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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn, „ið, 

1 14. juni. | Opið brjef er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 7. júlí 
LOTS. 0000. rrrnee 3 

2 | Bráðabirgðalög um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum inn- 

0. júní Huttum frå Bretlandi o. f1........ OR sen er renrrrsse Rr A 

3 | ne Lög um breyting á lögum um aðra skipun å ædstu umbodsstjorn 

Íslands nr. 17 frá 3. október 1903......0.0.0 0. enn. 5 
4 Va júní Konungsbrjef um setning Alþingis „.....0.2.000 000... 6 
5 fo Konungsbrjef um lenging Alþingistímans og um þingsuppsögn 7 
6 | 17. júní. Auglýsing um reglugjörð um opinber reikningsskil............ 8 
7 | 21. ågust. Løg um heimildir fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstalana út al 

Norðurálfuófriðnum ........2..000 0. LI 
8 Lög um framlenging á gildi laga 3. ágúst 1914 um ráðstalanir á 

| gullforða Íslands banka, innstæðutfje í bönkum og sparisjóðum 
| og á póstávísunum.......... ene rn nrse 13 

9 8. sept. Løg um bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum frá 

| Bretlandseyjum ......2220sseeeseveser kk sene ke nr nksnes I4 
IO | Lög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa nefnd til að 

ákveða verðlag á vörum .......00.00 [5 

11 g. sept. | Lög um heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslands banka 
að auka seðlaupphæð þá, er bankinn samkvæmt 4. gr. laga 
10. nóvember 1905 getur gefið út l......0.000 rr 16 

12 | Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstak- 
legu málefni Íslands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 

| 3. okt. IQO3. 2 ssereeueeesese nesker nr kk k ener nere ksne 17 

13 | 19. jåni Konungsúrskurður um uppburð laga og mikilvægra stjórnar- 

[rr ráðstafana fyrir konungi.....0...2..2.%0 00 rnnee 22 
14 | Konungsúrskurður, sem með tilvísun til konungsúrskurðar um 

sjerstakan íslenskan fána 22. nóvbr. 1913 ákveður gerð fánans 3 

15 | Bodskapur konungs til Íslendinga .......0.0..0. 2A 

10 16. sept. í Lög um bráðabirgða verðhækkunartall á útfuttum íslenskum 
afurðum........... RAÐIR 25 

1; 29. sept Bráðabirgðalög um heimild fyrir rådherra Islands til ad levfa 
Íslandsbanka að auka seðlaupphæð þá, er bankinn má gela 
út samkvæmt 4. gr. laga 10. nóvbr. 1905 og lögum gq. septbr. 
TOLSL0 28



  

! Blað. 

  

  

Nr, Dagsetning. Fyrirsogn. ” 
c i | sfdutal, 

18 Lög um samþvkt á landsreikningnum fyrir árin 1912 og 1913 | 29 

Fjáraukalög fyrir árin 1912 Og 1913 .........000.0. . 31 
Fjáraukalög fyrir árin 1914 Og IOI5 seen ksnennre 35 
Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917 .........000 0000 37 
Lög um fasteignamat.......0..0.... 0. (79 
Lög um sýrtíðaruppbot handa embættis. og sýslunarmönnum | 

landssjóðs ....... . 82 
24 Lög um viðauka og bre 

aðflutningsbann á áfte 84 
25 Lög um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja o. fl...) 86 
26 Lög um framlenging á gildi laga nr. 30, 22. okt. 1912, og laga 

nr. 44, 2. nóv. 1914, og laga nr. 45 s. d. ...........…. … 57 
27 Lög um viðauka við lög nr. 11, 31 júlí 1907, um breytingu á 

lögum nr. 10, 13. apríl 1894, um útflutningsgjald .......... 88 
28 Lög um kosningar til Alþingis 839 
29 Lög um þingsköp Alþingis. ............. 109 
30 Lög um ógilding viðskiftabrjefa og annara skjala með dómi..| 122 
31 Lög um viðauka við 1. gr. laga nr. 29, 16. des. 1885, um lögtak 

og fjárnám án undangengins dóms eða sáttar ............. 124 
32 Lög um veitingu prestakalla HIÐ 125 
33 Lög um verkfall opinberra starfsmanna 120 
34 Lög um dýraverndun............00 0000 r rn 130 
35 Lög um breytingu á lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög 131 
36 Lög um breytingu á lögum nr. 22, 11. júlí rgrr, um stýrimanna- 

skólann í Reykjavík.......... | 132 
37 Løg um stofnun vjelstjoraskåla i Reykjavik. ..............…… ' 734 
38 Lög um afhendingu á landi til kirkjugarðs í Reykjavík...... 137 
39 3. nóvbr. | Lög um þjóðskjalasatn Íslands .....0.000. 138 
Jo Lög um sjerstakar dómþinghár í Öxnadals-, Árskógs-, Reykdæla-. 139 

og Aðaldælahreppum .........%..00. 0. 139 
41 Lög um likbrenslu ...........2. 0... erne ' 140 
12 Lög um atvinnu við siglingar HI 141 
43 Lög um atvinnu við vjelgæslu á guluskipum............ 145 
14 Lög um spAriSJÓðI.......0.. ernreennes 149 
45 Lög um ullarmat .......... 0. NI 154 
46 Lög um vidauka vid låg nr. 26, 11. júlí 1911, um skodun å sild 156 
47 Lög um breytingu á lögum um útflutning hrossa 22. név. 19071 157 
18 Lög um breytingu á lögum nr. 33, 2. nóv. 1914, um breytingu 

á sveitarstjórnarlögum frá TO. NÓV. 1005 20.00.0000 157 
49 Lög um viðauka við sveitarstjornarlåg frå 10. nóv. 1905..... 158 
50 Lög um breyting á lögum 8. október 1883 um bæjarstjórn í 

Ís safjarðarkaupstað IR HA 161 
51 Lög um rafmagnsveitur,........0..... 0000 163 

52 Løg um breytingu á lögum nr. 35, 20. okt. 1913, um ritsíma- 
og talsímakerfi Íslands „ll eee serene re eee reervree 167 

53 Lög um breydngu á lögum nr. 58, 22. nóv. 1907, um stofnun 
brunabótafjelag s Íslands ............ FIRIR 168 

54 Lög um stofnun brunabótafjelags Íslands „.................. 170 
55 Lög um sölu á steinolíu, bensíni og áburðarolíu ............. 176 
56 Lög um vatnssölu í kaupstöðum ......0.20000 0... 177 
57 Lög um viðauka við lög nr. 26, 22. okt. 1912, um vatnsveitu í 

löggiltum verslunarstöðum .........0....00000. 0... 178 
58 Løg um mælingar á túnum og matjurtag BÖTÖUM 0... 179 

59 Lög um mat á lóðum og löndum í Reykjavík............... 180 
60 Løg um löggilta vigtarmenn ........ RAI AI AR 182   

  

   

  

    

   

   



. sr { Blað- 
Nr. Dagsetning, Fyrirsögn, í Blað 

  

  

    

{ síðutal, 

or Lög um dýralækna..........0.00 002 2414, 183 
62 Hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað ...,...... AIR | 184 
63 Lög um breytingu á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 

frá to. nóvember 1913 .....0..0000.0.... 187 
04 Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkauptún 188 
65 Lög um breyting á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um végi....  Ig1 
66 sr Lög um breytingu á lögum nr. 29, 2. nóv. 1914, um breytingu á 

3. nóvbr. lögum um vegi nr. 57, 22. NÓV. IQOZL 0000 rr 192 
07 Lög um breytingu á lögum um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907 ... 193 
68 Lög um breytingu á lögum nr. 55, 10. nóv. 1913, um stofnun | 

Landhelgissjóðs [slands. ses venerne Ig4 
69 Lög um löggilding verslunarstaðar að Höfn í Sljettuhreppi í 

Norður-Ísafjarðarsýslu..........000. 0. ne nennr er rrvenes 195 
70 Lög um heimild til að veita einkarjett til þess að hagnýta járn. 

sand (Volcanic sand) 22.00.0200. nrennee 195 

71 {. nóvbr. Auglýsing um viðauka við lyfjaskrá Íslands, staðfesta með 
konungsúrskurði 10. ágúst 1908 .......0..00 00. 197 

des, Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 10, 8. septbr. 1915 um 
heimild fyrir ráðherra Íslands tilað skipa nefnd til að ákveða 
verðlag á vör... ee 724, 198 
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Stjórnartíðindi 1915. A. 3 

Opið brjef A 

er 

þr
 

stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 7. júlí 1915. 

ys N 3 ør s PRW e , xx 

Vjer Christian hinn líundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmt 3. gr. stjórnarskipunarlaga 3. október 1903, um 
breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. janúar 1874, og sam- J co J oO d , oo 

kvæmt lögum 22. október 1912. um breyting á tíma þeim, er hið regluleea albinsi D d 5 o oa > Oo 

kemur saman, allramildilegast höfum ákveðið, að láta alþingi á Voru landi Íslandi ð Oo > 

koma saman til reglulegs fundar miðvikudaginn 7. júlí 1915. 

Um leið og Vjer birtum þetta Vorum kæru og trúu þegnum á Íslandi, bjóðum 
Vjer öllum þeim, sem setu eiga að hafa á tjeðu alþingi, að koma nefndan dag til J 5 J 81; 5 
Reykjavíkurkaupstaðar, og verður þar þá sett alþingi eftir að suðsþjónustusjörð hefir YKJ 8 ping 8 8 
farið fram í dómkirkjunni. 

Gefið á Amalíuborg, 14, júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Einar Arnórsson. 

ns



Bráðabirgðalög 
um 

bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum 

frá Bretlandi o. Í. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Samkvæmt ri skýrslu stjórnarráðs Íslands um 

á því að banna útflutning í Í þangað flytjast frá Bretlandi 

rril greiða fyrir því, að leyfi fáist 

sl telja 

æmt 1l. gr. stjórn! þr innar, 

sem 
að í 

framvegis til útflutnings á sörum frá Bretlandi til | 

brýna nauðsyn á því að gefa út bráðabirgðalög samkv 

þar sem lagt sje bann við útflutningi á vörum frá Ís 

Bretlandi. 
Því bjóðum Vjer svo og skipum: 

   meðan Nort 
TY. 

ands, verdum Vjer        

andi, sem þangað flytja 

1. gr. 

Bannað skal að flytja út frá Íslandi vörur, hverju nafni sem ne fnast, sem 
T 

þangað eru fluttar frá Bretlandi. Tekur bann þetta til hverrar þeirrar vöru, sem n flutt 

er á land á íslenskri höfn eftir að lög þessi öð gildi. 

Þó er heimilt að birgja upp skip, er frá Íslandi, til næstu erlend 

hafnar, sem það ætlar að koma á, svo og Íslensk fiskiskip meðan þau stunda fiski- 

veiðar við Í 

Nú breytist ástandið svo, að stórnarráð Íslands telur banns } 

r, og er því þá heimilt að ljetta banninu af með auglýsingu, að einhverju 

     

  

   

  

eða 1 með öllu. 
2. gr. 

amskonar útflutningsbann og getur um í Í. gr. er stjórnarráði Íslands heimilt 

að leggja með reglugjörð á vörur, sem til Íslands flytjast frá öðrum löndum, ef það 

telur hættu á, að ella taki að einhverju leyti eða öllu fyrir vöruflutninga frá þeim 

löndum til Íslands. 

Brot gegn lögum þessum og reglugjörðum þeim, sem út verða gefnar sam- 

kvæmt lögunum, varða sektum til landssjóðs alt að 1000 kr. eða fangelsi, ef brot er 

stórvægilegt eða ítrekað, og fer um mál út af brotum þessum sem um almenn 

lö ert reglumål. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Arnórsson.



L Ö g Nr. 3. 

19. júní. 

um 

breyting á lögum um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands 
nr. 17 frá 3. október 1908. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með sam- 
þykki Voru: 

l. gr. 
Eftirlaun ráðherra skulu afnumin þegar hin nýju stjórnarskipunarlög ganga 

í gildi. 

2. gr. 
Nú fer maður úr embætti, er eftirlaunarjettur fylgir, í ráðherraembætti eða 

tekur slíkt embætti eftir að hann hefir slept ráðherraembætti, þá fær hann að eins 
þau eftirlaun, er því embætti fylgja. 

3. gr. 
> 

Ur lögum er numin 3. gr. laga um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands 
frá 3. október 1903. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Eknar Arnórsson.



Nr. 4. Konungsbrjef 
15. júní. 

um 

setning alþingis. 

* 

Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Vjer viljum hjermeð veita yður sem ráðherra Vorum fyrir Vort land Ísland 

umboð til þess í Voru nafni að setja alþingi það, er koma á saman til reglulegs 

fundar miðvikudaginn 7. júlí næstkomandi. 

Ritað á Amalíuborg, 15. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Einar Arnórsson. 

Til 

herra Einars Arnórssonar, 

Vors ráðherra fyrir Ísland.



Konungsbrjef Nr. 5. 
15. Júní. 

um 

lenging alþingistímans og um þingsuppsögn. 

. . . y . 

Christian hinn Tíundi 9 af guds náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Vjer viljum hjermeð veita yður sem ráðherra Vorum fyrir Vort land Ísland 
umboð til þess að samþykkja í Voru nafni, að alþingi það, sem nú fer í hönd, megi 
setu eiga svo lengi, sem þörf verður á, þó eigi meira en 4 vikur fram yfir 8 vikna 
tíma þann, er heimilaður er í 3. grein stjórnskipunarlaga 3. október 1903 um breyt- 
ing á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. jan. 1874, 

og ennfremur umboð til þess í Voru nafni að segja þingi slitið að liðnum 
hinum lögheimilaða, reglulega þingsetutíma, eða síðar á 4 vikna fresti þeim, er áður 
er nefndur, þegar eigi er lengur þörf á að lengja þingið. 

Ritað á Amalíuborg, 15. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 

Einar Arnórsson. 

Til 

herra Einars Arnórssonar, 

Vors ráðherra fyrir Ísland.



Nr. 6. 
17. Júní. 

Auglysing 
um 

Reglugjörð um opinber reikningsskil. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðs Íslands hefur Hans Hátign konung- 

inum í dag þóknast allramildilegast að staðfesta eftirfylgjandi: 

Reglugjörð um opinber reikningsskil. 

1. gr. 

Sýslumenn og bæjarfógetar skulu árlega gjöra reikningsskil fyrir ejaldheimtum 
J >» d > T DD. o Odd 

þeim, sem þeim er trúað fyrir. Reikningsárið er almanaksárið. 

bo gr. 

Reikninga fyrir umliðið ár skal gjöra svo tímanlega, að hægt sje að senda þá 

með fylgiskjölum áleiðis til stjórnarráðsins mnan loka febrúarmánaðar þess árs, sem Í 

hönd fer. Sjálfir reikningarnir eiga að vera tvíritaðir, en fylgiskjölin með þeim mega vera 

einrituð. 
Í sama mund skal senda landsfjehirði endurrit af reikningunum án fylgiskjala. 

Reikningsskil hvers árs eru ein heild útaf fyrir sig, er ekki má blanda saman 

við önnur ár. Í reikningana skal því aðeins færa tekjur þær, sem landssjóði hafa hlotnast 

á reikningsárinu, en hins vegar ber að telja þar allar þær tekjur, er greiðast hafa átt, 

enda þótt þær kunni að vera ógreiddar. 

Uppí reikningana á ekki að taka eftirstöðvar frá fyrri árum eða fullnæging á 

reikningsúrskurðum, heldur verður að gjöra sjerstaka grein fyrir þessu, þegar upphæðirnar 

eru greiddar í landssjóð. 
3. gr. 

Zeikningshaldarar skulu heimta saman tekjur þær, sem þeim er trúað fyrir, 

jafnskjótt og eða sem allra fyrst eftir að þær falla í gjalddaga. Verði vanskil á greiðslunni 

skulu þeir, svo fljótt sem verða má, gjöra ráðstafanir til þess að ná þeim inn annaðhvort 

með lögtaki eða á annan hátt samkvæmt gildandi lögum. Er þeim því alment bannað 

að veita gjaldendum neinn frest á greiðslunni, sbr. þó, að því er tollskyldar vörur snertir, 

lög nr. 53, 16. nóvbr. 1907. 
4. gr. 

Tekjurnar skal greiða í landssjóð jafnóðum og þær eru heimtar inn, og skal, 

nema um lítilfjörlegar upphæðir sé að ræða, senda þær með fyrstu póstferð, sem fellur, 

eftir að þær eru greiddar reikningshaldara. Venjulega skal senda þær beint til lands- 

fjehirðis, en þó má greiðsla einnig fara fram í Kaupmannahöfn með ávísun, er send sje 

stjórnarráðinu og stíluð þannig, að það geti ráðstafað henni. Á vísunin skal hljóða uppá



banka eða aðrar peningastofnanir eða áreiðanleg verslunarhús í Kaupmannahöfn, ef 
nægileg skilríki eru fyrir því, að ávísunin verði greidd. Á vísunin verður að hljóða uppá 
borgun við sýningu, og ábyrgist reikningshaldari, að hún verði greidd á rjettum gjaldaga, 
annars verður hann tafarlaust að greiða upphæð ávísunarinnar í landssjóð. 

5. gr. 
Sjerhverri upphæð, sem borguð er í landssjóð, skal fylgja brjef, þar sem nákvæm- 

lega sje skýrt frá, hverjar tekjugreinir er ætlast til að verði borgaðar með þeirri upphæð, 
sem send er. Verður því að sundurliða tekjugreinirnar jafn nákvæmlega og þær eru sundur- 
líðaðar í reikningunum og fjárlögum, og tilgreina nákvæmlega hve mikið eigi að ganga 
til greiðslu á hverri tekjugrein um sig. 

6. gr. 
Sje reikningshaldari eigi búinn að borga allar þær tekjur, sem taldar eru í reikn- 

ingnum, skal hann fortakslaust| standa skil á því, sem eftir stendur, um leið og reikning- 

urinn er sendur, nema því aðeins að heimild sje til þess að telja upphæðina með útgjöldum 
sem útistandandi skuld um stundar sakir, eða fyrir fullt og allt sem ófáanlega. 

1. gr. 

Ef reikningshaldari greiðir ekki tekjur landsins inn í landssjóð, eins og fyrir er mælt 
í 4. gr, eða gjörir ekki reikning í tæka tíð (sbr. 2. gr.), eða hann stendur í skuld eftir 

reikningi þeim, sem fram er kominn (sbr. 6. gr.), má hann búast við því, að stjórnarráðið 

annaðhvort víki honum frá embætti eða sýslan um stundar sakir, eða ef það kann að 

þykja hagfeldara í einstöku tilfelli, setji annan mann til þess fyrst um sinn á kostnað 

reikningshaldara að heimta inn tekjurnar. 

8. gr. 

Þá er landsfjehirðir hefir tekið við endurritum þeim af reikningunum, sem getur 
um í 2. gr., skal hann rannsaka, hvort upphæðir þær, sem taldar eru borgaðar samkvæmt 
þeim, sjeu í raun og veruinn komnar. Reynist svo ekki, skal hann þegar í stað skýra stjórn- 
arráðinu frá þvi. 

9. gr. 

Allir sýslumenn og bæjarfógetar skulu halda bækur þær, er nú skal greina, yfir 
tekjur þær, sem þeir innheimta í landssjóð: 

1. Manntalsbók yfir tekjur þær, sem greiðast eiga á manntalsþingum, svo sem ábúðar- 

og lausafjárskatt, húsaskatt og tekjuskatt. 
2. Aukatekjudagbók. 
3. Aðf{lutningsgjaldabók. 
4. Útflutningsgjaldabók. 
ö. Vörutollsbók. 

Bækur þessar skulu færðar eftir fyrirmynd frá stjórnarráðinu, og skulu löggiltar 
af því. Í aukatekjudagbókina skal innfæra þær tekjur, sem landssjóði tilfalla og þar 
á að tilfæra, jafnóðum og gjörð sú er framkvæmd, er borga ber fyrir. Skiftagjöld skal 
tilfæra á skiftalokadegi, og uppboðslaun, þá er innheimtufrestur er á enda. Skal í upp- 
boðsbókinni við hvert uppboð tilfæra dag, er launin eru tilfærð í aukatekjudagbók. Í 

tollbækurnar skal innfæra tolltekjur af hverju skipi, jafnskjótt sem því verður við komið, 
en skyldi það einhverra orsaka vegna þurfa að dragast, skal eigi að síður innfæra þau 

skip, sem síðar hafa komið, jafnskjótt og því verður við komið, og ætla hinu pláss eftir 
komudegi þess. 

Nr. 6. 
17. juni.
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Nr. 6. Bækur þessar, að manntalsbók undanskilinni, skulu gjörðar upp fjórum sinnum 
17. júní.á åri, vid lok hvers ársfjórðungs, en í árslok skal rita yfirlit yfir það, sem tilfallið hefir 

á öllum ársfjórðungunum, og leggja þær upphæðir saman, svo að út komi tekjurnar á 
öllu árinu. 

Áður en mánuður er liðinn af næsta ársfjórðungi, skal senda stjórnarráðinu 
yfirlit yfir það, sem landssjóði hefir tilfallið á síðasta ársfjórðungi af aukatekjum, að- 
flutningsgjaldi, útflutningsgjaldi og vörutolli ásamt nákvæmri skilagrein um það, hvernig 
tekjur þessar hafi verið borgaðar í landssjóð. 

Fje því landssjóði tilheyrandi, sem á hverjum tíma, milli póstferða, er í sjóði 
hjá reikningshaldara, skal ávallt haldið sjer og eigi látið saman við fje hans sjálfs eða 
annara. 

10. gr. 

Ennfremur skulu þeir halda þessar bækur: 

1. Höfuðbók, er sýni viðskifti hvers þess manns í lögsagnarumdæminu, sem svara 
á aðflutnings- eða útflutningsgjaldi og vörutolli. Svo skal og í bók þessa færa hvert 
dánar- og þrotabú, sem tekið er til opinberrar skiftameðterðar. 

2. Sjóðbók. Í hana skal innfæra: 

a. Allar greiðslur (þarmeð taldar ávísanir) uppí að- og útflutningsgjald og vörutoll, 
eigi sjaldnar en vikulega. 

b. Aukatekjur, þarmeð talið vitagjald, leyfisbrjefagjald og erfðafjárgjald, vikulega 
á hverjum laugardegi. 

c. Manntalsbókargjöld, sömuleiðis vikulega. 
d. Allar aðrar tekjur, sem þeim innheimtast í embættisnafni, hverjar sem þær svo eru 

svosem uppboðsfje, skiftafje, ómyndugra fje, eða fje sent frá stjórnarráðinu, öðrum 
stjórnarvöldum eða einstökum mönnum. Skal þessar tekjur innfæra, jafnóðum 

og þær berast gjaldheimtumanni, uppboðsfje þó í einr lagi. Við hvern lið skal 

tilfæra innanstryks hvers konar tekjugreinin er. 
Á sama hátt skulu þeir tilfæra gjaldamegin, þegar þeir senda upphæðir í 

landssjóð eða borga þær út rjettum viðtakendum, svo að sjóðbókin geti jafnan 
sýnt, hve mikið er í sjóði á hverjum tíma sem er. 

11. gr. 

Tvisvar á ári, hinn 1. apríl og 1. október, skulu gjaldheimtumenn gjöra sjóð- 
bókina upp, og senda stjórnarráðinu eftirrit úr henni fyrir umliðið tímabil, og skulu 
þeir jafnframt gjöra grein fyrir því, hvort og hve mikið af fje því, sem í sjóði á að vera, 
sje í þeirra vörslum eða í sparisjóði, svo sem skiftafje eða ómyndugra, svo og, ef ástæða 
er til, hvers vegna þeir eigi hafi greitt það af hendi. 

12. gr. 

Á hverjum þremur árum að minsta kosti lætur stjórnarráðið rannsaka hjá gjald- 

heimtumönnum landssjóðs, hvort reglugjörð þessari sje nákvæmlega fylgt, og skulu 
þeir skyldir að sýna, að þeir hafi í sjóði það sem vera ber. Reynist sjóðþurður hjá ein- 
hverjum þeirra, mega þeir búast við, að þeim verði tafarlaust vikið frá embætti eða 

sýslan.
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13. gr. Nr. 6. 
Umboðsmenn þjóðjarða skulu nákvæmlega hegða sjer eftir erindisbrjefum 7. júní. 

þeim, sem þeim voru sett, er þeir tók ku við umboðinu, að því er snertir umboðsstjórn, 
innheimtu umboðstekna og g skil á þeim, bókfærslu o. fl. 

14. gr. 
Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. oktéber 1915, og falla frå sama tima år gildi 

reglugjörð um opinber reikningsskil 13. febr. 3 l og reglugjård 25. mai 1878. 1857 g 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 17. júní 1915. 

Einar Arnórsson. 

Indriði Einarsson. 

Lög 
21. ágúst. 

um 

heimildir fyrir landsstjórnina til ýmsra ráðstafana út af 
Norðurálfuófriðnum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetal: talandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

l. 

  

or 

Sameinað Alþingi kýs, jafnskjótt sem “ » må, Ö manna nefnd, til þess að vera 
landsstjórninni til ráðuneytis um ráðstafanir til að tryggja landið gegn afleiðingum af 
Norðurálfuófriðnum. 

9 or 
4. BT. 

Í þessum tilgangi heimilast stjórninni, ef þörf gerist: 
Að kaupa frá útlöndum fyrir landssjóðs hönd hæfilegar birgðir at nauðsynjavöru, 
svo sem korni, kolum, salti, steinolíu, vjelaolíu, veiðarfærum, læknislyfjum o. s. frv. 

9 Að verja til slíkra kaupa handbæru fje landssjóðs, er hann má missa frá öðrum lög- 
mæltum útgjöldum. 

2 
ð Áð taka enn fremur alt að 1 miljón króna lán til slíkra kaupa.
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3. gr. 

Landsstjórninni er og heimilt að leggja bann að einhverju leyti eða öllu við 

útflutningi eða sölu úr landi á aðfluttum vörum, ef slíkt skyldi reynast nauðsynlegt. Þó 

er heimilt að birgja upp skip, er sigla frá Íslandi til næstu erlendrar hafnar, sem það 

ætlar að koma á, svo og fiskiskip meðan þau stunda fiskiveiðar við Ísland. 

Á sama hátt heimilast landsstjórninni að leggja bann við útflutningi íslenskra 

matvæla, ef ástæða er til að óttast matvælaskort í landinu. 

Bannað er að flytja út úr landinu mör og tólg. 

Enn fremur má landsstjórnin, ef almenningsþörf í einhverju bygðarlagi eða í 

landinu í heild sinni krefur, taka eignarnámi matvæli og eldsneyti hjá kaupmönnum, 

framleiðendum eða öðrum, gegn fullu endurgjaldi. 
Enn fremur heimilast landsstjórninni að leggja bann við tilbúningi verslunarvöru, 

sem nauðsynleg matvæli eru notuð til, án þess að verslunarvaran sjálf geti talist til nauð- 

synja VÖrU. 

4. gr. 

Landsstjornin åkvedur, hvort gera skuli framangreindar rådstafanir og hve nær, 

svo og á hvern hátt skuli ráðstafa birgðum þeim, sem keyptar kunna að verða samkvæmt 

lögum þessum, eða teknar eignarnámi, og hvernig skuli selja þær. 

5. gr. 
Landsstjórnin ákveður með reglugjörð eða reglugjörðum, ef þörf þykir, hvernig 

framkvæma skuli ráðstafanir þær, er hún gerir samkvæmt lögum þessum og má verja til 
þess fje úr landssjóði, ef með þarf. 

Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, er landsstjórnin gerir með heimild 

3. gr. laganna, ákveður landsstjórnin á þann hátt, sem henni þykir við eiga um leið og 

hver ráðstöfun er gerð. Landsstjórnin getur krafist þess, að viðlögðum sektum, að 
einstakir menn og fjelög gefi henni þær skýrslur um birgðir af vörum og þörf á vissum 

z 

vörutegundum, er henni þykir þurfa til að mynda sjer álit um vöruþörfina á hverjum tíma. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til loka næsta þings, nema löggjafar- 

valdið geri aðrar ráðstafanir. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 21. ágúst 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Eúnar Arnórsson.
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L Ö g Nr. 8. 
8. sept. 

um 

framlenging å gildi laga 3. ågust 1914 um rådstafanir å gullforda 

Íslands banka, innstæðufje í bönkum og sparisjóðum og á póst- 

ávÍísunum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
re 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 
7 O oOo o Ed 

1. gr. 

Lög 3. ágúst 1914 um ráðstafanir á gullforða Íslands banka, innstæðufje í 
bönkum og sparisjóðum og á póstávísunum, skulu vera í gildi til loka næsta reglulegs 
þings, nema löggjafarvaldið geri aðra ráðstöfun fyr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, S. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hinar Arnórsson.



lá 

Nr. 9. Í, Ö g 
8. sept. 

um 

bann á útflutningi frá Íslandi á vörum innfluttum frá 

Bretlandseyjum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. or. 

Bannað skal að flytja út rá Íslandi vörur, hverju nafni sem nefnast, sem þangað 

flur 

g 

tt er 

  

eru fluttar frå Bretlandseyju rr bann þetta til hverrar þeirrar vöru, sem 

á land á íslenskri höfn, ef tir a Ox
 

5 

  

jg þessi öðlast gildi. 

Þó er heimilt að | on up] >) skip, er sigla frå Tslandi, til næstu erlendrar hafnar, 

sen 1 pad ætlar að koma á, svo og flskiskip meðan þau stunda fiskiveiðar við Ísland og 

leggja hjer upp afla sinn. 

Nú brey tist ástandið svo, að Stjórnarráð Íslands telur banns þessa ekki þört 

lengur, og er því þá heimilt að ljetta banninu af með auglýsingu, að einhverju leyti eða 

með öllu. 

2. or. 

  

Brot gegn lögum þessum og teglugjörðum þeim, sem út verða gefnar samkvæmt 
4 Oo 0 8) 

lögunum, varða sektum til landssjóðs, alt að 5000 kr., eða fangelsi et brot er stórvægilegt E 

eða ítrekað, og fer um mál út af brotum þessum sem um almenn lögreglumál. 

go
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Ámalíuhborg, S. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L, S.) 

Einar Arnórsson.
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Í á Nr. 10. 
40 8 8. sept. 

um 

heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa nefnd til að ákveða 

verðlag á vörum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Ráðherra Íslands veitist heimild til þess að láta ákveða verðlag á innlendri 
og útlendri nauðsynjavöru og öðrum vörum, og g í því skyni skipa nefnd til þessa. 

Akvæðum hennar má þó skjóta til Stjórnarráðsins til fullnaðarúrslita. 
Nánari reglur um starfsvið nefndarinnar og önnur atriði til framkvæmdar 

þessara laga setur Stjórnarráðið með reglugerð. 

ØD vov gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Einar Arnórsson.



Nr. 11. 
9. sept. 

Lög 

um 

heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslands banka að auka 

seðlaupphæð þá, er bankinn samkvæmt á. gr. laga 10. nóvember 

1905 getur gefið út. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Ráðherra Íslands veitist heimild til að leyfa Íslands banka til 1. desember 

1917 að auka seðlaupphæð þá, sem bankinn samkvæmt 4. gr. laga 10. nóvember 1905 

um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi, getur gefið út, þó eigi um hærri 

upphæð en eina miljón króna í mesta lagi. Þessa viðbót við seðlafúlguna má þó því 

aðeins leyfa að: 
1. að minsta kosti helmingur forðans til tryggingar seðlaupphæð þeirri, sem úti er Í 

hvert skifti og fer fram úr 2!/, miljón króna, sje málmforði, samkvæmt 5. gr. 

nefndra laga 10. nåvember 1905. 

2. bankinn vid lok hvers månadar greidi vexti 2 %/, á ári af upphæð þeirri, er sedla- 

upphæð sú, sem úti er í mánaðarlok, fer fram úr 21/, miljón króna og málm- 

forðinn nægir ekki til. 

3. bankinn greiði ókeypis og eftir þörfum í Reykjavík samkvæmt brjefi eða símskeyti 

fjárhæðir þær, sem landsbankinn borgar inn í reikning Íslands banka við við- 

skiftabanka hans í Kaupmannahöfn og flytji á sama hátt og ókeypis það fje, sem 

landsbankinn þarf að flytja frá Reykjavík til Kaupmannahafnar að svo miklu 

leyti, sem inneign Íslands banka þar leyfir. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Skaganum, 9. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 

Einar Arnórsson.



Stjórnarskipunarlög NA 
um 

breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu målefni Islands 
5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1908. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur á þann hátt, sem fyrir skipaður er í 6l. gr. í 

tjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. jan. 1874 tvisvar sinnum fallist á 

og Vjer nú með samþykki Voru staðfest eftirfylgjandi 

stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni 

Íslands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1968. 

I. gr. 

Síðari hluti 1. gr. stjórnarskipunarlaga okt. 1903: 

„Ráðherra Íslands má eigi falið að veitac falli burt, en í staðinn komi: 

Ráðherra Íslands má eigi hafa annað ráðherraembætti á hendi, og verður að 
tala. og rita íslenska tungu. , en fara svo oft, sem 
nauðsyn er á, til Kaupmannahafnar, til þess að bera upp fyrir konungi lög og mikilvægar 

Hann skal hafa aðsetur í Reykjavíl 

stjórnarráðstalanir, þar sem konungur ákveður. 

Landssjóður greiðir laun ráðherra. svo og kostnað við ferðir hans á konungsfund. 

Nú deyr ráðherra eða lætur af embætti, og gegnir landritari þá ráðherrastörfum 

á eigin ábyrgð, þangað til skipaður hefir verið nýr ráðherra. 

Ráðherra veitir þau embætti, sem hann hingað til hefir veitt. 

Tölu ráðherra má breyta með lögum. 

Verði ráðherrum fjölgað, legst landritaraembættið niður. 

9. or, gi 

L eftir Í. gr. stjårnarskipunarlaga 3. okt, 1903 (2. ør. stjornarskårinnar) komi #5 i > V J 

tvær nýjar greinar (2. og 3. gr.): 

eið að stjórnarskrá Íslands. 

nir Alþimgi annað þeirra, en hitt skal geymt í Lands- 

Konungur vinnur Al eiðstaf konungs skal gera 

tvö samhljóða frumit, og gey1 

skjalasafninu 

5. gr. 

tådherra ber ábyrgð á stjórninni. Konungur er ábyrgðarlaus og friðhelgur. 

Landsdómur dæmir þau mál. Álþingi getur kært hann fyrir embættisrekstur hans.



Nr. 12. 

19, júní. c .. . 2 F a Lr ,… op 47 
J 2. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (3. gr. stjórnarskrárinnar) falli burt, 

en í hennar stað komi: 

Undirskrift konungs undir ályktanir um löggjöf og stjórn veitir þeim gildi, þegar 

ráðherra ritar undir þær með honum. 

5. gr. 

4. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í hennar stað komi: 

Konungur veitir öll þau embætti, sem hann hefir í 

  

hingað til. Breyta má 
þessu með lögum. Hver embættismaður skal vinna eið að stjórnarskránni. Konungur 

getur vikið þeim frá embætti, sem hann hefir veitt það. 

6. gr. 

ll. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í hennar stað komi: 

Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög milli Alþinga: 

þau lögð fyrir næsta 

Alþingi á eftir. Samþykki Alþingi þau ekki áður en þingi slítur, falla þau úr gildi. 

Bráðabirgðafjárlög má eimi gefa út, ef fjárlög fyrir fjárhagstímabilið eru sambvkt af 3 2 2 3 J = J z Ny, 

Albingi. 

eigi mega þó slík lög ríða í bág við stjórnarskrána, og ætið skulu    

í. gr. 

d. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 og 14. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, 

en í þeirra stað komi: 

Á Alþingi eiga sæti 40 þjóðkjörnir alþingismenn. Tölu þeirra má breyta með 

  

lögum. 

8. gr. 

5. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (15. gr. stjórnarsk árinnar) falli burt, 

  

en í stað hennar komi: 

Alþingi skiftist í 2 deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Í neðri deild eiga 
sæti 26 þingmenn, en 14 í efri deild. Tölum þessum má breyta með lögum. 

Óhlutbundnum kosningum í sjerstökum kjördæmum skulu kosnir 34 alþingis. 

menn, en 6 hlutbundnum kosningum um landið alt í einu lagi. 

Þeir þingmenn eiga allir sæti í efri deild, sem kosnir eru hlutbundnum kosningum 

og auk þeirra 8 þingmenn, sem sameinað Álþingi kýs úr flokki þingmanna. sem kosnir 

eru óhlutbundnum kosningum. Hinir eiga sæti í neðri deild 

9. gr. 

16. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í stað hennar komi: 
Þingmenn, kosnir óhlutbundnum kosningum, skulu kosnir til 6 ára, en þing- 

menn, kosnir hlutbundnum kosningum, til 12 ára, og fer helmingur þeirra frá sjötta hvert 

ár, Þingrof nær ekki til þingmanna þeirra, sem kosnir eru hlutbundnum kosningum. 

Deyi þingmaður, kosinn óhlutbundinni kosningu, meðan á kjörtímanum stendur, 

  

  

eða fari frá, þá skal kjósa þingmann í stað hans, fyrir það, sem eftir er kjörtímans. 

Verði á sama hátt autt sæti þingmanns, kosins hlutbundinni kosningu, tekur sæti hans 

varamaður sá, er í hlut á, en varamenn skulu vera jafnmargir og þingmenn, kosnir hlut 

bundnum kosningum, enda kosnir á sama hátt og samtímis. 

10. gr. 

6. gr. stjórnarskipunarlaga 8. okt. 1903 (17. gr. stjórnarskrárinnar), falli burt, 8 J F i ( 2 J , 

en í staðinn komi:



lg 

„ 1 , , . ; NT 9 Kosningarrjett við óhlutbundnar kosningar til Alþingis hafa karlar og konur, ST. 12. 
sem fædd eru hjer á landi eða hafa átt hjer lögheimili síðastliðin 5 ár og eru 25 ára, er Í; Júni   
kosningin fer fram; þó getur enginn átt kosningarrjett, nema hann hafi óflekkað mannorð. 
hafi verið heimilisfastur í kjördæminu 1 ár og sje fjár síns ráðandi enda, ekki í skuld fyrir 

  

mn sveitarstyrk. Ennfremur ern þau skilyrði sett, að hinir nýju kjósendur, konur, 
og þeir karlmenn, er ekki hafa kosningarrjett samkvæmt stjórnarskipanarlögunum frá 
1905, át ekki rjett þann, er hjer ræðir um, öll í einu, heldur þannig, „að þegar semja á al- 

kjörskrá í næsta sinn, eftir að lög þessi eru komin í gildi, skal setja á kjö 

  

   

   

  

þingi 
rskrána 

  

sendur eina, sem eru 40 ára eða eldri. og að öðru leyti fulln: egja hinum almennu       

til kosningarrjettar. N ár skal á sama hátt bæta við þeim nýjum kjós- , 
endum, sem eru 39 Ata, og Svo 

  

lækka aldursmarkid um eitt ár i hvert sinn, 

  

til bess er allir kjåsendur, konur sem karlar, hafa nåd kosningarrjetti, svo sem segir í 
upphafi þessarar greinar. 

Nú hafa hjón óskilinn fjárhag, og missir ekki konan kosningarrjett sinn fyrir því, ] ! 7 — vs Með sömu skilyrðum hafa karlar og konur, sem eru 35 ára eða eldri, kosnir wrjett 

  

til hlutbundinna EM Ad 6dru leyti setja kosningarlåg nånari reglur um kosningar 
og um bad, i hverri 1765 varamenn skuli koma i stad adalmanna i efri deild. 

11. 
18, gr. stjórnarskrárinnar orðist þannig: 

g 
gr 

Kjörgengur við óhlutbundnar kosningar er hver sá, sem kosningarrjett á til 

þeirra; kjósa má samt þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða hefir átt þar heima 

  

skemur en eitt ár. Kjörgengur við hlutbundnar kosningar er hver sá, er kosningarrjett 

  

á til þeirra. Heimilisfesta innan lands er skilyrði fyrir kjörgengi, bæði við hlutbundnar 
og óhlutbundnar kosningar. 

Þeir dómendur, er h: 

  

fa ekki umboðsstörf á hendi, eru þó hvorki kjörgengir til 
neðri nje efri deildar. 

12. gr. 

T. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (19. gr. stjórnarskrárinnar) falli burt. 
en í staðinn komi: 

Reglulegt Alþingi skal saman koma lögmæltan dag annaðhvort ár, hafi konungur 
ekki í iltekið annan samkomudag fyrri það : Breyta má þessu með lögum. 

Nú krefst meiri hluti þingmanna hvorrar deildar, að aukaþing sje haldið, og 

kveður þá konungur Alþingi til setu svo fljótt sem unt er. Higi má það þing lengur sitja 
en 4 vikur, án samþykkis konungs. 

Á undan 20. gr. stjórnarskrárinnar komi ný grein svo látandi 
Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess nje frelsi. 

id. gr. 

8. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (1. málser. 25. gr. stjórnarskrárinnar) 
fallt burt, en í staðinn komi: 

Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, undir eins og það er saman komið, leggja 
frumvarp til fjárlaga fyrir það fjárhagstímabil, sem í hönd fer



Nr. 12. 15. gr. 
19. júní. 26. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í staðinn komi: 

Sameinað Alþingi kýs 3 yfirskoðunarmenn, og skulu þeim veitt laun fyrir starfa, 

sinn. Þeir skulu kosnir með hlutfallskosningu. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða 

árlega reikninga um tekjur og gjöld landsins, og gæta þess, hvort tekjur landsins sjeu þar 

allar taldar. og hvort nokkuð hafi verið út goldið án heimildar. Þeir geta, hver um sig, 

tveir eða allir, krafist að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Síðan skal 

safna þessum reikningum fyrir hvert fjárhagstímabil í einn reikning og leggja hann fyrir 

Alþingi ásamt athugasemdum yfirskoðunarmanna, og skal því næst samþykkja hann 

með lögum. 

Rjett er yfirskoðunarmönnum, einum eða fleirum, að fá að sjá reikninga og 

bækur gjaldkera landssjóðs, og sömuleiðis stjórnarráðsins, fyrir ár það, sem er að líða 

eða liðið er. Þyki þeim nokkuð athugavert, skulu þeir gera eftirmönnum sínum vísbend- 

ingu um það skriflega. 

16. gr. 

29. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í staðinn komi: 

Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sje löglega kosnir, svo og úr því, hvort 

yngmaður hafi mist kjörgengi. ð J o oO 

17. gr. 

Aftan við 45. gr. stjórnarskrárinnar bætist: 

Breyta má þessu með lögum. 

18. gr. 

Aftan við 47. gr. stjórnarskrárinnar bætist: 

Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar guðs- 

dýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist. 
Nú er maður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til Háskóla Íslands, eða 

einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir því sem á verður kveðið gjöld, þau er honum 

ella hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda heyri hann ekki til öðrum trúarbragða- 

flokki, er viðurkendur sje í landinu. 

Breyta má þessu með lögum. 

19. gr. 

48. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í hennar stað komi: 

Hvern þann, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir dómara. Sje 

hann eigi jafnskjótt látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sje liðinn, leggja rökstuddan. 

úrskurð á. hvort hann skuli settur í varðhald. Megi láta hann lausan gegn veði, þá skal 

ákveða í úrskurði, hvert og hversu mikið það skuli vera. 

Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og álrýjun 

slíks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms í sakamálum. 

Engan má setja í gæsluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjesekt eða einföldu 

fangelsi. 

20. gr. 

60. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo: 

Sjerrjettindi, er bundin sje við aðal, nafnbætur og lögtign, má eigi lögleiða.



21 

21. gr. 

6l. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo: 

Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, má 
bera upp bæði á reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillagan samþykki beggja þing- 
deildanna, skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju. Sam 
þykki báðar deildir þingsins álvktunina óbreytta. og nái hún staðfestingu konungs, þá 
hefir hún gildi sem stjórnarskipunarlög. 

Nú samþykkir Alþingi breyting á sambandinu milli Íslands og Danmerkur, og 
skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til sam- 
þyktar eða synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Umboð konungkjörinna þingmanna falla niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi 
koma í gildi, og skulu þá kosnir í fyrsta sinn 6 þingmenn til efri deildar og jafnmargir 
varamenn með hlutfallskosningum um land alt. 

Á fyrsta reglulega Alþingi eftir kosningar skal ákveða með hlutkesti. hverjir 
skuli fara frá eftir 6 ár, þeirra sem kosnir voru hlutbundnum kosningum. 

Almennar óhlutbundnar kosningar skulu fara fram sem fyrst eftir hlutfalls- 
kosningar, og ekki síðar en innan ársfjórðungs 

> 2. målsgrein 11. gr. tekur ekki til dómara þeirra, er nú skipa landsvfirrjettinn. 

  

Heimilisfesta innanlands er ekki skilyrði fyrir kjörgengi þeirra manna, sem þá 
  

otldi.   kunna að eiga setu á Alþingi, er stjórnarskipvnarlög þessi öðlast 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 

( L. S) 
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Konungsurskurdur 
um 

uppburd laga og mikilvægra stjornarrådstatana fyrir konungi. 

æn . . * ar . . . i 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðs Íslands og 

I. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915 um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstak- 

legu málefni Íslands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. október 1903 höfum Vjer 
5 d 0 Á o J 

allramildilegast úrskurðað þannig: 

Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skal framvegis eins og hingað til bera 

upp fyrir konungi í ríkisráðinu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(LL. NS.) 

Einar Arnórsson.



Konungsúrskurður, Ni 
sem 

með tilvísun til konungsúrskurðar um sjerstakan íslenskan fána, 
22. nóvbr. 1913 ákveður gerð fánans. 

rs Ny . 4: . ræw . * A Á 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski, oOo 7 oOo að 
af 

Låenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðs Íslands höfum Vjer allra- 
mildilegast úrskurðað þannig 

Með tilvísun til konungsúrskurðar um sjerstakan íslenskan fána 22. nóvbr 
1 

i 
1913 er gerd fånans åkvedin bannig: Heidblår (ultramarine- ár) með hvítum krossi 
og hárauðum krossi innan í hvíta krossinum, Armar krossanna skulu ná alveg út í 
Jaðra fánans á alla 4 vegu. Breidd krossmarksins alls skal vera ?/, af breidd alls fán- 
ans, en rauði krossinn helmingi mjórri, l/, al breidd fánans. Reitirnir við stöngina 
skulu vera rjetthyrndir ferhyrningar og allar hliðar þeirra jafnstórar; ytri reitirnir 
skulu vera jafnbreiðir stangarreitunum. en helmingi lengri. Hlutfallið milli breiddar 
fánans og lengdar hans verður sem 18; 95, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sjer að hegða. 5 i d 3 

Gefið á Amalíuborg, 19. júní 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 
j ú (LS 

KHínar Arnórsson.



19. juni. 
Nr. 15. Bodskapur konungs 

Íslendinga. 

kn | A í : . , Ji 
Christian hinn Mundi, af guds nåd Danmerkur konungur, Vinda 

og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Vora konunglegu kveðju! 

Samkvæmt þegnlegum tillögum ráðherra Íslands höfum Vjer í dag staðfest 

stjórnarskipunarlög Íslands Með tveim konungsúrskurðum höfum Vjer jafnframt ákveðið, 
, 

ad islensk låg og mikilvægar stjornarrådstafanir skuli framvegis eins og hingad til bera 

  

upp fyrir Oss i riki inu, og auk þess ákveðið gerð hins sjerstaka íslenska fána, sem 

með konungsúrskurði 22. nóvbr. 1913 var löggiltur hvarvetna á Íslandi og á Íslenskum 

skipum í landhelgi Íslands, þó að því viðbættu, að það væri vilji Vor, að rjettur manna 

til þess að draga upp dannebrogsfánann eins og að undanförnu sje óskertur og að á húsi 

eða lóð stjórnarráðs Íslands sje jafnframt dreginn upp hinn klofni dannebrogstáni á 

ekki óveglegri stað nje rírari að stærð. 

að þjer, Vorir kæru og trúu þegnar á Íslandi, sjáið á þessu, að 

þeirra mála, er þjer hafið lagt 

fa, í því efni ráðið hjá Oss heitustu óskir Vorar um að tryggja 

Það er von Vor, 

  

     

  

það er vilji Vor, að verða við óskum yðar um framgang 

   svo tika áherslu á og h: 

sóða sambúð milli Íslands og Danmerkur. 

Um leið og Vjer þá sendum öllun: Íslendingum Vora konunglegu kveðju og þar 

  

ramtid Íslands, viljum Vjer láta þá von Vora 

skipunarlaga verði grundvöllurinn undir frið- 
með heitustu óskir vorar um heillarika Í 

    í ljósi, að staðfesting hinna nýju stjórna 

  

samlegn og heillaríku etlingar hinum andlegu og efnalegu kröftum í landinu. 

Ritað á Amalíaborg, 19. júní 1915. 

fr
u ir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

  

Christian R. 

il. 9.) 

Einar Arnórsson.



Lö 

um 

bráðabirgða verðhækkunartoll á útfluttum íslenskum afurðum. 

Vjer Christian hinn T íundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holst alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

l. gr. 
Auk ftfutningsgjalds b Do er ræðir um í lögum nr. 16, 4. nóvember 1881, 10, 13 

apríl 1894, 8, 6. mars 1896, 11 „ júlí 1907 og 31, 22. aktóbar 1912, skal greitt útflutn- 
Ingsgjald af íslenskum vörum svo sem fyrir er mælt í þessum lögum. 

2. gr. 

Gjaldið skal miða við söluverð vörunnar með umbúðum fluttrar um borð í skip 
(fob) á þeirri höfn, er hún fyrst ter frá, eða söluverð erlendis (cif) að frádregnu flutnings- 
og áby rgðargjaldi til útlanda svo og miðlaragjaldi. 5 

o 
I. gr. 

o 

Gjald þetta hvílir á allskonar fiski, lýsi, smjöri, ull, saltkjöti, kindargærum, sel- 
skinnum, hestum og sauðfje á fæti og einungis á þeim hluta söluverðsins samkvæmt 
2. gr., sem fer fram yfir það verð, er nú skal greina: 

I. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum þorski kr. 58.00; 
2. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum smáfiski kr. 52.00; 
3. á hverjum 100 kg. af fullverkaðri ýsu kr. 46.00; 

lt. á hverjum 100 kg. af fullverkaðri löngu kr. 55.00; 

5. á hverjum 100 kg. af fullverkaðri keilu kr. 37.00; 
6. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum upsa 30.00; 
í. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum labradorfiski kr. 36.00; 
8. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum harðfiski kr. 72.00; 
9. á hverjum 100 kg. af fullverkuðum blautfiski í ís eða frysti kr. 20.00; 

10. á fiski upp úr salti telst gjaldfrjálst verð á hverri tegund 40 % lægra en á fullverk- 
uðum fiski sömu tegundar. 

11. á hverri tunnu (108—120 lítra) af síld kr. 20.00; 

Nr. 16. 
16. sept.
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Nr. 16. 19. á hverri tunnu (105 kg.) af meðalalýsi kr. 70.00; 

16. sept. 13. á hverri tunnu (105 kg.) af öðru lýsi kr. 30.00% 
14. á hverri tunnu (112 kg.) af saltkjöti kr. 78.00; 
15. á hverju kg. af þveginni hvítri vorull kr. 2.00; 

16. á hverju kg. af annari ull kr. 1.30; 
17. á hverju kg. af smjöri kr. 2.00 

18. á hverju kg. af sauðargærum (miðað við þyngd á þeim ósöltuðum og óhertum) kr. 1.00. 

19. á hverju selskinni kr. 5.00. 

20. á sauðkindum á fæti hvert kg. í lifandi þyngd á kr. 0.40; 

21. á hverju hrossigkr. 120.00. 

4. gr. 
Gjaldið er 3 af hundraði af hinum gjaldskylda hluta vöruverðsins; skal það 

greitt áður en skip það, er tekur vöruna til flutnings, er afgreitt frá útflutningshöfn hennar, 

hvort sem skipið fer með vöruna til útlanda rakleitt eða til umskipunar í annari höfn 

innanlands. Lögreglustjórar innheimta gjaldið og fá í innheimtulaun 2 %. Skal gjaldið 

greiðast Í peningum eða í ávísunum, er gjaldheimtumaður tekur gildar. 

5. gr. 

Sjerhver sá, er sendir af stað til útflutnings fyrnefndar vörur (sbr. 3. gr.) er skyldur 

að fá gjaldheimtumanni í hendur samrit eða staðfest endurrit af farmskrám þeim eða 

öðrum hleðsluskjölum, er skipinu fylgja. Svo er hann og skyldugur til að gefa skriflegt 

vottorð að viðlagðri æru og samvisku um vörumagnið og ef varan er þegar seld um sölu- 

verðið (sbr. 2. gr.) og söluskilmála. 

6. gr. 

Hafi lögreglustjóri grun um að rangt sje sagt til vörutegunda eða vörumagns Í 

skipi, skal hann láta rannsaka farm skipsins áður en það er afgreitt frá höfn. Nú er gjald- 

skyld vara samkvæmt lögum þessum send burt óseld eða sá, er sendir, veit ekki söluverðið 

eða gjaldheimtumanni þykir skýrsla hans um söluverðið ófull nægjandi, skal þá gjaldheimtu- 

maður uppkveða verðið sjálfur sem næst því er honum er kunnugt um verð á sömu 

vörutegundum samtímis og þó eigi lægra. Hafi sá er gjaldið greiðir innan 6 mánaða sannað 

með fullgildum söluskilríkjum, að verðið hafi verið tiltekið of hátt, fær hann endurgreitt 

það, er oftalið var af gjaldinu. 

7. gr. 

Nú hefir útflytjandi keypt af framleiðanda og selt aftur eina eða fleiri af vöru- 

tegundum þeim, sem nefndar eru í 3. gr., áður en lög þessi öðlast gildi, en er ekki búinn að 

senda þær frá sjer eða taka á móti þeim frá framleiðanda og á útflytjandi þá rjett á að 

draga frá kaupverðinu verðhækkunartoll þann, sem lög þessi gera ráð fyrir, að rjettu 

hlutfalli við verð það, er hann hefir keypt vöruna fyrir. Ef um fob sölu er að ræða gilda 

sömu reglur sem um annað útflutningsgjald, ef ekki er öðruvísi um samið. 

8. gr 8. gr. 

Um viðurlög fyrir brot gegn lögum þessum fer eftir ákvæðum laga nr. 4ð, 
) 

2. nóv. 1914.



  

Skip og farmur er að veði fyri 

skal farið sem almenn lögreglumál 

   

  

sdar 1917 

Gefið á Skaganum, 16. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R. 
í a (di, Sj 

Einar Arnórsson.



Bráðabirgðalög 

heimild fyrir ráðherra Íslands til að leyfa Íslandsbanka að auka 

seðlaupphæð þá, er bankinn má gefa út samkvæmt 4. gr. laga 

10. nóvbr. 1905 og lögum 9. septbr. 1915. 

V jer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

gi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Áldinborg, 

1 a ” . lort Vinda og frauta, herto 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum Stjórnarráðs Íslands um að 

nauðsyn beri til vegna viðskiftalífsins að auka veltufje á Ísland 7 lær ae um stundarsakir, fram 

yfir það, er heimilað var á síðasta Alþingi, þá teljum Vjer það brýna n ) uðsyn að gela út ia 

11. or. stjórnarskrárinnar, er veiti ráðherra Ís lands heimild til 

að levfa Íslandsbanka að auka seðlupphæð þá. er bankinn má gefa út samkvæmt 4. 

bráðabiroðalös samkvæmt 11. o 

er. 

laca 10. nóvbr. 1905 og lögum 9. sepb. 1915. 
1 1 

Því bjóðum Vjer og skipum fyrir å bessa leið: 

Í. er. 
   

  

Ráðherra Íslands veitist heimild til 

  

að leyfa Íslandsbanka að auka seðlaupphæð 

þá, er bankinn má gefa út samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1905, 4. gr. og lögum 9. sept- 

  

ember 1915, um alt að eina miljón króna, gegn öllum beim sö 
| 

mm skilyrðum. sem í Í. ort. 

13. lið nefndra laga 9. septbr. 1915 greinir. 

2. ør. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til loka janúarmánaðar 1916, enda skal 

ns, þá hafa innleyst alla þá seðlaupphæð, 

er hann hefir gefið út samkvæmt lögum þessum. 

bankinn, að viðlögðum missi seðlaútgáfurjettar sí 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið í Árósum, 29. september 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigh. 

Christian R. 

(L. 

Einar Arnórsson.



Vi 

Log 

um 

  

samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1912 

- 3 2 2 nr Sr JET e . er Christian hinn Tíundi, . 
Vinda og Gauta, her togi í Sljesvík, Holtset: alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

is náð Danmerkur konuns     

    

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru 

    

A ætlun Reikningu 

Ki au Kr. au 
I. Tekjur. 

Ábúðar- og lausafjárskattur ss. …. & 100,000, 00 112,417. SÁ 

Húsaskattur............ ANNARRA srkrevse 26,000. 00 28,462, 15 

Tekjuskattur......... . a . 60,000. 00 69,260. 00 

Aukatekjur ....…. HR AR SR 110.000. 00) 152,989, 17 

Erfðafjárskattur.............. AR BR 6,000. 00 1,01; 
Vitagjald......... HR … 60,000. 00 
Leyfisbrjefagjåld .… ere. 12,000. 06 

Útflutni ngsgjald ..... A . eks …. I 300,000, 00 

Áfengistollur IR HR vere REE 330.000, 00 

Tóbakstollur ............ SR HR . | 320,000. 00 

Kafti- og sykur tollur HA 760,000. 00 | 
Annað aðflutningsgjald... . … He „| 40,000, 00 

  

Argjöld at verslun" og veitingu áfengra dryl 18,000, 00 

Pósttekjur.......... 000. 00 

    

    
  

Símatekjur 2... „000. 00 

Tekjur af Íslandsbanka ......, . „000. 00 

Óvissar tek kjur HR 20,000. 00 

Tekjur af jardeignum landssjods,.............. use 36,000. 00 

Tekjur af kirki um............ AIR 200. 00 

Tekjur af silfurbergsnámunum.........0.. 4.000, 00 

Tekjur af ræktunarsjødi..................... 

Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs ......... . | 106,000. 00 

Tekjur af sedlalåni Landsbankans ................... 15,000. 00 

seigur af mnstæðu í bönkum ..... HAR re 16,000, 00 

Greitt frá prestaköllum..... HR HA 4,000. 00 „093. 87 

Endurgreiðsla á skyndilánum embættismanna ......... 1,200. 00 2,578, 21 

Endurborganir á öðrum fyrirframgreiðslum ...... . £ 000. 00 26,237, 77 

    

(reitt úr ríkissjóði Danmerkur ..... A „22. | 120,000. 00 
Vörutollur eee 

Tekjur af láninu 1909 0000). 

Lán eftir lögum nr. 20, 1911, og nr. 14, 1909 ,....... 

samtals.. 2 887,400.00 5,179, 693749    
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1. | . 
láni landssjóðs … l alborgana at 

Til útgjalda við hina æðstu stjórn landsins. 

iknins 

  

yfiirskoðun landsre 

| 09 ögreglustjórn 

    

A átejalda ið póststjórnina 
D HT + LA 
D. Á vega00ta . 

C. Til gufuskipaferåa 

  

Til kirkju- og 
andlegu 

ke slum: va 

    bókmen 

fyrirtæki 

    

móti lántökum landssjóðs 

  

öldin bætast... 

  

| 
| Fjárveiting Reikningur 

| | - 

i Kr. au Kr u 

99,633, 34 304,437. 39 

101.000. 00  111.173, 07 

62,400. 00 

173,000. 00) 176,284. 07 
) 32,800, 00 =

 
no E
g
 

    

50,772. 81 
250,000. 00 

16 330 AA 
> | 16,339, 55 

  

791,883. 63 

  

mn 
El 

Gefið á Ámalínborg, 3. 

Undir Vorri konung 

      

Einar Arnórs son.



Fjáraukalög 

árin 1912 og 1913 

Vjer Christian hinn "Tíundi, a 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetaland 

| á 

    

áenborg og Aldinborg, 

  

2. gl 

Sem viðbót hn í 9. er. fjárlaganna, 

  

Við tölulð 5....... rr 1912 

    

    

  

     
5. gl 

Sem viðbót við gr vei 6,150 kr, 26 au 
Við Hegningarhúsið 

kr 

- kr. 808, 58 

Við B. 1. e. Landshagsskýrslur 1912 . kr. 3,387, 22 
1918 

1,950, 71 

Gt
 

Go
 

—
T
 

sm
 

Við B. 7. Mil lögregluettirlits um 

  

sildveiðatímann - #0. 00 
Þar frá dragast sparaðar, 56 

  

  

Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. fjárlaganna, veitast: 17,178 kr. $1 eyrin. 

  

(lið. Holdsveikraspítalinn 1912................ kr. 

  

kr. 11,056, 16 

Flyt... kr, 11,056. 16 
  

að
 mn



  

Nr. 19. 
3. nóv. yr: „7 4 . ; nn , 

Við 8. hd. Geðveikrahælið á 

Kleppi.................. 1912,... 

Flutt... kr. 11.056. 16 

HR „kr. 1092. 35 

1913.............. - 5,029, 86 

-… 6,122. 15 

kr. 17,178. 31 

  

  

D. gr. 

Sem viðbót vid 13, gr. fjárlaganna, veitast: 80,552 kr. 89 aur. 
A 
A. Påstmål: 

Við A.1.b.2. Póstafgreiðslum. 1913.. kr. 1,060, 00 

Frádragast sparaðar.......... 1912.. - 240. 00 

KI 820, 00 

Við A. 2. Póstflutningur ..... 1912.. kr. 6,345. 65 

1915.. - 11,506. 13 

Við A. 3, a. Skrifstofukostnadur1912 . kr. 807, 038 

1913... - 865. 01 

  

Við A. 3. b. Önnur ú 1912... kr. 5,003, 51 

    

1913... 1,620. 25 

6.623, 76 

kr. 26,967. 58 
B. 

Við B. I. 3 fstofukostnaður1912., kr. 8298 

(915, 204. 61 

kr. 286. 89 

Vid B. I. Klutningabrautir .. 1912... kr. 1414. 13 

SPALAðAr. LL 1913... - 118. 87 

995, 26 

Við B. III. Þjóðvegir....... 1913 kr. 4,385, 97 

sparadar..........…… eres 1912.. 2 972, 08 

415. 89 

kr. 2,696. 04 

I. Hraðskeyta- og talsímasamband: 

Við D. M. 2. TTalsími frá Búð- 

    

1915. 

Til starfrækslu bæjarsínans 

Rvík. 1912. 3,642, 47 

Við D. IV. V. og VI 1912 - 5,431. 70 

1913 6,785, 03 

kr. 45,756. 67 

E. Vitamál....... … 1912... kr. 2,965, 65 

1913 2.166. 95 

5,132, 60 

kr. 80,552. 89



Við 

Við 

Við HH. e. 5. h. alm. mentaskóli.. 1919... kr. 954. 

Við 

Við 

Við 

x 

Við 

Við 

Við 

Við 

Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. fjárlaganna. veitast: 19,955 kr. 97 aur. 

B. I. f£. Háskólinn 2... 1912... kr. 1,829, 60 

  

1915... 2. - 1,350, 49 
B. I. g. Háskólinn 2... 1912... 1,282, : 

1913 3,699, 74 

kr. 11,162. 15 

1913, 1,987, 75 

2,942, 00 

III. b. 2. Gagnfr. skóli Akur 

EYRAÐ LL 912. ki 572. 66 

1913. BR - 449. 86 
TIL bg TOLD BR - 647. 00 

1913............. 773.00 

2,450. 34 
A . „rr 

IV. b.3.. 4. og 6. Kennara 

FAR9 0 PS JR 3053, 11 

394, 41 

V. b. 1. Størimannaskål- 

inn AÐ 1912,...... rer... kr 322.50 

191: bure . 815. 600 

b. Be. ses eee. LO? ss ss. - 116. 90 

t 

Ko
 

- 1,892. ? 

VI. I. Heyrnar- og måll. 

skål .............. 12 … kr. 203, 57 

1915... £51, 98 

VIL. b. Sundkensla utan 

teykjavikur. 2... 1912 kr 179. 00 

kr. 19,955. 97 

i. ET 

Sem viðbót við gjöldin í 15. gr. fjárlaganna, veitast: 3.028 Kr. 18 an. 

DB. a. og b. Landsbókas. 

1912................ kr. 2,038, 86 

1913 - 655. 99 ) 

Til salsgæslu-aðstoðar í Landsbókasafninu.......0..... 333. 38 

kr. 3,028. 18



8. gr. 

    

Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. Íjárlaganna, veitast: 4,865 ki 

Við 1. lið ce. 2. 3. og 6. Bænda 

skóh á Hólum 1912 kr. 158. 72 

1913 743. 59 

Við 1. lið I. d 191: 1,203, 27 

Vid 2. lid c. 3. og 5. Hvanneyr- 

arskól... a 1913 

Við 5. lið. Framhaldsrannsókn 

á járnbrautarsvæði 1913 

Við á prestsetr- 
Le. 1912 kr. (34. 95 

1913..... 335. 35 

19, gr. f 

  

   

   

   

í aut 

kr. 2,405. 58 

986. 55 

1.004, 80 

168. 30 

  

Sem viðbót við gjöldin í yr, fjá ttast: 27,617 kr. 05 am 

Við óviss útgjöld 1912...... 79 

Við óviss útgjöld.... 1913.... 0 9,838, 57 

kr. 15,118. 36 

Til millibinganefndar i fjårmålum landsins. 1,712, 81 

Til manntalskostnaðar. 1912 65 

1913 00 

901. 65 

Til endurbóta á samla skólahúsinu á Hólum i 208. 58 

Fyrir samningu á frumvarpi um löga 268. 15 

Viðbót við bókaútgáfulje Háskólans 112. 50 

Til áveitu á Meðallandssandana 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

(Gefið á Amalínborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

R. 
e 
t å Christ 

(LL 

an 

  

Hinar Årnorsson.



Fjáraukalög 
fyrir 

árin 1914 og 1915. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinhorg, 

Gjört kunnugt ; Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

l. gr. 

lin eru í fjárlögunum fyrir árin 1914 og 1915, veitast i    Sem viðbót við gjöldin, sem i 

  

2. gr. 
Sem viðbót við 9. gr. (æðsta stjórn landsins) veitast 600 kr.: 

Við 6. Fyrir brunatjón hjá landsfjehirði. 0... ...000.0..)... a kr. 600, 00 
  

9 3. gr. 
Sem viðbót við 11. gr. fjárlaganna (dómgæsla o. Á.) veitast 729 kr. 16 a.: 

Við A. 1. a. Til þess að gegna embætti yfirdómara Jóns Jenssonar.... kr. 729.16 
  

Við B. 6. Af þessu fje skal greiða Gerðahreppi fyrir tjón á mótorbáti 
við strandgæslu alt að 700 kr. 

4. gr. 

(læknaskipun) veitast 40,084 kr. 71 e.: Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. 
il. Tillag til heilsuhælisins å Vifilsstodum 2... .… kr. 38,000. 00 
12. Til adgerdar å såttvarnarhåsinu i Reykjavik. ............. - 1,400. 00 

Til Ljósstofnunar Finsens í Khöfn fyrir lækningu á íslenskun - 684, 71 

kr. 40,084, 71 

[og
 

Fy ØD = sa
 

  

5. gr. 
Sem viðbót við gjöldin í 18. or. (samgönsumál) veitast 54.T74 kr. 87 a: od o V & > Z 2 

Við A.3. f£. Til Kristins Sigurðssonar og Jens Eyjólfssonar, uppbót fyrir 

              

pósthúsbygginguna, vegna verðhækkunar á efni af Norð- 
urálfuðfriðarins.............. BN kr. 1,500. 00 

Við B. I. 1. c. Viðbót vid skrifstofukostnad HR 7 13. 04 
Við B. 11. Til að byggja stöpul undir brú yfir Rauðalæk 2/, hlutar kostn- 

ADT. sens sunuuesu une ennen nv erne - 449. 56 
Vid B. TIL Til ad byggja járnbenda 

sýslu gegn Í/, frá hlutaðeigandi - 3,000. 00       

    

Við B. XII. Til akvegar frå kholti 1/, kostnaðar, alt 

Við D. Til ýmsra endurbóta .......... eeereeee - 28,712. 27 
Vid E. IL 15. c. Stjérninni veitist heimilt að kaupa vitalóðina, þótt 

námurjettindi sjeu undanþegin..........0..0000. 000. 
Við E. Til Grímseyjarvita 0. - 17,100. 00 
Til að reisa vitavarðarbústað á E liða... - 3,000. 00 

kr. 54,774, 87 
  

Nr. 20. 
3. nåv.



Nr. 20. 
3. næv. 
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6. gr. 

14. gr. (kirkju- og kenslumål) veita 

  

   

  

   bráuðum....... nnee 

  

oo gt. 
4 sæt 2 *% .… . z þr * 4 ig 

sem viðbót við gjöldin i 15. laganna veitast 4,000 kr.: 

  

Á eftir 28. hð komi nýr líður:   

    

   

Ti að flytja listaverk Einars Jónssonar hrá Galtalelli heim til Íslands 

geyma þan þær. ........000nrrr rr kr. 4,000. 00 

16. gi 

nda fyrir síðustu mánuði ársins 1915 ka 200. u0 
RT 

Nýr ður. Í i    lags« til ad standast kostnad vid 

800. 00 

- 300. 00 

kr. 1,300. 00 

  

„an man n 
send manns a 

  

Ti] Fossv: 

  

  

9. gr. 

gjöldin í 19. gr. (óviss útgjöld) veitast 6,181 kr. 11 a.: 

Kostnaður við fánanefnd.........0.2.00n rns knkrrrrnre kr. 6,181. 11 

Sti Landsbankans veitist heimild til þess að greiða ekkju Alberts Þórðarsonar, 

í 5 ár frá Í. jan. 1914. Greiðist styrk-    
   

        

urn í 

Landsstjórninni vc pa húseignina nr. 12. við Kirkju 

  

ad 18,000 er greiðist úr viðlagasjóði. 

að kaupa % jörðina Höskuldsstaði í Reykdælahreppi 

humanns Skúla Thoroddsen skulu reiknast kr. 1,912. 54. frå 

r greiðist honum auk þess, í eitt skifti fyrir öll, 

ff TO 
tltirlaun 

    sannar 19 { 155 + 1. januar Í9l4 að í 

tn Þórarinadóttur á Húsavík skulu teiknast 300 kr. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) “   
Einar Arnórsson. 
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Fjárlög 

árin 1916 og 1917. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungu: 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtset 

  

landi, Stórmæti,     

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 
samþykki Voru: 

Í. kafli. 

Tekjur: 

1. gr. 

Árin 1916 og 1917 er ætlast til, að tekjur landsins verði 4,208,200 kr., og að 

þeirra verði aflað með tekjugreinum þeim, sem taldar eru í 2.—6. gr. 

2. gr. 

Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi samtals 3,733,000 kr. 

| 1916. | 1917, Alls, 

  

  

    
  

kr. kr. kr. 

1. Åbudar- og lausafjárskattur... .......... 54,000, 54,000. 

2, Husaskattur .. ......... FR . 14,000, 14,000. 00 

3. Tekjuskattur....,. AR FAIR 32,000. 32,000. 64,000. 

4. Aukatekjur .............. se erne 75,000. 1 75,000. 150,000. 

5. Erfðatfjárskattur . ......... BR 4,500. 4,500. 9,000. 

6. Vitagjald........... sess 50,000. 50,000. 1 100,000. 

7. Leyfisbrjefagjöld .. ...... HAR 6,500. 6,500. | 13,000. 
8. Útflutningsgjald..... „| 150,000. 150,000. | 300,000. 
9. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengis- | 

laust vín, ávaxtasafi og gosdrykkir) ....... 25,000. 25,000, 50,000. 

10. Tóbakstollur.......0.0... 0. serverer 210,000. 210,000. | 420,000. 

11. Kaffi- og sykurtollur ............... .…….f 500,000. | (500,000. | 1,000,000. 
12. Vörutollur............. AR 325,000. 700,000. 

13. Annað aðfiutningsgjald .,................ 32,000. 64,000. 

14. Pósttekjur..... FI SIR 125,000. 250,000. 

15. Símatekjur ......... ARA AR 195,000. 400,000. 
16. Tekjur af Íslandsbanka á ári.. kr. 11,000 l NN nn 

: Am 2 kn 18,500. 37,000 
, —… af Landsbankanum å åri —” 7,500 f ? 

17. Ovissar tekjur 2... sevee serverne 20,000. 20,000. | 40,000. 

Samtals.…. | 1,836,500. 1,896,500. | 3,733,000, 

 



Nr. 21. 

3. nóv 
|
 

Go
 

hu
 

3, gr. 

Tekjur af fasteignum landssjóðs o. få. eru taldar 56,200 kr.: 

  

  

  

    
  

  

1916 | 1917. | Alis, 

kk Kk 
| 

Eftirgjald eftir jarðeignir landssjóðs, alls.. 15,000. 15,000. 30,000. 
Tekjur af kirkjum , 2222000 ernre 100. 100. 200. 

Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustada- | 

fjalli 3,000. 3,000. — 6,900. 
Tekjur frá Ræktunarsjóði Íslands ........ 10,000. | 10,000. …… 20,000, 

Samtals... | 28,100. — 28,100. | 56,200. 

4. gr. 

Viðlagasjóðstekjur ern áætlaðar 283,400 kr: 

1916. | 1917. Alls. 

km kk 

Leigur af innstæðufje viðlagasjóðs ........ 52.000. | 49,500. 101,500. 

Af eftirstöðvum símaláns Búðahrepps | 

í Suður-Múlasýslu, úr viðlagasjóði, falli | 
1,500 kr. niður. | 

Leigur af mnritunarskirtemum landssjóðs . 11,475. 11,475, 22,950. 

Leigur af bankavaxtabrjefum 1. og 2. deildar, | 
kr. 110,000. 222 22 sureeeeerrersennnse 4,950, 4,950. 9,900. 
Leigur af bankavaxtabrjefum, keyptum sam- | 
kvæmt lögum nr. 14, 9. júlí 1909......... 45,000. 44 050. 39,050. 

. Væntanl. útdregin bankavaxtabrjef 3. flokks 15,000. 15,000, 30,000, 
Vextir af innstædum í bönkum ........ - 3,000. | 3,000. 6,000, 

Ágóði landssjóðs af innskotsfje í Lands- 
bankanum samkv. Ll nr. 50, 10. nóv. 1913 | 

áætlað 40), Eða sees seen eerereeeene 10,000. | 14,000. 24.000. 

Samtals...| 141,425. | 141, 975. 283,400. 

3. gr. 

Ymislegar greiðslur og endurgjåld teljast 15,600 kr, : 

1916, | 1917. Alis. 

kr. | kr. kr. 

Það, sem greitt er frá prestaköllum sam- | 
kvæmt lögum 27. febr. 1880 .......... … 1,800 | 1,800 3,600. 

Heimilt er prestinum í Breiðabólssta sar- | 

prestakalli ad verja årgjaldmu af því, kr. | 

142,38 hvort árið, til túnasljettunar á staðn- | 
um, þó með því skilyrði, að hann sljetti að | 

minsta kosti 6 dagsláttur á þessum 2 árum. 

Elyt… | 1,800. | 1,800. 3,600  



1916. 1917. | Alls. Nr. 21. 

kr. — | kr. uu kn 3. nóv, 

Flutt, .. 1,300. | 1,800, | 3,600. 

2. Endurgreidd skyndilån til embættismanna., . 1,000. | 1,000 2,000. 

3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur,.., 5,000. 5,000. | 10,000. 

Samtals...| — 7,800. | 7,800. | 15,600. 

6, gr. 

| 19 | Ali 
| kr. | kr. | kr. 

; | 
Úr ríkissjóði Danmerkur greiðist .......0..... | 60,000. | 60,000. | 120,000. 

2. kafli. 

Útgjöld: 

7. gr. 

Í. Vextir: 

1. 

  

  

Árin 1916 og 1917 veitast til útgjalda samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem 
eru nákvæmar tilteknar í 819. gr., 4,496,169 kr. 49 a. 

3. gr. 
Greidslur af lånum landssjøds teljast 491,221 kr. 12 a.: 

  

4 ff, lån úr ríkissjóði Danmerkur kr. 
200,000, tekið 1908 til 15 ára til síma- 
lagninga ll 

dt(, %, lán tekið 1909 hjá dönskum 

bönkum, kr. 1,500,000, til 30 ára til að 

kaupa LÍ. fokks bankavavaxtabrjef Lands- 

bankans........asrð senenerrenene 

4, Sl, lán bjá lífsábyrgðarstofnuninni í 

Khöfn. kr. 250,000, tekið 1919 til 20 ára, 

til að kaupa 111. flokks bankavaxtabrjef 
Landsbankans ............. 

41/, f, lån hjá dönskum bönkum, kr. 
500,000, tekið 1912 til 15 ára, vegna 

sjerstakra útgjalda (Reykjavíkuhöfn o. fi.) 

Flyt...   

1916, | 1917. Alls. 

kr. a. kr. a. kr a. 

11,666. 66 10,333, 34 

52,440. & 

1
 

gt
 

  
50,187. ! ca ga

 

16,500, 
  

86,864. 65 

  
5888
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Nr. 21. 1916. | 1917. | Alls. 

3. nóv. Om ” FE 

Flutt... 92 325. 79; 86,364. 65 

5. Ritsímalánið 1913 4!/, 0/, og endurborg- 

un á 30 árum tekið hjá stóra norræna 

  

  
ritsímafjelaginu .......00..0 0... 21,653. 23, 21,249, 04 

6. Viðskiftagjald af láni til að kaupa tit- | 

síma Reykjavíkur .........000.00..2.. 480. | 480. 

114,459., 02) 108,593. 69, 

2 298052, 71 
ll. Afborganir: | 

1. Af láninu frá 1908....000000 0000 000 33,333. 331 83,333. 34 

2. — — — 1909... se 50,000. 50,000 | 

BL 9900. 8,333. 38. 8,333. 38) 
| 

DJ 

Am TOLL 33,333. 34, 33,333. 33 

HB. mm JYLB. ss eeeeeeeeerevreee 8,882. 11; 9,286. 30! 

133,882. 11, 134,286. 30 
| 268,168. 41 

Samtals... þocccc0.000. en 491,991. 12   
9. gr. 

Til æðstu stjórnar landsins eru veittar 117,000 kr. 

  

1916. | 1917. | Alls. 
kr. | kr. | kr. 

1. Til rådherra: | 

a. Laun...,...... IR 8,000. 
b. Til risnu 22... srsreseereres 2,000. | 

10,000. 10,000. | 20,000. 
2. Til utanferda rådherra ...0....0%0000. … 3,000. | 3,000. | 6,000. 

3. Laun landritara „20.00.0002... ve ere rese 6,000. 6,000. | 12,000. 

4. Laun briggja skrifstofustjorå ..,.... 22.4. 10,500. 1 10,500. 21,000. 

5. Til adstodar og skrifstofukostnaðar ....... 22,000. 22 000. 44,000. 

6. Til Landsbankans fyrir að gegna landfógeta- | 

störfum eftir reikningi alt að............. 5,500. 5,500. 1 11,000. 

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu 

og ráðherrabústaðnum........... A 1,500. 1,500. 3,000. 

Samtals..,! 58,500. 58,300. | 117,000.   
10. gr. 

Til alþingiskostnaðar veitist 75,000 kr. Til landsreikninga yfirskoðunar 3,600 kr., 

alls 78,600 kr.



ll. gr. Nr. 21. 

Til útgjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. eru veittar 302,340 kr. 3. nóv. 

1916. | 1917. 

w
 

Å. 
loreclnstHårn og lögreglustjórn 

   

  

i | 

gr slumanna FR 67,300. 67,300 | 

PR . , 8,000. | 8,080. 

  

2. Rithje handa bæjarfågetanum i 1,400. 1,400. | 

    

il hegningarhússins í Reykjavik og 
13 1 elsavidhaldskostnadur ...... HAR AR 5,195. 5,195. 

n 
og logre 

  

Annar sakamålak 

m. m 5,100. 100. | 

Hm
 

  

lysere re eet et 0... 

86,995. | 86, „995. 

  

indanna m. fl.,....:..- 450. 450. | 

. il api og "prontunar 6,000. 6,000, 

c. Til kostnadar vid send- 

ing með póstum..... … 1,200 

  

d. Fyrir samningu å efnis- 

yfirliti yfir Stjórnartíð- 

indin 1904—-15, alt að.. 500. 

  

7,650. 

  

3,000. 3,000. 

b. - aðstoðarmanns. 2500. 2,500. 

c. Pappír, prontun og heft- 

  

ing hagskýrsi 

     d. Prentun eyð 

    

e. Húsaleiga, hiti og ljós 

mM. M. rss reree 500, 300. 

f. Adstodar- og | 

kostnaður............. suðu | 

{il útgáfu bókar, á er- | 
| 

  

lendu måli, um landshagi, 

alt aða... „ee. 1000. 
12,600. 11,600 

3. a. Endurgjald handa em- 

bættismönnum fyrir burð- 

areyri undir embættis- 

brjef lr 6,000. 6,000, 

65,000, 6,000, 20,750, | 19,250. 173,990.   
  

 



Nr. 21. 
3. nóv. 

FR
 

10. 

Flutt... 6,000, 6,000, 

b. Endurgjald handa em- 

bættismönnum fyrir em- 
bættissímskeyti eða sam- 
töl 3,000. 8,000. 

Brunaåbyrgdar- og såtaragjald 0. fi, fyrir 

nokkrar opinberar byggingar......... 

Til embættiseftirlitsferða ll... 

Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við 

endurskoðun á skipamælngum , ea rr 

Til útgjalda við ettirlit úr landi með fiski- 

veiðum útlendinga sr EEE 

gegn þriðjungs framlagi frá þeim, er 

óska strandsæslu og njóta hennar. 

Til lögreglueftirlits um síldveiðatímann... 

Útgjöld til yfirskattanefnda og fyrir húsa- 

skattsvirðingar sr eee es 00 

Útgjöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækra- 

laga 10. móvbr. 1908 L...00... 

Þau sjúkrahús, sem styrks njóta úr lands- 

sjóði, geta ekki farið fram á hærra meðlag 

á dag með þeim sjúklingum, er um ræðir í 

77. og 78, gr, fátækralaganna, en svo að 

jafngildi lægstu borgun, er tekin er á því 

sjúkrahúsi. 

Til að útvega peningaskápa handa sýslu 

mannsembættunum í Stranda-, Snætellsness-, 

Dala-, Skaptafells-, Rangárvalla- og Vest- 

mannaeyjasgýslæ L....00200000. 0... 

Þar sem fast sýslumannssetur er, skulu 

skáparnir vera uppmúraðir. 

Samtals... 

  

    
  

  

i 1916. 1917. | Alls. 

kr. 

20,750. 19 #50. 173, 990. 

| 
| 

14,000, 14,000. 

4,000. 4,000. | 

2,000. 2000. 

300. 300. 

10,000. 10,000. 

1,000. 1,000, 

200. 200. 

12,000. 12,000. 

1,350. |ssseesereee 

65,600. | 62,750, | 
128,350. 

ere. 00 302.340,



  

Laun ...... 

n 
Styrkur til hreppsbúa í Bæjarhreppi og í 
Árne shreppi í Strandasýslu til að vitja læknis, 
til hvors hrepps 300 kr. .....….. ....... 

Styrkurinn greiðist hreppsnefndunum, en 

þegar læknir verður skipaður í Reykjar- 

  fjarðarhjerað, greiðist honum styrkur Árnes- 

hrepps sem persónuleg launaviðbót. 

Styrkur til hreppsbúanna í Bolungarvíkur- 

verslunarstað og í Hólshreppi í Norður- 

Ísafjarðarsýslu, til þess að leita sjer læknis- 

hjálpar. 

Styrkurinn greiðist hrep psn efndinni í Hóls- 

hreppi. 

Styrkur til hreppsbúa í Borgarfjarðarhrepp 

í Norður-Múlasýslu, til þess að vitja læknis. 
Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni og 

fellur burt, þegar læknir er skipaður eða 
settur í Hróarstunguhjerað. 

Styrkur til Öræfinga til að leita sjer læknis- 

hjålpar. 020060 FI HR 

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni í 

Hofshreppi. 

Styrkveitingarnar í 2.—5. lið eru ennfrem- 

ur bundnar því skilyrði, að stjórninni sje 

árlega send skilagrein fyrir því, á hvern 
hátt styrknum er varið, 

a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeld- 

steds i Reykjavik ........... AR 
b. Styrkur til sama manns til lækninga- 

ferðar kringum landið á helstu viðkomu- 
staði strandskipa, með því skilyrði að 

hann á hverri hringferð hafi að minsta 

kosti hálfs mánaðar dvöl samtals á tveim 
hinum fjölmennustu viðkomustaða eftir 

samráði við Stjórnarráðið, eftir reikningi 
alt að... nerve srsnnesnree AR 

Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhötts í 

Reykjavík „02.00.0000 AR 

146,155 kr. 

  

1916. 

kr. 

81,200. 

600. 

1,500. 

300, 

  

SQ ANTAT 

1917. 

kr. 

31,200 

600. 

300. 

300, 

300. 

1,500. 

1,000 

35,500. 

162,400. 

1,20V. 

600. 

000. 

600. 

3,000 

600. 

2,000. 

171,0( 70,
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1916. 1917. Alls. 

kr. a kr. a. kr. a 

Flutt... 35,500 85,500. 171,000 

Styrkur til håls- og neflæknis Ólafs Þor- 

steinssonar í Reykjavík ....... … … 1,000, 1,000. 2,000. 

Styrkurinn hvort árið tillæ knanna Andrjes- 

ar Fjeldsteds, Vilh. Bernhötts og Ólafs Þor- 

steinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir 

hver um sig segi stúdentunum í læknadeild 

háskólans til í sinni sjerfræði og veiti fátæku 

fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, 

ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuði. 

Styrkur til Jóns Kristjánssonar læknis, til 
þess að setja á stofn gigtlækningastofu, 

helming stofnkostnaðar, alt að........... 900, srrrs00 AÐ 3,500 

Holdsveikisspítalinn .. 2ccc00000 0... 59,821.40! 37,521. 40, 97,342. 80 

Så kostnadur sundurlidast pannig hvort 

árið : 

1. Laun .....04444> 6,000, — 6,000. 

bar af 300 kr. per- 

sónuleg launaviðbót 

til núverandi spítala- 

læknis. 

2. Viðurværi 76 m., „.16,921.40 16,921.40 
3. Klæðnaður ..... .. 1,400. 1,400. 

4. Meðul og såraum- 

búðir 20.00.0000... 1,800. 1,800. 

5. Eldsneyti ......... 4,500. 4,500. 
h. Ljosmeti .......... 700. 700. 
7. Húsbúnaður og áhöld 1,500. 1,200. 
8. Viðhald á húsum... 1,500. 1,500. 

9. Þvottur og ræsting. 000. 800. 

10. Grreftrunarkostnaður — 200. 200. 

11. Skemtanir ...... 22. 400. 400. 

12. Skattar o. fi. ...... 1,300. 1,300. 

13, Ýmisl. útgjöld 1,200 kr. 

að frádregnum 400 - 

fyrir hey .. 800. 800. 

14. Til að setja upp mið- 

stöðvarhitun í spítal- 

anum 0... .22,000. 

59,821.40 37,521.40 

Flyt...| 149,821. 40, 124,021. 40, 273,842. 80  



11. Geðveikrahælið á Kleppi.....0...00..... . 
Så kostnadur sundurlidast bannig hvort 

árið: 

A. Laun læknis ............... 2 700. 

B. Onnur útgjöld: 

I. Kaup starfsmanna ....... 3,950, 

2. Viðurværi 56 manns 60 a. 

å dag ....00reeeer40. . 13,834, 

3. Klædnadur sjuklinga (30kr,) 1,950. 

4, Medul og umbwåir.. .. 500. € 

ð. Ljós og hiti ............ 4,800. 

6. Viðhald og áhöld........ 3,200. 

1. Þvottur og ræsting „..... 1 000. 

Ss. Skemtanir . ......... .. 350. 

9. Skattar m. m..... ... . 1,000. 

10. Oviss útgjöld. ....... 800. 

Þar frá dragast tekjur: 39,084, 

Medgjot med 63 sjukling- 

um 50 a. å dag.....11,497,50 

Medgjof med 2 sjukling- 
um 100 a. á dag.... 730. 

Tekjur af búinu. ..... 1,000. 
13,227, 50 

Mismunur. . 25,856. 50 

12. Til undirbúnings viðbótarbyggingar við geð- 

veikrahælið...0......0.. 

(3. Heilsuhælið á Vífilsstöðum, tillag ......... 

14. "il þess að byggja fjós, hlöðu o. fl. á Vít- ið 

sstöðum.......0.... 

15. Önnur útgjöld: 

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkra- 

skýla ..0000 vere rrevnee 4,200. 

Styrkurinn veitist eftir fjölda 

legudaga, þó eigi meira en 30 

aurar fyrir hvern legudag og 

gegn því, að hjerað, sem sjúkra- 

hús á, leggi fram eins mikið og 

styrknum nemur.   

1916. 1917. 

kr. a. kr. a 

149,821. 40) 124, 

25,356. 50 2 

5,000. 5,000. 

35,000. 35,000. 

8,000. 

223,677. 90) 189,877. 90 

kr. a 

213,842. 80 

21,713 

10,000. 

70,000. 

8,000. 

1153,555. 80



Nr. 21. 
nóv. 

Flutt... 

Styrkur tl þess að koma upp 

sjúkraskýlum á föstum læknis- 

setrum, alt að þriðjungi bygging- 

arkostnaðar, þó aldrei meira en 

nemi 3,000 kr. á hverja þúsund 

hjeraðsbúa og með því skilyrði, 
að stjórnarráðið samþykki teikn- 

ingu af húsinu eftir að hafa 

fengið álit landlæknis, og að 

sýslufjelag það, er sjúkraskýlið 

heyrir til, taki það að sjer til 
eignar og reksturs ............ 

Bólusetningarkostnaður........ 

Gjöld samkv. 18. gr. í lögum 16. 

nóvbr. 1907 um varnir gegn 

útbreiðslu næmra sjúkdóma.... 

Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 

6. nóvbr. 1902 um varnir gegn 

því, að næmir sjúkdómar berist 

til Íslands ....... ANNIR 

Styrkur til hjeraðslækna til utan- 

ferða í því skyni, að afla sjer 

nýrrar læknisþekkingar........ 

Þennan styrk veitir stjórnar- 

ráðið eftir tillögum landiæknis, 

og má hann ekki fara fram úr 

150 kr. fyrir hverja mánaðardvöl 

erlendis. 

Heimilt er stjórnarráðinu í 

þetta sinn ettir tillögum lækna- 

deildar Háskólans að veita einum 
af kennurum læknadeildar 500 kr. 

af styrk þessum til utanfarar. 

Styrkur til sjúkrasamlaga ..... 

Styrkur handa sjúklingum með 

hörundsberkla, sem ekki verður 
átt við hjer á landi, til að leita 

sjer lækninga erlendis, alt að.. 

Samtals... 

4. 200. 

  

4 000. 

1,900. 

600. 

1,000.   

1916 

kr. a 

223,677. 90 

16,300. 

239,977. 90) , 

1917. 

kr. 

189,877, 

16,300. 

206,177. 

a kr. a. 

90, 413,558. 80 

32 600. 

90, 446,195. 80



Til samgöngumála veitast 1,40 

A. 

Póstmál. 
Laun: 

a. Póstmeistara ........... 4,000. 

b. 1. Postafgreidslumanna (4) i 

Reykjavik ......... 7,600. 

2. Póstafgreiðslum. utan Reykja- 

víkur .....…. AAN 24,200, 

c. Brjefhirðingarmanna 3,620. 

Póstflutningur 

Af póstflutningafjenu 
8,000 kr. hvort árið fyrir að f 

alt að 

alls konar 

má verja 

lytja 
postsendingar med skipum, sem hafa ekki 

Íslands og annara landa og fast tillag, milli 
Ís mili hafna á Íslandi, vátryggja þær og ann- 

ast skil á þeim á höfnum, og hagi skipin 

ferðum sínum eftir fastri fyrirfram auglýstri 

ferðaáætlun. 

Annar kostnaður: 

a. Skrifstofukostnaður póstmeistara 

eftir reikningi alt að ........ 9,500. 

b. Skrifstofukostnaður og aðstoð póst- 

afgreiðslumanna á Akureyri, Ísa- 

firði og Seyðisfirði, alt að.....  3,000. 
c. Húsaleiga á stærri póstafgreiðsl- 

  

um utan Reykjavíkur ......... 2,500, 
d. Onnur gjöld ....... . . 9,000. 

B. 
T Vegabætur: 

I. Stjórn og undirbúningur vegagjörða : 

I. Verkfræðingur landsins: 

a. Laun 3,600. 

b. Persónuleg launavið- 

bót til núverandi lands- 

verkfræðings .......   

Nr. 21 

}, nóv 

  

24,000. 

136,420. 136,420. 

DD +]
 2,840. 

 



1 LÍ. 

4 

Á 

1. 

2 

8 ð, 

Flutt... 

c. Ferðakostnaður og 

fæðispeningar eftir 

reikningi, alt að .... 

Til 
manna og mælinga alt 

verkfróðra aðstoðar- 

Verkfræðingur landsins 

og aðstoðarmenn hafi 

einnig á hendi undirbún- 

ing og framkvæmd vatns- 

virkja eftir nánari ákvæð- 

um Stjórnarráðsins og 
eftir tillögum Búnaðartjel- 

ags Íslands, þegar um 

ræktunarvatnsvirkjafyrir- 

tæki er að ræða. Sbr. 16. 

str. 

Skrifstofukostnaður . 

Til eftirlits með vegavið- 

haldi 2... 

„ Flutnngabrautir: 

Borgarfjarðarbraut..... 

Húnvetningabrant...... 

Skagfirðingabraut ...... 

Eyjafjarðarbraut....... 

Reykjadalsbraut ...... 
Grímsnesbraut.. 

Viðhald flutningabranta. 

Þjóðvegir: 
Il. 

2 

5. 

6. 

Stykkishólmsvegur 
Milh Hvítár og Ornólfs- 

dalsár...0.0..0.... 

Frá Gljúfurá upp Norð- 

urårdal 

Langadalsvegur í Húna- 
vatnssýslu............. 

Oxnadalsvegur......... 

Brú á Djúpá í Ljósa- 

vatnsskarði............ 

4,000. 

500, 

900. 

200. 

2 000. 

25,000. 

5,000. 
10,000. 
11,000. 

3,000. 

4,000, 

7,000. 

3,000. 

22,000. 

4,000. 

500. 

200. 

» 

15,000. 

10,000. 

2 000, 

15,000. 
11,000. 

4,000. 

10,000. 

3,000. 

17,000. 

9,600, 

53,000. 

62,600.   

1917. 

kr. 

9,700. 

53,000. 

62,700 

Alls. 

kr. 

272,840. 

272 840.



IV. 

V. 

VI 

Ll. 

„ Til brúar á Austur-Hjeraðsvötn 

| Brú á 

49 

Flutt. 22 000, 17,000, 

7. Bru å Bleikdalså i Kjås- 

arsyslu ..............… > 3,900. 

S. Hróarstunguvegur...... 7,000. 7,000. 

9. Aðrar vegabætur og við- 
hald 2... . 16,000, 16,000, 

Ejallvegir 2... u eee verrevnee 

Til áhalda......... se 

Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ...... 

gegn að minsta kosti jafn miklu tillagi 
annarstaðar frá og öðrum þeim skilyrðum, 

er Stjórnarráðið setur í reglugerð. 

gegn 10,000 kr. tillagi 

Til brúar á Miðfjarðará í Skeggjastaða- 

hreppi 200... 

sem til vantar annarstaðar frá. 

Til brúar á Ólafsfjarðarós, alt að 

Þó ekki yfir !/, kostnaðar. 

úr sýslusjóði. 

gegn því 

Til steinsteypubrúar á Hamarsá á Vatns- 

nesi 1/, kostnaðar, alt að 

Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum...... 

Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ......... 

„Til dragferju á Skjálfandafljóti hjá Berg- 

StaðaGyju......... 

gegn því er til vantar annarstaðar frá. 

Ljá (endurveiting) ............... 

Landsstjórninni heimilast að færa fj Ár- 

veitingar brúargerða á fyrra ársins til 

síðara árið, og sömuleiðis að fresta brú- 

argerðum á fjárhagstímabilinu algerlega, 

eða nokkrum brúm, ef örðugleikar verða 

á að fá efni vegna dýrleika. 

C. 

Til strandferða 20.00.0000 eres. . 

lil Eimskipafjelags Islands „........... .   

1916. 

kr. 

62,600 

45,000. 

4,000. 

18,000. 

25,000. 

3,000. 

169 400, 

  

10,000. 

115,000. 

1917 Alls Nr. 21 

kr kr. 5. nóv 

272,840. 

43,900. 

4,000. 

300. 

300 

300. 

  

301,400. 

75,000. 

„000. 

115,000. 374,240,



Fl 

50 

tt 

LIT. Til bátaferða á tlóum, fjörðum og vötnum: 

l. 
9 

0
 

on
 

U 

10. 

Til Faxatlóabáts............. 

Til Breiðafjarðabáta alt að... 
Strandferðaskipum Fimskipa- 

lt að fjelags Íslands er eigi sky 
á ári, koma oftar en tvisvar 

vor og haust, á Hvammsfjörð 

og Gilsfjörð. 
„Til bátaferða á Ísafjarðardjúpi 

„Til Eyjafjarðarbáts 
Sá bátur gangi um Eyjafjörð 

og til Húsavíkur og Flateyjar 

á Skjálfanda, 

„Til bátaferða milli Vestmanna- 

eyja og lands: 
a. Milli Vestmannaeyja, Víkur og 

Stokkseyrar .........0...... 
Þessum styrk skal skift, svo 

að bátur til Víkur fái 3,000 

kr., en bátur til Stokkseyrar 

2,000 kr., nema hjeraðsstjórn- 

irnar komi sjer saman um 

sameiginlegan bát. 

b. Milli Vestmannaeyja og Rang- 

„ Til vjelbátsferða á Hvítá í Borg- 

arfirði alt að 

„ Til vjelbátsferða til Hvalfjarðar, 

alt að. 

„Til vjelbátsferða á Lagarfljóti, 

alt að 

„ Tilvjelbátsferða í Austur-Skafta- 

fellssýslu, alt að.......... AR 
Til vjelbátsferða milli Patreks- 

fjarðar og Rauðasands 

12,000. 
12,000. 

5,000. 

1,200. 

600. 

400. 

300. 

400. 

300. 

Styrkir þessir veitast með þeim skilyrðum: 

I. Að hlutaðeigandi hjeraðs: 

  

órn sendi Stjórn- 

arráðinu, eigi síðar en 6 vikum áður en 

ferðirnar hefjast, skjöl þau, er hjer greinir: 

a. Vottorð skipaskoðunarmanna um að bát- 

arnir sjeu traustir, vel útbúnir og hentugir 

til ferðanna. 
KH 1} 

lyt.   

1916. 

kr. 

115,600. 

40,700. 

155,700. 

1917. 

kr. 

115,000. 

40,700. 

155,700. 

Alls. 

| 
Kr, 

574.240.



þí
 

  

Til rannsókna; 

Flutt 

b. Uppkast að ferðaáætlun bátsins eða bát- 
anna. 

krá    c. Uppkast að gjalds 

og vöruflutning. 

= 

  

Áætlun um tekjur og 

bátanna. 

Að Stjórnarráðið sam þykki skjöl 
  

nefnd eru undir tölulið 1. a.—d 

  

inga eða með breytingum, "sem 
  

andi hjeraðsstjórn síðar telst 

Að landssjóð 

fyrir hvern einstakan bát en hálfum 

sstyrkurinn nemi ekk 

     
urskostnaði bátsins, samkvæmt reikningi, 

er Stjórnarráðið samþykki fyrir hvert ein- 

stakt útgerðartímabil 

Að útgerðarmenn bátanna sjái um að re 

    

   færslan verði samkvæmt fyrirmæl 

  

Stjórnarráðsins, og að eyðublöð, sem 

lætur í tje, verði rjett útfylt. 

  

serðarmenn sendi Stjórnarráðinu reikn. 

inga bátanna áður en síðasti fjórði hluti 

styrksins útborgast. 

ir bátar undir lið C. 

fasta ferðaáætlun og ha 

  

ale 

sendi Stjornarrådinu i lok 

á meðan bátarnir ganga eftir ferdaåætlun- 

bók sinni, er    inni, staðfestan útdrátt úr da 

sýni hvar strandferðabátur er staddur á 

hverjum degi og tíma. 

D. 

Hraðskeyta- og talsímasamband. 

Ritsímafjelagið mikla nort 

gjald (til ] ) 

umsamið ár- 

      

   

  

símaleiðinni milli Steins 

arfjarðar, nauðsynlegrar útfærslu í 0 

þar á meðal til að 

þeim stöðum, sem landsíminn á innan 

fjölga notendalínum á 

    

    

1916. | 1917. 

kr. | kr. 

155, 700. 155,700. 

35,700. | 155,700. 

35,000. 35,000. 

  

35, „000. 

Alls. 

kr. 

574,940. 

311,400. 

og 
ð. 

Nr. 21. 

nóv.



Nr. 21. 
3. nóv. 

TIL 

IV. 

D2 

Flutt. 

arkerfi: Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Ísa- 

firði, Akureyri, Stykkishólmi, Seyðisfirði og 

Eskifirði, og til stofnunar nýrra stöðva á 

eldri línum o. f....... ARNARS 

Til byggingar nýrra lína samkvæmt 4. gr. 

sbr. 7. gr. I. nr. 35, 20. okt. 1913........ 

enda sje gætt skilyrða laganna um fjár- 

framlög hjeraðanna. 

Stjórninni er heimilt að fresta fram- 

kvæmdum á verkum þessum, að nokkru 

eða öllu leyti, og verja fjárhæðunum til 

annara útgjalda landssjóðs, ef fyrirsjáan- 

legt er að tekjur landssjóðs hrökkva eigi 

þeirra. 

Til starfrækslu landsímanna m. m.: 

1. a. Laun landsímastjóra.. 3,500, 3,500. 

b. Persónuleg launavið- 

bót 0002 ene eee 1,500. 1,500. 

2. Laun símaverkfræðings..  2,800, 2,800. 

3. Aðstoðogannarkostnaður  2,000. 2,000. 
4. Ritsímastöðin í Reykjavík 21,120. 21,820. 

5. Ritsímastöðin á Akureyri, 

ásamt bæjarsímakerfinu.  8,300. 8,400. 

6. Ritsímastöðin á Seyðisfirði 

ásamt bæjarsímakerfinu. 11,590. 11,590. 

=J
 . Ritsimastodin á Ísafirði á- 

samt bæjarsímakerfinu . 5,660. 5,660. 

S. Símastöðin á Borðeyri.. 3,300, 3,820. 

9. Símastöðin í Hafnarfirði, 

alt að...0000002 200... 1,500, 1,500. 

10. Símastöðin í Vestmanna- 

eyjum, alt að 00.00.2000 2,400. 2,600. 
11. Ú tgjöld við e ftirlitsst jöðv- 

ar og aðrar talsímastöðv- 

AP er 6,000. 6,500. 

  

Þar í ritsímaþjónu; 

Siglufirði. 

12, Viðgerð og endurbætur á 

bæjarsímakerfi Akureyrar, 

alt að 

Flyt. . 78,670. 71,490.   

35,000. 

7,500. 

50,000. 

92,500. 

  

35,000. 

7,900, 

50,000. 

92 500. 

  

885,640,



mn 

(9
 

      

1916. | 1917. | Alls. Nr. 21, 
kr. | kr. | kr. 3. nåv. 

Flutt... 78,670. 71,490.| 92,500, | 92,500, | 885,640. 
13. Til íþess að kaupa pen- | | 

ingaskåpa handa 6 sima- | | 

stodvum,............... 1,200. > | | 

Þar sem landssjóður á | | 

stöðvarhúsin, verði upp- | | 
múraðir skápar. a 79,870. | 71,490. | 

V. Eyðublöð, prentkostnaður ritföng m. m... 5,000. | 5,000. 

VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ........ RA 1,500. | 1,500. | 

VIL. Kostnadur vid ferdalåg starfrækslunnar vegna | | 

eftir reikningi alt að ........... AR 2,000. | 2,000. 

VIIL Vidhald landsimanna .......0..00.0000.. 15,000. | 15,000. 

IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern.... 550. | 550. 

196.420. | 188,040, 
a —-— | 884,460, 

Vitamál: | 

I. Stjórn og undirbúningur vitamála: | 

a. 1. Laun umsjónarmanns „ 3,700. 3,700. | 

Han sjeumsjónarmaður | 

vitanna og einnig ókeypis | | 

til verkfræðilegrar aðstoð- | 
ar landsstjórn, hjeraðs- 

stjórnum og bæjarstjórn- | 

um eftir åkvædum land- | 

stjórnar. | 

b. Til aðstoðarmanns .,... 2,500. 2,500. 
Hann sjejafnframt skyld- 

ur að gefa einstökum 

mönnum ókeypis leiðbein- | 

ingar um rafmagnsveitu | 
til heimilisnota. 

c. Til skrifstofuhalds eftir | 

reikningi, alt að ....... 500. 500. | | 
d. Ferðakostnaður og fæðis- | | 

peningar eftir reikningi | 

alt að......... 56... 1,000, 1,000. | | 
TT TH 7700, 7,700. | 

II. Laun vitavarda og reksturskostnadur vitanna : | 

1. Svörtulofta- og Ondverdarnessvitar: | | 

a. Laun vitavarðar....... 400. 400. | | 

b. Reksturskostnadur..,.. 500. 500, | 

Flyt... 900. 900. 7,700 7,700. | 1,270,100.  



  

Nr. 21. 1916. 1917. Alls. 

3. nóv. kr. KT kt 

Flutt... 900. 900. 7,700. | 7,700. | 1,270,100, 
Ellidaeyjarviti: | | 
a. Laun vitavarðar....... 400, 400, | 

b. Reksturskostnadur.. .. 400. 400. | 

ho
 

3. Bjargtangaviti : 

a. Laun vitavarðar ..,... 200. 200. 

b. Reksturskostnaður. ... 350. 350. | | 

4. Arnarnessviti: 

a. Laun vitavarðar ...... 500. 500. 

b. Reksturskostnaður...,. 400. 400. | | 

5. Straumnessviti: | 

eres 100. 200. 

b, Reksturskostnaður .... » 400. 

a. Laun vitavarðar 

6. Grímseyjar- og Malarhorns- 
vitar: 

a. Laun vitavarðar ...... 250. 250. | 

| 
b. Reksturskostnaðar..... 500 500. | 

7. Hólmavíkurviti: | | 

a, Laun vitavardar ...... 100. 1.00. | 
í ÁA ; | | 

b. Reksturskostnaður..... 150. 150. | | 
| 

8. Kálfshamarnessviti: 

a. Laun vitavarðar ...... 100. 100. 

b. Reksturskostnadur 200. 200. | 

9, Skagatåarviti: | | 

a. Laun vitavarðar .... 150. 150. | | 

b. Reksturskostnaður ... 400. 400. | 

10. Siglunessviti: | | 

a. Laun vitavarðar....... 900. 900. | | 

b. Reksturskostnadur.... 500. 500. | | 

11. Flateyjarviti: | | 

a. Laun vitavarðar ...... 150. 150. | 

b. Reksturskostnadur..,.… 400 100. | 

12, Rifstangaviti: | 
a. Laun vitavarðar ...... 200. 200. | 

b. Reksturskostnaður .... 300. 300. 

3. Langanessviti: 

a. Laun vitavarðar....... 250. 250. i 

b. Reksturskostnaður..... 200. 200. | 

14, Dalatangaviti: | 

a. Laun vitavarðar ..,... 600. 600. | 

bh. Reksturskostnaður..... 600. 600. 

Flyt... 9,200. 9,700.|  7,700. | 7,700. | 1,270,100.  



Flutt... 9,200. 9,700. 

15. Vattarnessviti : 

a. Laun vitavarðar „..... 100. 100. 
b. Reksturskostnaður,.... 200. 200. 

16. Ingólfshöfðaviti : 
a. Laun vitavarðar ...... 200. 200. 
b. Reksturskostnaður .. 400. 400. 

17. Dyrhólaviti: 
a. Laun vitavarðar „..... 200. 200. 
b. Reksturskostnaður . 400. 400. 

18. Vestmannaeyjarviti: 
a. Laun vitavarðar „..,.. 700. 700. 
b. Reksturskostnaður,,... 500. 500. 

19. Reykjanessviti : 
á. Laun vitavarðar ...... 1,500. 1,500. 
b. Reksturskostnaður..... 1,600. 1,600. 

20. Garðskagaviti : 
a. Laun vitavarðar ...,.. 600. 600. 
b. Reksturskostnaður .... 750. 750. 

21. Gróttuviti: 

a. Laun vitavarðar..... … 500. 500. 
b. Reksturskostnaður..... 450. 450. 

22. Styrkur til að halda uppi 

leiðarljósi á Gerðatanga.. 100. 100. 

23. Styrkur til að halda uppi 

leiðarljósum á Svartatanga 

við Stykkishólm ......... 100. 100. 

Ill. Bygging nýrra vita o. fl.: 

á. Straumnessviti ......... > 16,300. 
b. Malarrifsviti ........... 16,300. 

c. Bjarnareyjarviti ........ 10,700. ; 

d. Selvogsviti „............ 12,300. 
e. Ákranessviti ........... » 7,800. 

Í. Þokulúður á Dalatanga.. 14,000. 

gegn því að annarstaðar 

að komi það, sem á vantar. 

Stjórninni er heimilt að fresta fram- J 
kvæmdum á að 
eða öllu leyti, og verja fjárhæðunum til 

Flyt... 

verkum þessum, nokkru   41,000. 

66,200. 

  

  

  

1917. Alls 
kr. | kr. 

7,700. | 1,270,100. 
Í 

| 

| 
i 
Í 

| 

| 

| 

| 

| 

| 18,000. | 

| 

| 
| 

| 

| 
36,400. | 

62,100. | 1,270,100. 

Nr. 21. 

3. nóv.



Nr. 21. 
3. nóv. 

Flutt... 

annara útgjalda landssjóðs, ef fyrirsjáan- 
legt er, að tekjur landssjóðs hrökkva eigi 

til þeirra. 

IV. Sjómerki, þar með leiðarstaurar frá Knappa- 

vallaós ad Hvalsiki 2,500 kr. ...........…… 

V. Ymislegt 

2. 

#0... 

Samtals... 

14. gr. 

Til kirkju- og kenslumála 

A. 

Andlega stjettin: 

a. 1. Laun biskups...ooec. ess 5,000. 

Skrifstofukostnaður.......0... 1,000. 

5. 

Önnur útgjöld: 

Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 

1880, 1. gr... 

Til bráðabirgðaruppbótar brauðum .... 

Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir upp- 

gjafaprestar og prestsekkjur fá samkvæmt 

lögum 

Framlag til prestlaunasjóðs ........... 

Álag á Sandfellskirkju í Öræfum 

— á Einholtskirkju 

á Stafafellskirkju 

      

  

eru ætlaðar 732,290 kr.: 

  
ss 

| 
| 
Í 

| 
| 
i 
| 

| 1,408,900. 
| 

  

1916. 1917. 
kr. kr. 

66,200. 62,100. 

4,500. | 2,000. 

2,000. | 2,000. 

72,700. | 66,100. 

þr 

1916. | 1917. 
kr. | kr. 

| 
| 

6,000. 6,000. 

2,000. 2,000. 

4,000. 3,500. 

5,000. | 5,000. 
| 

40,000. 40,000. 

500. » 

450. | » 

600. | » 

58,550. | 56,500, 

Alls. 

kr. 

1.270,100. 

138,800. 

Alls. 
kr. 

115,050. 

"115,050.



B. 

Kenslumál: 

Í. Til háskólans: 

a. Laun 

b. Aukakensla: 

1. 

ho
 

liffæra- 

sótt- 

Til kenslu í 

meinfræði og 

kveikjufræði........ 

Til hjeraðslæknisins í 
Reykjavik .......... 

Til kennarans í efna- 

fræði #0... 

Til kennarans í lagal. 

læknisfræði..... … 

c. Styrktarfje: 
1. 

2. 

3. 

Námsstyrkur.....,... 
Húsaleigustyrkur 
Utanfararstyrkur 

læknaefna ...... AIR 

Húsaleigustyrk og 

námsstyrk við háskól- 

ann má að eins veita 
efnilegum, reglusöm- 

um og efnalitlumnem- 

100 kr, mest 

um årid i husaleigu- 

styrk og 320 kr. mest 

Húsa- 

leigustyrk má venju- 

endum 

Í námsstyrk. 

lega aðeins veita utan- 

bæjarnemendum. 

d. Til bókakaupa m. m.: 

Bókakaup „.,.0.0... 

Til bókakaupa handa 

heimspekisdeild...., 

Til 

handa læknadeild... 

Umbúðir 

ókeypis klinik 

kensluáhalda 

m. mm, 

Se. 

er
 

ha
t 

Flutt... 

> 2 800. 

800 800. 

600. 600. 

300. 300. 

3,000. 9,000, 

4,000. 4,000. 

300. 300. 

2,000. 2,000. 

1,000. 

800. 800.   

40,600. 

1,700. 

13,300. 

4,000. 

59,600. 

  

  

| 
| 
Í 
I 

Í | 
| | | 

i 
I 

de 

41,000. 

4,500. 

  
13,300. 

| { | 

| 
3,000. | 

61,800. | 115,050, 
i 

TT | Alls 
kr. 

115,050. 

Nr. 21, 

3. nóv.



Nr. 21. 
3. nóv. 

58 

Flutt..... 

Til útgáfu kenslubóka alt að ......0... 
Eftir ákvæði háskólaráðsins má verja 

nokkru af fjenu til útgáfu fjölritaðra 

kenslubóka. 

Til að undirbúa efnisskrá yfir íslensk 

lög að fornu og nýju.. 

Ti 

te 

fa
n starfrækslu Röntgensáhalda m. m., 

Eldiviður, ljós og ræsting.....0.. 2... 

Onnur gjöld: 
1. Laun ritara 20.00.0000... 800. 

2. Laun dyravarðar, gæsla hit- 
unarvjelar m. m.....0...00. 1,600. 

3. Ýmisleg útgjöld... ....... „. 1,500. 

ll. Mentaskólinn almenni: 

a. Laun 00002 rer seernes rsrerves 

b. Aðstoðarfje: 

Handa fimleikakennaranum..,.. 700. 

d. 

Til dyravardar ............24.. 1,000. 

Til söngkennara 22000004, 600. 

Önnur útgjöld: 

I. "Til bókasafns skólans 400. 400. 

2, Mil eldiviðar, ljósa og 

3. "Mil skólahússins utan 

Og INNAN 2000. 0. 1,400, 1,400. 

4. Til tveggja fastra 
aukakennara ....... 4,000, 4,000. 

5. "Til tímakenslu og ti 
prófdómenda alt að. 5,000. 5,000. 

6. Húsaleigustyrkur 
handa 36 lærisveinum 

20 kr. handa hverjum 720. 720. 

7. Námsstyrkur ....... 2,000. 2,000. 

8. Læknisþóknun...... 100. 100. 

9. Ýmisleg útgjöld..... 1,200, 1,200. 

Flyt... 16,520. 16,520. |   
3,900. 

69,400. 

21,600. 

2,300. 

23,900. 

  

| 
i 
| 
| 

| 
| 

kr. 

61,800. 

2 500. 

1,600. 

1,300. 

21,600. 

2 300. 

23,900.   

141,000. 

256,050.



10. 

11. 

Ill. Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 
a. Baun seeren 

b. Onnur útgjöld : 
l. 

ho
 

Af þessari upphæð eru persónulegar 
launaviðbætur: til núverandi 1. kennara 
400 kr., 2. kennara 200 kr, og 3. kenn- 
ara 400 kr. 

Til aukakennara 

þriggja ............. 2,200, 2,200. 

sónuleg launaviðbót til 

Lárusar Rist. 

Tímakensla ......... 1,800. 1,800. 
Til bóka- og kenslu- 
áhalda „............ 600. 600. 
Til eldiviðar og ljósa 1,200. 1,200. 
Námsstyrkur.....,.. 800. — 800, 

gangi a0 styrk fyrir inn- 

59 

Flutt... 16,520. 16.520. 

Til vísindalegra áhalda 
við kensluna........ 300. 300. 

Til þess að gefa út 

kenslubækur handa 

mentaskólanum alt að 

45 kr. fyrir örkina.. 

Til áhalda við fim- 

leikakenslu ......... 100. 100. 
Til verðlaunabóka. .. 100. 100. 

„000. 1,000. 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má 
að eins veita efnilegum, reglusömum 
og efnalitlum nemendum. Húsaleigu- 
styrkur sje venjulega að eins veittur 
utanbæjarmönnum og að námsstyrk 
gangi utanbæjarmenn fyrir innanhæj- 

armönnum að öðru jöfnu. 

Finni stjórnin í samráði við kenn- 
ara skólans aðra leið til þess að afla 
skólanum fjár í þessu skyni, t. d. með 
skólagjöldum, má þessi styrkur lækka 
að því skapi. 

>» 

Þar af 200 kr. per- 

Utanbæjarnemendur 

Flyt... 6,600. 6,600.   

18,020. 

41,920. 

9,600. 

9,600. 

1917. Alis. Nr, 21. 

kr. kr. 3. nåv, 

23,900. 256,050. 

18,020. 

41,920. | 

” 33,840, 

3,600. 

9,600. 339,890,



Nr. 21 
3. nóv. 

Flutt... 

anbæjarnemendum að 

öllu jöfnu. 

6. Til dyravörslu ...... 

7. Til skólahússins utan 
Og INNAN 0... 

8. Til ýmislegra útgjalda 

IV. Kennaraskólinn: 

A. Laun 2. 

Þar af persónuleg launa- 
viðbót handa núverandi 

I. og 2. kennara 200 kr. 

til hvors. 

„ Önnur útgjöld: 

1. Tímakensla......... 

2. Til aukakennara..... 

Þar af 400 kr. per- 

sónuleg —launaviðbót 

handa núverandi 

aukakennara. 

3. Eldiviður og ljós.... 
4. Bókakaup og áhöld.. 

5. Námsstyrkur. ...... 

Utanbæjarnemendur 

gangi að styrk fyrir 

innanbæjarnemendum 

að öðru jöfnu. 

6. Til viðhalds ........ 

7, Ýmisleg útgjöld...... 
S. Vatnssalerni......... 

V. Stýrimannaskólinn: 

A. 

hb. 

6,600. 

600, 

1,000, 

800. 

1,000. 

2,000. 
1,400, 

1,200. 
300. 
„500. 

300. 

„300. 

1,000. 

60 

6,600. 

600. 

1,000. 
800. 

7,000. 

1,200. 
1,400. 

1,200. 

300. 

1,500. 

300. 

1,300. 

> 

La... 

Önnur útgjöld: 

I. Til tímakenslu ...... 

2, til að semja og gefa 

út kenslubók í siglinga- 

fræði á íslensku, 45 kr. 
fyrir örkina, alt að.. 

Flyt... 

900. 

2,900. 

2,000. 

» 

2,000.   

1916. 

kr. 

9 600. 

9 000. 

18,600. 

16,000. 

4,400. 

4,400. 

1917. Ális. 

kr. | kr. 

9,600. | 339,890, 

9,000. | 

18,600. 
. 37,200. 

14,200. 
30,200. 

4,400. 

4,400, — 407,290.



Flutt.…. 2,900, 2,000. 

3. Til åhaldakaupa o. fl.. 500. 500. 

Å. Til eldividar og ljósa. 600, 600. 

5. Ymisleg útgjöld...... 800 800. 

VI. Til bændakenslu: 

1, Til bændaskólans á Hólum: 

a. laun 20... 2,100. 2,700. 

h. Til aðstoðarkennara.. 1,000. 1,000. 

c. Til smíða- og drátt- 

Hstarkenslu ......... 800. 800. 

d. Önnur útgjöld: 

1. Til verklegs náms, 

alt að ............ 1,200. 1,200. 

2. Til kensluáhalda... 300. 500. 

3. Til eldiviðar og ljósa 1,000. 1,000. 

4. Ýmisleg útgjöld.... 1,000. 1,000. 

2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a, aum 2... 2,700. 2,700. 

b. Til adstodarkenslu.... 1,000. 1,000. 

c. Til smida og leikfimis- 

kenslu.............. 600. 600, 

d. Önnur útejöld : 

I. Til verklegs náms, 

alt 20 2... 1,200. 1,200. 
2. Til kensluåhalda 500, 500. 

3. Til eldiviðar og ljósa 1,000, 1,000. 

4. Ýmisleg útgjöld ... 1,200. 1,000. 

Styrkurinn til verklegs náms við bænda- 

skólana á Hólum og Hvanneyri veitist 

nemendum, sem stunda verknám sam- 

kvæmt samningi eigi skemur en 6 vikur 

á ári, og skila skólanum dagbókum um 
vinnubrögðin yfir námstímann, og nemi 

styrkurinn aldrei hærri upphæð á hvern 
nemanda en 6 kr. viku 
námstímans. 

fyrir hverja 

Flyt...   

1916. 

kr. 

4,400. 

1 

4,800. 

9,200. 

8,200. 

5,200. 

16,400. 

  

1917. Alls. Nr. 21. 

kr. kr. 3. nóv 

4,400. 407,290. 

3,900. 

— 8,300. | 
— —| 17,500. 

8,200. 

8,000. 

16,200, | 424.790.



Nr. 21 
3. nóv. 

Flutt... 

3. Til skólahalds á Eiðum ..... 

VIL Til iðnfræðslu: 

a. Til Iðnaðarmannafjelags- 1916. 1917. 
ims í Reykjavík, til þess kr. kr. 

undir yfirumsjón lands- 

stjórnarinnar að reka iðn- 
skóla í Reykjavík....... 5,000. 5,000. 

b. Til Iðnaðarmannatjelags- 

ins á Akureyri til kvöld- 

skólahalds ............. 1,000. 1,000. 

c. Til Iðnaðarmannafjelags- 

ins á Ísafirði til kvöld- 

skólahalds ............. 1,000. 1,000. 

d. Til Iðnaðarmannafjelags- 

ins á Seyðisfirði til kvöld- 

skólahalds „............ 600. 600. 

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó 

ekki fara yfir */. reksturskostnaðar. Styrk- 
veitingarnar i b.—d. lid veitast jafnt þó 

nemendurnir sjeu eigi iðnnemar. 

VIII. Til verslunarskóla : 

TilKaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavík, til þess að halda 
uppi, undir yfirumsjón landsstjórnarinnar, 

skóla fyrir verslunarmenn í Reykjavík, þó 

ekki yfir */, reksturskostnaðar.......... 

IX. Til húsmæðrafræðslu: 

1. Til kvenfjelagsins Ósk á 

Ísafirði til matreiðsluskóla- 

halds gegn að minsta 

kosti 600 kr. framlagi ann- 

arstaðar að............. 1,600. 1,600, 

2. Til Jónínu Sigurðardóttur 

Flyt... 1,600. 1,600.   

1916. 1917. | Alls. 

kr. kr. kr. 

16,400. 16,200. 424,790. 

3,000. 3,000, 

19,400. 19,200. | 
——- — 38,600. 

7,600. 7,600. . 
” — HR 15,200. 

| 

5,000. 5,000. |. 
mn 10,000. 

| 

A eerrrrrrree 488,590.



XL 

3
 

Flyt... 1,600. 1,600. 
Líndal til húsmæðrakenslu 
á Akureyri ............ 1,000. 1,000. 
gegn að minsta kosti 400 

kr. framlagi annasstaðar 

að. 

X. Yfirsetukvennaskólinn : 

1. Laun forstöðumanns .... 1,000. 1,000. 
2. Til verklegrar kenslu: 

a. Laun 3 yfirsetukvenna 
í Reykjavík....,..... 300. — 300. 

b. Annar kostnaður altað 400. 400. 
8. Styrkur til námskvenna . 2,000. 2,000. 
4. Húsaleiga, hiti, ljós og 

ræsting ....0.0......... 300. 300. 

ð. Til að gefa út nýja yfir- 
setukvennafræði, alt að.  1,000. 

1. Tilkvennaskólansí Reykja- 

vík gegn að minsta kosti 
1,800 kr. framlögum ann- 

arstaðar að en úr lands- 
SJÓÐI lll. 7,000. 7,000. 

2. Til sama skóla 40 kr. 

fyrir hverja námsmey, sem 

er alt árið, alt að...... 2,000. 2,000. 
3. Nåmsstyrkur til sveita- 

stúlkna við sama skóla.. 600. 600. 
4. Til kvennaskólans á 

Blönduósi gegn að minsta 
kosti 1,000 kr. framlögum 

annarstaðar að en úrlands- 
SJÓÐI Lolla. 3,800. 3,800. 

ð. Til sama skóla 40 kr. 

fyrir hverja námsmey, sem 

er alt árið, alt að.... „ 1,400. 1,400- 

Skólar þessir standi undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar. 

Flyt...   

1916 1917 

ki kr. 

2,600. 2,600. 

3,000. 4,000. 

| 
| 

14,800. 14,800. 
i i 

Nr. 21. 
3. nóv. 

i Alls. i 

kr. 

488,590. 

5,200. 

9,000, 

29,600, 

532,390.



Nr. í 
a 
ð. nóv. 

Flutt... 

XII. Til almennrar barnafræðslu: 

I. Til barnaskóla, þar af til barnaskóla í 

kaupstöðum 10,000 kr eeeree 

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, 

að skólarnir njóti til móts við styrkinn 

úr landssjóði, jafnmikils styrks úr bæjar- 

sjóði, hreppssjóði eða fræðslusjóði. 

2, Til farskóla alt að 200 kr. til hvers og 

til eftirlits með heimafræðslu alt að 100 

kr. til hvers hrepps............... NR 

Styrkur þessi veitist gegn því, að skól- 

arnir fái úr sveitarsjóði eða fræðslusjóði 

að minsta kosti jafnmikið landssjóðs- 

styrknum. 
Ef fje það, sem veitt er í 14. gr. B. 

XII. 3 1914 og 1915, 
verður eigi notað til fulls á fjárhags- 

í fjárlögum fyrir 

tímabilinu, heimilast landsstjórninni að 

nota afganginn á sama hátt. 

3. Tillag til styrktarsjóðs handa barna- 

kennurum..... sr HI 

4, Mil prófdómara við barnapróf ........ 

5. Til framhaldskenslu handa kennurum 

6, Utanfararstyrkur handa barna- og ungl- 

ingakennurum............ 0200. 

Styrkuriun veitist með því skilyrði að 

styrkþegi gefi út prentaða skýrslu um 

ferð sína, 1 örk minst, og sendi hana 

ókeypis öllum starfandi barna- og ungl- 

ingakennurum á landinu. 

fræðslumálanna 

lnunaviðbót til 

núverandi fræðslumálastjóra 600 kr. 
h. Til ettirlitsferða eftir reikningi, alt að. 

í. a. Laun umsjónarmanns 

Þar af persónuleg 

Xi. a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykja- 

víkur, Akureyrar og Hafnarfjarðar..... 

Styrkur þessi veitist með því skilyrði, 

að skólarnir fullnægi reglum þeim, er 

Stjórnarráðið setur sem skilyrði fyrir 

styrkveitingu úr landssjóði til þeirra, og 

Flyt... 

2,500, 

  

30,000. 

20,000. 

4,200. 
1,500. 

1,600. 

3,600. 

600. 

64,000. 64,000. | 

14,500. 

14,500. 

30,000. 

20,000. 

2 500. 

4,200. 

1,500. 

1,600. 

3,600. 

600. 

128,000. 

i 

14,500. | 660,390.



XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII 

Flutt... 

að þeir njóti styrks annarsstaðar að, er 

ekki sje minni en helmingur landssjóðs- 

styrksins. 

Af upphæðinni skal þó veita skólunum 
á Hvítárbakka, Núpi (í Dýrat.), Ísafirði 

og Seyðisfirði, 1,500 kr. hverjum á ári, 

ef þeir fullnægja áskildum skilyrðum. 

Auk þess má veita Hvítárbakkaskóla og 

Núpskóla 30 kr. fyrir hvern nemanda, 

sem er allan kenslutímann, þó ekki yfir 

600 kr. þeim fyrnefnda og ekki yfir 

400 kr. þeim síðarnefnda. 

b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 

bOrg FAR 

c. Til Hólmfríðar Árnadóttur til kvöldskóla- 

halds í Reykjavík ......0...0.0.... 

Styrkur til þess að semja og gefa út al- 

þýðukenslubækur .......0..0.000 000 

Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m.. 

Þar af til forstöðukonunnar 200 kr. hvort 

árið til ljóss og hita. 
Stjórnin annast um að aðstandendur nem- 

endanna eða nemendurnir sjálfir greiði kenslu- 
kostnað, ef efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 

26. febr. 1872, 2. gr. 

Til kenslu blindra barna, sem send eru 

utan til náms, gegn jafnmiklu framlagi 

annarstaðar frá ..... SRI 

Til sundkenslu og leikfimi: 

a. Til sundkenslu í Reykjavík .......2... 

Styrkur þessi er bundinn því skil- 

yrði. að kensla þessi fari fram að minsta 
kosti 2 mánuði að vorinu og 1 mánuð 

að haustinu, og að lærisveinar Menta- 

skólans, Kennaraskólans og Stýrimanna- 

skólans njóti kenslunnar ókeypis. 

b. Laun Páls Erlingssonar fyrir sundkenslu 
þá, sem getur í a, og til Erlimgs Páls- 

sonar fyrir að kenna öðrum sundkennurum 

björgunarsund .............00 00...   

1916. 

kr. 

14,500. 

7,000. 

1,000. 

300. 

1,200. 

1,500. 

1917. 

kr, 

14,500. 

7,000. 

500. 

29,000. 

300. 

7,000. 

1,000. 

300. 

1,200. 

1,500. 

| 

  

Alls. 

kr. 

660,390, 

44,000. 

1,600. 

14,000. 

2,000. 

721,990. 

Nr. 
3. 

21. 

nov.



Nr. 21, 
(31 
ð nóv. 

XVIII 

1. 

f 

h 

66 

Flutt... 

s„ Til sundkenslu o. fl. annarstaðar...... 

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

sýslunefndum með því skilyrði, að ann- 

arstaðar frá sje lagt til sundkenslunnar 
eigi minna en landsjóðsstyrknum nemur. 

Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur 
leikfimiskennara, til að veita ókeypis 

tilsögn munnlega og verklega utanbæjar- 

stúlkum, svo þær verði færar um að 

kenna leikfimi............0. 0... 
„ Til Björns Jakobssonar fimleikakennara 

til að veita ókeypis tilsögn munnlega 
og verklega utanbæjarpiltum, svo að 

þeir verði færir um að kenna leikfimi. 

„ Utanfarastyrkur til sama til þess að 

kynna sjer útiíþróttir ............... 

Styrkur til Stefáns Eiríkssonar til þess að 

alda uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík 

Samtals... 

15. gr. 

  

1916. 

kr. 

1,500. 
1,500. 

450. 

450. 

500. 

4,400. 

1,000. 

1917. 

kr. 

1,500. 

1,500. 

450. 

450. 

3,900. 

1,000. 

Til vísinda, bókmenta og Hsta veitast 214,352 kr. 50 aur.: 

Landsbókasafnið : 

a. Laun landsbókavarðar ..  3,000. 3,000. 
b. Laun 1. bókavarðar .... 1,800. 1,800. 

c. Laun 2. bókavarðar .... 1,200. 1,200. 
Þar af 200 kr. persónu- 

leg launaviðbót til nú- 

verandi 2. bókavarðar. 
d. Til aðstoðar á lestrarsal.  1,000. 1,000. 

e. Til að kaupa bækur og 

handrit.......0........ 7,000. 7,000. 

f. Til bókbands.......... 3,300. 3,300. 
g. Til að semja skrá um 

handritasafn Landsbóka- 

Flyt... 17,300. 17,300.   

1916. 

kr. 

1917. 
kr. 

Als. 

kr. 

721,990. 

8,300. 

2,000. 

73 DS
 „290. 

Alls. 

kr.



67 

1916. 1917, Alls. Nr. 21. 

kr. kr. kr. 3. nóy. 

Flutt... 17,300. 17,300. » > » 
safnsins og til pess ad 

halda áfram samningu 

spjaldskrár ....... 0. 2,400. 2,400. 
h. Fyrir afskriftir (eftir 

reikningi) .......,. „ec. 1,000. 1,000. 

i. Til ad prentaritaukaskrår — 280. 280. 
j. Til bess ad semja og gefa 

ut minningarrit safnsins 

á 100 ára afmæli þess eftir 

reikningi, alt að ....... 1,500. 
k. Brunaábyrgðargjald fyrir 

safnið...,....0........ 360. 360, 

1. Endurgreiðsla fyrir keypta 

bókaskápa og útborgaða 
húsaleigu fyrir árin 1914 

og 1915 ............... 912,50 

m. Húsaleiga 1916 og 1917. 180. 180. 
n. Ýmisleg gjöld.......... 400. 400. 

22,832. 50, — 23,420. 
2. Landsskjalasafnið: 

a. Laun skjalavarðar...... 1,800. 1,800. 
b. Laun aðstoðarskjalavarðar 1,200. 1,200. 
c. Til að binda inn og búa 

um skjöl 0. fl. ......…. 1,000. 1,000. 

d. Pil að útvega og afrita 

merk skjölog bækur handa 
skjalasafninu .......... 600. 600. 

e. Til að gefa út skrá yfir 

skjalasafnið..,.,........ 250. 250. 

f. Tilað láta afskrifa ogljós- 

mynda skjöl, er snerta Ís- 

land, í Ríkisskjalasafni 
Dana og öðrum útlendum 

skjalasöfnum eftir reikn- 

ingi, alt að ............ 1,500. 1,500. 
|. HE — 6,350. 6,350. 3. Þjóðmenjasafnið: | 
a.1.Laun þjóðmenjavarðar 

(fornmenjavarðar) .... 1,800. 1,800. 

2. Persónuleg launaviðbót 

tilnúverandi þjóðmenja- 

VAÐÐAr lll 600. 600. | 
b. Til aðstoðar ettir reikn- 

ingi alt að „...,....... 1,000. 1,000.   Flyt. 3,400. 3,400, 29,182, 50 29,770.



m
l
 

13. 

Flutt.… 3,400, 3,400, 
c. Til ad utvega forngripi og 

til áhalda og aðgerðar, 

alt Að... 1,700. 1,700. 

d. Til ad semja skyrslur um 

safnið frá 1876 ........ 300. 300. 

e. Til rannsókna og undir- 

búnings á  skrásetning 

fornmenja, alt að ...... 1,000. 1,000. 

bjodmenjasafnid sje opid frå 15. juni 

til 15. september 2 stundir å dag, en 

annan tima års 6 stundir å viku, eftir 

nánari fyrirmælum Stjórnarráðsins. 

Til aðgerða á Þingvöllum.......2.000.. 

Náttúrufræðisfjelagið ......000000000.00.. 

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 

300 kr. á ári. 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að 

safnið sje til sýnis almenningi á ákveðnum 

tíma, ekki sjaldnar en einu sinni Í viku. 

Landsbókasafnshúsið : 

a. Til eldiviðar, ljósa o. fl... 3,600. 3,600. 

b. Til dyravarðar......... 1,400. 1,400. 

c. Til viðhalds og áhalda.. 1,000. 1,000. 

Til kaupstaðabókasafna gegn eigi minna 

tillagi úr bæjarsjóði og sýslusjóði......... 

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptún- 

um gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði 

eða sveitarsjÓði .. AR 

Til bókasafnsins á Seyðisfirði til þess að 

kaupa fyrir gamlar bækur .....020...0... 

Til hins íslenska bókmentafjelags........ . 

Til Þjóðvinafjelagsins .....00... 00... 

Til Fornleifafjelagsins ... ccc... 

Styrkurinn greiðist því að eins, að Árbók 

komi út hvort árið. 

Til sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit 

að sögu Íslands, 30 kr. fyrir hverja örk, alt að 

Til að vinna að textaútsáfu á íslensku forn- 

brjefasafni ....0...02000n 0. 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 

samskonar registur og við fyrsta bindi sje 

gefið út við hvert bindi af safninu. 

Flyt...   

1916. | 1917. Alls. 

kr. | kr. 

29 182. 50! 29 770. 

6,400. | 6,400. 

2,000. 
1,000. 1,000. 

6,000. | 6,000. 

2 000. 2,000, 

1,500. | 1,500. | 

500. » | 
2,000. | 2,000. 

750. 750. 
400. | 400. 

750. | 750. 

800. | 800. | 

33982, 50 51,370.



13. 

ho
 

=
 

28. 

29. 

2 

Flutt... 

Til þess að gefa út hinar fornu Alþingis- 

bækur frá 1570—-1800, og vinna að útgáfu 

þeirra. AIR …. 

Til þess að gefa út landsy firrjettardóma frá 

1800—-1873..0000.0 serverer enenes 

Til ad gefa út dómasafn landsyfirrjettarins, 

alt að 15 kr. fyrir hverja örk............ 

Til Bernarsambandsins, til þess að vernda 

rjett íslenskra rithöfunda .... SR 
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn minst 500 

kr. framlagi úr bæjarsjóði Rvíkur, alt að.. 

Styrkur til skálda, rithöfunda og listamanna 

Styrk þenna skal veita eftir tillögum 
er kjörin sje: einn þriggja manna nefndar, | 

at háskólaráðinu, einn af stjórn Bókmenta- 

fjelagsins, og einn af Stúdentafjelaginu í 

Reykjavík. 

Til þess að kaupa málverk ettir íslenska 

listmålara..............… AR RANA 
Til byggingar yfir listaverk Einars Jóns- 

sonar, áll að .....0.0000 00 

Styrkur til Guðjóns Samúelssonar, til þess 

að halda áfram námi í húsagerðarlist við 
Hstaháskólann í Kaupmannahöfn -....... 

Til Steingríms Jónssonar til þess að ljúka 

námi við fjöllistaskólann í Kaupmannahöfn 

Til Hjartar Þorsteinssonar til þess að ljúka 

námi við fjöllistaskólann í Kaupmannahöfn 
Til Laufe 

málfræðisnámi við  Kaupmannahafnarhá- 

jar Valdimarsdóttur til framhalds 

  

skóla ....... ARI SEEDEDE 

Til Sigfúsar Einarssonar. organisti a við dóm- 

kirkjuna, að því tilskildu, að hann haldi 

uppi kenslu i organslætti og sönglist í 

Reykjavík, og vinni að eflingu og útbreiðslu 

söngþekkingar hér á landi ........ SR 

Til Magnúsar Einarssonar til að halda uppi 

söngkenslu á Akureyri........0........... 

Til Jóns Ólafssonar rithöfundar, til þess að 
semja og búa undir prentun íslenska orðabók 

með íslenskum þýðingum, 3. og 4. greiðsla 

á 8 ára styrk.......... BR ARI   

1916. 

kr. 

33,282, 

1,000. 

500. 

150. 

600. 

2,000. 

11,000. 

10,000. 

600. 

1,100. 

300. 

3,000. 

50 

  

1,000. 

300. 

150. 

600. 

2,000. 
10,000. 

2,000, 

800. 

600, 

1,100. 

300. 

9 
+. 

Nr. 21 

nóv.
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Flutt... 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 
höfundurinn verji öllum starfskröftum sín- 

um til þessa starfa, enda geri hann Stjórnar- 

ráðinu á hverju missiri grein fyrir því, hvað 

starfinu líður. 
Til Hannesar Þorsteinssonar til að semja 

æfisögur lærðra manna íslenskra á síðari 

oldum 2.22 orðs 

enda sje handritið eign landsins að honum 

látnum. 

Til Boga Th. Melsteð til að rita Íslendinga- 

sögu. 00000, #0... 0... #0... 

Til Jól hanns Kristjánssonar til þess að 

rannsaka meðferð á guðsþakkafje, gjöfum 

og sjóðum, og semja skýrslu um það ..... 

Til dr. Alexanders Jóhannessonar til að 

halda fyrirlestra í þýskum fræðum ....... 
Til dr. Guðm. Finnbogasonar til sálarfræði- 

legra rannsókna ..... es essee 

Til prót. Á gústs Bjarnason, til þess að 

ljúka við „Yfirlit vér sögu mannsandans“, 
50 kr. fyrir örkina, alt að ............... 

Til Age Meyer Benedictsen til að koma út 

á dönsku ritgerð G. Björnson landlæknis í 

álitsskjali fánanefndarinnar .............. 

Til Sighvats Gr. Borgfirðings til þess að 

kynna sjer skjöl í söfnum í Reykjavík.... 

Til Finns Jónssonar á Kjörseyri til að safna 
sögulegum fróðleik............00000.00... 

Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara til 

fiskirannsókna ...........%2000 000... 

Til dr. Helga Jónssonar til mýra- og gras- 

fræðisrannsókna .......0..000000.0.. 0... 

Til dr. Helga Pjeturss til jarðfræðisrann- 

SÓKNA...000.2200 0 
Til Jakobs Jóhannessonar til þess að safna 

til og semja íslenska setningafræði (syntaxis) 

Til þess að gefa út kenslubók í íslenskri 
hraðritun.........0.. 

Til landmælinga á Íslandi „..,....0....... 
Til jarðskjálftarannsókna ................ 

Til veðursímskeyta innanlands............ 

Flyt...   

1916. 

kr. 

86,132. 50) 

2,000. 

300. 

600. 

1,000. 

3,000. 

600. 

500. 

400. 

400. 

600. 

1,800. 

þa
 

„800. 

600. 

300. 
5,000, 

550. 

4,800. 
   

111,382, 50 

1917 í. Alls. 

kr. kr. 

73,420. 

2,000. 

800. 

600 

1,000. 

3,000. 

000. 

400. 

600. 

1,800. 

1,800. 

600. 

5,000. 
550. 

4,800. 

96.970.



47. 

49. 

öl. 

Go
 

Flutt... 

Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins í Reykja- 
vík og á Akureyri ....0000.0. 0 

Af þessari fjárveitingu greiðist Stúdenta- 
fjelaginu á Akureyri 200 kr. hvort árið. 

Til Guðmundar Hjaltasonar til þess að halda 
alþýðufyrirlestra utan Reykjavíkur 

með því skilyrði að hann láti þau hjeruð 

ganga fyrir, þar sem hann hefir ekki áður 

komið. 

Til stórstúku Goodtemplara á Íslandi..... 
Til íþróttasambands Íslands........... … 

Samtals 

16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja veitast 501,910 

Til Búnaðarfjelags Íslands.,... SI 
Til búnaðarfjelaga ... 2. 0..... 2... 

Við úthlutun styrksins til búnaðarfjelag- 

anna 1917 skal, auk jarðabótanna, er gerðar 
voru 1916, einnig taka tillit til jarðabóta 

þeirra, er gerðar hafa verið 1915, ef þær 

hata verið mældar 1916, og skýrsla um þær 
sendar Stjórnarráðinu á venjul. tíma það ár. 
Til vatnsvirkja : 
a. Stjórn og undirbúningur 3,500. 3,500. 
þh. Til áveitunnar á Mikla- 

vatnsmýri............. 13,000. 

Upphæð þessi komi eigi 
til útborgunar nema lands- 
verkfræðingurinn hafi lagt 
fram yfirlýsingu um, að 

nægilegt vatn fyrir áveitu- 

svæðið fáist, svo að til- 

raunin með jökulvatns- 
áveitu nái tilgangi sínum. 

H 3,500, Flyt... 16,500. 

  

  

1916. 

kr. 

111,382. 

700. 

600. 

  

KT. 

1916. 

kr. 

56,000. 

36,000. 

50, 

50 100,0 

26,970. 

; 700. 

600. 

1,000. 

  

1917. 

kr. 

56,000. 

20,000. 

1 76,000. 

300. 

Alls. Nr. 21. 
kr. EH 3. nåv.



Nr. 21. 
3. nóv. 

6. 

Flutt... 16,500. 3,500. 
c. Til byrjunar framkvæmda 

til þess að afstýra vatna- 
ágangi af Þverá ....... 15,000. 

Til sandgræðslu..........0.0. 0... 

Til skógræktar: 

a. Laun skógræktarstjóra .. 3,000. 3,000. 
b. Laun skógarvarða og til 

skóggræðslu ........... 10,000. 10,000. 

Til dýralækninga: 
a. Laun handa 2dýralæknum 2,400. 2,400, 

b. Launaviðbót handa núver- 

andi dýralækni í Reykja- 

Vík sssserreeeereserree 400. 400. 

c. Styrkur til HólmgeirsJens- 

sonar til að stunda dýra- 
lækningar í Vesturamtinu 

forna 000... 0.. 300. 300. 

d. Til dýralækninganáms er- 
lendis 00.00.0000 1,200. 600. 

.„ (Endurveiting). Styrkur 

til að semja og gefa út 

dýralækningabók, 30 kr. 

fyrir hverja prentaða örk, 

enda verði söluverð bók- 

Ga
 

arinnar eigi yfir 16 aura 

hver örk, alt að........ 900. 

Nemendunum ber að senda stjórarráðinu 

tvisvar á ári vottorð frá kennurum þeirra 

um iðni og ástundun. 

Til eftirlits með útflutningi á hrossum .... 

Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 

a. Laun forstöðumanns, auk 
25 0/, af öllum tekjum 

stofnunarinnar ......... 2,400, 2,400. 

Þar af 400 kr. persónu- 

leg launaviðbót til núver- 

andi forstöðumanns. 
b. Til gerlarannsókna : 

1 Laun... 1,200. 1,200. 

2. Til áhaldakaupa..... 690.   

1916. 1917. Alls. 

kr. kr. kr, 

56,000. 76,000. > 

16,500. 18,500. 
4,000. | 4,000. 

13,000, 13,000. 

3,200. | 3,700. 

600, 600 

95,300. — 115,800. ——— >» 
|



1
 

1916. 1917. | Alls. Nr. 21. 

FEE im 3. nóv 
Flutt... 4,290, 3,600.| 95,300. 115,800. | 7 

c. Til húsaleigu .......... 700. 700. | 

d. Til ljósa, eldsneytis og | 

ræstingar.............. 500. 500. | 
ur mmm 5,490, 4,800. | 

9, Til byggingarfróðs manns, til þess að leið- | 
beina við opinberar byggingar . ......... 2,300. 2,500. | 

10. Til sama eftir reikningi fyrir skodanir húsa 

á prestssetrum, alt að ......0.0.00..0.0.0. 400. 400. 

11. Styrkur til manns til leiðbeiningar um húsa- 

gerð til sveita: 

a. Laun „..... 1,500. 

b. Ferðakostnaður eftir reikningi 

lt Að...... 400. 
tr tn 1,900. 1,900. 

12, Til bess ad styrkja efnilega menn til verk- 

legs nåms erlendis.. ......00000. 0000... 4,000. 4,000. 

13. Til Fiskiveidasjods fslands ...............- 6,000. 6,000. 
14. Til Fiskifjelags Íslands ............0..... 19,000. 19,000. 

Þar af 500 kr. hvort árið til kenslu á 

Ísafirði fyrir skipstjóraefni á smáskipum, 

undir umsjón og eftirliti fjelagsins. 
15, Pil sama fjelags handa erindreka erlendis. 4,000. 4,000. 
16. Til sambands íslenskra samvinnufjelaga, til 

þess að útbreiða þekkingu á samvinnu- 

fjelagsskap og halda uppi námsskeiði í bók- 

færslu og starfrækslu slíkra fjelaga....... 1,000. | 1,000. 

gegn ad minsta kosti 500 kr. tillagi ann- 

arstaðar frá. 

1916. 1917. 

17, a. Laun handa 5; fiskiyfir- kr. kr. 

matsmönnum........... 8,000... 8,000. 

b. Til terðakostnaðar ettir 
reikningi, alt að........ 400. 400. 

” 3,400. | 8,400. | 

IS. a. Laun tveggja yfirmats- | | 

manna á gæðum síldar.. 2,000, 2,000, | | 

b. Ferdakostnadur eftirreikn- | | 
ingi, alt ad ............ 400. 400. | | 

EÐ 2,400. 2,400. 

19. a. Til leiðbeiningar í ullar- 

verkun og til að koma | | 
ullavmatslågunum i fram- | 
kvæmd ............ 1,500. 1,500. 

Flyt... 1,500. 1,500, 150,390. | 170,200.  



Nr. 21 
3. nóv. 

20. 

NO
 

=
 

31. 

Plutt.… 1,500. 1,500. 

b. Ferdakostnadur eftirreikn- 

ingi, alt að ......0..... 400. 400. 

c. Laun 4 ullarmatsmanna. 1,600. 1,600. 

d. Ferðakostnaður eftirreikn- 

ingi, alt að .......... . 800. 800. 

Til heimilisiðnaðar ........0. 

Styrkur þessi skiftist þannig, að Heimil- 

isiðnaðarfjelag Íslands fái 1,000 kr. og 

Heimilisiðnaðarfjelag Norðurlands 500 kr. 

hvort árið. 

Þóknun til vörumerkjaskráritarans........ 

Handa Ungmennafjelagi Íslands til eflingar 

líkamlegra íþrótta og til skóggræðslu ..... o » ot 

Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um 
hvernie fjenu er varið. 

Styrkur til Eggerts Brandssonar sjómanns. 

Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 

merkursandi til að halda við bygð á Sand- 

inum og veita ferðamönnum húsaskjól, beina 

og fylgd ...0..0.... 0000 

Styrkur til ábúandans í Hrauntanga á Ox- 
arfjarðarheiði, til þess að halda þar bygð 

við og veita ferðamönnum gisting og beina 

Eftirlit með áfengiskaupum: 
a. Laun umsjónarmanns ... 900. 900. 

b. Önnur útgjöld ......... #00. 800. 

Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgu- 
staðafjalli, samkvæmt nánari fyrirmælum 

Stjórnarráðsins, eftir reikningi, alt að .... 

Til Bjargráðasjóðs ..,...... ARA 

Til hafnargerðar í Vestmannaeyjum ...... 

Til sýslunefndarinnar í Vestmannaeyjum til 

þess að leita að vatni og undirbúa vatns- 

veitu, alt að............ AIR 

gegn því, er til vantar, annarstaðar frá. 

Til rannsóknar og undirbúnings Flóaáveit- 

unni, alt að......... AA meemeseee   

1916. 

kr. 

150,390. 

4,300. 

7 1 
Le 

500. 

300. 

200. 

300. 

20,000. 

5,000. 

2,500. 

189,050. 

700. 

1917, Als. 

kr. kr. 

170,200. , 

4,300. 

1,500. 

360. 

2,000. 

300. 

300. 

20,000. 

62,500. 

> 

963.360.



34. 
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Flutt... 

Fil brimbrjóts í Bolungarvík ............. 

Styrkveitingin er bundin því skilyrði, að 

==
 verkið sje framkvæmt eftir fyrirsögn verk- 

fróðs manns. 

Til þess að ryðja vör við 

  

leggja veg að henni. 

gegn því að hjeraðsbú 

sem til vantar og 
   

álíti að verkið komi að tilætluðum notum. 

(Endurveiting). "Til bryggjugerðar á Sauð- 

árkróki, þó eigi yfir ?/, kostnaðar, alt að.. 

Hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps  veitist 
1 styrkur þessi, og hefir hún ábyrgð á, að 

bryggjan verði til almenningsnota. 

Til hafskipabrys zju å Budareyri við Reyð- 

  

þó !/, kostnaðar, alt að.. 

  

Kaupfjelagi Hjeraðsbúa veitist styrkur 

i j j I almenningsnota 

  

1' kostnaðar, 

enda sje bryggjan heimil låtin til almennra 

afnota. 

Til uppmælinga á innsiglingu til Borgar- 
Í 5 > 

ness (i My ýrasýslu) og Skøgarness (i Hnappa- 

dalssyslu) og á höfnum beggja staðanna 

  

1 
á Blönduósi '. kostnaðar, 

      
an látin heimil til almennra 

I i enda sje bryggj: 

afnota. 

  

Til bryggjugerdar i Budardal, på ei 

1/2 ki ostnadar, alt að 

enda sje bryggjan látin heimil til almennra 

  

afnota.   

1916. 

kr. 

189,030. 

6,000. 

5,000, 

1,000. 

1917. Alls. Nr. 21.
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Nr. 21. 17. gr. 

5. nov. Til skyndilána handa embættismönnum og lögboðinn: a fyrirframgreiðslna veitast 

6,200 kr. 

18. gr. 

Til eftirlauna og styrktarfjår og tillags í ellistyrktarsjóð veitast 167,000 kr.; 

til prestsekkju Ragnheiðar Jónsdóttur 

  

þar af til ekkjufrúar Jakobínu Thomsen 300 kr. 

sem viðbót við eftirlaun hennar at Vestmannaeyjaprestaka i 105 kr. 40 a.; til ekkjufrúar 

Torfhildar Holm 260 kr.; til Marie Katrine Jónsson 300 kr.; til próf. dr. phil. Þ. Thoroddsen 

2 000 kr.; til sira Matthiasar Jochumssonar 2,400; vidbåt við eftirlaun fyrverandi hjeraðs- 

   

  

  

  

læknis Ásgeirs Blöndal 250 kr.; til Bjargar Jónsdóttur, ekkju stýrimannaskólastjóra M. 

Bjarnasonar, 300 kr.; til ekkjufrúar 
    Valgerðar Þorsteinsdóttur 250 kr.; til ekkjunnar 

/ 
{ Solveigar Þórð ardóttur     

  

meðan yngri sonur hennar er í ómegð) 100 kr.; til læknisekkju 

sekkju Elinborgar Friðriksdóttur 800 kr.; til Ragn- 

kr.; til ekkjufrúar Þóru Melsteð 

; til prestsekkju Bjargar Einars- 

; viðbót við eftirlaun lækn- 

  

Magneu Ásgeirsson 200 kr.; til 
2 

  

hildar Björnsdóttur, ekkju 

600 kr.; til prestsekkju 

dóttur 300 kr.; til p: 

isekkju Elísabetar Rag 

  

     

   

  

fssonar skálds, 304 
1 
I 

  

   
J Loptsdóttur 300 

Í Guðrúnar Sl rat A 

    

   
   

        

isdóttur 150 kr.; til fyrrum spítalaforstöðukonu Guð- 
Á 

rúnar Jónsdóttur við eftirlaun ek kjufrúar Guðrúnar Pjetursdóttur 500 

kt.; við hót við Kristínar Sveinbjörnsdóttur 300 kr.; viðbót við- 

   eltirl  Torfadótt    

        

     

til Guðlaugar Sakaríasdóttur, ekkju 

Torfa, Bjarnasonar, 360 k Jakobínu Í sdóttur, ekkju Jóns Stefánssonar, 200 kr.; 

  

til Sumarli ; I w 200 kr.; til Hallgrims Kråkssonar 

påsts 200 kr.; til Bådvars påsts Jånssonar 100 kr.; til Árna Gislasonar påsts 300 kr. ; til 

Bjarna Ketil 

  

påsts 300 kr.; til Hjartar Snorrasonar, fyrrum skólastjóra 500 kr.; 

manns Kiríkssonar 300 | til tveggja barna Þor- luboða og dannebro    til Sigurðar teg     
  

steins Erlingssonar 400 rort árið. 

  

ki 

Í elti 

og eftirlaun Björns læknis Blöndal 875 kr.: hvorttveggja frá þeim tíma, er þeir fengu 

lausn frá embætti. 

Landsstjórninni heimi n Bjarna Jenssonar læknis 1,000 kr. 

Til óviss ilda veitast 30,000 kr. 

ri upphæð greiðist lé igreglusti 

  

   Af þe: 

  

" sá, er þeir kunna að hafa 

við lögreglueftirlit með fiskiveiðum í landhelgi. 

Tekjuhallinn, sem fyrst um sinn er áætlaður 287,969 kr. 42 au., greiðist úr við. 

    til lánveitinga bændum og samgirðinga- 

Ar fje lagsins, 
irðing 

      

   

    

aefni frá útlöndum, 

  

n þessi veitast 1 m, sjeu afborgunar-     
fyrstu árin, en síðan með á ári 

    

2. Alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan 

       kaupstaða, til jarðræktar og húsabóta. — Lánið veitist að eins gegn ábyrgð sýsluljelaga, 

eftir tillögum hrepps 

  

efnda, og eigi meira en 400 kr. fyrir þurrabúðarmann hvern, gegn 

5 % vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
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3. Alt að 5,000 kr. hvort árið til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum ÁT. 
3. nóv til jar rðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira en 400 kr 

fyrir verkamann hvern, gegn 5 % vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu 

árunum. 

tor] syslutjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, gegn 

alt að 15,000 kr. 91 

5,000 ki .„ hvort árið til stofnunar smjörbúum (rjómabúum) og osta- 

  

5 % í ársvöxtu, og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má ve 

5. Alt að 

gerðarbúum. Lán þessi veitast eftir meðmælum Búnaðarfjelags Íslands og gegn ábyrgð 

  

  

Þau ávaxtast með 5 % árlega, sjeu afborgunarlaus stu 5 árin, sveita og sýslufjelaga. 
  

og greiðist síðan með jöfnum afborgunum á 15 árum. 

6. Ur viðla na Davíð Stefánssyni í Fornahvammi alt að 2,000 ka 

til húsabygginga á 
ist með 5 % og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 20 árum. 

  

*gasjóðl má 

  

rðinni, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin tekur gilda. Lån ávaxt- 

  

7. Ur viðlaga    jóði má lána Ólafi Jónssyni prentmyndasmið 5,000 kr. til þess 

  

íðastofu, gegn tryggi 

siðist með 
i 

gu, sem landsstjórnin tekur gilda.    

  

að setja á stofn prentmyndasi 

t Lánið ávaxtist með 5 0) og endur wm afborgunum á 15 árum 

  

    
    

    

8. Úr viðlagasjóði má lána Guðm. T. Hallgrímssyni lækni 2,500 kr. til húsby 
ingar á Siglufirði, sý slufjelagsins. Lánið ávaxtist með 5 % og endurg 

  

ýslu 6,000 kr. til þess 
       

     að kaupa bústað aðslækni. Lánið ávaxtist með 5 % og endurgreiðist með 

  

jöfnum ar | á    

  

   

      

10. i. Gudmundssyni, bryggjusmid i Reykja- 

vík, alt að 1 í Sjöundárlandi í Barðastrandarsýslu. 

Lánið ávaxtast með 5 % á árleg så, og sje afborgunarl: 3 fyrstu árin, en greiðist 

  

jöfnum afborgun m á 9 árum. 

Lánið sje trygt með veði í námurjetti láni 

síðan með    

sem og í mannvirkjum hans og verklærum þar. 

Lánið veitist þegar í stal 

Il. Ur viðlagasjóði má lána Suð ð irhreppi 15,090 kr. til þess að raflýsa 

  

í 
Bíldudals skauptún, gegn ábyrgð Vestur-Barðastrandarsýslu. Lánið ávaxtist með 5% 

  

með jöfnum afborgunum á 20 árum.      
Jr viðlagasjóði má lána p 20,000 kr. til þess að tallýsa 

ptún, gegn ábyrgð sýslufjelagsi Lánið ávaxtist með 5 %% og endurgreiðist 

  

með jöfnum afborgunum á 20 

13. Úr 

    rgreiðist með 

  

kaupstaðinn.   

árum. 
ÍA 
sa,    

  

   

  

póst- í 

með 

  

ðahreppi 

0, er afborgunarlaust 

á 20 árum. 

Ef lög þau verða staðfest, er afgi eiðd hafa verið frá Alþingi 1915 og hafa í för 
í | með sjer tekjur eða útgjöld fyrir land 

  

breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 

nkvæmt þeim lögum. 

  

91 Zi.
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Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til- 

skipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, samkvæmt 25. gr. 
stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið. 

Landsstjórninni heimilast að kaupa Melkotslóð (milli ráðherrabústaðarins og 
Suðurgötu) fyrir alt að kr. 1,50 hverja feralin. 

Landsstjórninni heimilast að kaupa landsbankarústina ásamt brunabótaupphæð 
hennar fyrir virðingarverð til brunabóta, og lóðina, sem húsinu fylgir, eftir mati dóm- 

kvaddra manna. Kaupverðið greiðist þannig: Landsbankinn fái upp í kaupverðið alt að 

1,200 fermetra lóð í Arnarhólstúni, eftir virðingu; afgangurinn greiðist með skuldabrjefi. 
   

e 

Landsstjórninni heimilast að breyta afborgunarkjörum á tveim lánum úr viðlaga- 

   sjóði til verksmiðjunnar sGefjund á Akureyri, hinu fyrra, að upphæð 50,000 kr., veittu 

1908, hinu síðara 60,000 kr., veittu 1912, að bæði lánin greiðist með jöfnum afborgunum 
á 40 árum, frá 1918 að telja. 

Landsstjórninni heimilast að taka alt að 6 
Reykjavíkur í skvart-automatisk centrald svo Íramarlega sem lánið fæst me 5 sæmilegum 
kjörum. 

5,000 kr. lán til þess að breyta bæjarsima 

  

Stjórn Landsbankans veitist heimild til þess, að greiða bankagjaldkera Stefáni 

Stephensen 400 kr. eftirlaun á ám, í 2 ár, frá 1. nóv. þ. á. að telja. 
jast alt að 10,000 króna lán fyrir Flóa- 

ýslufjelaganna. 

Landsstjórninni veitist heimild til að ábyrg 

    

T båtstjelag Breidafjardar til vjelskipskaupa, gegn áb   

  

Eftir þessu eiga allir hlutadeigendur sjer ad hegda. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1916. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

ið 949 

Christian R. 

(L. 8.) 
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Lög 
um 

fasteignamat. 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guds náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

   

    
   

  

Við rnn Þosgpa FR þ e » 7 Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 

Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal meta í ár, 
a Á fy . 

ar til muna 

ár áður en mat 

lántöku og Veðsetningar 

skal matsverð hve 

    
     

     

Til nd bunings og fyrirgreids 1 vil rat fasteigna hreppstjórar Í sveitum 
og bæjarfógetar í kaupstöðum, allar fasteignir í lr 

hreppnum eða kaupstaði um. 

       

   
      

   

    

   
segir fyrir steignamatsnefn Us 

lok mar: 

i ør Ee Bl. 

VIð nat; A horan dr . Sr 4 
Við matið skal hver jörð, sem hefir sjerstök bæjarh 

metin út af fyrir si j 

amt byki 

  
hvort sem jörðin hefir áður      

      eða vafa    €     ágreiningur um þetta n 

eigenda, skuli metin í einu lagi, sker sýslumað 

úttektarmanna hreppsins. 

Byðijarðir og eyðilönd, sem sjermetin i d æ 

lagi, nema legid hafi að fullu og öllu í síðustu
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ð. ET 

na
 

Með hver rðeign skal meta sjerstaklega hús þau, er á henni standa, hvort 

1 
ja 

seldur þau eru eign landeiganda eða annara, og mannvirki 

ömuleiðis skal meta allskonar hlunnindi jarða 

þau og umbætur, er gerð 

  

] 
hafa verid å eigninni sidustu 10 

    og ítök í annara lönd. rða og landamerkjabrjef, er jörðinni 

fylgja, afhent ma öfestu eftirriti eða frumriti, og skulu bau sidan låtin 

fylgja matsgerðunum. 

Með jörðum skulu eigi metin innstæðukágildi eða annað lausafje, er jörð kann 

Húseignir allar í kaupst þorpum skal meta svo, að húsin 

tin sjer Í lagi og lóð sú sannvirki, er hverri húseign fylgir, sjer í lagi. sjeu me 
meta og lendur, åsamt mannvirkjum, 

eða húseign.    ítök og 

  

mat jarða þeirra, er hann eiga 

Þrætulönd milli jarða skulu metin sjer í lagi. 

8, gr. 

t sem metin er, skal lysa i fåm ordum, og skal åkveda hana svo 

  

ler
 

  

skýrt, um að villast hver hún er; nafngreina skal eiganda hennar og notanda. 
    

Þegar mat fer fram í fyrsta sinn, landamerki í matsgerðinni 

  

9. gi 

Til ábúðarskatts skulu hverjar 150 kr. í matsverði jarða taldar eitt hundrað 

á landsvísu. En því skal slept til ábúðarskatts, sem verð húsa kani fara fram úr 

helmingi húsanna og þeirra mannvirkja og 

  

   
    
   

  

   

      

   

    

Húsaskattur at matsverði húsanna, að 

viðbættu matsverði er hverri húseign fylgir. 

3 menn í fasteienamatsnefind. Skulu 2 

Stjórnarráðið, og 

yranefndarmenn, er 

verða i reglu 21 jörð 

rumdæmi) og k mupsta ð skal vera vfirmatsnefnd. Í kaup- 

formann 2 aðra nefndarmenn       

      

slumaður, 

skipa varar 

  

sem settar eru í reglugjörð þeirn, 

il. gr. 

Sami maður má eigi sitja í fasteignamatsnelnd og yfirmatsnefnd. Yfirmats- 
x: 

»adir æfilangt. Matsnefn-    nefndarmenn, aðrir en formenn, utan kaupstaða, skulu s



sl 

  

darmenn, aðrir en formenn, skulu skipaðir til 10 ára, þannig, að annar nefndarmanna 

fer frá 5. hvert ár, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. Ef nefndarmaður deyr eða fer frá af 3. nóv. 

öðrum ástæðum, áður en starfstími hans er hðinn, tekur varamaður sæti í nefndinni 

þann tíma, sem hann átti eftir að vera. 
Nefndarman sam Wemcarmaåann, sem      igur úr, má skipa aftur svo oft sem vill. Þó er enginn, . 

  

c ct til taka ski pun al     sem verid hefir 1( 

maður er ekki skyldur að taka á móti nefndar arskipun. 

) ár eða lengt 

  

skal vinna eið 

  

    að starfi sínu. Fasteignamatanefndarmenn. og; 'Öispeninga 

  

og ferðakostnað 5 krónur hvern dag, sem þeir 

      

   

        

   

Fasteignamat og vfirmat 
13.7 

al því |   ráðið semur, og sl 

gerðirnar úr hverjum hreppi hreppsins, eða öðrum 
TT j id 7 

  

hentugum stað, er auglýstur út mánuðinn. Að 

  

því búnu skulu þær 

  

Við mat 

  

ykir nauðsyn- 

al hann bera upp 
Si 

      U sína brjeflega f formanni yfir naðar. Innan 

  

sama tíma er hverjum eiganda heimilt að kæra vfir mati á öðrum fasteignum. Vfirmats- 

nefnd fellir úrskurð um kæruna, að fengnu áliti fasteignamatsnefndar, og tilkynnir úr- 

skurðinn kæranda, og er því máli þar með ráðið til lykta. 

    

15. gr. 

Yfirmatsnefnd skal endurskoða mat allra fasteigna í umdæmi sínu, og ef henni 

  

    ingar og skal síðan, 

að fengnum tillögum Tasteignamatsnef ndar, laglæra matið eftir því sem henni þykir 

rjett vera. 

Innan októbermánaðarloka skal formaður yfirmatsnefndar = 

virðist eitthvað vera óljóst eða rangt, getur hún heimtað 
   

    eiða mats- 

gerðirnar til Stjórnarráðsins. 

  

     Samkvæmt matsgerðum 

  

amatsnefnda með þeim breytingum,        

  

matinu hafa orðið við úrskurð yfirmatsnefnd Ja. 

semja fasteignabók fyrir alt 

  

   
A 

Að 

  

   

  

     

    

fy rsta sinn frá |. april | 

bókin skal löggilt at Stjórnarráðinu, prentuð og send ókeypis öllum þeim, er fá Sí Stjórnar- 

  

tíðindin kauplaust. Breytingar þa 

kveðið mat fer fram, skal birta í 

mati fasteigna i þess, sem lögá- 

artíðindanna. 

Allan matskostnað skal Þó skal sá er krefst endur- 

  

virðingar milli þess, sem lögákveðið mat fer fram, greiða kostnaðinn við virðinguna, 

    nema verðið bre; um 14, eða me
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Nr. 22. 18. gr 
3. nóv. Þegar fasteignabók sú, sem nefnd er í 16. gr., kemur í gildi, þá er úr gildi numin 

tilskipun 1. apríl 1861 um löggilding nýrrar jarða bókar fyrir Ísland. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 
  

  

nar Årnodrsson. 

  

Nr. 23. 
3. NÓV. 

Y
a
 

=
 

OD
: 

vo
 

um 

dyrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunarmönnum landssjóðs. 

But 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 

Gjöramn kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

  

Meðan verðhækkun sú, sem nú er á lífsnauðsynjum, stendur eða breytist eigi     
Ft að verulegum mun, veitir landssjóður embættis- og sýslunarmönnum sínum dýrtíðarupp- 

bót eftir þeim reglum, er í lögum þessum greinir. 

9 

gg
 Í 

x 
Þeir, er fyrir fleirum hata að sjá en sjálfum sjer, skulu fá uppbót sem nú skal 

greint: 

1. Þeir, er hafa 
£ „1 

í árslaun undir 500 kr., 30 % af launahæðinni. 

2. Þeir, er hafa í árslaun frá AN 1000 jr 20 % af launahæðinni. 

í 

í 

o 

, 
årslaun 1000—1500 kr 

  

3. Þeir, er hafa 

4, Þeir, er hafa 

„ 15 % af launahæðinni. 

árslaun 1500 3000 kr., skulu fá 10 %% at launahæðinni 

ik þess skulu greiddar á ári 10 kr. fyrir hvert barn undir 16 ára aldri, er em- Åu ST 

óð framfæra. 

  

bættis- eða sýslunarmaður á a 

Þeir, sem eigi hafa fyrir öðrum en sjá Hum sjer að sjá, skulu fá dýrtíðaruppbót 

eftir þeim reglum, er hjer segir: 

1. Þeir, er hafa árslaun undir 506 kr., 20 % af launahæðinni. 

2. Þeir, er hafa 500—-1000 skulu fá 10 % at launahæðinni. 

3. Þeir, er hafa 1000—-1500 kr., 5 % af launahæðinni.
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á. gr. 

Dýrtíðaruppbót veitist eigi þeim, er jafnframt fa af framleiðsla, hvort sem 
hún er af landbúnaði, sjávarútvegi, iðnaði, verslun eða annari atvinnu. 

Nú hefir maður á hendi embætti eða sýslan í sambandi við önnur störf, er tekjur 
gefa, svo sem bókmentastarfsemi, málaflutning, lækningar, kenslu, búðarstörf o. s. frv., 

eða hann nýtur styrks úr opinberum eða einkasjóðum eða öðru slíku, og fær hann þá 
eigi dýrtíðaruppbót, nema tekjur hans samanlagðar verði eigi hærri en svo, að dýrtíðar- 
uppbót fylgi beim samkvæmt lögum þessum. 

Embættismenn þeir eða sýslunar, er aukatekjur hafa af embætti sínu eða sýslun, 
eða því fylgir ókeypis húsnæði, eldsneyti, ljósmeti eða önnur slík hlunnindi, fá því að 
eins dýrtíðaruppbót, ef launin samanlögð við hlunnindi þessi, metin til peninga, ná eigi 
þeirri upphæð, er útiloki dýrtíðaruppbót samkvæmt 2. og 3. gr. 

Nú gegnir maður fleirum embættum eða sýslunum í senn, og skal þá leggja 
saman laun og hlunnindi, er báðum eða öllum fylgja, enda verður þá engin dýrtíðar- 
uppbót veitt, mema samanlagðar tekjur af stöðunum, nái eigi þeirri upphæð er 
dýrtíðaruppbót útiloki samkvæmt 2. og 3. gr. 

Nú hefir kona embættis- eða sýslanarmanns tekjur, af hverju sem er, og skulu 
þær lagðar við tekjur bónda, og dýrtíðaruppbót til þess heimilis reiknast eftir saman- 
lagðri tekjuuphæðinni. 

Nú gegnir kona embætti eða sýslan, og koma þá tekjur bónda hennar á sama 
hátt til greina, er reikna skal dýrtíðaruppbót handa henni. 

5. gr. 

Dýrtíðaruppbót samkvæmt lögum þessum kemur eigi til álita, er reikna skal 
biðlaun eða eftirlaun embættismanna. 

6. gr. 

Meðal starfsmanna landssímans og talsíma beirra, er landssjóður rekur, skal 
Stjórnarráðið, eftir tillögum landssímastjóra, skifta upphæð, er nemi 16 % af saman- 
lögðum launum þeirra, er hafa alt að 1800 kr. í árslaun. Áðrir símamenn landsins fá 
uppbót eftir 2. og 3. gr. laga þessara. 

7. gr. 

Stjórnarráðið úrskurðar öll mál, er í lögum bessum greinir, og verða þau eigi 
borin undir dómstólana. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. dag þess mánaðar, er næstur kemur eftir að þau hafa 
fengið staðfestingu konungs. 

Æftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvemher 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) i 

Hinar Arnórsson. 

Nr. 23. 
3. nóv.



Nr. 24. 
3. nóv. 

öd 

Lög 

viðauka og breytingu á lögum nr. 44, 30. júlí 1909, 

um aðflutningsbann á áfengi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru : 

1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 

Heimilt skal stjórnanda eða eiganda iðnaðarfyrirtækis, efnarannsóknarstofu, 

náttúrugripasafna eða annara slíkra stofnana, að flytja frá útlöndum vínanda og annað 

áfengi til iðnþarfa og veklegra nota Í stofnuninni. Lyfsölum skal og heimilt, að flytja til 

landsins vínanda og annað áfengi, sem lyfjaskrá heimilar, svo og smáskamtalví með 

vínanda í. Smáskamtalæknum er heimilt að fá í innlendum lyfjabúðum smáskamtalyf 

með vínanda í, ef pöntun þeirra fylgja meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra og sóknar- 

prests. AÐ lokum skal próföstum þjóðkirkjunnar og forstöðumönnum annara kirkjudeilda 

heimilt, að láta flytja frá útlöndum messuvín, er nauðsynlegt sje til altarisgöngu, þó Í 

því sje meira af vínanda en 24 % að rúmmál. 

Jalnskjótt og lög þessi öðlast gildi, skal Stjórnarráðið löggilda til lækninga, með 

viðauka við lyfjaskrá landsins, þessa áfengisvökva: Rauðvín, Malaga, Sherry, Portvín 

og Cognac. 
2. gr. 

I 4. gr. nefndra adflutningsbannlaga aftan vid ordin: »beim efnum, er gera það 

óhæft til drykkjar«, bætist inn í 
ef bad er unt. 

3. gr. 

Ekkert islenskt skip må flytja nokkurt åfengi til landsins, nema um pad ålengi 

sje að ræða, er fara á til umsjónavmanns áfengiskaupa. 

Stjórnarráðið getur veitt fólksflutningaskipum, sem hafa rúm fyrir 25 farþega 

eða fleiri og eru Í siglingum milli landa, undanþágu frá þessu ákvæði, og gilda þá um þau 

skip ákvæði þessarar greinar um erlend skip. 

Nú kemur erlent skip frá útlöndum, og er þá skipstjóra skylt að tilkynna lögreglu- 

stjóra, um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkuð áfengi sje Í skipinu, og þá hve 

mikið. 
Nú hefur skipið áfengi frá útlöndum, er ekki á að fara til umsjónarmanns áfengis- 

kaupa, og skal lögreglustjóri þá á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, setja embætt- 

isinnsigli sit fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri, að engu áfengi sje skotið
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undan innsiglan og að innsigli sjeu ekki brotin eða af áfenginu tekið fyr en skipið er allavið Nr. 24. 
frá landinu, enda gangi lögreglustjóri úr skugga um það, áður en skipið lætur úr síðustu : nóv. 
höfn, að innsiglin sjeu heil og ekkert hafi verið tekið af áfenginu. Þó má skipið hala til 
næstu hafnar hæfilegan skipstorða af áfengi óinnsiglaðan, en aldrei má sefa eða selja at 
þeim forða öðrum en skipverjum. 

Rannsaka skal lögreglustjóri jafnan á fyrstu höfn, hvort áfengi er í skipi, hvort 
heldur skipið er íslenskt eða erlent. 

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja segn þessari grein. 
Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa. 
Sleppa má rannsókn og innsiglan í erlendum fiskiskipum, sem koma hingað í 

höfn eða að landi snöggvast, ef lögreglustjóri telur það hættulaust. 

Á. gr. 

Skylt er hverjum manni, sem hittst hefur ölvaður, að gera fyrir dómara grein lyrir 

því, hvernig hann hefur fengið áfengi það, er hann hefur ölvaður af orðið. Gert hann það 
ekki, skal hann sæta sektum 20--500 krónum. 

5. gr. 

Nú verður það uppvíst, að einstakir menn hafa áfengi í vörslum sínum, sem 
ekki hefur verið sagt til samkvæmt því, sem ráð er fyrir gert í 11. gr. neindra laga, innan 
12 vikna ettir að lög þessi öðlast gildi, og skal þá íta svo á, að þeir hafi gerst brotlegir 
gegn Í. gr. oftgreindra laga frá 1909. 

Stjórnarráðið sjer um, að í hverri sveit og kaupstað sjeu til eyðublöð undir framtal 
vínbirgða, til þess að birgðirnar verði sundurlíðaðar greinilega. 

Heimilt er lögreglustjóra að skoða eða láta umboðsmann sinn skoða vinbirgðirnar. 
Lögreglustjóri skal, hver í sínu wndæmi, auglýsa ákvæði þessarar greinar, á þann 

hátt, sem gerist um opinberar auglýsingar, í síðasta lagi 8 vikum áður en umgetinn Írestur 
er liðinn. 

6. gr. 

Brot gegn 3. gr. laga þessara varða sektum sem brot gegn 1. gr. oftnefndra aðfut- 
ningsbannlaga. Áfengi, er íslensk skip ffvtja til landsins, að fráteknu því áfengi, er Íara 

á til umsjónarmanns átengiskaupa, skal upptækt og er eign landssjóðs. 

7. gr. 

2. og ð. gr. laga nr. 44, 30. júlí 1909, eru úr gildi feldar. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar i stad, og annast Stjórnarráðið um að þau sjeu. kunnger 
öllum lögreglustjórum landsins jafnskjótt. 

Æftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.



Rr. 36. 
3. nov. 

36 

Lög 

bann gegn tilbúningi áfengra drykkja o. Í. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldmborg, 

Gjörum kunnugt; Alþingi hefur fallist á lög bessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Á. gr. 

Á Íslandi er bannað að brugga eða búa til áfenga drykki. En það er áfengur 
drykkur eftir lögum þessum, sem í er meira en 27 % al vínanda eða alkóhóli, að rúmmáli. 

2. gr. 

Það er og bannað að gera áfengi, sem er eða gert hefur verið óhæft til drykkjar, 
aftur drekkandi. 

3. gr. 

Brot gegn 1. og 2. gr. varda 200 til 2,000 kr. sektum. Allar sektir renna í landssjóð. 

á. gr. 

Um sölu áfengis, sem ætlað er til verklegra afnota, hvort sem það hefur verið gert 
óhæft til drykkjar eða ekki, setur Stjórnarráðið reglur því til tryggingar, að það verði 
ekki haft til þess að búa til úr því áfenga drykki eða haft til neyslu. 

5. gr. 

Öll áhöld, er að eins hafa verið notuð við bruggun eða tilbúning áfengra drykkja, 

eða við verknað þann að gera áfengi, sem er óhætt til drykkjar, aftur drekkandi, svo og 
áfengið, sem búið hefur verið til eða gert hefur verið aftur drekkandi, ásamt ílátum, skal 

vera upptækt og andvirðið renna í landssjóð. 

6. gr. 

Með brot gegn lögum þessum, skal fara sem með almenn lögreglumál. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og falla um leið úr gildi lög um bann gegn til- 

búningi áfengra drykkja frá 12. janúar 1900. 

Eftir þessu eiga hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8) 

Hinar Arnórsson,



   
   

  

„np. 22. okt, 1912, og laga nr. 44, 

2. nóv. 1914, og laga nr. 45 s. d. 

náð Danmerkur konungur, 

rnær, Þjettmerski, 

  

st álög þessi og Vje       

„mt lögum nr. 44 og nr. 45 frá 2. nóv. 

  

fyrst um sinn til ársloka 1917, með þeim 

  

   

  

zulu taldar með vörum þeim, ehdursendar, 

    

nþegnar vörutolli.    

að hegða. 

  

iuborg, 3. nóvember 1915. Gefið á Amal 

di og innsigli. 
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Einar Arnórsson.
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90 

4. er. 
0 

Enginn getur átt kosningarrjett, sem þiggur af sveit, eða hefir þegið sveitarst 

    

nema hann sje annaðhvort endurgoldinn eða eft 

Enginn getur átt kosningarrjett, 

heimilisfastur í kjördæminu eitt ár. 

  

Sá, sem hefir heimilisfang víðar en á í 

hann vill neyta kosningarrjettar sins. 

  

   
   

      

Kjörgengur vi ið óhlutbundnar er hver sá karlmaður 

    

hafa ekki umb    kvenmaður, sem kosningarrjett á til þeirr: 

störf á hendi. Þetta tekur þæ i 

nýja stjórnarskrá öðlast gildi 

gengi annara en þeirra, sem setu áttu 
, 

mann, sem á heima utan 

    

ýrstjórnir. + í Kj 

  

T. gr. 

I hverjum hreppi skal vera kjörstjórn, tven 

      

   

        

   

  

    

hreppstjórar, þá sá eldri að aldri), oddviti hreppsne 

kjósendum, er hreppsnefnd kýs i 

stjóri jafnframt hreppsneindaroddviti, a og kýs hreppsnefn 

   Í kaupstað velur bæjars rn, eina 

  

le fleiri en eitt kjördæmi, þá 
Teimilt er bæjarstjórn að skifta hverju 

sálin undirkjörstjórn fyrir hverja k 

skifta að öðru leyti með sjer verkum. 

r | Í hverju kjördæmi skal 

Þar er sýslumaður eða 

oddviti yfirkj 

kjördæminu, og annan til vara. 

  

rstjórnar. Að öðrum ke    P 

      Hina yfirkjörstjórana kjó efndir eða bæ annan Út 

flokki, en hinn úr f{okki annara Í ósa skal á sama hátt 2 menn til vara 

      

yfir rlörstjó órn 

eftir að varamennirnir hafa 

  

í 

anni Treraðsn Á ðxriti Am Sa ltr þri 
henni. kveður oddviti menna úr lokki kjósenið Í 

hin auðu sæti.
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Fyrri varamaður er sá, er sýslunefnd eða bæjarstjórn kýs úr sínum flokki, og Nr. 28. 
tekur hann sæti í kjörstjórninni á undan hinum. Sjeu varamennirnir báðir úr flokki sýslu- 5. nóv. 
nefndar eða bæjarstjórnar, þá sá eldri. Nú víkur oddviti sæti úr yfirkjörstjórninni. 
meðan atkvæðakassarnir eru opnaðir og atkvæði talin, og skal þá elsti maður af hinum 
vfirkjörstjórunum koma í hans stað. 

Yfirkjörstjórn skal hafa gjörðabók, löggilta af Stjórnarráðinu, og bóka í hana allar 
gjörðir sínar, útsending og viðtöku kjörseðla og brjefa, úrskurði, samtölu atkvæða. úrslit 
kosninga og annað þess háttar. 

Samning kjörskrár. 

9. gr. 
Kjörskrá til óhlutbundinna kosninga semja bæjarstjórnir í kaupstöðum, en 

hreppsnefndir í sveitum. Nú hefir bæjarstjórn skift kaupstað í kjördeildir, og skal þá 
  

semja sjerstaka kjörskrá yfir hverja kjördeild. Kjörskrá skal samin í janúarmánuði ár 
hvert, og gildir frá 1. júlí það ár til 30. júní næst á eftir, að báðum dögum meðtöldum. 

febrúar og skal hún þann dag lögð fram til sýnis á hentugum 

  

Hún skal vera fullbúin 1. 

  

stað, einum eða fleirum. í hreppi eða kaupstað. 

10. 

Á kjörskrá skal taka alla þá. er heimili eiga í hreppnum eða kaupstaðnum og 

St. 

kosningarrjett hafa í kjördæminu, þá er kjörskrá er samin, eða fullnægja skilyrðum fyrir 
því, að geta neytt kosningarrjettar fyrir 1. júlí næst á eftir. Rita skal í sjerstaka dálka 
fult nafn kjósenda eftir stafrófsröð, heimili, stjett og aldur. >» 

Il. gr. 

Í fyrri hluta maímánaðar ár hvert skal semja aukakjörskrá, og skulu á hana 
settir þeir, sem að vísu hafa ekki kosningarrjett, þegar kjörskráin öðl 

  

6 gildi (1. Júlí), 
en vitanlegt þykir, að fullnægja muni skilyrðum fyrir kosningarrjetti einhverntíma á 
árinu, er kjörskrá gildir fyrir, og skal um leið tilgreina þann dag, er hver þeirra öðlast     
kosningarrjett. Á þá skrá skulu þeir og settir, er eigi var vitanlegt um, þegar aðalkjörskrá 
var samin, að þeir mundu fullnægja þessum skilyrðum fyrir 1. júlí, og sömuleiðis þeir 
kjósendur, er láðst hefir að setja á aðalkjörskrá, og einhverra orsaka vegna hafa ekki 
átt kost á að koma fram með aðfinslur við kjörskrána í tæka tíð. 

12, ør. 

Fjórtán dögum áður en aðalkjörskrá er lögð fram, skal auglýsa hvar það verður 
     

gert, á þann hátt, sem þar er venja að birta almennar auglýsingar. Kjörskráin skal liggja 
frammi frá dagmálum til miðaftans dag hvern, næstu 14 daga eftir að hún 
Staðfest eftirrit af skránni má hafa til þess að leggja fram. 

  

ar lögð fram. 

19 . 
ið. gT. 

Aður en þrjár vikur eru liðnar frá því er kjörskráin var lögð fram, skal hver sá, 
kæra vill, að einhverjum sje slept af skrá eða ofaukið þar, hata afhent oddvita hreppsnefndar 
eða bæjarstjórnar kæru sína með þeim rökum og gögnum, er hann vill fram færa til 
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8. stuðnings máli sínu. Sje kæran um það, að einhver sje á skrá tekinn, sem eigi hafi rjett 

“ tilað standa þar, skal oddviti hreppsnefndar eða bæjarstjórnar innan 3 daga senda þeim, 
er kærður er, eftirrit af kærunni, og skal gagngert senda með það til viðtakanda 

14. 
Aðfinningum þeim við kjörskrárnar, sem þannig eru fram komnar, skal hlutað- 

eigandi sveitar- eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, sem haldinn sje áður en 3 

næstu vikur eru liðnar. Til þess fundar skulu með 8 daga fyrirvara kvaddir bæði þeir, 

sem fram hafa komið með aðfinningarnar, og þeir, sem mælt er á móti. Samkvæmt þeim 

skjölum, sem aðiljar málsins leggja fram, og framburði vitna, sem þeir leiða, skal leggja 

úrskurð á ágreininginn og rita hann með fám orðum í hina venjulegu gjörðabók sveitar- 

eða bæjarstjórnarinnar. 

Með kærur og aðfinningar við aukakjörskrá þá, sem um ræðir í 11. gr., skal fara 

sem við aðalkjörskrána, en þó þannig, að frestir allir sjeu */; styttri, og að samrit auka- 

kjörskrárinnar skuli sent oddvita yfirkjörstjórnarinnar fyrir 1. júlí. Þegar búið er að 
leiðrjetta kjörskrárnar samkvæmt þessu, skal öll hreppsnefndin eða bæjarstjórnin rita 

nafn sitt undir þær. Eftir þetta verður á því ári engin breyting gerð á kjörskránum, 

nema dómur sje á undan genginn. 

15. gr. 

Kjörskrár skulu samdar í tvennu lagi, og skal önnur skráin fyrir 1. dag apríl- 

mánaðar send oddvita yfirkjörstjórnar þeirrar, er í hlut á. Hann skal fyrir 1. dag maí- 

mánaðar skýra Stjórnarráðinu frá, hvort hann hafi tekið við öllum kjörskránum, en ef 

svo er ekki, hverjar vanti. 

16. gr. 

Sá, sem er óánægður með úrskurð þann, er synjar honum kosningarrjettar, má 

heimta, að sjer verði fengið eftirrit al úrskurðinum kauplaust, og getur hann sótt málið 

fyrir dómi. Mál út af þessu skal farið með sem gestarjettarmál. Rjettargjöld skulu engin 

greidd fyrir undirrjetti, og skal dómarinn skipa mann fyrir hönd sveitar- eða bæj arstjórnar, 

er stefnt er. Halli dómur þannig, að sækjandi málsins eigi kosningarrjett, skal taka hann 

á kjörskrá. þegar er hann leggur fram eftirrit af dóminum. 

17. gr. 

Samkvæmt adalkjårskråm og aukakjårskråm skulu allar kosningar til Alþingis 

fara fram á því ári. Þeir menn, er standa á aukakjörskrá (11. gr.), hafa rjett til að greiða 

atkvæði, ef þeir hafa fyrir kjördag fullnægt þeim skilyrðum, er sett eru. Fari fram kosning 

oftar en einu sinni sama ár, skal við síðari kosningarnar nota eftirrit af kjörskránum, er 

hreppsnefnd eða bæjarstjórn staðfestir. 

Framboð þingmannaefna og umboðsmenn. 

18. gr. 

Nú býður einhver sig fram til þingmensku, og skal hann þá tilkynna vfirkjör- 

jórninni í kjördæminu framboð sitt skriflega svo snemma, að það komi henni í hendur 

eigi síðar en 4 vikum á undan kjördegi. > 

B
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Framboði skal fylgja skrifleg yfirlýsing að minsta kosti 12 kjósenda í kjördæmi Nr. 28. 

því, þar sem þingmannsefni leitar þingmensku, um að þeir styðji kosningu þess. 
Það er eigi nauðsynlegt, að kjörgengi þingmannaefna sje sannað fyrir kjörstjórn- 

inni, en Alþingi fellir úrskurð um kjörgengi þeirra, sem kosnir eru. 

Enginn má gefa kost á sjer í fleirum en einu kjördæmi við sömu kosningar. Brjóti 

fyrir. 
Nú deyr frambjóðandi áður en kosning fer fram, em eftir að framboðsfrestur er 

nokkur móti þessu, er sú kosning eð? þær kosningar ógildar, er hann kann að verða 

liðinn eða á næstu 3 sólarhringum fyrir það tímamark, og má þá annar maður innan 8 

daga bjóða sig fram til þingmensku, ef fullur helmingur af meðmælendum hins látna eru 

meðal meðmælenda hans. 

Kt fresta þarf kosningu í kjördæminu af þessum ástæðum, stofnar Stjórnarráðið 

til mýrrar kosningar á þann hátt, sem fyrir er mælt í 53. gr. laga þessara. 

19. gr. 

Hvert pingmannsefni å rjett á, sje hann eigi, sjálfur viðstaddur, að gefa einum 

manni eða tveimur í hverjum hreppi umboð sitt tilað gæta hagsmuna sinna við kosninguna. 

Þessir umboðsmenn hafa rjett til að vera viðstaddir atkvæðagreiðsluna á kjörfundun 

og gæta þess, að alt fari þar löglega fram. En skyldir eru þeir að hlíta þeim fundarreglum. 

sem kjörstjórnin ákveður. 

Undirbúningur af hálfu kjörstjórnar. 

20. gr. 

Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð þingmannaefna (18. gr.), 

skal yfirkjörstjórnin tafarlaust láta fullgera kjörseðla fyrir umdæmi sitt, þar sem kosning 

á fram að fara. En hafi eigi fleiri boðið sig fram til kosningar í kjördæminu en kjósa skal, 

þarf engin kosning fram að fara, heldur lýsir kjörstjórnin þingmannsefnið kosið eða þing- 

mannaefnin kosin. Stjórnarráðið annast prentun á eyðublöðum undir kjörseðla og sendir 

þau yfirkjörstjórnum. Kjörseðlar skulu búnir til úr haldgóðum pappír, sem prent eða 

skrift sjest ekki í gegnum, þegar letrið snýr niður. Sjeu þeir allir nákvæmlega jafnstórir 

og eins í lagi og með sama lit. Yfirkjörstjórnin annast útbúning kjörseðlanna að öðru 

leyti. Á hvern seðil skal skrá með skýru og stóru prentletri nöfn allra þingmannaefna 

í kjördæminu og skulu þau standa í stafrófsröð. Eigi tvö eða fleiri þingmannaefni í sama 

kjördæmi að öllu samnefnt, skal einkenna þá til aðgreiningar með heimilisnafni eða stöðu. 

Eigi skal fullgera fleir seðla en þá, er sendir verða kjörstjórnum í hreppunum, og skal 

yfirkjörstjórn forðast að láta óviðkomandi sjá seðlana, áður en hún sendir þá. 

Kjörseðil skal gera á þann hátt, er hjer segir: Hverju nafni skal ætla þverskák, 

er sje 214 em. á breidd. Til vinstri handar við nafnskákirnar skal vera svartur borði upp 

og ofan, 3 em. á breidd, og í honum miðjum hvítir kringlóttir reitir, % em. að þvermáli. 

Skal kjörseðill vera svipaður þessu: 

3. nóv.



Nr 
, nóv. 

OS 
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Kjårsedla skal yfirkjårstjøérn brjéta saman áður en hún sendir þá frá sjer, og skulu 

þeir vera svo brotnir, að óprentaða hliðin snúi út, svo að letrið á þeim sjáist ekki. Þeir 

skulu og vera svo brotnir, að auða röndin á seðlinum falli á svarta borðann, enda skal 

svo frá broti gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur í sama brot, er kjósendur hafa notað þá. 

21. gr. 

Tíu dögum eftir að framboðsfrestur er liðinn, skulu kjörseðlarnir fullgerðir, og 

skal yfirkjörstjórnin daginn eftir afhenda til flutnings á næstu póststöð sem ábyrgðar- 

sending þá seðla, sem senda skal undirkjörstjórn hverri, nema nauðsynlegt sje að senda 

hraðboða með þá, en kjörstjórn hverri skal senda jafnmarga seðla sem kjósendur eru á 
kjórskrá í hennar umdæmi og 10% fram yfir. Seðlarnir skulu sendir í vönduðum umbúð- 

um, er yfirkjörstjórnin innsiglar með embættisinnsigli sínu svo vandlega, að eigi sje auðið 
að opna umbúðirnar og ná út seðlum, án þess að brjóta innsiglið. 

22. gr. 

Jatnfremt og yfirkjörstjórnin sendir undirkjörstjórnum kjörseðla, skal hún láta 

hverri sendingu fylgja umslög, fóðruð sterku ljerefti og með áprentaðri utanáskrift til
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» … ;; . . . en A = . … , 8 I. DR yfirkjörstjórnarinnar. Hverri undirkjörstjórn skulu fengin 4 umslög, og skal á neðra Nt. 28. 
framhorni vera prentað á tvö þeirra: ógildir seðlard og á tvö: vafgangsseðlara. - ho. 

Umslög þessi skulu vera svo stór, að allir seðlar af hvorri þessari tegund komist 
2 í eitt umslag, en hin umslögin sjeu til vara. Auk þess skal yfirkjörstjórnin láta fylgja stórt 

og sterkt ljereftsfóðrað u mslag, með áprentaðri utanáskrift sinni, og á efra framhorni nafn 
undirkjördæmisins, og skal í það umslag leggja hin umslögin. Yfirkjörstjórn skal jafn- 
framt senda hverri undir kjörstjórn í kjördæminu löggilta kjörbók til afnota við kosninguna, 
og skýrslu um, hver þingmannaefni hafi boðið sig fram. 

Kjördagur. 

23. gr. 
bå er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal kjördagur vera hinn sami 

um land alt, hinn fyrsti vetrardagur. 

Bæði er þetta á sjer stað og þegar almennar kosningar fara fram eftir þingrof, 
skulu allar kosningar gilda frá hinum almenna kjördegi, þótt einstöku kosningar hafi 

fram farið á þeim degi. 

Kjörstaður, kjörherbergi, atkvæðakassi. 

24. 
Kjörstaður í hverjum hreppi skal að jafnaði vera þingstaður hreppsins. Ef gallar 

á er bergjum á þingstaðnum eða önnur atvik gera það torvelt, að halda 1 þar kjörfund, 
yfirkjörstjórninni heimilt að ákveða annan kjörstað, þar sem fá má viðunandi herbergi, 

og sje sá staður svo nálægt þingstaðnum, sem vel má við koma. Sje kjörþing haldið 
annarstaðar en á þingstað hreppsins, skal yfirkjörstjórnin auglýsa það á kirkjustöðum 
hreppsins 8 dögum á undan kjörfundi. 

gr. 

25. gr. 

Í húsinu, þar sem kosningin fer fram, skal vera annað herbergi áfast, svo lagað, 
að eigi verði í það gengið nema úr kjörherberginu. Sje eigi á slíku völ, má tjalda fyrir eitt 
hornið í kjörherberginu, svo eigi sjáist þangað. J i pang 

Fjald skal festa fyrir glugga, er vera kynnu á herberginu eða hinu tjaldaða horni, 
svo að eigi verði inn þangað sjeð að utan, og skal tjaldið ná svo langt út fyrir gluggann, 
að eigi sje auðið að stinga kjörseðli út að glugganum, svo að hann sjáist að utan. Tjald 
þetta skal á hæfilega mörgum stöðum fest niður á jöðrum með innsigli kjörstjórnar. Í 
herberginu eða hinu tjaldaða horni skal vera lítið borð. sem skrifa má við. 

26. gr. 
Í hverjum hreppi varðveitir hreppstjóri. en í kaupstað bæjarfógeti, atkvæða- 

kassana, er landsstjórn hefir útvegað í fyrstu á kostnað landssjóðs. Skulu kassarnir allir 
vera með sömu gerð, eigi minni en 31,- em. að lengd, 21 em. að breidd og 15, em. á hæð, 
með loki á hjörum og góðri læsingu fyrir. Langs eftir miðju lokinu skal vera rifa, er sje 
15, em. löng, 6,, mm. víð að ofan, en víðari að neðan. Kössunun skulu fylgja sterkir 
ljereftspokar, hæfilega stórir til að hafa utan um kassana, er kjörstjórn sendir þá til yfir- 
kjörstjórnar. 

Ef síðar þarf að endurnýja kassa eða, poka. kostar sveitar- eða bæjarsjóður þá 
endurnýjun.



Nr. 28 

nóv. a 
>. 
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Kosningarathofnin. 

27. gr. 

Á hádegi skal kjörfund setja. og skulu þá mæta á kjörstað allir kjörstjórarnir; 

sjeu eigi allir mættir, kveðja þeir, sem við eru úr kjörstjórninni, ralinkunnan mann eða 

menn af kjósendum til að taka sæti Í kjörstjórninni, og halda þeir sæti sínu, þótt hinir 

komi síðar. 
28. gr. 

Á meðan á kosningarathöfninni stendur, má aldrei nema einn úr kjörstjórninni 

ganga út í senn; felur hann öðrum úr kjörstjórninni verk sitt á meðan. 

29. gr. 

Kjörstjórnin skal sitja við borð í kjörherberginu: auk kjörstjórnarinnar má enginn 

inni vera í kjörherberginu, nema einn kjósandi í senn, og einn eða tveir umboðsmenn af 

hendi hvers þingmannsefnis (sbr. 19. gr.), sjeu. þeir eigi sjálfir viðstaddir. 

30. gr. 
> 

Athöfnin byrjar með því að oddviti kjörstjórnarinnar leggur fram seðlaböggul 

þann, sem hann hefir fengið frá yfirkjörstjórninni, og skulu allir, sem við eru, gæta þess 

vel. hvort innsiglin eru heil, eða böggullinn ber þess merki, að hann hafi verið opnaður; 
25 

í kjörbókinni, og riti kjörstjórn og þingmannaefnin eða umboðsmenn 

þeirra undir. Því næst opnar oddviti böggulinn og telur seðlana, en meðkjörstjórar og 

umboðsmenn eða þingmannaefni telja líka: skal þess gætt, hvort tala seðlanna kemur 

heim við tölu þá, sem tilgreind er í brjefi því. er yfirkjörstjórnin skal láta fylgja hverjum 

g 

x 
o skal þessa getið 

  

seðlaböggli. Þess skal getið í kjörbókinni, og skrifa kjörstjórar og umboðsmenn eða 

þingmannaefnin þar undir. 

öl. gr. 

Kjörstjórnin skal, áður en kosning byrjar, skipa til dyravörslu 2 menn eða fleiri, 

sem skiftast á. 

Nú segir kjörstjórn dyraverði til. að kosning, byrji, og skal dyravörður þá hleypa 

inn kjósendum, einum í senn. 

Sje ágreiningur um, í hverri röð kjósendur komist að, skal röðin á kjörskrá ráða, 

þannig að dyravörður hleypir þeim fyr inn, sem framar stendur á kjörskrá af þeim, sem 

gefa sig fram. 

Kjósandinn gengur til oddvita kjörstjórnarinnar, er haun kemur inn í herbergið, 

og fær oddviti honum einn kjörseðil, ef kjörstjórnin kannast við manninn og hann stendur 

kjörskrá. 

Þekki kjörstjórnin ekki manninn, er honum kostur ger að fá inn með sjer 2 kjósend- 

ur, sem kjörstjórnin bel kkir, og ef þeir vilja lýsa yfir því, að viðlögðum drengskap sínum, 

að maðurinn sje sá, r hann kveðst vera, þá er það næg sönnun, en geta skal þess í kjör- 

bókinni. Að því búnu ganga vitni þessi út, en kjósandi verður eftir. 

32. gr. 

Engum manni, sem å kjårskrå stendur, má kjörstjórnin meina að greiða atkvæði, 

og engum leyfa það, sem eigi stendur á henni, nema hann með vottorði sýslumanns eða 

bæjarfógeta sanni, að nafn hans standi á annari kjörskrá í kjördæminu, og að hann hafi 

afsalað sjer þar kosningarrjetti sínum. Um þetta skal getið í kjörbókinni, og nafn og 

heimili kjósanda tilgreint. Vottorð sýslumanns eða bæjarfógeta fylgi endurritinu af 

kjörbókinni.
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33. gr. 
Þá er kjósandi hefir tekið við kjörseðlinum, sem oddviti afhendir honum, fer 

kjósandi með hann inn í klefann (afherbergið), að borði því, er þar stendur, og stimplar 
alveg yfir reitinn, sem er fyrir framan nafn þess eða nöfn þeirra, ef fleiri en einn á að kjósa, 
sem kjósandinn vill velja, með svörtum stimpli, sem kjörstjórnin leggur til, og skal hann 
vera Í em. að þvermáli. Þegar kjósandinn hefir stimplað yfir reitinn, skal hann þerra hann 
(reitinn) vel með þerripappír, sem kjörstjórnin leggur til, og sjer um, að nóg sje til af, og 
brýtur hann síðan seðilinn saman í sama brot er hann var í, er hann tók við honum. svo 
að letrið snúi inn, gengur inn að kjörborðinu og stingur sjálfur seðlinum í atkvæða kassann 
gegnum rifuna á lokinu og gætir þess, að enginn sjái hvað á seðlinum er. 

Stjórnarráðið skal í fyrsta sinni útvega stimplana, og greiðist sá kostnaður, er 
at því leiðir, úr landssjóði, en um endurnýjun þeirra fer svo. sem fyrir er mæltum atkvæða- 
kassana í 26. gr. 

Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að haun sje eigi fær um að kjósa á tyrirskip- 
aðan hátt sakir sjónleysis eða annarar líkamsbilunar, er kjörstjórn metur gilda ástæðu. 
skal sá úr kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til. veita honum aðstoð til hess í kjörherber- 
einu. Þetta skal bókað í kjörbókina að tilreindum ástæðum. 

Meðkjörstjórarnir í hverri kjörstjórn skulu hafa fyrir sjer hvor sitt eftirrit af 
kjörskránni og gera merki við nafn hvers kjósanda, um leið og hann hefir neytt kosning- 
arrjetter síns. 

ar 
öð. ET. 

Áður en fyrsti kjósandi lætur seðil í kassann, skal kjörstjórnin og þingmannaefnin, 
eða umboðsmenn þeirra, gæta þess, að kassinn sje tómur, og síðan læsa honum. 

56. gr. 

Engin merki má á seðilinn gera önnur en að stimpla yfir auða reitinn, hvorki 
rispu nje blýantsstrik nje önnur slík einkenni, er gert geta seðilinn þekkjanlegan frá hinum 
seðlunum. Finnist slíkt merki á seðli við atkvæðatöluna á eftir. eða ef stimplað er út 
fyrir ytri brún svarta borðans, er slíkur seðill ógildur. 

91. gr 

Láti kjósandi sjá, hvað á seðli hans er, er seðillinn ógildur. og má eigi leggja hann 
í atkvæðakassann. Sama er og, ef kjósandi setur skakt kjörmerki á seðil, eða seðill merkist 
hjá honum af vangá. Hvort heldur af þessu á sjer stað, skulu seðlarnir afhentir kjör- 
stjórninni, sem skráir athugasemd um það í kjörbókina. Skulu þessir kjósendur því næst 
víkja frá atkvæðagreiðslunni að sinni og atkvæðagreiðslunni haldið áfram, uns allir 
kjósendur þeir, er viðstaddir eru, hafa átt kost á að greiða atkvæði. 

Þá er kjósandi hefir lagt seðilinn í atkvæðakassann, fer hann út. en næsti kjósandi 
kemur inn, og svo koll af kolli, uns atkvæðagreiðslu er lokið. 

58. gr. 

Atkvæðagreiðslu má ekki slíta meðan kjósendur gefa sig fram, án þess hlje verði 
á; þá er ekki gefa sig fram fleiri. skal enn bíða Þ klukkustundar og taka við atkvæðum 
þeirra kjósenda, er á þeim tíma gefa sig fram. Þó má. eigi slíta atkvæðagreiðslu að þeim 
fjórðungi klukkustundar liðnum, meðan kjósendur gefa sig fram, án þess að hlje verði á. 
og aldrei má atkvæðagreiðslu slíta fyr en 3 klukkustundir eru liðnar frá því er byrjað 
var að taka við atkvæðum, nema allir kjósendur, sem á kjörskrá standa, hafi nevtt at- 
kvæðisrjettar. 

Nr. 28. 
” 
ð. nov.
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Nr. 88. Þegar allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, greiða þing- 

3. nóv. mannaefnin og umboðsmenn, ef þeir hafa kosningarrjett, svo og kjörstjórnin atkvæði á 

sama hátt og aðrir kjósendur. Því næst skulu þeir kjósendur aftur kallaðir fram eftir 

stafrófsröð, sem nefndir eru í 37. gr., fyrri málsgrein, og þeim fengnir nýir seðlar, til að 

greiða atkvæði á, á meðan seðlaforðinn endist. 

39. gr. 

Þingmannaefni og umboðsmenn þingmannaefna eiga rjett á að gæta þess, að 

kjörstjórn og kjósendur hegði sjer lögum samkvæmt við kosningarathöfnina, og má hver 

þeirra átelja við kjörstjórnina, það er honum þykir áfátt. 

Nú þykir þingmannsefni eða umboðsmanni þess eitthvað ólöglegt við kosning- 

arathöfnina, og fær það eigi leiðrjett, og á það þá rjett á að Íá á ágreiningsálitið bókað 

þegar í stað í kjörbókina, og sker Alþingi úr því síðar, hver áhrií það skuli hafa á kos- 

ninguna. 
40. gr. 

Þá er atkvæðagreiðslu er slitið, skal oddviti kjörstjórnarinnar þegar taka atkvæða. 

kassann, án þess að opna hann, og að meðkjörstjórunn, þingmannaefnum og wumboðs- 

mönnum þeirra ásjáandi, vefja ljerefti eða öðru slíku haldgóðu efni vandlega utan um 

hann á alla vegu og binda utan um: láta síðan kassann, þannig útbúinn, ofan í lj ereftspoka 

þann, sem honum fylgir, binda vandlega fyrir með snæri eða sterku seglgarni, sem ekki eru 

hnútar á og setja innsigli kjörstjórnarinnar á fyrirbandið, og pokann sem næst hnútnum: 

sömuleiðis eiga þingmannaefni og umboðsmenn, sem viðstaddir eru, rjett á setja innsigli 

sín á enda fyrirbandsins 

Þá skal oddviti leggja í umslag sjer alla þá seðla, sem ógildir hafa orðið (57. gr.). 

og Í annað umslag alla þá seðla. sem afgangs eru ónotaðir. 

tl. gr. 
Oo 

í 

Til alls þessa skal nota umslög þau, sem yfirkjörstjórnin hefir sent í þessu skyni. 

Í hvort umslag skal jafnframt leggja miða með samtölu seðlanna, sem í því eru, undir- 

skrifaðan af kjörstjórn og þingmannaefnum eða umboðsmönnum þeirra. Seðlatölunnar 

af hvoru tagi skal geta í kjörbókinni. 

42. 

Þá er kosningarathöfninni ec lokið og át hókeð í kjörbókina, skulu kjörstjórarnir 

og umboðsmenn eða þingmannaefni, sjeu þau viðstödd, rita undir hana. 

Neiti kjörstjórnin að bóka eitthvað fyrir þíngmannsefni eða umboðsmann áhrær- 

andi kosningargjörðina, á hann rjett á að bóka það     jáur og skrifi hann nafn sitt undir. 

15. gr. 

Þegor búið er að loka báðum umslög unum með kjörseðlunum, skal kjörstjórnin 

leggja. þau, ásamt lyklinum að atkvæðakassanum, þegar í stað í aðalumslagið og setja 

innsigli sitt fyrir; einnig eiga þingmannaefni og umboðsmenn þeirra rjett t á að setja fyr 

aðalumslagið innsigli sitt á þann hátt, að umslagið verði eigi opnað án þess innsiglið 

raskist. Si Síðan skal tafarlaust senda áreiðanlegan mann með brjefið, atkvæðakassann og 

kjörbókina í vatnsheldum umbúðum til formanns yfirkjörstjórnar og viðurkenning hans 

tekin fyrir. 
44. gr. 

Þá er kosning þingmanns er ógild, samkvæmt 29. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 

39. og 48. gr. þessara laga. skal Stjórnarráðið skipa fyrir um nýja kosningu, svo fljótt 

sem verða á má.



Nr. 28. 

t kosning fyrir í einhverjum hreppi á hinum ákveðna degi, sökum óveðurs > nóv 

  

Nú te     
      eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, kveð 1 til kjörfundar af    nýju á þann hátt, sem mælt er fyrir um í annari málsgrein 51. gr. þessara laga   

Kosningarúrslit. 

10. 

  

fyrirvara á undan kosningunum ' su ýsa stund       
y at á ar hú rammi a 4 7 +17 og stað, þá er hún komi saman opna at 

    

   

   

Þingm: 

meðan atk 

sig fram 1, 

dyrum, svo 

kveðja valinkunna menn til að 

  

   
   
       

     
    

Pi 1 1, 
áfram uns allir atkvæ "dak asSsarnil kal loka ílátinu 

og hrista það, svo að se saman. 

„les upp , nafnið, 

sem við er mei 1 selnum € eða umboðs- 
… 7 

monnum til 

  

i nar 1 nað ri 
2ugunar, EN. MMeÖK} 

K Pm herana 23 2 
hafin nvers STER OM 

  

mMannse 

  

    og umboðsmönnum, einhver >    

  

   
     ra NN Ir MAAS 3 sreiningur meðal ki   

   
sjerstå 

  

 elu ur ógi da.      

ilubkesti á inomannaa P nemMannat 

þann 
i    ritar nöln á samskonar
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- seðla hvert um sig, lætur seðlana samanbrotna í hylki og breiðir yf 

' hvern af óviðkomandi áhorfendum, að draga einn seðil úr hylkin 

seðlinum til, hver sje kosinn. 

  

1. x 1 
og kveður til ein- 

, 

  

nafnið     

50. 
Þegar búið er að telja atkvæðin, skal vfir 

alþingismanni kjörbrjet, samið samkvæmt fyrirmy nd, er 

og senda Stjórnarráðinu tilkynning um úrslit Í 
birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

     

    

    

    hinum kjörna 

„ segir fyrir um, 
ne slet ax 

„ og skal það 

Nú ferst kosning     Fyrir Í hreppi á hinum ákveðna degi, af því að kjörseðlasending 

kemur eigi til skila, og skal 

  

ð yfirkjörstjórninni, sem 
endurnýjar sendinguna svo 

  

ður hún með þingboði Undir eins og kjörstjórn fær kjörs |] i örfundar 
. 

ti til 
í hreppnum eða kaupstaðnun en að viku liðinni. Ska 

gagngert með þingboðið á 

    

    

   

  

   

Komi atkvæðasending eigi til ski la til yfirkjörstjórnar, 

lætur yfirkjörstjórn nýja kosning 

  

) 
sama hátt og segir í hinum fyrri 

  

irsta,ð eigi ix 
J 

Sje atkvædasending frå einhverjum | omin til vind jestjårnar å beim 
1 tíma, sem nefndur er Í 46. er. 

  

áður opna atkv ssa og önnur      
      

kjörgögn á ákveðnum degi, svo sem í verið, en að eins elgi Sl neinn þing- 

mann kosinn fyr en atkvæðasending sú, er i komin og þau atkv talin með. 

Hn auglýsa skal þingmannaefnum eða umboðs m þeirra, eftir því sem auðið er 

hve nær sendingin verði opnuð, til þess að þeir eigi kost á að vera þá viðstaddir. 

Uppkosningar, aukakosningar og kosningar eftir þingrof. 

jörtíma bil     

     

  

      
7 a MIN nr jar kosningar svo sem því verður 

eða þurfa by kir, 0 og åkv og getur bad þá, ef stytt fresti 

  

sem ákveðnir eru í lögum þessum, og skal það auglýst a Íyrirski tjórnar- 

óindanna, og jafnframt tilkynna yfirkjörstjórni svo al ið     

undirkjörstjórnum þau gögn, er lög þessi ákveða. 
   

Að öðru leyti fer um kosninguna eins og lös     
Aukakosning gildir fyrir svo langan tíma, sem sí er hinn nýkosni kemur 

í staðinn fyri. 

   sa, og ákve þá konungur kjördag, 

er auglýstur skal yfirkjörstjórnum       geti sent w 

lögboðin kjörgögn. Áð öðru leyti iara þessar kosningar fram samkvæmt 

laga þessara. 

tæka tíð, svo að 

    

or g! 

Hvenær sem kosning á þingmanni eða þingmönnum fer fr á öðrum tíma árs 

en hinum lögskipaða kjördegi, skal fara eftir kjörskrám þeim, sem Í g 

kosningin fer fram. 

  

di eru á þeim tíma, 

o
g
 = 

5
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Kostnaður. Nr. 28. 

3. nóv. 

56. gr. 
jJörstjórer í yfirkjö 

d 
sr 

  

I stjórn og umdirkjörstjórn fá í þóknun fyrir ferðakostnað 
kr. á dag, er þeir vegna kosningarinnar eru frá heimili sínu, svo og 

  

oO    

  

      

sendiferða, húsnæðis o. fl. 

sýslusjóði og í kaupstöðum úr bæjarsjóði; 
skal greiða úr sveitar eða bæjarsjóði. 

Kærur um kjörgengi. 

i. 57 R
 r sr. 

  

1gmann þann, er kosningu Í skorti einhver 
1 Ann þá innan 14 daga, frá því er kost ningarúrslit voru auglýst 

så ar kæru í tveim amritum, og afgreiðir. hann kær una SVO    } tórnarráðsina, Sendir Stjórnarráðið |} þegar í stað annað samritið 
þingmanni þeim, sem kæran varðar, en hitt skal lagt fyrir Alþingi. 

BE. Eðlutbundnar Kos sningar. 

Kosningarrjettur og kjörgengi. 

öð. gr. 
Við hlutbundnar kosningar, er fram eiga að fara um land alt í einu lagi á þing- 

mönnum til efri deildar Alþingis, eiga kosningarrjett og kjörgengi allir hinir sömu, konur 
og karlar, sem kosningarrjett hafa og kjörgengi samkvæmt 1.—6. gr., ef náð hafa fullum 
55 ára aldri, þá er ke osning fer fram, en að öðru leyti með sömu skilyrðum. 

Kjörstjórn. 

=
 ) far a fram 

, 
sem situr í R teyk 

landskjörnum þingmönnum, 

      

javík. Í henni skulu sitja þrír 
ramt skipar ráðherra 2 menn til vara og taka 

útnefning þeirra greinir. 

skipar ráðherra í 

      

lum hinna í þeirri 

Enginn má sitja í landskjörst bjórn, sem er þingmannsefni við þá kosning. Lands- 
| skal hafa gjörðabók löggilta af Stjórnarráðinu og 
bóka í bana allar gjörðir sínar, móttöku framboð lista, útsending og viðtöku kjörseðla, 
brjef, úrsku i 

Hlutbundnum kosningum stýra hinar sömu undirskjörstjórnir sem óhlut- 
bundnum kosningum. 

órn undi rbýr kosninguna. Hún 

  

34 rð1, samtölu atkvæða, úrslit kosninga og annað þess háttar. 

  

Kjörskrár. 

60 gr 

sem fram á að fara hlutbundin kosning landskjörinna þingmanna, skulu     Það 

bæjarstjórnir í kaupstöðum og hreppsnefndir í sveitum semja, jafnhliða hinum árlegu 
  

J 

rám, skrá yfir alla þá, er kosningarrjett hafa til landskosninga í kaupstaðnum eða 

 



5. hreppnum. Un samning, framl: 

162 

  ung og aðfinslur við þessar kjörskrár gilda allar sömu 

rár. Um aukaky 
   

  

til þessarar kosningar gilda >    

   

  

       

      

reglur sem um hinar árlegu kjöa 

og hinar sömu reglur sem um hinar árlegu aukak 

1 dag á eftir, ef 1. jú 
mum Í efri deil:   

rep á 

  

vikum istar með 1 

þinga mannaefna A þeirra sem fram 

    
   
   

  

   

    

   

    
   

tilgreindi stöðu og t i reimili, að enginn 

"hve anns nafn má á 

    

vafi 

hafi oc 
land 
dl 

setja, nema, hann 

  

listanum til landskjörstjórnar. Berist 

ess skri flegt levfi har      bad nafn burt af ! Hsta. Nú hefir í 

  

nafn sitt á Áeirum Hstum en , nafnið burtu at öllum listunum. 

  

  

Á framboðslista skulu að jafnaði v fleri nöfn þingmannaefna en kjósa 

á þingmenn í hvert skifti, með því að “ i enn skulu kosnir á 

sama lista, án nokkurrar greinin fyrir b fram. fildur er frambodslisti, bått å honum 

  

standi færni nöfn, en ógildur 

Framboð If 

að þeir styðji þann 

Suðuramti, 30 úr 

hvoru um sig. 

ósenda á landinu um ; h 
PÅ 

    

   
i 60 vera úr fyrverandi 

ramti og Vesturamti, 

ko: 
  

ba 

i verandi Nort Bu     fyrverandi 

Listar skulu afhentir formanni landskjörstjórnar, og ritar hann á þá dag og stund, 

er hann veitir þeim móttöku, og merkir þá með bókstöfunum A, B, C o. s. frv., eftir því 

sem þeir berast honum. 

  

Á hverjum lista skal 

  

„reina umboðsmenn fyrir lstann. Sjeu umboðsmenn 

  

eigi tilgreindir, eða umb hoðsmaði ir, eru þeir, er fremstir standa þingmannaefna, 

þr 

  

rjettir umboðsmenn listans. 

    
' umboðsmenn gæta rjettar lista þeirra, er þeir eru fyrir, 

skurðun fra1 

  

við skoðun og ú 
Z jorsedla og talning atkvæda, og gefa 

bær upplysingar listunum vidvikjan a landsk ól n þarfnast og óskar; svo er þeim 

og heimilt að mæta eða a gefa í a fyrir sina hånd vid kosti ningargjord 

á hinum einstöku kjé að it fari löglega fram. En skyldir 

eru þeir að hlýða fandarreglum, er kjörstjórnir seta. fæ 5 d J 

Undirbúningur af hálfu landskjörstjórnar. 

29 yr 60. gr. 
x 

ja landskjörstjórnina til fundar degi eftir að sk 

á, sem settur er 1 í 

Oddviti land: 

liðinn er frestur 
     

   

        

ir afhending framboðslista, eða beri það upp 

á helgan dag, þá næsta v irkar an dag á I“ 
ir, og sk al umboðsmönnum þingmannaefna og með- 

saddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutað- 

eigandi umboðsmönnum gefinn kostur á að Jetta 

eftir því sem tími og atvik leyfa. lu Er er a land sirjör stjórn hefir bent Á sigt Eglu 

ir innan tilsetts frests, kveður hún uy 

  

L 
i im kostur á 

  

mælenda gc 

þá, og má veita frest í því skyni, 
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teljast. Sje listi úrskurðaður ógildur, skal eftirrit af úrskurðinum þegar afhent hlutað- 
eigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum, ásamt eftirriti af listanum, ei 

Þá er listar hafa verið úrskurðaðir, skal landskj Jörstjórnin tafarlaust láta fullgera 
kjörseðla og gera almenningi kunnugt með auglýsingu í Lí 
framboðslistar sjeu í 

  tækur er ger. 

  

    birtingablaðinu, hverir 
kjöri, með tilgreindum nöfnum þingmannaefna á hverjum lista 

og bókstaf hvers lista. En hafi eigi nema einn listi er gildur er tekinn, komið til 
landskjör-stjórnarinnar í tæka tíð þarf engin kosning fram að fara, heldur lýsir 
landskjörstjórnin þá kosna, er listinn greinir. 

64. or. 
z 

Á kjörseðli skulu allir framboðslistar, er gil ildir hafa verið m etnir, teknir upp, 
þannig að öðru megin á hæfilega stóru blaði sjeu prentuð út af fyri hvert niður af 

  

öðru í i, sem þó má vera 

  

óbreyttri röð, nöfn þingmannaefnanna ásamt stöðu og heimi 
1 

Í 

skammstafað á hverjum framboðslista, hver nafna ar dd, un ókstat, og skulu vera 

      feit og skýr strik til aðgreiningar milli listanna. seðilinn hver 
     

  

við annars hlið í röð eftir bókstöfum sínum töfn þingmannaefnanna á hverjum lista 
aðskilin með þverstrikum. Hæfilegt bil fyrir skrifaðan tölustaf skal vera fyrir framan 
hvert nafn innan þess striks, sem takmarkar listann. 

Kjörseðlar skulu vera úr góðum þykkum pappír, og skal landskjörstjórn gæta 
þess, að eigi sjeu fullgerðir fleiri seðlar en þeir, er sendir verða kjörstjórnum. Þeir skulu 

  

vera brotnir saman með óprentuðu hliðina út þanni ig að ekki sjáist letrið á þeim, og skal 
svo frá brotinu gengið, að auðvelt sje að leggja þá í sama brot, er þeir eru notaðir. 

ax 
69. gr 

Áður en framboðsfrestur er liðinn, skal Stjórnarráðið senda Íandskjörstjórn skrá, 
er sýni tölu kjósenda í hverju lögsagnarumdæmi landsins. Svo löngu fyrir kjördag, að 
vissa sje fyrir að seðlarnir komi í tæka tíð, skal landskjörstjórn senda sýslumönnum og 

rseðla og kjósendur eru í lögsagnar- 
umdæmi hvers þeirra og nægilega marga seðla umfram, ásamt 

D 

  

  bæjarfógetum í ábyrgðarsendingum jafnmarga kj 

    

æfilega mörgum listum 

  

með nöfnum þingmannaefna. Þeirri sendingu skulu og fylgja nægilega mörg umslög til 
1 handa kjörstjórnum, eins og um getur í 22. gr. laga þessara. , 8 8 5 5% I 

Þegar eftir móttöku þessarar sendingar, sendir sýslumaður eða bæjarfógeti kjör- 

órnum þeim öllum, sem eru í lögsagnarumdæmi FUN með hraðboða, ef á þarf að halda 
jafnmarga kjörseðla sem kjósendur eru á kjörskrá í hverju umdæmi og 10 % umfram. 

4 
Sl 

  

    

  

Seðlarnir skulu sendir í vönduðum umbúðum, er sýslumaður eða bæjarfógeti inn 
með embættisinnsigli sínu, svo vandlega, að eigi sje auðið að opna umbúðirnar og ná 

svo kjörstjórn kjörseðlaböggul i 

óopnaðan til kjörfundar. Brjóti nokkur innsigli fyrir kj örseðlasendingu eða hefti ferð 

hennar af ásettu ráði, varðar það sektum eða fangelsi, ef miklar sakir eru. 

igli ð. revma skal   út seðlunum án þess að brjóta inns 

  

Kjörstaður, kjörherbergi og atkræðakassar. 

66. gr. 

Úm kjörstað, kjörherbergi og atkvæðakassa fer eftir fyrirmlæum 24.--26. greinar 
í lögum þessum. 

Kosningarathöfnin. 

67. gr. 

Kosning fer fram á þann hátt, sem segir í 27.—-45. gr. lag ra, með þeirri 

      breytingu að kjósandi markar kross, rjettan kross aða sl þess lista á 

kjörseðlinum, sem hann vill gefa atkvæði 2 oO en að öðru leyti fer eftir bví sem samrýnst 

  

Nr. 28 

3. nóv.



a 
”. 
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Tu CC . . gense .x . . . 

Nr. 28, getur fyrirmælum nefndra lagagreina. Vilji hann breyta nafnaröðinni á lista þeim, er 
nóv. hann velur, skal hann setja tölustafinn 1 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa efst, 

töluna 2 fyrir framan það nafn, sem hann vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við 

nafn, er hann vill láta vera hið þriðja o. s. frv. Sje eitthvert nafn, sem hann getur ekl 
   

  

sig við, á þeim lista, er hann kýs, má hann strika það út, og telst það þá ekki með við sam- 

talningu atkvæða á þeim lista; þessi strik mega vera hvort heldur þverstrik eða langstrik 

yfir nafnið. Krossinn við listabókstafinn, tölustafinn við nöfnin og útst 

hann gera með blýant, er kjörstjórnin hefir til í kjörklefanum. Síðan leggur hann atkvæð- 
aseðilinn saman aftur í sömu brot, sem hann var í, stingur honum svo þannig saman- 
brotnum niður í atkvæðakassann. 

Ekki má kjósandi hagga neitt við hinum listunum, sem hann kýs ekki, hvorki 

strika út á þeim nje setja önnur merki á þá, nje heldur nein merki í önnur 

kun nafna, skal      

Í kosning- 

     armerki á lista þann, sem hann kýs, ella verður atkv: 

Jafnskjótt og kosningu er lokið, skal kjörstjórnin senda atkvæ æðakassan n, eftirrit 

af kjörbókinni og önnur þau plögg, sem getur um Í 43. gr. laga þessara, til sýslumanns 

eða bæjarfógeta. þess, er lögsögu hefir yfir þeim kjörstað, þótt í 

er hann hefir tekið við öllum atkvæðakössunum úr lögsagnarumdæmi sínu, kveður hann 

til tvo votta, svo og umboðsmenn listanna, ef tilnefndir hafa verið, en sje svo eigi, tilnefnir 

hann auk þeirra einn valinkunnan mann fyrir hvern lista. Í viðurvist þessara manna 
opnar hann alla atkvæðakassana, eftir að hann ásamt þeim hefir rannsakað ástand kassanna 

með umbúðum; tæmir síðan kassana, telur seðlana, án þess að skoða nokkurn seðil, og 

lætur þá í einn kassa, er sje svo stór að hann taki alla seðlana. Að því búnu skal loka 
kassanum, láta hann í sterkan vatnsheldan poka, binda vandlega fyrir og innsigla hann 
með embættisinnsiglinu, og senda hann síðan sem ábyrgðarsendingu með fyrstu póst- 
ferð eða póstskipsferð til landskjörstjórnarinnar í Reykjavík. Sendingunni skal fylgja 
brjef og endurrit af kjörbókum kjörstjórnanna, svo og lykill að kassanum í sjerstöku 
innsigluðu umslagi. Alt það, sem gerst hefir, svo sem skoðun og lýsing á sendingunum 

, 
öðru kjördæmi sje. Þá 

, 
frá undirkjörstjórnum, skýrsla um tölu seðla þeirta, sem í kassanum eru o. s. Írv., skal 

bókað í yfirkjörstjórnarbók kjördæmis þess, sem sýslumaður eða bæjarfógeti er búsettur 
, i, og skal endurrit år henni fylgja sendingunni. 

68. gr. 

Engum manni, sem á kjörskrá stendur, má kjörstjórnin meina að greiða atkvæði, 

og engum leyfa það, sem eigi stendur á henni, nema hann með vottorði sýslumanns eða 

jú skrå 

sjer þar kosningarrjetti sínum. Um þetta skal getið í kjörbókinni og nafn og heimi 

2 
á á landinu,.og að hann hafi      bæjarfógeta sanni, að nafn hans standi á a ri kj;     a 

714 1 
il 

anda tilgreint. Vottorð sýslumanns eða bæjarfógeta fylgi eftirritinu af kjörbókinni. 

Kosningarúrslit. 

69. gr. 
Landskjörstjórnin í Reykjavík skal boða, með viku fyrirvara að minsta kosti, 

stað og stund, hvenær hún kemur saman til þess að opna atkvæðakassa og telja saman 
atkvæði. Umboðsmenn hvers lista, sem í kjöri er, eiga rjett á að vera viðstaddir eða gefa 
öðrum umboð til að vera viðstaddir, þegar atkvæðasendingar eru opnaðar og atkvæði 
saman talin. Sjeu ekki viðstaddir umboðsmenn fyrir hvern lista, skal vfirkjörstjórnin 
kveðja valinkunna menn til að vera við í þeirra stað.
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70.8 

jara manna opnar lan dl. skjörstjórn atkvæðasendingarnar úr hverju 
tir að umboðsmönnum hefir verið gefinn kostur á að sannfærast um 

að öll innsigli sjeu ósködduð. Jafnskjótt og hver atkvæðasending er opnuð, skulu kjör- 

08
 

    

í viðurvist þess 

lögsagnarumdæmi, e á 

    

  

seðlar þeir, sem í henni eru, látnir Óskoðaðir í hæfilega stórt tómt ílát með loki yfir, og 
Þannig haldið áfram i seðlakassarnir eru tæmdir. En við og vid skal loka 
á inu. og hri i larnir blandist vel saman. Því næst opnar formaður 

ipp einn og einn seðil í einu og les upp listabókstaf 
seðlinum. Sýnir hann kjörseðlana jafnóðum við- 

dum fulltråum listanna 2, og leggur þá svo frá sjer, þannig að þeir kjörseðlar, sem 
sami lístabókstafur er auðkendur á, „ln t í búnka sjer, en meðkjörstjórar merkja jafnótt á 
blað, hve margir seðlar fari í hvern búnka. 

  

   

(I. gr. 

    

   
jörseðill verður ógildur, ef bert verður við talning atkvæða, að kjósandi hefir: 

I. sett kross við fleiri en einn sta ókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleirum listum en e inum, 
2. nafni eða nöfnum við á lista, 

3. nafn sitt á seðilinn, 

4. sett á hann strik eða rispu eða önnur slík einkenni, er ætla má að gert sje til þess að 
gera seðilinn þekkjanlegan. 

5. notað annan seðil, en kjörstjórnin hefir afhent honum. 
Nú er eigi krossað við neinn listabókstaf á einhverjum kjörseðli, en nöfn eða nafn 

tölusett eða krossað við eitt nafn á einum listanum á honum og telst sá listi þá valinn af 
kjósanda, þótt krossinn vanti við listabókstafinn, ef ekki eru aðrir gallar á. 

Í seðlar eru upp teknir, skal telja saman, hve margir hafa valið 
” er 3 atlvædamagn I listanna, hvers um sig. Bera skal samtålu bessara 

atalna saman við samtölu þeirra, er atkvæði hafa greitt, eftir skýrslum þeim, 
er sýslumenn og bæjarfógetar gefa, samkvæmt 67. gr., um kjörseðlafjölda úr hverju lög- 
sagnarumdæmi. Ef samtölunni ber ekki saman, skal fara aftur yfir kjörseðlana alla, og 
leiðrjetta skekkjur þær, sem á kunna að hafa orðið. 

hvern ls 

  

X 
atkvæð 

   

  
  

#76) . 
í gr. 

Hl þess að finna, hve mörg þingmannaefni ásamt varaþingmönnum hafa náð 
kosningu sl      upp atkvæðatölu hvers lista fyrir neðan sinn lista- 

þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því, 
hve marga þingmenn og varaþingmenn á að kjósa, og hverjum lista getur mest hlotnast, 
þannig að útkomutölur þessar standi í röð fyrir hvern lista. Síðan skal marka hæstu út- 

nmargar og kjósa á þingmenn, og fær hver listi jafnmarga þingmenn 

af hrapa lig a al hverjum sta, ska 
he h 

et 
bókstaf     

  

kor nutölur na 

  

kosna, sem hann á af tölum þenst m. Standi eigi svo mörg nöfn á lista, sem honum bera 
fulltrúar eftir út komt utölun „skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu. 

Til : Í þingmannaefni hafa náð kosningu á hverjum lista, 

    

skal telja sa staks þingmannsefnis á þann hátt er nú skal greina 
Kjósandi telst una við röðina á lista, hafi hann eigi breytt henni með því að setja 

tölur fyrir framan nöfnin, og hafi hann að eins sett tölu við eitt nafnið eða nokkur af þeim, 
telst hann una töðina að öðru leyti. Oddviti landskjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, 

tir seðlar eru í, og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista 
m þeirra þingmannaefna allra, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á 

þeim kjörseðlum. Oddviti tekur kjörseðlana úr búnkanum einn af öðrum, sýnir þá um- 
boðamönnum og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir kjörseðlinum, en 

    

    

Nr. bo
 

og
 

nov.
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9 … . . . , , ; … 
. 28. medkjårstjérar rita upp atkvædin eftir því. Sá sem fremstur stendur eða talan 1 er mörkuð 

við, fær heilt atkvæði, þeir sem eru aftar Í röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje    
mismunandi eftir tölu þeirra þingmanna og varaþingmanna sem á að kjósa, þannig, að 

það sje jafnt tölu þeirra þing 
þingmannaefna, sem framar 

gmanna og varaþingmanna, sem kjósa á, að frádreginni tölu 

standa eða lægri tölu fá á kjörseðlinum, deilt með tölu þing- 

  

, 
manna Og varaþingmanna, sem kjósa A. Þegar kjö 

  

rseðlabúnkarnir eru þannig upplesnir 

saman. Þeir menn, sem hæsta hafa fengid atkvæ Óaupp- 

  

, 

skulu atkvæðatölurnar lagð 

hæðina 

  

hverjum sta, eru aðalþingmenn listans, svo margir sem listanum ber eftir 

atkvæðamagni hans. 

73. gl. 

Hver listi, sem hlotið hefir landskjörinn þingmann eða þingmenn, hefir rjett til 

   

jafnmargra varaþingmanna, en sá listi, er akki hefir hlotið aðalþingmann, hefir ekki rjett 

til varamanns, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varamennina á hverjum lista skal tilnefna 

á sama hátt og aðalþingmennina, Þannig. að þeir eru tilnefndir varaþingmenn, sem hæstar 

atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim sem þingmannskjöri hafa náð. 

Hafi tveir eða fleiri 
1 Kom! 
      geta ekki emum lista feng nmörg atkvæði, og þen 

  

   
    

     

  

eða, í senn eða varabingmenn, bå skal hlutkesti råda. 

  

Síðan Í 5 jórnin yfir því, hvernig kosning hefir fallið, gefur þing 

  

mönnum kjörbi 

starfs. Umslögunum með 

önnum skilríki fyrir því, að þeir sjeu kjörnir til þess 

iningsseðlunum skal því næst lokað með innsigli la 

  

idskjör. al 

stjórnar, og eiga umboðsmenn framboðslista einnig rjett til að setja innsigli sín Íyrir þau.       
  

SN 
Lands 

  

ýrstjórn sendir síðan landsstjórninni eftirrit af sjörðabók sinni við víkjandi 

kosningunni, ásamt ágreiningsseðlunum, en stjórnin leggur þá fyrir Alþingi í þingbyrjun, 

rað að on 
med somu um rerkjum og þeir bárust he 

  

i. Eftirritid af kjörnókinni og önnur kjörgögn 

einnig fyrir þingið. Kosningaúrslitin skulu birt í B-deild Stjórnar- 

  

TA. gr. 

  

ferst kosning fyrir í einhverjum hreppi á hinum ákveðna degi af því að kjör- 

seðlasending kem ur eigi til skila, og skal þá kjörstjórn tafarlaust tilkynna það hlutað- 

eigandi sýslumanni, er tilkynnir það landskjörstjórninni, er þá sendir nýja kjörseðla, 

3 
kjörfundar, er eigi má halda síðar en að viku liðinni. Skal þá senda 

gagngert með þi ingboðið á hvert heimili. Komi atkvæðasending eigi til skila til hlutað- 

1di sýslumanns eða til landskjörstjórnar, eftir að kosning hefir farið fram, lætur 

landskjé 

  
   svo fljótt sem verða má. Undir eins og kjörstjórn fær hina nýju kjörseðla, kveður hún 

1 | 
i með þingboði til 

    

2 
rstjórn nýjar kosningar fara fram í hreppnum eða lögsagnarumdæminu á sama 

  

hátt og segir í hinum fyrri málsliðum þessarar greinar. 

  

or 
ö 

Sie atkvæðasending úr einhverju lögsagnarumdæmi eigi komin til landskjör- Je 8 J 3 
stjórnar á þeim tíma, sem nefndur er í 69. gr., skal fresta upptalningu atkvæða, þar til 

Stjórnarráðinu    atkvæðasendingin er komin. Komi atkvæðas sendingin ekki í tæka tíð, er 
x 

skylt ad gera bær ráðstafanir til að ná at kvæðasending 1, sem örstjórn óskar. 

  

fr 
Auglýsa skal umboðsmönnum listanna, eftir því sem auðið er, hvenær atkvæði verð: 

  

talin upp, til þess að Þeir eigi kost á að vera þá viðstaddir. 

16. gr. 
   

Nú deyr einhver ENA rinna þingmanna eða fer frá áður en kjörtímabil hans 

er á enda, og tekur þá sæti hans sá varaþingmaður, sem næsta hafði atkvæðatölu á þeim 

lista, er hinn dáni eða al farni var kosinn á. Hafi hlutaðeigandi varaþingmaður verið
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kosinn alþingismaður ! einhverju kjördæmi, tekur hann engu að siður autt sæt 
1 en Stjórnarráðið hlutast til um nýj       rdæmi, er hann var 1 

  

ltråt fvrir. 
Nú er enginn varamaður til á lista, til ad tak:      

   
aðalþingn 

  

autt 

þá Stjórnarráðið kosningu á þeim þingmanni 

  

vanta í hið auða eða hin auðu sæti, svo fljótt sem ir við þyki,    og ákveður kjördag, og má stytta fresti þá, er ákve í lögum þessum, ef þörf gerist. 

  

   Að öðru leyti fer um hina nýju kosningu fyrir um kosningu lands- 
kjörinna þingmanna. Aule     kosnu ng gildir fyrir svo langan tíma, sem sá átti eftir. er hinn 

x nýkosni eða hinir nýkosnu komu í staðinn fyrir 

   

   

  

    

  

Kjörstjórnir fá borgun fyrir start í nt 56. gr. Sýslumenn 

og bæjarfógetar fá kostna o. n úr sýslusjóði eða 
bæjarsjóði. Kjörstjórar ð tá Í fyrir start 
sitt, svo og kostnað við útbúning kjö og 

    
Stjórnarráðið úrskurðar, og greiðist sá kostnaður úr landssjóði. 

(8. gr. 

       

Nú kærir einhver kjósandi, að þingmann, er kosningu hlaut, skorti einhver 
kjö irgengisskilvrði, og skal ha mánaða frá því er kosn a 
uglýst, senda formanni landskjörstjórnar kæru í tveimur samritum og afgreiðir 

kæruna svo ljótt sem verða má til Stjórnarráðsins. Nendir Stjórna 

þá Innan tveggj    voru 

  rráðið þeg 

lagt fyrir annað samritið þingmanni þeim, sem kæran varðar, en hitt 

  

0
 

úrskurðar kos ningun A. 

% e 
545, Almenn ákvæði 

79. gr. 
Almennar hlutbundnar og óhlutbundnar kosningar til Alþingis fara venjulega 

fram 6. hvert 

Þá er almennar kosningar eiga fram að fara, af því að liðinn er kjörtími lands- 
kjörinna þingmanna til efri deildar eða kjördæmakosinna alþingismanna, skipar konungur 
fyrir um nýjar kosningar. 

80. gr. 

Nú hefir bæjarstjórn eða hreppsnefnd eigi fullgerða kjör 

  

í tæka tíð, og varðar 
það hvern nefndarmann alt að 2 króna sekt fyrir hvern dag, er fram yfir líður. Stjórnar- 

1. ráðið úrskurðar dagsektir og gerir ráðstafanir til ad þær verði innheimtar með lögtaki, 
og getur það á kostnað bæ 

  

  
ar- eða sveitarsjóðs þess, er í hlut á gert aðrar nauðsynlegar 

  

ráðstalanir, til þess að kjörskrá sje samin svo fljótt sem kostur er á. 

Vanræki nokkur þau störf, sem honum ern á hendur falin 

  

lögum þ 

  

sæti hann 10 til 200 kr. sektum, ef eigi liggur þyngri hegning við að lögum. 
| þessum, renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð. 

   

Sektir allar, samkvæmt lögum 

82. or 4. gr. 

Enginn kjósandi, sem greitt hefir atkvæði við kosningu til Alþingis, skal skyldur 
að skýra frá því fyrir rjetti í nokkru máli, hvernig hann hefir greitt atkvæði. 

sæti aðalmanns 

og fyrirskipar 

Nr. 
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33. gr. 

Kjörstjóri, er reynir að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu kjósenda, meðan á kosning- 

arathöfn stendur, eða skoðar atkvæðaseðil kjósanda, áður en kjósandi leggur hann í 

jörkassann, skal sæta sektum eða fangelsi. 

3eiti kjörstjórnir af ásettu ráði ofríki við kosningarathöfn eða geri sig seka í 

varðar það fangelsi eða betrunarhúsvinnu alt að 7 árum, ef miklar 

  

ngsleitni, frekari rar 
mu hegningu skal það varða, ef einhver af ásettu ráði tefur fyrir sendingu 

      

Sa ykir ert. 

atkvæðasending 

  

atkvæðakassa eða skemmir eð 

84. gr. 

Hver sem býr til kjörseðla, er líkjast kjörseðlum þeim, er notaðir eru við kos- 
2 

r eða lætur þé frá sjer, svo að aðrir geti hagnýtt þá, sæti 

  

ninguna, og ha; 

fangelsi, eigi minna en 3 mánaða einföldu fangelsi. 

ÁR yr od. gr. 

Með lögum þessum eru tel 14 

18, 3. október 1903, um kosningar til Alþingis. 

15, 9. júlí 1909, um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis frá 

úr gildi: 

ÞJ 

  

október 1903 
Lög nr. 18, 20. október 1913, um breytingu á lögum nr. 18, 3. okt. 1903, um kos- 

ningar til Alþingis. 
86. gr. 

Lög þessi öðlast gildi samtímis og þau eru birt í Stjórnartíðindunum. 

Ákvæði um stundarsakir. 

Kosning á þeim 6 landskjörnu þingmönnum til efri deildar og 6 varamönnum, 
fara fram 5. ágúst 1916, 

15 

  

sem fram á að fara í fyrsta skifti eftir að lög þessi öðlast gildi, skal 

en kosning hinna 34 Þingmanna, er kjósa á í kjördæmum landsins, fer fram 1. vetrardag 

s. á. 

Við kosningar þessar skal fara eftir þeim kjörskrám og aukakjörskrám, sem 

semja á samkvæmt 9., og 60. gr. a þessara, Í Janúar og maímánuðum næsta ár, bs oOo s 

en Í þetta skifti skal á lire ánum tilgreina við alla bå, sem hafa ekki öðlast kosningarrjett 

1 hver þeirra öðlast kosningarrjettinn, 

  

ögð fram, þann dag, sem g,    þann dag, er kjörskráin er 

og hafa þeir þá rjett til að greiða atkvæði, ef þeir fulln ægja skilyrðum fyrir kosningarrjetti 

á kjördegi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalínborg, 3. nóvember 1916. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

S) 
Einar Arnórsson.



| Nr. 29. 
Á 0 8 3. nóv 

um 

  bingskåp Albingis. 
(am) r i: > 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru : 

I. Þingskipun 

I. gr. 

Þegar Alþingi kemur saman við þingsetningu, skal elsti þingmaðurinn Þingsetning 
2 en x þr sn so . Prófun kjör- 

stjórna umræðunum þangað til forseti sameinaðs þings er kosinn, og standa brjefa og kjör 

gengis og fyrir kosningu hans. 

Til þess að prófa kjörbrjef og kosningu nýkosinna þingmanna, hvort ålyktun mn 
fleiri eru eda færri, og pad þótt eigi sje nema einn, ganga þingmenn eftir hlut- RE 

sta deild fær annari deild, önnur    kesti í 3 jafnar deildir, meðan til vinst. Fy 

deild þriðju deild og þriðja deild fyrstu deild kjörbrjef þess eða þeirra þing- 
manna, sem eru í hverni þeirra fyrir sig. Hver deild rannsakar kjörbr 1 bau, 

  

Je 

er hún tekur við og kosningu þingmanna og kjörgengi, kýs sjer framsögumann 

og gerir tillögu til þingsins um, hvort kosning og kjörgengi þingmanns skuli 

talið gilt. Tillög eður 

afi atkvæða um gi sninga og kjörgengi, svo og hvort fresta skuh úr- 

skurði þar um (Stjsk. 1915, $ 16). 
Umræður á þingsetningarfundum fara fram eftir fyrirmælum 35. 

  

má bera upp munnlega án nokkurs fyrirvara, og 

  

      

og 37. gt. 

2. gr. 

Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið að stjórnarskránni undir — £iður 
. . . ai om a þingmanna, 

eins og búið er að viðurkenna að kosaing hans sje gild (Stjsk. 1874, $ 30). 

3. gr 3. gr. 

Þá skal kjósa forseta sameinaðs þings og gengst hann fyri 

varaforseta og 2 skrifara. 

Rjett kjörinn forseti er sá, er hefur meira en helming greiddra 

þeirra er á fundi eru. Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð við fyrstu kosni    
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skal kosið af nýju óbundnum kosningum. Fái þá heldur eigi neinn nógu mörg 

atkvæði, skal kjósa um þá tvo þingmenn, er flest fengu atkvæði við síðari 

óbundnu     en hafi við þá kosningu fleiri fengið jafnmörg atkvæði, 

, um hverja tvo skuli kjósa. Hf þeir fá báðir jafnmörg atkvæði 

við bundm A Kosninguna, rædur hlutkesti, hvor beirra verdi forseti. 

  

13 
ræður hlu 

      

kosningu varaforseta. En við kosningu 

undinni kosningu má beita við kosningu 

(48. ær.). 

Kjorbrjvla Þá skal kjósa nefnd, til bess að prófa kjörbrjef, er síðar koma fram 
neind. vw i d J 

    
en svo, að þau verði prófuð eftir 1. gr., svo og til þess að rannsaka kosningar 

og kjörgengi, er hefir frestað að ta 

  

a gilt, og kærur yfir kosningum, 

er þegar eru tel Í þessa nefnd kýs þingið 5 menn eftir reglum 
( og 48. . 

Ef nefnd þessi lætur uppi skriflega tillögu, eða et hún leggur til, ad 
kosning skuli teljast ógild. skulu tillögur hennar ræc 

2. umr, lagafi 

um nefndarkosning 

    

lar eftir reglunum um 
nvarpa (22. gr.). Ella fer um tillögur hennar eftir því, sem I 

  ákveðið er um tillögur kjörbrjefadeildanna í 1. gr. Oo o 

Hvenær Þingið getur við rannsókn þá, er ræðir um í 1 gr., úrskurðað kosn- 
kosningakæra . . |, a x . 04 SN , 

verði til ingu ógilda, þótt eigi hafi hún kærð verið, og einnig frestað að taka kosu- 

greina tekin ingu gilda, til þess að fá skýrslur. Svo er og um kosningu þingmanns, er 
og þingið geti 9 EB 8 f hans, þá er þing er sett. 

    

fa
 

        

    

SS jol er kominn, eða Í 
onvti kosrni- o 

i Dama er um 

Ad upp hjå sjålfu sjer ad rannsaka kosn- 
ad eins, ad kært sje yfir þeim. 

< Kosningu þingmanna eða kjörgengi skal því að eins tekin 
   en gerir það því 

  

frá kjósendum þingmannsins, einum eða fleirum, og 

  

en 4 vikur eru liðnar frá fyrstu þingsetningu eftir 

prófun kosninga og kjö     gengis hefir sjerhver þingmaður fullan 

stjett.     En fresti þingið úrskurði vm það, þá tekur hann engan þátt 

í störfum þingsins, uns það mál er útkljáð, og kosning hans og kjörgengi 

viðurkent. 

9. ET. 

Kosning ti Eftir kosningar þær, sem talað er un i 3, og 4. gr., skal kjåsa 8 al- 
elri deildar. , + 

J 

menn kjördæmakosna til efri deildar eftir reglunum um nefndarkosningar 

1915, $ 8). 

    

  Síðan setjast þingdeildirnar niður, efri og neðri. Í hvorri deild gengst 

    

kosning og 
elsti bi maðurinn fyrr kosningu forseta deildarinnar, en forseti síðan 

tveggja varalors: 
skrifara í 

deildunum. 

  

fyrsta og 

  

annars, og 2 skrifara. Um þessar 

  

fer eftir ákvæðum 3. gr. um samskonar kosningu í sameinuðu 

þingi. 
Þegar bessum kosningum er lokið, skal hluta um sæti þingmanna 

annara en forseta og skrifara.
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8. gr. 
Kosning forseta, varaforseta og skrifara, bæði í sameinuðu þingi 

og báðum deildum, er fyrir allan þingtímann það ár. Svo er og um nefndar- 

Nr. 29. 
Hve lengi 3. nóv. 
kosningar 

eftir 2.— 3, og 
kosningu þá, er talað er um í 4. gr. En kosning til efri deildar er fyrir alt 6.—7. sr: gildi 

EH o. få. kjörtímabilið (Stjsk, 1915, 8 8). 
Þó er hverjum embættismanni þingsins heimilt að leggja niður starl 

sitt, el meiri hluti leytr, í þingdeild eða sameinuðu þingi; svo getur og þing- 
deild eða sameinað Alþingi vikið hverjum embættismanni sínum frá, en þó 
þart til þess samatkvæði *%, þingmanna eða deildarmanna. 

9. gr. 
Nú deyr efri deildar þingmaður, kosinn óhlutbundinni kosningu, 

og annar maður er kosinn í hans stað, þá skal kjósa Í mann til efri deildar 
með þeim hætti, er segir í 6. gr. 

10. gr. 
Aldursforseti, bæði í sameinuðu þingi (1. gr.) og í Þingdeildunum 

(7. gr.), hefur, meðan hanu skipar forsetasæti, allan sama rjett og skyldur 
sem forseti. 

11. gr. 
Forsetar stjórna umræðum og sjá um, að alt fari fram með góðri 

reglu. Forseti hvorrar deildar tekur við öllum erindum til deildarinnar, og 
annast um afgreiðslu þeirra mála, er frá deildinni eiga að fara. Hann skýrir 
á fundi frá hverju því, er sent er deildinni, eða útbýtt er í henni. Nú vill for- 
seti, hvort heldur deildar eða sameinaðs þings, taka þátt í umræðum frekar 
en forsetastaða hans krefur, og víki þá á þingmannabekk, en varaforseti tekur 
forsetasæti á meðan. 

Forsetar Alþingis ráða í sameiningu skrifstofustjóra þingsins, til 6 
ára Í senn, og skal hann hafa að launum 2400 kr. á ári. Hann skal aðstoða 
forseta, er þeir ráða þingskrifara og aðra starfsmenn, og gera tillögur vm 
það. Hann skal standa fyrir öllum reikningum Alþingis og útgáfu og útsendingu 
álþingistíðindanna, lesa prófarkir af þeim, ráða útsölumenn þeirra og annast 
geymslu á þeim og skjalasafni Alþingis og bókasafni, hafa umsjón með Alþing- 
ishúsinu, munum þess og alþingisgarðinum, jafnt milli binga sem vm sjálfan 
þingtímann, og sjá um að alt sje í lagi í þinghúsinu þegar þing kemur saman 
(við þingsetningu). Í öllum þessum störfum sínum skal skrifstofustjóri háður 
eftirliti forsetanna, og skulu þeir semja og setja erindisbrjef handa honum og 
öðrum starfsmönnum þingsins. 

12. gr. 
Í forlöllum forseta ganga varaforsetar að öllu leyti í þeirra stað. 

15. gr. 
Nú er hvorki forseti nje varaforseti búsettur í Reykjavík eða þar 

nánd, og skal þá í þinglok kjósa þingmann, sem á heima í Reykjavík eða 
í nánd við hana, til þess að annast störf forseta milli þinga. Kosning sú fer 
fram á sama hátt og áður er ákveðið um forsetakosningu. 

Sæti kjör- 
dæmakosins 

þingmanns 

losnar. 

Rjettur og 
skylda ald- 
ursforseta, 

Verksvið 
forseta. 

Rjettur og 

skylda 

varaforseta, 

Miliþinga- 
forseti,



Ó nov. Verksvid 

skrifara. 

  

Gerðabók. 

Embættis- 

menn sam- 

einaðs þings. Í 

Nefnda- 

skipan. 

lá. gr. 

Skrifararnir halda gerðabók undir umsjón forsetans, og geta í henni 

mála þeirra, er rædd eru á fundum, og úrslita þeirra. 

Í byrjun fundar skal gerðabók frá síðasta fundi samþykt og undir- 

skrifuð af forseta og öðrum skrifaranum. Þingmenn skulu eiga kost á að 

kynna sjer gerðabókina á skrifstofunni, að minsta kosti tveim tímum áður 

en næsti fundur byrjar. 
Skrifararnir telja saman atkvæði við atkvæðagreiðslur og kosningar. 

Sömuleiðis sjá þeir með forseta um að ályktanir sjeu skrásettar, og ritar for- 

setinn og annar skrifarinn undir þær. Störfum skifta skrifarar milli sín eftir 

samkomulagi við forseta. 

15, gr. 

Ákvæði 12. og 14. gr. eiga jafnt vid vm forseta. varaforseta og skrifara 
> > > d oOo 

sameinuðu þingi sem í deildunum. 

II. Nefndir. 

16. er. 

Hver þin fastanefndir til þess að fjalla um ákveðnar 

od
 

    

  

k 

tegundir mála. Til þeirra nefnda má síðar vísa skyldum málum. Sje það 

gert áður en umræðu er lokið, þá skal henni frestað. Tala nefndarmanna 

skal að öllum jafnaði standa á s 

  

Jafnan skal skipa þessar og skal það gert á 2. þingfundi 

kvorrar deildar: 

I) Fjárhagsnefnd, 
2) Fjárveitinganefnd, 

ngöngumálanefnd, 

  

3) Same 

{) Landbúnaðarnefnd, 

5) Sjávarútvegsnefnd, 

6) Mentamálanefnd, 

herjarnefnd. mn
 

i hvorri deild skift í þessar nefndir, og má enginn vera, Í 

tveimur, og eigi fleiri en 5 Í neinni nefndinni. Fjárveiting- 

  

anefndin í neðri deild skal þó jafnan vera í manna nefnd og í efri deild 5 

manna nefnd. 
Hver fastanefnd kýs sjer formann og fundarskrifara. 

Formenn f: 

nefnd. Skal hún ráða vinnubrögðum allra nefnda í deildinni; heitir sú Vinnu 

  

nefnd; er forseti formaður hennar. 
fyrir um fundatíma nefndanna og sjá um 

  

Vinnunefndin skal 

að þeir rekist ekki á. 
r fastanefnd skuli vinna að þeim málum, 

  

Hún tekur til í hvaða rí 

sem til hennar er vísað. 

Nú þykir nauðsyn til bera, vegna vinnubragða, að hafa mannabýtti 

  

í nefndum, lengur eða skemur, og skal vinnunefndin þá hlutast til um að 

mannabýttin komist á, þó svo að viðkomandi fastanefndir samþykki. Náist



ekki samkomulag, má vinnunefnd skjóta ágreininenum undir úrskurð deild Nr. 29. 
arinnar. 3. nov, 

Til fastanefndanna getur hvor þingdeiid þeim þingmálum,    sem fyrir þingið eru lögð og þörf þykir að nefnd íhugi, og skal þá vísa hverju 
mál til sömu fastanefndar í báðum deildum. Það er samvi 

    

kynja fastanefndir beggja deilda vinna saman. 

Heimilt er þó hvorri deild að k einstök 

   mál. Hver lausanefnd ký vera fram- 

  

sjer formann 

sögumaður. 

  

Fastanefndir kjósa ritara fyrir hvert mál, sem þær fjalla um, og er 

  

hann framsögumaður þess máls. Enginn fastanefndarmaður er skyldur að 

       

  

   

      

hafa á hendi í senn framsö: álum en 

  

u I Bein 

  

Visa må måli til nefndar 

Nu er borid upp frum sem fer fram å aukin 

þá sú nefna, ef 

leita álits fjárveitinga- 

1 útgjöld úr landssjóði, og er því 

  

hún ætlar að mæla með frum 

nefndarinnar vm Fjárhagsatriðið. í máli eitinganefnd í stuttu 

  

mál láta uppi álit sitt með eða fylgja nefndarálitinu. Pi 

Rjett kosinn í nefnd við óhlutbur 

gt. 

  

kosningu en hlutfallskosningu — er sá, er "lot 

kvæða, og að eins hjer telst auður seðill orei 

fullskipuð við ítrekaða kosningu á þann hátt 

  

um þá, er flest höfðu atkvæði, þarnig, að vanti einn mann í nefndina, er kosið 

  

um 2, vanti 2 er kosið um 3 þá, er flest höfðu s. frv. Ræður að 
öðru leyti hlutkesti (sbr. 48. gr.) 

FU að 3 kveður F ormaður 
og skrifari 

nefndar. 

Sá, er flest fær atkvæði í nefnd við óhlutbundna kosning 

    

   nefndina saman í fyrsta sinn, og lætur kjósa Í forma fleiri     
   jafnmörg atkvæði í nefndina, ræður stafrófsr 

sá nefndina saman í fyrsta sinn, er fyrst var kosinn. 
     

a því meðal Nefndin lætur uppi álit sitt og skal prenta það og útbi 

  

þingmanna á fundi. Eigi má taka málið af nýju til umr 
1 
Di 

fyr en ad minsta 

kosti 2 nóttum síðar en nefndarálitinu var út y 

IIL Þingmál. 

19. gr. 

Lagafrumvörp skulu ve sniði, og skal prenta Hvenær 
frumvörp 

gja megi taka til 

ng á höfuðákvæðum. umræðu o. f. 
| 
Í 

  r 
   a samin með lag 

þau og útbýta þeim meðal þingmanna á fandi. H í Í : J 8 

  

frumvarpi skal fy 

  

stutt greinargerð fyrir tilgangi þess yfirleitt og 
> Oo d et - € 

  

Kigi má taka frumvarp til umræðu fyr en liðnar eru að minsta kosti 2 nætur 
frá því er því var útbýtt. Þau ag vör, er borin eru upp af þingmanna 

rða því að eins tekin 

  

hálfu og út býtt er fjórum vikum eftir þingsetningu, vei 
   til meðferðar í deildinni, að meiri hluti þingmanna í þeirri deild, sem frum- 

varpið er horið upp í, samþykki það. Þessa samþykkis skal leitað, þá er



Nr. 29. 

”. HOV 

  

I. umræða. 

   2. umræða. 

Breitingar- 

tillögur. 

  

  

  

málið kemur og má flutningsmaður einn áður taka til 

    

„ 1 „| Í 
mals og skvTa 

  

rpsins. Neiti deildin um samþykkið, er 

að leita þessa samþykkis, þegar um er að ræða frum- 

  

varp tillaga um breyting á stjórnarskránni, eða um breyting á þingsköpum I 5 é . 5 a | 

  

í deild fyr en búið er     „orð 
ræða, 

heild sinni. Þá ei 

eigi að ganga til    
annarar umræðu. 

     

      

29. er 
Önnur fer eigi fram fyr en tveim nóttum eftir fyrstu 

  

umræðu, og skal fyrir sig, og breytingar- 

tillögur við þær. ínari ákvæðum forseta. 

  

Þegar búið ul gre idd um hverja 

   stu skal greiða atkvæði 

  

bannig lagað eigi að ganga til þriðju umræðu. 

    

  

3. um Þriðja umræða má eigi fram fara Íyr en tveim nóttum. eftir aðra 
Brey - x ss 5 > ; . 17 ” . . . 

tillögur.  wmræðu. Þá skal ræða breytingartillögur og greinar, er þær eiga við, svo 

og frumvarj reild. er umræðum er lokið, skal leita atkvæða um 

breytingartillögurnar, og síðan um frumvarpið í heild sinni, eins það þá 

er orðið. 

24, gr. 

Frumvarp bå er frumvarp hefur þannig verið samþykt við þrjár umræður í deild, 
sendist hinni ip , . me ru. DN , 

sendir forseti hennar ð forseta hinnar deildarinnar með tilmælum um, að 

  

deildinni 

síðan 

herra s 

  

  

  

Frumvarp 

endurs 

    

deild. 

ferð á 

og 

„torseti hennar það 

- nefnd fjallað um 

    

hann leggi það 

        

    S 9) og sætir það s 

  

ferð þar, sem í deild er það kom frá. 

Ef frumvarpið er samþykt óbreytt í þessari deild, sendir lorseti henna1 
ráðherra það. 

5 mi
 = “ = = 5 a þr 

    

  

- deildarinnar 

   

    

   
álit sitt vm þa 

sti 1, eins og það kom frá hinni deildinni, kosti tvær né 

  

var útbýtt me eðal þingmanna á fundi, eða, ef um nefndarálit um það er að 

  

ræða, þá frá því er því > 

inni á sama hátt og áður við þriðju umræðu (23. gr.). 

Hf deildin samþykkir frumvarpið óbreytt, eins og það kom frá hinni Ef deild kkir Í rpið óbreytt, eins 0; 

deildinni, sendir forseti ráðherra það. En sje því breytt, sendir forseti það, 5 i Í v I 

2 :x 
eins og það þá er orðið, hinni deildinni (Stjsk. 1903, $ 9) og skal þar enn fara
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se - . 74. , ex v . ATL með það eftir ákvæðum 23. gr. Fallist deildin á frumvarpið óbreytt, sendir Nr, 29, 
. . , 7. , ;… ” 5] 2 forseti ráðherra það. Nú breytir deildin því, og sendir þá forseti það forseta 2. hov, 
sameinaðs þings og mælist til, að það verði lagt fyrir sameinað þing. 

26. gr. 
Frumvarpinv i beirri mynd, sem það hafði síðast fengið, er nú útbýtt Frumvarp í 

meðal allra þingmanna og skal lagt fyrir sameinað Alþingi til einnar umræðu, a 
minst 2 nóttum síðar. Við umræðurnar skal fara eftir því, sem fyrir er mælt 
í 23. gr., og er þeim lýkur, skal greiða atkvæði um breyt Angartillögurnar og 
síðan um frumvarpið í heild sinni. 

Þá er Alþingi, sem nú segir, skipar eina málstofu, þarf, til þess að 
gerð verði fullnaðarályktum um mál, meira en helmingur þingmanna úr 
hvorri deild að vera á fundi og eiga þátt í atkvæðagreiðslu. Ræður þá afl 
atkvæða um einstök málsatriði. En til þess að lagafrumva arp, að undanskildum 
frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykt í heild sinni, verða 
aftur á móti að minsta kosti tveir þriðjungar atkvæða, sem greidd ern, að vera 
með frumvarpinu (Stjsk. 1903, $ 9). 

Ef frumvarpið er samþykt, sendir forseti sameinaðs þings það råd- 
herra. Ella fellur það niður. 

    

gr. 
Lagafrumvarp, er felur í sjer tillögu um breytingu á stjórna r- Fyrirsögn 

frumvarpa og 
- . i fleira. Um 

stjórnarskipunarlaga. Hafi það eigi þá fyrirsögn, vísar forseti því frá. breytingu á 
stjórnar- 

skránni. 

skránni eða viðauka við hana. skal í fyrirsögninni nefnt frumvarp til 

Breytingartillögu, sem felur í sjer tillögu um breytingu á stjórn v 5 5 då >» v o 

arskránni, eða viðauka við hana, má að eins gera við frumvarp til stjórn- 
arskipunarlaga. Sje hún gerð við annað frumvarp, vísar forseti henni frá. 

28. gr. 

Lagafrumvarp, er önnurhvor deildin hefir felt, má eigi bera upp aftur — Feld 
A ra ; i frumvörp. á sama þingi. 

29. gr. 

Tillögur til þingsályktunar skul 

må ræða einu. sinni eða tvisvar. Nú er tillaga til þingsályktunar borin upp 
ilu vera í ályktunartormi. Slíka tillögu Þingsálykt- 

| unartillögur. 

í deild eða sameinuðu þingi, og skal bá prenta hana og útbýta meðal þingmanna 
á fundi. Á fundi, að minsta kosti 1 nótt síðar, ályktar deildin eða, þingið 

eftir uppástungu forseta, hvort hún skuli rædd í einni eða tveimur umræðum. 
Umræða má eigi fram fara fyr en í fyrsta lagi daginn eftir. 

Kl eim umræða er ákveðin, skal henni og atkvæðagreiðsla hagað 
eltir Íyrirmælunum um 2. umræðu lagafrumvarpa (22. gr) og sama 
er um fyrri umræðu, ef tvær eru. En síðari umræðan fer fram eins og þriðja 
umræða um lagafrumvörp (23. gr). 

Þingsályktunartillögu, er samþykt hefur verið í annari þingdeildinni, 
má senda hinni deildinni, og láta hana þar sæta sömu meðferð, sem nú er sagt 
hjer á undan í grein þessari. Sje hinni breytt þar, skal hún lögð fyrir sameinað 
Þing og útkljáð þar með einni umræðu. 

Þingsályktunartillögur, sem fara fram á útgjöld úr landssjóði, skal 
jafnan bera upp í báðum deildum, og hafa tvær umræður um þær.
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ö. DOV. Ávarp. 

Fyrirspurnir 

  

Funda 

  

setning o. fi. 
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30. or. 5 

Í fara með     

    

Ávarp má hvor þingdeildin fyrir sig senda konungi, og ska 

sent    verður eigi það sem þingsályktunartillögu, að því fr 

  

frá einni deild til annarar. 

öl. gr. 

Nú vill alþingismaður beiðast skýrslu ráðherra um alþjóðlegt málefni 

Stisk. 1874. $ 37), og gerir hann það með fyrirspurn, er afhent sje 
. S 55 i Í j 

forseta, og skal prenta hana og útbýta meðal þingmann: 
   

fundi, Jafnframt 
     Á XX 

því að forseti skýrir frá henni. Á öðrum fundi fir deildin fyrirspurnina 

eða synjar leyfis. 

Leyfi deildin fyrirspurnina „sendir forseti ráðherra hana, og er hún 

svo borin unp og rædd á fundi síðar. Við þessa umræðu má eigi gera neina, 
i 2 st 

ályktun. 

92. 

  

Breytingartillögur við lagafrumvörp og þingsályktunar-    

  ðar og þeim útbýtt daginn áður en þær koma til 

umræðu. Ráðherra eða umboðsmaður hans og hver þingdeildarmaður, eð? 
tillögur skulu 

  

di prenta( 

í sameinuðu þingi hver þingmaður. má koma fram með breytingartillögu 

við hverja umræðu sem er. 

NN illögu við breytingartillögu má þingmaður bera upp við 

| umræðu. Þó skal þá vera búið að 

upp breytingartillögu með jafn- 5 

  byrjun þess fundar, er hún skal tekin ti 

  

útbýta henni. Nefnd getur einnig bor 
Á að deildin samþykki það.     

stuttum fresti, en aði rir því að Í 

Breytingartillögu um atriði, sem búið er að fella í deild, 

  

   

   

  

     

bera hana 
  

upp aftur í sömu deild á sama þingi 

  

deildinni og sameinuðu þingi, ef tæki 

lagafrumvörp koma í sameinað þing, má þó eigi I 

önnur atriði en þau, er sú deildin er síðast hafði frumvary pið til meðfe róar, 
   sama atriði 

  

breytti við þá umr ðu. Forseti úrskurðar, hvort 

liggur fyrir, og atriði, er áður hefur verið felt i 

    

mönnum skylt íta beim úrskurði. 
i í einu hljóði, með hafna ka > bókað sje í 

greiddra 
Ef Hjárveiting anefn( J 

fandarbók nefndarinnar, mælir í móti einhverri fjárveitins 

atkvæða til þess að rveitingin nái fram að ganga. 

  

IV. Fundarsköp. 

  

      
    

    

    

33. gr. 

Sky r þingmönnum að sækja alla þingfundi, nema nauðsyn banni. 

Fortöll ska il ik ynna forseta, Svo Hjótt í sem unt er, og metur hann nauðsynina. 

Heimilt er forseta þingmanni brottveruleyi, þó eigi lengur 

en tvær nætur að nauðsynjalat nema deildin samþykki. 

Þegar fundur er settur, skal samþykk fundarbók frá síðasta fundi 

(14 Þar næst skýrir Í i sem honum hala borist 

eða hefir verið. Þá 

 



   
   

    
    

     
   

   

að 
tæðu      

stakan 

  

anne nemn ens 

  

læm sitt kosningu. 

Aðrir 

ath lgasomd 
     

mega ekki tala ottz 
atkvædagre um 

Fa 1 
i orseti get 

beiðast þess    er þeir þeirri 

   herra eða umboð hs og framsögumanns kemur, svo og bess að 

ræður með o þess að þingmaður geti gert stutta 

  

hann. 

  

leiðrjett 

    

37. g1 
nm úr dragast úr hófi fram. setur forseti y m á. að Kl umræðu Gragast ur non ÍramM, getur forseti stungið upp da, AC 

þeim sje ha úr því umræðulaust. Sömuleiðis geta 3 

þingmenn í deild og 9 í sameinuðu þingi krafist þess, að     
greidd sjeu atkvæði um, 

  

hvort umræðum sku li lokid. ra bingmanna 

rituð í gerðabóki greinar 

  

skulu lesin upp og og 

  

35. greinar, að því er sameinað þing á þingsetningar- 

fundum. 

   
lófa 
Juta 

Skyldi alme koma ' það skylda for- 

eða, 

upp, 

  

ef 

  

inum um st 

  

lauðsyn er til, 

40. 
Á €Oa þingmönnum, Svo eru 

  

hvort heldur Frumvörp, 

má kalla aftur 

  

til þin 

    
    

  

og tillögur 

manni að 

  

taka 
z 
bing í oOo um | 

  

[FU HNIT ná af art Fyrirspurn má og afturkalla. 

    

Ål, or, 
. Þyka bingdeild eigi ást til að ger; ålvktun un eitthvert målefni, 

getur hún því til 1903, $ 12) 

    

Þingmaður 

tekur til máls, 

Hve oft 

Þingmaður 

má taka til 

    

ta um Kra 

ad umrædu 

hætti. 

Upplestur 

  

Afterkollun. 

Máli vísað 

til ráðherr: 

Nr. 90
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Nr. 29. 42. gr. 

D. nov, án Heimilt er þingmanni að krefjast þess, að lagaframvarpi, þings- 
“ ályktunartillögu og breytingartillögu eða fyrirspurn sje vísað frá eða frestað 

um tiltekinn eda ótilbekinn tíma. Kröflu um það skal hann koma fram með 

áður en nokkur annar en flutningsmaður, eða, ef þeir eru tveir eða fleiri, einn 

þeirra hefir talað. Þingdeildin sker þá umræðulaust úr því, hvort frá skuli 
vísa, Heimilt er og þingmanni að krefjast þess, að gengið sje til atkvæða 
um eitthvert þingmál umræðulaust, en það skal því að eins gert, ef */g fundar- 

manna eru því samþykkir. 
Meðan á umræðum stendur, má gera tillögu, er bygð sje á ástæðum, 

am að taka skuli fyrir næsta mál á dagskránni, og skal þá afbenda forseta 
tillöguna um það skrilaða. 

45. gr. 

cvedur fyrir lok hvers fundar dagskrá fyrir næsta 
fund hennar. Þó má ákveða hana eitir álvktun deildarinnar, ef 3 þingmenn 
í efri deild og 6 í neðri deild krefjast þess skriflega og gera tillögu um ákveðna 
dagskrá. 

71 
Dagskrå. Forseti deildar å 

Hf þá er farið fram á, að mál sje látið ganga út af dagskránni, skal 
afhenda forseta kröfuna um það samdægurs og dagskráin er ákveðin, En 
sje farið fram á, að mál sje tekið á dagskrá, skal tilkynna deildinni það í lok 
þess fundar, er kralan um það kom fram á. Um þessa tillögu skal í byrjun 
næsta fundar greiða atkvæði umræðalaust. Sje hún leid, er með því samþykt 

dagskrá forseta. 
Þegar dagskrá er eigi ákveðin eftir ályktun deildarinnar, getur for- 

seti breytt röðinni á þeim málum, sem eru á dagskrá, og einnig tekið mál 
út af dagskrá. Mál, sem eigi er á dagskrá, verður því að eins tekið fyrir, að 
til þess fáist samþykki 34 þeirra, sem á fundi ern, og leyfi ráðherra, sbr. 54. gr. 

dd. gr. 

Þingdeild Hvorug þingdeildin má gera ályktun um neitt, nema meira en helm- 
ályktunartær. . 
Skylda þing Mgur þingmanna sje á fundi og greiði þar atkvæði (Stjsk. 1903, $ 11). 
manna að Engin ályktun er lögmæt, nema meira en helmingur fundarmanna 

A þeirra, sem atkvæðisbærir eru, greiði atkvæði með henni. 
Skylt er þingmanni, hvort heldur í deild eða sameinuðu þingi, að 

ra viðstaddur og greiða atkvæði, nema hann hafi lögmæt forföll eða farar- 

leyf (53. gt). 

Nú er haft nafnakall við atkvæðagreiðslu og þingmaður greiðir eigi 
atkvæði, og skal hann þá leiða rök að því. Forseti sker úr, hvort þau tök skuli 

gild talin, en þingmaður getur skotið þeim úrskurði undir atkvæði deild- 
arinnar eða þingsins. 

Enginn þingmaður má greiða atkvæði með fjárveitingu til sjálfs sín. 

45. gr. 
Forseti ræður því, hvernig atkvæðagreiðslu er skift og í hverri röð 

Skifting, röð og innra sambandi hún fer fram. Þó getur þingdeild eða sameinað þing, el 
OB mure 3 í efri deild, 6 í neðni deild og 9 Í sameinuðu þingi krefjast þess, breytt 
atkvæða. ákvörðun forseta. Forseti og einn af fntningsmönnum mega, hvor um sig, 
geiðsii. þoka sinu sinni til máls. áður en til atkvæða er gengið um það. Krefjast má 

þingmaður þess, að atkvæðagreiðslu um breytingartillögu sje skift, et hann
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gerir það áður en umræður hefjast. Nú er stungið upp á að skifta atkvæða- 
greiðslu um lagagrein, og telst það breytingartillaga (sbr. 32. gr.). På bart 
ekki að koma fram með þá tillögu fyr en á þeim fumdi, er atkvæðagreiðslari 
á að fara Íram, 

46, Er. 

Þá er forseti hefir ástæðu til að ætla, að allir sjeu á einu máli, má 

hann lýsa bví yfir, að gert sje út um atriði án atkvæðagreiðslu, ef enginn 
krelst þess að hún fari fram. Um lagafrumvörp og þingsályktunartillögur 
verður hann þó jafnan að hafa atkvæðagreiðslu við allar umræður (sbr. 
21.—26. og 29. gr). 

Atkvæðagreiðslan fer fram á þann hátt, að hver þingmaður rjettir 
upp hægri hönd sína, hvort sem hann greiðir atkvæði með eða móti máli. 
Skrifararnir telja atkvæðin, en forseti skýrir frá úrslitum atkvæðagreiðsl- 
unnar, eftir að atkvæða hefir verið leitað með og móti. Hafi atkvæðagreiðslan 
fallið þannig, að málið sje hvorki samþykt nje felt, lætur forseti nafnakall 
fara fram. Sömuleiðis er forseta heimilt að láta atkvæðagreiðslu fara fram 
með nafnakalli, annaðhvort begar í stað, eða, ef atkvæðagreiðsla hefur áður 

fram farið, en verið óglögg. Sömuleiðis geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri 
deild og 9 í sameinuðu þingi krafist nafnakalls við atkvæðagreiðslu um til- 
tekið atriði. Skrifleg krafa um bað skal afhent forseta áður en atkvæða- 

greiðsla byrjar. Nöfn þeirra þingmanna skulu lesin upp og bókuð. 
Við nafnakall skal farið eftir tölusettri nafnaskrá í stafrófsröð, og 

hluta um í hvert sinn, á hverri taðtölunni skuli byrja nafnakallið. 
Forseti skal jafnan greiða atkvæði síðastur. 

47. gr. 

Afl atkvæða ræður um úrslit måla og målsatrida, nema öðruvísi sje Af atkvæða. 

ákveðið í stjórnarskránni eða þingsköpunum (sbr. 26. gr), En það er afl 
atkvæða, et meiri hluti þingmanna þeirra, sem á fundi eru og atkvæðisbætir, 

gera annaðhvort að játa eða neita. 

48. gr. 

Um kosningar fer eftir því, sem fyrir er mælt i 3. og 17. gr., ad bvi 
viðbættu, að þegar kjósa á um 2 menn eða fleiri í þingdeild eða sameinuðu 

kosningu með aðferð beriri, er kend er við de Hondt (listakosning), ef 3 þing- 

menn í efri deild, 6 í neðri og 9 i sameinuðu þingi æskja þess. 

Aðferðin er þessi: 
Þeir þingmenn, er komið hafa sjer saman um að kjósa allir sömu 

menn í sömu röð, afhenda lorseta, þegar til kosningar kemur, lista yfir þá 

í þeirri röð. Þegar hann hefur tekið við Hstunum, merkir hann hvern þeirra 

bókstaf, A. B, C, o. s. fev., eftir því, sem sjálfur hann ákveður, eða ákveðið 

hefir verið með samkomulagi eitt skifti Íyrir öll þann þingtíma. Síðan les 
forseti upphatt stafnafn hvers sta og nöfn þau, er á honum standa. Þá kjósa 
þingmenn þannig, að hver ritar á kjörmiða að eins stafnafn (A, B, o. s. frv.) 
þess lista, er hann vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir forseta, og nefnir 
hann uppbátt bókstaf hvers miða, en skrifararnir rita jafnóðum og telja 

saman, hve mörg atkvæði hafa fallið á hvern lista, hve mörg á A, hve mörg 

á B, o.s.frv. Tölu þeirri, sem hver listi þannig fær, er svo skift fyrst með 1, 

Átkvæða- 

greiðsla. 
Nafnakall. 

Kosning 
óhlutbundin 
og hlutbund- 

þingi, hvort heldur er til starfa innan þings eða utan, skal beita hlutfalls-in (de Hondt). 
Kjörmiði 
ógildur. 

Nr. 29. 

3. nóv.
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síðan með 2, síðan með 3 o. s. frv., eftir því sem með þarf. Hlutatölur hvers 

3. nov, lista eru ritaðar í röð hver niður undan annari og yfir dálkinum er ritaður 
bókstafur þess lista. 

Kosningin fer eftir hlutatölunum þannig, að sá listi fær fyrsta mann, 

er hæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næst hæsta hlutatölu o. s.      

    frv., þar til fullskipað er. Ef jafnbáar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, 

skal varpa hlutkesti um, hvor listinn skuli koma að manni. 

Af hverjum lista skulu menn hljóta kosning í þeirri röð, sem þeir 

standa á listanum. 

Kjörmiði við óhlutbundnar kosningar er ógildur, ef á honum standa 

  

fleiri eða færri nöfn en samsvarar tölu nefndarmanna, eða nafn er ógreinilegt 

eða á eigi við. 
Á, gr 

  

Hundir bæði Fundir í 

, 

þingdeilda og sameinaðs þings skulu haldnir í heyranda 

þingmenn í efri deild, 6 í neðri deild 1 og Yi       jóði. Þó getur forse 

  

þess, að öllum ntanþingsmönnum sje vísað á braut, Fi
e sameinudu h 

  

og sker þá þingið úr því, hvort svo skuli gert, og umræður fara fram í heyranda o 

hljóði eða fyrir lúktum dyrum (Stjsk. 1874, Í 40). 

   
0. 1 

Á hevrendur ; , . , , , 
 heyrendur. fyrir um, hvernig mönnum skuli gefinn kostur á, að 

  

eru Í heyranda hljóði. Ákeyrendur eru skyldir 

Brjóti nokkur móti því, getur forseti látið vísa 

honum á braut, og ef þörf er á, öllum áheyrendum. 

vera við fundi þá, er 

til að vera kyrrir og hljóðir. 

V. Ymisleg ákvæði. 

    

     

    

Þingdeild Ð1. 

tekur eigi Hvorug þingdeildin má taka við neinu málefni, nema emhver þing- 
við erindi áit 14 — ii |. . 20 > 

Autnines. deildarmanna taki til Stjsk. 1874, $ 38). 

manns. 

)2. gr. 

Alþingis- Umræður þingdeildanna og sameinaðs Alþingis, ásamt þingskjölum 

  

tíðindi. 
    og atkvæðagreiðslum um þau, skulu prentaðar í Alþingistíðindunum.     

Í Alþingistíðindunum má ekkert undantella, það er þar á að standa 

komið í þing og fram hefir ginu og gerð: abæl kur bingsins og handrit af umræðum 
, 

in 

í þinginu bera með sjer. En ngar Í gera á hvorugu þessu, nema 
   

      

  

leyð jotta burf 2 no og sannanlegar ið má bæta v inn Í Í 
      

Ef þingmaður talar óvirðulega um konunginn eð: 

  

ber þingið eða 
£ f 

  

! 

A Frá umtals- 

  

herra eða einhvern þingmann brigsly rðum, eða víkur með öllu 

  

efninu, þá skal forseti kalla til hans: Þetta er vítavertn, og nefna þav um- 

mæli, sem hann vítir. Nú er bingmaður v bur tvisvar á sama fundi, og má
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þá forseti með samþykki fundarins svifta þingmanninn malfrelsí á þeim fundi. Nr. 29. 

Ef þingmaður er fjarstaddur í leyfisleysi, þegar til atkvæða er gengið, 3. nóv. 
eða neitar að greiða atkvæði við nafnakall, án þess að færa gildar ástæður 

gr.), þá missir hann af dagkaupi sínu þann dag. 

við broti á fyrirmælum 39. gr gt. 

Sama þingviti liggur 

54. gr. 

Eftir uppástungu forseta eða skriflegri uppástungu frå 3 | 

í efri deild, 6 þingmönnum í neðri deild « 

út af þingsköpum þessum, ef 

yIngmönnu m g 

ða      9 í sameinuðu   „ng, m        
um 

h 
t“ 

eða umboðsmaður h: 

æ01, 

  

   

  

beirra pingmanna, er um það g samþykkja. Þó mega afbrigðin 

þau ein vera, er eigi koma í stjórnarskrána. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin 

þingi 10. nóvbr. 1905. 
    um þingsköp handa Al- 

   

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigandur sjer að hegða. 

Gefið á Amalínborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

L.S.) 

Hinar Arnórssi son.
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3. nóv. 
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Lög 

ógilding viðskittabrjefa og annara skjala með dómi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjeltmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

i. gr. 

Heimilt er að dæma skuldabrjef og önnur viðskiftabrjef, svo og viðtökuskírteim. 
vátrygeingarskírteini og önnur heimuildarbrjei, ógild eftir þeim reglum, sem bjer fara 
á eftir. Nú er ógildingardómur kveðinn upp um slíkt brjel. og er befið þá marklaust. 
en dómhafi hefur lösheimild til þess að ráðstala því, som það hljóðaði um, eins og bann 
hefði brjefið í höndum. 

2. gr. 
Ef um skuldabrjef með veði í fasteign er að ræða, þá skal stefna til ógildingar- 

dóms í þeirri þinghá, þar sem fasteignin er, en ef um önnur skjöl ræðir, þá í þeirri þinghá, 
þar sem skjalið er gefið út. Nú verður þessu ákvæði ekki komið við, t. d. af því, að skjalið 
er gert utanlands, en má þó sæta ógildingu hjer á landi, þá skal stefnt til bæjarþings 
Reykjavíkur eða fyrir aukarjett í þeirri þinghá, innan þess lögsagnarumdæmis, er heið- 
andi stefnu á heima í, þar sem bjeraðsdómart er búsettur. Ef um þau brjel er að ræða, 
sem veð er fyrir í skipi eða skipshluta, skal stefnt til dóms í þeir þinghá. þar sem 
skipið er skrásett. Bf um farmskírteini ræðir, þá skal stefna til dóms í þeim þinghá. 

þar sem afhenda skyldi vörurnar. 

Ga
 

3. gr. 

Så, sem æskir ógildingar, skal senda dómi þeim, sem málið á undir samkvæmt 
2. gr., skriflega beiðni um innköllun þess manns eða þeirra manna, sem hafa kynnu 
skjalið í höndum, eða gera kynnu lagattikall til þess. 

4. gr. 

Innköllunarbeiðni skuln fylgja upplýsingar, er gera það sennilegt, að beiðandi 

eigi rjett á að fá skjalið ógilt og sjerstaklega um það, á hvern hátt það er honum horfið. 

Auk þess skal lýsa skjalinu svo skýrt, að ekki verði um vilst,



Nr. 30. 
>. NOV      Démurnnn åkved megi út opinbera stefnu, með úrskurði, 

kveðinn skal upp å dómþingi, sem ósildingarbeiðandi er kvaddur til. Dóminum er 

heimilt að kre 

Á i 

bvi fæst, hvort 

      

  

t munnlegra upplýsinga, áður 

hjá líða að gegna slíkri kröfu 

dómsins, eða upplýsingar hans verða taldar ófullnægjandi, og má dómurinn þá neita 

ógildingarbeiðanda fyll skriflegra 

  

en úrskurður þessi er kveðinn upp. Nú lætur beiðandi 

um stefnuna. 

Ef dómurinn leyfir opinbera 

beiðnina í sínu nafni, en beiðandi s 

hann gefa hana út í samræmi við 

  

) um birtingu hennar með auglýsingu 

í Lögbirtingablaðinu, sem endurtekin sje þrisvar. 

Í stefnunni skal brjefinu lýst svo sem nauðsynlegt og auðið er eftir atvikum. 

og sá maður eða þeir menn, sem lagatilkall kynnu að gera til þess, kvaddir til þess að 

  

ómþingið og koma þar fram með mótmæli sín geon ógilding skjalsins. Ákveða 

stund, dómþingið verði haldið, 

1 ári eftir síðustu birtingu 

  

      fram í stefnunni, hvaða dao, stad og 

síðar 

laðinu. Þá skal það enn teki 

Í dómur og 
           
  og má það ekki vera fyr en 12 vikum og el 

  

stefnunnar í Lögbirtin; fram berum orðum í stefn- 

  

    unni, að komi enginn fram með mótmæli, megi búast að skjalið verði ógilt 

með dómi. 

  

Nú kemur enginn með mótmæli á því, sem til var tekið í stefnunni, 

  

og skal þá kveða upp ógildingardóm, nema dóminum þyki eitthvað í ógildingaraðferð 

sækjanda því til fyrirstöðu. 

dómurinn úr því, hvort ógilda skuli 

        
HK i f einhver kemur med måtmæli gegn ågildingu, bå sker 

alið eða ekki. 

  

ö. ET. 

ildingardómi verður því að eins áfrýjað, að mótmæli hafi komið fram gegn 
fra hjeraðsdómi, eða vegna galla á aðferð þeir, sem höfð hefur verið við 

eða vegna þess, að skilyrði fyrir       ding voru ekki fyrir hendi. 

9. or. 

Ogildingardómur um viðskiftabrjef tekur og til vaxta- og arðmiða, sem fylgdu 2 

    

brjefinu. 

Ákvæði 172. gr. sigl. 1. nr. 56, 30. nóv. 1914, nm athending og sölu á vörum 

samkvæmt farmskírteini. standa óhögguð. Sömuleiðis 74. gr. víxillaganna 13. jan. 1882 

og 13. gx. 2. mer. tjekklaganna 8. 1901. 

  

10. or. 

Hin sjerstaka samkvæmt ts. 5. } 1%, 1 18. septbr. 1885, i 4 

10. gr., og I. 10. febr. 1888, 6. gr. a og 21. gr. b skal eftirleidis sem ad undanförnu vera 
; 1, 

z 
  

heimil. Sömuleiðis 6 nafnskráðum bani     á xt veðdeildar Lands- 

20. okt. 1905, 10. or, 1 nr. 13, 9. júlí 1909, 10. gr., og 

gr. Ennfremur um nafnskráð bankavaxtabrjef Íslands- 

nkans samkvæmt l. nr. 

  

l nr. 51. 10. nóv. 1918.
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TT. 9 
Nr. 80. þanka, 
3. náv. 

samkvæmt Í. nr. 51, 10, nóv. 1905, 5. gr., og um vaxtabrjef lánsdeildar Fiski- 
veiðasjóðsins samkvæmt 1. nr. 29, 16. nóv. 1907, 10. gr., 2. og 3. mgr. Loks heldur 

20. gr. Í. nr. 14, 20. okt. 1905, gildi sínu. 

  

  

ll. er. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jantar 1916. Pau taka ekki til þeirra ógildingarmála, 
sem leyfisbrjef er veitt til fyrir bann dag. 

Kftir pessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Einar Arnórsson. 

Nr. ðl. L og 
9 e 
ð. BOV. 

um 

viðauka við í. gr. laga nr. 29, 16. des. 1885, um lögtak og fjárnám 

án undangengins dóms eða sáttar. 

- . í . … „8 FEW, ye . 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur. 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

iv 
i Y Gjørum kunnugt: Alpingi hefur fallist å låg þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

  

Gjöld til kirkjufjelaga utan þjóðkirkjunnar, er fengið hafa sjer löggiltan prest 

eða forstöðumann, má taka lögtaki, enda sje niðurjöfnun á gjöldunum eða gjaldskrá 

staðfest al Stjórnarráðinu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og imnsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Einar Arnórsson.



Lög 

veitingu prestakalla, 

ys NR vet 4-2 . , ös 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 

Þegar prestakall losnar, auglýsir biskup það með hæfilegum umsóknarfresti, og 

   
     

sendir jafnframt hlutaðeigandi prófasti auglýsinguna í jafnmörgum samritum og sóknir 

allmu. Én prófastur sendir sóknarnefndum samritin til birtingar og leggui     

yfir þá sóknarbúa, sem atkvæðisrjett hafa á 

  

jafnframt fyrir þær, að semja kjörskrá 

safnaðarfundum. 

Kjörskrá skal vera þannig löguð, að á henni sjeu fimm dálkar fyrir töluröð kjós- 

enda, nöfn, aldur, stöðu og heimili. Nöfnum kjósenda skal raðað eftir stafrófsröð. Sók- 

skal hafa lokið samningu kjörskrár innan viku frá því, er formaður nefndarinnar rnef 
fjekk brjef prófasts. Þegar skráin er samin, leggur sóknarnefnd hana fram á kirkjustaðnum 

  

kjósendum til sýnis, og auglýsir framlagninguna jafnframt á þann hátt, sem vant e1 að 

birta auglýsingar þar í sókn, enda sje skráin kjósendum til sýnis í fulla viku. 

Tilkynnir sóknarnefnd jafnframt prófasti, hve nær kjörskrá er lögð fram. 

3. gr. 

telur einhver sjer ranglega slept af kjörskrá eða einhvern ranglega tekinn á 

g ska al hann þá kæra brjeflega fyrir sóknarnefnd áður vika sje liðin frá síðasta 

skrárinnar. Sóknarnetnd boðar kæranda og kærða, hafi yfir einhverjum 

þegar að lðnum kærufi 
z    ti, á fund með sjer, og leggur fullnaðarúrskurð á 

kæruna á fundinum. 

Þegar sóknarnefnd hefir gengið til fullnaðar frá kjörskrá, sendir hún prófasti 
   sk Ý 

legið frammi lögmæltan tíma, en prófastur skýrir biskupi þegar í stað frá tölu kjósenda 

'rslu um tölu atkvæðisbærra manna í sókninni ásamt vottorði um það, að skráin hafi 

í hverri sókn í prestakallinu og biskup aftur landsstjórn. 

Nr. 32. 

3. nóv.



9. ON Þá er umsóknarfrestur er á enda, sendir biskup landsstjórninni skýrslu um það, 

hverir sótt hafi, og um það, hvort þeir fullnægi lögmæltum kröfum til prestskapar í 
þjóðkirkju landsins og hve marga kjörseðla þurfi. 

  

   

Kjörseðlarnir skulu allir vera með sömu gerð og jafnstórir og á þá prentuð í 

stafrófsröð nöfn umsækjenda. Seðlatalan skal jafnan vera 10% hærri en tala kjósenda. 

Stjórnin annast þá um, að tilbúnir sjeu og sendir biskupi nægilega margir kjör 

seðlar. Svo gu landsstjórnin til, handa hverri sókn, tvenn lereftsfóðruð umslög til 

afnota við kosninguna, og sje prentað utan á annað: „greidd atkvæði og á hitt: Þónotaðir 
, z . > o 

og ónýttir seðlar 

Biskup sendir síðan prófasti með póstábyrgð kjörseðla, umslög, umsóknir með 

fylgiskjölum og eigin ummæli í innsigluðum sendingum, sjer til hverrar sóknarnefndar, 

og staðfestir hann áður afrit umsóknargagna. Prófastur sendir síðan sóknarnefndum, 5 595 > 
en þær leggja umsóknirnar ásamt fylgiskjölum fram á kirkjustaðnum til sýnis, enda 

skulu sk kjöl þes ssi liggja til sýnis að minsta kosti vikutíma. Jafnframt ákveður prófastur 

öllum 

      

OD, 

  

, 
kjörfundarðag fyrir prestakallið með hæfilegum fresti, og setur sömu dagstund 

sóknunum. 
Skal að jafnaði kosið í kirkjunni og á sunnudegi. 

6. gr. 

Sóknarnefnd stýrir kosningu í sókn hverri. Nú eru sóknarnefndarmenn þrír, og 

tjórn. ndarmenn eru ð, ganga 2? þeirra frá eftir       sóknarn      skulu þeir þá skipa kjör 

  

hlutkesti, aðrir en oddviti, er jafnan skal vera formaður kjörstjórnar. 

7 gn 
í. gr. 

Nú er kominn kjörfundarðagur, og skal þá kjörstjórn kome á fundarstað á til- 

  

settum tíma. Skal oddviti sóknarnefndar setja fund og stýra honum. Hamli veður,         
umgangsveiki eða önnur slík atvik ferðum manna, skal ýrstjórn boða til kjörfundar   

af nýju. Þó er fundur lögmætur, ef meiri hluti atkv æðisbærra sóknarmanna sækir hann. 

2 ra S. gr. 

Kjörstjórnin skal hafa gjörðabók, er sjerstaklega sje til þess gerð og lög ] J í 2 

  

biskupi, kjörskrá og atkvæðakassa með sömu gerð og atkvæðakassar við alþingiskosningar. 

Fundarhúsi skal vera þannig háttað, að inn af fundarherberginu sje herbergi eða klefh, 

er ekki sje innangengt í, nema úr Í fundarherberginu, og að öðru leyti svo umbúið, að ekki 

  

sjáist að utan eða annarstaðar frá þangað inn, nje heldur sje hægt að sýna kjörseðilinn 

þeim, er utan klefans kynni að vera. Sje herl org] um ekki svo háttað á kjörfundar- 

staðnum, eða kosning fari fram í kirkjunni, skal tjalda af eitt hornið, svo ekki sjáist, 

gert er fyrir innan tjaldið. Í klefanum, eða fyrir innan tjaldið, skal vera borð og hæfilega 
margir blýantar samlitir. 

   

  

9. gr. 

Oddviti kjörstjórnar skýrir kjósendum frá því í fundarbyrjun, hverir sjeu í kjöri. 

10. ør 
Oo“ 

greiðslan hefst, skal kjörstjórnin opna atkvæðakassann og Aður en atkvæð: 

  

sýna kjósendum og umsækjendum, eða umboðsmönnum þeirra, að kassinn sje tómur. 

Að því búnu læsir kjörstjórnin kassanum, og lætur ganga til kosninga. 

11 . 

ii. ST. 

  

Þeir sem neyta vilja atkvæðisrjettar síns, verða að sækja kjörfu 

sa í þeirri röð, er þeim líst og eftir því, sen þeir komast að. Án endur Sanga fram og kjó 1 i 
d
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levfis kjörstjórnar mega, ekki vera, í kosninga 

      

   
   

og umboðsmenn þeirra 

menn sjer til aðstoðar, til að halda u 

stjórnin hefir kannast við kj 

atkvæðaklefans, og má þar eny 

nafn þess umsækjanda, er hann k 

  

svo og kjósendur. 

ósanda, a    visar honum til 

    þinn annar inni vera; I - kross fram: 

      ytur siden seðilinn saman, þannig að letrið snúi 

  

Inn, gengur með seðilinn að atkvæðakassanum í 
    
rginu og stingur honum 

  

niður um lokrifuna á kassanum. Jafnframt merkir Ýrninni við nafn    

    

ss á kjörskránni. 

ýtist seðill hjá kjósanda eða gallist 
stjórn gegn því að skila hinum, er ónýttist 

    

     

  

     

jan seði 
|, . 

sandi e 

  

seðil hjá kjör- 
cki fær um að 

kjósa vegna orsaka, er kjörstjórn metur gil tinni, er kjósandi til 
nefnir, hjálpa honum til þess. Þess örðabókinni. Gengur svo 
koll af kolli þangað til enginn gefur sig fr: 1; þá k þeir, er í kjörs 

  

orn sitja og um- 
boðsmenn umsækjendanna, eigi þeir : 

kosningunni þar með lokið. 

  

ir kjósendur, og er 

Þó má kosningarathöfnin eigi standa skemur en 2 stundir, nema allir kjósendur, 
er á kjörskrá standa, hafi neytt kosningarrjettar áður en sá tími er liðinn. 

12. gr. 
Í Reykjavík og öðrum sóknum landsins, þar sem eru 1000 kjósendur eða fleiri, 

má kjósa á fleirum en einum stað í einu eftir nánari ákvörðun sóknarnefndar. 
I FR slö fund c og slíta honum á sama stað. 

  

Þrír menn, tilnefndir af sóknarnefnd, 

       

  

    

"stöðum nota staðfest eftirrit 

md ákveður hverir skuli 

  

   
    

verjum stað. stöðunum fram sem    
Á fa Þega     narnefnd atkvæðakassa 
og kjörgögn. síðan arnefnd þau til yfirkjörstjórnar á venjulegan hátt. 

13. gr. 

garathöfn er lokið, hvolfir k 

í umslög, sem til þess eru ætluð, og setur innsi 

Þegar kosnin 

  

    

    

umsækjenda setja innsigli sín fyrir umslögin, ef |} 
ónýtta og ónotaða seðla, og lætur þá í umslag 

Kærufrestur yfir kosningu er 3 dagar. Að ir sóknarnefnd með 

  

1 
i 
1 

   

ja ból ar. 
  póstábyrgð formanni yfirkjörstjórnar afrit gjöi irgogn öll, seðlaumslögin   

og ummæli sín um kærur, ef fram hafa komið, yfir kosningunni. 

15. er. 
Yfrkjörstjórn skipa biskup landsins og 2 menn aðrir, er Stjórnarráðið skipa til 

  

5 ára Í senn. ur afl atkvæða, ef ágreiningur verður með Jatnskjótt 

kjörstjórn til 

  

    

    

sem sendingarnar eru komnar úr öllum sóknum prestakallsins, 
ri 

til að telja saman atkvæðin: ki 

  

hún til eða umboðs-      

    menn þeirra, ef nokkrir eru. Heldur yfirkjörstjórn gjörðaból 
afrit hennar ásamt kosningargögnum. 

      
Reynist miklir gallar á undirbúningi eða Íran oo > 

rt getur 

ki 

stjórnin, að fengnum Hllögum 

  

    ninguna og fyrirskipað nýja. 

> 5 

  

nóv.



    

    

    

3, nov Hafi helmingur 

  

greitt atkvæði á kjörfundum, og fái 

  

einhver umsækjenda er hann kjörinn prestur, og fær 

min ekki bundin við atkvæða ingar orð ráðhor J. I 

ps um pad, hverjum ums: ækjanda kallid skuli ve it 
    

iðsluna, Q 

  

og 

Na er ad eins einn umsæk;j og fer med sama hætti fram leynileg atkvæda- 
OD 

  

undum. Í 3SenC 

  

greiðsla um hann á kjörf ir, sem honum vilja hafna, skila seðlinum 

ómerktum. Greidi helmingur kjósenda atkvæði, og fullur helmingur greiddra atkvæða 
r það úrslitum. 

  

taki umsækjanda eða hafni honum, 1 

19. gr. 

Enginn, er kosið hefir skriflega, er skyldur til að skýra frá því Íyrir rjetti, hvernig 

bann hafi neytt atk vædis 

vitnisburðar í. 

  

stjettar síns, hvers kyns sem mál það er, sem hann er krafinn til 

20. gr. 

Hvorki kjörstjórnarformaður nje nokkur annar, sem í kosningastofunni er staddur, 

má beinlínis eða óbeinlínis hvetja nokkurn kjósanda meðan á kosningu stendur, til þess 

að kjósa einn umsækjanda öðrum fremur, nje heldur má kjörstjórnarmaður skýra frá 

því, er hann kann að hafa orðið áskynja um, að því er atkvæðagreiðslu kjósenda snertir 

Brot gegn ákvæðum þessum rarða einföldu fangelsi, ekki skemur en viku, eða 

sektum ef málsbætur eru þó eigi undi 20 kr. — Önnur brot gegn lögum þessum varða 

alt að 200 kr. sektum til p 

  

91) or zl. gr. 

Landsjóður stendur straum af útbúningi kjörseðla og útvegun atkvæðakassa til 

  

om zvæmt 6, or neum samkvæmt 6. gr. hvers profastsdæmis. Að öðru leyti fer um kostnað a 

laga nr. 40, frá 30. júlí 1909 

  

22. gr. 

    þessi öðlast gildi í fardögum 1916 og eru lög nr. 28, frå 16. nåv. 1907 

framt úr gildi gengin. 

    Eftir þessu eig 

  

ðeigendur sjer hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1916. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8) 
E inar Arnórsson,



Lög 
um 

verkfall opinberra starfsmanna. 

Vjer Christian hinn Tíundi 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmær ,„ Þjettme 

Láenbor: g og Áldinborg, 

   

at guðs náð Danmerkur konu! 

    

Gjörum kunnugt; Alþingi hefur fallist á     t þau með samþykki Voru: 

Hver sá, er sjálfur unnið samkvæmt 

  

embættisskyldu eða sem sýslan í þa 

eða kaupstaðar, skal s 
sveitar, sýslu      

a soktum frá a embættis- eða 

  

refsing við samkvæmt öðrum sýslunarmissi, ef miklar sakir eru, end 

  

lögum. Ef sjerstakar málsbætur eru a, upphvatning vandamanna 

  

eða yfirboðara, má færa sektina niður úr 500 kr. alt niður í 200 kr. 

Hver sá, er hvetur eða tæ 

slíks verkfalls, er í 1. 

tilstyrk sinn til þes a að verkfall heffist eða 
2000 kr. eða fangelsi, ef miklar sakir ern, 

rum lögum. 

     
1, í eða. veitir á annan hátt 

  

gir, án þess að ta      

  

   
   

  

l sæta sektum frá 200- 

    

  

Embættis- eða sýslu Sem Í 

  

alt að    gr. segir, skal, enda þót 

A p 
oa, el embættis- eða sýslunarmanni eða hvetur eða tælir hann til að ógna 

með verkfalli, sem í 1. gr. segir, íalið komi eigi til framkvæmda, 
      Sæta 

  

fs *% X es TIN refsing við að öðrum lögum. 

   
2, 

n 1 ta Ea 3X a Með mál út lögum farið sem sakamál. 

0. ø 

Lög þessi öðlast eildi begar í stað i 

   ster að hegða. 

Getið á Amalíuborg, 8. nóvember 1915. 

  

Vorri kon 

  

glegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

  

Nr. 33. 

3. nóv.



Nr. 34. 
ð. nóv. 
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Lög 
um 

dyraverndun. 

Vier Christian hinn Tíund 
Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík, F 

o 7 ao J 3 

1, a    

  

1 
vl 

  

f guðs náð Danmerkur konungur. 

andi, Stórmæri, Þjettmerski, 
T „har pe 
LAenDOrg 03 org, 

   

   

  

   

   

  

   

viðurlög 

  

slátrun 
   
nanlands á 

  

stöðum, um rekstur og annan flutning 1 

    
útflutnings, svo og um á bestum í brúkun. 

it ákveður 

  

jafnfran brot á a 

M bessum s 
Ki 

eð brot gegn um 

  

D. ør ). gr. 

     

Með lögum þessum er úr gildi numin 299. gr. a 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að 

    

á ÁAmalính 3. nóv 2 

  

Vorri konu 

hristian R. 

(L. 8) 

sem skepnur eiga, hafa 

    

Ófest þau með samþykki Voru: 

meðferð á þeim með 

á 10 1000 
£ 

skal sæta sektum fr: 

næg hús fyrir þær 

8 ØS Q fs 5 im, sem brot ge gt. 

búpenings á almennum  slátrunar- 
DD 

fje til slåtrunar, å fje og hestum til 

Skal það gert með reglugjård, sem 

slíkum reglum. 

  

Imennra hegningarlaga 25. júní 1869. 

  

ember 1915. 

Einar Arnórsson.
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Nr. 35. Lög ir. 8 
OD. NOV. 

um 

breytingu á lögum nr. 39, 11. júli 1911, um sjúkrasamlög. 

. SR | e . s NZ . s i ox 3 i 

Vier Christian hinn Tiundi af guðs náð Danmerkur konungur, 9 5 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
1 Láenborg og Aldinborg, 

Gujörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

IT. f 

Fyrir sl króna, en annarstaðar 1 króna 50 aurard í 2. gr. laganna komi: 

2 krónur, en annarstaðar 2 krónur 25 aurar. 

Ny 

  

Fyrir »1200 kr.« i 3. gr. 2. c. komi: 

1800 kr., 

og aftan við liðinn bætist: 
„Sjúkrasamlag prentara í Reykjavíke stofnað 1897, skal undanþegið þessu 

ákvæði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) EN 
Hinar Arnórsson.
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Nr. 36. L 6 
3. nåv. 

um 

breytingu å lågum nr. 22, 141. juli 1911, um stýrimannaskólann 
i Reykjavik. 

Vier Christian hinn Tí undi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtset:landi, Stórmæti, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, s 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. grein orðist þannig: 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík veitir kenslu í siglingafræði og gufuvjelafræði 
og undirbýr lærisveina skólans undir hið almenna stýrimannspróf, fiskiskipstjórapróf 

      

og próf í gufuv vjelafræði fyrir skipstjóra og styrimenn. 

Við skóla þenna skipar Stjórnarráðið forstöðumann með 2000 króna árslaunum 
auk leigul uss bústaðar, ljóss hita, og einn aukakennara með 1200 kr. árslaunum.      hendi yfirumsjón skólans, og gefur út reglugjörð fyrir hann. USS: 

Laun kennara og annar kostnaður greiðist úr landssjóði. 
OD Oo 

2. gr. 

gr. orðist þannig: 

3 t
o 

Til fiskiskipstjóraprófs útheimtist: 

     

  

1. kunnátta í fræðinni um almenn brot, tugabrot, hlutföll talna, veldi og rót, notkun 
fræðinnar, um játandi og neitandi stærðir, 

fræðinnar og útreikning rjetthyrndra þrí- 

] Barr na, um grundvallaratridi flatarmål 

    um grundvall arsetningar þríhyrninga 
a eltir henni: n 

2. þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, línum á yfirborði hans, breidd 
l 
1 3. þekking á tilhöguninni á áttavitanum og notkun hans, á misvísun, segulhalla 

(inklination) og afhvarfi (deviation) og hvernig það verður fundið, á tilhögun og 
notkun skiphraðamælisins og grunnsökkunnar; 

4. skyn á sjávaruppdráttum yfir höfuð; 

5. þekking á dagbókarhaldi og leiðarreikningi eftir töflum þeim, sem til þess eru 
gerðar, að kunna að marka stað skips á uppdræt tinum, bædi eftir breidd og lengd, 
og með því að taka mið á landi; þekking á straumi, og á því, hvað skip hefur borið 

af leið, og að kunna að ákveða stefnu og vegalengd til tiltekins staðar; 
6. þekking á himinhvolfinu og hinni daglegu hreyfingu, á mælistigakerfi himin- 

hvolfsins, á því, að ákveða afstöðu himintungla, á sólunni og hreyfingu hennar 
sjálfrar;
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  T. þekking á áttungs- eða sjöttungsmæli, og að kunna að prófa og leiðrietta stöðu Nr. 36. 

   speglanna; að kunna að mæla hæð himintungls og horn milli hluta 
á mælingu og 

  

Búi gu tímana; 

  

   
10. | ur undir; 
ll. að kunna að finna misvísun með vi að mæla, Mar eða fastastjörnu; 

20 kunna ad finna breiddina með því að mæla hæð sólar eða fastas stjörnu Í 
1ádegisba ug; 

13. að kunna að finna mis 

I4. að kunna að finna hve 

15. þekking á alþjóðlegum 
16. að kunna að nota hina alþj óðlegu mer 

  

    

  

ísun við athugun pólstjörnunnar; 

  

  

  

flóð verður og fara; 

  

gareglum og björgunarverkfærum; 

  

jabók og veðurmerki; 
LT. að geta samið grein á íslensku með glöggu orðfæri um tiltekið efni, er snertir sjóferðir, 

og ritað hana með skýrri rithönd og sæmilegri rjettritun: 
18. að hata lesið kafla í danskri bók, eigi minni en 150 bls., og geta 

lega á íslensku og geta talað um hversdag 

  

     

fni á dönsku svo 

  

19. sama kunnátta í ensku sem í dönsku; 

20. að þortja hin helstu laeaákvæð 
ja einföldustu hjúkruna. 

og sár og kipt í lið, þegar slys. 

1, Er SI 

  

orta rjett og   

  

      ur, sjerstakleg 

r að höndi    
ð. gr. orðist þannig: 
Til hins almenna stýrimannsprófs útheimtist alt það, sem útheimtist til fiski- 

skipstjóraprófsins og ennfremur: 
1. ítarlegri þekking á veldi og rót, á lógaritmum, á reikningi með játandi og neitandi 

stærðum, þekking á þríhyrningum, er falla saman eða eru eins lagaðir, á mælikvörðum 

lína og horna, á því, hvernig teikna skal hinar almennustu myndir flatarmálsfræð- 

innar, á mælingu flata og líkama og á stærðum þríhyrningafræðinnar: 

2. þekking á himintunglum yfir höfuð; 

3. þekking á áhrifum þeim, sem segulafl hefir á áttavitann, er 
geta fundið afhvarfið (deviationina), er áttavitinn þá hefir; 
hvarfsmælisins (deflektorsins) við afhvarís- (deviations) rannsók 

4. að-kunna að finna breiddina við athugun sólarinnar fyrir utan í hí ádegisbaug og 
athugun fastastjörnu í og fyrir utan hádegisbaug, og kun að finna br 
við athugun tunglsins í hádegisbaug; 

5. að kunna að fara með sjóúr og nota það, að ákveða stöðu þess eftir hæð sólar og 
er kunn, og að ákveða 

allast, og að 

å notkun. af- 

  

    eiddina 

fastastjörnu, eftir tímamerki eða eftir öðru úri, er staða þess 

hinn daglega gang sjóúrsins; 

    

  

6. að kunna að ákveða stað skipsins með staðarlínum bygðum á athugun sólar og 

fastastjörnu; 

7. að kunna að finna lengdina með sjóúrinu og hæð sólarinnar og fastastjörnu; 
8. að hafa lesið kafla í danskri bók, eigi minni en 200 bls., og geta útlagt hann munn- 

lega á íslensku, að geta gert ljettan danskan stíl og geta talað um hversdagsefni S ; 8 J 88 8 
á dönsku svo skiljanlegt sje; 

9. sama kunnátta í ensku sem í dönsku. 

4. gr. 

5. grein ordist bannig: 

Hver sá, sem staðist hefur fiskiskipstjórapróf eða hið almenna stýrimannspróf 

  

9 A 3. NØV



- samkvæmt 2. og 3.    , getur krafist þess að hann sje reyndur í gufuvjela- 

í skólanum. 

  

fræði, þegar próf er 

). og 

Sidari setning 7. gr. hljóði þannig: 

I] ædiskennari stýrimannaskólans og tveir menn aðrir. orófnefndinni eru vjelf 

sem Stj hvert skifti. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. mm 

Einar Arnórsson. 
  

3. NÓV. 

um 

stofnun vjelstjóraskóla í Reykjavík. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt; Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 3 

I. gr. 

   Í Reykjavík skal ste 

gufuvjelafræði. 
Við skóla þenna skipar Stjórnarráðið fastan vjelfræðiskennara, sem jafnframt 

er forstöðumaður skólans, með 2400 kr. árslaunum. 

na vjelstjóraskóla, til að gera mönnum kost á að læra 

Sá kennari er jafnframt vjelfræðiskennari stýrimannaskólans. 

Svo ræður Stjórnarráðið aukakennara eða tímakennara, eftir því sem þörf krefur. 
Laun forstöðumannsins og allur annar kostnaður við vjelstjóraskólann greiðist 

úr landssjóði. 

2. gr. 

Til vjelstjóraprófs barf: 
1. Ííslensku: Að geta gert ljettan íslenskan stíl um alment efni, skrifað 

allvel, skýrt og nokkurn veginn rjett. 

 



135 

2. Í reikningi: Þekking á hinum fjórum reikningstegundum með heilum 
tölum, almennum brotum, tugabrotum og með bókstöfum, hlutfallareikningi, veldi, 
rót, notkun lógaritma og að geta leyst líkingar með einni óþektri stærð. 

3. Íflatarmálsfræði: Þekking á afstöðu beinna lína hverrar við aðra, 

á hringum og þeim línum og hornum, er þar til heyra, marghyrningum, á setningunum 
um hliðar og horn í þríhyrningum, á samfalla og samlaga þríhyrningum, á setningunum 
um rjetthyrnda þríhyrninginn, á samsíðingum, að geta gert einfaldar flatarmálsteiknanir 
(geometriskar konstruktionir), þekking á lengdarmæli og hornmæli, á útreikningi 

flatarmáls. 
t. Írúmmálsfræði: Þekking á afstöðu beinnar línu við flöt, og afstöðu 

flata hver við annan, á þrístrending, pyramída, sívalningi, keilu, kúlu og á þeim línum, er 

myndast á yfirborði hennar við skurðfleti, á útreikningi á yfirborði og rúmtaki þessara hluta. 

Í framannefndum reikningslegum námsgreinum er þess einungis krafist, sem 
nauðsynlegt er til undirbúnings undir vjelfræðina, og við prófunina skal aðeins krefjast 
þekkingar á hinum ýmsu setningum, en engra sannana. 

5. Í eðlisfræði: Þekking á lögunum um loftkend efni, þrýstingsmælum, 
dælum, eðlisþyngd, seltumælum, hita og dreifing hans, útþenslu hluta við hita, hita- 
mælum, hitamagni, bræðslu, uppgufun, eiginleikum vatnsgufunnar, suðu, eldsneyti, 

brenslu, vjelaáburði, samsetningu og sundurliðun krafta, einföldum vjelum (vogarstöng, 
skrúfu, fleyg o. s. frv.) segulmagni, rafmagni og styrkleika efnanna. 

6. Í vjelfræði: Þekking á gufuvjelum í skipum, einstökum hlutum þeirra 
og samsetning þeirra, svo og á kötlum og öðrum tækjum, er þeim fylgja, þekking á eldri 
og yngri tegundum gufuvjela og gufukatla, hirðingu gufuvjela og gufukatla, stjórn 
þeirra, viðhaldi og eftirliti, vjelabilun, ketilsprengingu, aflmælislínum (Indikator-diagröm) 

og þeim niðurstöðum, er af þeim má draga, hestafli gufuvjela og kolaeyðslu, stelling 
skyttunnar, hjálparvjelum á skipum (gufustýrivjelum, gufuvindum, ljósvjelum, kælivjel- 
um, o. s. frv.), skifting skipa í vatnsheld hólf, bygging skipa, skipsdælum og slökkviá- 
höldum, á lagaákvæðum um íslensk gufuskip. Þekking á hreyfivjelum (mótorum). 

7. Í vjelteikningu: Að geta mælt og gert uppdrátt eftir ákveðnum 
mælikvarða af hlut úr gufuvjel, sem ekki er mjög samsettur. 

8. Ídönsku: Að geta lesið upp og þýtt ljettan kafla í danskri bók verkfræði- 

legs efnis. 
9. Í ensku: Að geta lesið upp og þýtt lettan kafla í enskri bók verk- 

fræðilegs efnis. 

3. gr. 

Prófið er bæði skriflegt og munnlegt. Það skal haldið af prófnefnd; eru í henni 
forstöðumaður vjelstjóraskólans og 2 menn aðrir, er Stjórnarráðið skipar í hvert skifti, 
og skal fyrir henni standa sá af nefndarmönnum, er Stjórnarráðið skipar sem oddvita. 
Að minsta kosti annar hinna skipuðu prófdómenda skal hafa leyst af hendi fullkomið 
vjelstjórapróf. Til að dæma um kunnáttu í tungumálum getur Stjórnarráðið, ef þörf 
þykir, skipað aðra menn. 

Hinir skipuðu prófdómendur velja prófverkefnin. Verkefni til skriflega prófsins 
skulu þeir afhenda í lokuðu umslagi í byrjun hvers úrlausnartíma. 

Kennarinn í hverri grein heldur hið munnlega próf. Tungumálakennarar dæma 
um kunnáttu prófsveina, hver í sinni grein, ásamt einum prófdómanda. 

4. gr. 

Sá einn má ganga undir vjelstjórapróf, er: 
I. hefir stundað járnsmíði í 3 ár, eftir 14 ára aldur, í þeim járnsmiðjum, er Stjórnar- 

ráðið tekur gildar. 

Nr. 
9 
ts 

37. 

nóv.



Nr. 37. 
3. nóv. 
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2. sýnir vottorð frá iðnmeistara sínum um kunnáttu, dugnað, hegðun og reglusemi. 
Sje sá, er undir prófið vill ganga, eigi lærisveinn í vjelstjóraskólanum, þá skal 

beiðni hans um að mega ganga undir prófið send Stjórnarráðinu 3 mánuðum áður en 
á að halda prófið. 

Auk áðurnefndra vottorða skulu beiðni þessari fylgja skírnarvottorð umsækjanda, 
og vottorð frá þeim manni eða mönnum, sem hafa kent honum. 

Hafi hann gengið undir vjelstjóraprót áður, skal þess getið í umsókninni. 
Sá, sem fengið hefur vjelstjóraskírteini eða undanþáguleyfi, til að vera yfirvjelstjóri, 

áður en lög þessi öðlast gildi, hefir rjett til að ganga undir vjelstjóraprófið, þótt hann 
fullnægi ekki skilyrðum þeim, er sett eru í l. og 2. lið þessarar greinar. 

D. gr 5. gr. 

Ákvæði um það, hvernig kenslunni skuli háttað, um inntökuskilyrði, próf o. fl, 

skal setja í reglugjörð, sem Stjórnarráðið setur. 

6. gr. 

Þeim, sem prófi hefir náð, skal veitt skírteini um það. Skal þar telja þær 
kenslugreinar, sem hann hefur verið reyndur í, og tilgreina í tölum einkunn þá, sem gefin 
er, og jafnframt bæði hina lægstu tölu, er krafist er til að standast prófið, og hina hæstu 

tölu, sem unt er að ná við það, og skulu allir nefndarmennirnir undirrita skírteinið. 
Nöfn þeirra, sem undir próf ganga, skal rita í bók, sem til þess er ætluð og Stjórn- 

arráðið geymir; skal í henni skýrt frá fullu nafni hvers eins, fæðingarstað, fæðingardegi, 

og fæðingarári, svo og frá einkunnum þeim, sem gefnar hafa verið við prófið. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 

Einar Arnórsson. 
 



Nr. 38 Lö g 8. nóv. 

um 

afhendingu á landi til kirkjugarðs í Reykjavík: 

re + 2 Re . , . . . Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á, lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 
Skylt er hverjum manni að láta af hendi nauðsynlegt land undir nýjan kirkju- 

garð í Reykjavík, gegn fullu endurgjaldi frá landssjóði. 

. 2. gr. 
Ráðherra Íslands ákveður í samráði við biskup, eftir tillögum sóknarnefndar, 

hve nær eignarnám skuli fram fara, hvar land skuli tekið og hve mikið. 
Ef ekki geta komist á samningar milli hlutaðeigenda um hæfilegt verð fyrir land 

það, er ákveðið er að taka undir nýjan kirkjugarð, skulu bætur fyrir landið ákveðast 
af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. 

Við matið skal taka tillit til verðmætis landsins, þar á meðal þess, hvort það 
er útmæld byggingarlóð eða ekki, og sjeu hús eða önnur mannvirki á landinu skulu þau 
bætt að fullu. 

Til þess að kaupa land undir kirkjugarðinn heimilast stjórninni að verja alt 
að 10,000 kr. 

3. gr. 
Legkaup skal greiða fyrir þá, sem grafnir eru í kirkjugörðum Reykjavíkur, 2 kr. 

fyrir börn yngri en 2 ára, en 4 krónur fyrir aðra. Þetta legkaup gildir fyrir 25 ár. Vilji 
menn helga sjer grafreit í 50 ár, þá skal greiða 8 kr. fyrir hvern legstað. Nú vill maður 
tryggja sjer grafreit til frambúðar, meðan kirkjugarðurinn stendur, og skal þá greiða 
16 kr. fyrir hvern legstað. 

Legkaupið rennur í sjóð Reykja víkurdómkirkju. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S) 

Einar Arnórsson.
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Nr. 39. Á 

3. nóv. L 0 8 

um 

þjóðskalasafn Íslands. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

l. gr. 

Í Reykjavík skal vera allsherjar þjóðskjalasafn fyrir Ísland, og skal í því geymast 

Landsskjalasafnið, sem nú er, og svo alt það skjala, er síðar kann framar að varða 

ákveðið. Þjóðskjalasafnið stendur undir yfirumsjón Stjórnarráðs Íslands. og setur það 

safninu reglugjörð. 
2. gr. 

Við Þjóðskjalasafnið skipar ráðherra Íslands yfirskjalavörð, og hefir hann á 

hendi daglega umsjón og störf við skjalasafnið. Hefir hann 3000 kr. árslaun. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 3.) 
Einar Arnórsson. 

 



139 

L Ö g Nr. 40. 
9 , 
ö. NOV. 

um 

sjerstakar dómþinghár í Oxnadals-, Árskógs-, Reykdæla- og 

Aðaldælahreppum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmer g kur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, dú 

Láenborg og Aldinborg 
233 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Öxnadalshreppur og Árskósshreppur í Eyjafjarðarsýslu og Reyvkdælahreppur oo ÞE Ð ð Í BAR hat J > J i o 
Aðaldælahreppur í Þingeyjarsýslu skula vera sjerstakar dómþinghár.   

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 
    

Einar Arnórsson.



Nr. 41. 
2 

ð. NOV. 
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Lög 
Burt 

um 

likbrenslu. 

Vjer Christian hinn Tiundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi Í  Slissvík, Holts 

    

   
   

      

Gjørum kunnugt: Alpingi 

Líkbrensla skal leyfð hjer 

    sem Stjórnazrí ha há pann ha 

  

vitund- 

sem eigi hafa náð 

bt: skal sl 

   

  

   

geta forel idrar á 

il, getur og gert samskonar 

að lík hans skyld rarlega sem 

ælir því. 

     skal, auk ads dánarvottorðs, hggja fyrir 

    

    

æknis þess, sem stundað hefir hinn látna um, að 

erk haf    ati Xa hing 
vålaid Gau0oa hms 

    

   

  

e 
vera TV 

  

skal síðan sýna lögreglustjóra á andlátsstaðnum og hann rita á 

„ví til fyrirstöðu af sinni hendi, að líkið verði brent. 

LL £ 

skal jarðsetja öskuna í ki varði, eða setja hana á aðra     staði, sem útbúnir til þess, 

Nánari ákvæði um það, á hvern hátt s 

arráðið með reglugjörð. 

  

líkbrenslu, setur Stjórn- 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og in é > oOo 

    

rnórsson.
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Lög 
um 

atvinnu við siglinar. 

    

      

   

   
suðs náð Danmerkur konu 

  

Stórmæri, Þjettmerski, 

öfest þau með samþykki Voru: 

era heimilt 

a. að har     

átátt, samkvæm 

Um rjetttilskipstjórnar á skipum alt að 30lesta. 

3. gr. 

Rjett til ; 

  

íslenska A í innaalandssigl 

{ir 12 lestir, en ekki í 

  

hefir sá einn, sem fo Í 

skirteini á smé áskipum. 

      

  

Sá einn getur sta 

a. kann að marka stað ski hefir nægilega bel Vi > o 

  

ráttum og notkun 

b. kann að a áttavita og ber skyn á afhvari (deviatton) og misvísun; 

L. ið forðast ási 

€ uðsyniegt er 

á skipum,    ekki 

Nr. 42. 
nóv.
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Nr 42. Próf þetta fer að eins fram í kaupstöðum og þeim kauptúnum, sem lögreglu- 
>. nóve stjóri býr í, og skipar hann í prófnefnd 3 valinkunna skipstjóra. Stjórnarráð Íslands 

semur reglur um prófið og fyrirmynd fyrir prófvottorðum. Sá er staðist hefir prófið, 

getur fengið skipstjóraskirteini á smáskipum hjá yfirvaldi, og skal hann greiða fyrir 
það 2 krónur, er renna í landssjóð. 

TI. kafli. 

mrjett tilskipstjórnar og stýrimensku á skipum alt að 300 
lesta, finnanlandsog utanlandssiglingum. 

5. gr. 

Rjett til að vera skipstjóri í innan- og utanlandssiglingum á íslensku fiskiskipi 
og Í imnanlandssiglingum á íslensku verslunarskipi, eigi yfir 300 lesta að stærð, hefir sá 

einn, sem fengið hefir skipstjóraskírteini á fiskiskipi. 

U 

6. gr. 

Sá einn getur fengið skipstjóraskírteini á fiskiskipi, sem: 
staðist hefir fiskiskipstjórapróf eða hið almenna stýrimannspróf við stýrimanna- 

skólann í Reykjavík; 

b. hefir verið stýrimaður í 24 mánuði á skipi yfir 30 lesta; 

c. er fullveðja; 

hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að almenningsáliti; 

e. sannar að sjón bans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

T. gr. 

jett til að vera styrimadur å islensku fiskiskipi i innan- og utanlandssiglingum 
og stýrimaður á íslensku verslunarskipi í innanlandssiglingum, eigi yfir 300 lesta að stærð, 

einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini á fiskiskipi. 

    

    

  

Sá einn getur öðlast stýrimannsskírt 

tjóraprót, eða hið almenna stýrimannspróf við stýrimanna- 
mi å fiskiskipi, er: 

a. staðist hefir fiskiskip 
skólann í Reykjavík; 

b. hefir verið 

   

fullgildur háseti á skipi, yfir 30 lesta, eigi styttri tíma en 18 mánuði; 

hefir eigi verið dæmdur íyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti; 
sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

IV. kafli. 

Um rjett tilskipstjórnar og stýrimensku á verslunarskipum 

yfir 300 lesta, í utanlandssiglingum. 

9. gr. 

Rjett til að vera skipstjóri í utanlandssiglingum á íslensku verslunarskipi og 

skipstjóri í innanlandssiglingum á íslensku verslunarskipi, sem er stærra en 300 lesta, 
hefir sá einn, sem fengið hefir skipstjóraskírteini í utanland 

> 7 

;     glingum. Sje um gufu- 
skip að ræða, hefir sá einn rjettinn, sem fengið hefir einnig skírteini það, er um getur 
í ll. grein. 

10. gr. 

Sá einn getur öðlast skipstjóraskírteini í utanlandssiglingum, er: 
a. er fullveðja;
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hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að almenningsáliti; Nr. 42. 
sannar, að sjón hans sje svo fullkomin, sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn; 

d. hefir staðist hið almenna stýrimannspróf við stýrimannaskólann í Reykjavík; 
e. hefir verið stýrimaður eigi skemur en 24 mánuði á verslunarskipi í utanlandss igl- 

ingum, og af þeim tíma eigi skemur en 12 mánuði yfirstýrimaður, eða einn stýri- 
maður á verslunarskipi í utanlandssiglingum, eða hefir verið 12 mánuði skipstjóri 
á fiskiveiðaskipi í utan- og innanlandssiglingum og 12 mánuði stýrimaður á verslun- 
arskipi í utanlandssiglingum. 

ll. gr. 
Sá, er öðlast hefir skipstjóra eða- stýrimannsskírteini í utanlar 

og auk þess sannar með vottorði, að hann hafi staðist próf í gufuvjelafræði fyri skip- 
stjóra og stýrimenn við stýrimannaskólann í Reykjavík, á kost á að fá viðaukaskir- 
teini þessu til sönnunar hjá Stjórnarráði Íslands. 

adssiglingum,   

12. 

s 

  

eða Í innanlandssiglingum å Ísler nsku verslunarskipi, sem er stærra en 300 lesta, hefir 
sá einn, sem fengið hefir stýrimannsskírteini í utanlandssiglingum. Sje um gufuskip 
að ræða, hefir sá einn rjettinn, sem fengið hefir einnig skírteini það, er um getur í 11. grein. 

13. gr. 
Sá einn getur öðlast stýrimannsskirteini á verslunarskipi í utanlandssiglingum er: 

a. hefir eigi verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, er svívirðilegt er að almenningsáliti; 
sannar, að sjón hans sé svo fullkomin, sem nauðsynlegt < Ss

 

  

" stýrimenn; 

c. staðist hefir hið almenna stýrimannspróf við stýrin annaskólann i oak 

  

d. hefir verið fullgildur háseti á verslunarskipi, minst 18 mánuði, og 
minst 12 mánuði í utanlandssiglingum, eða hefir verið 12 mánuði 
á fiskiveiðaskipi í utan- og innanlandssiglingum og 12 mánuði fullg 
verslunarskipi. 

  

  Halle 
sild 

V. kafli. 

Ákvæði ýmislegs eðlis. 

14. gr. 

  

Ekkert islenskt skip, sem stærra er en 30 lesta, må afgreiða frá 
hjer á landi, til ferða milli Íslands og annara landa, eða í innanlandssigli 
því að eins, að á því sje til starfa, að minsta kosti einn stýrimaður auk 
sje um verslunargufuskip að ræða, sem er meira en 300 lesta, skulu størimenn vera 
minst tveir. 

  

head 

og 

  

15. gr. 

Þeir, sem fullnægja skilyrðum þeim, er sett eru hjer að framan, i 6., 8., 10 og 

  

13. gr., eiga heimtingu á að fá skírteini þau, sem þar eru talin 
Skírteini þessi skal rita eftir fy yrirmynd, er ráðherra Íslands lætur semja, og 

skulu þau gefin út af lögreglustjóra. 

  

Fyrir skipstjóraskírteini skal greiða 10 
rennur hvorttveggja í landssjóð. 

Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði lögreglustjóra, 
hann þá sent Stjórnarráði Íslands kæru sína, sem gerir út 
óskertan rjett til að leita dómsúrskurðar. 

tur, en stýrtmannsskírteini 2 kr. og 

      skírteinis, og getur    0, en þó hefir kærandi 

ð. nóv,



Nr. 42. 
nóv. n Ð. 

  

ráð Íslands veitt 
9 í 10. og d. í 13. gr. 

    

hafa öðlast gildi, 

x 

       

        

       

  

    

  

    

     
    

   

Frá þeim tíma að lög þess skipverjar sanna siglingatíma 
skipverja er skylt að 

  

slenskt skip eftir greindan 

atíma þann, er um    

  

nafni skin faðingar fin gr nafni skipverjans, fæðingar , fæðing 

i (liti hans og vexti og sjerken- 

num, ef einhver 
erjans á skipinu, nafni, tegund 

ástæðu han 

  

erttthvert verk, sem 

teint sínu. 

  

EY 
81 

atvinnu, ån 

að því er snertir 

an 

sem 

i 

brúttó- 

    
sje brotið 
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Nr. 49, 
rannsókn og skal farið með málin sem almenn lös- 8. nóv. 8 8 

Sektirnar renna i land    

  

   

Brot þessi sæta opinb 

reglumál. 

2 
nov.     50, 

undanskildu, að staflidur a i 

  

að því er sið 

  

kemur utanlandssislingum á vi 
oOo & 

gildi 1. janúar 1916. 

  

su eiga allir hlutadeigendur     

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Ei angar Arnór Sson. 

    

Nr. 43. 

3. nov. 

  

atvinnu vid 

   ur konungur, 

i Pjettmerski, 

Vjer Christian hinn Tíu undi, 
Holtsetalandi,     

laða ner (das 
Vinda Og tau 

  

Aldinborg, 

' rum kunnugt: Albingi hefur      

   
  

   

1 med sambykki Voru: 

  

skinum 

  

med ta     

  

"kjavík,; 

    X a )a aðstoð 
    

Cr
 

    

ar, og heilir m 

     dugnað og gu
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Nr.43. c. hefir ekki verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að almenn- 

3. nóv. ingsáliti. 
Stjórnarráðið setur reglugjörð um það, hvernig vjelgæslukenslunni skuli háttað, 

svo um vjelgæsluprófið og prófskilyrði. 

3. gr. 
Sá einn, er fullnægir skilyrðum þeim, er sett eru í 2. gr. laga þessara, og hefir 

verið undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 75 hestafla vjel í 1 ár, á rjett til að vera 

yfirvjelstjóri á gufuskipi með minna en 200 hestafla vjel. 

4. gr. 

Sá einn, er öðlast hefir skírteini það, er ræðir um í5. gr., á rjett til að vera undir- 

vjelstjóri á gufuskipi með 200—-700 hestafla vjel. 

Sá einn getur öðlast undirvjelstjóraskírteini á gufuskipi með 200-—-700 hestafla 

vjel, sem: 
a. hefir staðist vjelstjórapróf við vjelstjóraskólann í Reykjavík; 
1 bh. hefir verið kyndari eða aðstoðarmaður vjelgæslumanns á gufuskipi í 12 mánuði, 

og hefir meðmæli þess eða þeirra vjelstjóra, sem hann hefir verið hjá, fyrir dugnað 

og reglusemi og þekkingu á hirðingu gufuvjela; 

c. hefir ekki verið dæmdur fyrir nokkurt það verk, sem svívirðilegt er að almenn- 

ingsáliti. 

6. gr. 

Sá einn, er öðlast hefir skírteini það, er ræðir um í 7. gr., á rjett til að vera 

yfirvjelstjóri á gufuskipi með 200—700 hestafla vjel. 

7. gr. 
Sá einn getur öðlast yfirvjelstjóraskirteini á gufuskipi með 200—700 hestafla 

vjel, sem auk þess að fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 5. gr.: 
a. hefir verið undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 200 hestafla vjel í 2 ár, og hefir 

meðmæli frá yfirvjelstjóra þeim eða yfirvjelstjórum, sem hann hefir unnið hjá, fyrir 

reglusemi og næga þekkingu á meðferð og hirðing gufuvjela. 
b. er 25 ára að aldri. 

8. gr. 

Sá einn, er öðlast hefir skírteini það, er ræðir um í 9. gr., á rjett til að vera undir- 
vjelstjóri, þ. e. annar eða þriðji vjelstjóri, á guluskipi með meira en 700 hestafla vjel. 

9. gr. 

Sá einn getur öðlast undirvjelstjóraskírteini á gufuskipi með meira en 700 hestafla 

vjel, sem auk þess að fullnægja skilyrðum þeim, er sett eru í 5. gr., fullnægir annaðhvort 

skilyrðum þeim, sem sett eru í 7. gr. a., eða hefir verið aðstoðarmaður vjelstjóra á gufu- 

skipi með meira en 700 hestafla vjel í 2 ár. 

10. gr. 

Sá einn, er öðlast hefir skírteini það, sem ræðir um í 11. gr., á rjett til að vera 

yfirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 700 hestafla vjel.
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Ll. gr. 

Sá einn getur öðlast yfirvjelstjóraskírteini á gufuskipi með meira en 700 hestafla 
vjel, sem auk þess að fullnægja skilyrðum þeim, er sett eru í 5. gr. og staflið b. í 7. gr., 
hefir verið undirvjelstjóri á gufuskipi, með meira en 700 hestafla vjel í 1 ár. 

12. gr. 

Á gufuskipi, með meira en 100, en minna en 700 hestafla vjel, skal vera að 

minsta kosti einn yfirvjelstjóri og einn undirvjelstj år, sem fengid hafa skirteini sam- 

kvæmt 2., 3., 5. og 7. gr., eftir því sem við í 

Nóg e1, að einn vjelstjóri, sem fengið hefir vjelgæsluskírteini samkvæmt 2. gr., 

  

    

  

sje á skipi með minna en 100 hestafla vjel. 

Á gufuskipi, með 700 hestafla vjel, og þar yfir, skal vera að minsta kosti einn 

yfirvjelstjóri og tveir andirvjelstjórr. Skal yfirvjelstjóri hafa fengið skírteini sam- 
J 

kvæmt 11. gr., en undirvjelstjórarnir samkvæmt 9. gr 

Ekkert íslenskt gufuskip má afgreiða frá nokkurri höfn til siglinga innanlands 

eða á milli landa, nema á því sje það vjelgæslulið, sem áskilið er í þessari grein. 

  

1 

13. gr. 
9 A 7 CC „9. og li. gr, Þeir, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 2.3., 5., 7., 

eiga heimting á að fá skirteini þau, sem þar um getur. 

Fyrir yfirvjelstjóraskírteini skal greiða 4 kr., en undirvjelstjóraskírteini 2 kr., og 

   tennur hvorttveggja i landssj( 

Skírteini þessi skal rita eftir fyrirmynd, er Stjórnarráðið semur. 

Skírteinið skal gefið út af lögreglustjóra, og gildir um ótakmarkaðan tíma frá    

  

dagsetning þess, nema skírteinishafi því, sbr. 15. gr. 

  

Nú vill einhver eigi hlíta úrskurði reglustjóra um útgáfu skírteinis, og skal 
5 

ådsins, en vid bad skerdist på eigi rjettur hann þá leggja málið undir úrskurð Stjórnarr 

hans til að leita dómsúrskurðar um málið. 

  

1 
ið. Í yr is og

 

i Nú verður maður dæmdur fyrir eitthvert það verk, sem svívirðilegt er að almenn- 

ingsáliti, og hefir hann þá fyrirgert vjelstjóraskírteini sínu. 

16. gr. 

Meðan vöntun er á mönnum, er tekið hata vjelstjórapróf samkvæmt lögum 

þessum, er Stjórnarráðinu heimilt að veita mönnum, sem fengið hafa vjelstjóraskírteini 

írteini þau, sem ræðir um í 5., 7., 

ast hið útlenda skírteini hafi orðið að full- 

        í öðrum löndum, samkvæmt þar gildandi lö 

9. og 11. gr., en þess sje þó gætt, að til að öðl 
>» 

1m, 

  

s miklum kröfum, eins og til að öðlast hið íslens 

  

nægja el á, sem um er sótt. 

anúar 1925. 

  

Skirteini þau, sem hjer ræðir um, má þó eigi veita eftir 1. 

Til sama tíma eiga þeir Íslendingar, sem lokið hafa vjelstjóraprófi erlendis, kost 

á að få slík skírteini, þótt ekki vanti vjelstjóra. 

Heimilt er Stjórnarráðinu að veita efnilegum kyndurum undirvjelstjóraskírteini 

á fiskigufuskipum með minna en 700 hestafla vjel. Þó má Stjórnarráðið ekki veita slík 

skírteini, nema brýn nauðsyn sje, og ekki lengur en til eins árs Í senn. 

Beiðni um slík skírteini skal fylgja meðmæli samkvæmt 5. gr. b. 
r sg g c a a 9 Leyfi þessi ganga úr gildi 1. janúar 1920. 

Nr. 43, 

3. nóv.



Nr. 43. 
a - 
9. NOV. 

148 

Til 1. jan. 1920 er Stjórnarráðinu og heimilt að veita manni yfirvjelstjóraskir- 

teini samkvæmt 7. gr., þótt hann hafi ekki verið nema eitt ár undirvjelstjóri á gufuskipi 
með meira en 200 hestafla vjel, ef hann að öðru leyti fullnægir kröfum 7. greinar. 

Þessa heimild má því að eins nota, að hún sje nauðsynleg. 

17. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 200 kr.: ef brot er ítrekað, geta 

sektirnar hækkað upp í 500 kr. Brot þessi sæta opinberri rannsókn, og skal farið með 

þau sem almenn lögreglumál. 
18. gr. 

Sá, sem fengið hefir vjelstjóraskírteini áður en lög þessi öðlast gildi, skal njóta 
rjettinda þeirra, er lög þessi ákveða. Þó skal það tekið fram berum orðum í skírteini 
því, er hann fær samkvæmt lögum þessum, að það sje gefið út eftir þessari undanþágu- 

heimild. 
Sá, sem fengið hefir undanþáguleyfi til að vera undir- eða yfirvjelstjóri, áður en 

lög þessi öðlast gildi, og eigi lokið vjelstjóraprófi, má halda stöðu sinni á samskonar skipi 

og undanþáguleyfið var veitt til. 

Lög nr. 25, 11. júlí 1911, um atvinnu við vjelgæslu á íslenskum gufuskipum og 
lög nr. 19, 2. nóvember 1914, om breytingu á og viðauka við þau lög, eru hjer með numin 

úr gildi. 
20. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.)   
Einar Arnórsson. 
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Lög 

sparisjóði. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Sparisjóðir hafa það markmið, að taka við fje einstakra manna „ geyma það 
og ávaxta á sem tryggastan hátt, svo sem nánar er fyrirskipað í lögum bes Ssum. 

Sparisjóði má ekki nefna aðrar stofnanir eða sjóði en þá, sem fullnægja ákvæðum 
laga þessara. 

  

Þegar stofna á nýjan sparisjóð, ber að senda Stjórnarráði Íslands lög sjóðsins 2 J | Á & ÞJ 
eða reglugjörð til staðfestingar, og má sjóðurinn eigi ta ka til starfa fyr en slík stað- 
festing er fengin. 

   

Í lögum eða reglusjörð sparisjóðs skulu meðal annars jafnan vera ákvæði um: oOo DJ u sd 

a. trygging sjådsins: Hvad sje greitt tryggingarfje, ábyrgð einstakra manna eða 
fjela 

  

eð 

b. hvernig stjórn sjóðsins skuli vera fyrir komið, hvernig hana skuli kjósa og hvernig 
arfrækslu sjóðsins skuli vera hagað: 

  

    

  

c. um móttöku sparisjóðstjár og útborgun á því, vaxt 

  

reiðslu af fje því, er sjóðurinn 
tekur til geymslu, lán úr sjóðnum, ágóða sjóðsins og varasjóð, endurskoðun og 
úrskurð á reikningum sjóðsins; 

d. hvernig lögum sjóðsins eða reglugjörð geti orðið breytt svo að löglegt sje 

Ef viðskiftabók, sem gefin er út fyrir sparisjóðsinnstæðufje, glatast, skal heimilt 
ar í blaði því, er flytur st 

  

      
með auglýsingu, sem prentuð sie bris órnar- BEYSin; I i 

ingar, með 6 mánaða 

  

esti, hvern þann, sem í höndum kann að hafa við- 

   

    

€ fr 
skiftabókina, og ef enginn hefir sagt til sín ådur en tjedur frestur er lidinn, þá má greiða 
þeim, sem viðskiftabókina hefur fengið, upphæðina, án þess nokkur annar, sem viðskifta- 
bókin kann að vera afsöluð. seti búið kr fn á hendur sparisjóði þeim, sem í hint á. 

     

    óðir þeir, sem til eru þegar lög þessi öðlast gildi, skulu fyrir árslok 

  

sækja til Stjórnarráðsins um staðfesting á lögum sínum eða reglugjörðum. Að því er 
til slíkra sparisjóða kemur, er Stjórnarráðinu heimilt, ef þört þykir, annaðhvort að veita 

Nr. 44. 
o 
3. nóv.
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Nr. 44. undanþágu um stundarsakir í einstökum greinum frá ákvæðum laga þessara, eða veita 

3. nóv. hæfilega ríflegan frest til að kippa í lag því, sem á það brestur, að fyrirmælum laga þessara 

sje fullnægt. . 

3. gr. 

Stofnendur sparisjóða eða ábyrgðarmenn, eða aðrir þeir, er kunna að hafa lagt 

fram fje til starfrækslu sparisjóða, hvort heldur er stofnfje eða greitt ábyrgðarfje, mega 

ekki fá hærri arð eða vexti af slíku fje en 6 af hundraði á ári. 

  

d. or. 

Án sjerstakrar lagaheimildar mega engir aðrir en sparisjóðir reka nein spari- 

sjóðsstörf. 

5. gr. 

öllum viðskiftabókum sparisjóða skal vera prentað ágrip af lögum þessum, 

eftir nánari ákvæðum Stjórnarráðsins, svo og einnig lög eða reglugjörð sparisjóðsins. 

6. gr. 

Í stjórn hvers sparisjóðs mega eigi vera færri en 3 menn, og skal einn þeirra vera 

formaður. Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón 

framkvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverir sjeu stjórnendur 

sparisjóðs og starfsmenn, og hverir þeirra geti undirskrifað k vittanir og aðrar yfirlýsingar, 

svo að skuldbindandi sje fyrir sjóðinn gagnvart viðskiftamönnum hans. 

Stjórnendur bera allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð á því, að ekkert al fje 

sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. 

með öllum 

  

    
  

  

  

Tapist eitthvað af fje sparisjóðs fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðs- 

stjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annara, sem 

við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, el krafist er, og sæti 

þeir auk þess hegning eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 
  

  

í. ET. > 

Stjórnendur sparisjóða og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr sjóðnum fyrir aðra. 

  

  
Hverir kosnir eru í stjórn sparisjóðs, skal jafnan tafarlaust tilkynna Stjórnar- 

ráðinu. 

9. er. 
x 

Við hvern sparisjóð skulu jafnan vera að minsta kosti 2 starfsmenn, fjehirðir 

og bókari. 

Það skal vera, aðalreglan, að eigi má greiða neina uppb 

hann, nema sta 

; Í hæðina ta „farlaust 

    

ð úr sparisjóði eða í 

fsmönnum hans eða stjórnendum sjeu viðstaddir og riti þeir upp- 

stöku 

hann sömuleiðis 

tur fjehirðir greitt 

fje úr Sn segn ávísun formanns, þó aðrir starfsmenn sjeu eigi viðstaddir, sbr. 6. 

gr. 

AT 

ba       

    

ekur sparisjóðs hvor um sig. Þó má fjehi 

greiðslum í sjóðinn. án þess annar starfsmaður sje viðstaddur, en þá 

rðir veita, mó 

  

tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis 
  

  

málser.. Heimilt er að stjórnendur sjóðsins hafi þessi störf með höndum.
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10. gr. 

Hafi fjehirðir sparisjóðs þóknun úr s 

meira, skal hann setja trygging fyrir fje því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnarráðið 
ákveður fjárhæð tryg 

  
jóðnum fyrir start sitt, er nemi 600 kr. eða 

ngar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar.    

Il. gr. 

Af sparisjóðsinnstæðufje má aldrei greiða neina upphæð, nema því að eins, að 
viðskiftabókin sje sýnd, og skal upphæðin þá jafnframt skráð í viðslaftabókina. 

Innlögum má hins vegar veita móttöku, þótt viðskiftabókin sje eigi sýnd. Skal 
vw 

  

þá gefin sjerstök kvittun fyrir innlögunum og þess getið í kvittuninni, að hún sje ekki 

gild lengur en þangað til upphæðin verður rituð í viðskiftabók innstæðneiganda; en það 
2 

skal gert næst þegar viðskiftabókin er sýnd í sparisjóðnum. 

    

Innstæðueisandi hver skal | 

  

isjóðsins og skal þar greinilega 

  

tilgreind hver sú upphæð, er hann lex sjóðinn eða tekur úr honum. Þar skulu einnio 

    skráðir vextir af inns eðufjenu. 

cal hvert 

  

Sjerstaka bók eða bækur skal jafnan halda yfir öll lán úr sjóðnum, og sl 

lán hafa dálk út af fyrir sig, er sýni hver sje lá    íkandi, hver trygging sje fyrir láninu, 

hver upphæð þess sje og hvernig afborgun og vextir sjeu greiddir. 

Nákvæma skrá skal einnis halda 

  

isjóðs, svo sem verðbrjef 

  

o. fl, sömuleiðis skrá um alla skuldunaut er sýni skuldbindingar hvers 

  

vart sjóðnum 

Hafi sparisjóður sjálfur tekið lán 
ur dálkur fyrir hverja slíka lántöku. 

    
1 
K sta 

   
örðabók, er í sje skráðar ályktanir fs nn fremur skal hver sparisjóður 

ntökur oo annað slíkt. stjórnar um lánveitingar og lánssvnjanir, lá 

  

Stjórnarráðið setur reglur um Þbókfærslu sparisjóða og ák 

allra skjala. 

eður fyrirmynd 

  

Aldrei má veita lán úr sparisjóði, nema því að eins, að meiri hluti sparisjóðs- 
#1 

stjórnar is því samþykkur og hafi ák veðið hámark tánsupp hæðar. 

kuldarábyr 

  

gðarlán úr sjóðnum til einstakra manna má því að eins veita 

  

til lengri tíma en eins árs, að þau sjen afborgunarlán með árlegri afborgun, og sje láninu 

fullkomlega lokið innan 10 ára fá lánveitingunni. 

sparisjóðum þeim, er geyma 50000 kr. 

  

annaðhvort að ei auk varasjóðs (sbr. nnistandandi í Landsbankanum eð:     

    

       
útibúum hans, að minsta kosti 3% af innstæðufjenu samanlögðu, eins og það var í 

      
næst á undan, eða að hafa í vörslum sínum ríkisskulda kavaxtabrjef eða önnur 

er auðvelt sje að koma í peninga. Nú kemur         óðs neyðist til þess að orípa til 

f 1enni þá skylt, svo útborgana, og er ljótt sem verða má 

Þegar verðbrjef, er sparisjóður skal tafarlaust låta 

    nafnskrá brjefin sem elgn spari 

  

eins skerða, 

      
   

An samþykkis allrar sparisjú lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart Udrei 

  
má sparisjóður lán taka, nema meiri hluti spa kisjóðsstjórnar h hafi ákve did það. 

Nr. 44. 
3. nóv.
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Nú veðsetur sparisjóður skuldabrjef sín eða verðbrjef til tryggingar slíkum     

- lánum sem handveð, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan sjeu í vörslum spari- 

sjóðs fullgild skilríki frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sparisjóðs 

einnig ljóslega bera með sjer, hvar brjefin sjeu geymd og hver þau sjeu. 

  

15. gr. 

Eigi mega sparisjóðir gefa út handhafaávísanir á sjálfa sig. 

16. gr 

Ársarð allan af rekstri hvers sparisj jóðs, að kostnaði og vöxtum frádregnum, 
omt ð. gr., skal leggja í varasjóð. 

Heimilt er þó að verja nokkru af ársarðinum til endurborgunar á greiddu 
ábyrgðarfje, el , af sparisjóðsinnstæðufjenn. 

Tjón, er sparisjóður kann að bíða og ársarður sjóðsins hrekkur eigi fyrir, skal 

greiða úr varasjóði, en eigi má ai 
"DT 

    

varasjóður nemur meiru en 10% 

      

nema því að eins, að varasjóður 

hans nemi að minsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufjenu samanlögðu. Þegar svo er 

  

komið hag vara 

  

ds, getur Stjórnarráðið samþykt tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, 
að verja megi fje úr sjóðnum til nytsamra fyrirtækja í almenningsþarfir. 

      

i. 

  

Varasjóður sparisjóða 
ð 'ggum og auðseldum verðbrjelum, eða í 

   

   

   
inneign hjá Landsbankanum. Þó ei t; að koma meiru af varasjóði svo fyrir en 

    svo, að 5% nemi af samanlögðu e sjóðsins, eins og það var í árslok næstu á 

undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðs neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna 
ófyrirsjáanlegtra útborgana., og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því 

í samt lag aftur. 
lð. gr. 

Reikningsár sparisjóða skal vera frá nýán til nýárs. Ársreikningur hvers spari- 

sjóðs skal vera saminn fyrir marsmánaðarlok. 

Stjórnarráðið semur fyrirmynd fyrir reikningum sparisjóða. 

  

19. gr 
Fw ” bækur Við hvern sparisjóð skulu vera 2 endurskoðunarmenn, er rannsaki allar 

jörf er á, að alt sje í lagi og 

  

    
og reikninga sparisjóðsins sætur að því, svo oft sem | 

að ekkert vanti í eigi Þeir hala jafnframt e firi t með því, að rekstur spari- 

sjóðsins sje að öllu leyti ills vid reg örð sparisjóðsins. 

  

endurskoðunarmenn við reikninesfærslu eða starf-     rækslu sjóðsins, annast þeir um bæti tafarlaust úr því, sem 

ábótavant 

Stjórnarráðið setur nánari reikningum og bókum md.
 

U Fem
 

= 

sparisjóða. 

     
   

Verði spa risjóður fyrir svo miklu tjóni, að varasjóður hans hrökkvi eigi fyrir 
eir, sem að sjóðnum standa, 

fie bad, sem auðsætt þykir, að dómi 

muni til þess, að sjóðurinn geti staðið í fullum        

       
    

     
skilum við innstæðuei eigi heldur rir því, að slíkt fje skuli 

vera til taks , getur Stjó til bráðabirgða svift spari- 

  

þega 

til að he alda 

  

sjóðinn er störfum sínum. ík ráðstöfun þegar gerð kunn 

í blaði því, er flytur stjórnarvaldaa uglýsingar.



skuli krafist, að sjóðurinn verði tekinn ti      þrotan reðferðar eða ei 
> 

  

Jóðs verður þess vör, r 

  

Jafnskjótt og stjórn sparis að sparisjóður muni eigi fæ 
um að fullnægja 

  

  a skuldbindingum sínum. skal hún tafarlaust tilkynna það Stjórnarráðinu. 

21. 

Ef sparisjóður legst niður, og eigi eru í lögum sjóðsins eða reglugjörð ákvæði 

ri um það. hvernig fara skuli um eigur sjóðsins, þær er afgangs eru skuldum, getur 
Stjórnarráðið ákveðið, að fengnum tillörum þei 
að eigum sjóðsins umfram skuld 
tækja í hjeraði því, er sjóðurinn var stofnaður 

  

er síðast voru í stjórn hans. 

  

Ta manna        
  ildir skuli varið til einhverra ákveðinna nytsemda atfyrir- 

  

Heimilt er að geyma fje ómynd opinberra stofnana í sparisjóðum þeim, 
sem fulhægja ákvæðum laga þessara. 

  

x Fje bad, sem lagt hefur verið í sparisjóð. að vöxtum meðtöldum, er unda anþegið 
löghaldi, meðan það stendur þar. 

  

24. or. 

a stolnendum sínum, eða ábyrgðarmönnum, 

  

Sparisjóðir þeir, sem engan arð gr | 

         eimilt, samkvæmt 

s en að 

í almenningsþarfir. 

eru undanþegni 

lí 

það, er sjóðurinn kann að bíða, eða til nytsen 

tekjuskatti og sömuleiðis útsvari, enda sje e 

    

     t      
1m eða 1 

  

'Ó spa TS} JO“ a, tjón     1 Á 1 fla hr we ins, ad verja fje ta varasjóði t ti 

  

fyrirta 

  

23. í 
Ákvæði laga þessara ná ekki til peningastofnana eða lánsstofnana þeirra, sem 

nú hafa rjett til sparisjóðsstarfsemi samkvæmt sjerstökum lögum. 

FT. 

  

26. pr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 500 krónum, nema þyngri hegn- 

ing liggi við. 

Sektir allar renni í landssjóð. 

Með mál um brot á lögum þessum skal fara sem opinber lögreglumál. 

Tilskipun 5. janúar 1874 um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi er úr 
lögum numin. 

28. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sje hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Einar Ar nórsson. 

Skuldheimtumenn sparisjóðsins geta þá tekið ákvörðun um það. hvort þess Nr. 44. 
3. nóv.



Nr. 45. L Ö g 

3. nóv. 

um 

ullarmat. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. er. 

Öll vorull og þvegin haustuli, sem flutt er hjeðan at landi, skal metin og flokkuð 
   

eftir gæðum af ullarmatsmönnum undir umsjón yfirullarmatsmanna. Ullarmatsmennirnir 

skulu einnig hafa umsjón með útskipun ullarinnar og meðlerð hennar í útflutningaskip- 

unum, Og er t tflytjendum ullar skylt að hlýða fyrirmælum þeirra um það. Hverri 

  

1 

ullarsendingu skal fylgja vottord ullarmatsmanns um, ad ullin sje skodud og fiokkud 

eftir rjettum reglum og samrit af vottordinu ritad å farmskrána.. Skal sýslumaður eða 

ega skipaður ullarmatsmaður hafi 

  

   
hreppstjóri hafa vottað með undirskrift sinni, 

Í J 

undirritað vottorðið í viðurvist hans. Sje hreppstjóri sjálfur útflytjandi ullarinnar eða 

ekki búsettur á útflutningsstaðnum, skipar sýslumaður til þessa annan hæfan mann. 

   I 

Sameiginlegt merki á allri útfluttri ull skal vera stimpill með nafninu „Íslandc. 

Auk þess skal haft undirmerki, er sje skammstafað naln verslunar þeirrar eða kaupfjelags, 

ullina flytur út eða selur til útflutnings. Í undirmerkinu mega aldrei vera færri en 

tveir bókstafir. Ennfremur skulu höfð merki, er greini ullartegundir eða flokka. Loks 

skal hver sekkur tölusettur. 

   

ö. ot 

Nánari reglur um mat ullar, merking og meðlerð við útskipun og í skipi, 

setur Stjórnarráðið í erindisbrjefum ullarmatsmanna og yfirullarmatsmanna. 

4 . gt 

Rådherra skipar yfirullarmatsmenn. Skulu þeir hafa aflað sjer þekkingar á 

ullarmati og meðferð ullar, með því að hafa áður starfað að ullarmati, eða á annan hátt. 

Yfirullarmatsmenn skulu vera fjórir, hver í sínu umdæmi, en umdæmin eru þessi: 

Frá Vík í Mýrdal til Borgarness, að báðum stöðum meðtöldum, og Vestmannaeyjar. 

  

Lv
 Búðum til Hvammstanga. 

Blönduósi til Þórshafnar. 

Bakkafirði til Hornafjarðar. 

Ga
 | 

jó 

þm
 

pl
 3 om 

Yfirullarmatsmenn skulu að öllum jafnaði vera búsettir sem næst miðju þess 

umdæmis, sem þeir hafa til yfirsóknar.
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5. gr. 
Lögreglustjóri skipar ullarmatsmenn á hverjum ullarútflutningsstað. einn eða 

Meiri, eftir því sem yfirullarmatsmaður telur þurfa. og eftir tillögum hans. 

6. er. 

Ullarmatsmenn og yfirullarmatsmenn skulu áður en þeir taka til starfa undirrita 
drengskaparheit um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð og samviskusemi og fara, eftir 
reglum þeim. er settar eru um það. Stjórnarráðið stílar þeim heitið. 

(i. ET. 

Árslaun yfirullarmatsmanna skulu vera 400 kr. til hvers þeirra og greiðast úr 
landssjóði. Kaup ullarmatemanna greiða verslanir þær og kauptjelög þau, er ull flytja 
út. eftir því sem ákveðið verður í erindisbrjefi ullarmatsmanna.. 

Ekki mega ullarmatsmeun nje yfrullarmatsmenn þiggja neina þóknun, hverju 
nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá skipstjórum á útflutningaskipunum 
nje öðrum, sem við útflutning ullarinnar eru riðnir, aðra en þá, sem ákveðin er í erindis- 
brjefi. Ekki mega þeir heldur vera í þjónustu þeirra. er láta meta ull, nje kaupa ull til 
útflutnings. hvorki fyrir sjálfa sig nje aðra. 

3. gr. 

Yfirullarmatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt árlega og líta eftir ullarmati 
og tllarmeðterð á útflutningsstöðum. og leiðbeina ullarmatsmönnum við störf þeirra. 
Þeir skulu og í ferðum sínum leiðbeina mönnum í ullarverkun. eftir því sem við 
verður komið. 

Ferðakostnað sinn fá þeir greiddan úr landssjóði. eftir reikningi. sem Stjórnarráðið 
úrskurðar, alt að 200 kr. hver þeirra. 

9. or. 

Sá, sem flytur út eða lætur flytja út ull. án þess að gæta tyrirmæla laga 
þessara um mat, flokkun og merking hennar, sæti 200—-2000 kr. sektum til landssjóðs. 
Með mál út af þessum brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Um hegningu fyrir brot ullarmatsmanna og yfirullarmatsmanna gegn ákvæðum 
þessara laga, fer eftir hinum almennu hegningarlögum. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

(zefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Einar Arnórsson. 

Nr. 45. 

3. nóv.
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Nr. 46. L 6 g 

3, nåv. 

um 

viðauka við lög nr. 26, 11. júli 1911, um skoðun á sild. 

* ” e . . FF * 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur. 

Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörnm kunnugt; Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 
1. gr. 

Auk yfirmatsmanna þeirra, sem skipaðir eru með lögum nr. 26, 11. júlí 1911, 

um skoðun á síld, skulu vera 2 yfirmatsmenn, og hefir annar þeirra heimili á Ísafirði og 

hinn á Seyðisfirði. Hafa þeir í árslaun 600 kr. hvor, og hefir hinn fyrri til yfirsóknar 

svæðið milli Horns og Öndverðaness, en hinn svæðið milli Langaness og Djúpavogs. Að 

öðru leyti fer um skipun þeirra og starfssvið, rjettindi og skyldur svo sem segir Í nefndum 

lögum. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

(iefið á Amalíuborg, 3. nóvember I915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S) 
  

Einar Arnórsson.



L 6 g Nr. 47. 
3. nóv 

um 

breytingu á lögum um útflutning hrossa 22. nóv. 1907. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

fjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Í stað 2. málsliðar 2. gr. (;Hross má eigi flytja.... til ágústmánaðarlokað komi: 
5 DD = a 

Hross má eigi flytja frá Íslandi til útlanda á tímabilinu frá 1. nóvember til 1. júní, 
og eigi á þilfari á öðrum tíma árs en frá miðjum júní til ágústmánaðarloka. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.)    
Einar Arnórsson. 

Lög Nr. 48. 
sy . 
ð. NOV. 

um 

breytingu á lögum nr. 33, 2. nóv. 1914, um breytingu á 

sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905. 

7. ' 24, . FEW * i xx 

Vjer Christian hinn 1 íundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski. 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi heftur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Annar málsliður 1. greinar orðist svo: 

Ef tekin er í hreppnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, svo sem 
verslun eða einhver kaupskapur, eða þilbátaútgerð, þá má leggja á þá atvinnu aukaútsvar, 

þótt ekki sje rekin nema 8 vikur og atvinnurekandinn eigi heimili annarstaðar. Á hval- 

veiði, síldveiði með nót, á atvinnu útlendra skipa við verkun á sild á höfnum inni eða



Nr. 48. 
3. nóv. 

  

D. 
5. nóv. 
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i landhelgi, laxveidiafnot, åbtd å jord eda jarðarhluta, leiguliðaafnot af jörð, þótt engin 

ábúð fylgi og lóðarafnot, sem einhvern arð geta, má leggja útsvar, þótt sú atvinna sje 

rekin enn styttri tíma. Á kaupfjelög eða pöntunarfjelög, má leggja útsvar, ef þau hafa 
leyst borgarabrjef og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo sem hæfa þykir eftir árlegri veltu 

og arði Í söludeild fjelagsins. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. > o 5 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1918. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Einar Arnórsson. 
  

Lög 
um 

viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. nóv. 1905. 

… . * . r . . xx 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 
Kosningar til hreppsnefnda og sýslunefnda skulu fara fram með leynilegri 

atkvæðagreiðslu, ef hreppsnefnd ákveður eða 1/, hluti kjósenda, sem á kjörskrá standa, 
óska þess, og skal þá farið eftir ákvæðum þessara laga, en ella sem áður eftir núgildandi 
lögum. 

Ef hreppsnefnd ákveður leynilega kosning, skal hún auglýsa það 2 vikum fyrir 

kjörfund. 

Sje óskin frá kjósendum, skal hún komin skrifleg til oddvita kjörstjórnar áður 
en 3 vikur eru liðnar frá því er kjörskrá lá frammi, sje um reglulega kosningu að ræða, 
en viku fyrir kjörfund, ef aukakosning á fram að fara. 

Nú á að kjósa 2 eða fleiri menn í senn í hreppsnefnd og hefir þá hver kjósandi 

jafnmörg atkvæði sem þeir eru margir, er kjósa skal, og má hann þá greiða sama manni 

öll sín atkvæði, ella deila þeim, eftir vild, milli tveggja eða fleiri, eftir því hve marga þarf 
að kjósa.
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2. gr. 
Aður en kosning byrjar, skal kjörstjórn hafa til hætilega marga kjörseðla, olla 

jafnstóra, með sama lit, gerða úr strikuðum pappír þannig: 

Nr. á kjörskrá. Atkvæði. 

  
lokaðan atkvæðakassa með rifu á lokinu og skrá yfir alla kjörgenga menn í hreppnum. 

Framan við nöfn þeirra manna á kjörskránni, sem kjörgengir eru skulu standa 
tölurnar 1, 2, 3 o. s. frv., eftir því sem hver er í röðinni. 

3. gr. 
Í húsinu, þar sem kosning fer fram, skal vera annað herbergi áfast svo lagað, að 

eigi verði gengið í það nema úc kjörherberginu. Sje þess eigi kostur, má tjalda fyrir eitt 
hornið á kjörherberginu, svo eigi sjáist þangað. 

Í herberginu, eða hinu tjaldaða horni, skal vera lítið borð, sem skrifa má við, og 
á því skrá vfir alla kjörgenga menn í hreppnum, og ritblý til afnota fyrir kjósendur. 

4. gr. 

Þá er kosning hefst, vísar formaður kjörstjórnar einum kjósanda í senn inn í 
kjörklefann (afherbergið), eftir sömu röð og kjósendur standa á kjörskránni, og fær 
honum einn kjörseðil. 

Kjósandinn fer síðan inn í kjörklefann að borði því, er þar stendur, og athugar 
hvaða tala stendur á kjörskránni fyrir framan nafn þess eða nöfn þeirra, ef leiti en einn 
á að kjósa, er hann vill velja, og skrifar þær með ritblýi á kjörseðilinn, hverja tölu fyrir 
neðan aðra, framan við strikið á kjörseðlinum og fyrir aftan það í sömu línu, hve mörg 
atkvæði sín hann ætlar hverjum þeirra. Siðan brýtur kjósandinn seðilinn einu sinni 
saman, svo að letrið snúi inn, gengur inn að kjörborðinu og stingur sjálfur seðlinum í 
atkvæðakassann og gætir þess að enginn sjái hvað á seðlinum ei 

ð. gr. 

á seðli hans er, er seðillinn ógildur og má ekki láta hann 
í atkvæðakassann. Einnig er kjörseðill ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann. 
sem gera seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlunum. 

Ónýtist kjörseðill hjá kjósanda, skal kjörstjórnin láta hann fá annan seðil. 

láti kjósandi sjá hvað   

Nú færir kjósandi ástæðu fyrir því, er kjörstjórn tekur gilda, að hann vegna. * 7 i d Ð > oOo 

sjónleysis eða annarar líkamsbilunar geti ekki framkvæmt kosninguna á fyrirskipaðan 
hátt, þá skal maður úr kjörstjórninni. sá er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til 
þess í kjörklefanum. 

Nr. 49, 
3. nóv.
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Nr. 49. 6. gr. 
3. nóv. … . . . A 00. . . SD 

Meðkjörstjórarnir í hverri kjörstjórn skulu hafa fyrir sjer hvor sitt eftirrit af 

kjörskránni og gera merki við nafn hvers kjósanda um leið og hann hefir neytt kosning- 

arrjettar síns. 

Þá er allir kjósendur, sem við eru staddir, hafa átt kost á að greiða atkvæði sin, 

skal atkvæðagreiðslu lokið; þó ekki fyr en 2 klukkustundir eru liðnar frá því er hún hófst. 

{. It. g 

Formaður kjörstjórnar skal þá opna atkvæðakassann, eftir að hafa hrist hann 

rækilega; tekur hann því næst upp einn og einn kjörseðil í einu, les upp töluna eða tölurnar. 

sem á honum standa, og rjettir hann svo meðkjörstjórunum til athugunar, en þeir merkja 

jafnótt á blað atkvæðatöluna við nafn hvers sem kosinn er. 
Sá eða þeir, sem flest atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir. 

Ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði, ræður hlutkesti. 

? a od. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 
Arnórsson. 
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L Ö g Nr. 50. 

3. nóv. 

um 

breyting á lögum 8. október 1883 um bæjarstjórn 
í Ísafjarðarkaupstað. 

ys, s gt, Ser nr 3: i . 
Vjer Christian Mir Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík. Holtsetalandi. Stórmæri. Þjettmerski. 
Láenborg og Aldinborg, 

Gtjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 

Hinir kjörnu bæjarfulltrúar skulu vera 9 að tölu. kosnir af þeim bæjarbúum. 
sem kosningarrjett hafa eftir lögum þessum. 

2. pr. 
Kosningarrjett hafa allir bæjarbúar, karlar og konur, sem eru 25 ára að aldri. 

þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili í bænum 1 ár, hafa óflekkað mannorð. eru 
fjár síns ráðandi, eru ekki öðrum háðir sem hjú, og standa eigi í skuld fyrir sveitarstyrk, 
ef þeir greiða skattgjald til bæjarsjóðs. Konur kjósenda hafa kosningarrjett, þótt þær sjen 
eigi fjár síns ráðandi vegna hjónabandsins, og þótt þær eigi greiði sjerstaklega gjald í 
bæjarsjóð, ef þær að öðru leyti fullnægja áðurgreindum skilyrðum fyrir kosningarrjetti. 
Kjörgengur er hver sá, er kosningarrjett hefur. Þó mega hjón aldrei sitja samtímis í 
bæjarstjórn, heldur eigi foreldrar og börn nje móðurforeldrar, eða föðurforeldrar og 
barnabörn þeirra. Heimilt er konum jafnan að skorast undan kosningu. 

3. er. 

Bæjarfulltråarnir skulu kosnir til 3 ára, þriðjungur árlega. Árið 1916 skulu 
þó fulltrúarnir kosnir fullri tölu; fer einn þriðjungur þeirra frá eftir 1 ár, samkvæmt 
hlutkesti, og annar þriðjungur eftir 2 ár. Fari fulltrúi af öðrum ástæðum frá á kjörtíma- 
bilinu, skal þegar kjósa í hans stað fyrir þann tíma. sem eftir er af því. 

4. 
Í öllum þeim málum, er snerta uppeldi og fræðslu barna. hefir formaður 

T. 30
 

í 

barnaskólanefndarinnar sæti og atkvæði á fundum bæjarstjórnarinnar. 

3. or. 

Bæjarstjórnin velur 2 menn í hafnarnefnd; skal annar þeirra ávalt kosinn úr 
fokki bæjarfulltrúa. Auka má tölu þessa um helming.
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Nr. 50. 6. gr. 

8. nóv. Gjaldkeri skal, að minsta kosti í eitt sinn á hverjum 3 mánuðum, gefa bæjar- 
, 

stjórninni nákvæma sjóðskýrslu. er sýni, bæði hvað goldist hafi í bæjarsjóð, og hvað 

úr honum hafi verið borgað. Eigi má bæja?gjaldkeri greiða neitt úr bæjarsjóði nema 

eftir ávísun frá bæjarstjórninni. Oddviti ávísar útgjöldum og skulu þau áður samþykt 
af fulltrúa þeim eða nefndarmanm, er þau eiga undir. 

{. OT, 

Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning yfir allar tekjur 

og gjöld kaupstaðarins hið umliðna árið, og senda bæjarfógetanum fyrir lok janúar- 

mánaðar; lætur bæjarfógetinn reikning þenna liggja öllum kaupstaðarbúum til sýnis, 
og skal um þetta og um, hvernig slíkt sje birt, farið að á sama hátt og fyrir er mælt í 
22. gr. laga nr. 23, 8. okt. 1883 um niðurjöfnunina. Yfirskoðunarmenn bæjarreikning- 

anna sjeu tveir, kosnir af bæjarbúum, er kosningarrjett hafa samkvæmt 2. gr. Þeir hafa 

starf það á hendi í 3 ár, og mega ekki eiga sæti í bæjarstjórn þann tíma. Yfirskoðunar- 

menn skulu hafa lokið rannsókn sinni á reikningnum innan mánaðar, frá því þeir fengu 

hann. Þegar gjaldkeri er búinn að svara athugasemdum þeirra, en það skal hann hata 

sert innan hálfs mánaðar, skal leggja reikninginn ásamt athugasemdum yfirskoðunar- 

manna og svari gjaldkera fyrir bæjarstjórnina, er leggur úrskurð sinn á athugasemdir 

yfirskoðunarmanna og veitir bæjargjaldkera kvittun; þó má enginn taka þátt í úrskurði 

á athugasemd, sem snertir þau bæjarstörf, er honum hafa verið sjerstaklega falin á 

hendur (6. grein). Nú vill reikningshaldari eða annar, sem hlut á að máli, eigi viður- 

kenna, að úrskurður bæjarstjórnarinnar sje rjettur, enda leggi úrskurðurinn honum 

peningaábyrgð á hendur, og má hann halda málinu til dóms og laga. 

Þegar búið er að endurskoða og leggja úrskurð á reikning gjaldkera, á að birta 

á prenti ágrip af honum, er bæjarfógetinn semji; á ágrip það að vera svo fullkomið, að 

til sjeu greind öll aðalatriði í tekjum og gjöldum kaupstaðarins. = 

8. or. 

Með lögum þessum eru år gildi numdar 4., 5., 6., 14., 16., 26. og 30. gr. laea 

8. október 1883. um bæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstað. 

9, or. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Kiftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(LL. S.) 

Fínar Arnórsson.
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Lög 
um 

rafmagnsveitur. 

T . nn . s e . FAR ” . a .% 

Vjer Christian hinn í iundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt; Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Vori 

l. gr. 
Orðið sveit táknar í lögum þessum kaupstað, kauptún eða hrepp, þar á meðal 

Vestmannaevjar. 

Orðið kauptún merkir í lögum þessum löggiltan verslunarstað. hvort sem hann 
hluti úr hi reppi eða hreppsfjelag út af fyrir sig. 

2. gr. 
Hver sveitarstjórn hefir einkarjett til að veita rafmagni um sveit sína, hvort 

heldur er ofanjarðar eða neðan (sbr. þó lög nr. 12, 20. okt. 1905) og til að selja rafmagn 

innan sveitar. 

3. gr. 

Landeigendur og leiguliðar á því svæði, sem sveitarstjórnin ákveður, að ref- 

magnsveitan skuli ná yfir, skulu skyldir að þola hverskonar mannvirki á landi þeirra og 

svo sem grjót, möl o. s. frv., sje tekið þar, sem hægast er. Verði svo álitið, að landeigandi 
eða leiguliði bíði skaða af framkvæmdum ralmangsveitunnar, skal fult endurgjald fyrir 

koma, er ákveðið sje af tveimur dómkvöddum, óvilhöllum mönnum utan sveitarstjórnar, 

ef hún og lóðareigandi eða leiguliði geta ekki komið sjer saman. Matskostnað allan greiðir 

lóðum, þau er nauðsynleg eru fyrir rafmagnsveituna, svo og að efni það, er þarf til þeirra, 

sveitarsjóður. 

t. gr. 

Nú hefir sveitarstjórn komið rafmagnsveitu á, og getur þá sveitarstjórnin áskilið 

sjer einkasölu í sveitinni á ratmagnstækjum, er nota á í sambandi við veituna. 

dB. gr. 

Einkarjettur sveitarstjórna samkvæmt 2. gr. nær eigi til: 

a. rafmagnsveitu, sem einstakur maður eða einstakir menn, ekki fleiri en 10 í sveitum 

með yfir 1000 íbúa og ekki fleiri en 5 í öðrum sveitum, koma sjer upp og nota innan 

takmarka húseigna sinna og jarðeigna eingöngu til eigin þarfa; þó þarf leyfi sveitar- 

stjórnar til slíkrar rafmagnsveitu í þeim sveitum, þar sem sveitarstjórn hefir komið 

á stofn rafmagnsveitu þegar lögin öðlast gildi. 

Nr. öl. 
3. nóv.
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b. rafmagnstauga, er einstakir menn eða fjelög þurfa að leggja Í gegnum eina eiri 

sveitir, til þess að leiða afl úr fossum, enda hafi þeir leyfi landstjórnarinnar þessa 

  

skulu þá landeigendur eða leiguliðar á þvi svæði, þar sem taugarnar eiga að 

  

„ skyldir að þola öll þau mann á landi þeirra og lóðum, sem nauðsynleg 

rir ralmagnstaugarna 

  

svo og að efni það, sem á þarf að halda, svo sem gtjót. 

  

möl o. s. frv., sje tekið þar, sem hægast er, alt gegn fullu endurgjaldi, er ákveði SA 

af tveimur dómkvöðdum, óvilhöllum mönnum, ef samningar ekki takast. 

  

   
   um þetta leyfi biður, skal senda Stjórnarráðinu til st tingar uppdrátt og 

at fyrtrkomulagi hinna fyrmrhugudu mannvirkja. 

  

£ þann, sem um ræðir {. gr., getur sveitarstjórnin með samþykki j Í 
Stjórna rráðsins veitt eins 

       

  

íkum mönnum eða Í um. Leyfið skal veitt um ákveðið 

ki lengur en 20 á i 

  

árabil, þó el 

Í hvert skilti, sem á enda, á til. 

   

  

rafmagnsveituna með öllum 

    

   

    

   

magnsáhöld á sta af nýju, þegar afhending fer U 
, x Í , N 1 X 1 ra hn af 

þess, sem í W m er orðið, og annara ákvæða, er um bad standa i leyfisbrjef 

skulu vera 3 menn; einn þeirra d lómkveður undirrjette 

  

smarinn 

og er sá formaður nefnd Ánnan tilnefnir     
Tilnefni leyfishafi eng skal nefndur undir- 

  

sveltí 

dómari dómkveðja Matskostnað allan greiðir sveitarsjóður. 

    til 3 manna vfirmatsnefndar, er tiln efnt d sje á sama hátt, 

  

Skjóta má gjör 

að öðru NÁ en því, að hinn íslen ndsyfirrjet tur skal dómkve formann vfirmats- 

tefndin 

  

nefndarinnar. Kostnað við vírmat g ” så, er um yfirmatið biður. ef vfirmatsi 

alki matinu meira en nemi 1004 al matsverði. Annars fellur kostnaður jafni breytir 

á báða málsaðiha. 

  

Tn 

rafmagnstaugar eða rafmagns sett upp án heimildar samkvæmt 

  

sum lögum, og skulu þá þær taugar og þau tæki, sem sett hafa verið upp í heimildar- 

  

   »g fallur andvirðið til s sveitarsjóðs. Áuk þess má dæma eiganda eða eigendur 

í alt að 500 kr. sekt, er rennur Í sveitars 

  

Mál. sem út af þessu rísa, skulu rekin sem 

almenn lögreglumál. 

8. 

Nú vill sveitarstjórnin fá sveitinni til handa rafmagnsveitu, er einstakir menn 

   og um ræðir 1 5. grein a, og má þá, 18 eignarnámi 

endursjaldi, sem ákveðið skal af matsnefnd, er til skal kvödd samkvæmt 6. g1    
Hignarnámið skal ná til allra tækja og útbúnaðar fyrirtækisins, nema eigendur sam 

bykki, að einungis nokkur hluti þeirra sje tekinn. 

Nú vill sveitarstjórn, leyfishafar eða einstakir menn, leggja -— Tatmagnstaugar, 

  

"BY rafnagnstaugar manna eða sveita og skal þá taf-
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magnstaugum þessum svo fyrir komið og um búið, að eigi geti al þeim hlotist 

óregla á þeim taugum, er fyrir voru. 

Nú valda rafmagnstaugar, er síðar voru uppsettar, skemdum e 

  

      
   

  

uppsettum taugu m, og eru bå eigendur hinna síðar uppsettu 

um samið, skyldir að bæta skaðann að fullu, en sje ekki strax 

hinna fyr uppsettu tauga heimilt að gera á kostnað eiganda hinna síðar uppsettu raf 

hum eigin, sem bess að koma í    
    

magnstauga þær breytingar á þeim og 

   þann, er af þeim hefur 

sem taugar voru fyrir, getu 

ingar á taugum þeim, 

10. gr 

  

Gjald fyrir rafmagn skal ákveðið Í gjalds    
;ða hana en 5. hvert ár. 

  

arráðið staðfestir, og ber að endurs 

  

Nú kostar sveitarstjórn hústaugar 
hús um Atsr 

  

Tj áðanda fyrir hústaug hans, og skal 

alla húsráðendur að tiltölu við virðingarverð hússins. 
1 

Gjöld þessi öll má taka lögtaki sem önnur sveitargjöld. 

Verði kostnaðurinn við rafmagnsveituna meiri en það, er inn kemur fyrir notkun 

  

hennar samkvæmt gjaldskránni, má greiða það, sem á vantar, úr sveita1 

ll. gr. 

   
     

rafmaønsveitu, sem     Nú eiga einstakir menn eða fjelög 
   

fyrir 20. okt. 1913, og kemur í bága við rjett þann, sem sveitarstjórnunnn 

í 2. gr. laga þessara, og skulu þá eigendur þei >, ef þeir óska að framhalda star 

  

   

  

   

  

innan 3 mánaða eftir 

hún þá með samþykki Stjórnarráðsins 

viðurkenningu fyrir tilverurjetti þess. 

til f S 

levfisskrá, til þess að stofnsetja og tar rækja rafi 

þeir höfðu áður, og er því eigi 

    

eldri rafmagnsveitu óskar þess, getur sveitarstjórnin með staðfestingu 

  

Stjórnaarráðsins veitt honum leyfisskrá samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 6. or. 

3 a 12. gr. 

Sveitarstjórnin ein hefur rjett til að löggilda menn, er hún telur hæfa og svo 

til þess að leggja rafmagnstaugar bæði utan húss og innan, ö5ðd 
    marga, sem henni þykir þur 

ld 

    

. ll 1 I" GQ ir a Á hl e Tap] w af „al-pá A Á I; og skulu þeir skyldir að hlíta þeirri verkkaupsskrá og reglum um frágang kinu,    

      

sem sveitarstjórnin kenn að setja, og í ru leyti fara eftir þeim reglum, er sveit 

fást við lagnin > 
bannig eru 16 

  

setur. Þeir einir, sem 

  

r, eða við önnur svipuð störf, sem að rafm 

  

á Í samband við rafmagnsveitu sveitari 
14 

veitunni lúta, hvort heldur innan húss eða utan. 

18, or 
, i es |x: , 
Hver, sem al ásettu ráði veldur skemdunm 

  

öðrum mannytrkjum rafmagnsveitunnar, skal grei! 

 



166 

Nr. Il, þess fangelsi eða sektum, sje verkið ekki þannig vaxið, að þyngri refsing liggi vid sam 

209 kvæmt almennum hegningarlögum. Sjeu skemdirnar gáleysisverk, skal sakborningur 
sæta sektum, og bæta auk þess skaðann að fullu. 

Í leyfisbrjefum, sem gefin verða út samkvæmt 6. gr., má svo ákveða, að freman- 

skráð hegningarákvæði skuli að öllu eða nokkru leyti og með þeim afbrigðum, er þurfa 

{Á 
14. 

Sveitarstjórnin getur sett reglugjörð um notkun rafmagnsins, frågang og medferd 

IT. ig € 

á rafmagnstaugum   a )g önnur atriði, er að ralmagnsveitunni lúta, og nauðsynleg kunna      

að þykja. Í reglugjörðinni má ákveða sektir fyrir brot á henni og renni þær í sveitarsjóð. 

Stjórnarráðið staðfestir hana. 

15. gr. 

Stjórnarráðinu er heimilt, ef það sjer ástæður til, að setja reglur um efni og 
afnframt að 

De 
útbúnað við rafmagnsveitur, er miða að því ad tryggja 6ryggi heirra, og ] 

gera ráðstafanir þær, sem nauðsynlegar eru til að reglunum sje Ívlgt, og leggja sektir 

við broti á móti þeim. 

16. gr. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum eða reglugjörðum þeim, er samkvæni 

eim verða settar, skal fara sem almenn lögreglumál. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1916, og falla þá úr gildi lög nr. 28, 20. okt. 1915, 

um rafmagnsveitu í kaupstöðum og kauptúnum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

(efið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Hinar Arnórsson.



Lög 

    

Vjer Christian 
  Vinda og Gauta    Gjörum kunnugt ; Alþingi 

  

laganna,     
Dó skal landsstjórninni heimili 

  

   
    

ii lo! AV i | 
; 1 1 í . , . 
hafi hún nægan kralt til samban við 

að hegð 

  

nóvember 1915 

nd; ; > gf; idt og innsigli. 

  

  
Fánar Arnórsson. 

 



Lög 
um 

á lögum nr. 58, 22. nóv. 1907, um stofnun 

brunabótafjelags Íslands. 

  

á r . # Ld . 
TG Í Va un Ry y » 2 iristian hinn 1 íundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

ljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Lácnborg og Aldinborg, 

  

   Vinda og Gauta, hert > 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

  

I. gr. 

   

     

    

Altan af fyrr sin 1. greinar laganna falli setningin: 

fjelagið lausafje å Tslandi gegn eldsvoda«. venn fremur g 

  

Á eftir sömu málsgrein komi ný málsgrein, þannig:      
1 lanse Enn fremur setur á Íslandi gegn eldsvoða, þó þannig, að 

  

trygð er í fjelaginu, nemi aldrei meira 

  

arupphæð húsa í fjelaginu, og að engin ein vátryggingar- 
> 

þúsand krónum. 

    

… . 2 

Fyrir „600,000 kr.c í fyrstu. málsgrein 2. greinar komi: 

800 

3. gr. 
Burr ri 474 í viði a namar rammi: 
Hví yskipakvic i niðurlagi i. gremar komi 

sin bætist: 

  

V sömu 

takmörkunum beim, er felast í 2. málsgrein 1. greinar, þangað til endur- 

nkvæmt 6. grein. 

  

    

gr. 

Fyrir orðin í upphafi í »Fielaginu er skylt að endurtryggjac komi: 

Hf endurtrygging í ð viðunanlegum kjörum, að dómi Stjórnarráðsins og ygging 

l 

  

fjelagsstjórnarinnar, skal Íjelagið endurtryggja. 

„1 málsgrein 7. greinar: ver, og þannig aldrei komi 

  

« en ; há a kann að verða, og þá ekki.



Í stað orðanna í 2. málsgrein í 9. grein lagann 
g ástæðumd komi: 

eftir sömu reglum sem aukaútsvati. 

í. IT 
ot 

  

Fycir »600,000 kr,« i fi 

500 þúsund kr. 

Ur annari málsgrein sömu greinar falli burt, sað viðbættum 

stu málsgrein 13. greinar komi: 

  

nn fremur falli burt úr sömu málsgrein, sað meðtöldum v 
Síðasta málsgrein sömu greinar orðist svo: 

Al ábyrgðarupphæð landss s má þegar 

  

   

    

  

kr. sem starfsfje. Endurbo ins, þá er var     

  

al allri þeirri upphæð, er 

2. málsgrein 14. greinar | 

falli burt. 

  

Þegar lög þessi öðlast gildi, skal > 

22. nóvember 1907, og getur konungur 

  

; Íslands.     stofnun brunabótafjela, 

Eftir þessu eiga allir hluteðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 
#37 AÁAPNÓÖPSSON 

12, sem atkaútsvari eftir efnum



ma
 

Nr. 54. 

3. nóv. Lö 8 

um 

1 

stofnun brunabótafjelags Íslands. 

  

   
          

   

náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi i Shesv lol indi, Stórmæri, Þjettmerski, 

að Vjer 1915 um breytingu á 

ds, höfum látið færa 

nóvember 1915, inn í En Á 
enaum    

»runabdtafielags Íslands. 

  

fjelagsins 

nabótafjelag með gagn- 

tekur að sjer bruna- 

eru tryggingarskyldar 

Á mg sa 
700a, po þannig, 20 2

 

må
    

    
jelaginn, nemi aldrei meira 

ginu, og ad engin ein våtryggingar- 

ður flokkunarreglur, iðgjöld 

og tryggingarskilyrð um starfrækslu fjelagsins, 

bó svo, að gætt sje á 

með ábyrgð landssjóðs fyrir allt 

  

Fjelagið er gag 

að 800,000 kr., og tekur að sjer: 
Á mm or A. Trygging 
       

   

  

   

ir
 uttöku sveitarfjelaga í eldsvodaå byrd 

   

  

Beykjavíkur og í kauptúnum með 300 íbúum 
d > 

D 
„er getið er í tölulið 1, og í Í eykjavík. 

B. Trygging á, húseignum þeim utan Reykjavíkur, 

sem ekki hluttekning sveitarfjelags, og eigi eru 

heldur tryggingarskyldar í brunabótasjóði, er hreppur hefur stofnað. 

kaupstöðum þeim og um er rætt í 2. gr. Á., skulu allar hús- 

   einir, hvort sem þær eru eign einstakra manna, fjelaga eða hins opinber „ að undan 
   3 

skildum húseignum landssjóðs, vátryggðar Íyrir eldsvoða í brunabótafjelagi landsins.



4. gr. 
Á þeim stöðum, er vátryggingarskylda á húseignum gildir samkvæmt 3. 

hvort sem eru kaupstaðir eða kauptún, eiga menn rjett á að fá tryggt í bruna bótafjel- 
aginu allskonar lausafje, þar með taldar verzlunarvörur, og sömuleiðis skip og báta á 
landi eða í höfn, með takmörkunum þeim, er felast í 2. málsgrein 1. greinar, þangað til 
endurtrygging fæst samkvæmt 6. grein. 

  

. gr. 
Eigendur húsa þeirra og lausafjár, sem fjelagið tryggir að 5/, hlutum samkvæmt 

. gr. Á., skulu sjálfir bera ábyrgð á þeim "/,, sem fjelagið tekur ekki í ábyrgð, og er 
bannað að vátryggja þann hluta fyrir eldsvoða í nokkurri stofnum innan la nds eða utan. 

  

6. gr. 
Ef endurtrygging fæst með viðunanlegum kjörum, að dómi Stjórnarráðsins og 

fjelagsstjórnarinnar, skal fjel: ggja hjá öðrum brunabótafjelögum það 
einstakar vátryggingar, er fjelagið tekur að sjer, eru hærri en hjer segir: 
A. með hluttöku sveitarfjolags í ábyrgðinni, trygging á húsi eða húsaþyrpingu í sameig- 

inlegri brunabættu 10,000 kr. og lausafjártrygging 6,000 kr. > 

  

    gið endurtry 
  

  

  

B. án hluttöku sveitarfjelags í ábyrgðinni, trygging á húseign 7,500 kr. og lausafjár- 
trygging 4,500 kr. 

Trygging með hl luttöku sveitarfjelags í á hættunni. 55 d 5 

      

   

Öll þau hús og allt 
kaupstöðum þeim og verglunars 

  

tryggir, hvort er í Reykjavík eða í 

2. gr, A. í hl 

!íg hluta verðs), þó    

  

= jaðeigandi sveit- 
arfjelag ábyrgjast að 

taka í þeim hluta ábyrgðarinn 

en 10,000 kr. at hverri hústrygg ; 
Hverju sveitarfjelagi skal færður til tekna hluti al 

við áhættu þess. Þenna hluta 

það engan þátt 

g þá ekki í meira 

laus safjártr, 

     á ny Á ar Á ður ; kann að verða, o 

       ygging. 

rjettri tiltölu 
iðgjaldanna, ásamt vöxtum, skal fjelagið geyma og fara 

með sem iðgjaldasjóð, er sveitarfjelagið á, og ekki má af taka, nema til greiðslu þess, 
er á sveitarfjelagið kann að koma af bruna bót tum. 

    

ÍS
 

    

8. £ a T. 

92
 

  

   

Ef brennur, greidir fjelagid brunabæturnar. Það sem sveitarfjelagið á að 
greiða, skal, svo sem til vinnst, taka af mneign þess í iðgjaldasjóði, en hrökkvi inneignin 
ekki til, skal greiða það, er á vantar, af sveitarsjóði innan missiris 

Nú hafa brunabætur verið greiddar af sveitarsjóði samkvæmt 8. gr., og skal 
þá sveitarstjórn jafna þeim niður á sveitarbúa á allt að 15 árum, nema upphæðin sje 
svo lítil, að hana megi að áliti sveitarstjórnar greiða sem önnur gjöld sveitarsjóðs án 
endurgjalds. 

Niðurjöfnuninni skal haga svo, að brunabótum fyrir hús sje jafnað niður á allar 
húseignir í kaupstaðnum eða verzlunarstaðnum að undansk ildum húseignum landssjóðs, 
eptir verði bygginga, en brunabótum fyrir lausafje skal jafnað niður á alla þá, sem 
gjaldskyldir eru til sveitar, eftir sömu teglum sem aukaútsvari. 

 



  

Um öll atriði, er snerta niðurjöfnunina, getur hver gjaldandi leitað úrskurðar 

, sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og er sá úrskurður fullnaðarúrslit. 

Stjórnarráðið getur veitt samþykki sitt til þess, að brunabætur, er sveitarsjóður 

verður að greiða, endurgreiðist honvm að öllu eða nokkru leyti af því fje, er annars 

ætti að greiða í iðgjaldasjóð sveitarfjelagsins. 

Trygging án hluttöku sveitarfjelags í áhættunni. 

10. 

tekið í þrunabótaábyrgð hús og lausafje annarsstaðar en í kaup- 

dunastöðu sem eptir framanskráðum reglum taka þátt í áhætt- 

agið þó ekki að sjer, nema með því einu skilyrði, að einungis 

og að sá Í/g hluti sem ekki verður endurgoldinn, ekki 

            

sje geð a annarsstaða . 

1l. gr. 
2 Á 

má ekki, nema samþykki Stjórnarráðsins komi til, taka í ábyrgð bygg- 

vera tryggingarskyldar í brunabótasjóði eptir lögum 20. oktbr. 1905, 

  

ef stofnaður væri. 

Almenn ákvæði. 

12. gr. 

jendur í í flenginu ábyrgjast, hver gagnvart öðrum, að fjelagið standi Vátryg 
* þeirrar, er vátryggð er í fjelaginu. í skilum. Þó nær 

Ábyrgðin skal álrveð 

Skat 

heimt sjeu in1 i aukaidg] Ven 

       d 

i að eins til 
   

  

    

    
eignarinnar, sem vátryggður er. 

i endum í fjelaginu á þann hátt, að 

  

bóta má a 1 j 

2 
år, en helmingur hins årlega idgjalds, 

Fm
 

Av
 

x 2 
er tiltekið er í brunabó ski: teininu. 

em
 

Co
 

31 . gt 

Landssjóður ábyrgist með allt að 800,000 kr., að tjelagið uppfylli skyldur sínar. 

in ramleik borgað skaðabætur, er skylt er að greiða, leggur lands- 

eg 

  

      sjóður til það, sem á vantar þó aldrei meira, 

Ef fjelagið hefur orðið að leita aðstc 

bætur, skal styrkur sá, er það hefur þeg ið at 

eptir því sem efni fjelagsins leyfa. Nú nei 

en 50 ,000 kr., og skal bå æ 

en ådurnefnda upp . 

landssjóðs til þess að greiða skaða- 

    

   

   
   

dssjóði, endurgreiðast smátt og smátt, 

lagt hefur verið fram af 

jendum að greiða aukaið- 

        

landssjóði, meiru 

gjöld, þannig, á 

í seinasta lagi, í 

At áb 

  
fram yfir er 5( endurgjaldist landssjóði á 10 árum 

li sal gæ eða 12. gr. um stærð aukaiðgjaldsins. 

má þegar afhenda fjelaginu allt að 20,000 kr. 

ta af gróða fjelagsins, þá er varasjóður nemur ð % af 

    

  

rgðar mpphæð } lands 

sem starfstje. Endi irborga skal bp 

allri þeirri upphæð, er fjelagið ábyrgist. 

   

14. 

Að því er snertir lausafje, svo og húseignir aðrar en þær, sem vátryggingar- 

skyldar eru samkvæmt 3. gr., má ganga úr fjelaginu við áramót að undan genginni upp- 

sögn með 3 mánaða fresti, og gegn því, að vátrygg jandi greiði iðgjald sitt til þess tíma,
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, a . . . , sx vv e Í 
er hann fer úr fjelaginu, og sinn hluta af skaðabótum þeim, er á hafa fallið áður, ef þær Ni 

  

nema meiru en sjóður brunabótafjelagsins. 
Enga byggingu má fella úr tryggingu fyrir þá sök, að iðgjald sje eigi greitt. 

15. gr. 

Fjelagið tekur eigi ábyrgð á tjóni, sem orsakast af jarðskjálpta eða ófriði, nje 
heldur á tjóni, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona hans eða nánustu erfingjar eru 
valdir að brunanum af ásettu ráði eða fyrir stórkostlegt hirðuleysi. 

Fjelagið á auk þess rjett á að draga alit að fjórðung af brunabótunum, er vá- 

tryggjandi hefur út af eldsvoðanum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamála 

lögunum, eða hann hefur gengizt undir það sjálfviljugur að greiða slíka sekt. 

     

  

16. gr. 

Tjón, sem eigi nemur meiru en 30 kr., verður eigi bætt, og sje það metra, skal > & ? D i 3 

draga þá upphæð frá brunabótunum. Ef sjerstaklega stendur á, má fjelagastjórnin þó 

gjöra undantekning frá þessum ákvæðum. 

Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um 

að hindra útbreiðslu eldsvoða, sem þegar er upp kominn. 

  

  

tjón, er stafar.af ráðstöfunum til þess 

  

17. gr. 

Skaðabætur má eigi greiða at Í hendi fyr en hal     

  

n hefur verið rjettarrannsókn 

út af brunanum; þó má fjelagsstjórnin sje þessu, er tjónið eigi nemur 

meiru en 500 kr. 

18. gr. 

fyrir tjón á húsum má að eins greiða til þess að byggja upp á sama stað 

hús það, er brunnið hefur, sbr. þó 19. gr. 

inn skylt að tryggja það, áður en brunabæturnar eru 

Bætur 

  eða gjöra við 

Við húsábyrgðir er fjela 
greiddar, að þeim sje varið rjett 

Fjelagsstjórnin, ásamt sveitarstjórn, ef sveit er hluttaki, má veita undanþágu 

   

frá fyrsta lið þessarar greinar, þó svo að 1 

frá, nema almannahagur heimti, að vikið sje frá þessum ákvæði um. 
5—20 % af brunabótaupphæðinni sje þá dregið 

19. gr. 

Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá fje 
einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rjetti sínum til brunabótanna, á veðhafi 

engu að síður heimting á greiðslu þeirra, svo sem með þarf til þess að borga kröfuskuld 

hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða aðrar eignir veðsetjanda hafa eigi hrokkið til. 

  

agint, eru vedsettar, nær vedrjetturinn 

20. gr. 

      Tryggingariðgjaldið hvílir á húseignum þeim, er tryggðar eru í I "inu, og 

gengur í 2 ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, nema sköttum til 

  

, 
landssjóðs. 

Öll iðgjöld til fjelagsins og virðingargjöld má heimta med lögtak. 

Um það fje, sem sveitarstjórnir jafna niður samkvæmt 9. gr., fer sem um önnur 

sveitargjöld. 
91 gp 21. gr. 

Eindagi á öllum iðgjöldum skal vera 15. október. Nú eru eignir vátryggðar á 

öðrum tíma, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartímabilið teljast til 15. október þess, ! 

er næstur kemur eptir ad våtryggingin byrjar, nema våtr yggt sje til skemmri tima. 
ø Joð 
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22. gr. 
reglugjörð fjelagsins skulu sett nánari ákvæði um virðingar á eignum þeim, er 

tryggðar eru hjá fjelaginu, og á tjóni því, er á þeim kann að verða. Skylda má sveit- 
arstjórnir til og hreppstjóra að veita fjelaginu aðstoð sína í því efni kauplaust. 

Sveitarstjórnirnar í þeim sveitum, er þátt taka í áhættunni, eru yfirleitt skyldar 
til þess að gæta hags fjelagsins kauplaust. Enn fremur ber þeim að heimta inn iðgjöldin 
eptir nánari ákvæðum í reglugjörðinni. 

Stjórn fjelagsins. 

23. gr. 
Fjelagið skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavík, og stendur undir umsjón 

Stjórnarráðsins. Fjelaginu stjórnar framkvæmdarstjóri, sem skipaður er af ráðherra 
Íslands. Fjelagið greiðir stjórnarkostnað, þar með talin laun framkvæmdarstjóra. 

Þegar sameiginlegur brunabótasjóður er stofnaður eptir lögum 20. oktbr. 1905, 
skal hann hafa sömu stjórn sem brunabótafjelag Íslands og vera yfirleitt í samvinnu við 
það, þannig. að stjórnarkostnaðurinn skiptist milli þeirra eptir ákvæði Stjórnarráðsins. 
Annars eru fjelagið og brunabótasjóðurinn reikningslega alveg óháð hvort öðru. 

Áður en reglugjörð, Hokkunarreglur, 

leita álits sveitarfjelaga þeirra, er hlut taka í ábi 
'rð1 eru sett, skal 

ær ”Sveitarsbj rar, er í hlut eiga, 

1 u fjelagsins, enda skal leita álits 
þeirra um öll málefni, er mjög eru mikilsverð, og þau atriði. er einkum koma þeim við. 

    

  

eiga Tjett á að koma fram með tillögur um 

Þegar fjelagið er orðið svo stórt, að árs siðgjöldin nema meiru en 75,000 kr., skal 

stjórnarráðið semja frumvarp til laga    þess í þá átt, að skipað si 

laganna og Játryggjenda. Þegar fengnar eru 
umsagnir hlutaðeigandi sveitarstjórna, skal frumvarpið lagt fyrir Alþingi. 

fulltrúaráð til þess að gæta hags sveitarl 

  

Um brunabótatrygging á eignum landssjóðs. 

26. gr. 

Á eignum landssjóðs — ad undanteknum byggingum i Reykjavik — skal fram- 

fe vegis ekki in ábyrgð gegn eldsvoða. Í stað þess skal árlega leggja í tryggingarsjóð, 

ður á, svo mikið Í 
         

Joð“ 

je, að samsvari því, er hann mundi eiga að greiða í bruna- 

  

er landssjæ 

bótafjelagi Íslands. 

Stjórn brunabótasjóðs landssjóðs skal falin brunabótafjelagi Íslands; fyrir það má 
veita fjelaginu þóknun, er stjórnarráðið ákveður. Að öðru leyti er enginn fjelagsskapur 
með brunabótafjelaginu og bruna bótasjóði landssjóðs; ef síðastnefndur sjóður með vöxtum 
hrekkur eigi til þess að greiða tjón af eldsvoða á eignum landssjóðs, þá verður landssjóður 
að bera skaðann að öðru leyti.
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Stjórnarráðið setur nánari reglur um þetta atriði. Nr. 54, 
Reikningar, snertandi brunabótasjóð landssjóðs, skulu árlega fylgja landsreikn- 3. nóv. 

ingnum og skulu yfirskoðunarmenn landsreikninganna einnig yfirfara þá. 

Um það hvenær fjelagið taki til starfa. 

27. gr. 
Landsstjórnin sjer um, að lög þessi komi til framkvæmda og brunabótafjelag það, 

æðir um í lögunum, taki til starfa svo fljótt, sem verða má. 

28. 

Brjóti vátryggjandi móti lögum bessum eda reglum beim og skilyrdum, sem sett 
eru samkvæmt þeim, varðar það rjettarmissi til brunabóta eptir málavöxtum, svo sem 
reglugjörð nánar til tekur. 

Í reglugjörð má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar, 5—500 kr., er renni 
í sjóð þann, sem brotið er við. 

29. 

Með mál út af brotum gegn lögum þes ssum skal farið sem almenn lögreglumál. 

T. 3
 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 
  

Einar Arnórsson. 
 



3. nóv. 

um 

sölu á steinolíu, bensíni og áburðarolíu. 

Vijer Christian hinn "Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 9 2 8 g 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: Í 

oa g 

Steinoliu, bensín og áburðarolíu skal selja ettir vigt. 

Á hverju íláti, sem inniheldur steinolíu, bensín eða áburðarolíu, skal vera merkt: 

ins, er vöruna selur; a. nafn firma þess, fjelags eða einstaks ma 

b. nafn tegundarinnar, sem ílátið innih eldur: 

c. þyngd ílátsins með imnihaldi (Bruttó-vigt); 

d. þyngd innihaldsins (Nettó-vigt); 
e. tala (númer) ílátsins. 

Þessi ákvæði ná þó eigi til smásölu, þótt seljandi leggi til ílát eða selji þau með 

vörunni. 
3. gr. 

Hverjum sölureikningi skal fylgja sundurliðun yfir hvert ílát, þar sem tilgreint er: 

L. tala (númer) ilátsins; 

2. nafn begunda 
3. byngd ilåtsins med innihaldi; 

4. byngd ilåtsins s (s sjálfs); 

5. þyngd innihaldsins. 
t. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100--1000 kr., er renna í landssjóð. 

gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

=
 fefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Einar Arnórsson.



L 0 5 Nr. 56. 
um ð. nóv. 

vatnssölu í kaupstöðum. 

e . Lá . 

Vjer Christi ian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þiettmerski. gi í Slj , Þj 

Láenborg og Aldinborg, 

1 með samþykki Voru: 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer sta! 

I. gr. 

Hvervetna þar, er bæjarstjórn hefir lagt vatnsveitu Í pípum til afnota fyrir kaup- 

stað, skal hún hafa einkarjett til vatnssölu á því svæði, er vatnsveitunni er ætlað að 
ná yfir, og eins á höfn kaupstaðarins, innan takmarka hennar, eins og þau nú eru og síðar 
kunna að verða sett. Vatnið selst eftir taxta, er bæjarstjórn semur og Stjórnarráðið 
samþykkir. 

2 a. 8. 

krónum. Auk þess skal sá, 

  

Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 

er vatn selur ólöglega, greiða kaupstaðnum endurgjald það, er hann hefir fengið fyrir 
ólöglega selt vatn. 

  

Með mál út af brotum gegn lögum bessum skal farið sem með almenn lögreglumál. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 
  

Ei Nar 
  
Arnórsson.



Nr. 57. L 6 g 
3. nåv. 

um 

vidauka vid låg nr. 26, 22. okt. 1912, um vatnsveitu i låggiltum 

verslunarstöðum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Í þeim kauptúnum, þar sem ekki er hægt með kleifum kostnaði að veita neyslu- 
vatni, skal hreppsnefndum heimilt að gera brunna til almennings notkunar, og fer um 

kostnað við það, notkun, viðhald og önnur rjettindi, eins og fyrir er mælt um vatnsveitur 

í lögum nr. 26, 22. okt. 1912. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Einar Arnórsson. 

   



Lög Nr. 58. 
8. nóv. 

um 

mælingar á túnum og matjurtagörðum. 

  

Vjer Christian hinn Tíundi Í, af guðs náð Dan 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Hol 

rkur konungur, 

landi, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

Gjörum kunnugt; Alþingi hefur fallist á lös { þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 

Tún öll og matjurtagarða á landinn, utan kau 
eftir að lög þessi koma í gildi, og skal mælingunum 

árum 

      

  

Öið útnefnir 
hæfilega marga menn til mælinganna, en 

það semur reglugjörð um mælingarnar 
kvæmd þeirra. 

tilnefninguna; 

með fram- 

Undanþegin nýjum mælingum eru tún | sem mæld hafa 

  

verið á síðustu ð árum svo að ábyggilegt sje, en um ummálsdrætti heirra fer svo sem 
fyrir er mælt í 2. gr. 

d oOo 

Um leið og túnin eru mæld, skal gera 

Annað eintakið skal sent Stjórnarráðinu, en 
gerður eftir mælikvarðanum | : 2000. 

í tveimur eintökum.     
Ummálsdrátturinn skal 

Fyrir ummálsdrætti þá af túnum og matjurta S 

  

tjornarrådinu eru Rn 

látnir í tje, greiðir landssjóður 3 kr. fyrir hvert býli, sem m er til dýrlei     

  

ka, og skal fje 
þetta greiðast til oddvita sýslunefndar, þá er lokið 

en hann 

  

mælingunum Í sýslunni það ár, 
r það upp í kostnaðinn við mælingarnar. o 1011 greiði 

Á. 

Sá hluti kostnaðarins, sem eigi greiðist úr land: 
um, þá er oddviti sýslunefndar hefir tilkynt 
mælt var það ár og hver kostnaðurinn var í 

Hreppsnefnd jafnar því svo niður á Ölrna 
sem metin eru til dýrleika, en að hálfu eftir hundraðatölu 
miðaður er við hundraðatölu, aldrei ir 
greiða þetta gjald og má taka það lögtaki. 
eftirgjaldi jarðarinnar. 

r. og 

      

        

    

st úr hreppssjóð- 
hreppnum 

sj skal greiða 
eppsnefnd á 1     

  

0 um fram b 

  

m y Í ramp sem mælt var 

  

   fara Í - skylt að 

    

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að he 

  

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

IP SSON 
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Lög 

um 

mat á lóðum og löndum í Reykjavík. 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Er meta skal verðmæti lóða eða landa Reykjavíkurkaupstaðar, sem bæjarstjórn 

Reykjavíkur selur öðrum, lætur á leigu eða eríðafestu, eða lætur til einhverra sjerstakra 

sjaldið. skal það gert af sjerstakri 

  

afnota, svo og, er meta skal leiguna eða afnot 

  

matsnefnd. 

    
Matsnefndina skipa þrír menn, sem kosnir sjeu til 6 ára í senn; skipar Stjórnar- 

ráðið einn og er hann formaður nefndarinnar, landsyfirdómurinn einn, en ba 

kýs hinn þrið 
Á sama hátt kýs S 

Taka þeir hver um sig sæti í nefndinni, el aðalmaður forfallast, 

sá er kosinn var af sama aðilja. 

)ð sjarstjór nin 

  

ja. 

jórnarráðið einn varamann, landsyfirdómurinn einn og 

  

bæjarstjórnin einn 

Nefndarmenn, hvort sem er aðalmaður eða varamaður, sem úr gengur, má 

kjósa aftur svo oft sem vill. 
3. gr. 

Matsnefndin ákveður sjálf borgun þá, er henni ber fyrir hvert mat. Þyki 

öilja borgun sú, er matsnefndin ákveður, ósanngjörn, getur hann leitað úrskurðar 

getur það fært niður borgunina, ef því þykir hún um sanngirni fram. 
  a 

Stjórnar rådsi 

  

Kostnadur vid mat hvert greiðist úr bæjarsjóði, nema öðruvísi sje um samið. 

Hver nefndarmaður skal, áður en hann tekur til starfa í nefndinni, vinna 

kaparheit að því, að hann skuli framkvæma starf sitt í nefndinni eftir bestu 

  

samvisku. 

Hvert land og hverja lóð, sem metin er, skal meta eins og þau mundu sanngjarn- 

lega seld, leigð eða látin til sjerstakra afnota. Við matið skal sjerstaklega tekið tillit 

til legu hins metna, hve milall hl 

við götu, nálægðar við götu eða alfaravag, hvort hið metna er sjerstaklega hætt til 
KE 

; igeur við götu eða alfaraveg, eða ef ekki liggur    

sjerstakra afnota, hverju verði lóðir eða lönd, sem ja að lóð þeirri eða landi, sem 
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meta á, eða í nágrenninu hafa síðast verið seld eða metin, eða hver leiga eða afnota- 
gjald er goldin, eða hefur síðast verið goldin fyrir nágrannalóðnnar og löndin, ef 
leigumálinn er ekki eldri en 5 ára. 

Formaður matsnefndar kveður aðilja til m 
er lögleg kvaðning, ef birt er af einum stefnuvotti. 

ko kostur á að gefa upplýsingar og leggja fram gögn 

eigi geta þeir krafist frests til þess, nema matsnefndin A sie 

    

sólarhrings fyrirvara; það 
aðili unum við matið ger    

  

matsnefndinni, en 

rstökum tilfellum telji 

nauðsynlegt að veita slíkan frest og ákveður hún þá jafnframt, hve langur fresturinn 

ne       

  

skuli vera. 

    

6. or. 
ð 

Ef nefndarmenn greinir á um matið, ræður afl atkvæða. 

T. gr. 

Ítarlegar reglur um mat á lóðum og löndum í Reykjavíkurkaupstað skulu settar 

með reglugjörð, er bæjarstjórnin semur, en Stjórnarráðið staðfestir. 

8. gr. 

Matsnefnd sú, sem skipuð verður samkvæmt lögum þessum, skal framkvæma 

mat á lóðum og löndum einstakra manna, sem taka þarf að nokkru eða öllu undir 
1 
lögum samkvæmt, svo og götur, vegi og torg eða til annara þarfa b 

rstjórnin vill fola henni. 
    

  

önnur möt, sem ba 
Ef lóð eða land skerðist svo við slíkt elg 

eftir verður, rýrni í verði hlutlallslega frá því, sem var, eða verðmætið eykst vegna fram- 

  

  

nám í bæjarins þarfir, að það, sem 

kvæmda þeirra, sem bærinn lætur gera, skal tekið tillit til þess við matið. 

9. gr. 
Frjálst er hvorum málsaðilja að krefja, st yfirmats. Skal þá 

kveðja 3 yfirmatsmenn. 

Kostnað við yfirmatid skal sá greiða, sem þess kra nema munurinn mill 

  

að sínum 

  

yfirmats og undirmats fari fram úr 10 % af matsverði, þá greiða aðiljar 

helmingi hvor. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvember 1916. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.)   

Einar Arnórsson. 
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Lög 

löggilta vigtarmenn. 

BN e mz Se . 

” an hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

„áenborg og Aldinborg, 

þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

  

ingi hefur í 

   

  

    

    

há, hver í sínu umdæmi, en Stjórn- 

  

svo margir, sem þörf er á 

  

arráðið gefur þeim erinc ef, dssjóður leggur þeim til stimpla og greiðist kostn- 
aðurinn úr landssjóði. 

9 AN 
4, BT. 

Vottorð vigtarmanns er full sönnun um þyngd þess, er vegið var. 

a g 

Þóknun fyrir starfið greiða þeir, sem þá nota, ettir ákvæði lögreglustjóra, þó 
ekki minna en 75 aura um klukkustund. 

Á „ 
í. 21 . 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L.S)       

Einar Arnórsson.
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Lög 

dýralækna. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 
Dýralæknar skulu fjórir, einn í Sunnlendingafjórðungi, annar í Vestfirðinga- 

fjórðungi, þriðji í Norðlendingafjórðungi, fjórði í Austfirðingafjórðungi. 
Stjórnarráðið skipar þá og kveður á um bústað þeirra. 
Ákvæði þessi ganga í gildi, þegar dýralæknar verða skipaðir í Austfirðinga- 

fjórðung og Vestfirðingafjórðung. 

2. gr. 
Dýralæknar skulu fá laun úr landssjóði, 1500 kr. hver á ári. 

3. gr. 
Þegar dýralæknir ferðast í þarfir hins opinbera, fær hann úr landssjóði 5 krónur 

í fæðispeninga fyrir hvern dag, sem hann er að heiman, og að því skapi fyrir hluta úr 
degi. Ferðakostnaður skal honum endurgoldinn eftir fyrirmælum 4. gr. Í lögum 2. febr. 
1894 um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, bæjarfógeta o. fl. 

á. gr. 
Þá er dýralæknir ferðast í þarfir einstakra manna, skal sá, er ferðarinnar beiðist, 

fá honum ókeypis fararbeina og fæði, eða endurgjalda honum ferðakostnað eftir fyrir- 
mælum 3. gr. þessara laga um ferðakostnað. 

5. gr. 
Stjórnarráðið setur dýralæknum erindisbrjef og ákveður í því starfsvið þeirra. 

6. gr. 
Lög um skipun dýralækna á Íslandi 2. okt. 1891 eru numin úr gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S) 

Einar Arnórsson. 

Nr. 61. 
3. nåv.



Nr. 62. 
3. nóv. 
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Hafnarlög 
fyrir 

Akureyrarkaupstað. 

Vje sr Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. 

Sjerhver er skyldur til að láta af hendi við hafnarsjóð Akureyrar mannvirki 

og land, er þarf til að gera hafnarvirki og bryggjur eða undir brautir og vegi í þarfir 

hafnarinnar, einnig land við bryggjur til að leggja á vörur, svo og leyfa að tekið verði 

í landi hans hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni og þola þær eignarkvaðir, 

óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- eða br yggjugerð hefur í för með 

sjer, alt gegn því að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu 

þær ák veðnar með mati þriggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. 

Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði Akureyrar. Nú vill annarhvor máls- 

aðili ekki una við matið og getur hann þá heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 

14 daga frá því að matsgjörð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt at fimm 

dómkvöddum. mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefur krafist, ef 

matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu 

endurgjaldsupphæð. Ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Akureyrar. 

. gr. 
Medfram strandlengjunni umhverfis höfnina, svo langt sem lögsagnarumdæmi 

Akureyrarkaupstaðar nær, má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða önnur mannvirki, 

nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki fylla upp nje dýpka tt frå 

landi, nema samþykki bæjarstjórnar komi til. 

Sá sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni 

um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, 

í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. Hafnar- 

nefndin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður hvort leyfið skuli veitt. Skjóta 

má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð Stjórnarráðsins. 
Sá sem fengið hefur leyfi til að gera slíkt mannvirki skal skyldur að halda því 

svo við, að engin hætta stafi af því. 

Bröt gegn þessari grein varða sektum frá 10—-200 kr., og hafnarnefndin getur 

látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. 
Nú hefur bryggja eða annað mannvirki í sjó fram legið ónotað í 5 ár samfleytt, 

og er þá hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eiganda. 

 



3. gr. Nr. 69. 

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir *- nóv. 

yfirumsjón Stjórnarráðs Íslands. 

á. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd er 

bæjarstjórnin kýs á sama hátt og aðrar nefndir samkvæmt bæjarstjórnarlögum kaup- 
staðarins. 

Í hafnarnefnd sitja fmm menn og sjeu tveir þeirra utan bæjarstjórnarinnar. 
Formaður bæjarstjórnarinnar er einnig formaður hafnarnefndarinnar. Enginn getur JS 2 3 8 

skorast undan endurkosningu i hafnarnefnd fyr en hann hefir setid 6 år samfleytt i 

nefndinni. 

Nefndin sjer um vidhald og umbætur å bryggjum og mannvirkjum hafnarinnar, 

stýrir öllum framl kvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reiknings- 
skil fyrir hönd bæjarstjórnarinnar. 

5. or 5. gr. 

Bæjarstjórnin skipar starfsmenn hafnarinnar eftir tillögu hafnarnefndar. 

6. Er. 

Eigum hafnarsjóðsins má að eins verja í þarfir hafnarinnar. Bæjarsjóður 

  

ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins og bæjarstjórnin hefur ábyrgð á eigum og fje hafnarinnar. 

T. ør. 

Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis Stjórnarráðsins, selja eða veðsetja fast-   

eignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán eða lán til lengri 

tíma, en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, nje endurnýja 

slík lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við höfnina, 

sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi eigi til að koma þeim í framkvæmd. 

ej] rr 8. gr. 

  

Til þess að standast straum af kostnaði við byggingu og viðhald mannvirkja 
hafnarinnar og til árlegs reksturskostnaðar hafnarinnar, er heimilt að innheimta gjöld. 

þau, er hjer segir af skipum og bátum, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Akureyrar, 
eins og takmörk hennar eru eða verða ákveðin með reglugjörð, og farmi þeirra: 

1. Lestagjald. 
2. Ljósgjald. 
3. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins eiga 

að fara til annara hafna á landinn. ef þær ekki eru settar á land. 

4. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur í lögsagnarumdæminu innan 
takmarka hafnarinna, 

Af bryggjum einstakra manna má gjaldið þó aldrei vera hærra en helmingur 
af gjaldi því, er skip greiða fyrir að liggja við bryggjur hafnarsjóðsins. Þó greiða 

brygejueigendur ekkert gjald af sínum eigin fiskiskipum. 

5. Festargjald al skipum, er nota festar eða legufæri hafnarinnar.
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Nr. 62. Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, skal ákveða 
8. nóv. 2 með reglugjörð, er bæjarstjórn Akureyrar semur og Stjórnarráð Íslands staðfestir, og 

skal í henni ákveða hver skuli greiða þau. Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin 
lestagjaldi og ljósgjaldi. 

Öll gjöld til hafnarsjóðsins og tekjur hans má taka lögtaki. 

9. gr. 
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið. 

10. gr. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórn frum- 
varp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðsins á komandi ári. Áætlun þessa skal 

ræða á tveimur fundum á sama hátt og fjárhagsáætlun bæjarsjóðsins, og skal hún full- 

samin fyrir lok nóvembermánaðar. 

11. gr. 

Nú hefir bæjarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfnina, eða 
hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki Stjórnarráðsins þarf til, og skal 

hún þá senda Stjórnarráðinu tillögur um það efni. Skal það gert svo tímanlega, ef kostur 
er, að samþykki Stjórnarráðsins geti komið til, áður en fjárhagsáætlun hafnarsjóðsins 
er samin. 

12. gr. 
Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að sinna ein- 

hverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárupphæðum, ber hafn- 
arnefnd að tilkynna það bæjarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnarnefndarinnar, 
skal þegar leita samþykkis Stjórnarráðsins til þess að víkja megi frá áætluninni. Fyr 
má ekki framkvæma verkið, nje stofna til tekjuhallans. 

13. gr. 

Við lok hvers reikningsárs og ekki síðar en fyrir lok febrúarmánaðar skal gera 
reikning yfir tekjur og gjöld hafnarsjóðs á hinu liðna ári og efnahagsreikning hans. 

Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og bæjarsjóðsreikningana. 
Samrit af reikningnum, eins og hann hefir verið úrskurðaður af bæjarstjórninni, 

sendist síðan Stjórnarráðinu. 

14. gr. 

Að öðru leyti skal ákveðið með reglugjörð, er bæjarstjórnin semur og Stjórnar- 
ráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri 
reglu, og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. Í reglugjörðinni má ákveða 
sektir fyrir brot á henni 10—500 kr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum og hafnarreglugjörðum renna í hafnarsjóð. 

15. gr. 

Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brotum gegn 
o 

2. gr. laga þessara og reglugjörðum þeim, er settar verða samkvæmt 14. gr. þeirra.
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16. gr. Nr. 69. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin öll eldri lagaákvæði viðvíkjandi Akureyr- *. nóv. 

arhöfn, er fara í bága við lög þessi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 3 o 

Christian R. 

Einar Arnórsson. 

Nr. 68. 
9 2 
>. NOV. 

Lög 
um 

breytingu á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, 

nr. 60, frá 10. nóvember 1918. 
rs, WE 124: . ru . . nn 
Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt : Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

   

1. gr. 
Til hafnargerðar í Vestmannaeyjum veitast úr landssjóði alt að 90,000 — níutíu 

þúsund — krónur, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði Vestmannaeyja. Fjárhæð 
1, reiðist sýslunefnd Vestmannaeyja að sömu tiltölu og hafnarsjóður leggur fram    

þessi 

til fyrir tækisins árlega, þó ekki fyr en á árinu 1916. 

2. gr. 
Ráðherra Íslands veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd landssjóðs alt að 

210,000 — tvö hundruð og sjötíu þúsund -— króna lán, er sýslunefnd Vestmannaevja , 8 SJ . SJ 
kann að fá til hafnargerðar. 

3. gr. 

Með lögum þessum er úr gildi numin 1. og 2. grein í hafnarlögum fyrir Vest- > Es OD ö o . 

mannaeyjar nr. 60, 10. nóv. 1918. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Einar Arnórsson.
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Nr. 64. Hafnarlög 
3. nóv. 

fyrir 

Siglufjarðarkauptún. 

. 9 ø . ” . 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

, 
Gjorum kunnugt: Alpingi hefur fallist å låg bessi og Vjer stadfest bau med sampykki Voru: 

l. gr. 

Rådherra Islands veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd landssjóðs alt að 
150,000 — eitt hundrað og fimtíu þúsund — króna lán er hreppsnefnd H vanneyrarhrepps 

kann að fá il hafnargerðar á Siglufrði gegn ábyrgð sýslunefndar Eyjatjardarsyslu. 

2. gr. 

Sjerhver er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að gera 
höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og leyfa, að tekið verði í landi 
hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni og , þola þær eignarkvaí 

  

h 

eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnargerðin hefir í för með sjer, alt gegn því, að 

fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með 

mati 1 bve gg 

  

   
ja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaður við 

  

Nú vill annarhvor málsaðilja ekki 

a skal hann það innan 14 daga frá því, 
; á sama hátt af 4 dómkvöddum mönn- 

greiðir sá, er þess hefi 

    

er matsgjörð er Í 

  

   
a 

  

um. Kostnaðinn við yvfirn krafist, ef matsupphæðinni 

verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Ella 

greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Siglufjarðar! kauptúns. Landsjóði ber ekki endur- 

gjald fyrir þær eignarkvaðir, óbagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem um ræði 
grein þessari. 

    

a 
} OT ö. BI. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 
bryggju eða önnur mannvirki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki 
fylla upp nje dýpka út frá landi, nema samþykki hreppsnefndar og syslunefndar komi til. 

Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beidni 
um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, 

í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. Hafnarnefndin 

afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar, er ákveður, hvort leyfið skuli veitt. Skjóta má 
þó þeirri ákvörðun undir úrskurð sýslunefndarinnar. 

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda því 

svo við, að engin hætta stafi af því. 
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Brot gegn þessari grein varða sektum frá 10--9200 krónum, og hafnarnefndin Nr. 64. 
getur látið nema burtu mannvirkið á kostnað eiganda. 3. nóv. 

Nú hefir bryggja eða annað mannvirki í sjó fram legið ónotað í 5 ár samfleytt 
og er þá hafnarnefnd heimilt að láta það burt, án endurgjalds til eiganda. 

4. gr. 
Þau afskifti, sem sýslunefndir eftir gildandi lögum hafa af hafnarmálum sjer- 

stakra hreppa í sý ýslufjelaginu, falla burt að því er Hvanneyrarhrepp snertir. Hr eppsnefnd 
Hvanneyrarhrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirumsjón sýslunefndar 
Eyjafjarðarsýslu. 

gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd, er hrepps- 

netndin kýs til tveggja ára í senn. 
Í hafnarnefnd sitja 5 menn, 3 hreppsnefndarmenn og 2 utan hreppsnefndar, 

annar úr tölu kaupmanna, en hinn úr tölu sjómanna. Geta þeir ekki skorast undan endur- 
kosningu fyr en þeir hafa setið í nefndinni 6 ár samfleytt. 

"Nefndin sjer um viðhald og endurbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, 
er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

  

Hreppsnefndin skipar starfsmenn hafnarinnar eftir till lögu hafnarnefndar. 

  

  

7. gr 

Eig tja í þarfir hafnarinnar. Hreppsjóður ábyrgist 
skuldir hafnarsjóðsins, og hre ppsnefndin hefir ábyrgð á eigum og fje hafnarinnar. 

8 ør 
ti > ia 

Hreppsneindin má ekki án samþykkis sýslunefndarinnar selja eða veðsetja 
lasteignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkra nýja fasteign, taka stærri lán eða lán til 

  

s, sem í hönd fer, nje endur-     lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess ái 
nýja slík lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við 
höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi eigi til að koma þeim í fram- 
kvæmd. 

9. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja 
og til árlegs reksturskostnaðar hafnarinnar, er hein nilt að innheimta gjöld þan, er hjer 

iltu höfn Siglufjarðarkauptúns, eins 

  

segir, al skipum og bátum, er hafna sig á hinni lög 
og takmörk hennar eru eða verða ákveðin með reglugjörðinni, svo og af farmi þeirra: 

1. Lestagjald. 

   
2 ald. 

3. gjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá 
eiga að lara ti a hafna á landinu, ef þær ekki eru settar á land. 

4. ugjald af skipum, er 7 leggiast vid bryggjur hafnarinnar. 
5. jald af skipum, er nota festar hafnar rsjóðs. 
Ájöld si, sem og önnur gjöld fyrir afnot af öðrum eigum hafnarinnar, skal 

ákveða í reglugjörð, er hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps semur, og Stjórnarráð Íslands 
staðfestir, að fengnum till ýslunefndar, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða 
þau og innheimta. Fela má hreppstjóra Hvannev rarhrepps. innheimtu þeirra. 

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin 1.—3. lið greinarinnar. 
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3. nåv. 
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10. gr. 

Nú má álíta, að tekjurnar af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 9. gr., 

hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hreppsnefndin með sjer- 

stöku samþykki ráðherra Íslands fyrir hvert ár ákveðið, að leggja megi aukatoll á að- 

flutnings- og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4% at 

tolli þeim, er greiða ber í landssjóð. Gjald þetta innheimtir hreppstjórinn í Hvanneyrar- 

hreppi, og fær 2% í innheimtulaun. Gjald þetta, sem og gjöldin samkvæmt 9. gr., má 

taka lögtaki. 

11. gr. 

Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið. 

12. gr. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hreppsnefnd frumvarp 

til ályktunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Áætlun þessi skal rædd 
hreppsnefndarfundi og fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar. Áætlunin sendist sýslunefnd- 
inni til samþyktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum gjaldliðum 

og tekjuliðum. 

13. gr. 

Nú hefir hreppsnefnd í hyggju einhver jar meiri háttar aðgerðir við höfnina, eða 

hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþyk cki sýslunefndarinnar þarf til, og skal 

hún þá senda sýslunefndinni sjerstaka tillögu um það efni. Skal það gert svo tímanlega, 
, 

ef kostur er, ad sambykki syslunefndarinnar geti komid til, ådur en hin lætur fjår- 

hagsáætlun hafnarinnar frá sjer. 

  

14. gr. 

Komi það í ljós, þegar fram á árið liður, að umfy janlegt sje, ad sinna einhverjum 

aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram år åætludum fjårupphædum, ber bafnarnefnd 

að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnarnefndar, skal þegar 

leita samþykkis sýslunefndarinnar til þess, að víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki 

framkvæma verkið, nje stofna til tekjuhallans. 

15 

Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir lok febrúar, skal gera reikning 

yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning hennar. 

Reikningana skal endurskoða af 2 endurskoðunarmönnum, er hreppsnefnd kýs 

en úrskurða af sýslunefndinni. 

16. gr. 

Að öðru leyti skal ákveðið með reglugjörð þeirri, er um ræðir í 9. gr., alt það, 
er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri reglu og öðru höfninni við- 

víkjandi, er við þykir eiga. Í reglugjörðinni má ákveða sektir fyrir brot { gegn henni 10 

500 krónur. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð. 

17. gr. 

Sem almenn lågreglumål skal med pau mål farid, sem risa ut af brotum gegn 

4. gr. laga þessara og reglugjörðum þeim, er settar verða samkvæmt þeim.
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18. gr. Nr. 64. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 37, 2. nóv. 1914 um eignarnáms- 3- nóv. 

heimild fyrir hreppsnefnd Hv anneyrarhrepps á lóð og mannvirkjum undir haf fnarbryggju. 

Ettir þessu eiga allir blutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

  

Einar Arnórsson. 
    

på Nr. 65. 
L Q g 

3. nóv. 

um 

breyting á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um vegi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög ; þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

18. gr. orðist svo: 
Landssjóður kostar viðhald þjóðvega með undantekningum þeim, er getur 

um í 16. gr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. Í 3 5 | 8 

Gefid å Amaliuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8) 

E inar Ar nórsson.



Nr. 66 T = 
Log 3. nóv, 

um 

breytingu á lögum nr. 29, 2. nóv. 1914, um breytingu á lögum 

um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1. gr. laganna orðist svo: 

Auk þeirra þjóðvega, sem taldir eru í 3. gr. laga 22. nóv. 1907 um vegi, skal vera, 
þjóðvegur frá Reykjavík til Hafnarfjarðar, milli lögsagnarumdæmanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Grefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8) 
Einar Arnórsson. 
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Lög Nr. 67. 
3. nóv. 

um 

breytingu á lögum um vegi nr. 57, 22. nóv. 1907. 

er Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetal andi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru : 

1. gr. 
Annan tölulið í 3. grein laga um vegi 22. nóv. 1907, skal orða svo: 
Frá vegamótum hjá Gljúfurá í Borgarfirði, um Norðurárdal, Bröttubrekku, 

Sökkólfsdal, Miðdali, Búðardal, um Hvammssveit. Svínadal og Saurbæ, kringum Gils- 
fjörð, yfir Geiradal, um Króksfjörð, Reykhólasveit, Þors kafjörð, Þorskafjarðarheiði og 
Langadal að Arngerðareyri við Ísafjörð. 

   

2. gr. 
Þessi breyting á stefnu þjóðvegarins er bundin því skilyrði, 

gerður úr þeim kafla hans, sem fellur úr. 

é 
=>
 

mn
 ýsluvegur verði 

3. gr. 
Landssjédur heldur nåverandi pjédv vegarkafla A við, þar til er lokið er vegargerd 

frá Búðardal að Ljá, en sýslan veginum af Breiðamel að Búðardal. 

Ý 

Íiög þessi ganga þegar í gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 8. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

„ág Ep 
Christian ÉR 

(1 Að 
ki bað 

  

Arnórsson, 

 



Nr. 68. 
3. nóv. 
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Lög 

breytingu á lögum nr. 55, 10. nóv. 1913, um stofnun 

Landhelgissjóðs Íslands. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

1 gr. 
3. grein orðist svo: 

Landssjóður leggur líka til sjóðsins 20,000 krónur á ári, er teljast með 

árstekjum hans. 

2. gr. 
4. grein orðist svo: 

Sjóðnum skal á sínum tíma varið til að koma upp einu eða tveimur nýjum 

strandgæsluskipum, er notuð verði til að verja landhelgina fyrir ólöglegum veiðum, 

og ákveður löggjafarvaldið, hve nær sjóðurinn tekur til starfa og hve miklu af fje 

hans skuli varið til þessara varna. 

3. gr, 

7. grein orðist svo: 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

stefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Einar Arnórsson.



sm
 

Á 
Nr. 69. Lög | a a 
d. NOV. 

um 

löggilding verslunarstaðar að Höfn í Sljettuhreppi 
Norður-Ísafj Jarðarsýslu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, at guðs náð Danmerkur konungur Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík. Holtsetal andi, Stórmæri. Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg 

Gjörum kunnugt: Al 

  

est þau með samþykki Voru 

Að Höfn í Shettuhreppi í Norður-Ísafjarðars 

  

skal vera löggiltur verslunar- staður. 

   
Lög þessi öðlast gildi, þegar Stjórnarráð Íslands hefir ákveðið takmörk verslun- 

€ arlóðarinnar, sbr. lög nr. 61, 10. nóv. 19 

  

birt þau í B-deild Stjórnar tiðindan i J na. 

  

þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að 

  

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 8, 

Undir Vorri konunglegu hendi og inns igli, 

Christian R. 

  

Fínar Arnórsson 

Nr. 70. 
a . 
ð. BOV, 

að hagn yta í lárnsanc bl
u 

  

Vi er Christian hinn Tíundi 
Vinda og Gauta, hertogi í Shesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenhorg og Aldinborg, 

„ af guðs náð Danmerkur konungur 

Gjörum kunnugt; Alþingi hetur fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru: 

I. gr. 
herra Íslands heimilast að veita Mag húsi y árdómslögmanni Gíslasyni á 

  

Fáskrúðst 

  

og Þórarni Böðvari Guðmundsson á Seyðisfirði einkarjett um 50 ár til þess að hagnýta sj hvern þann hátt, er þeim sýnist. járnsand (Voleanic sand) fyrir innan landhelgislínuna á Hjeraðstflóa, þó ekki nær landi en 60 faðma fyrir utan lægsta tjöruborð. 

Sömu mönnum veitist og forgangsrjettur til að hagný 
landhelgi Íslands, en sæta verða þeir sömu kostum 

  

       
  

í 

'jóða, er síðar kynnu að leita slíks levfig hjá löggjafarvaldinu og það vill veita levfið.
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2, ør 

Heimilt skal einkaleyfishafa, med samþykki Stjórnarráðs, að framselja einkarjett 

sinn öðrum manni, eða fjelagi, ef maðu:1nn eða fjelagið er heimilisfast hjer á landi, enda 

sje hinn nýi leyfishafi háður skilyrðum þessara laga. 

Verði fyrirtæki þetta eigi komið á fót, þegar fimm ár eru liðin frå dagsetningu 
i 

einkaleyfisins, getur rådherra sagt upp einkaleyfinu með árs fyrirvara. Nú er fyrirtækið 

að vísu sett á fót, en ekki rekið samkvæmt þeim skilyrðum, sem sett eru í leyfisbrjefinu, 

og getur ráðherra þá sagt upp leyfinu með sama fyrirvara. 

4. gr. 

Í einkaleyfisbrjefinu skal Stjórnarráðinu áskilinn rjettur til þess að hafa nauð- 

synlegt eftirlit með stjórn og rekstri fyrirtækisins, á þess kostnað. 

5. gr. 

Sem endurgjald fyrir rjettindi þau, er lög þessi heimila, greiði leigutaki 50 aura 

í landssjóð af hverri lest, sem framleidd er af hreinsuðum járnsandi en 1 krónu at 

hverri lest. sem framleidd er af unnu járni (í stöngum, bútum, þvunum eða þráðum). 

Verði önnur verðmæt efni unnin úr sandinum, skal landsstjórninni heimilt að ákveða 

gjald af þeim. oO 
ur 

Af hreinum ágóða þessa fyrirtækis ber landssjóði þegar Í byrjun 4 
€ Á . 

a i > . af 

6. gr. 

ligi må leggja útflutningsgjald á vörur þær, sem leyfishafi framleiðir samkvæmt 

einkaleyfi þessu. 
í. ET   

  

Hafnir þær, sem gerðar verða til að greiða fyrir rekstri fyrirtækisins og arði at 

því, hvar sem er á landinu, skulu vera opnar til almenningsnota, áð svo miklu leyti sem 

það kemur ekki í bág við atvinnurekstur einkaleyfishafa. 

8. gr. 

begar einkaleyfistiminn er útrunninn, getur landsstjórnin kratist kaups á öllum 

eignum fyrirtækisins með því verði, er dómkvaddir menn meta. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. nóvember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 
Fínar Arnórsson.



Auglysing Nr. 71. 

viðauka við lyfjaskrá Íslands, staðfesta með konungsúrskurði 
10. ágúst 1908. 

Samkvæmt 1. gr. laga 3. nóvbr 
30. júlí 1909, um aðflutningsbann 
lækninga : 

   

  

á lögum nr. 44, 

ökvar löggiltir til 
3 á 
& al 

Vinum Gallicum rubrum (Raudvin), 
— Malaga (Malaga), 
—  Xeres (Sherry), 

—  Oporto (Portvín), 
Spiritus Vini Gallici (Cognak). 

   

Í Stjórnarráði Íslands 4. nóvbr. 1915. 

Í fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 

G. Sveinbjörnsson.



In Å N hi a þa ca Bráðabirgðalög 

viðauka við lög nr. 10, 8. sept. 1915, um heimild fyrir ráðherra 

Íslands til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum. 

Vjer „Chr'stian hinn Tíundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta, hertogi í 

Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

GJÖRUM KUNNUGT: Þareð upp hefir verið borið fyrir Oss, að í lög 8. sept. 1915, 

um heimild fyrir ráðherra Íslands til að skipa nefnd til að ákveða verðlag á vörum, vanti 

ákvæði, er heimili að leggja sektir við brotum á reglugjörð samkvæmt 1. gr. tjeðra laga, en 

að án slíkrar ákvörðunar geti framkvæmd laganna orðið óhæg eða jafnvel ómöguleg, þá teljum 

Vjer „það brýna nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög samkvæmt 11. gr. stjórnarskrárinnar, um 

viðauka við tjeð lög. 

Því bjóðum Vjer og skipum fyrir þannig: 

1. gr. 

Við 1. grein laga nr. 10, 8. sept. 1915 bætist: 

Í reglugjörð má ákveða:sekt fyrir brot gegn ákvæðum hennar eða ráðstöfunum. gerð- 

um samkvæmt henni. 

Lo
 

ÍR - 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 30. desember 1915. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

(L. 8.) 

  

Einar Arnórsson.


