1935. 

Tekjur: 

Í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 337) í 

a. Veðskuldabréf Ll . kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf  ...........… 5000.00 

c. Bankainnstæða 0... 2069.39 
kr. 12069.39 

2. Vexur: 

a. Af veðskuldabréfum „0... kr… 300.00 

b. bankavaxtabræéfum  ................ AÐ 245.00 
2 ha - aði Ng 0 A 

c. bankalnnstæðu ......... — 94,01 639.01 

Kr. 12708.40 

Gjöld 
I. Styrkur veittir .......0..... 0 kr 20.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ...... rr kr. 5000.00 

hb. Bankavaxtabréf Co... 5000.00 

» T « hank: ; DAR8 40 c. Í Landsbankantim 20... 2688.10 (2688.10 

Kr. 12708.40 

Í alvinnu- og samgöngumálaráðunegytinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson.
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172 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1935, B. bls. 389) : 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankavaxtabréf ............ 

c. Bankainnstæda 

2
 Vextir: 

a. Af veðsknldabréfi 

b. — bankavaxtabréfi .....000 

Cc. bankainnstædu 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 

bh. Bankavaxtabréf 

c. Bankainnstæða #........00 

. 2500.00 

7500.00 
2800.22 

125.00 

365.00 

124.56 

” 2500.00 

7500.00 

3414.78 

kr. 12800.22 

614.56 

Kr. 15414.78 

kr. 13414.78 

Kr. 19414.78 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

173 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1935. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tið. 1935, B. bls. 337) : 

a. Bankavaxtabréf 

b. Veðskuldabréf (00. 

c. Bankainnstæða 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 20... kr 

b. vedskuldabréfum . … 

Cc. bankainnstæðu ......0.0.0 0 

„ 9900.00 

2000.00 

1833.98 

467.50 

100.00 

88.84 

kr. 13 „98 OW
 

e FO
) < 

te MT
 

656.34 

Kr. 14590.32



Giold: 

Sjóður tl næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ..... MR NN kr. 9900.00 

hb. Veðskuldabréf ooo. AR - 2000.00 

c. Bankainnstæða ..... …… … 2490.32 
kr. 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

14390.32 

14390.32 

vfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1935. 

ek j 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 352) : 

a. Í Söfnunarsjóði 00... kr. 12056.20 

b Landsbankanum … AR AR 2035.69 
kr. 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .. AR .… kr. 663.09 

b. bankainnstæðu . 68.72 

Kr. 

Gjöll 

I. Styrkur veittur ........ BR . REE kr. 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði =... IR kr. 12277.25 

b. — Landsbankanum . . 2096.,47 

Kr. 

I alvinnu- og samgöngunálaráðuneylinu, 25. marz 1956, 

Viefús Einarsson 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs (. Liebes árið 1935. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (St.lið. 1935, B. bls. 310): 

a. Bankavaxtabréf ..... . HR kr. 12800.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur . sn . 1000.00 

Flyt kr, 

kr. 

14091.89 

731.81 

14823.70 

þe
 

AT
 

AT
 

14823.70 

15800.00 

13800,00 

174
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Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 

b. - skuldabréfi Beykjavíkur 

Gjöld: 

Greitt Búnaðarfélasi Íslands 

Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf 

b. Skuldabréf leykjavíkur 

Í Atvinnu- og samgöngumdlaráðuneylinu, 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Flutt 

kr. 591.50 

65.00 

kr. 12800.00 

1000.00 

25. marz 

kr. 13800.00 

656.50 

Kr. 14456.50 

kr. 656.50 

15800.00 

Kr. 14456.50 

1936. 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum árið 1935. 

1. 

jo
ð)

 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1935, B. bis. 338) : 

a. Veðskuldabréf 0... 

b. Bankavaxtabréf IR 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. 
d. Ógreiddir vextir 1984 

ce. Bankainnstæða 

Vextir: 

a. Áf veðskuldabréfum 2... 

b. bankavaxtabréfum .......... . 

Cc. skuldabréfum Reykjavikurkaupst. 
d. bankainnstædu 

Ogreiddir vextir 1935 

Gjöld: 
Styrkur til Búnaðarsambands 

Styrkur til H 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankavaxtabréf 

Austurlands 

allormsstaðaskóla 

kr. 52400.00 

5200.00 

2000.00 

175.00 

3628,31 

kr. 2909.49 

137.75 

130.00 

198.27 

kr. 52400.00 

2700.00 

Flyt kr. 55100.00 

kr. 61703.81 

3375.44 

20.00 

Kr. 65098,75 

kr. 1200.00 

1000.00 

kr. 2200.00
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Flutt kr. 55100.00 kr. 2200,00 176 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. .......... 2000.00 

d. Ógreiddir vextir 1934 HR 20.00 
e. Ögreiddir vextir 1985 .................... 20.00 

f. Bankainnstæða .........0.... 0 5758.75 
62898.75 

Kr. 65098.75 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1936. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 177 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1935. 

Tekjur: 

a. Fasteignaveðlán ............ „rr. kr. 138705.00 

b. Bankavaxtabréf ........ BI 39200.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkur ........ IA 9000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ... 8000.00 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja ............ - -10006.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf 00... reerre0ee 1800.00 

g. Ogreiddir vextir ............ HR 2470.00 

h. Í sparisjóði í bönkum #20... 18640.64 
kr. 227815.64 

2. Vextir: 

a. Áf fasteignaveðlánum .............. AR kr.  7514.79 

b. bankavaxtabréfum  ..............…… 1807.25 

Cc. skuldabréfum Reykjavíkur ..... Le. 585.00 

d. skuldabréfum Hafnarsjóðs Rvíkur .. 180.00 

e. skuldabréfum Vestmannaeyja ....... 600.00 

f. — kreppulánasjóðsbréfum ............. 81.00 

g. — bankainnstæðu .......0. 776.42 … 11844.46 

3. Ógreiddir vextir 1935 ....200000eeeeeeeeeeeeeeeennenerene 728.30 

Kr. 240388.40 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðlan .......0..... kr. 158205.00 
b. Bankavaxtabrét „0... 39100.00 

Flyt kr. 177305.00 

69
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177 Flutt kr. 177305,00 
c. Skuldabréf Reykjavíkur ..... HI 7000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Rvíkur ..... KER 8000.00 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja ............ 9000.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf ss 1800.00 

g. Ogreiddir vextir til næsta års 2... 398.30 

1. Ínneign í bönkum ...... a 35885.10 
Se kr, 240388.40 

Kr. 240388,40 

Å alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1936. 

Vigfús Einarsson. 

178 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 
og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1935. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Si.tið. 1935, B. Þls. 841) lll . kr. 

Vextir af innstæðu 1 Söfnunarsjóði ................. 

2807.62 

154,41 

Kr. 2962.03 

Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs l..0ldll kr. 2962.03 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júni 1986. g gong ! 

Vigfús Einarsson. 

179 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1935. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Sty.tíð. 1935, B. bls. 344) 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði 

kr. 2214.55 

121.79 

Kr. 2356.34 

Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs kr. 2336.31 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1986. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1935. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga ......... kr. 482104.50 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður 658633.40 1 
kr. 

Vextir af inneign í bönkum: 

a. Af innstæðu Bjargráðasjóðs sveitarfél. . kr. 18679.95 

b. — innstæðu hins sameiginl. Bjargráðasj. 26139.27 

Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu 

svo og dagv.): 
a. Af lánum úr Bjargráðasj. sveitarfélasa kr.  8912.85 

b. lánum ur hinum sameiginl. Bjargr.sj. 2282.04 

Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum: 

a. Af bréfum Bjargráðasj. sveitarfélaga .. kr. 935.65 

b. bréfum hins sameiginl. Bjargráðasj. 153.45 

Vextir af rikisskuldabréfi .........%.000 

Afborganir lána: 

a. Af lánum úr Bjargráðasj. sveitarfél. ... kr. 29011.87 

b. lánum úr hinum sameiginl. Bjargr.sj. 1395.99 

c. — kreppulánasjóðsbréfum ............ 1100.00 

d. ríkisskuldabréfi ............ 62.50 

Til jafnaðar gjaldalið 3 ........%.0. 00. 

Kr. 

Útborgað: 

Kostnaður við sjóðinn ......20.00 000 kr 

Útlán: 

a. Úr Bijargráðasjóði sveitarfélaga .......00.. 0... 

b. — hinum sameiginlega Bjargráðasjóði .............. 

Felld niður ófáanleg lán ......0..0002 0000 

Til jafnaðar vöxtum og afborgunum greiddum með: 

a. Kreppulánasjóðsbréfum bænda ......0000 0. 

b. Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga ......00..... 

Flyt kr. 

1140737.90 

14819.22 

11194.89 

1089.10 

21.88 

34570.36 

5362,95 

1237796.30 

2905.00 

24000.00 

17000.00 

5362.95 

24690.00 

1030.00 

74987.95 

1936 

180
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ð. Sjóður í árslok: 

544 

I. Bjargráðasjóður svellarfélaga: 
a. Úgreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 
b. Ógreiddir vextir 1930 

d. 

e. 

Í. 

oa S. 

]. Inneign hjå 

1931 

1932 

1933 

193 

1935 

bönkum 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
Ogreiddir vextir 1931 a. 

b. 

c. 

d. 
e 

„ Inneign í bönkum 

1. Eign í ársbyrjun: 

1932 

1935 

1934 

1935 

B. Eignareikningur. 

Aktiva: 

I. Bjargráðasjóður sveita rfælaga: 

a. Ógr. bjargr.sj.gj. 1927 

b. 1931 

c. Ógreiddir vextir 1930 

d. 1951 

e. 1952 

f. 1935 

2. 1934 

h. Í útlánum 

i. Kreppulánasjóðsbréf 

. Bíkisskuldabréf 

í. Inneign í bönkum 

150.25 

818.75 

340.00 

340.00 

1412.98 

3811.31 

1889,56 

185347,72 

171006.00 

157.50 

170041.65 

kr. 

I. Hinn sameiginiegi Bjargrådasjådur: 

a. Ógreiddir vextir 1931 

b. 

c. 

d. 

1932 

1933 

1934 

kr. 250.00 

150.00 

1437.50 

1918.75 

kr. 1056.25 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Flutt 

150.25 

340.00 

340.00 

1242.98 

2190.48 

3025.48 

1226.71 

f77249.23 

250.00 

250.00 

1200.00 

1260.20 

1416.25 

668166.77 

684989,72 

684989,72 

kr. 74987.95 

190265.13 

672543.22 

Kr. 1237796.30
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Flutt kr. 1056.25 kr. 681989.72 180 
e. Í útlánum #......... 13075.03 
f. Í Kreppulánasjóðsbr. . 1260.00 

d. Inneign í bönkum ... 651577,15 
702968.43 NN 
(909 pr, 1887058.15 

2. Eignaaukning á árinu .........0.0 0... . 48857.14 

Kr. 1436815.29 

Passiva: 

Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga : 

a. Ógr. bjargr.sj.gi. 1927 150.25 

b. Ógreiddir vextir 1930 340.00 

Cc. 193 - 340.00 

d 1932 1242.98 

e. 1933 279048 

f. 1934 3625.48 

g. . 1935 1226.71 

h. Í útlánum .......... 176886,94 

i. Kreppul.sj.br. bænda . 39620.00 

j. Kreppul.sj.br. sveitarf. 1030.00 

k. Rikisskuldabref ,.... 375.00 

I. Inneign 1 bånkum ... 177249.25 
- kr. 708177.07 

li. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1931 kr. 250.00 

b. 1952 250.00 

C. 1955 1200.00 

d. 1934 1260.20 

e. 1935 1416.25 

f. Í útlánum 2... 50 /05.00 

g. Í Kreppul.sj.br. bænda 2330.00 

h. Inneign í bönkum .. 668166.77 7986;38.99 

kr. 1436815.29 

Kr. 1436815.29 

Reykjavík, 12. september 1936. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson.
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181 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1935. 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1935, B. bls. 348) 2... sees. kr. 588.42 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði 2... osse. — 32.36 

Kr. 620.78 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs ............00. nee kr. 620.78 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1936. 

Vigtús Einarsson. 

182 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs sjómanna árið 1935. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1935, B. bls. 348) 2... ss. kr. 26.34 
2. Vextir 1935 sees eee — 1.04 

Sjodur til næsta års suser eee kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 28. júní 1986. 

Vigfús Einarsson. 

183 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsted og frú Steinunnar 

Melsted árið 1935. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1935, B. bls. 344) 20... kr. 3074.96 

2. Vextir árið 1985 ........0.0.0.. 0. AR 174.95 
3. Vextir árin 1930--1934 af sparisjóðsinnstæðu trjáræktarsjóðs 

kirkjugarda .........0.. 0. - 51.08 

Kr. 3500.99
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Gjöld: 

Til trjáræktar í Hlíð í Grafningi af vöxtum sjóðsins 1934 .... kr. 100.00 

Til trjáræktar í Keldnakoti af vöxtum sjóðsins 1935 ........ —… 100.00 

Vextir greiddir trjáræktarsjóði Klausturhólakirkjugarðs .... - 29.43 

Vextir greiddir trjáræktarsjóði Búrfellskirkjugarðs ........ - 11.00 

Vextir greiddir trjáræktarsjóði Úlfljótsvatnskirkjugarðs .... - 8.00 

Vextir greiddir trjáræktarsjóði Þingvallakirkjugarðs ........ 6.00 

Í söfnunarsjóði til næsta árs ...........2.00 0. - #046.56 

Kr. 3300.99 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 28. júní 1986. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

ZÆfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted árið 1935. 

Tekjur: 

Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .........0.000. 0000. kr. 656.00 

Óinnheimt afgjald af Hlíð ..........000.... 00. -— 134.00 

Vextir .........00 00 — 33.22 

Afgjald af Hlíð ............. 000 250.00 

Kr. 1073.22 

Styrkur veittur ...........0.00 0... rer erne nen kr. 384.00 

Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ........0.0020.. 000... 689.22 

Kr. 1073.22 

Reykjavík, 31. desember 1936. 

Páll B. Melsted. 

1956 
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SKR Å 
yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lóögbirtingablaðinu árið 1936. 

0. Johnson £ Kaaber h/f., Reykjavík. 

H/f. „Heitt á Kalt“, Reykjavik. 

Daniel Þorsteinsson € Co., h/f., Reykjavík. 
H/f. „Hávarður“, Ísafirði. 

H/f. Mjölnir, Reykjavík. 

Verksmiðja Reykdals h/f., Hafnarfirði. 

Þórður Sveinsson £ Co., h/f., tevkjavik. 

H/f. Harmansland, Stykkishólmi. 

Togarafélag Neskaupstaðar h/f., Neskaupstað. 
H/t. Félagshús, Keflavík. 

Lakkrísgerðin h/f., Reykjavík. 
Bókaverzlunin „Mímir“ h/f. 

H/f. Hringur, Siglufjarðarkaupstað. 

Keflavik h/f., Keflavík. 

Axel Kristjánsson h/f., Akureyri. 

Sildarbræðslustöðin Dagverðareyri h/f., Dagverðareyri. 
H/f. Ofnasmiðjan, Reykjavík. 

Prentsmiðjan Edda h/f., Reykjavík. 

Pappirspokagerðin h/f., Reykjavik. 

Netagerð Vestmannaevja h/f., Vestmannaeyjum. 

Compensation Trade Co., h/f., Reykjavik. 

Kaffibrennsla Akureyrar h/f., Akureyri. 

H/f. Reykhús, Sandgerði, Miðneshreppi. 

Raftækjaverksmiðian h/f., Hafnarfirði. 

Blaðaútgáfan Vísir h/f., Reykjavík. 

Stálofnagerðin, Guðm. J. Breiðfjörð h/f., Beykjavík. 

Olafur Gislason & Co., h/f., Reykjavík. 

Veiðarfæraverzlunin Verðandi h/f., Reykjavik. 

SKRÁ 

yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1937. 

Mjólkursamlag Kjalarnesþings, Reykjavík. 

Samvinnufélag Siglfirðinga, Siglufirði. 

Samvinnufélagið Faxi, Reykjavík.
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FIRMNATILKYNNINGAR 187 

Samkvæmt lögum nr. 12, 18. nóvember 1903, um verzlunarskrår, firmu og 

prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1936. 

1. Reykjavík. 

1. Jón Bergsson og Bergur Bósinkranzson, báðir til heimilis að Þórsgötu 21, 

hér í bænum, tilkynna, að þeir reki stórsölu, umboðssölu og smásölu undir 

nafninu „Jón Bergsson £ Co.“ frá og með deginum 1. nóv. 1935 að telja. 

Bera þeir sameiginlega ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins. 

Báðir félagar hafa rétt til að rita firmað hvor um sig, en þó þarf undir- 

skrift beggja, er um sölu eða veðsetningu fasteigna er að ræða. 

Firmað rita þeir þannig: 

Jón Bergsson á Co. 

Bergur Rósinkranzson. 

Jón Bergsson & Co. 

Jón Bergsson. 

Reykjavík, 1. nóv. 1935. 

Bergur Bósinkranzson. 

Jón Bergsson. 

2. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að með því að firmað O. 

Johnson £ Kaaber hættir störfum frá 1. jan. n. k., verður Tóbaksverzlunin 

London framvegis rekin undir sama firmanafni sem einkaeign þeirra Ólafs 

Johnson og Arents Claessen, og hefir hvor þeirra um sig rétt tl að rita og 

skuldbinda firmað. 

Ólafur Johnson ritar: 

Tóbaksverzlunin London 

Ól. Johnson. 

Arent Claessen rilar: 

Tóbaksverzlunin London 

A. Claessen. 

Reykjavík, 27. des. 1935. 

0. Johnson á Kaaber. 

Ól. Johnson. A. Claessen.
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187 3. Pad tilkynnist hér med til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur er 

genginn ur firmanu August H. B. Nielsen & Co. frå og med 31. bp. m. Er 

bvi allur rekstur firmans og skuldbindingar pær, er stofnad verdur til eftir 

þann dag, mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 27. des. 1935. 

Sigurður Sveinsson. 

Samkvæmt ofanrituðu er herra Sigurður Sveinsson genginn úr firm- 

anu August H. B. Nielsen “ Go. frá og með 31. þ. m. Og frá og með þeim 

degi er genginn inn í firmað sem meðeigandi hr. Axel Guðmundsson, Fram- 

nesveg 6B, og rekum við August H. B. Nielsen og Axel Guðmundsson 

firmað áfram með óbreyttu firmanafni. Berum við sameiginlega ótakmark- 

aða ábyrgð á skuldbindingum firmans. Báðir félagar hafa rétt til að rita 

firmað hvor um sig. en þó þarf undirskrift beggja, er um sölu eða veðsetn- 

ingu fasteigna er að ræða. 

Firmað ritum við þannig: 

August H. B. Nielsen Æ Co. 

August Nielsen. 

August H. B. Nielsen £ Co. 

Axel Guðmundsson. 

leykjavík, 27. des. 1935. 

August H. B. Nielsen. Axel Guðmundsson. 

{. Hér með tilkynnist til finmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek hér 

í bænum speglagerð með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu Speglagerðin. 

Rétt til að rita firmað hefi ég einn og rita það þannig: 

Speglagerðin. 

Ludvig Storr. 

Reykjavik, 30. des. 1935. 

Ludvig Storr. 

5. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Soffia 

Jóhannesdóttir, kaupkona, Ísafirði, hefi afhent Axel Ketilssyni, Laufásvegi 

79, Reykjavík, verzlun mína í Austurstræti 14, Reykjavík, svo nefnda 

Soffíubúð, þ. e. S. Jóhannesdóttir, vefnaðarvöru- og fataverzlun. RBeykja- 

vík, og hefir hann yfirtekið allar skuldbindingar henni viðvíkjandi. Heimilt 

er honum að reka verzlunina áfram með óbreyttu firmanafni, en skuld- 

bindingar verzlunarinnar eru mér framvegis óviðkomandi. 

Ísafirði, 2. janúar 1936. 
Soffia Jóhannesdóttir.
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Það tilkvnnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að samkvæmt ofan- 187 

skráðu hefi ég undirritaður, Áxel Ketilsson, Laufásv. 79, Rvík, yfirtekið 

verzlun Soffíu Jóhannesdóttur í Austurstræti 14, Reykjavík, svo nefnda 

Sotfiubúð S. Jóhannesdóttir, vefnaðarvöru- og fataverzlun, og rek hana 

áfram undir sama firmanafni og áður hafði hún, með ótakmarkaðri á- 

byrgð. 

Rétt til að rita firmað hefi ég einn og rita það þannig: 

S. Jóhannesdóttir 

vefnaðarvöru- og falaverzlun 

Reykjavík. 

Axel Ketilsson. 

P. t. Ísafirði, 2. janúar 1936. 

Axel Ketilsson. 

Jafnframt því að við afturköllum prókúruumboð það, sem hr. Frantz 

Hákansson hefir haft fyrir Strætisvagna Reykjavíkur h/t., þá gefur félagið 

þeim Ólafi Þorgrímssvni, Ásvallagötu 5, og Guðbirni Guðmundssyni 

Freyjugötu 42, hvorum í sínu lagi, prókúruumboð fyrir félagið, og rita þeir 

firmað þannig: 

pr. pr. Strætisvagnar Reykjavíkur h/f. 

Ólafur Þorgrímsson. 

pr. pr. Strætisvagnar Reykjavíkur h/f. 

Guðbjörn Guðmundsson. 

Reykjavík, 10. janúar 1936. 

Stjórn Strætisvagna Reykjavíkur h/f. 

Ólafur Þorgrímsson Guðbjörn Guðmundsson. Ólafur H. Jónsson. 

Á aðalfundi h/f. Strætisvagnar Reykjavíkur, sem haldinn var 23. febrúar 

1935, gekk úr stjórn félagsins hr. bifreiðasali Egill Vilhjálmsson, Laufás- 

veg 26, en í stað hans var kosinn í stjórnina hr. prentsmiðjustjóri Guð- 

björn Guðmundsson, Freyjugötu 42. 

Reykjavík, 11. janúar 1936. 

Stjórn Strætisvagna Reykjavíkur h/t. 

Ólafur Þorgrímsson. Guðbjörn Guðmundsson. Ólafur H. Jónsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég hefi í dag selt snyrti- 

vöruverksmiðju mina ásamt firmanafni og öllum réttindum þeim Skúla Jó- 

hannssyni, Sjafnargötu 8, Oddi Helgasvni Bankastræti 7 og Þóri Kr. Krist- 

inssyni, Frakkastíg 12. Ber ég því enga ábyrgð á skuldbindingum verk- 

smiðjunnar frá deginum í dag að telja. 

Reykjavík, 11. jan. 1936. 
Vera Simillon.
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187 Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritadir i dag keypt snyrtivéru- 

verksmiðju Veru Simillon, hér í bæ, og rekum hana áfram undir óbreyttu 

nafni sem fullábyrgir félagar. En eldri skuldbindingar verksmiðjunnar eru 

okkur óviðkomandi. 

Prókúruhafi er Skúli Jóhannsson. Firmað rita hverjir tveir eigenda, 

nema um sölu eða veðsetningu á eignum fyrirtækisins sé að ræða; þá þarf 

undirskrift allra. 

Firmað ritum við Þannig: 

Snyrtivöruverksmiðjan Vera Simillon 

Skúli Jóhannsson. 

Oddur Helgason. 

Snyrtivöruverksmiðjan Vera Simillon 

Skúli Jóhannsson. 

Þórir K. Kristinsson. 

Snyrtivöruverksmiðjan Vera Símillon 

Oddur Helgason. 

Þórir K. Kristinsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Snyrtivöruverksmiðjan Vera Símillon 

Skúli Jóhannsson. 

Reykjavík, 11. janúar 1936. 

Skúli Jóhannsson, Sjafnargölu 8, Rvík. 

Oddur Helgason, Bankastræti 7, Rvík. 

Þórir K. Kristinsson, Frakkastig 12, Rvík. 

0. Hér með gef ég undirritaður hr. Jóni Proppé, Laugav. 144, prókúruumboð 

fyrir mig, og hefir hann öll réttindi til þess að skuldbinda mig skv. lögum 

nr. 43, 1903 um prókúru. 

Reykjavík, 14. janúar 1936. 

P. Stefánsson. 

Prókúruhafi ritar þannig 

pr. pro. P. Stefánsson. 

Jón Proppé. 

10. Ég undirritaður, Sveinn Gunnarsson, kaupm. á Sauðárkróki, lýsi hér með 

vfir því, að sonur minn, Ólafur Sveinsson, verzlunarsljóri við Verzlunina 

Söluturninn í Reykjavík er meðeigandi ásamt mér að Verzluninni Söluturn- 

inn í Reykjavík, og hefir hann því heimild til að gefa út yfirlýsingar, skýrsl- 

ur og skuldbindingar varðandi nefnda verzlun og störf hennar, bæði sem 

eigandi hennar og í minu umboði að því er minn eignarhluta í verzluninni 

snertir. 

Sauðárkróki, 27. jan. 1936. 

Sveinn Gunnarsson.
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Samkvæmt framanritudu er ég nú meðeigandi með ótakmarkaðri 187 

ábyrgð að versluninni Söluturninn í Reykjavík og rita ég firmað þannig: 

Verzlunin Söluturninn 

Ólafur Sveinsson. 

Reykjavík, 5. febr. 1930. 

Ólafur Sveinsson, Laugavegi 42, Reykjavik, 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi afsalað móður 

minni, frú Geirþrúði Zoéga, Bröttugötu 3 Á í Reykjavík, firma mitt Helgi 

Zoéga & Sons Zoéga Tourist Bureau —, Reykjavik, og verdur firma þetta 

hér eftir rekið á hennar ábyrgð frá og með þessum degi. 

Reykjavík, 29. jan. 1936. 

Geir H. Zoéga. 

Samkvæmt ofanrituðu rek ég hér eftir firmað Helgi /oéga & Sons 

Zoéga Tourist Bureau í Reykjavik með fullkominni ábyrgð minni. 

Jafnframt hefi ég veitt hr. fulltrúa Gunnari Halldórssyni, Tjarnargötu 

10 í Reykjavík, prókúruumboð fyrir firmað og ritar hann firmanafnið 

þannig: 

pr. pr. Helgi Zoðga & Sons Zoéga Tourist Bureau 

Gunnar Halldórsson. 

Reykjavík, 30. jan.. 1936. 

Geirþrúður Zoéga. 

Ég undirrituð tilkynni hér með til firnmaskrár Reykjavíkur, að ég rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð nýlenduvöruverzlun hér í bænum, undir firmanafn- 

inu „Þorsteinsbúð“. 

Firmað rita ég ein, og Sigurður Sigurðsson, Ingólfsstr. 21 A, sem 

prókúruhafi. 

Firmaritun: 

pr. Þorsteinsbúð. 

Þórey Þorsteinsdóttir. 

pr. pr. Þorsteinsbúð. 

Sig. Sigurðsson. 

Reykjavík, 3. febr. 1936. 

Þórey Þorsteinsdóttir,



14. 

15. 

16. 

Hér með veitum vér hr. Kristni Guðjónssyni, til heimilis Laufásvegi 26. 

Reykjavík, prókúruumboð fyrir firma vort, og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Vélsmiðjan Héðinn. 

Kristinn Guðjónsson. 

Reykjavik, 7. febr. 1936. 

Vélsmiðjan „Héðinn“ 

Bjarni Þorsteinsson. Markús Ívarsson. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs veitir hér með forstjóra Sveini Ing- 

varssyni, Laufásveg 19, Reykjavík, prókúruumboð fyrir raftækjaeinkasölu 

ríkisins og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Raftækjaeinkasala ríkisins 

Sveinn Ingvarsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem forstjóri Sigurður Jón- 

asson hefir haft fyrir téð firma. 

Fjármálaráðuneytið, 12. febr. 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs veitir hér með Gesti Pálssyni, 

skrifstofustjóra, Amtmannsstig 4, Reykjavík, prókúruumboð fyrir tóbaks- 

einkasölu ríkisins og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Tóbakseinkasala ríkisins 

Gestur Pálsson. 

Hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Fjármálaráðunevtið, 13. febr, 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem herra verkfræðingur O. H. 

Ziegler hefir haft fyrir Baftækjaverzlun Íslands h/f. í Bvík. 

Reykjavík. 13. febr. 1936. 

Í stjórn Baftækjaverzlunar Íslands h/f. 

Sig. Jónasson. Br. Magnússon. Ísl. G. Finsen. Ó. Þorsteinsson. 

Hér með leyfum við okkur að tilkynna til firmaskrár Rvíkur, að framvegis 

er undirskriftum fyrir firma vort, H. Benediktsson £ Co.. þannig háttað, 

að til þess að skuldbinda firmað þarf undirskrift okkar beggja eða manna,
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sem við hvor um sig setjum í okkar stað í því efni. Auk þess undirskrifar 187 

prókúruhafi firmans, Þorlákur Björnsson. á venjulegan hátt fyrir firmað 

innan takmarka þeirra, sem almennt prókúruumboð segir til um. 

*eykjavík, 18. febr. 1956. 

H. Benediktsson. H. A. Tulinius. 

Á aðalfundi F.v.h.f. Hængs í Reykjavík 22. þ. m. gekk úr stjórn félagsins 

Einar Einarsson, bátasmiður. En í hans stað var kosinn Sverrir Sverrisson, 

trésmiður, Ránargötu 44, hér í bæ. 

Reykjavík, 29. febr. 1936. 

Vigfús Guðmundsson. Þorgr. Sigurðsson. Sverrir Sverrisson. 

Stjórn h/f. Mjölnis í Beykjavík tilkynnir hér með til hlutafélagaskrárinnar, 

að hún í dag hefir ráðið herra Björn Ólafs, Mýrarhúsum, Seltjarnarnesi, 

til þess að vera framkvæmdastjóri með prókúruumboði fyrir h/f. Mjölnir, 

og hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóvem- 

ber 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. h/f. Mjölnir 

Björn Ólafs. 

Reykjavík, 29. febrúar 1956. 

Geir Sigurðsson. Jón Björnsson. Sigurgeir Einarsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi með 

kaupsamningi, dags. 13. febr. 1936, selt Gísla Jakobssvni, Grettisgötu 29, 

hér í bæ, Þbrauðserðarfinma mitt „A. J. Strandberg, Þbrauðgerðarhús“, 

Frakkastíg 12. ásamt firmanafninu. Allar skuldbindingar verzlunarinnar frá 

dags. kaupsamningsins eru mér óviðkomandi. 
Reykjavík, 8. marz 1936. 

A. J. Strandberg, 

Hörpugötu 14, Skerjafirði. 

Eins og að ofan greinir, hefi ég undirritaður með kaupsamningi, dags. 153. 

febr. 1936, keypt „A. J. Strandberg, brauðgerðarhús“, Frakkastíg 12. ásamt 

firmanafni. af Árna J. Strandberg, hér í bæ, og miðast kaupin við dagsetn- 

ing kaupsamningsins. Rek ég brauðgerðarhúsið frá þeim tíma að telja á mina 

ábyrgð og undir sama nafni og áður. 

Firmað rita ég þannig: 

„A. J. Strandberg, brauðserðarhús“ 

Gísli Jakobsson.
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2 is Jafnframt tilkynnist, að ég hefi veitt hr. Magnúsi Guðnasyni, Laugavegi 4 

prókúruumboð fyrir brauðgerðarfirmað, og rilar hann það þannig: 

pr. pr. Á. J. Strandberg, brauðgerðarhús 

Magnús Guðnason. 

Reykjavik, 8. marz 1936. 

Gisli Jakobsson. 

187 

Ég undirrituð tilkynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek hér í 21. 

bænum með ótakmarkaðri ábyrgð saumastofu fyrir karlmannaslifsi og 

slaufur undir firmanafninu Slfsisgerðin „Atlask“, Reykjavík. 

Firmað rita ég sjálf þannig: 

Slifsisgerðin „Átlask“, Reykjavik. 

Hólmfríður Guðsteinsdóttir. 

Sigurjón Jónsson, bóksali, Þórsgötu 4, Reykjavík, hefir prókúru fyrir 

firmað, og ritar hann það þannig: 

pr. pr. Slifsisgerðin „Atlask“, Reykjavík. 

Sigurjón Jónsson. 
Reykjavík, 10. marz 1936. 

Hólmfríður Guðsteinsdóttir. 

22. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Lilja G. 

Vikar, Barónsstíg 31, rek hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, klæð- 

skerasaumastofu undir firmanafninu „Klæðaverzlunin Guðm. B. Vikar“. Ég 

ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Klæðaverztunin Guðm. B. Vikar 

Lilja G. Vikar. 

Prókúru hefir Guðmundur B. Vikar, Barónsstíg 31, og ritar hann 

firmað þannig: 

pr. pr. Klæðaverzlunin Guðm. B. Vikar 

Guðm. B. Vikar. 

Reykjavik, 26. marz 1936. 

Lilja G. Vikar. 

23. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrár Reykjavíkur er skrásett firmað Pönt- 

unarfélagið“. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Dagsetning sam- 

þykkta er 22. febrúar 1936. Markmið félagsins er að útvega félagsmönnum 

allskonar vörur sem beztar að gæðum og með sem vægustu verði, með pönt-
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unarstarfsemi og með því að hafa opnar sölubúðir. Öll lausaverzlun er 187 

bönnuð. Félagsmenn greiði 5 krónur í inntökugjald. Í varasjóð rennur 

helmingur inntökugjalds og 129“ af viðskiptaveltunni annari en pöntunar- 

veltunni. Ennfremur helmingur þess arðs, sem verzlunin gefur. Í félagssjóð 

rennur helmingur inntökugjalda og helmingur árságóða. Við inntöku í fé- 

lagið ber félagsmanni að kaupa 10 króna vaxtabréf, seim hljóði á nafn hans. 

Skal fé þetta notað til reksturs félagsins. Ábyrgð félagsmanna takmarkast 

við tillög þeirra í félagið. Stjórnina skipa J menn og einn til vara. Stjórnin 

ræður framkvæmdastjóra. Firmað rita 3 stjórnendur saman og auk þess pró- 

kúruhafi. Stjórn félagsins skipa Bergsveinn Sturlaugsson, Laugav. 65, for- 

maður, Þorleifur Andrésson, Grettisgötu 6 a, gjaldkeri, Sæmundur Sa- 

mundsson, Njálsgötu 48SA, ritari. Varastjórnandi er Símon Bjarnason, 

Laugav. 10 B. Framkvæmdastjóri félagsins og prókúruhafi er Sigurdur Gud- 

mundsson, Laugav. 46. 

Stjórnin ritar firmad þannig: 

Pöntunarfélagið 

Þorl. Andrésson. 

Sæm. Sæmundsson. 

3ergsveinn Sturlaugsson. 

Varamaður undirritar nafn sitt: 

Símon Bjarnason. 

Prókúruhafi undirritar: 

pr. p. Pöntunarfélagið 

Sigurður Guðmundsson. 

Reykjavík, 17. marz 1956. 

Sæm. Sæmundsson. Þorl. Andrésson. Bergsveinn Sturlaugsson. 

24. Það vottast hér með, að á skiptafundi í þrotabúi Lofts Guðmundssonar, eig- 

anda gosdrykkja- og aldinsafagerðarinnar Sanitas, sem haldinn var 16. april 

1934, var samþykkt að selja Sigurði Waage firmanafn ofangreindrar aldin- 

safa- og gosdrykkjagerðar. 

Lögmaðurinn í Reykjavík, 

2. april 1936. 

Hákon Guðmundsson, 

ftr, 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég keypt firmanafnið „Sanitas“, og rek 

verksmiðjuna Sanitas með ólakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég þannig: 

Sanitas 

Sig. Waage.



1936 558 

187 Enn fremur tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að frá 1. april 1936 
veit ég Matthíasi Waage prókúruumboð fyrir verksmiðjuna Sanitas og ritar 
hann firmað þannig: 

pr. pr. Sanitas 

M. Waage. 

Reykjavík, 2. apríl 1936. 

Sig. Waage. 

25. Eg undirritaður, M. Magnússon, *eykjavík, hefi með kaupsamningi dags. 
19. marz þ. á. selt hr. Oddi Jónassyni. Brautarholti í *eykjavík, minn hluta 

í firmanafninu „Efnalaugin Glæsir“ í Reykjavik. Allar skuldbindingar 
firmans frá dags. kaupsamningsins eru mér því óviðkomandi. 

Reykjavik, 22, apríl 1936. 

Magnús Magnússon, 

Hringbraut 144. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég, Oddur Jónasson. keypt hluta Magnúsar 
Magnússonar í Efnalauginni Glæsi og rek hana framvegis ásamt hr. Ingi- 
mundi Jónssyni sem fullábyrgur félagi. 

Oddur Jónasson undirritar nafn sitt þannig: 

0. Jónasson. 

Reykjavík, 22. apríl 1936. 

Oddur Jónasson. Ingimundur Jónsson. 

26. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að prókúruumboð það, er 
herra verzlunarstjóri Einar Björnsson hefir haft fyrir Verzlunina Björn 
Kristjánsson, er afturkallað. 

Reykjavík, 30. apríl 1936. 

Jón Björnsson. 

21. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir höfum I 
4 

með kaupsamningi dags. 2. maí 193 

Túngötu 18, nylendu- og hreinlætisvöruverzlun okkar, Vergl. Reykjafoss, 

6 selt hr. kaupm. Halldóri Þórarinssyni, 

Hafnarstræti 1, ásamt firmanafni. Allar skuldbindingar verZlunarinnar frá 
dags. kaupsamnings eru okkur óviðkomandi. 

Reykjavík, 2. maí 1936. 

Óskar Bj. Erlendsson. Hallgr. Sveinsson.
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Eins og ad ofan greinir, hefi ég undirritadur med kaupsamningi dags. 187 

2. maí 1936, keypt Verzl Reykjafoss, nylendu- og hreinlætisverzlun, 

Hafnarstræti 4, ásamt firmanafni. af hr. bókara Hallgr. Sveinssyni og hr. 

lvfjafr. Óskari Bj. Erlendssyni, hér í bæ. og miðast kaupin við dags. kaup- 

samningsins. Bek ég verzlunina frá sama tíma á mína ábyrgð og undir sama 

nafni og áður. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Reykjafoss 

Halldór Þórarinsson. 

Reykjavik, 2. maí 1956. 

Halldór Þórarinsson. 

28. Hér með veiti ég undirritaður konu minni, Ellen Sighvatsson, prókúruum- 

boð fyrir firma mitt, Vátrvggingarskrifstofu Sigfúsar Sighvatssonar, og hefir 

hún öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903. Firmað 

ritar hún þannig: 

pr. pr. Vátrvggingarskrifstofa Sigfúsar Sighvatssonar 

Ellen Sighvatsson. 

Reykjavik, 4. mai 1936. 

Sigfús Sighvatsson. 

29. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við höfum f. h. dánar- 

bús Páls Þorkelssonar selt frú Maríu Ammendrup verglunina „Drangey“ 

með kaupsamningi dags. 7. maí 1936. Kaupin miðast við 20. april 1936, og ber 

frú María Ammendrup alla ábyrgð á skuldbindingum veræzlunarinnar frá 

þeim degi að telja. 

Reykjavík, 12. maí 1936. 

f. h. dánarbús Páls Þorkelssonar 

Nathan & Olsen: 

Samkvæmt ofanritudu hefi ég undirritud keypt verzlunina Drangey, og 

rek ég hana með ótakmarkaðri ábyrgð frá kaupdegi 20. april s. 1. að telja. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Drangev 

Maria Ammendrup. 

*eykjavík, 12. mai 1956. 

María Ammendrup, 

Klapparstíg 37. 

30. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

með ótakmarkaðri ábyrgð miðstöðvarofnagerð úr stáli undir firmanafninu 

Stálofnagerðin, Guðm. J. Breiðfjörð, Reykjavik. Við undirritaðir höfum hvor
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187 um sig rétt til að rita firmað, nema ef um veðsetningu og aðrar meiri háttar 

skuldbindingar er að ræða; þá þarf undirskrift beggja. Firmaritun: 

Stálofnagerðin, Guðm. J. Breiðfjörð, Reykjavik 

Guði. J. Breiðfjörð. Agnar G. Breiðfjörð. 

Stálofnagerðin, Guðm. J. Breiðfjörð, Reykjavík 

Guðm. J. Breiðfjörð. 

Stálofnagerðin, Guðm. J. Breiðfjörð, Reykjavík 

Agnar G. Breiðfjörð. 

Reykjavík, 19. maí 1936. 

Agnar G. Breiðfjörð, Marargötu 6. Guðni. J. Breiðfjörð, Laufásveg 4. 

öl. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

verzlun með sjávarafurðir og sildarsöltun í heimingsfélagsskap og með 

takmarkaðri ábyrgð, undir nafninu „Jakobsson & Valdimarsson“, með 

varnarþingi í Rvík samkvæmt samningi dags. 8. maí 1936. Höfuðstóll fé- 

lagsins er átta þúsund krónur, er skiptist í jafna hluti og er innborgaður. 

Eigendur ábyrgjast ekki persónulegar skuldir félagsins umfram framlag 

sitt. Þeir skuldbinda félagið báðir í sameiningu, nema að svo miklu leyti sem 

öðrum hvorum þeirra eða þriðja manni kynni að vera veitt prókúruumboð. 

Firmaritun: 

Jakobsson £ Valdimarsson 

Jakob J. Jakobsson. Jens Valdimarsson. 

Reykjavík, 8. mai 1936. 

Jakob J. Jakobsson, Mimisveg 8. Jens Valdimarsson, Barónsstíg 39. 

32. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrár Reykjavíkur er skrásett firmað Pönt- 

unarfélagið á Grímsstaðaholti, skammstafað P. G. Dagsetning samþykkta 

félagsins er 25. apríl 1936. Heimili þess og varnarþing er í Beykjavík. Til- 

gangur: Að útvega félagsmönnum allskonar vörur sem begtar að gæðum og 

við vægasta verði með pöntunarstarfsemi og með því að hafa opna sölu- 

búð. Öll lánsverglun er bönnuð. Inntökugjald í félagið er 10 krónur, sem 

rennur Í varasjóð. Svo ber hverjum félagsmanni að greiða 15 krónur, sem 

rennur í stofnsjóð og skal það endurgreiðast við flutning af félagssvæðinu. 

Einnig rennur í stofnsjóð 1“ af verði þeirrar vöru, er hver félagsmaður 

kaupir hjá félaginu. Í varasjóð greiðist árlegt fjártillag 1% af viðskipta- 

veltu félagsins. Fé sjóðanna má nota sem veltufé í þarfir félagsins. Ábyrgð 

félagsmanna takmarkast við sjóði félagsins. Stjórn félagsins skipa 5 menn 

og skulu þeir vera félagsmenn. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra. Firmað 

rita lveir stjórnendur félagsins saman og auk þess framkvæmdastjóri sem 

prókúruhafi. Stjórnendur: Hermann Björnsson, Signýjarstöðum, formaður. 

Axel Larsen, Þrastargötu 7, varaformaður. Helgi Tryggvason, Lóugötu 2, 

ritari, Eyjólfur Brynjólfsson, Smyrilsv. 2. Jón Eyjólfsson, Fálkagötu 36.
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Framkvæmdastjóri félagsins er Stefán Árnason, Fálkagötu 9. og undirritar 187 

hann firmað þannig sem prókúruhafi: 

p. D- Pöntunarfélagið á Grímsstaðaholti 

Stefán Árnason. 

Stjórnin undirritar nöfn sín þannig, þó rita í hvert sinn aðeins lveir 

stjórnendur saman: 

Hermann Björnsson. 

Axel Larsen. 

Helgi Tryggvason. 

Jón Eyjólfsson. 

Eyjólfur Brynjólfsson. 

Reykjavik, 25. mai 1956. 

Hermann Björnsson. Jón Evjólfsson. Axel Larsen. 

Helgi Tryggvason. Evjolfur Brynjólfsson. 

33. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur rek små- 

såluverzlun hér i bænum, med ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu 

„Skeifan“. 

Firmað rita ég þannig: 

pr. Verzlunin „Sketfan“ 

Thor G. Hallgrímsson. 

*eykjavík, 5. júni 1936. 

Thor G. Hallgrímsson, 

Fríkirkjuvegi 11, Rvík. 

34. Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem fjármálaráðuneytið f. h. ríkis- 

sjóðs veitti Oscar Hans Ziegler, Rånargåtu 3, Reykjavik, 13. júní 1935, fyrir 

raftækjaeinkasölu ríkisins. 

Fjármálaráðuneytið, 3. júní 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

Fjármálaráðuneytið fyrir hönd ríkissjóðs veitir hér með Guðmundi Mar- 

teinssyni, rafmagnsfræðingi,. Suðurgötu 29, Reykjavík, prókúruumboð 

Lo
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fyrir raftækjaeinkasölu rikisins, og ritar hann firmad å þenna hått: 

pr. pr. Raftækjaeinkasala rikisins 

Guðmundur Marteinsson. 

Fjármálaráðunevlið, 3. Júní 1936. 

Eysteinn Jónsson. 

36. Sú breyting hefir orðið á stjórn h/f. „„Timburverzlunin Skógur“, að nú skipa 

stjórnina: Brynjólfur Árnason, lögfr.. Laugav. 97, formaður, Hjálmar Þor- 

steinsson, húsgagnameistari, Klapparstíg 28, og Jón Jóhannsson, skipstj.,
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Styrimannast. 6, og varastjornandi er Johann Bårdarson, kaupm., Selja- 

vegi 25. 

Brynjólfur Árnason undirritar nafn sitt: Brynj. Árnason. 

Jón Jóhannsson undirritar nafn sitt: Jón Jóhannsson. 

åeykjavik, 6. juli 1936. 

Brynj. Árnason. Hjålmar Porsteinsson. 

Hér með afturkallast prókúru- og framkvæmdastjóraumboð það. seim 

hr. frkvstj. Páll Ólafsson, Sólvallagötu 4, Rvík, hefir haft fyrir h/f. Timb- 

urverzlunina Skógur. 

Reykjavik, 6. júlí 1936. 

Í stjórn h/f. Timburverzlunin Skógur. 

Brynj. Árnason. Hjálmar Þorsteinsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frú Ingibjörg Cl. 

Þorláksson var kosin í stjórn h/f. Þípuverksmiðjan á aðalfundi félagsins 

þann 15. febrúar 1936 í stað Jóns heitins Þorlákssonar, borgarstjóra. Nafn 

sitt ritar hún þannig: 

f. h. Pipuverksmiðjan h/t. 

Ingibjörg Cl. Þorláksson. 

Reykjavík, 31. júlí 1936. 

Þór. Kristjánsson. Þór. Arnórsson. 

Hér með tilkynnist Gl firmaskrár Reykjavíkur, að með og frá deginum Í 

dag hefi ég veitt herra verkfræðingi H. Dúrr, Laufásvegi 34, prókúruumboð 

fyrir firma mitt, Bræðurnir Ormsson, og hefir hann öll réttindi prókúruhafa 

að lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Bræðurnir Ormsson 

H. Dúrr. 

Reykjavík, 31. júlí 1936. 

E. Ormsson. 

Hér með veitum við hr. fulltrúa Pétri Jóhannssyni, Njálsgötu 5, Reykjavík, 

prókúruumboð fyrir verzl. Edinborg, Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar og 

Veiðarfæragerð Íslands. og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Verzlunin Edinborg 

Pétur Jóhannsson. 

p. p. Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar 

Pétur Jóhannsson. 

p. p. Veiðarfæragerð Íslands 

Pétur Jóhannsson. 

Revkjavík, 1. ágúst 1936. 

F. h. dánarbús Ásgeirs Sigurðssonar 

Sig. B. Sigurðsson. Har. Å Sigurdsson.
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40. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég rek med Ótakmark- 187 

aðri ábyrgð söðla- og aktygjasmidi undir firmanafninu: 

Baldvin Einarsson, söðla- og aktygjasmidi 

Firmað rita ég þannig: 

Baldvin Einarsson, söðla- og aktvejasmiði 

Erl. Baldvinsson. 

Reykjavík, 18. ágúst 1938. 

Erlendur Baldvinsson, 

Hverfisgötu 67. 

41. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rek- 

um verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: 

Ódyra húsgagnabúðin. 

Firmað ritum við hvor um sig þannig: 

Ódýra húsgagnabúðin 

Kristján Kristmundsson. 

Ódyra húsgagnabúðin 

Sveinn Mósesson. 

Reykjavík, 2. sept. 1956. 

Kristján Kristmundsson, Lindarg. 41, Rv. 

Guðmundur Sveinn Mósesson, Hafnarfirði. 

í2. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek 

hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð kjötverzlun undir firmanafninu 

„Milners Kjötbúð“. 

Firmað rita ég þannig: 

Milners Kjötbúð 

Kj. Milner. 

Reykjavík, 10. sept. 1936. 

Kjartan Westrup Milner. 

13. Sveinbjörn Jónsson, byggingameistari, Akureyri, og Jón Loftsson, kaup- 

maður, Hávallagötu 13. Reykjavík, hafa sem fullábyrgir félagar stofnað 

félag til vinnslu, hagnýtingar og útflutnings á vikri og vörum unnum úr 

vikri, og reka þeir félagið undir firmanafninu „Vikurfélagið“ (The Pumice 

Stone Co.), með heimili og varnarþingi í Reykjavík. 

Firmað rita þeir báðir saman og auk þess Jón Loftsson sem prókúru- 

hafi. 

Firmaritun: 

Vikurfélagið 

Jón Loftsson. Sveinbjörn Jónsson. 

Reykjavík, 21. sept. 1936. 

Jón Loftsson. Sveinbjörn Jónsson.
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187 44, Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að undirritaður Chr. 

Berndsen, Klapparstíg 42, er genginn úr firmanu „Alma“ frá 1. okt. þ. á. 

að telja. Firmað er því eftirleiðis rekið sem einkaeign Guðriðar Kristjáns- 

dóttur og ritar hún ein firmað. 

Reykjavík, 1. okt. 1936. 

Guðríður Kristjánsdóttir. Chr. Berndsen. 

15. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek hér 

í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, leðurvörugerð undir firmanafninu 

„Leðurvörugerðin“. Ég einn hefi rétt til að rita finmað og rita það þannig: 

Leðurvörugerðin 

Halldór P. Dungal. 

*eykjavík, 6. okt. 1936. 

Halldór ÞP. Dungal. 

46. Við undirritaðar tilkynnum hér með Gl firmaskrár Reykjavíkur, að við 

rekum í félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð nærfatagerð undir nafninu: 

„Nærfatagerðin“. 

Hver okkar um sig hefir rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

Nærfalagerðin 

Ásta Þorsteinsdóttir. 

Nærfatagerðin 

Kristjana Blöndal. 

Nærfatagerðin 

Ingibjörg Bjarnadóttir. 

Reykjavík, 9. okt. 1936. 

Ásta Þorsteinsdóttir. Kristjana Blöndal. Ingibjörg Bjarnadóttir. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek 

verksmiðju hér í bænum, með ólakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu „Leð- 

uriðjan“. Verksmiðjuna rita ég þannig: 

Leðuriðjan 

Atli Ólafsson. 

Prókúruhafi er frú Marianne Stehn-Ólafsson, Leifsgötu 22, og ritar hún 

verksmiðjuna þannig: 

p. p. Leðuriðjan 

Marianne Stehn-Ólafsson. 

Reykjavík, 10. okt. 1936. 

Atli Ólafsson, Leifsgötu 22.
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8. Á fundi í h/f. Steindórsprent þann 1. október þ. á. var Steindóri Gunnars- 187 

syni, prentsmiðjustjóra, veitt „prókúra“ fyrir Steindórsprent h/f. og jafn- 

framt afturkallað prókúruumboð það, sem Einar Jónsson, verkstjóri, hefir 

haft. 

Prókúruhafi undirritar þannig: 

pr. pr. Steindórsprent h/. 

Steindór Gunnarsson. 

Reykjavik, 9. okt. 1936. 

Steindór Gunnarsson. Einar Jónsson. Kristján Á. Ágústsson. 

19. Hér með tilkynnist Ul firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekuni 

brauð- og kökugerð hér í bænum undir firmanafninu F. A. Kertf. Undir- 

ritaður Frederik Anton Kerff ber einn ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

en J. C. C. Nielsen, Jón Jónsson og Ingi Halldórsson ábyrgjast að eins með 

tillögum sínum í firmað. En tllög þeirra eru kr. 1000,00 hvers um sig. 

Frederik Anton Kerff ritar einn firmað þannig: 

F. A. Kertf. 

Reykjavik, 12. okt. 1936. 

Jörgen Carl Christian Nielsen, Bergstaðastr. 29. 

Jón Jónsson, Bergþórusgötu 53. 

Ingi Halldórsson, Vesturgötu 14. 

50. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beyvkjavíkur, að við undirrituð, Laufey 

Bjarnadóttir, Laufásveg 46, og Óskar B. Erlendsson, Garðastræti 43, rek- 

um Í félagi með ótakmarkaðri ábyrgð savrtivöruverksmiðju, undir firma- 

nafninu snyrtivöruverksmiðjan „Piróla“. 

Við, hvort um sig, höfum rétt Hl að rila firmað og auk þess Stefán 

Bjarnason, Laufásveg 16, sem prókúruhafi. 

Firmaritun: 

Snyrtivöruverksmiðjan „Ptróla“ 

Laufey Bjarnadóttir. 

Snyrtivöruverksmiðjan „Piróla“ 

Ó. B. Erlendsson. 

pr. pr. „Píróla“, 

Stefán Bjarnason. 

Reykjavík, 28. okt. 1936. 

Laufev Bjarnadóttir. Ó. B. Erlendsson. 

öl. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég sel herra kaupmanni 

Sigurði Gíslasyni firma mitt „Verzlunina Víði“ frá 1. nóvember þ. á. að 

telja, og eru mér óviðkomandi skuldbindingar firmans frá þeim degi. 

Reykjavík, 29. október 1936. 

Jakob M. Bjarnason. 

=1
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Samkvæmt framanritudu hefi ég keypt ,,Verzlunina Vidi" i Reykjavik 

og rek hana með ólakmarkaðri ábyrgð, undir sama firmanafni. 

Firmað rita ég þannig: 

„Verzlunin Víðir“ 

Sigurður Gíslason. 

Reykjavík, 29. október 1956. 

Sigurður Gíslason. Freyjugötu 26. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

verksmiðju í Reykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð til framleiðslu vinnu- 

hanzka undir firmanafninu: „Vinnuhanzkagerðin“. 

Firmað ritum við báðir þannig: 

Vinnuhanzkagerðin 

H. St. Björnsson. Loftur Þorsteinsson. 

Reykjavík, 1. nóv. 1936. 

Loftur Þorsteinsson. Sóleyjarg. 15. Harald Steinn Björnsson, Hrgbr. 34. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi 7. 

mai 1936 gekk úr stjórn H/f. Gler Friðþjófur Thorsteinsson. en í stað hans 

var kosinn sem aðalmaður Bjarni Jónsson, frkvstj., Galtafelh, Rvík, og sem 

varamaður var kosinn Valdimar Loftsson, rakari, Laugaveg 65, Rvik. 

Bjarni Jónsson undirritaðar nafn sitt: 

B. Jónsson. 

Reykjavík, 4. nóv. 1936. 

Evjólfur Jóhannsson. Guðm. Halldórsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rek- 

um verksmiðju hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, til framleiðslu á hús- 

sögnum og barnavögnum, undir firmanafninu „Stálhúsgögn“. Hvor okkar 

um sig hefir rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

„Stálhúsgögn“. 

Gunnar Jónasson. 

„Stálhúsgögn““. 

Björn Ólsen. 

Reykjavík, 7. nóv. 1936. 

Björn Ólsen, Barónsstíg 63. Gunnar Jónasson, Laugaveg 82. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi H/f. Öl- 

gerðin Egill Skallagrímsson, sem haldinn var 22. apríl 1934, gekk úr stjórn- 

inni Jón Árnason, framkvstj., en í stað hans var kosinn Geir Sigurðsson,
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skipstjóri, Vesturgötu 26 A. Formaður stjórnarinnar var kosinn Tómas 187 

Tómasson, frkstj., Bjarkargötu 2. Varastjórnendur voru kosnir: Lárus 

Fjeldsted hrm., Tjarnargötu 33, og Garðar Þorsteinsson, hrm., Vesturgötu 19. 

Geir Sigurðsson undirritar nafn sitt: Geir Sigurðsson. 

Reykjavík, 9. nóv. 1936. 

Í stjórn H/f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson. 

Tómas Tómasson, Stefán Thorarensen, Geir Sigurðsson. 

56. Það tilkynnist ennfremur til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi H/. 

Ölgerðin Egill Skallagrímsson, hinn 6. júní 1936, var ákveðið að minnka 

hlutafé félagsins úr kr. 700000,00 niður í kr. 190000,00. 

Reykjavík, 9. nóv. 1956. 

Í stjórn H/f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson. 
Tómas Tómasson. Björn Olafsson. Kristinn Sigurðsson. 

Stefán Thorarensen. Geir Sigurðsson. 

357. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek blóma- 

verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: 

Blómabúðin. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Blómabúðin 

K. Hjaltested. 

Reykjavík, 12. nóv. 1956. 

Guðríður K. Hjaltested, Tjarnargötu 43. 

58. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frá deginum í dag að 

telja er meðundirritaður Magnús 0. Magnússon genginn úr firmanu S. 

Árnason £ (Co., Reykjavík. og er allur rekstur firmans og skuldbindingar 

mér óviðkomandi eftir þann tima. 

Reykjavík, 12. nóv. 1936. 

Magnús O. Magnússon. S. M. Benediktsson. 

Frá deginum í dag að telja rek ég undirrilaður Stefán Már Benedikts- 

son firmað S. Árnason £ Co., Reykjavík, einn og á mína ábyrgð. Ég hefi 

einn rétt til að rita firmað og geri það þannig: 

S. Árnason £ Co. 

S. M. Benediktsson. 

*eykjavík, 12. nóv. 1936. 

S. M. Benediktsson.
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187 59. Hér með tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad vid undirritadir rekum 

hér í bænum blómaverzlun með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu 

„Kaktusbúðin“. Firmað ritum við báðir saman þannig: 

Kaktusbúðin 

Jón Arnfinnsson. Sigurj. Jónsson. 

Reykjavík, 19. nóv. 1936. 

Jón Arnfinnsson, Baldursgötu 4, Rvík. 

Sigurj. Jónsson, 

Berg. 50 B, Rvík. 

60. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek 

verksmiðju hér í bænum með ólakmarkaðri ábyrgð, til framleiðslu á alls- 

konar undirfatnaði. undir firmanafninu „Harpa“. Ég ein hefi rétt til að rita 

firmað, og auk þess Kristján Jónsson, Brekkustig 11, sem prókúruhafi. 

Firmaritun: 

„Harpa“ 

Anna Sæmundsdóttir. 

pr. pr. „Harpa“ 

Kr. Jónsson. 

Reykjavík, 20. nóv. 1936. 

Anna Sæmundsd., 

Brekkustig 11. 

61. Hér með tilkynnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek hér 

í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, hnappa- og spennugerð, undir firma- 

nafninu: Sylgja. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Sylgja 

Baldvin Jonsson. 

Reykjavík, 24. nóv. 1936. 

Baldvin Jónsson, 

Hallveigarstíg 8 ÁA, Reykjavik. 

62. Fulltrúaráð verkalvðsfélaganna í Reykjavík tilkynnir hér með til firma- 

skrár Rvíkur, að það rekur veitingastarfsemi í Alþýðuhúsinu Iðnó, Vonar- 

stræti 3, undir nafninu „Alþyðuhúsið Iðnó“. og í Alþyðuhúsi Reykjavíkur, 

Hverfisgötu 10, sem útibú frá Alþýðuhúsinu Iðnó, undir nafninu „Ingólfs 

Café“, hvorttveggja með ólakmarkaðri ábyrgð, án Wllits til þess, hverjir 

skipa fulltrúaráðið. Prókúruhafi er húsnefnd, sem fulltrúaráðið kys, en 

hana skipa nú: Kjartan Ólafsson, Njarðargötu 47, formaður, Jón Axel Pét-
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ursson, Hringbraut 153, ritari, og frú Jónína Jónatansdóttir, Lækjar- 187 

sötu 12 Á. 

Firmað ritar stjórn fulltrúaráðsins og auk þess prókúruhafi þannig: 

pr. pr.. Alþýðuhúsið Iðnó 

Kjartan Ólafsson. Jón Axel Pétursson. Jónína Jónatansdóttir 

pr. pr. Ingólfs Café 

Kjartan Olafsson. Jón Axel Pétursson. Jónina Jónatansdóttir. 

Stjórn fullirúaráðs verkalýðsfélaganna í Reykjavík, 27. nóv. 1936. 

Sigurjón Ólafsson, alþm.. formaður. 

Haraldur Pétursson, umsjm., ritari. 

Jón Guðlaugsson, Þbiistj., varaform. 

Sigurður Ólafsson, gjaldk., féhirðir. 

Sigríður Ólafsdóttir, húsfrú. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar rekum 

hér í bænum hattaverzlun og saumastofu með ótakmarkaðri ábyrgð undir 

firmanafninu: Hattaverzlun Soffíu Pálma. 

Við báðar höfum rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

Hattaverzlun Soffíu Pálma 

F. Blöndal. 

Hattaverzlun Soffíu Pálma 

Soffía Pálma. 

Reykjavík, 9. des. 1956. 

Filippía Blöndal, Marargötu 2. Soffia Pálma, Ingólfsstræti 10. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hr. Þórir Tryggvason, 

Bárugötu 7, hefir gengið í firma mitt, „Litla Bílstöðin“, sem fullábyrgur 

félagi og ritum við firmað hvor um sig þannig: 

Litla Bilstöðin 

Þórir Tryggvason. 

Litla Bílstöðin 

Þorst. Þorsteinsson. 

Reykjavík, 9. des. 1936. 

Þorsteinn Þorsteinsson. Þórir Tryggvason. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður, Samúel 

Ketilsson, Baugsvegi 7. hér í bæ, rek snyrti- og hreinlætisvörugerð í Revkja- 

vík, undir firmanafninu Parfumerie dEmol. Ég einn ber fulla ábyrgð á 

fyrirtækinu og rita það þannig: 

*arfumerie dEmol 

Samúel Ketilsson. 

Reykjavík, 12. des. 1956. 

Samúel Ketilsson.
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Hér med tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð: Margrét 

Þórðardóttir, Sóleyjargötu 23, Rvík, frú Sveinbjörg Ustrup, Sóleyjarg. 23, 

Rvík, Helgi Lárusson, kaupfélagsstj., Grettisg. 61. Rvík, og Magnús Vig- 

lundsson, heildsali, Hávallag. 15. Rvík, rekum með ótakmarkaðri ábyrgð 

verksmiðju undir nafninu „Verksmiðjan Fram“. Hlutverk verksmiðjunnar 

er að framleiða manchetskyrtur, nærfatnað kvenna og karla, rykfrakka og 

annað það, sem eigendur verksmiðjunnar kunna að álíta heppilegt. Firmað 

rita einhverjir þrír eigenda saman þannig: 

Verksmiðjan Fram 

S. Ustrup. M. Viglundsson. Helgi Lárusson. 

Verksmiðjan Fram 

Margrét Þórðardóttir. Helgi Lárusson.  M. Víglundsson, o. s. frv. 

Prókúru hefir Magnús Víglundsson, Hávallagötu 45, og ritar hann 

þannis: 

pr. pr. Verksmiðjan Fram. 

M. Víglundsson. 

teykjavík, 14. des. 1936. 

S. Ustrup. Margrét Þórðardóttir. OM. Víglundsson. Helgi Lárusson. 

Hér með tilkvnnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek sport- 

húfugerð og annan skyldan atvinnurekstur undir firmanafninu Sport- 

húfugerðin. 

Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita ég það þannig: 

Sporthúfugerðin 

Áslaug Gunnarsdóttir. 

Reykjavík, 16. des. 1936. 

Áslaug Gunnarsdóttir, 

Hávallagötu 46. 

Við undirritaðir, Trausti Ólafsson, efnafræðingur, Eiríksgötu 6, Pétur Guð- 

mundsson, kaupmaður, Sjafnargötu 3, Ágúst Lárusson, málarameistari, 

Ingólfsstr. 3, og Sigurður Guðmundsson, frkvstj., Brunnstís 7, hér í bæ, til- 

kynnum til firmaskrár Reykjavíkur, að við rekum með ótakmarkaðri ábyrgð 

verksmiðjuiðnað hér í bænum til framleiðslu á hvers konar lakk- og máln- 

ingarvörum undir firmanafninu „Lakk- og Málningarverksmiðjan Harpa“. 

Firmað ritum við allir saman og auk þess Pétur Guðmundsson sem pró- 

kúruhafi. 

Firmaritun: 

„Lakk- og Málningarverksmiðjan Harpa“. 

Trausti Ólafsson. Pétur Guðmundsson. 

Ágúst Lárusson. S. Guðmundsson
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P. Gudmundsson. 

Reykjavik, 17. desember 1936. 

Trausti Ólafsson. Pétur Guðmundsson. 

Ágúst Lárusson. Sigurður Guðmundsson. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi fiskveiðahlutafélagsins Alliance, sem 

haldinn var þ. 15. þ. m., varð sú breyting á stjórn félagsins, að Ólafur H. 

Jónsson, cand. jur., var kosinn formaður og Í 'amkvæmdastjóri og með- 

stjórnendur kosnir þeir Jón Ólafsson, bankastjóri og Magnús Magnússon, 

frkstj. Varamaður í stjórn var kosinn Jón Sigurðsson, framkv.stj. Fram- 

kvæmdastjóri ritar félagið þannig: 

p. p- Fiskveiðahlutafélagið Alliance 

Ólafur H. Jónsson. 

Reykjavík, 17. desember 1955. 

Ólafur H. Jónsson. M. Magnússon. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Beykjavíkur. að ályktun aðalfundar 

H/f. „Ölgerðin Egill Skallagrímsson“, frá 6. júní 1936, um niðurfærslu 

hlutafjár félagsins um 30%, hefir verið framkvæmd. og lækkunin skráð á 

öll hlutabréfin. 

Reykjavík, 22. des. 1956. 

Í stjórn H/f. „Ölgerðin Egill Skallagrímsson". 

Tómas Tómasson. Kristinn Sigurðsson, Björn Ólafs, 

Stefán Thorarensen, Geir Sigurðsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að með því að firnmað Ólafur 

Gíslason £ Co. hefir verið selt samnefndu hlutafélagi frá 1. jan. n. k., hættir 

firmað störfum þá, en hlutafélagið tekur við rekstri þess og heldur honum 

áfram frá þeim tima. Frá sama tma fellur niður prókúruumboð það, sem 

hr. Einar Pétursson hefir haft fyrir nefnt firma. 

Reykjavík, 28. des. 1936. 

Ól. Gíslason. 

Hér með tilkvnnist til firmaskrár Reykjavíkur, að með því að firmað Veið- 

arfæraverzlunin Verðandi hefir verið selt samnefndu hlutafélagi frá Í. jan. 

n. k. hættir firmað störfum þá. en hlutafélagið tekur við rekstri þess, og 

heldur honum óbreyttum áfram frá þeim tíma. 

Reykjavík, 28. des. 1936. 

St. Stephensen, Bjarkargötu 4. Jón Þorvarðsson, Öldugötu 26.
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187 73. Pad tilkynnist hér med til firmaskrår Reykjavíkur, að sú breyting hefir verið 
gerð á firmanu Nic. Bjarnason á Smith, að nafn Nic. Bjarnasonar fellur 
burtu úr firmanafninu frá og með 1. jan. 1937, og að við undirritaðir fram- 
vegis rekum firmað með fullri ábyrgð undir nafninu P. Smith á Co. Firm- 
að annast afgreiðslu skipa og annara farartækja, svo og skipamiðlun, vá- 
tryggingar o. fl. 

Við höfum hvor um sig prókúruumboð fyrir firmað og ritum það 
þannig: 

pr. pr. P. Smith £ Co. 

Paul Smith. 

pr. pr. P. Smith & Co. 

Erling Smith. 

Meðundirritaður Paul Smith hefir einn heimild til að veita og aftur- 
kalla prókúruumboð fyrir firmað. 

Reykjavík, 22. des. 1936. 

aul Smith, Erling Smith. 

2. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Á aðalfundi s/f. Grímur, 17. maí s. 1. varð sú breyting á stjórn félagsins, að 
kosinn var Kristján Pétursson, stýrimaður, í stað Ásmundar Jónssonar. 

Skuldbindandi fyrir félagið er undirskrift formanns stjórnarinnar 
eða varaformanns í hans stað og hvers eins stjórnarmanns með honum. 

Borgarnesi, 2. júní 1936. 

Í stjórn s/f. Grímur 

Hervald Björnsson. Magnús Jónsson. Friðrik Þorvaldsson. 

3. Barðastrandarsýsla. 

I. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrár Barðastrandarsýslu er skrásett firm- 
að Sláturfélagið Örlygur. Félagslögin eru samþykkt 19. apríl 1936. Heimili 
félagsins er Gjögur í Rauðasandshreppi. Varnarþing í Rauðasandshreppi. 
Tilgangur félagsins er: Að stuðla að því: a. Að sala kjöts og annara slátur- 
fjárafurða sé á valdi framleiðenda sjálfra. b. Að vanda sem bezt verkun 
þessara afurða og afla þeim þannig álits á útlendum markaði. ce. Að losna 
sem mest við ónauðsynlega milliliði milli framleiðenda og neytenda var- 
anna. d. Að koma því til vegar, að framleiðendur fái sem bezt verð fyrir 
vörur sínar. e. Áð kaupa inn nauðsynjar félagsmanna með sem hagfelld- 
ustum kjörum. f. Að mynda sjóði til að tryggja starfrækslu sína og fram- 
tíð og starfa að öðru leyti í anda samvinnufélagsskaparins. gs. Að annast 
sölu á sjávarafurðum félagsmanna og stuðla að vöndun þeirrar framleiðslu. 
Inngangseyrir í félagið er kr. 25,00, sem rennur í stofnsjóð. Auk þess renn-
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rennur árlega allt að 1% af árlegri viðskiptaveltu félagsins. Félagsmenn 

bera takmarkaða sjálfskuldarábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins á 

allt að kr. 200,00 hver maður, auk inneigna í stofnsjóði. Stjórnendur eru 

þrir, og eru það: Sigurbjörn Guðjónsson, bóndi, Hænuvík. Ásbjörn Helgi 

Árnason, bóndi, Kollsvík, Kristján Júlíus Kristjánsson, bóndi, Kollsvik. 

Firmað rita stjórnendur, en undirskrift veggja nægir til að skuldbinda fé- 

lagið. Undirskriftum er hagað þannis: 

Sigurbjörn Guðjónsson, Ásbjörn Helgi Árnason 

eða 

Sigurbjörn Guðjónsson, Kristján Júlíus Kristjánsson. 

eða 

Kristján Júlíus Kristjánsson, Ásbjörn Helgi Árnason. 

Hænuvík, 15. mai 1936. 

Sigurbjörn Guðjónsson. Kristján Júlíus Kristjánsson. 

Asbjorn Helgi Árnason. 

1. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

I. Hér með tilkynnist til firmaskrár Vestur-Ísafjarðarsýslu, að á síðasta aðal- 

fundi h/f. Dofri, Þingeyri, sem haldinn var í Reykjavík 17. janúar þ. árs, 

varð sú breyting ger á stjórn félagsins, að Guðmundur Kristjánsson, fyrr- 

verandi skipamiðlari í Reykjavík, gekk úr stjórninni, en í hans stað var kos- 

inn sem meðstjórnandi Ánton Proppé á Þingeyri og verður því undirskrift 

hinnar nýju stjórnar sem hér segir: 

H/f. Dofri 

P. Stefánsson. Anton Proppé. 

H/t. Dofri 

P. Stefánsson. Sigfús Blöndahl. 

H/t. Dofri 

Sigfús Blöndahl. Anton Proppé. 

Reykjavík, 18. janúar 1936. 

Anton Proppé. 

2. Hinn 8. desbr. 1934 var hlutafélagið Djúpbáturinn á Ísafirði tekið til gjald- 

þrotaskipta og er rekstur félagsins að öllu leyti niður fallinn. 
2 Skiptaráðandinn á Ísafirði, 13. marz 1936. 

Torfi Hjartarson.
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ð. Fisksölusamlag Vestfirðinga er stofnað 8. jan. 1932 og eru samþykktir samb. 

sama dag. Starfsvið samlagsins er Ísafjarðarsýslur og kaupstaður; heimili 

og varnarþing er á Ísafirði. Tilgangur samlagsins er að annast sölu á fisk- 

afurðum félagsmanna. Ennfremur að vinna að aukinni vöruvöndun sjávar- 

afurða þeirra. Félagsmenn seta allir orðið. bæði félög og einstaklingar, á fé- 

lagssvæðinu, sem hafa fiskafurðir til útflutnings, og greiða 10 kr. inntöku- 

gjald. Úrsögn er bundin við áramót; sé hún skrifleg og send formanni 

minnst viku fyrir árslok. Félagsmenn eru skuldbundnir til þess, að láta sam- 

lagið annast sölu á öllum fiski verkuðum úl útflutnings, öðrum en úrgangs- 

fiski. Þó þarf samlagið að leita samþykkis félagsmanna til ráðstöfunar 

og sölu afurðanna. Sölusamningar, er samlagið gerir, eru skuldbindandi 

fyrir félagsmenn. Félagsmenn greiða 1% í félagssjóð af söluverði afurða, 

miðað við söluverð fritt um borð. Það, sem afgangs er árlegum reksturs- 

kostnaði, ráðstafar aðalfundur í hvert sinn. Stjórn samlagsins er skipuð 

5 mönnum og 2 til vara, er skulu kosnir á aðalfundi tl eins árs í senn. Að- 

alfundur skal haldinn í janúar ár hvert. Til aðalfundar skal boða með hálfs- 

mánaðar, en aukafund með viku fyrirvara. Hver samlagsmður hefir eitt 

atkvæði, og ræður afl atkvæða úrslilum mála, nema um lagabreytingar sé 

að ræða, en þá þarf *% viðstaddra atkvæða. Stjórn samlagsins skipa nú: Jón 

A. Jónsson, alþm., Ísafirði, formaður. sem jafnframt er framkvæmdarstjóri 

samlagsins. Meðstjórnendur: Matthias Ásgeirsson, verzl.m., Ísafirði, vara- 

formaður, Einar Guðfinnsson, kaupm., Bolungavík, Einar Steindórsson, kaup- 

m., Hnífsdal, Grimur Jónsson, kaupm., Súðavík. Varameðstjórnendur: 

Valdimar Þorvarðsson, kaupm., Hnífsdal, Ingvar Pétursson, verkstj., Ísa- 

firði. Heimild til að rita firmað hafa: 

Stjórn samlagsins. 

Prókúra: Engin. Hvort nokkur af félagsmönnum ábyrgist skuldir fé- 

lagsins: Nei. 

Ísafirði, 31. marz 1936. 

Matth. Ásgeirsson. Jón A. Jónsson. Einar Steindórsson. 

Einar Guðfinnsson. Grímur Jónsson. 

. Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar, að á aðalfundi hlutafélagsins Hug- 

inn á Ísafirði, sem haldinn var 22. þ. m., voru eftirtaldir hluthafar félagsins 

kosnir í stjórn þess: 

Gísli Júlíusson, skipstjóri. Ísafirði, 

Jóhann J. Eyfirðingur, kaupmaður, Ísafirði. 

Finnbjörn Finnbjörnsson, málarameistari, Ísafirði, 

Arngrímur Fr. Bjarnason, ritstjóri, Ísafirði, og 

Helgi Guðbjartsson, kaupmaður, Ísafirði. 

Stjórn félagsins hefir síðan á fundum sínum 241. og 30. þ. m. kosið
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Arngrím Fr. Bjarnason. ritstjóra. sem varaformann og ráðið 

Jón F. Fannberg, bókara, Ísafirði, sem framkvæmdastjóra og hefir hann 

prókúruunboð fyrir félagið. 

Samkvæmt 17. gr. félagslaganna hefir formaður félagsins prókúru fyrir 

félagið, og er undirskriftum hagað þannig: 

Formaður ritar firmað þannig: 

Pr. pr. H/f. Huginn 

Jóh. J. Eyfirðingur. 

Varaformaður (í forföllum formanns) ritar firmað þannig: 

Pr. pr. H/f. Huginn 

Arngr. Fr. Bjarnason. 

Framkvæmdastjóri ritar firmað þannig: 

Pr. pr. H/f. Huginn 

Jón J. Fannberg. 

Prókúruumboð það. sem hr. verksmiðjueigandi Björgvin Bjarnason, 

Ísafirði, hafði fyrir félagið, fellur niður. 

Í stjórn H/f. Huginn 

F. Finnbjörnsson. Jóh. J. Eyfirðingur. Helgi Guðbjartsson. 

Arngr. Fr. Bjarnason. Gisli Júlíusson. 

5. Ég undirrituð, frú Sigrún Edwald, Smiðjugötu 5 á Ísafirði, tilkynni hér með 

til firmaskrárinnar, að ég rek áfram á Ísafirði, sem fullábvrgur einkaeig- 

andi, verzlun mannsins mins sáluga, Jóns S. Edwald, konsúls. undir nafn- 

inu „Verzlun J. S. Edwald“. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlun J. S. Edwald. 

Sigrún Edwald. 

Ísafirði, 31. desember 1935. 

Sigrún Edwald. 

6. Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðarkaupstaðar, að prókúru fyrir 

verzlun mína hefir Tryggvi Jóakimsson, konsúll á Ísafirði, og ritar hann 

firmað þannig: 

p. p. Verglun J. S. Edwald 

eví Jóakimsson. Trygg 
Ísafirði, 31. desember 1935. 

Sigrún Edwald. 

7. Hér með tilkvnnist til firmaskrár Ísafjarðar, að ég hefi 2. þ. m. selt herra 

Ragnari Bárðarsyni, trésmíðameistara í Reykjavík, Timburverzlunina Björk
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å Isafirdi og er allur rekstur verziunarinnar mér med ållu &vidkomandi frå 

þeim degi. 

Ísafirði, 10. október 1936. 

Jóh. Bárðarson. 

Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðar, að ég hefi 

keypt Timburverzlunina Björk á Ísafirði 2. þ. m. og rek ég verzlunina eftir- 

leiðis, undir sama firmanafni. með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 

Timburverzlunin Björk 

Ragnar Bárðarson. 

Ísafirði, 10. október 1986. 

Ragnar Bárðarson. 

Ég undirritaður, Alfons Gíslason, Hnífsdal, tilkynni hér með til firmaskrár- 

innar, að ég rek verzlun í Hnífsdal undir finmanafninu „Verzlun Sig. Þor- 

varðssonar“ og skrifa firmanafnið þannig: 

Verzlun Sig. Þorvarðssonar. 

Alons Gíslason. 

Hnifsdal. 12. nóv. 1936. 

Alfons Gislason. 

Það tilkynnist hér með tl samvinnufélagaskrárinnar, að á aðalfundi Slátur- 

félags Vestfjarða, sem haldinn var á Ísafirði 1. júní síðastliðinn, hlutu kosn- 

ingu Í stjórn félagsins þeir: Ólafur Pálsson, framkvæmdarstjóri, Tryggvi Á. 

Pálsson, bóndi, Kirkjubóli, Gísli Sæmundsson, bóndi, Ögri. 

Ólafur Pálsson. Tryggvi Á. Pálsson. 

5. Siglufjarðarkaupstaður. 

Undirrituð stjórn síldarverksmiðja ríkisins veitum hér með Gísla Halldórs- 

syni, verkfræðing, prókúruumboð fyrir sildarverksmiðjur ríkisins og ritar 

hann firmað þannig: 

Pr. pr. Sildarverksmiðjur ríkisins 

Gísli Halldórsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð Jóns Gunnarssonar, verkfræð- 

ings, fyrir nefnt firma. 

Siglufirði, 3. marz 1936. 

f. h. Síildarverksmiðjur ríkisins 

Jón Þórðarson. Jón Sigurðsson. 

f. h. Páis Þorbjarnarsonar 

Jón Sigurðsson.



„ 
=
 

577 1936 

Það tilkynnist her með, að á siðasla aðalfundi $1. janúar 1936 Bvggingar- 187 

félags verkamanna, Siglufirði, varð sú breyting á stjórninni, að úr henni 

gengu Kristján Dýrfjörð og Árni Jóhannsson, en í staðinn komu Arnþór Jó- 

hannsson og Gunnlaugur Hjálmarsson. 

Siglufirði, 27. marz 1936. 

Jóhann Guðmundsson, formaður. Gunnl. Hjálmarsson, féhirðir. 

Arnþór Jóhannsson, ritari. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að við undir- 

ritaðir rekum verzlun og veitingasölu í Siglufjarðarkaupstað undir nafninu 

„Alma“. Stofnfé firmans er 2100 krónur og er allt innborgað. Firmað eigum 

við, ég, Már Einarsson, að tveimur þriðju hlutum og ég, Pétur Jónsson, að 

einum þriðja hluta, og erum fullábyrgir félagar í sömu hlutföllum. Már 

að % og Pétur að í% hluta frá 1. þ. m. á öllum skuldbindingum firmans. 

Firmað ritum við báðir í félagi og þannig: 

Pr. Verzlunin „Alma“ 

Már Einarsson. Petur Jónsson. 

Siglufirði, 23. júlí 1936. 

Már Einarsson. Pétur Jónsson. 

Hér með afturkallast prókúru- og framkvæmdarstjóraumboð það, sem hr. 

framkvæmdarstjóri Kristján Kjartansson, Sislufirð. hefir haft fyrir Sam- 

vinnufélag Siglfirðinga. 

Siglufirði, 22. okt. 1936. 

Í stjórn Samvinnufélags Siglfirðinga. 
Þormóður Evjólfsson, formaður. Páll Dalmar. 

6. Evjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. 

H/f. Nyja Bið. 

Það tilkynnist hér með til firnmaskrár Akureyrar, að vegna sölu á hús- 

eigninni Ákureyrarbíó hefir hlutafé H/f. Nyja Bið, Akureyri, verið lækk- 

að úr kr. 140000,00 niður í kr. 116000,00. Hafa hlutabréf fyrir þessum kr. 

21000,00 verið afhent stjórninni og þau eyðilögð. 

Akureyri, 28. des. 1935. 
Stjórn H/f. Nýja Bið 

Þór Ó. Björnsson. 0. GC. Thorarensen. Jakob Frímannsson. 

Hér með tilkvnnist til firmaskrár Akureyrar. að fyrirtækið „Iðja Akureyri“, 
áður einkaeign mín, Sveinbjarnar Jónssonar, er í dag að hálfu selt Lárusi
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Björnssyni, trésmið, Akureyri, og rekum við fyrirtæki þetta framvegis sem 

fullábyrgir félagar. Hvor okkar um sig hefir rétt til að skuldbinda félags- 

skap okkar, þegar um er að ræða ráðstafanir í daglegum rekstri, svo sem 

vörusölu og efniskaup. Til að selja eða veðsetja aðrar eignir félagsskapar- 

ins þarf samþykki okkar beggja. 

Akureyri, 31. janúar 1956. 

Sveinbjörn Jónsson. Lárus Björnsson. 

Það tilkynnist hér með tl firmaskrár Akureyrar, að Sápubúðin á Akureyri 

hætti störfum sínum frá og með 15. þ. m. 

Reykjavík, 27. marz 1956. 

F. h. C. Schous Fabrikker A/S. 

G. Skulason. 

22. maí var skrásett „Pöntunarfélag alþyðu Dalvik“. Heimili og varnarþing 

á Dalvík í Svarfaðardalshreppi. Tilgangur félagsins: að útvega félagsmönn- 

um góðar vörur og ná hagfelldum kaupum á þeim, að sporna við skulda- 

verzlun og óreiðu í viðskiptum, að safna fé í sjóð til tryggingar félaginu. 

Inngöngueyrir: 5 kr., sem rennur í tryggingarsjóð félagsins. Félagsmaður 

hver er samábyrgur innan félagsins fyrir allt að 200 kr. Stjórn félagsins 

skipa 3 menn og sömuleiðis 3 varamenn. Stjórnin skiptir sjálf með sér störf- 

um. Firmað rita tveir stjórnarmenn saman. Núverandi stjórn: Kristinn 

Jónsson, sundkennari, er hefir prókúru fyrir félagið, Jón Stefánsson og Ei- 

ríkur Líndal, allir í Dalvik. 

Dagsetning samþykkta 29. marz 1956. 

Um fundaboðun gilda engin sérstök ákvæði. 

Dalvik, 30. april 1936. 

Kr. Jónsson. Jón E. Stefánsson. Eiríkur A. Líndal. 

Skrásett 14. júní 1936: „Bifreiðastöð Akureyrar“. Kristján Kristjánsson rek- 

ur flutningastarfsemi með Þifreiðum á Akureyri með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir nafninu „Bifreiðastöð Akureyrar“. 

Kristján Kristjánsson ritar firmað. 

Akureyri, 3. júní 1936. 

Kristján Kristjánsson. 

Ég undirritaður tlkynni hér með fyrir hönd Jóns Einarssonar eiganda 

verglunarinnar „Bóma“, hér á staðnum, að téð verzlun er hætt störfum.
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, Ak- 187 Áður tilkynnt prókúruumboð til Páls Pálssonar, Strandgölu nr. 

ureyri, fyrir greinda verzlun er því hér með afturkallað. 

Akureyri, 5. júní 1936. 

F. h. Jóns Einarssonar 

Sveinn Bjarnason. 

skv. umb. 

7. Jón Guðmundsson, Akureyri. rekur gistihúshald og veitingar undir nafn- 

inu „Hótel Akureyri“ á Akureyri, með ótakmarkaðri ábyrgð. Hann skrifar 

firmað þannig: 

„Hótel Akureyri“ 

Jón Guðmundsson. 

Akureyri, 9. júlí 1936. 

Jón Guðmundsson. 

8. Þorvaldur Stefánsson, Akureyri, rekur bifreiðaafgreiðslu undir nafninu 
„Bifreiðastöð Oddeyrar“, skammstafað B. S. 0., með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Hann skrifar firmað þannig: 

„Bifreiðastöð Oddeyrar“ 

Þorvaldur Stefánsson. 

Akureyri, 8. ágúst 1936. 

Þorvaldur Stefánsson. 

9. Steindór Hannesson, Akureyri, tilkynnir, að hann reki sem fullábyrgur 

einkaeigandi brauðgerð hér í bæ, undir nafninu „Steindórsbakarí“. Hann 

einn hefir rétt til að skuldbinda fyrirtækið og ritar firmað þannig: 
„Steindórsbakari“ 

Steindór Hannesson. 

7. Þingevjarsýsla. 

1. bad tilkynnist hér med til firmaskrár Þingevjarsýslu, að við undirritaðir 
höfum keypt eignahluta systkina okkar í Verzlun St. Guðjohnsen, Húsa- 
vík, og verður firmað rekið undir sama nafni á ábyrgð okkar undirrit- 
aðra framvegis. Kaupin fóru fram í nóvember síðastl. og voru miðuð við 
I. janúar 1956, og berum við undirritaðir frá þeim tíma ábyrgð á öllum 
skuldbindingum verzlunarinnar.
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Prókúruumboð Einars Gudjohnsen fyrir verzlunina fellur hér með 

niður, en eigendur skuldbinda firmað hvor um sig og rita það þannig: 

Einar Guðjohnsen ritar þannig: 

Verzlun St. Guðjohnsen 

E. Guðjohnsen. 

Þórður Guðjohnsen ritar þannig: 

Verzlun St. Guðjohnsen 

Þ. Guðjohnsen. 

Veðsetning eða sala fasteigna skal undirrituð af báðum eigendum til 

þess að hafa gildi. 

Húsavík, 25. apríl 1936. 

Einar Guðjohnsen. 

S. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður. 

Hér með tillkynnist til samvinnufélagaskrárinnar, að á síðasta aðalfundi 

Samvinnufélags seyðfirzkra sjómanna, Seyðisfirði, gekk úr aðalstjórn Har- 

aldur Aðalsteinsson, en í hans stað kom Kristján Hermannsson. Úr vara- 

sljórn gengu Kristján Hermannsson og Vilhjálmur Sveinsson, en í þeirra 

stað komu Gunnþór Björnsson og Árni Jónsson. 

Seyðisfirði, 25. mai 1936. 

Í stjórn Samvinnufélags seyðfirzkra sjómanna. 

Þorgeir Jónsson, form. Kristján Hermannsson. Magnús Guðfinnsson. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrárinnar, að prókúruhafi Samvinnu- 

félags seyðfirzkra sjómanna, Seyðisfirði, er Haraldur Víglundsson, og ritar 

hann firmað þannig: 

Pr. pr. Samvinnufélag seyðfirzkra sjómanna 

Haraldur Víglundsson. 

Seyðisfirði, 25. maí 1936. 

Í stjórn Samvinnufélags seyðfirzkra sjómanna. 

Þorgeir Jónsson, form. Kristján Hermannsson. Magnús Guðfinnsson. 

9. Neskaupstaður. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár, að á aðalfundi í Íshúsfélagi 

Norðfirðinga, s/f., er haldinn var hinn 19. jan. s. L, urðu þær breytingar á 

stjórn félagsins, að í stað hr. Björns Ingvarssonar, sem gekk úr stjórninni, 

var kosinn hr. Jón Sveinsson, Tröllanesi, Norðfirði. 

Norðfirði, 31. jan. 1936. 

p. p. Íshúsfélag Norðfirðinga. 

Kristj. Sigtryggsson. .
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Á aðalfundi Pöntunarfélags Alþýðu í Neskaupstað 23. febrúar 1986 var sam- 187 

þvkkt eftirfarandi breyting á lögum félagsins: 

Fyrri málser. 3. gr. falli burt, en í staðinn komi: Ábyrgðin er takmörk- 

uð. Hver félagsmaður ber ábyrgð á allt að 25 kr. af skuldbindingum fé- 

lagsins. 

Takmörkun þessi á ábyrgð félagsmanna nær til allra þeirra skulda, er 

félagið stofnar til hér eftir. 

Neskaupstað, 23. febr. 1936. 

Í stjórn félagsins. 

Kristinn Olafsson. Sigd. V. Brekkan. áll Sigurðsson. 

Anton L. Waage. Ragnar Bjarnason. 

Hér með tilkynnisí tl finmaskrár Neskaupstaðar. að ég undirrituð rek vefn- 

aðarvöruverzlun í Neskaupstað undir firmanafninu: Dömubúð Sigfríðar 

Þormar og ber ég ein fulla ábyrgð á fyrirtækinu 

Prókúru hefir Páll G. Þormar. og ritar hann firmað þannig: 

Pr. pr. Dömubúð Sigfriðar Þormar 

Páll G. Þormar. 

Neskaupstað, 5. sept. 1936. 

Sigfríð K. Þormar. 

Hér með tilkvnnist, að á aðalfundi í Samvinnufélagi útgerðarmanna, sem 

haldinn var hinn 9. f. ni., urðu þær breytingar á stjórn félagsins, að í stað 

stjórnarnefndarmannanna Ölves Guðmundssonar, Sigurðar Hinrikssonar og 

Jóns K. Guðmundssonar, sem gengu úr stjórn, voru kosnir: Ármann Magnús- 

son, útgerðarmaður, Tindum, Benedikt Benediktsson, útgerðarmaður, Trölla- 

nesi, Ásmundur Guðmundsson, úlgerðarmaður, Skuld. 

p. p- Samvinnufélag útgerðarmanna 

Kristj. Sigtryggsson. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi Samvinnufélags útgerðarmanna. sem 

haldinn var 9. f. m., var sú breyting gerð á Ð. gr. samþykkta félagsins, að í stað 

málsgreinarinnar: „Aðalfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna er 

mættur“, kemur málsgreinin: „Aðalfundur er lögmætur, er meira en þriðj- 

ungur félagsmanna er mættur“. 

p. p- Samvinnufélag útgerðarmanna 

Kristj. Sigtryggsson.
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187 10. Vestmannaeyjar. 

1. Ég, Ársæll Sveinsson, kanpmaður og útgerðarmaður í Vestmannaeyjum, 

veiti hér með syni mínum, Lárusi Á. Ársælssvni, umboð sem prókúrista fyrir 

verzlun og útgerð mina. 

Hefir hann öll réttindi prókúrista, samkv. lögum nr. 42, 1903. 

Hann ritar firmað þannig: 

p. p. Ársæll Sveinsson 

Lárus Á. Ársælsson. 

Vestmannaeyjum, 4. marz 1936. 

Ársæll Sveinsson. 

2. Með því að ég er orðinn einn eigandi að öllum hlutabréfum í Vöruhúsi Vest- 

mannaeyja h/f, þá ber ég einn ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

Rek ég það framvegis undir firmanafninu: 

Vöruhús Vestmannaevja 

og rita ég það þannig: 

Vöruhús Vestmannaeyja 

Einar Sigurðsson. 

Prókúru hefir Ágúst V. Matthíasson, Hásteinsveg 24. og ritar hann 

þannig: 

pr. pr. Vöruhús Vesltmannaevja 

Ágúst V. Matthíasson. 

Vestmannaevjum, 11. maí 1936. 

Einar Sigurðsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Vestmannaeyja, að allt hlutafé félagsins 

Þorst. Johnsen h/f., kr. 10000,00, er innborgað, og var innborgun þess að 

fullu lokið í janúarmánuði 1935. 

Vestmannaeyjum, #1. okt. 1936. 

pr. pr. Þorsteinn Johnson h/f. 

Þorst. Johnson. 

11. Árnessýsla. 

1. „Pöntunarfélag verkamanna Stokkseyri“, skst. P. V. S., pantar vörur fyrir 

félagsmenn Alþyýðusambandsins. Varnarþing á Stokkseyri. Inntökugjald er 

5 kr. og bera félagsmenn enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Úrsögn 

skal vera skrifleg. Aðalfundur kys 3 menn í stjórn, er skipta með sér verk- 

um, og 2 endurskoðendur. Í stjórn eru: Sigurður Grímsson, formaður. Jónas



Ásgeirsson, tilari, Björgvin Sigurðsson. féhirðir. Samþykktir dags. 19. 187 

júlí 1936. 

Vér höfum veitt hr. Þorvarði Guðmundssyni umboð til þess að undirskrifa 

tékkávísanir fyrir Mjólkurbú Flóamanna. Um leið er afturkölluð prókúra 

sú, er C, Jörgensen, mjólk urbú: sstjóri, fór með fyrir mjólkurbúið. Þorvarður 

Guðmundsson skrifar undir þanni: 

jól urbú Flóamanna 

Þor. Guðmundsson. 

Sielúnum, 26. ágúst 1936. 

Mjólkurbú Flóamanna 

Egill Thorarensen Sigurgr. Jónsson. Dagur Brynjúlfsson. S 

Gullbringu- oe Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 

Félagið heitir Pöntunarfélag Sandgerðis. Heimili þess og varnarþing í Mið- 

neshreppi, Gullbringusyslu. Tilgangur félagsins er: Að útvega félagsmönn- 

um allskonar vörur með pöntunarstarfsemi. Að styrkja verkalýð og bændur 

í baráttu þeirra fyrir bættum kjörum. Dagsetning samþykkta félagsins er 

15. marz 1936. Stjórnendur félagsins eru: Formaður og framkvæmdarstjóri 

er Hjörtur B. Helgason, Klöpp, en meðstjórnendur eru: Björn Hallgrímsson, 

Sjónarhól, ritari, Jóhannes Eiríksson, liðarhúsum, gjaldkeri, Stefán Frið- 

A 
me
t 

björnsson, Miðhúsum, Þorláku „lfsson, Gerðakoti. Stjórnin ritar öll 

  

undir skuldbindingar félagsins. Endirsk rifu er hagað þannie: Sem pró- 
3 kúristi félagins ritar Hjörtur B. Helgason þannig: 

pr. Þöntunarfélag Sandgerðis 

Hjörtur B. Helsason. 

Stjórnin ritar þau 
I 

   
» Hjortur B. Helgason. Björn Haller nsson. Jóhannes Eiríksson. 

Stefán Friðbjörnsson. Þorlákur Evjólfsson. 

Ábyrgð felags smanna nær adeins til vaxtabréfs, sem er kr. 10,00. Inn- 

tökugjald er kr. 5,00, og rennur helmingur í félagssjóð og helmingur í vara- 

sjóð. Í stofnsjóð skal sja árlega hluta af titborganlegum arði. sem aðal- 

fundur ákveður fyrir hvert : . Árgjald í varasjóð er 114 af viðskiptaveltu 

félagsins. Félagið hefir ekki "innlánsdeild og ekki verzlunarleyti. 

Sandgerði, 18. april 1936. 

Hjörtur B. Helgason. Jóhannes Eiriksson. Þorlákur Evjólfsson. 

Björn Hallgrímsson. Stefán Friðbjörnsson.



1936 584 

187 2. Su breyting hefir verid sambykkt å låglegum fundi Péntunarfélags Verka- 

lýðs- og sjómannafélags Keflavíkur, Keflavík, að framvegis geta allir hrepps- 

búar, aðrir en þeir, sem reka verzlun með samskonar vörur hér á staðnum, 

gerzt meðlimir þess. 

Úr stjórn félagsins hefir gengið Bjarni Sveinsson, gjaldkeri þess, en i 

hans stað verið kosinn Guðni Guðleifsson. 

Stjórn félagsins skipa þá þessir menn: 

Þorbergur P. Sigurjónsson, form. 

Ragnar (Guðleifsson, ritari. 

Guðni Guðleifsson, gjaldkeri. 

Keflavík, 25. júli 1936. 

pr. pr. Pöntunarfélags Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur 

Þorbergur P. Sigurjónsson. 

3. Það tilkynnist hér með til firmaskrárinnar í Gullbringu- og Kjósarsýslu, að á 

aðalfundi í H/f. Þórólfur í Keflavík, sem haldinn var 5. sept. 1936, voru í 

stjórn félagsins kosnir þessir menn! 

Formaður: Elías Þorsteinsson, kaupm. í Keflavík. Meðstjórnendur: Har- 

ald Faaberg, skipamiðlari í Reykjavík, og Jóhann Guðnason. útvegsbóndi í 

Vatnsnesi 1 Keflavik. 

Félagsstjórnin ritar firmanafn félagsins þannig: 

Elias Þorsteinsson og Harald Faaberg rita: 

H/f. Þórólfur 

Elias Þorsteinsson. Harald Faaberg. 

Elías Þorsteinsson og Jóhann Guðnason rita: 

H/f. Þórólfur 

Elias Þorsteinsson. Jóhann Guðnason. 

Harald Faaberg og Jóhann Guðnason rita: 

H/f. Þórólfur 

Harald Faabereg. Jóhann Guðnason. 

Keflavík, 15. sept. 1936. 

H/f. Þórólfur 

Elias Þorsteinsson. Jóhann Guðnason. Harald Faaberg. 

í. Það tilkvnnist hér með. að bankastjóri Jón Ólafsson, Reykjavík. er genginn 

úr stjórn H/f. Sandgerði í Sandgerði, og að í hans stað hefir verið kosin í 

stjórnina frú Ingveldur Ólafsdóttir, Fjölnisvegi 16 í Rvkjavík. 

Stjórn félagsins skipa nú: 

Formaður: Lárus Fjeldsted, hrm., Reykjavík. Meðstjórnendur: Eyjólfur 

Eiríksson, kaupm., Rvík, og Ingveldur Ólafsdóttir, Rvík 

Reykjavík, 17. sept. 1936. 

F. h. H/f. Sandgerði 

Lárus Fjeldsted, p. t. formaður.
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5. Það tilkynnist hér með. að Keflavík h/f. hefir keypt % hluta s/f. Hafskipa- 187 

bryggju Keflavíkur, af þeim Bjarna Matthiassyni og Birni Ólafssyni. 

Á fundi félagsins s/f. Hafskipabrygsja Keflavíkur, sem haldinn var 20. 

mai s. 1, var samþykkt, að prókúruumboð Óskars Halldórssonar félli nið- 

ur, en þeim Huxley Ólafssyni og Guðmundi Kristjánssyni fengið prókúru- 

umboð fyrir félagið og rita þeir félagið þannig: 

| pr. pr. Hafskipabryggja Keflavíkur 

Huxley Ólafsson. 

pr. pr. Hafskipabryggja Keflavíkur 

Guðm. Krist) 

p. t. Hafnarfirði, 23. sept. 1956. 

pr. pr. Hafskipabryggja Keflavíkur 

Huxley Ólafsson. 

ánsson. 

6. Við undirritaðir fyrir hönd Pöntunarfélags Verkamannafélagsins Hlif í 

Hafnarfirði gefum hér með hr. Guðmundi Tryggvasyni, Lækjargötu 18, 

Hafnarfirði, umboð sem prókúrista fyrir verzlun Pöntunarfélagsins, og hefir 

hann öll réttindi prókúrista samkvæmt lögum nr. 12. 13. nóv. 1905. 

Frá sama tíma fellur niður prókúruumboð Siggeirs Vilhjálmssonar við 

verzlunina. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag V.MF. „Hlit“ 

Guðm. Tryggvason. 

Hafnarfirði, 13. nóv. 1956. 

Stjórn Pöntunarfélags V.M.F. Hlit 

M. Kjartansson. Guðjón Gunnarsson. Ólafur Þ. Kristjánsson. 

7. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, að á aðal- 

fundi samvinnufélagsins „Mjólkurbú Hafnarfjarðar“ í Hafnarfirði, 20. maí 

þ. á.. voru eftirgreindir menn kosnir í stjórn félagsins: 

Ólafur Bunólfsson, kaupmaður, Hafnarfirði, formaður, Gísli (runnars- 

son, kaupm., Hafnarfirði, Gunnlaugur Kristmundsson, kennari, Hafnarfirði, 

Gísli Sigurgeirsson, verkstjóri, Selsskarði, og Ólafur H. Jónsson, kaupmn., 

Hafnarfirði, meðstjórnendur. 

Varamenn í stjórnina vöru á sama fundi kosnir þeir: 

Jón Einarsson, verkstjóri, Selskarði, Ingólfur Flygenring, íshúseigandi, 

Hafnarfirði, og Friðfinnur Stefánsson, múrarameistari, Hafnarfirði. 

Samkvæmt ákvörðun sama fundar var prókúruumboð Jóhannesar J. 

Reykdal fyrir félagið tekið af honum. 

Formaður félagsins og tveir af meðstjórnarmönnum skuldbinda félagið 

samkvæmt ákvæðum félagslaganna. 

Hafnarfirði, 17. nóv. 1956. 

Ólafur Runólfsson. Gísli Gunnarsson. Gunnl. Kristmundsson. 

Ólafur H. Jónsson. G. Sigurgeirsson.
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188 AUGLYSING 

frå vorumerkjaskråritara um skråsetningar bær, sem gerdar hafa verid årid 1936. 

Skrás. 1936, nr. 1. 

Tilkynnt 8. janúar 1936, kl. 12 á hád., af Lever Brothers, Limited, sápugerð, 

Port Sunlght, Cheshire, Englandi, og skrásett 23. s. m. 

Aflangur miði í þrem hlutum og er á hverjum hluta prentað orðið: LUX, eru 

stafirnir hvitir með rauðum kanti, en allur miðinn með bláum grunni. 

  

Merkið er skrásett í London 23. ágúst 1928, 47. flokki, fyrir almenna sápu og 

önnur hreinsunarefni í þeim flokki, enn fremur línsterkju og bláma og önnur 

efni til þvotta. 

Skrás. 1936, nr. 2. 

Tilkynnt 8. janúar 1936, kl. 4 síðd., af Náhmaschinenfabrik Karlsruhe 

Aktiengesellschaft vormals Haid £ Neu, verksmiðjuiðnaður og verzlun, Karlsruhe 

(Baden), Þýzkalandi, og skrásett 23. s. m. 

Orðið: 

VEGA 
Samkv. tilkynningu 27. desember 1899, er merkið skrásett í Berlín 12. marz 

1900 fyrir saumavélar, saumavélahlu!i, saumavélanálar, hluti tilheyrandi sauma- 

vélum, reiðhjól, reiðhjólahluta og hluti tilheyrandi reiðhjólum, og er sú skrá- 

setning síðast endurnýjuð 10. des. 1929.
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Skrås. 1936, nr. 3. 188 

Tilkynnt 20. januar 19356, kl. 7 sidd., af Vera Simillon, snyrtiverksmidja, 

Reykjavík, og skrásett 23. s. m. 

Ferhyrndur einkennismiði og á hann letruð orðin: VERA SIMILLON 

HOLLYWOOD REYKJAVIK PARI S, hvert neðan undir öðru. 

  

  

      
Merkið er skrásett fyrir hverskonar snyrtivöruframleiðslu. 

Skrás. 1936, nr. 4. 

Tilkynnt 20. janúar 1936, kl. 7 siðd., af sama, og skrásett 25. s. m. 

Tvö kvenmannshöfuð samhliða. 

  

Merkið er skrásett fyrir hverskonar snyrtivörur 

Skrás. 1936, nr. 5. 

Tilkynnt 6. febr. 1936, kl. 5 siðd., af J. á P. Coats. Limited, verksmiðju og 

verzlun, Paisley, Skotlandi, og skrásett 29. s. m. 

Kringlóttur miði með gylltum og rauðum jaðri. Í miðju merkinu eru staf- 

irnir þ á grænum fleti, tengdir saman með rauðu £ merki. Utan um stafina 

er hringmynduð umgerð, gyllt og rauð. Ofan við umgerðina standa í boga orðin: 

J. % P. COATS. Neðst í merkinu er sporðskjulagaður, auður reitur og eru staf- 

irnir YDS vinstra megin við hann. en til hægri: 6 CORD í boga.
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Merkid er skråsett i London 18. april 1884, 23. flokki, fyrir tvinna å keflum 

og vinzlum, og su skråsetning sidar endurnyjud 18. april 1926. Tilkynnandi fyrst 

skrådur sem eigandi merkisins 7. okt. 1890. 

Skrås. 1936, nr. 6. 

Tilkynnt 6. februar 1936, kl. 5 sidd., af sama, og skråsett 29. s. m. 

Kringlóttur miði með rauðum jaðri. Á miðjum miðanum er mynd af bjarn- 

dýri og fyrir ofan hana standa í boga orðin: YÐS J. £ P. GOATS. MET. Neðst í 
merkinu er skjaldarmynd og standa orðin: EXTRA STRONG í boga sitt hvoru 
megin við hana. 

  

Merkið er skrásett í London 1. apríl 1881, 28. flokki, fyrir tvinna á keflum 
og vinzlum og sú skrásetning síðan endurnyjuð 1. apríl 1926. Tilkynnandi fyrst 

skráður eigandi merkisins 7. oktbr. 1890. 

Skrás. 1936, nr. 7. 

Tilkynnt 6. febrúar 1936, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 29. s. m. 
Kringlóttur miði með svörtum jaðri. Í miðju merkinu standa í beinni línu 

orðin: TRADE MARK, en utan um þau er hringur, myndaður úr hlekkjum. 
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Merkið er skrásett í London 29. nóvember 1884, 23. flokki. fyrir vinna á 188 

keflum og vinzlum. og sú skrásetning síðan endurnýjuð 29. nóvbr. 1926. Lilkvnn- 

andi fyrst skráður eigandi merkisins 7. okt. 1690. 

Skrás. 1936, nr. 8. 

Tilkynnt 6. febrúar 1936, kl. 5 síðd.. af sama. og skrásett 29. s. m. 

Kringlóttur miði með þreföldum rauðum hring á jaðrinum. Á miðjum mið- 

anum er mynd af lökkuðu umslagi, en utan um það er skrautteikning í rauðum 

lit, og nær hún út að hringnum. Ofan og neðan við umslagið eru láréttir, auðir 

fletir. 

  

Merkið er skrásett í London 24. maí 1897, 23. flokki. fyrir tvinna og heklu- 

garn á keflum og vinzlum og í hespum og hnotum. og er sú skrásetning síðar end- 

urnýjuð 24. mai 1925. 

Skrás. 1936, nr. 9. 

Tilkynnt 6. febrúar 1936. kl. 5 síðd., af sama. og skrásett 29. s. m. 

Kringlóttur miði með bláum jaðri. Í miðju merkinu er tvöfaldur hringur, 

þvert yfir hann er flötur. sem nær út að jaðrinum, en á Þeim fleti er mynd af 
r 

byssu. Ofan við hringinn standa i boga ordin: GUN GLACE, en efst i honum « 

skrautteikning. Nedst i merkinu er skjaldarmynd, sem skerst inn i hringinn, en 

til hægri, i bogamyndudum fleti, eru stafirnir: YDS. 

GLAS ON SLA 

S A 
  

        

Merkið er skrásett í London 29. febr. 1912, 23. flokki, fyrir tvinna, og sú 

skrásetning síðan endurnýjuð 28. febr. 1926.
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188 Skrås. 1936, nr. 10. 
Tilkynnt 6. februar 1936, kl. 5 sidd., af Clark & Company, Limited, verk- 

smiðja og verzlun, Paislev, Skotlandi, og skråsett 29. s. m. 

Mynd af fil. 

  

Merkid er skråsett i London 4. marz 1878, 23. flokki, fyrir tvinna å keflum 

og vinzlum, og st skråsetning sidast endurnýjuð 4. marz 1932. Tilkynnandi fyrst 

skrådur sem eigandi merkisins 7. septbr. 1896. 

Skrås. 1936, nr. 11. 

Tilkynnt 6. februar 1936, kl. 5 sidd., af sama, og skråsett 29. s. m. 

Mynd af lóðrétt standandi akkeri, sem um er brugðið kaðli. Ofan vid akk- 
erið stendur orðið: TRADE, en að neðan orðið: MARK. 

TRADE     
Merkið er skrásett í London Í. marz 1876, 23. flokki. fyrir alis konar tvinna, 

heklugarn, ísaumsgarn og prjónagarn, og er sú skrásetning síðast end 

i 

urnyjud 1. 
marz 1952. Tilkynnandi fyrst skráður sem eigandi merkisins 7. septbr. 1896. 

Skrás. 1936, nr. 12. 
Tilkynnt 29. febrúar 1936, kl. 3 siðd., af HMA. 

Reykjavík, og skrásett 7. marz s. á. 

Mynd af „Mascotlt“-fígúru. 

„Shell“ á Íslandi, verzlun,
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Merkið er skrásett fyrir allar vörur. 

Skrás. 1936, nr. 13. 

Tilkynnt 10. marz 1936, kl. 3 síðd., af Colgate-Palmolive-Peet Company, 

verksmiðjurekstur, Jersev Gitv, New Jersey. Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningum 24. nóvember 1926 og 15. marz 1927, er merkið 

skrásett í Washington 19. júlí 1927 fyrir: Ilmvötn. ilmdufi, hreinlætisvötn. tal- A } 

kumduft. andlilsduít, kaldkrem. tannkrem, lannduft, fljótandi meðul tl tann-    

    

hreinsunar, hárvötn og hárfeiti, efni tl höfuðþvotia, andlitsbaðvötn, andlitssápur, 

sápur ll þvotta og annarar heimilisnotkunar. sápuduft, sápuflögur, sápuspæni, 

sandsápur, efni l að ná úr blettum, rakkrem, rakduft og raksápur í stöngum, 

keilum og töflum. 

Skrás. 1856. nr. 14. 

Tilkynnt 25. april 1936, kl. 2 síðd., af August H. B. Nielsen Æ Co., umboðs- 

salar, Reykjavík, og skrásett 7. maí s. á. 

Orðið: 

  

1956 

188
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188 Merkið er skrásett fyrir þvottaefni til notkunar við fataþvott, og er orðið 

„Drifa“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Skrás. 1936, nr. 15. 

Tilkynnt 25. april 1936, kl. 2 síðd., af sama, og skrásett 7. 

Orðið: 

maí s. á. 

  

Merkið er skrásett sem sérstaklega tilbúið heiti á efni til uppþvottar á disk- 

um, borðbúnaði, mundlaugum, baðkerum og þess háttar munum. 

Skrás. 1936, nr. 16. 

(1. 11 árd., af H/f. Shell á Íslandi. verzlun. Reykjavík, Tilkynnt 26. júní 1936, k 

og skrásett 19. júlí s. á. 

Orðin: 

SILVER SHELL 

Merkid er skråsett fyrir: Oliur og feitiefni til ljésa, hitunar og smurnings, 

vélabenzin, vælaoliur, eldsneytisoliur i orkuvélar, eldsneyti i brennsluvélar, alis- 

konar vax, terpentinu og bætiefni fyrir terpentinu, hreinsunarefni. lyfjaolíur og 

lyfjablandanir, vaselin, fegrandi olíur og blandanir, skordýraeyðandi efni, kerti, 

eldspítur, áburðarefni. olíur og blandanir Gl notkunar við landbúnað, garðyrkju. 

dýra- og mannalækningar, jarðbik, bítúmen, Þílúmenkennd efni, málningar, liti, 

litunarefni, fernis, kinrok, blek. fágunarefni og fágunarefnisblandanir. 

Eru orðin „Silver Shell“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greindar vörutegundir. 

Skrás. 1936, nr. 17. 

Tilkynnt 17. júlí 1936, kl. 6 síðd., af I. G. Farbenindustrie Aktiengesell- 

schaft, verksmiðja, Frankfurt am Main, Þyzkalandi, og skrásett 30, s. m.
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hringur, og í honum stendur í kross orðið: BAYF 

ABZNEIMITTEL MIT DEM, en fyrir neðan: Baver-kreuz. 

  
> 

Samkv. tilkynningu 18. marz 1936, er merkið skrásett í Berlin 2. júni s. á. 

fyrir lækningalyf. Litir í merkinu eru sem hér greinir: Miðreitur hvitur, báðir 

hliðarreitir rauðir. hringurinn og Baver-krossinn silfurlitaðir, annað letur dökk- 

brúnt. 

Skrás. 1936, nr. 18. 

Tilkynnt 28. júlí 1936, kl. 5 síðd., af Síldarútvegsnefnd, verzlun, Siglufirði. 

og skrásett Í. ágúst s. á. 

Hringmyndað merki og efst í því bókstafurinn Á innan í slitróttum hring. 

Út frá þeim hring ganga 16 jafnbreiðir geislar með jöfnum millibilum, en lengd 

þeirra mismunandi. Fyrir neðan standa orðin: NORTHERN ICELAND 

CURED HERRING LARGE MATJES PRODUCE OF ICELAND 125 LBS. 

NET. 

g 
5 

F
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Merkið, sem er með dökkbláum Hit, er skrásett fyrir Matjessild, sem ætluð er 

til útflutnings. 

Skrás. 1936, nr. 19. 

Tilkynnt 12. ágúst 1936, kl. 5 síðd., af Vacuum Oil Company, A/S. olíuverzl- 

un, Kaupmannahöfn, og skrásett 11. nóv. s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 6. febr. 1936, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
7. marz s. á., fyrir Olíus og feili, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, ekki 
notaðar til manneldis, en sem notaðar eru til smurningar, lýsingar og upphitunar 
og brennsluefni, gasolin og svipaðar framleiðsluvörur, notaðar til aflojafar.
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Skrås. 1936, nr. 20. 188 

Tilkynnt 12. agúst 1936, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 11. nóv. s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. sept. 1934, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. febr. 1935, fyrir: Oliur og feiti, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, ekki 

notaðar til manneldis, en sem notaðar eru tl smurningar, lýsingar og upphit- 

unar og brennsluefni, sasolin og svipaðar framleiðsluvörur, notaðar til aflgjafar. 

Skrás. 1936, nr. 21. 

Tilkynnt 12. ágúst 1936, kl. 5 siðd.. af sama, og skrásett 11. nóv. s. á. 

Orðið: 

VALREX 
Samkvæmf tilkynningu 24. sept. 1934, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. febr. 1955 fyrir: Ohur og feiti, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, 

ekki notaður til manneldis, en sem notaðar eru 

hitunar og brennsluefni, 

t hl smurningar, lýsingar og upp- 

aflgjafar. 

gasolin og svipaðar framleiðsluvörur. notaðar til 

Skrás. 1936, nr. 22. 

Tilkynnt 12. ágúst 1936, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 11 

Orðið: 

CYLREX 
Samkvæmt tilkynningu 24. sept. 1934, 

. NÓV. S. á, 

er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

i6. febr. 1935, fyrir: Olíur og feiti, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, ekki 

notaðar til manneldis, en sem notaðar eru ll smurningar, lýsingar og upphitun- 

ar og brennsluefni, gasolin og svipaðar framleiðsluvörur, notaðar til aflgjafar.
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188 Skrås. 1936, nr. 23. 

Tilkynnt 12. ágúst 1936, kl. 5 síðd.. af sama, og skrásett 11. nóv. s. á 

Orðið: 

Sæamkvænit tilkynningu 24. sept. 1934. er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

      
16. febr. 1935, fyrir: Olur og feiti, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, 

ekki notaðar til manneldis, en sem notaðar eru til smurningar, lýsingar og upp- 

hitunar og brennsluefni, gasolin og svipaðar framleiðsluvörur, notaðar til afi- 

gjafar. 

Skrås. 1936, nr. 24. 

Tilkynnt 12. ågust 1936, kl. 

Orðið: 

5 siðd.. af sama, og skrásett 11. nov. s. á. 

REX 
Samkvæmt tilkynningu 24. sept. 1954, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. febr. 1935, fyrir: Olur og feiti, sem og vax og svipaðar framleiðsluvörur, 

  

ekki notaðar til manneldis, en sem notaðar eru til smurningar, lýsingar og upp- 

hitunar og Þbrennsluefni, gasolin og svipaðar framleiðslnvörur, notaðar til afl- 

gjafar 

Skrás. 1936, nr. 25. 

Tilkynnt 12. ágúst 1936, kl. 5 síðd., af Wm. Sanderson £ Son, áfengisgerð 

og verzlun, Leith, Skotlandi, og skrásett 11. nóv. s. á. 

Orðið: VAT og fyrir neðan það talan 69. 

Merkið er skrásett í London 153. marz 1951. 43. flokki, fyrir skozkt whisky.
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Skrås. 1936, nr. 26. 188 

Tilkynnt 22. okt. 1936, kl. 6 sidd., af Harding, Tilton & Hartley Limited, 

verksmidjurekstur, London, Englandi. og skrásett 17. nóvember s. á. 

Vangamynd af karlmanni. 

  

Merkið er skrásett í London 18. juli 1924, 38. flokki, fyrir flibba, hand- 

stúkur, skyrtur, hálsbindi, sokka og axlabönd. Tilkynnendur fyrst skráðir 

sem eigendur merkisins 19. júní 1929. 

Skrás. 1936, nr. 27. 

Tilkynnt 4. nóv. 1936, kl. 10 árd., af The International Paint and Composi- 

tions Company, Limited, verksmiðjurekstur og heildsala, London, Englandi, og 

HÚLZAPFEL 
Merkið er skrásett í London 4. desbr. 1908, 1. flokki, fyrir málningu, gler- 

ung og efnablöndur, sem verja ryði, ætingu og óhreinindum, og sú skrásetning 

skrásett 17. s. m. 

Orðið: 

síðast endurnýjuð frá 4. desbr. 1936. 

Skrás. 1936, nr. 28. 

Tilkynnt 4. nóv. 1936, kl. 10 árd., af sama, og skrásett 17. s. m. 

RN INTERNATIONAL 
Merkið er skrásett í London 21. janúar 1920, 1. flokki, fyrir málningu, giler- 

ung, sem notaður er sem málning, og efnablöndur, sem verja ryði, ætingu og 

óhreinindum, og hefir sú skrásetning síðast verið endurnýjuð 21. janúar 1954. 

Skrás. 1936, nr. 29. 

Tilkynnt 4. nóv. 1936, kl. 10 árd., af sama, og skrásett 17. s. m. 

ÞESCARINE 
76
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188 Merkid er skråsett i London 19. marz 1924, 1. flokki, fyrir målningu, gler- 

ung, gljåkvodur, purra liti, distempermålningu, japanskar gljåkvodur, látúngljá- 

kvodur og oliur, sem verja rvdi og ætingu. 

Skrås. 1936, nr. 30. 
Tilkynnt 4. nov. 1936, kl. 10 ård., af sama, og skråsett 17. s. m. 
Mynd af skipsskrufu. 

  

Merkið er skrásett í London 29. júní 1910, 1. flokki, fyrir kemisk efni notuð 

við iðnað, ljósmyndagerð eða eðlisfræðirannsóknir og efni, sem verja ryði og 

ætingu, nema lím og þessháttar vörur, en þetta nær yfir: Málningu, gljákvoður, 

glerung (sem er notaður sem málning), liti, distempermálningu, japanskar gljá- 

kvoður, látúngljákvoður, þurrkefni (málningar og gljákvoðu), efni, sem verja tré 

fúa, tréliti, efnablöndur, sem verja ryði, ætingu og óhreinindum, og olíur, sem 
verja ryði og ætingu, og er sú skrásetning síðast endurnýjuð 29. júní 1929. 

Skrás. 1936, nr. 31. 

Tilkynnt 7. nóv. 1936, kl. 5 síðd., af Snyrtivöruverksmiðjunni Pirola, Reykja- 
vik, og skråsett 17. s. m. 

Ferhyrndur, aflangur einkennismidi og å honum mynd af vet rarlilju, en fyrir 
neðan hana stendur orðið: PÍROLA. 

  

Merkið, sem nota á í mismunandi litum og gerðum, er skrásett fyrir alls- 
konar snyrtivörur.
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Skrás. 1936, nr. 32. 188 

Tilkynnt 12. nóv. 1936, kl. 7 sidd., af William Barbour & Sons, Limited, 

verksmidjurekstur, Lisburn, Írlandi. og skråsett 17. s. m. 

Mynd af hånd. 

  

) 

Samkv. tilkynningu 15. ågust 19058, er merkið skråsett 1 London, 26. flokki, 

fyrir hör, hampgarn og tvinna. 

Skrás. 1936, nr. 33. 

Tilkynnt 30. nóv. 1936. kl. 5 síðd., af Máninn, verksmiðjurekstur, Reykjavík, 

og skrásett 5. desember s. á. 

Orðin: 

  

Merkið er skrásett fyrir allskonar sápur, allskonar þvottaduft, blek. smjör- 

líki og bón. 

Skrás. 1936, nr. 34. 

Tilkynnt 30. nóv. 1936, kl. 6 siðd., af verksmiðjunni Venus h/f.. Reykjavík, 

og skrásett 5. desember s. á. 

Aflangur ferhyrningur. Efst í honum sést gulur himinn með rauðum sky- 

bólstrum. Undir skýbólstrinum sjást lillar eldingar tungur, en fyrir neðan þær 

stendur með hvítum stöfum orðið: BLTIS, og þar fyrir neðan sést glampi af slórri 

eldingu. 
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188 Merkið er skrásett fyrir allskonar sápur, þvottaduft, blæsóda, þvottablákku, 

ræstiduft og yfirleitt hverskonar hreinlætisvörur, ennfremur allar fegrunarvörur 

og vörur til hirðingar á tönnum og munni. ásamt öllum vörum, sem heyra undir 

kemisktekniska framleiðslu. 

Skrás. 1936, nr. 35. 

Tilkynnt 30. nóvember 1936, kl. 5 síðd., af H/f. Máninn, verksmiðjurekstur, 

Reykjavík, og skrásett 5. des. s. á. 

Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir allskonar sápur, allskonar þvottadutt, bón, skó- 

áburð, blek, smjörlíki og ræstiduft. 

Skrás. 1936, nr. 36. 

Tilkynnt 8. desember 1936, kl. 11 árd., af William Grant á Sons, Limited, 

vínframleiðsla, Glasgow og Dufftown, Skotlandi, og skrásett 17. s. m. 

GRANT'S 
Merkid er skråsett i London 15. juni 1933, 43. flokki, fyrir skozkt whisky å 

flöskum til útflutnings. 

Skrás. 1936, nr. 37. 

Tilkynnt 15. nóvember 1936, kl. 7 siðd., af Siemens á Halske, Aktiengesell- 
schaft, verksmiðjuiðnaður og verzlun, Berlin-Siemensstadt, Þýzkalandi, og skrá- 

sett 17. s. m. 

Orðið: 

SIEMENS 

Samkvæmt tilkynningu 5. júní 1936, er merkið skrásett í Berlin 2. október 

s. á. fyrir eftirtaldar vörur: 

Læknislyf, keniisk efni til lækninga og heilbrigðislegra ráðstafana, lyffræði- 

legar blöndur, efni til eyðingar dyrum og jurtum, sótthreinsunarefni, efni til varð- 

veizlu á fæðuefnum, skófatnað, sokka, ofinn og prjónaðan fatnað, efni til fatn- 

aðar, léreftsvörur, hanzka, áhöld tl lýsingar, upphitunar, suðu, kælingar, þurrk-
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unar og loftræstingar, einkum þau, sem rekin eru með rafmagni, vantsleiðslu-, 188 

bað- og salernisáhöld, bursta, burstavörur, pensla, kamba, svampa, áhöld til lík- 

ams- og andlitsfegrunar, áhöld til gljáningar, stálspæni, kemisk efni, sem notuð 

eru Í atvinnu-, vísinda- og ljósmyndalegu skyni, slökkviefni, efni til að herða og 

lóða, hráefni úr steinaríkinu, þéttiefni og „pakningar“, efni til að vernda og ein- 

angra hita, efni úr „asbest“, óunna og hálfunna málma aðra en dyra, vörur til 

hnifasmíði, verkfæri, ljái, innsigli, högg- og stingvopn, nálar, skeifur, skeifu- 

nagla, öngla, steindar vörur og vörur úr tini, hluta úr yfirbyggingu járnbrautar- 

vagna, járnvörur, læsinga- og járnsmíðavörur, lása, hlífar, þráðvörur, blikkvörur, 

vél- og handunna mótaða málmhluti, valsaða og steypta hluti til bygginga, járn- 

sleypuvörur, farartæki til notkunar á landi, í lofti og á vatni, bifreiðar, reiðhjól, 

og hluti til bifreiða og reiðhjóla, svo sem gúmslöngur og gúmhringi, loftdælur, 

klukkur, horn, ljóskastara, lampa, kerti, viflur, tæki til að smyrja með, smurn- 

ingsdælur, fjaðurhemla, dúnkrafta, hallamæla, hemlumæla, loftþrýstimæla, 

blöndunga, „startara“, ljósvélar, vélar sem knúðar eru með eldsneyti, rafseguls- 

kveykjuáhöld, hluta úr farartækjum, rafmagnsrör, litarefni, liti, blaðmálma, 

skinn, húðir, garnir, leður, skinnavörur, fernis, lökk, bæs, trjákvoðu, límefni, 

svertu, efni til hreinsunar og geymslu á leðri, efni til gláningar og súlunarefni, 

bón-efni, garn, efni tl reipagerðar, net, stálvir, spunaþræði, efni til bólstrunar 

á húsgögnum, efni til umbúða, dýra málma, vörur úr gulli, silfri, nikkel og alu- 

minium, svo sem potta, föt, diska, „beslag“, dósir, plötur, vörur úr nýsilfri brit- 

annia og svipaðar málmblöndur, skartgripi og eftirgerða skartgripi, „leoniskar“ 

vörur, jólatrésskraut, gúm, gúmlíkingu og vörur úr því til tekniskrar notkunar, 

regnhlifar, sólhlifar, stafi, hluti til notkunar á ferðalögum, eldsneyti, vax, efni til 

lýsingar, tekniskar olíur og fituefni, smurningsefni, benzin, kerti, náttkerti, kveiki, 

vörur úr beini, korki, horni, skelplötu, fiskbeini, fílabeini, perlumóður, rafi, 

merskúm, vörur úr tré og tréningi og þess háttar vörur, svo sem vélaliki og 

áhalda, handföng á verkfæri og áhöld, geyma, lampafætur, rennda muni, skorna 

og fléttaða, myndaramma, líkön til notkunar í búðum og hárgreiðslustofum, 

læknisfræðileg, heilbrigðis-, björgunar- og slökkvitæki, áhöld og verkfæri, um- 

búðir, gervilimi, augu, tennur, eðlisfræðileg, efnafræðileg, sjónfræðileg, raftekn- 

isk verkfæri, sjómælinga, siglinga, vogar, merkja, mælinga, og eftirlitsáhöld ljós- 

mynda, kviðmynda, og útvarpstæki, hátalara, talvélar, reiknivélar, peningakassa, 

vélar, vélarhluta, svo sem aflvélar, gufuvélar, „„turbiner“, sprengivélar, dynamó- 

vélar, rafvélar og hluta úr þeim, vinnuvélar, svo sem verkfæravélar. vefnaðar- 
vélar, saumavélar og hluta úr þeim, þvottavélar, lyftivélar, flutningsvélar, krana, 

dýpkunarvélar, rennibekki, borvélar, þrýstivélar, dælur, vélar til notkunar við 

heimilisstörf og hluta úr þeim, drifreimar, slöngur, sjálfvirk verkfæri, sjálfsala, 

húshalds- og eldhúsáhöld, útihúsa-, garðs- og landbúnaðartæki, húsgögn, spegla, 

bólstraðar vörur, rúm, kistur, hljóðfæri og hluta úr þeim og strengi, pappir, 

pappa. „„karton“-pappír, og pappavörur, hrá og hálfunnin efni til pappirsgerðar, 

veggfóður, ljósmynda- og prentframleiðslu, spil, skilti, bókstafi, prentmynda- 

mót, listræna hluti, postulin, leir, glitvefnað og vörur úr því, gler og vörur úr



1936 602 

ISS gleri, svo sem einangrara, geyma, skålar, bikara, fætur, glerpipur, þunnar gler- 

pípur, glerplötur, ljósatöflur, sýningarmyndir og glerkassa, „„blúndu“ vörur, bönd. 

leggingar, hnappa, kniplinga, útsaumsvörur, söðlasmiðavörur, smærri og stærri, 

leðurvörur, skrif-, teikni-, málara- og myndhöggvaravörur, billiard- og teikni- 

krit, skrifborðs- og skrifstofumuni, að undanteknum húsgögnum, kennsluáhöld, 

skotvopn, hreinlætisvörur, fegrunarvörur, „ætiskar“ olíur, sápur, þvotta- og 

bleikiefni, sterkju, sterkjuefni, Htarefni til þvotta, efni til að eyða blettum, ryð- 

varnarefni, efni til að gljá og hreinsa með (þó ekki leður), efni til að slípa með, 

leikföng, leikfimis- og iþróttaáhöld, sprengiefni, tundurefni, eldspitur, flugelda, 

byssukúlur, skotfæri, steina, tilbúna steina, sement, kalk, kísil, gibs, bik, asfalt, 

tjöru, efni til að vernda tré, efni til einangrunar á pipum, þakpappa, hús, sem 

má flytja, revkháfa, byggingarefni, teppi. mottur, Hnoleum, vaxdúka, yfirbreiðsl- 

ur, hangtjöld, flögg, tjöld, segl, úr, úrhluta, poka, ofin og hnytt efni og flóka. 

Skrás. 1936, nr. 38. 

Tilkynnt 19. desember 1936, kl. 11 árd., af Vera Simillon, snyrtivöruverk- 

smiðja, Reykjavík, og skrásett 22. s. m. 

Tvö kvenmannshöfuð samhliða, vinslramegin á rétthyrndum einkennismiða, 

en á einkennismiðann eru letruð orðin: VERA SIMILLON, hvort neðan undir 

öðru, en fyrir neðan, í bogadreginni Inu yfir miðann, eru letruð orðin: 

HOLLYWOOD . REYKJAVIK . PARIS, og eru stafirnir silfurlitaðir, en grunn- 

ur einkennismiðans svartur með silfurlitaðri umgerð. 

  

Merkið er skrásett fyrir hverskonar fegurðar- og snyrtivörur og einnig fyrir I 

allskonar såpur. 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43, 13, nåv. 1903, um vörumreki hafa eftirgreind 
vörumerki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1916, nr. 2. 
De forenede Bryggerier A/S. Kaupmannahöfn, frá 25. febrúar. 

Skrás. 1916, nr. 4. 

H/f Kveldúlfur, Reykjavík, frá 4. marz. 

Skrás. 1916, nr. 5. 

Sami, frá Í4. marz.
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Skrås. 1916, nr. 6. 188 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1916, nr. 9. 

James Buchanan & Co., Ltd., London, frå 18. okt. 

Skrås. 1916, nr. 10. 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1926, nr. 2. 

Pro-Phy-Lac-Tic Brush Company, U. S. A., frá 4. febrúar. 

Skrås. 1926, nr. 3. 

The Palmolive Company, U. S. A., frå 16. febrúar. 

Skrås. 1926, nr. 5. . 

Neslé and Anglo-Sviss Condensaded Milk Co., London, frá 27. februar. 

Skrás. 1926, nr. 6. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 7. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 11. 

Vacuum Oil Companv A/S, Kaupmannahöfn, frá 5. marz. 

Skrás. 1926, nr. 12. 

ni
 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 13. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 14. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 15. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 16. 

Chesebrough Manufacturing Company, New York, frå 5. marz. 

Skrås. 1926, nr. 17. 

Vacuum Oil Company, Aktiebolag, Stockholm, frå 26. marz. 

Skrás. 1926, nr. 18. 

Soconv-Vacuum Oil Companv, Ínc., frá 26. marz.
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Skrás. 1926, nr. 19. 

General Motors Corporation, Detroit, U.S. A., frá 26. marz. 

Skrás. 1926, nr. 20. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 21. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 23. 
Osakeyhtio Savo, Kuopio, Finnlandi, frá 30. apríl. 

Skrás. 1986, nr. 24. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 25. 
socony-Vacuum Oil Corup. Ine., New York, frá 20. mai. 

Skrás. 1926, nr. 26. 

The Pepsodent Company, Chicago, frá 29. mai. 

Skrás. 1926, nr. 33. 
C. Sehouw's Fabrikken A/S, Kaupmannahöfn, frá 11. júlí. 

Skrás. 1926, nr. 34. 
Fabrikken Hka A/S, Köbenhavn, frá 17. júlí. 

Skrás. 1926, nr. 35. 
A/S Sehreiber % Carl Petersen junr's Fabrikker. Köbenhavn, frá 17. júli. 

Skrás. 1926, nr. 36. 
Spillers Milling and Associated Industries. Ltd., London, frá 27. ágúst. 

Skrás. 1926, nr. 37. 
Cavender's, Limited, London, frá 27. ágúst. 

Skrás. 1926, nr. 39. 
Mjólkurfélag Reykjavíkur, Reykjavík, frá 4. september. 

Skrás. 1926, nr. 41. 
General Motors Corporation, Detrcit, U.S. A., frá 10. september. 

Skrás. 1926, nr. 42. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 43. 
Samband íslenzkra samvinnufélaga, Reykjavik, frå 10. september.
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Skrås. 1926, nr. 44. 188 

Ole 0. Tynes, Siglufjörður, frá 25. september. 

Skrás. 1926, nr. 45. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 46. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 47. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 48. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 50. 

American Chicle Company, New York, frá 30. september. 

Skrás. 1926, nr. 52. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 56. 

A/S A.S. Stephansen, Espeland, Noregi, frá 28. desember. 

Enn fremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. 

gr. sömu laga: 

Skrás. 1916, nr. 1. 

Geir Thorsteinsson, Reykjavík, frá 12. febrúar. 

Skrás. 1916, nr. 3. 

G. Eiríks, Reykjavík, frá 26. febrúar. 

Skrás. 1916, nr. '. 

F. Hjorth £ Co., Kaupmannahöfn, frá 29. júlí. 

Skrás. 1916, nr. 8. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1916, nr. 11. 

Joseph Watson á Sons, Limited, frá 24. nóvember. 

Skrás. 1926, nr. 1. 

Mjólkurfélag Reykjavíkur, Reykjavík, frá 7. janúar. 

Skrás. 1926, nr. 4. 

A/S Levanger Melkefabrik, Levanger, frå 16. februar. 

mt
 
=
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188 Skrås. 1926, nr. 8. 
Det Danske Petroleums Aktieselskab, Kaupmannahåfn, frå 5. marz. 

Skrås. 1926, nr. 9. 

Aktieselskabet Freia Chocolade Fabrik, Oslo, frå 5. marz. 

Skrås. 1926, nr. 10. 

A/S Levanger Metalfabrik, Levanger, frå 5. marz. 

Skrås. 1926, nr. 22. 

Robert Allun Pattreionex and Charles Herbert Pattreionex, Manchester. frå 
16. april. 

Skrås. 1926, nr. 27. 
Orientalische Tobak- und Cigarettenfabrik „Yenidze“, Dresden, frá 31. mai. 

Skrás. 1926, nr. 28. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 29. 

Pillsburg Flour Mills Company, Minneapolis. Ú. S. A., frá 31. maí. 

Skrás. 1926, nr. 30. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 31. 

Tóbaksverzlun Íslands h/f. Reykjavík, frá 31. mai. 

Skrás. 1926, nr. 32. 

Stefan Thorarensen, Reykjavík, frá 6. júlí. 

Skrás. 1926, nr. 38. 
British-American Tobacco Company, Limited, London, frá 27. ágúst. 

Skrás. 1926, nr. 40. 
General Motors Corporation, Detroit, U. S. A. frá 10. september. 

Skrás. 1926, nr. 49. 
W. M. Livens € Company, Ltd., Newcastle, frá 30. september. 

Skrás. 1926, nr. 51. 

American Chicle Company, New York, frá 30. september. 

Skrás. 1926. nr. 53. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1926, nr. 54. 

Mjólkurfélag Reykjavíkur, Reykjavík, frá 283. nóvember,
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Skrås. 1926, nr. 55. 

The Studebaker Corporation, South Bend, U. S. A., frá 7. desember. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 

> 
31. desember 1936. 

EMBÆTTI, SYSLANIR M. M. 

14. juli 1934 voru beir fv. syslumadur Einar Benediktsson skåld, Einar H. 

Kvaran skáld, Gunnar Gunnarsson skáld, Guðmundur Kamban rithöfundur og 

síra Magnús Helgason rithöfundur allramildilegast sæmdir prófessorsnafnbót. 

12. desember 1935 var Guðbrandur Jónsson rithöfundur allramildilegast 

sæmdur prófessorsnafnbót. 

17. jan. 1936. Vegna utanfarar forsætisráðherra Hermanns Jónassonar hefir 

hans hálign konungurinn falið fjármálaráðherra Eysteini Jónssyni að fara með 

forsætisráðherrastörf Hermanns Jónassonar eftir því. sem þörf kynni að gerast, 

og jafnframt falið sama ráðherra að gegna öðrum embættisstörfum forsætisráð- 

herra meðan hann er fjarverandi. 

29. janúar var Eggert P. Briem bóksali skipaður úl þess að veila forstöðu 

Ferðaskrifstofu ríkisins frá 1. febrúar þ. á. að telja. 

Ss. d. var Bagnar E. Kvaran skrifstofustjóri skipaður til þess að vera aug- 

lýsingastjóri við Ferðaskrifstofu ríkisins frá Í. febrúar þ. á. að telja. 

13. febrúar var Birgir Thorlacius skipaður aðstoðarmaður i fjármálaráðu- 

neytinu. 

18. marz var sýslumanni í Rangárvallasýslu, Björgvin Vigfússyni, allra- 

mildilegast veitt lausn frá embætti frá 14. maí þ. á. að telja. 

13. maí skipaði atvinnumálaráðherra þessa menn í stjórn síldarverksmiðja 

ríkisins. samkvæmt bráðabirgðalögum 12. s. m., frá þeim degi að telja: 

Finn Jónsson, alþingismann á Ísafirði, formann, og meðstjórnendur: 

Þorstein M. Jónsson, bóksala á Akureyri, og 

Sigurð Kristjánsson, konsúl á Siglufirði. 

Varamenn í forföllum þessara stjórnarnefndarmanna: 

Óskar Jónsson í Hafnarfirði, 

Hannes Jónasson, kaupmann á Siglufirði, og 

Hafstein Bergþórsson, skipstjóra í Reykjavík.
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Umboð stjórnarnefndar þeirrar, sem setið hefir samkvæmt lögum nr. 14, 9. 
Janúar 1935, um síldarverksmiðjur, eru jafnframt ofangreindri sljórnarnefndar- 
skipun burtu fallin. 

17. maí var framkvæmdarstjóri Þórarinn Egilson í Hafnarfirði skipaður til 
þess að taka sæti í stjórnarnefnd síldarverksmiðja ríkisins í stað Sigurðar 
Kristjánssonar, konsúls, sem samkvæmt beiðni hefir fengið lausn frá þessu starfi. 

5. d. voru þeir cand. polyt. Agnar Norðfjörð, Sigfús kennari Sigurhjartarson 
og hæstaréttarmálaflutningsmaður Stefán Jóhann Stefánsson skipaðir í trvgg- 
ingarráð alþyðutrygginganna. 

18. maí var stöðvarstjóra Magnúsi Oddssyni á Eyrarbakka falin umsjón með 
lóðum og jarðeignum ríkisins í Eyrarbakkahreppi og úthlutun ræktunarlanda. 

Vegna  utanfarar atvinnumálaráðherra Haralds Guðmundssonar hefir 
Hans hátign konungurinn falið forsætisráðherra Hermanni Jónassyni að fara 
með þau störf ráðherrans, er varða utanríkismál, eftir því, sem þörf gerist, og 
ennfremur heilbrigðismál og kennslumál, og jafnframt falið fjármálaráðherra 
Eysteini Jónssyni að fara með önnur embættisstörf atvinnumálaráðherra meðan 
hann er fjarverandi. 

23. júní var Einar Bjarnason, settur fulltrúi í fjármálaráðuneytinu, skipaður 
fulltrúi í því ráðuneyti frá 1. þ. m. að telja. 

1. ágúst skipaði landbúnaðarráðherra þessa yfirkjötmatsmenn: 
Jóhann Kröver í Norðurlandsumdæmi, frá Gjögri að og með Borðeyri, 

2. Sæmund Friðriksson í Austurlandsumdæmi, frá Breiðamerkursandi aust- 
ur og norður að Gjögri, og 

3. Þorkel Sveinsson í Suðurlands- og Vesturlandsumdæmi, frá Breiðamerkur- 
sandi, vestur og norður, um alla Vestfirði, að Bitrufirði. 

s ie 

7. ágúst var prófessor í guðfræði við Háskóla Íslands, Sigurði Sívertsen, 
allramildilegast veitt lausn frá embætti frá 1. okt. að telja. 

Í3. ágúst var héraðslæknir í Reykdælahéraði, Haraldur Jónsson. allramildi- 
legast skipaður til að vera héraðslæknir í Myrdalshéraði frá 1. okt. n. k. að telja. 

14. ágúst var yfirkennari Hallgrímur Jónsson skipaður skólastjóri við Mið- 
bæjarbarnaskólann í Reykjavík frá 1. september að telja. 

S. d. var settur sóknarprestur í Norðfjarðarprestakalli í Suður-Múla- 
prófastsdæmi, séra Þorgeir Jónsson, skipaður sóknarprestur í nefndu prestakalli 
frá 1. sept. n. k. að telja. 

5. d. var cand. theol. Marínó Kristinsson skipaður sóknarprestur í 
Vallanesprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 1. sept. þ. á. að telja.
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19. ågust var fulltrui Isleifur Årnason allramildilegast skipadur pråfessor i 
lögum við Háskóla Íslands frá 1. sept. þ. á. að telja. 

20. ágúst hefir dóms- og kirkjumálaráðuneytið falið þeim cand. mag. Ólafi 

Hanssyni og cand. mag. Birni Guðfinnssyni að gegna fyrst um sinn, unz öðru- 

vísi kann að verða ákveðið, kennslustörfum í sögu og íslenzku í hinum almenna 

menntaskóla í Reykjavík frá 1. sept. n. k. 

öl. ágúst var Frímann Jónasson skipaður forstöðumaður heimavistarbarna- 

skólans að Strönd á Rangárvöllum frá 1. okt. þ. á. að telja. 

1. september var lögreglufulltrúi Jónatan Hallvarðsson settur til þess að 

að segna lögreglustjóraembættinu í Reykjavík. 

Frá 1. september hefir hæstaréttardómari Þórður Evjólfsson verið kjörinn 

forseti hæstaréttar til jafnlengdar næsta árs. 

7. september var settur lögreglustjóri í Reykjavík, Gústav A. Jónasson, allra- 

mildilegast skipaður skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 

8. september var kandídat frá búnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn, Run- 

ólfur Sveinsson, settur il þess að gegna skólastjórastöðunni við bændaskólann 

á Hvanneyri frá 1. október til næsta vors. 

9. september var kandídat frá búnaðarháskólanum í Ási í Noregi, Haukur 

Jörundsson, settur kennari við bændaskólann á Hvanneyri frá 1. þ. m. að telja. 

26. september var Thorvald Haraldsen Krabbe, vitamálastjóra, allramildi- 

legast veitt lausn frá embætti frá 1. maí n. á. að telja. 

27. september var Bjarni læknir Sigurðsson allramildilegast skipaður hér- 

aðslæknir í Reykdælahéraði frá 1. þ. m. að telja. 

28. september var prófessor Guðmundi Hannessyni allramildilegast, sam- 

kvæmt beiðni hans, veitt lausn frá embætti hans sem prófessor í læknisfræði við 

Háskóla Íslands frá 1. okt. þ. á. að telja. 

Frá 1. okt. að telja hefir cand. júuris Gísli Bjarnason látið af embætti sem 

fulltrúi í fjármálaráðuneytinu. 

1. október var Friðrik Guðjónsson skipaður til þess að vera skólastjóri við 

barnaskólann á Hellissandi. 

7. október var Þorsteinn M. Jónsson skipaður til þess að vera skólastjóri við 

sagnfræðaskólann á Akureyri frá 1. þ. m. að telja. 

1956
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12. október var Óli Kr. Guðbrandsson skipaður til að vera forstöðumaður 

barnaskólans í Höfn í Hornafirði frá 1. þ. m. að telja. 

21. október var prófessor Sigurði Sívertsen allramildilegast veitt lausn frá 

vigslubiskupsþjónustu í hinu forna Skálholtsbiskupsdæmi. 

28. október var Steingrími Matthíassvni, héraðslækni í Akureyrarhéraði, 

allramildilegast veitt lausn frá embætti. 

30. október var sýslumanni Árnessýslu, Magnúsi Torfasyni. allramildileg- 

ast veitt lausn frá embætti frá 1. desember þ. á. að telja. 

28. desember var bæjarstjóri Guðmundur Emil Jónsson í Hafnarfirði allra- 

mildilegast skipaður vitamálastjóri frá 1. maí n. k. að telja. 

20. desember var Ingólfur Ástmarsson skipaður til þess að vera skólastjóri 

við barnaskólann í Súðavík, N.-Ísafjarðarsvslu, frá 1. okt. þ. á. 

5. d. var Arni Guðmundsson læknir settur Gl þess að þjóna héraðslæknis- 

embættinu í Akureyrarhéraði frá 1. janúar n. k. að telja. 

30. desember var Þorsteinn Einarsson, stúdent, skipaður tl þess að vera 

kennari við gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum frá 1. október að telja. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Hans hátign konungurinn hefir allramildilegast sæmt þá heiðursmerki 
Fálkaorðunnar, sem taldir eru hér á ettir: 

Stórkross: 

21. marz. Sendiherra Dana í París, Markus Andreas Oldenburg. 

S. d. Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer, Kaupmannahöfn. 

21. sept. Bankastjóri í Grikklandsbanka, próf. Kyriacos Varvaressos, Aþenu. 

11. des. Ministre des Affaires Etrangéres G. Ciano, Rómaborg. 

S. d. Directeur Général des Affaires Gommerciales, Ministre des Affaires 
Etrangéres, Senateur Amedeo Giannini, Rómaborg. 

Stórriddarakross með stjörnu: 

24. marz. Kontreadmiral Axel Gottlieb Topsöe-Jensen, Kaupmannahöfn. 
21. apríl. Sendiherra Dana í Buenos Aires, Legationsraad Knud Aage Mon- 

"ad Hansen.
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15. maí. Bankastjóri í Privatbanken í Köbenhavn, Poul Andreas Andersen. 

20. júní. Kammerherra, Kaptajn Christopher Sophus Fridricia greifi 

Trampe, Kaupmannahöfn. 

S. d. Kammerherra, Oberst Cai Christoph Bechmann Dreyer, Kaupmannah. 

S. d. Kommandör Harald de Jonquieres Grut, Kaupmannahöfn. 

25. júlí. Professor, rector Sven August Daniel Tunberg, Stokkhólmi. 

S. d. Aðalkonsúll Nils Leon Jaenson, Reykjavík. 

21. sept. Aðalframkvæmdarstjóra, dr. Charalambos Theodoropoulos, Aþenu- 

borg. 

S. d. Ceremonimeistari við grísku hirðina Demitrius N. Levidis. 

S. d. Professor Andreas Heusler, Basel. 

21. okt. Einn af 18 í „Svenska Akademien“, fyrrverandi prófessor, dr. phil. 

Albert Lautentius Johannes Engström, Stokkhólmi. 

1. des. Fyrrv. bankastjóra og ráðherra Björn Kristjánsson, Reykjavík. 

11. des. Directeur General, Sottosegretariato Scambi e Valute, Dottore Manlio 

Masi, Rómaborg. 

S. d. Direcieur Général, Sottosegretarialo Scambi e Valute Dottore Alberto 

d Agostino, Rómaborg. 

S. d. Directeur Général, Istcambi, Dottore, Barone Ettore Cauli, Rómaborg. 

Stórriddarakross: 

>. febr. Overskibsinspektör Edward Haack, Kaupmannahöfn. 

S. d. Direktör for det danske Hedeselskab, G. E. Flensborg, Viborg. 

21. marz. Deildarstjóri í Generaldirektoratet for Post- og Telegraf væsenet, 

Fritz Gustav Johannes Wilhelmsen, Kaupmannahöfn. 

S. d. Kgl. Hof- og Ordensjuvelerer, Kaptajn Poul Ulrich Michelsen, K.höfn. 

S. d. Norski rikissímastjórinn, Generaldirektör Magne Hermod Petersen. 

S. d. Ræðismaður Svía i Reykjavík, Nils Leon Jaenson. 

S. d. Skipamiðlari Pike Ward, Teignmouth, Englandi. 

20. júní. Kommandörkaptajn P. Lembeke, Kaupmannahöfn. 

S. d. Kommandörkaptajn Chr. Evers, Kaupmannahöfn. 

23. júlí. Professor Nils Herlitz, Stokkhólmi. 

S. d. Framkvæmdarstjóri Assar T. N. Gabrielsson, Gautaborg. 

21. sept. Professor Knut Liestöl, Osló. 

S. d. Professor ÁA. G. van Hamel, Utrecht. 

S. d. Professor Walter Vogt, Kiel. 

0. nóv. Lyfsali Olaf V. Poulsen, Kaupmannahöfn. 

d. Stórkaupmaður Peter M. Daell, Kaupmannahöfn. 

des. Bithöfundur Einar H. Kvaran, Reykjavik. 

d. Myndhöggvari prófessor Einar Jónsson, Reykjavík. 

„ d. Bankastjóri Georg Ólafsson, Reykjavík. 

„ d. Yfirlæknir, dr. med. Skúli Guðjónsson, Kaupmannahöfn. 

3 

S 

1 

S 

S 

S 

S d. Fyrrv. alþingisforseti Þorleifur Jónsson, Hólum.
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11. des. Directeur Chef de Division des Traités, Sottosegretariato Scambi e 

Valute, Dottore V., Signorelli, Romaborg. 

Riddarakross. 
2. febr. Ökonomiinspektören við „Kungl. Theatern“ Karl Arthur Hilton, 

Stokkhólmi. 

3. febr. Overskibsingenieur Aage H. Larsen, Söfartsministeriet, Kaupmanna- 

höfn. 

24. marz. Skrifstofustjóri í Sundhedsstyrelsen, fyrrv. Kredslæge Adam Vil- 

helm Nielsen, Kaupmannahöfn. 

S. d. Framkvæmdarstjóri H. P. Th. A. Svanholm, Kaupmannahöfn. 

S. d. Aðalræðismaður Dana í Habana, Gharlos Hinze. 

s. d. Umboðsmaður Sölusambands ísl. fiskframleiðenda, Sigurd Dundas, 

Lissabon. 

S. d. Studienrat, Professor Dr, Ferdinand Danmayer, Hamborg. 

3. apríl. Dr. thoel Jean-Marie Le Bail, Procuratore generale, Via Romagna, 

Rom. 

20. Júni. Hirðdama, fröken Anna Elsa Pontoppidan, Kaupmannahöfn. 

S. d. Kammerjunker, Ritmester Ernst Maria Eegholm Schaumburg, Kaup- 

mannahöfn. 

S. d. Orlogskaptajn Holger Eigil Foss, Kaupmannahöfn. 

S. d. Orlogskaptajn Hans Christian Sören Örsted, Kaupmannahöfn. 

S. d. Kaptainlöjtnant Robert Steen Steensen, Kaupmannahöfn. 

S. d. Vélstjóri Hans Julius Lauritz Hansen, Kaupmannahöfn. 

S. d. Yfirlæknir, dr. med. Erik Wilhelm Johannsen. 

23. júlí. Lyfsali Jacob Callmander, Stokkhólmi. 

S. d. Professor Hans Jakob Konrad W: son Ahlmann. Stokkhólmi. 

S. d. Musikdirektör Einar Kristian Ralf, Stokkhólmi. 

S. d. Phil. lie. Gustaf Julius Valby, Stokkhólmi. 

S. d. Ritstjóri K. G. T. Odhe, Stokkhólmi. 

S. d. Framkvæmdarstjóri Rolf Bergström, Filipstad, Svíþjóð. 

S. d. John Edgar Harrison, Fairfield, Grimsby, Englandi. 

1. ágúst. Bóka- og skjalavörður í danska ríkisþinginu, Victor Eugen 

Elberling. 

I. sept. Fulltrúi, Legationsraad Carl Adalbert Constantin Bruun, Reykjavik. 

S. d. Leikhússtjóri August Falck, Stokkhólmi. 

21. sept. Ræðismaður Dana í Aþenuborg Stamtios A. Gialistras. 

1. des. Eeikkona, ungfrú Gunnþórunn Halldórsdóttir, Reykjavik. 

S. d. Fyrrv. hreppstjóri Ari Hálfdánarson, Fagurhólsmýri. 

S. d. Skipherra Einar M. Einarsson, Reykjavík. 

S. d. Húsasmiðameistari, prófessor Guðjón Samúelsson, Reykjavik. 

S. d. Heildsali Hallgrímur Benediktsson, Reykjavík. 

S. d. Bankastjóri Helgi Guðmundsson, Reykjavik.
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I. des. Hreppstjóri Helgi Jónsson. Grænavatni. 
5. d. Skipstjóri Kolbeinn Sigurðsson. tevkjavík. 
5. d. Prófessor, dr. theol. Magnús Jónsson, Reykjavík. 
S. d. Útvegsbóndi Magnús Ólafsson. Höskuldarkoti. 
5. d. Fyrrv. vegaverkstjóri Páll Jónsson, Holtastöðun. 
5. d. Skipstjóri Pétur Björnsson, Reykjavík. 
5. d. Verkamaður Sigurður Nielsson, Reykjavik. 
5. d. Hreppstjóri Sigurður Sigurðsson, Halldórsstöðum. 
S. d. Stjórnarráðsfulltrúi Stefán Þorvarðsson. Reykjavík. 
5. d. Yfirlæknir, prófessor Þórður Sveinsson. Kleppi. 
5. d. Konsúll Þormóður Exvjólfsson, Siglufirði. 
S. d. Fyrrv. hreppstjóri Ólafur Ólafsson, Lindarbæ. 
11. des. Áss. Adetto CGommerciale. sollosegrelariato Scambi e Valute, Dottore 

Vittorio Basile. 

Verðlaunaskjöldur með kórónu: 
20. júni. Kammerjomfru E. K. L. Hansen, Kaupmannahöfn 
Ss. d. Hovmester, Vinkælderskriver J. Sörensen, Kaupmannahöfn. 
S. d. Kok A. Larsen, Kaupmannahöfn. 
5. d. Löber A. J.N. Eindvang. Kaupmannahöfn. 
S. d. Lakaj S. Simonsen. Kaupmannahöfn. 
5. d. Kvartermester af 1. gr. A. M. Schönnemann. Kaupmannahöfn. 

SS, S. d. Artillerikvartermester af 3. Mikkelsen, Kaupmannahöfn. 
S. d. Matros-Kvartermester af 3. gr. L. 0. H. Nielsen. Kaupmannahöfn. 

gr 

27. júni. Bílstjóri Pétur Bergsson, Reykjavík. 
S. d. Bílstjóri Steingrímur Gunnarsson, Reykjavik. 
S. d. EfUrlitsmaður Björn Blöndal Jónsson. Reykjavík. 
S. d. Bílstjóri Guðmundur Runólfsson. Beykjavík. 

Verðlaunaskjöldur ár kórónu: 
20. Júní. Qverfyrböder P. S. Larsen, Kaupmannahöfn. 
5. d. Overfyrböder H. Hendriksen, Kaupmannahöfn. 

ERLEND HEIÐURSMERKI 

21. marz veitti Hans hátign konungurinn Matthíasi Einarssyni lækni allra- 
hæst leyfi til að bera orðuna „Officier de POrdre de merile Maritime“. og Júlíusi 
Schopka ræðismanni, Reykjavík, allrahæst leyfi til að bera riddarakross 1. stigs 
hinnar austurrísku „Verdienst Ordens“. 

20. Júlí veitti Hans hátign konungurinn dómkirkjupresti síra Bjarna Jóns- 
syni og héraðslækni Magnúsi Péturssyni allrahæst leyfi tl að bera „Das Fhren- 
zeichen des Deutschen Roten Kreuzes“. 

1956
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    21. okt. veitti Hans håtign konungurinn Birni Gunnlaugssyni lækni allrahæst 

  

> 

  leyfi til að bera „Das Ehrenzeichen des Deutschen Boten Kreuzes“. 

KONSÚLAR 

ngismaður Jón Áuðunn Jónsson, Ísafirði, viðurkennd- tis 
   I. april var herra alþ 

ur norskur vice-konsúll á Ísafirði. 

   

      

íð april var 

  

sænskur vice 

konsúistion af konungi Svíþjóðar. 

18. mai var herra (Guðmundur Sigfússon, Neskaupstað, viðurkenndur frakk- 
Narfi pi 
NOrðiirðL. osulsum bot 

  

neskur 

id, SCODECINDET Var Jóni Á Ólafssyni, Patreksfirði, veiti 

  

lausn frá konsúlsstörfum, en var Jónas Magnússon, skólastjóri, 

bess að gegna vicc-konsufsslori un 

    19 var norskum vice-konsul Akureyri, veitt 

lausn frá konsúlsstörfum, en frá sama líma var Áxel Kristjánsson kaupmaður 
gl . í La 1 7X sn Fe 7 netmilesetor ,„ har 1 há Na i vð settur til þess að gegna vice-konsúlsstörfum þar ll bráðabirgða. 

A Áf vöxtum Stlyrktarsjóðs Chris k IX. árið 1956 hefir atvinnu- 

og samgong    inev lid Snæfells- 
nesi, Og     grim Samtueclssyni, Miklag 1, Dalasyslu, 170 króna heiðursgjöf 

  

  

hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað í jarðabótum. byggingum og öðru þvi, 

sem að búnaði Ívtur 

STYRKVEITINGAR 

konungs VI,     

  

og samgongumålar: 

  

-ktarfælagi Evfi 

  

bónda Årna Einarssyni, Målakot, Fljåtsblid, 200 kr. 

  

Ur styrktarsjodi Porarins Tuliniusar hefir atvinnu- og samgångumålarådu- 

st åt neytid veitt bessa styrki sem viðurkenningu fyrir björgun manna úr sjávarháska: 

  

  > 
so NN 13 4 . . Gudjoni Jonssyni, Sudurpol 17, 'g þeim Böðvari Jónssvni. 

  

Elliheimilinu, Reykjaví Hafnarfirði; Hann- 

esi Hanssyni, Sölvhólsgötu 7, Beykjavík; Hinriki Hansen, Beykjavíkurve 

  

> g1 31,
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Íoakimssvni, 

Vörðustíg 5. Hafnarfirði; Sigurði Þórðarsyni, Framnesveg 38, Reykjavík: Teili í i 

Hafnarfirdi; Magnåsi Magnussyni, Brunnstíg 5, Reykjavík: Sigurði J 
>» 

borleifssyni, Krosseyrarveg 10, I lafnarfirdi; bordi Bjarnasyni, Laugaveg 27 
Reykjavik; Porsteini Oddssyni, Njålsgåtu 29 B, Revkjavik; 70 krånur hverjum. 

EINKALEYFI 

5. februar var Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, veitt cinka- 
leyfi nr. 84 å aðferð til framleidslu å blåndusy til varðveitingar á nýjum plönt- 

  

um og plöntuhlutum, svo sem era 

  

belsávöxlum, grasfóðri, rótarávöxtum, ról- 

um og grænmeli, 

8. juli var Thomas Lewis Shepherd, Brighton, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 
85 å lin krögum og hálsbúningum, teygjanlegum å langveginn. 

  

úst var Dietrich Hildisch, Oslo, veitt einkaleyfi nr. 86 á aðferð til með- 

á nyju hvalskjött og svipuðum næringarefnum, sem í er Ívsi eða fiskfeili. 
( 

  

Norrnås,    i Jscar Fredriksborg og R. V. Pehr- 

son, Sødertålja, Svíþjóð, veill einkaleyfi nr. 87 á aðferð og útbúnaði til upphit- 

legundum í snúningsofni eða snúningshólki. 

  

unar á efni með k 
1 Q: Tn 

15. september var Hjalta Sigtryggssyni Espholín, Akureyri, veitt einkaleyfi 

nr. 88 á fæki til frystingar afurða úr dyra- og jurtaríkinu.




