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A. 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. | Bladstdu 

Í 

| 
1 12. febr. | Konungsúrskurður um lögun hins klofna fána og um notkun 

| hans, svo og um fåna hafnsögumanna sec. seer 1 
2 Sd | Konungsúrskurður um skjaldarmerki Íslands........ ...c..000.0000. 2 
3 S. d. , Tilskipun um löggilt mælitæki og vogaråhåld 1... 3—14 
4 S. d. | Reglugjörð um breyting á reglugjörð 17. júní 1915, um opin- 

| ber reikningsskil ........... a. rn ve 15 
ð 6. mars Bráðabirgðalög um innflutningsgjald af síldartunnum og efni | 

Í þær rennt rr rr 16 
6 30. apríl | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sín- 

ar hendur alla sölu á hrossum til útlanda svo og út- 
| flutning þeirra 0 een i 17 

7 9. maí | Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 1. juli | 
| 1919 „a rr krrere renee 18 

8 28. mai | Konungsbrjef um setning Alþingis „... 0... ........ 19 
9 S. d. Konungsúrskurður um uppburð laga og mikilvægra stjórnar- 

ráðstafana fyrir konungi ... 20.00.0220 nr esse 20 
10 S. d. Tilskipun um tilhögun og starfsemi hinnar dansk- íslensku ráð- 

gjafarnefndar ...... 2. ll. rr rr 21— 22 
11 29, juni | Auglysing um stofnskrå fyrir Såttmålasjéd Håskåla Islands … | 23—24 
12 12. ågust | Lög um breytingu á í gr. tolllaga fyrir Ísland nr. 54, 11. 

Júlí 1911... renn verr nr 25 —26 
13 S, d. Lög um aðflutningsgjald af salti... ..... 2 cl... 27 
14 14. ágúst | Lög um viðauka og breytingu á lögum 4. nóv. 1881, um út- 

flutningsgjald af fiski, lýsi 0. fli......000.0.0.0000 a. 28—29 
15 10. sept. | Låg um mat å saltkjåti til utflutnings 0 sener serne 30—32 
16 1. okt. Opið brjef um að Alþingi, sem nú er, sje rofið......... 33 
17 S. d. Opið brjef um nýjar óhlutbundnar kosningar til Alþingis se 34 
18 S. d. Log um greidslu af rikisfje til konungs og konungsættar 35 
19 S, d. Lög um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun 

háskólakennara  „......00..0...00000. 2 a rn 36 
20 S. d. Lög um breytingu á lögura fyrir Ísland nr. 17 frá 8. júlí 1902, 

um tilhögun á löggæslu við fiskiveiðar fyrir utan land- 
helgi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland............. 37 

21 6. okt. Lög um ríkisborgararjett, hversu menn fá nann og missa ...... 38—40 
22 S. d. Lög um hæstarjett.. .....0... arsen ner eee 41—53 
23 ð. nóv. Bráðabirgðalög um heimild handa ríkisstjórninni til að banna 

| flutning til landsins á varningi, sem stjórnin telur stafa 
| sýkingarhættu af.........000 0000 10nne sasssa irg ern sena 1 53—54



IV 

        
  

  

        

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðu 
| tal. 

24 28. nóv. | Fjárlög fyrir årin 1920 og 1921... sssessenereernersrernrnnnner 55—110 

25 S. d. Lög um samþykt á landsreikningunum 1916 og 1917 … ... J111-113 

26 S. d. Fjáraukalög fyrir árin 1916 og 1917 .. . snes ace 114—119 

27 S. d. Fjáraukalög fyrir árin 1918 og 1919 ......... ccc ceen int rent. 120—124 

28 S. d. Lög nm aðflatningsgjald af kolum Le rr rt 125 

29 S. d. Lög um breyting á 1. gr. laga um vitagjald frá 1l. júlí 1911 |126—197 

30 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 22, 14. des. 1877, um húsaskatt 127 

31 S. d. Lög um gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekt 
og brjóstykri ..... 2. ...000.00 20 oo skererkersrener 128—129 

32 S. d. Lög um breyting á 55. gr. laga nr. 16, 11. júlí 1911, um 
aukatekjur landssjóðs. . - .....00.00.0000000 2 arnar 130 

3ð S. d. Lög um hækkun á vörutolli............0..00).00 00 Grant neee. .0 00 131 
34 S. d. Lög um framlenging á gildi laga nr. 30, 22. okt. 1912, laga 

nr. 44, 2. nóv. 1914, laga nr. 45, s. d., og laga nr. 3, 
5. júní 1918 MG. a... tree erna rnr Greater 132 

3ð S. d. Lög um bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni 
í þær ....... sr ln ta 133 

36 S. d. Lög um þingfararkaup alþingismanna... ser urvevere 2... |194—135 

37 S. d. Log um breyting á lögum nr. 1, 2. jan. 1917 seeren: 135 

38 S. d. Lög um samþyktir um akfæra sýslu. og hreppsvegi ............ 136— 137 

39 S. d. Lög um breyting á hafnarlögnm fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 
frá 10. nóvember 1913 ......... - aeccecearieesen rare ene 138 

40 S. d. Lög um forkaupsrjett á jörðum ..........0000.0 0000 arnar 139—140 

41 S. d. Lög um landamerki o. fl. .....0.0.0.000.000 00 t0 serene tre ratnes 141--146 

42 S. d. Lög um samþyktir um stofnun eftirlits. og fóðurbirgðafjelaga 147— 148 

43 S. d. Lög um ákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstað. 149 

44 S. d. Lög um sölu á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni í Stykkishólms- 
hreppi ssssssssereeserseenee ere saran ir arnser 150 

45 S. d. Lög um viðauka við lög nr. 24, 12. september 1917, um húsa- 
leigu í Reykjavík ... did... uke ou kerker tester 151 

46 S. d. Lög um löggilding verslunarstaðar við Syðstabæ í Hrísey. 152 
47 S. d. Lög um breyting á lögnm nr. 22, 3. nóv. 1915, um fasteigna- 

MMA err erna Grrr a 153— 154 
48 S. d. Lög um löggiltar reglugerðir sýslunefnda um eyðing refa o. fl. (154—155 
49 S. d. Lög um löggilding verslunarstaðar við Gunnólfsvík ......... ..... 156 
50 S. d. Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905 157—158 
51 S. d. Lög um takmörk verslunarlóðarinnar á Sauðárkróki............... 158 
52 S. d. Lög um viðauka við og breytingar á lögum nr. 83, 14. nóv. 1917 159 
53 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 45, 3. nóv. 1915, um stofnun 

brunabótafjelags Íslands mee ae er merne rernnnee 160—162 

54 S. d. Lög um löggilding verslunarstaðar á Mýramel ............ 162—163 
55 S. d. Lög um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 

1885 Mm. M. ....0000esen rr ernir ae ee 163 —165 

56 S. d. Lög um skoðun á síld .. 20... 200... ereee rkenes sn esse 166—168 
57 S. d. Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka 

að auka seðlaupphæð þá, er bankinn má gefa út sam- 
kvæmt 4. gr. laga nr. 66, 10. nóv. 1905 ...... . 169— 170 

58 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, um bæjar- 
stjórn á Siglufirði .............0.0.00. 0001 a ant nenna. 170—-178 

59 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 59. 10. nóv. 1913, um friðun 
fugla og eggja err esas nn n enes ER 179 

60 S. d. Lög um hafnargerð í Ólafsvík - err „.. |180— 183 

61 S. d. Lög um bæjarstjórn á Seyðisfirði . ............ re 184—191
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Nr. |pagsetning. Fyrirsögn. | Bl jv 
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62 28. nóv. | Lög um brúargerðir ...... . . |192—195 

63 S. d. Lög um eignarrjett og afnotarjett fasteigna ...... |196—198 

64 S. d. Log um breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóv. 1907 ............ (199—-202 

65 S. d. Lög um stækkun verslunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði ...... 203 

66 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur | 

alla sölu á hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra | 204 

67 S. d. Lög um breytingu á lögum nr. 1, 3. jam. 1890, um lögreglu- | 

samþyktir fyrir kaupstaðina ......0.00.. 00.00.0000. | 205 

68 S. d. Lög um breyting á lög inni um skr ng skipa | 206 

69 S. d. Lög um breytingar á siglingalögum frá 30. nóv. 1914 1207 208 

70 S. d. Lög um skrásetning skipa...... 2... sonr oeereresrs rr (208 — 217 

71 S, d. Lög um laun embæstismanna Ll... rett er 1217—226 

72 Sd. Lög um stofnun lifeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldu | 

þeirra til að kaupa sjer geymdan lífeyri Le | 

7 S. d. Lög um ekkjutrygging embættismanna ........... REESE | 

74 S. d. | Lög um húsagerð ríkisins .. .....0..0.000.000..0.00... rana — keeeee | 231 

75 Ss. d. | Lög um skipun barnakennara og laun þeirra RANA 1232—-235 

76 S. d. Lög um breyting á yfirsetukvennalögum nr. 14, 22. okt. 1912 1236—237 

77 S. d. Lög um sjerstakt læknishjerað í Hólshreppi í Norður- -Ísafjarð | 

arsýslu .. ene rrn renen | 287 

78 S. d. Lög um landhelgisvörn … . | 238 

79 S, d. Lög um heimild til låggildivngar å fulltrúum bæjarfógeta til 

þess að gegna eiginlegum dómarastörfum 0. fl... . 200... ' 239 

80 S.d. | Lög um breyting á lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög | 240 

81 S.d. | Løg um sjukrasamlåg  sssssssssrseseusensr ere sener enrnen eneret ner (941—242 

82 1. des. | Opið brjef, er stefnir saman Alþing il aukafundar 5. febr. 1920 | 243 

83 S.d. | Konungsbrjef um setning Alþingis eneste nr 44 

84 13. des. | Bráðabirgðalög um ráðstafanir á gull lforð öa Íslandsbanka og um | 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna útflutning á gulli (245—246 

85 |28/, og 2/,,| Samningur um póstsambandið milli Íslands og Danmer rkur ..  i247--255 

Í Leiðrjetting a... aa nr BBB  
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. NNA 

ALÞINGI. 

7 9. mai Opid brjef, er stefnir saman Alpingi til reglulegs fundar 1. 
júlí 1919... .............. ae 18 

8 28. maí | Konungsbrjef um setning Alþingis ......,.. 00... 19 
16 1. okt. Opið brjef um að Alþingi, sem nú er, sje rofið......... … 33 
17 S. d. Opið brjef um nýjar óhlutbundnar kosningar til Alþingis ...... 34 
36 28. udv. | Lög um þingfararkaup alþingismanna......... a uevsnene …. 134—135 
82 1. des. Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til aukafundar 5. febr. 192 243 
83 S. d. | Konungsbrjef um setting Alþingis „2... eee sner 244 

BANKAR. 

öð 28 nóv. | Lög um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 
1885 m.m. … GG ER SERENA se er ne 163—165 

57 NS. d, Lög um heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka 
að auka seðla upphæð þá, er bankinn má gefa út sam- 
kvæmt 4. gr. laga nr. 66, 10. nóv. 1905 ............... 169—170 

84 13. des. | Bráðabirgðalög um ráðstafanir á guilforða Íslandsbanka og um 
heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna útflutuing á 
gulli ne rr srerrerre 245 — 946 

BARNAKENNARAR. 
75 28. nóv. | Lög um skipun barnakennara og laun þeirra ........... ...... 232— 235 

BORÐFJF KONUNGS OG KONUNGSÆTTAR, 
18 1. okt. Lög um greiðslu af ríkisfje til konungs og konungsættar ...... 35 

BRUNABOTAFJELAG ISLANDS. 
53 28. nóv. | Lög um breytiug á lögum nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun 

brunabótafjelags Tslanda —............ 2... vre rener 160— 162 

DÓMSTÓLAR. 
22 6. okt. Lög um hæstarjett ............ ennta nr sr rer 41—53 
79 28. nóv. | Lög um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til 

þess að gegna eiginlegum dómarastörfum o. fl.....00000... 239      
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Nr. Dagsetning. Fyrirsögn. | au 
| al. 

EKKJUTRYGGING sjå lifeyrir. 

| FASTEIGNIR. 

40 28, nóv. | Lög um forkaupsrjett á jörðum .... RANRRRANNNRRRAAAA 139— 140 
41 S.d. | Lög um landamerki 0. fl. .... rr 141— 146 
47 S. d | Løg ux breyting å lågum nr. 22, 3. nóv. 1915, um fasteignamat 153—154 
63 5. d.  { Lög um eignarrjett og afnotarjett fasteigna ... 0...) ..….…..… 196—198 

| FÅNAMÅL. 
1 | 12, febr. Konungsúrsknrður um lögun hins klofna fána og um notkun 

hans, svo og um fána hafnsögumanna .. ...000......... l 

FJÁRLÖG. 
24 28. nóv. | Fjárlög fyrir árin 1920 og 1991 . ....o..0.ee.er ar veere er 55--110 
25 S. d. { Lög um samþykt landsreikninganna 1916 og 1917... 111—113 
26 S. d. | Fjáraukalög fyrir árin 1916 og 1917 SRA 114—119 
27 S. d. | Fjáraukalög fyrir árin 1918 og 1919........... ..... 120—124 

| 
| 

| | FUGLAFRIÐUN. 
59 | S.d. | Lög um breyting á lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun 

| fugla og eggja.......0.0.0.. 0. rr 179 

HASKÓLINN. 

11 29. júní | Auglýsing um stofnskrá fyrir Sáttmálasjóð Háskóla Íslands ... | 23—24 
19 1. okt. | Lög um breyting á 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun 

| háskólakennara ........0....0.0... 0 kernen enn sne nennee 36 

HÚSAGERÐ, sjá landsstjórn. 

KAUPSTAÐIR. 

39 28. nóv. { Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 
frá 10. NÓV. 1913 al. re 138 

43 S. d. Lög um ákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstað 149 
58 S, d. Log um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, um bæjar- 

stjórn á Siglufirði … era ar … |170—178 
61 S. d. Løg um bæjarstjórn á Seyðisfirði RENNA RENA ANNAARRARÐR 184—191 
67 Sd} Lög um breyting á lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglu- 

samþyktir fyrir kaupstaðina ............ ene er tenses 205 

LANDBUNADARMAL. 
15 10. sept. | Lög um mat á saltkjöti til útflutnings .........000.00.0., an 30—32 
42 28. nóv. | Lög um samþyktir um stofnun eftirlits- og fóðurbirgðafjelaga |147—148 
4 S. d.  ' Lög um löggiltar reglugerðir sýslunefnda um eyðing refa o. fl. 1154—155
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Nr. |Dagsetning. Fyrirsögn. 
tal. 

LANDSSTJÖRN. 

1 19. febr. | Konungsúrskurður um lögun hins klofna fána og um notkun 
hans, svo og um fána hafnsögumanna users 1 

2 S. d. Konungsúrskurður um skjaldarmerki Íslands .............0.0... 2 

4 S. d. Reglugjörð um breyting á reglugjörð l7. júní 1915, um opin- 
ber reikningsskil ..............0000.0. „ar aee arena ke 15 

9 28. maí | Konungsúrskurður um uppburð laga og mikilvægra stjórnar- 

ráðstafana fyrir konungi .....d..rarr rann rrr 20 

10 S. d Tilskipun um tilhågun og starfsemi hinnar dansk-islensku ráð- 
gjafarnefndar ........0...000.00 re kernerne rn kernen 21—22 

21 6. okt. „{ Lög um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa ...... 38—40 

74 S. d Lög um húsagerð ríkisins .........00..00..00...00000 á annan een ER 231 

LA UNALÖG. 

18 f 1. okt. Lög um greiðslu af ríkisfje til konungs og konungsættar ...... 35 

36 | 28. okt. | Lög um þingfararkaup alþingismanna.. — ......0.... -- a 184 —13ð 

3701 Sd. Lög um breyting á lögum nr. 1, 2. júni 1917... 135 

71 S. d. Lög um laun embættismanna ... sssssesseseensenssee ner 2117— 226 

75 S. d. Lög um skipun barnakenuara og laun Ppeirra 0 ss 232—235 

76 S. d. Lög um breyting á yfirsetukvennalögum nr. 14, 22. okt. 1912 |236—237 

LEIÐRJETTING a. useveeereee rener - 255 

LÍFEYRIR. 

72 S. d | Lög um stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldu 

| þeirra til að kaupa sjer geymdan lífeyri .........00.0000.. 227 —228 

43, S. d Í Lög um ekkjutrygging embættismanna seerne 229—230 

LÆKNASKILPUN 

77 S.d Lög um sjerstakt læknishjerað í Hólshreppi í Norður-Ísafjarð- 

| SES EL EL E LEE ENERET ELLE LE ERE RET FEEL LELEE: 237 

LOGGÆSLA. 

20 . okt, | Løg um breytingu á lögum fyrir Ísland, nr. 17, frá 8. júlí 

1902, um tilhögun á löggæslu við fiskveiðar fyrir utan 

landhel gi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland ......... 37 

67 28. nóv. | Lög um breytingu á lögum nr. 1, 3. janúar 1890 um lögreglu- 

samþyktir fyrir kaupstaðina lr rn res 205 

78 S. d. Lög um landhelgisvörn ..........00000.0. ten enn nee near renn . 238 

MÆLITÆKI OG VOGARÁHÖLD, sjá verslun. 

POSTMAL. 

64 S. d. | Lög um breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóv. 1907 .......... . 1199—202 

85 |%8/, og lol Samningur um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur 241 —255    
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Nr. ' Dagsetning. Fyrirsögn. 
tal. 

RAÐHERRAK, sjá launalög. 

REYKJAVÍK. 

45 28. nóv. Lög um viðauka við lög nr. 24, 12. , sept 1917, um húsaleigu 
Í Reykjavík .....0.. naar tra Grrr 151 
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Stjórnartíðindi 1919, A. Í. | 

Nr. í Konungsúrskurður tr 
um 

lögun hins klofna fána og um notkun hans, svo og um 

fána hafnsögumanna. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda 

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

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegulegum tillögum stjórnarráðs Íslands höfum Vjer 

allramildilegast úrskurðað þannig: 

Með tilvísun til konungsúrskurðar 30. nóvember f. á., um fánann, skal lögun hins 

klofna fána, sem stofnanir ríkisius einar mega nota, vera þannig: að króssbreidd og gerð 

stangarreita skal hinn klofni fáni vera svo sem hinn almenni fáni, farfáninn, en ytri reitirnir 

skulu vera þrefalt lengri en stangarreitirnir og */. af lengd þeirra, oddmyndaðir, skásneiddir 

á innjöðrum alt frá hinni lárjettu rauðu krossálmu, er skal þverskorin; skulu hvítu rendurnar 

beggja vegna við rauðu krossálmuna skáskornar með. Landsímafáni, póstfáni og tollgæslufáni 

skulu vera klofafánar með merki í efra stangarreit miðjum þannig: Landsímafáni með stjörnu 

með neistum út frá til allra hliða, póstfáni með horni og tollgæslufáni með stóru tjei (T'). 

Skulu merki þessi vera silfurlit og gylt kóróna yfir. 

Fáni hafnsögumanua skal vera sem farfáninn en með hvítum jöðrum á alla vegu 

jafnbreiðum krossinum, það er */. af breidd bláu reitanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 12. tebrúar 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.



Konungsúrskurður 
um 

NT. 2 

12. febr. 

skjaldarmerki Íslands. 

1 indi, af guðs náð konungur lslands og Danmerkur, Vinda 

Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 
Vjer Christian hinn Tí 

i i Sljesvik, Holtsetalandi, S 

Á Íslands höfum Vjer stjórnarráð 

og Gauta, hertog 

tillögur 8 ynlegum xi 

  

Samkv 

allramildilegast úrskurðað þannig: 

skjöldur og á hann markaður fáni Íslands. 

: dreki, 

g K 

   

Gjörum kunnugt 

skal vera krýndur 

gámmur, uxi og risi, þann 
  

    

íslands 

unnu fjórar 

hlutaðei si 

  

Skjaldarmerki 

og 
oa. 

    

adur sjer að heg 

  

Skjaldberar eru hinar al 

Eftir þessu eiga allir i & 

Gefid å Amaliuborg, 12. febr. 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R, 
(L. 8) 

J ón Magnússon.



 



um 

löggilt mælitæki og vogaråhåld. 
5 IO 

Vjer Christian hinn konungur Íslands og Danmerkur, Vinda 

og Gauta, hertogi í Sljesvík, 

  

Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt lögum or. 78, 14. nóvember 1917, um mælitæki og vog- 

lt mælitæki og vogaráhöld, sem nú segir; aráböld, viljum Vjer skipa svo fyrir um löggi 

1. gr. 

Hver sú verslun, sem mæla skal varning eða vega, skal til þess nota löggilt mælitæki 

og vogaráhöld. Löggilt skulu og vera þau mæ telitæe ki og vogaráhöld, sem notuð eru til að 

gja á þeim vottorð um vigt eða mæli. 

ingarstofan hefir lógiega stimplað með 
ákveða upphæð tollgjalda til lanc 

En löggilt eru þau mælitæki og vogarál 

löggildingarmerkinu, sem er fangamark Í jáns konungs X. með kórónu, og auk þess merki, 

fram, og þau mælitæki og vogaráhöld sem 

  

     

  

   

  

  

er gefi til kynna, hvaða ár löggildingin 

til voru, þegar lög um mæli bæ öðluðust gildi og löggilt eru 

á rjettan og löglegan hátt eftir þeim r 

eki og vc 

  

    

yr vogaráhöld: 1) kvarða, 2) 

3 mæla varning si vega í versl 

eða upphæð tollgjalda til lands- 

  

Löggildingarstofan í Reykjavík 

mæliker, 3) vogalóð og 4) vogir, svo að nota meg 

unum og til að ákveða vigt eða mæli, er vottorð er 

sjóðs reiknast eftir. 

  

Löggildingarstofan hefir einkasölu á þeim öli mælitækjum og vogaráhöldum, sem 

vogaráhöld, sem aðrir eiga og eigi hafa 

til tæki, sem að dómi lög- 
    

    

  

  talin eru í 2. gr, og löggildir því eigi mæli 

verið löggilt áður, nema hún sjálf eða útsölu 

þeirrar 
sa 

  

gildingarstofunnar er fallin til er ætluð. Þó geta þeir, sem 
  n löggildi þær vogir, 

di, ef þær 

löggiltar áður. En beiðni um 

r lingarstofa        16   nu eru skyldir til ad nota 

er þeir notuðu, er lög um mælita 

fullnægja löggildingarskilyrðanum, þó að 2 

löggilding. slíkra tækja skal samt vera komin til löggildingarstofuunar, áður en hún í fyrsta 

sinn lætur framkvæma eftirlit hjá þeim, er tækin nota, ella verdur beiðnin eigi tekin til greina. 

  

og vopari frá 14. nóv. 1917 öðluðust 

  

Nr. 

Tilskipun a 
2 
tå



4 

4. gr. 

Mælitæki og vogaráhöld, sem áður hafa verið löggilt, en eru orðin ófullnægjandi, get- 
ur löggildingarstofan löggilt af nýju — endurlöggilt — ef þeim hefir verið breytt þannig, að 
þau fullnægja löggildingarskilyrðunum. Breyting sú eða viðgerð skal gerð undir umsjón lög- 
gildingarstofunnar, en kostnaðurinn við hana skal greiddur af notanda mælingartækisins. 

Notendur löggiltra mælitækja og vogaráhalda mega hvorki sjálfir eða með aðstoð ann- 
ara breyta þeim eða gera við þau, nema þeir afmái jafnframt löggildingarmerkin. 

5. gr. 

Löggilding og endurlöggilding fer að jafnaði aðeins fram á löggildingarstofunni í 
Reykjavík. Þegar löggildingarstofan telur ástæðu til þess, getur hún sams látið löggildinguna 
fara fram á öðrum stað; þá skal sá, sem löggildingiu er geð fyrir, greiða kostnað við ferðalög 
og flutning áhalda til og frá staðnum auk venjulegs löggildingargjalds. 

Löggildingarstofan má ennfremur, ef hún sjer ástæður til þess, láta framkvæma lög- 
gildingu á þeim vogum, er um ræðir í 3. gr., um leið og hún lætur eftirlitið í fyrsta sinn 

fram fara á þeim stað, 

6. gr. 

Þeir, sem Óska að láta löggilda, endurlöggildi eða eftirlíta mælitæki og vogaráhö!d, 
skulu senda skriflega beiðni um það til löggildingarstofunnar, sem þá ákveður, hvenær koma 
skuli með tækin á löggildingarstofuna og hvenær þau skuli verða sótt + four. Ef tækin eru 
eigi sótt á tilteknum tíma, getur löggildingarstofan komið þeim til geymslu á kostnað og ábyrgð 
eiganda; og sje þeirra eigi vitjað að ári liðnu, má selja þau til greiðslu áföllnum kostnaði. 
Verði afgangur af söluverðinu, fellur hann til löggildingarstofunnar, ef eigandi vitjar hans eigi 
iunan 6 vikna frá sölunni. 

þr 
í . gr. 

Þeir, sem nota löggilt mælitæki eða vogaráhöld við afhendingu eða móttöku vöru, 

skulu sjá um, að þau sjeu rjett. 

Ávalt skal notandi gæta þess, að þær vogir standi rjett, sem hafa lóð (pendúl), halla: 

mæli eða annan útbúnað, er sýnir, hvenær þær standa rjett. 

Þeir, sem nota löggilt mælitæki og vogaráhóld, skulu leita endurlöggildingar, er skekkj- 

an á þeim fer út yfir þau skekkjutakmörk við notkun (slitmark), sem tiltekin eru í tilskipun 
þessari, eða sá frestur er liðinn, sem löggildingarstofan kann að hafa sett á endurlöggildingu. 

B. Um stærð, efni, gerð o.s.frv. þeirra mælitækja 

og vogaráhalda, sem löggildast. 

1. Kvarðar. 

8. gr. 

Kvarðar mega löggildast, þegar mælikvarðatnir á þeim eru að lengd 2 metrar, 1 

metri eða !/, metri.  Mælikvörðunum skal að endilöngu skift í sentímetra; þó má skifta einum



eða fleirum sentímetrum við enda mælikvarðans eða öllum mælikvarðanum í millímetra. Eigi 

má skifta mælikvarðanum neinstaðar í minni einingar en millímetra. 

Allar takmarkalínur eininganna skulu vera glögg strik, mótuð eða högginn í það efni, 

sem kvarðinn er gerðar úr, og skulu strikin liggja í fleti hornrjettum á lengðarlínur kvarðans. 

Að minsta kosti tíunda hver eining skal vera merkt skýrt með tölu. 

Öll lengd mælikvarðans skal vera stimpuð. á hann í tölum ásamt einingarnafninu 

metri eða m, sentímetri eða em. 

9. gr. 

Kvarðar skulu vera úr efni, er að dómi löggildingarstofunnar veitir hæga tryggingu 

fyrir því, að mælikvarðinn verpist eigi nje á annan hátt breyti lengd sinni út fyrir hin settu 

takmörk, og skulu kvarðarnir vera svo gildir, að eigi sje hætta á, að þeir bogni til muna, ef 
þeim er eigi sjerstaklega misboðið í meðferðinni. 

Trjekvarðar skulu gerðir úr vel þurrum, beinvöxnum og kvistlausum eskivið, hlyn eða 

öðrum þeim viðartegundum, sem eigi verpast nje breytast að mun við áhrif hita og raka. Yf- 

irbord kvarðans, sem eigi má hafa hrufur eða sprungur, skal vera gljáð (bónað) eða borið á 

það lak eða fernis. 

Þar sem endi mælikvarðans fellur saman við enda kvarðans sjálfs, skal kvarðaendinn 

vera þverhníptur, og á trjekvörðum, sem eigi eru sívalir, skulu þá eudabrúnir mælik varðans 

vera varðir með málmþynnu, sem greipt sje inn Í trjeð þannig, að yfirborð málmþynnunnar 

og trjesins Í kring sje í beinn áframhaldi. Málmþynnan skal vera fest við trjeð á tryzgilegan 

hátt að áliti löggildingarstofunnar og þannig fyrirkomið, að hægt sje að stimpla í einu hana 

og trjeð umhverfis. 

Kvarðarnir meiga eigi vera svo bognir, að á beri, og sá hluti af hliðum kvarðans, 

sem hefir mælikvarða ámerktan, skal vera sléttur. Sívala trjekvarða með einum mælikvarða, 

sem að eins er skift í sentímetra, má þó löggilda, þó að mælikvarðinn sje merktur á hið sí- 

vala yfirborð kvarðans. 

2. Mæliker. 

10. gr. 

Mæliker löggildast í þessum stærðum: 2 lítrar, 1 lítri, 2 deslítrar og 1 desílítri. 

Mælikerin skulu vera úr blikki, aluminium eða öðru efni, sem löggildingarstofan álítur 

jafn heppilegt, og svo sterk, að eigi sje hætt við, að þau breyti lögun eð1 stærð með gæti- 

legri meðferð. 

Mælikerin skulu vera sívöl og jafuvíð að ofan og neðan. Hlutfallið milli þvermáls 

og hæðar að innanmáli skal vera því sem næst eins og 2:3. 

Þegar mælikerin standa á borði, skulu barmar keranna liggja í fleti samhliða borð: 

fletinum, en hliðarnar vera hornrjett á hann. Mælikerin mega hafa handarhald. 

Á hverju keri skal standa með skýru og óafmáanlegu letri í tölum með einingar- 

nafninu lítri eða l., desílítri eða dl. á eftir, hvað kerið tekur barmasljett, og löggild- 

ingin nær aðeins til þess, að það rúmtak sje rjett. 

Nr. 3 
12. okt.



Nr. 3 
12. okt. 

' 

eo
 

Voparlóð. 

Vogarlóð löggildast í þessum stærðum: 

20 kílógröm 500 gröm 

10 se 200 — 

5 yt 100 — 

2 Ss 500 

1 kílógram 90 — 

10 — 
Lg að meget 

9 

1 gram 

Á hvert vogarlóð skal vera mótuð þyngd þess með skýrum tölum og einiugarnafnið 

kílógram eða gram neðan undir tölunni. Í stað einingarnafnanna má þó standa skamm- 

stafanir þeirra: kg. eða g., og skulu þær þá standa rjett á eftir tölunni. 

Á. steypujárnslóðum, sem mega vera 1/, kílógram eða þyngii, skal þó pyngd lóðanna 

sýnd með upphleyptum stöfum, tölu með kg. á eftir, steyptum með lóðinu. Á sama fleti og 

þyngdartalan er á steypujárnslóðunum skal vera hæfilega stór hola með blýfyllingu til að 

móta í löggildingarmerkin. 

4, Vogir. 

12. gr. 

Aðeins má löggilda þær vogir, sem löggildingarstofan álítur að sjeu svo vel gerðar og traust. 

ar, að þær haldist nægilega nákvæmar og rjettar um lengri tíma, ef gætilega er með þær farið. 

Ennfremur verða vogirnar að fullnægja eftirtöldum skilyrðum til þess að þær megi 

löggildast : 

1) Hinir einstöku partar vogarinnar mega ekki svigna eða á annan hátt breyta lögun 

við mesta þunga, er leyfilegt er að vega á voginni. 

2) Sjerhver vog skal hafa vísi eða vogartungu, er sýni svo glögt, hvenær vogin er Í 

jafnvægi, að auðvelt sje að greina það með. berum augum nógu nákvæmlega. 

3) Sjerhver vog, sem flytja má til og eigi stendur á sama, hvernig sett er niður, 

skal hafa lóð (pendúl), hallamæli eða annan útbúnað, er löggildingarstofan telur tryggan, til 

að sýna, hvort vogin er sett rjett niður.  Vogir, sem eru fastar og óflytjanlegar, verða eigi 

löggiltar, fyr en þær eru settar niður og festar, þar sem þær eiga að vera. 

4) Allar vogarstengur skulu gerðar úr málmi, og sjeu þær settar út úr jafnvægi, þá 

skulu þær sveiflast nokkrum sinnum fram og aftur, uns þær stöðvast aftur í hinni upphaflegu 

jafnvægisstöðu. 

5) Allar vogarstengur skulu leika á stálhnífseggjum, sem standa á plötum úr hertu 

stáli. Plöturnar mega einnig vera úr agat eða öðru hörðu efni, ef löggildingarstofan álítur, 

að það eigi við gerð vogarinnar. Hnífana má eigi vera hægt að flytja, svo að lengd vogar- 

stanganna breytist. Hið sama gildir um plöturnar, sem hnífarnir standa á, ef það getur haft 

áhrif á lengd vogarstanganna. ?



6) Engin áhrif má það hafa á vigtina, hvar lóðiu eða það, sem vegið er, stendur á Nr. 3 
vogarskálunum. 12. okt. 

1) Ef vog er útbúin með stillilóði, skal umbúnaður þess vera þannig, að hann að 

dómi löggildingarstofunnar fyrirbyggi, að það verði misbrúkað. 

8) Á hverri vog skal standa með skýru og áberandi letri, hvað þungt megi á hana vega 

gø Jafnarmaðar vogir, 

Ef hægt er að taka af og skifta um skálarnar á jafnörmuðum vogum, þá má jafn- 

i vægisstaða vogarinnar eigi breytast, þútt skálarnar sjeu teknar burtu eða skift sje um skál- 

arnar á Örmunum. 

b. Desímalvogir. 

ld. gr. 
    

Á desímalvogum skal þyngd þess, sem vc 

í jafnvægi, margfölduð með tíu. 

Allar desímalvogir skulu hafa útbúnað til að stöðva aðalvogarstöngina. Á desímal- 

vogum skal að minsta kosti mega vega 20 kilógröm. 

Keislu vogir. > 

15. gr 

Reisluvogir hafa lóð, sem flylja má til eftir arminum eftir því, hve þungt það er, 

sem vegið er. 
Aðalvogarstöngin, sem má myndast af fleirum en einni samhliða stöngum, ef þær eru 

samfastar, skal vera merkt með glöggum og nákvæmum skerðingum eða strikum, sem sjeu 

grafin, höggin eða á annan varanlegan hátt merkt á stöngina. „Bilin milli merkjanna skulu 

vera jöfn og að minsta kosti 4 millímetrar. Að minsta kosti fimta hver skerðing eða strik 

skal vera merkt á varanlegan hátt með skýrum tölum, er tilgreini þungan í kílógrömmum, 

og aftan við töluna ytst á vogarstönginni skal ennfremur bæta kg. Á sömu vogarstönginni 

má vera fleiri en ein merkjaröð, ef þeim er svo fyrirkomið, að það að áliti löggildingarstof- 

unnar getur eigi valdið ruglingi. Lóðið skal sjálfkrafa grípa inn í skerðingarnar á vogarstöng- 

inni eða hafa fjaðraútbúnað svo að það. haldist fast við stöngina, ef því er slept.  Lóðið skal 

vera þannig úr garði gert, ef til vill með föstum vísi, að eigi geti vafi á því leikið að dómi 

löggildingarstofunnar, hvernig eigi að lesa á vogina. 

Á aðallóðinu má vera annað lóð, hreifanlegt fram og aftur, til að sýna fínni þyngd- 

armun, og gilda hin sömu ákvæði um það og aðallóðið með þeim breytingum, sem við eiga, 

16. gr. 

Löggildingarstofan getur, þegar hún telur þörf á því, iöggilt mælitæki og vegaráhöld, 

sem að efni, stærð eða gerð eru frábrugðin því, sem fyrir er sagt í 8.—-15. grein, ef þau að 

hennar dómi eru tif þess hæf



  

Nr. 3 0," Um takmörk fyrir skekkju, sem má vera á mælibækjuin 

12. febr. og vogaráhöldum, sem eru löggilt. 

17. gr. 

Skekkjan á mælitækjum og vogaráhöldum er munurinn á milli þess, sem mælingar: 

stærðin í raun og veru er, og þess, sem mælingartækið segir hana vera. Skekkjan er ppósitlv( 

(-r) Þegar mælingartækið segir mælingarstærðina minni en hún er, en segi það hana of mikla, 
er skekkjan pnegatíví (=). 

18. gr. 

Mælitæki og vogaráhöld má eigi löggilda, ef skekkjan á þeim fer út yfir þau tak- 
mörk, sem nú verða greind: 

1) Kvarðar. 

Skekkjan á kvörðum má vera jafnt pnegatív( sem ypåsitiv«. 

Á. 2 metra mælikvarða má skekkjan vera = Ll mm á allri lengðinni; 

1 ig . a 
3 — — #03 — - — —— 

Skekkjan á lengdinni frá hverju striki til enda mælikvarðans má eigi fara fram úr 

  

skekkjutakmörkum alls kvarðans. Á hverjum afmörkuðum sentímetra má skekkjan ekki nema 

meiru en 0,5 mm, og á hverjum afmörkuðum millímetra eigi meiru en 0,2 mm, 

2) Mæliker. 

  

Skekkjan má aðe 

Á. 2 lítra mælikeri má skekkjan vera - Í ;95 úr öllu rúmtakinu; 

ins vera >Þpósitív{.   

1 ER = Sat — 4 ii Se: 
2 desilftra — om oa 

  

—— . mi — a ln 

ö) Vogarlóð. 

Skekkjan má aðeins vera ppositiv«. 

Å ki Å 20 kilégramma 16di må skekkjan vera + 4 gröm; 

10 = Eg 
5 ——- — = — — +125 — 

2 mumn - — — 600 millígröm; 

1 kílógrams  — - — — 400 — 

la sr AA að a — „4250 ER 

200 gramma — — —… + 100 —— 

100 — — = — — #60 = 

50 —- mi == — + 50 — 

20 . — = — t 30 = 
210 IR er ma 20 AR 

2 5 mi — — — + 16 

sú 2 — NER = ré —=— 1 SR 

= 1 grams — mn == — 10 =



á) Vogir. 

Skekkjan getur verið til beggja hliða, - og 

Þegar vog, sem löggildast á, er prófuð, og jafnvægi er fengið, þá skal sjást greini- 

legur munur á jafnvægisstöðunni, þegar lóðl er bætt öðru megin á, er samsvarar hinni 
mestu skekkju. 

Skekkjan á vogum má eigi fara fram úr 1/,,,„ úr þyngd þess, sem vegið er, ef það 
er eða meira úr hinum mesta þunga, er leyfilegt er að vega á voginni; ef ljettara er 
sn má skekkjan vera alt að !/.,,„ úr þunga þess, meðan hann er meira en *,, úr hinum 

mesta leyfilega þunga. 

19. gr. 

Löggilt mælitæki og vogaráhöld má ekki nota, þegar skekkjan á þeim er orðin 

meiri en tvöföld hin mesta leyfilega skekkja við löggildingu; þó má skekkjan á tækjum, sem 

verið er að nota, ætíð vera jafnt negatív sem positiv, 

D. Um stimplun mælitækja og vogaráhalda. 

I. Kvarðar. 

20. gr. 

Þar sem endi kvarðang og mælikvarðans falla saman, skal stimpla löggildingarmerkið 

á kvarðaendann, ef hægt er, annars skal stimpla það á mælikvarðann og svo nálægt enda 

hans, að ytri brún löggildingarmerkisins falli í endamark mælikvarðans. Ef endi trjemæli- 

kvarða er varinn með málmþynnu, skal láta löggildingarmerkið ná bæði á målmpynnung, og 

trjed í kring. Álíti löggildingarstofan það nauðsynlegt, má setja 2 löggildingarmerki á þann 

enda mælikvarðans. Ætíð skal stimpla báða enda mælikvarðans með löggildingarmerki. Ártal 

löggildingarinnar skal stimpla á mælikvarðann rjett aftan við stafina, er tilgreina lengd 

mælik varðans. 

2. Mæliker. 

2l. gr. 

Á mæliker skal löggildingarmerkið sett á hlið kersins olan við töluna, er tilgreinir 

rúmtak þess, og ártal löggildingarinnar þar út undan. Ánnað löggildingarmerki skal setja á 

barm kersins eða svo nálægt honum sem hægt er. Ennfremur skal stimpla botn kersins með 

löggildingarmerki; ef botninn er lóðaður í, skal reynt að láta löggildingarmerkið ná út á 
samskeytin, 

Vogarlóð. 

de) 
4, gr 

Á steypujárnslóð skal löggildingarmerki ásamt ártali löggildingarinnar mótað í blý= 

málminn, sem fyllir þar til gerða holu í efri hlið lóðsins 

Nr. 3 
12. febr.
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Nr. 3 Vogarlóð úr öðrum málmi skulu stimpluð með löggildingarmerkinu á þá hlið þeirra, 

12. febr. sem stafirnir eru á, sem tilgreina þyngd þeirra, og ef unt er skal löggildingarmerkið vera 

ofan við stafina. Ennfremur skal setja á gagnstæða (neðri) hlið lóðsins lítið löggildingarmerki 

og ártal löggildingarinnar, ef unt er. 

4. Vogir. 

S 9 Br 
23. £ r. 

Þar sem aðalvogarstöngin er útbúin með löggildingarholum, fyltura með linum málmi, 

skal löggildingarmerki ásamt ártali löggildingarinnar stimlast í aðra málmfyllinguna, og fyrir 

ofan löggildingarmerkið skal stimpla númer það, sem vogin hefir í bókum löggildingarstofunn- 

ar. Efst í hina málmfyllinguna er þá stimpluð tala með kg. á eftir, er tilgreini hve þungt 

megi vega á voginni. En ef vogarstöngin hefir ekki löggildingarholur, þá setur löggildingar- 

stofan áðurgreint löggildingarmerki þar á. vogina, sem hún álítur heppilegast annaðhvort með 

því að stimpla þau í sjálfa vogarstöngina eða með því að brennimerkja með þeim trjegrind 

vogarinnar. 

Auk þess má löggildiogarstolan setja annarstaðar á vogina löggildingarmerki, ártal 

eða númer til að tryggja það, að gerð vogarinnar eigi raskist, án þess að það sjáist á löggild- 

ingarmerkjunum. 

Endurlöggilding. 

24. gr. 

Mælitæki og vogaráhöld, sem löggilt hafa verið áður á löglegan hátt, má endurlög- 

gilda, ef þau fullnægja löggildingarskilyrðunum að dómi löggildingarstofunnar. Við endurlög- 

gildingu er stimplað á mælitæki og vogaráhöld ártal endurlöggildingarinnar og lítið löggild- 

ingarmerki við ártalið, ef því verður við komið. 

Ef hin fyrri löggildiagarmerki eru að einhverju leyti sködduð, þá skulu sett nýlög- 
gildingarmerki í stað hinna sködduðu. 

Ef gert er við mælitæki eða vogaráhald, sem hefir brotnað, skal setja löggildingar- 

merki á hin bækluðu samskeyti. 

Onýting löggildingarmerkja, 

25. gr. 

Löggildingarmerki eru ónýtt annaðhvort með því að afmá merkin eða með því að 
stimpla ofan í þau kross ( x ). 

il. UTSÖLUSTARFINN. 

26. gr. 

Löggildingarstofan hefir einkasölu á þeim löggildingarskyldu mælingartækjum, ser 
talin eru í 8.—15 gr., og má hún aðeins selja þau löggilt,



TI á Í 

DM s 21. gt. Nr. 3 

Utsöluverðið á þeim mælitækjum og vogaráhöldum, sem löggildingarstofan hefir einka- 1%. febr. 

sölu á, skal stjórnarráðið staðfesta. 

Stjórnarráðið getur gefið út auglýsingu, er fyrirskipi nánar um efni, gerð og útlit simra 

eða allra þeirra mælitækja og vogaráhalda, sem löggildingarstofan hefir einkasölu á. 

28. gr. 

Þegar þau tæki, sem löggildingarstofan hefir einkasölu á, eigi eru fáanleg á löggild- 

ingarstofunni nje hjá útsölumönnum hennar, er heimilt að kaupa þau annarstaðar, en leita skal 

löggildingar á þeim, áður en þau eru notuð þar, sem löggildingarskylda hvílir á, 

II, EFTIRLITSSTÁRFINN 

La
 

9. gr. 

Löggildingarstofan lætur að minsta kosti þriðja hvert ár, en að öðru leyti á þeim 

tíma er hún sjálf ákveður, framkvæma verklegt eftirlit með öllum löggiltum mælitækjum og 

vogaráhöldum, sem kanpmenn nota eða stjórnarvöld hafa umsjón með. Sku'u þeir, sem hafa 

umráð yfir eftirlitsskyldum mælitækjum og vogaráhöídum, láta eftirlitsmönnum löggildingar- 

sfofunnar í tje skriflega sundurliðaða skýrslu yfir þau löggilt mælitæki og vogaráhöld, sem 

þeir hafa undir höndum á þeim tíma, er eftirlitið fer fram. Á skýrslunni skal sjerstaklega 

tekið fram, hvort tækin eru flytjanleg eða ekki. Að eins þau tæki skoðast óflytjanleg, sem 

hafa vérið löggilt á staðnum, eftir að þan höfðu verið sett niður og fest. 

30. gr. 

Við eftirlitið dæmast þau mælitæki og vogaráhöld nothæf framvegis: 1} sem hafa rjett 

og óskemd löggildingarmerki, 2) sem hafa eigi tekið svo miklum breytingum vegna slits, elli 

eða at öðrum ástæðum, að löggildingarskilyrðunum sje raskað, og 3} hafa skekkju innan hinna 

settu skekkjutakmarka, þegar tækið er í notkun. 

Þau mælingartæki, sem fullnægja eigi einhverju af þessum 3 skilyrðum, má eigi nota 

lengur, og skal notandi senda þau við fyrsta tækifæri til löggildingarstofunnar til endurlög- 

gildingar ella afmá löggildingarmerkin í viðurvist eftirlitsmanna. 

Þegar eftirlitsmaður álítur, að tæki, sem er nothæft, þegar eftirlitið fer fram, haldist 

eigi rjett þangað til næsta eftirlit fer fram, getur hann krafist, að það verði sent löggilding- 

arstofunni til endurlöggildingar eftir ákveðinn tíma. 

öl. gr. 

Ef eftirlitsmenn geta elgi á eftirlitsferðum. er löggildingarstofan hefir stofnað til, próf- 

að tæki vegna þess, að þau komu eigi í tæka tíð til hins ákveðna staðar, eða af því að eftir. 

litsmönnunum var synjað um aðstoð við eftirlitið eða fyrir þá sök, að þeir fengu ekki tafar- 

laust aðgang að þeim stöðum, þar sem tækin voru notuð, þá skal það tilkynt lögreglustjóra, 

sem þá annast um. að slík tæki verði eigi notuð, fyr en þau hafa verið löglega prófuð af eft- 

irlitsmönnum löggildingarstofunnar. Umráðamaður tækjanna greiðir þá auk eftirlitsgjaldsina 

kostnaðinn við sendingu tækjanna til og frá löggildingarstofunni, eða ef eftirlitsmaður er send- 

ur á staðinn, kostnaðinn við ferð hans og flutning áhalda. 

 



NT. 3 

12. okt. 

við komið. 

14 

32. gr 

Þegar þess er krafist af einstökum mönnum eða hinu opinbera, er löggildingarsto!- 

unni skylt að láta framkvæma verklegt eftirlit á löggiltum tækjum svo fljótt sem því verður 

og kostnað við flutning tækjanna að og frá löggildingarstofunni, og eftirlitsgjald að auk. 

IV. 

b. 

d. 

35. gr 

Eftirlitsgjaldid er fyrir 1 kvarda ...…sssssesssusere veg rt tree tere ren ke even estere ss 

—— — 1.mæliker 2 suse anne dask erne rt sie sas 

—— — — 1 vogarl6d, 10—20 kg.svenseeeterseveerser vegas dere r rendte esse 

—— — — dl — 115 kg sdsdgdver ens Ba eis 

—-— — — 1 — 1—200 gröm „dansinn 

—— rs A A FESD E BER EEE EUEER res DGS 

Ennfremur aukagjald fyrir hvert fast mælitæki eða vogarábald ið ge Ei 

Sá, sem um eftirlitið biður, greiðir þá þann ferðakostnað, sem af eftirlitinu leiðir, 

UM GJÖLD, SEM SKULU -GREIÐAST LÖGGILLDINGARSTOF- 

UNNI FYRIR LÖGGILDINGU, EFTIRLTT, MM. 

Löggildingargjald. 

33. gr. 

Kvarðar. Fyrir hvern mælikvarða, sem löggiltur er, skal greiða 

og auk þess fyrir hvern óskiftan sentímetra ........00.0iseesasnrnenntrareena a nrn nes så 

en ef sentímetranum er skift í millímetra, fyrir sentimetrann 

Mæliker. Löggildingargjald fyrir hvert mæliker 

að stærð 1 eða 2 desílítrar er ... ..c..d....0naenne rss nr se 

— — 1 eða 2 lítrar et... sen. RESEN ERE ERE ER OR ERR E RES DE 

Vogarlóð. Löggildingargjald fyrir hvert vogarlóð 

að þyngd 10—20 kílógröm er ....d0.00e0es senssnr snar pae sans nr 

— ——  1--5 kílógröm er „ease. a Les a fn 

—  — 100—500 gröm er......... eg ap a áðr dyn A Eb KS EER 

— — 1—50 gröm er ins renee SI A eðaa El a na 

Vogir. Löggildingargjald fyrir hverja vog er...... Bi kA ra 

og auk þess fyrir hvert mark eða skerðingu á alsluvökjam a ks 

Endurlöggildingargjald, 

34. gr. 

Fyrir endurlöggildingu greiðast hin sömu gjöld sem fyrir löggildingu. 

Eftirlitsgjald. 

… 150 

60 aura 

9 

10 — 

15 

100 — 

60 — 

40 — 

20 — 

1 kr. 

ð aur. 

100 aurar 

100 — 

80 — 

40 — 

20 — 

6 kr. 
8



Önnur gjöld. 

  

A ldingarstofunui í Reykjavík eða á hin- 

lætur fara samkvæmt 29. gr., skal auk 

Ef löggilding eða eftirlit fer eig 

um reglulegu eftirlitsferðum, sem löggildir 

hinna tilskipuðu löggildingar- og eftirlitsgj 

  

   
   

  

ldingarstofunni eftir reikningi kostn- 

  

að við flutning hinna nauðsynlegu 

Með ferðakostnaði skal telja kaup fyrir þann tíma 

burtu frá löggildingarstofunni. Kan i 

úr honum, þó eigi meira en 12 kr. 

tnað starfsmanna löggildingarstofunnar. 

  

starfsmaður löggildingarstofunnar er Í 

lukkutímann eða brct 

stur fyrir fram krafist 

  

í kr. 50 au. um k 

  

Löggildingarstofan ge 

tryggingar fyrir þessum gjöldum. 

Fyrir hreinsun, lagfæringu og v 

eftir reikningi. 

Fyrir skriflegt vottorð um eftirlit 

hvert tæki, sem nefnt er í vottorðinu. 

á mælitækjum og vogaráhöldum skal greiða 

    

ið aurar og þar að auki 5 aurar fyrir 

eða endurlöggildingar, reynast óhæf am
 

5 2
 

= FE
R 

== GR
 = Pegar bau tæki, sem 

til Eee. a eftirlit gjald fyriz Fn 

heldur tækin reynast nothæf eða ekki. 

  

1 
Stjórnarráði Íslands heimilast að. breyta 

  

ingarstofunnar með þarað lútandi reglugjörð 

rød á, þó að við ettirlit eða löggildingu verði vart 

  

Löggildingarstofar ber enga 

við áður óþekta galla á tækjunum. 

Löggildingarstofan ber enga ábyrgð á, þó að eigi verði unt að gera fullnægjandi við 

tæki, sem gert er við undir hennar umsjón. 

  

vogaráhöld lengur en um þann tíma, sem 

þeirra án endurlöggildingar, skal sæta 

Hver sá. sem notar löggilt mælit: 

löggildingarstofan eða eftirlitsmenn hafa 

sektum alt að 1000 krónum eða fangelsi, nema bvyneri 

Að öðru leyti varða brot á móti 

frá 5—200 kr, nema þyngri hegning li 
skipun þessari skal farið sem almenn 

  

   
begning liggi við að lögum. 

         
tilskipunar þessarar sektum til landssjóðs 

lögum, Með mál út af brotum gegn til- 

  

um framangreindum gjöldum til löggild-



ld 

Nr, 3 41. gr. 

12. febr. Ákvæði tilskipunar þessarar ná eigi til vogaráhalda lækna og lyfsala; skulu þau vera 

háð eftirliti landlæknis. Hann getur sett ákvæði um slík vogaráhöld. 

Tilskipun þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 12. febr. 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sigurður Jónsson.



Reglugjörð 
um 

breyting á reglugjörð 17. júní 1915, um opinber reikningsskil. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda 

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

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum Stjórnarráðs Íslands staðfestum 

Vjer hjermeð eftirfylgjandi reglugjörð: 

2. gr. orðist svo: 

Reikninga fyrir hvert ár skal gera svo tímanlega, að hægt sje að senda þá með 

fylgiskjölum áleiðis til fjármáladeildar stjórnarráðsins fyrir lok febrúarmánaðar þess árs, sem Í 

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

einrituð. Ennfremur skali gera tvíritaðan yfirlitsreikning yfir allar tekjur árs hvers, þar með 

taldar ábyrgðargreiðslur og vangreiðslur fyrri ára, ef nokkrar eru. Skal þetta alt talið tekju- 

megin en gjáldamegin alt það, er reikningshaldari hefir greitt á árinu. Yfirlitsreikningur þessi 

skal sendur áleiðis til fjármáladsildar stjórnarráðsins um leið og síðasti reikningur þess árs 

er sendur. Eftirrit af yfirlitsreikningnum skal samtímis senda ríkisfjehirði. 

Að öðcu leyti eru reikningsskil hvers árs heild utaf fyrir sig, er ekki má blanda 

saman við önnur ár. Í reikningana, aðra en yfirlitsreikninginn, skulu því aðeins færðar tekjur 

þær allar, sem ríkissjóði hafa hlotnast á reikningsárinu, hvort sem þær eru greiddar eða 

ógreiddar, en eigi eftirstöðvar frá fyrri árum eða fullnæging á reikningsúrskurðum. 

2, gr. 

ö. gr. orðist svo: 

Sjerhver fjárhæð, sem greidd er í ríkissjóð, skal fylgja brjef, er sýni hversu há hin 

senda fjárhæð er, úr hvaða umdæmi hún er og upp í tekjur á hvaða ári hún á að ganga. 

Ef um ábyrgðargreiðslur er að ræða eða vangreiðslur frá fyrri árum, verður einnig að tilgreina 

frá hvaða reikningi þær stafa. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða, 

Gefið á Amalíuborg, 12. febr. 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christan R. 
(L, S.) 

  

Sigurður Eggerz. 

Nr. 4 
12. febr.



Nr. 5 

6. mars 

  

um 

innflutningsgjald af sildartunnum og efni i bær 

Vjer Christian hinn Tiundi konungur Islands og Danmerkur, Vinda 

Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 
    

Ir og Gauta, hertogi í     

  

Gjörum kunnugt: Með því að það verið borið upp fyrir Óss, að nauðsynlegt 
þyki, til þess að vernda atvinnuveg innlondra síldarútvegsmanna, að leggja sjerstakt bráða- 
birgðainnflutningsgjald á síldartunnur og éti. í slíkur tunnur, vegna mikilla og dýrra síldar- bBYEJ o ; J 
tunnabirgða, sem til eru í ríkinu frá fyrri árum, þá verðum Vjer af þessari ástæðu og með 
hliðsjón af, að æskilegt er, vegna hins mikla a sem ríkissjóður hefir haft af ýmsum 

og dýrtíðar þeirrar, sem af henni hefir 

leitt, að ríkissjóði bætist fje, að telj: aut til útgátu bráðabirgðalaga samkvæmt 6. 

gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915, um innflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær. 
Því bjóðum Vjer svo og skipum : 

nauðsynlegum ráðstöfunum vegna heimsstyrjaldar 

    

Af hverri síldartunnu af venjulegri stærð, sem flutt er til landsins oða inn í land: 
helgi ti, ísöltunar, skal hvort sem hún er í heilu lagi eða stöfum, greiða í ríkissjóð 5 -— fimm — 

£ króna gjald og hlutfallslega meira eða minna ef tunnan er stærri eða minni, þó Þannig að 

  

mismunur til eða frá undir venjulegrar tunnustærðar kemur ekki til greina. Ennfremur (4 5 

an skal greiða í ríkissjóð 5 króna gjald af hverjum 20 kílógrönmum af efni í síldartunnur, sem 
flutt er til landsins eða inn í landhelgi. Ef ágreiningur rís um það, hvað sje síldartunna eða 
efni í síldartunnu, gefur stjórnarráðið endanlegan úrskurð um það. 

  

Um innheimtu gjalds þessa, sektir, málsmeðferð, reikningsskil og alt annað, er þar 
að lýtur, skal fara eftir ákvæðum laga nr. 30, í 

skildu, að innheimtulaun skulu vera 2“ 

  

okt. 1912, um vörutoll, að því undan- 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til 31. desember 1919. Vörutollur sá, 
   
fellur burt. sem nú er á síldartunnum og efni í þær, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

  

Gofið á Amalíuborg 6. mars ÍÐI9. 

Undir Vorri hendi og innsigli. 

  

Sigurður Eggerz, 

 



m
i
 

Stjórnartíðindi 1919, Á. 

= Nr, 6 Bráðabirgðalög að pr 
um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur alla sölu 

á hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

tíjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegri skýrslu stjórnarráðs Íslands um, 

að nauðsynlegt sje til þess að tryggja hagkvæma sölu íslenskra hrossa á erlendum 

markaði og til þess að draga úr erfiðleikum við flutning hrossa til útlanda vegna 
ónógs skipakosts, að ríkisstjórnin hafi heimild til að taka í sínar hendur alla sölu 

á hrossum til útlanda svo og útflutning þeirra, verðum Vjer að telja það brýna 

nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög um þetta efni samkvæmi 6. gr. stjórnarskip- 

unarlaga 19. jání 1915 

Því bjóðum Vjer og skipum þannig: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka í sinar hendur alla sölu á hrossum til 

útlanda svo og útflutning þeirra á yfirstandandi ári. 
Ríkisstjórnin getur sett með reglugjörð eða reglugjörðum nánari ákvæði 

hjer að lútandi. 

” 2. gr. 

Relsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem ríkisstjórnin gjörir með 

heimild í lögum þessum, ákveður ríkisstjórnin á þann hátt, sem henni þykir við 

eiga, um leið og hver ráðstöfun er gjörð. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg 30. apríl 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L S) 19.) 

mó nen 

Sigurður Jónsson. 

 



NN Opið brjef, 9. maí. 

er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1919. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að vér samkvæmt 8. gr. stjórnarskipunarlaga 3. oktbr. 
1903, um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5 janúar 
1874, og samkvæmt lögum 22. oktbr. 1912, um breyting á þeim tíma, er hið 
reglulega Alþingi kemur saman, allramildilegast höfum ákveðið, að láta Alþingi 
á Voru landi Íslandi koma saman til reglulegs fundar þriðjudaginn 1. júlí 1919. 

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 nefnd- 
an dag til Reykjavíkurkaupstaðar, og verður þar þá sett Alþingi eftir að guðs- 
þjónustugjörð hefir fram farið í dómkirkjunni. 

Gefið á Amalíuborg, 9. maí 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Ghristian R. 
(L. SJ) 

Jón Magnússon.



pa
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Nr. 8 Konungsbrjef ið. má 

setning Alþingis. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer viljum hjermeð veita yður sem forseta ráðuneytis 
Vors umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi það, er koma á saman til 
reglulegs fundar þriðjudaginn 1. júlí næstkomandi. 

Ritað á Amalíuborg, 28. maí 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L.S). 

Jón Magnússon. 

Til 

herra Jóns Magnússonar, komm. af dannebrog og dannebrogsmanns, 

forseta ráðuneytisins.



Nr. 9 

28. maí. 

20 

Konungsúrskurður 
um 

uppburð laga og mikilvægra stjórnarráðstafana fyrir konungi. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt þegnlegum tillögum stjórnarráðs Íslands og 

1. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915 um breyting á stjórnarskrá um hin sjer- 

staklegu málefni Íslands ;. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. október 1903, 

höfum Vjer allramildilegast úrskurðað þannig : 

Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skulu bornar upp fyrir konungi í 

ríkisráði. Ríkisráðið skipa allir ráðherrarnir og á rikisarfi sæti í því. Konungur 

er forseti ríkisráðsins.  Ríkisráðsfund getur konungur haldið með einum ráðherra 

utan Íslands. 

Eftir þessu eiga allir hiutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. maí 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L.S) 

Jón Magnússon, 
 



S
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Tilskipun 
um 

tilhögun og starfsemi hinnar dansk-islensku rådgjafarnefndar. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Island og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt dansk-íslenskum sambandslögum 30. nóvbr. 

1918 setjum Vjer hjermeð eftirfarandi nánari fyrirmæli um tilhögun og starfsemi 

nefndar þeirrar, er um getur í 16. grein laganna: 

1. gr. 

Í hinni dansk-íslensku ráðgjafarnefnd eru eigi færri menn en 6, og eigi 

fleiri en 8, annar helmingurinn kosinn af Ríkisþingi Danmerkur og hinn helm- 

ingurinn af Alþingi Íslands. 

Kosningar þessar fara fram eftir þeim reglum, sem seltar eru hvoru 
þinganna. 

2. gr. 

Nefndarmenn skulu kosnir til 8 ára, þó þannig, að fyrsta kjörtímabil út- 
rennur 30. nóvember 1926. Nú verður autt sæti, og skal þá svo fljótt sem unter 
kosinn maður í það. Ef nefndarmaður um skemii eða lengri tíma er frá því að 
taka þátt í störfum nefndarinnar, svo og meðan hann er ráðherra, getur Rikis- 

þir.g eða Alþingi sömuleiðis kosið varamann um stundarsakir í hans stað. 

5. gr. 

Ef tálmun er á því einhverju sinni, að Ríkisþing eða Alþingi leysi af 
hendi kosningu þá, er getur í 2. gr., tilefna forsætisráðherrar Dana og Íslend- 
inga, hvor fyrir sitt leyti, menn til þess að gegna störfum í nefndinni þangað til 

kosningar geta farið fram eða reglulegur nefndarmaður tekur aftur sæti sitt. 

á, gr. 

Hin danska og íslenska deild nefndarinnar kýs hvor um sig forseta sinn 
fyrir eitt ár í senn. Forsetarnir stýra fundum nefndarinnar til skiftis, 

Nr. 10 
28. mal.



Nr. 10 
28, maí 

93 

5. ør, 

Nefndin kemur að minsta kosti saman einu sinni á ári, venjulega til 
skiftis í Kaupmannahöfn og í Reykjavík og skulu forsetar hinnar dönsku og ís- 

lensku deildar, eftir því sem á stendur, kveðja alla nefndarmenn á fund. Nefnd- 

in á ennfremur fund er konungur æskir, að hún sje samankvödd til þess að 
leggja mál fyrir hana til meðferðar. 

6 gr. 

Sjerhvert lagafrumvarp, sem varðar nánari meðferð mála þeirra, er um 

ræðir í sambandslögunum, og lagafrumvörp um sjermál annars hvors ríkisins, 

sem einnig varða hitt ríkið og stöðu og rjettindi þegna þess, skal hlutaðeigandi 

stjórnarráð leggja fyrir nefndina til álita áður en þau eru lögð fyrir Ríkisþing 

eða Alþingi, nema það sje sjerstaklega miklum vandkvæðum bundið. Nefndinni 

ber að gera tillögur um breytingar á þeim frumvarpsákvæðum, sem hún telur 

koma í bága við hagsmuni annarshvors ríkisins eða þegna þess. 

Nefndin hefur ennfremur það hlutverk, annaðhvort eftir tilmælum stjórn- 

anna eða af eigin hvötum, að undirbúa samning lagafrumvarpa, er miða að sam- 

vinnu milli ríkjanna og samræmi í löggjöf þeirra, og að taka þátt í samvinnu 

um sameiginlega löggjöf Norðnrlanda. 

1. gr. 

Nefndin ákveður sjálf starfsreglur sínar. 

8. gr. 

Þóknun sambandsnefndarmanna skal ákveðin af hinu danska og hinu 

íslenska fjárveitingarvaldi hvoru um sig handa sínum nefndarmönnum; á sama 

hátt skal ákveðið um greiðslu annars kostnaðar, sem starf nefndarinnar kann að 
hafa í för með sjer. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. maí 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L S.) 

Jón Magnússon,



Auglýsing 
um 

Stofnskrá fyrir Sáttmálasjóð Háskóla Íslands. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum dóms- og kirkjumáladeildar stjórnarráðs- 
ins hefur Hans hátign konunginum í dag allramildilegast þóknast að staðfesta 
eftirfylgjandi 

Stofnskrá fyrir Sáttmálasjóð Háskóla Islands. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt 14. gr. dansk-íslenskra sambandslaga 
1918 og nefnist Sáttmálasjóður Háskólans. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 
1. Að etla andlegt samband Danmerkur og Íslands, svo sem með því að 

styðja útgáfu vísindarita, er varða bæði ríkin, og fræðirita um hvort 
landið um sig, veita styrk til fyrirlestrahalds um annað landið í hinu, 
til að snúa Íslenskum ritum á dönsku og dönskum á íslensku, að styrkja 
danska stúdenta til náms í íslenskum fræðum fornum og nýjum við 
Háskóla Íslands, styðja Íslenska menn til vísindaiðkana í Danmörku 
0. 8 frv. 

2. Að styðja íslenska vísindastarfsemi, svo sem frumlegar vísindarann 
sóknir, útgáfur vísindarita, veita styrk til safna og rannsóknarstofa, til 
bókakaupa Háskólans og útgáfu kenslubóka handa honum, til verð- 
launa fyrir vísindarit og til utanfarar háskólakennara í vísindalegu 
augnamiði. 

3. Að styrkja íslenska námsmenn. 

od. gr. 

Háskólaráðið stjórnar sjóðnum. 

Á. gr. 

Sjóðinn skal geyma í íslenskum rikisskuldabrjefum, veðdeildarbrjefum 
Landsbankans eða á annan jafntrygzan og arðbæran hátt, en það fje, sem þarf     

wo 

  

að vera handbært og smáupphæðir, í sparisjóði Landsbankans. 

Nr. 11 
29, juni.



Nr, 11 

29. juni. 

ZÅ 

Ð. FT. 

Til aukningar innstæðu sjóðsins skal verja að minsta kosti 209/ árs- 

vaxtanna. 

Ágóði af hagræðingu innstæðunnar, svo sem ágóði af nafnsverðs- og 

gengismun, skal lagður við innstæðuna. 

Ennfremur legst við innstæðuna það, sem afgangs kann að verða ár hveri 

samkvæmt 6. gr. 
6. gr. 

Gera skal sundurliðaða áætlun um tekjur sjóðsins og gjöld fyrirfram um 

hver áramót. Skal þar ákveðið, hve miklu fje megi verja á árinu til hvers þeirra 

atriða, er i 1.—3. tölulið 2. gr. segir. Eigi má greiða á neinum lið áætlunar meira 

en þar er mælt, nje heldur má greiða frá einum lið til annars, þótt afgangur verði. 

T. er, 

Áætlun samkvæmt 6. gr. skal auglýsa í Háskólanum. Þeir sem æskja 

styrks úr sjóðnum það ár, skulu senda umsóknir sínar til Háskólaráðs fyrir |. 

maí. Háskólaráðið athugar síðan umsóknirnar og ákveður hverjar þeirra skuli 

teknar til greina og að hverju leyti. Áætlunin skal og birt í Árbók Háskólans 

og auk þess skýrsla um það, hverir hafi fengið styrk úr sjóðnum það ár. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ritari Háskólans hefir á hendi 

reikningshald sjóðsins, tekur við greiðslum í hann og annast um greiðslur úr hon- 

um eftir fyrirmælum rektors, og skal skilagrein gerð á sama tíma sem annara 

sjóða Háskólans. Reikninginn lætur Háskólaráð endurskoða á sama hått sem 

reikning Háskólans, enda skal hann birtur í Árbók Háskólans. Háskólaráðið á- 

kveður hverja tryggingu ritara beri að setja fyrir meðferð fjárins, þóknun til 

handa ritara fyrir starf hans í þarfir sjóðsins, svo og hvernig reikningshaldinu 

skuli hagað. 
9. gr. 

Háskólaráðið kveður á um það, hvort vextir þeir, er til kynnu að falla 

á fyrsta starfsári sjóðsins, skuli lagðir við innstæðuna eða þeim varið samkvæmt 

ákvæðum þessarar stofnskrár. Og ræður Háskólaráð þá jafnframt, hvenær áætl- 

un verður gerð (sbr. 6. gr.) og hvenær umsóknir skuli vera komnar (sbr. í. gr.). 

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

I dóms- og kirkjumáladeild stjórnarráðsins, 29. júní 1919. 

Jón Magnússon. 
  
Björn Þórðarson 

settur.



L Ö g á 

um 

breytingu á 1. gr. tolllaga fyrir Ísland, nr. 54, 11. júlí 1911. 

Vjer Cho 'stian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Hol:setalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

fjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

1. gr í tolilögum nr. 54, frá 11. júlí 1911, orð.st þannig: 

Þegar fluttar eru til Íslands vörur þær, er nú skal greina, skal af þeim 

gjöld greiða ul rikissjóðs þannig: 

I: Af allskonar öli, limonaði og öðrum samskonar óáfengum drykkjum, sem ætl- 

aðir eru óblandaðir til drykkjar, kr. 0,30 af hverjum lítra. 

2, af sherry, portvini og malaga kr. 2,00 af hverjum litra. 

AT kognaki og vivanda med 8” styrkleika cda minna kr. 2,00 af hverjum litra, 
yfir 8” og alt ad 12? styrkleika kr, 3,00 af hverjum litra, yfir 12" og alt ad 

16? styrkleika kr. 4,00 af hverjum litra, 

Af vínanda, sem aðfluttur er til eldsneytis eða iðnaðar og gerður er óhæfur til 

drykkjar andir umsjón yfirva:ds, kr. 2,00 af hverjum litra, og af ilmvötnum 

og hárlyfjum, sem víuandi er i, kr. 4,00. 

3. Af rauðvini, ávaxtasafa, súrum berjasafa og öðrum áfengum drykkjum, sem 

ekki eru taldir í öðrum liðum, kr. 1,00 af hverjum litra. 

{ Af sódavatni kr. 0,06 af hverjum lítra. 
Sjeu vörutegundir þær, sem taldar eru í töluliðunum 2., ö. og 4., flutt- 

ar i ílátum, sem rúma minna en litra, skal greiða sama gjald af hverjum 3 

litra sem af lítra Í stærri ílátum. 

5. Af tóbaki allskonar, reyktóbaki, munntóbaki, neftóbaki og óunnu tóbaki, kr. 

4,00 af hverju kg. 

6. Af tóbaksvindlum og vindlingum (eigarettum) kr. 8,00 af hverju kg. 

Vindlingar tollast að meðtöldum pappirnum og öskjum eða dósum, sem 

þeir seljast i. 

7. Af óbrendu kaffi og kaftibæti allskonar 30 aura af hverju kg. 

á Af aliskonar brendu kalfi 40 aura af hverju ks. 

9. Af sykri og sírópi 15 aura af hverju kg. 

10..áf tegrasi 100 aura al hverju kg,
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Nr. 12 11. Af súkkulaði 50 aura af hverju kg. 
12. ágúst.19. Af kakaódufti 30 aura af hverju kg. 

13. Af öllum brjóstsykurs- og konfekttegundum kr. 2,00 af hverju kg. 

Af vörutegundum þeim, sem nefndar eru í töluliðunum 1—4, skal brot úr 

tolleiningu, sem nemur helmingi eða meiru, talið sem heil tolleining, en minna 

broti skal slept. Af vörutegundum í 5—.—-13. lið ber að reikna tollinn af hálfri 
tolleiningu þannig, að 3/, og þar yfir telst sem heil, 1/, alt að 3/, sem hálf, en 

minna broti sje slept. Tóbaksblöð, sem aðtlutt eru undir umsjón yfirvalds og not- 

uð til lækninga á sauðfje, eru undanþegin tollgjaldi. 

Af vörum, sem ætlaðar eru til neytslu skipverjum sjálfum eða farþegum 

á því skipi, er vörurnar flytur, skal eigi toll greiða. Á fyrstu höfn, er. skipið 

tekur hjer við land og á að sýna skipsskjöl sín eftir gildandi lögum, skal lög- 
reglustjóri, eða löggiltur umboðsmaður hans, rannsaka skipsforðann og aðrar þær 

birgðir af tollskyldum vörum, er bryti skipsins eða aðrir menn á skipinu kunna 

áð hafa meðferðis eða umráð yfir, hvort sem þær eru taldar í tollskránni eða 

sjerstakri skrá, eða þær eru hvergi tilfærðar í skipsskjölunum. Bryta skipsins er 

skylt að láta lögreglustjóra í tje skriflegt drengskaparvottorð um allar þær toll- 

skyldar vörur, er hann hefir hönd yfir. Sje skipsforðinn eða umræddar vörubirgð- 
ir meiri en svo, að ætla má að nægi skipverjum sjálfum eða farþegum á skipinu 

til neytslu í því, skal greiða toll af því, sem umfram er, eftir úrskurði lögreglu- 

stjóra. Ákvörðun lögreglustjóra hjer að lútandi liggur undir úrskurð stjórnarráðs- 

ins. Fyrir rannsókn þessa ber lögreglustjóra eða umboðsmanni hans 10 kr. er 

skipstjóri greiðir. 

2. gr. 

Lög nr. 52, frá 26. okt. 1917, um breytingu á 1. gr. tolllaga fyrir Ísland 
nr. 54, 11. júlí 1911, eru feld úr gildi. 

ð. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marseli,sborg, 12. ágúst 1919. 

Undir Vorri konungiegu hendi og innsigli, 

Christian R. 
(L. 5) 

ðe mr 

Sig. Eggerz.



L d g nd 

um 

aðflutningsgjald af salti. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Af hverri smálest salts, sem flutt er til landsins, skal greiða 8 kr. gjald 

í ríkissjóð. Brot úr smálest, sem nemur helmingi eða meiru, telst heil smálest, en 

minna broti skal slept. 

2. gr. 

Um innheimtu gjalds þessa, reikningsskil, viðurlög við röngum skýrslum 

og annað, er lýtur að gjaldi þessu, fer eftir ákvæðum vörutollslaganna. 

. 
3 gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, en falla úr gildi við næstu áramót 

eftir það, að unninn er upp halli sá, er stafar af saltkaupum landsstjórnar vegna 

styrjaldarinnar. 

Meðan lögin gilda fellur niður vörutollur sá, sem nú er á salti. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, í2. ágúst 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
LS 

Sig. Eggerz,



Nr. 14 

14. ágúst. s Lög 
um 

viðauka og breytingu á lögam 4. nóv. 1881, um útflutningsgjald 

af fiski, lýsi o. fl. 

Vijer Christian hinn Tíum ti, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

Is. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

1. gr. 

Af eftirtöldum vörum skal útflutningsgjald greiða svo sem hjer segir: 

Af hverjum 50 kg. af saltfiski eða hertum fiski 25 aura. 

Af fiski, sem flytst út hálfhertur, saltaður, nýr eða íÍsvarinn, af hverjum 50 

kg. 20 aurar. 

Af hverjum 50 kg. af suudmaga 60 aura. 

Af hverri tunnu af hrognum 50 aura. 

Af sildartunnu (108—120 pt.), í hverjum umbúðum sem hún flytst, 2 krónur. 
Gjald þetta hækkar upp í 3 krónur 1. apríl 1920. 

Af hverri tunnu lýsis (105 ky). þar með talið sildarlýsi, 60 aura. 

Af laxi, hvort heldur söltuðum, reyktum eða niðursoðnum, af hverjum 50 

kg. 60 aura. 

At öllum fiski niðursoðnum, öðrum en laxi, af hverjum 50 kg 20 aura. 

Af hverjum 50 kg. af heilagfi-ki 10 aura. 
Af hverjum 50 kg. af kola 6 aura. 

Af hverjum 50 kg. af hvalskiðum 200 aura. 
Af hverjum 100 kg. af fóðurmjöli 100 aura. 

Af hverjum 100 kg. af fóðurkökum 100 aura. 

Af hverjum 100 kg. af áburðarefnum 30 aura. 
Af hverri tunnu kjöts (112 kg.) 60 aura. 

Af hverjum 50 kg. af hvitri, þveginni vorull 100. aura. 
Af hverjum 50 kg. af annari ull 50 aura. 

Af hverjum 50 kg. af söltuðum sauðargærum 50 aura. 

Af hverri lifandi sauðkind 20 aura. 

Af hverju hrossi, sem er fullir 132 em á hæð, 5 kr. 

Af öllum minni hrossum ? kr. af hverju. 

Af hverjum 50 kg. af æðardún 10 kr. 

Af hverju selskinni, söltuðu eða hertu, 10 aura. 

Af hverju tófuskinni 50 aura.
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2, gr. Nr 14 

Um gjald þetta og greiðslu þess fer eftir fyrirmælum laga nr. 16, 4. nåv ágúst. 

1881, um útflutningsgjald af fiski, lýsi 0. fl, að því leyti sem lög þessi mæla 

eigi öðruvísi fyrir. 

3. gr. 

Með lögum þessum er úr gildi numin fyrri málsgrein 2. gr. laga nr. 16, 

4. nóv. 1881, um útflutningsgjald af fiski, lýsi o tl. lög nr. 10, 13. april 1894, 
um viðauka og breyting á lögum 4. nóv. 1881, um útflatningsgjald af fiski, lýsi 

o. fl, lög nr. 8, 6. mars 1696 um breyting á lögum nr. 10, 13 april 1894, lög 

nr. 11, 31. júlí 1907, um breyting á lögum nr. 10, 13. apríl 1894, um útflutnings- 

gjald, og lög nr. 31, 22 okt. 1919, um viðauka við lög um úitflutningszjald af 3 

fiski, lýsi o. fl., nr. 16, 4. nóv. 1881. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðsigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 14. ágúst 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(1. S)} 

Sig. Eggerz.



Nr. 15 
10. sept. 

30 

Lög 
um 

mat á saltkjöti til útflutnings. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á iög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru. 

1. gr. 

Alt saltkjöt, sem flutt er hjeðan af landi, skal metið og flokkað eftir teg- 

undum og gæðum af kjötmatsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna. Slátrun skal 

fara fram í þrifalegum húsakynnum og svo rúmgóðum, að kjötið geti kólnað 

nægilega fljótt og skemdalaust. Slátrunin skal vera þrifaleg og kjötið hreint og 

óskemt. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, sömuleiðis hin ákveðna þyngd í 

hverri tunnu, söltun og pæklun kjötsins og merking tunnanna, alt eftir reglum, 
sem stjórnarráðið setur. Kjötið skal látið einungis í hreinar, sterkar, þjettar og 

vel bentar tunnur; því sje haldið vel við með pæklun, og tunnum skilað óskemd- 

um, pækilfyltum og hreinlegum, við skipshlið til útflutnings. 

2. gr. 

Læknisskoðun og stimplun skal fara fram á öllu saltkjöti, sem til útflutn- 

ings er ætlað, áður en söltun fer fram, samkvæmt lögum um merking á kjöti, 

nr. 7, 15. sept. 1912. 

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stimplunar á einhverjum slátr- 

unarstað, og getur þá stjórnarráðið veitt undanþágu frá stimpluninni fyrir eitt 

ár í senn, en ætið skulu þær tunnur, sem óstimplað kjöt er saltað í, merktar 
sjerstöku merki, og setur stjórnarráðið nánari reglur um það. 

Læknir getur neitað að stimpla það kjöt, sem hann telur eigi hæft til 

útflutnings sökum megurðar, óhreininda og þess, að illa hefir verið flegið, eða 

annara skemda. 

9 n 
ð. ST 

Hverri kjötsendingu skal fylgja vottorð kjötmatsmanns um, að kjötið sje 

metið al honum og flokkað og að öllu leyti með farið eftir hinum fyrirskipuðu 

reglum. Vottorð þetta, eða samrit af því, skal ritað á farmskírteini kjötsins, þá 

er það er flutt burt. Skal sýslumaður, eða hreppstjóri, hafa vottað með undir- 

skrift sinni, að löglega skipaður kjötmatsmaður hafi undirr.tað vottorðið í viður- 

vist hans. Sje hreppstjóri sjálfur útflytjandi kjötsins eða ekki búsettur á útflutn- 

ingssstaðnum, skipar sýslumaður til þess annan hæfan mann. 

Hverri kjötsendingu skal jafnframt og á sama hátt fylgja vottorð frá 

lækni þeim, sem skoðað hefir kjötið samkvæmt 2, gr.



á. gr 

Hverja tunnu skal merkja á efra botn, eða báða botna, varanlegum og 
slöggum merkjum, bæði einkamerki hvers útflytjanda og tegundar- og flokks- 
merkjum kjötsins. Stjórnarráðið segir fyrir um, hvernig merkjum þessum skuli 
að öðru leyti háttað. 

5, gr. 

Stjórnarráðið skipar yfirmatsmenn á kjötinu. Skulu þeir sýna ábyggileg 
vottorð um það, að þeir hafi aflað sjer þekkingar og æfingar á slátrunarstörfum 

í reglulegu sláturhúsi, enn fremur í meðferð kjöts og niðursöltun. Þeir mega enga 
þóknun þiggja, hverju nafni sem nefnist, hjá neinum þeim, sem kjöt er metið 
fyrir, heldur ekki hjá skipstjórum á útflutningsskipum nje öðrum, sem við út- 
fiutning kjötsins eru riðnir. Ekki mega þeir heldur hafa með höndum sölu á 
kjöti til útlanda nje neins konar milligöngu í því efni, er þeir hafi hagnað af. 

Yfirmatsmenn þessir skulu vera 5 fyrir alt landið, og ákveður stjórnar- 
ráðið umdæmi þeirra hvers um sig. Árleg laun þeirra skulu vera 600 krónur, 
auk ferðakostnaðar, eftir sanngjörnum reikningi, er stjórnarráðið úrskurðar. 
Hvorttveggja þetta, svo og annar kostnaður, er fijóta kann af yfirmati kjötsins, 
greiðist úr landssjóði 

3 6. gr. 

Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað, þar 

sem fje er slátrað til útflutnings. Fer um tölu þeirra og val eftir tillögu yfir- 

matsmanna kjötsns í því umdæmi og forstöðumanna sláturhúsa eða sláturfjelaga. 
Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með lörum 

þessum, samkvæmt erindisbrjefi. Skylt er þeim að vinna að niðursöltun kjöts- 
ins, eða öðru er að henni lýtur, svo sem kringumstæður leyfa vegna eftirlits 
þeirra að öðru leyti. 

Kaup kjötmatsmanna á hverjum stað ákveða yfirmatsmenn í samráði við 
forstöðumenn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verslanir, og greiðir útflytjandi kaupið. 
Eigi mega kjötmatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hlunnindi af þeim, er þeir 
meta hjá, eða riðnir eru við útflutning kjötsins, nje vera þeim háðir á þann hátt, 
að ætla megi þá hlutdræga í matinu. € 

3 
Á
 

1. gr. 

Stjórnarráðið semur erindísbrjef fyrir undirmatsmenn og setur þar nánari 
fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, um söltun þess og pæklun, um merking 
þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, svo og um aðrar skyldur þeirra. 

8 o. gr. 

Kjoétmatsmenn og yfirmatsmenn å kjåti skulu ådur en heir taka til starfa, 
undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð og sam- 

5 lara eltir reglum þeim, er settar eru um það. Stjórnarráðið stilar viskusemi o 

þeim heitið, 

Nr. 15 
10. sept.



Nr. 15 
10. sept 

9. ør 

Yfirmatsmenn å kjåti skulu ferdast um umdæmi sitt årlega, helst å tima- 

bilinu frá 1. september til 51. október, os koma å hvern stad, par sem fje er 

slátrað til útflutnings. Þeir skulu lita eftir húsum þeim, sem höfð eru til slátrun- 

ar, kjötzeymslu og niðursöltunar, og finna að því við hlutaðeigendur, sem þeim 

þykir ábótavant í þessum efnum Nú er á einhverjum stað eigi kleift að reka 

sláturfje til sláturhúss, og getur stjórnarráðið þá veitt undanþágu fyrir 1 ár í 

senn; til þess að slátra megi fjenu úti á góðum blóðvelli með þeim skilyrðum, er 

yfitmatsmaður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrir neinum skemdum, en sje 

hreint og vel verkað. 

Yfirmatsmenn skulu líta eftir því, að á hverjum stað sjeu hæfir menn til 

sláturstarfa og kjötsöltunar, svo og til kjótmatsins. Þeir skulu hvarvetna leiðbeina 

um slátrun og kjötmeðferð alla og leitast við að koma á sem fylstu samræmi í 

meðferð og frágangi vörunnar, miðað við það, þar sem þetta er best á veg kom- 

ið. Yfirmatsmenn fá 3 krónur í dagpeninga Iyrir þá daga, sem þeir eru á ferða- 

lagi í framantöldum erindum, og telst það með ferðakostnaði 

Stjórnarráðið getur kvatt yfinmatsmenn saltkjötsins til fundar í Reykjavík 

á þeim tíma, er því kemur saman um við þa, til hy ss ad bera sig saman um hlut- 

verk sitt samkvamt lögum þessum og koma sem bestu samræmi á kjötmatið og 

önnur störf kjötmatsmanna, ein fremur til þess að vera landsstjórninni til ráðu- 

neytis um reglur þær, er hún setur um mat og meðferð kjötsins, eða um breyt- 

ingar á þeim reglum, sem Í gildi eru. 

Kaup fyrir þá daga, sem yfirmatsmenn eyða til funda þessara frá heimili 

sínu, greiðist úr landssjóði eftir samkomulagi við stjórnarráðið, en um ferðakostn 

aðinn fer samkvæmt ð. gr. 

10. gr. 

Sá, sem flytur út, eða lætur flytja út, kjöt til sölu á útlendum markaði 

án þess að sæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merking þess, sæti 

1000--3000 kr. sektum til laudssjóðs. Með mál út af þessum brotum skal farið 

sem almenn lögreglumál. 

Um hegningu fyrir brot kjötmatsmanna og yfirkjötmatsmanna gegn ákvæð- 

um þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum. 

ll. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að begða. 

Gefið á Skagen, 10. september 1919 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
Un 

  

Sigurður Jónsson. 

 



Stjórnartíðindi 1919, Á. 33 

Opið brjef vt. 
um 

að Alþingi, sem nú er, sje rofið. 

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

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Þareð Alþingi hefir samþykt frumvarp til stjórnarskrár 

konungsríkisins Íslands, þá verður samkvæmt 21. gr. stjórnskipunarlaga 19. júní 

1915 að rjúfa Alþingi það, sem nú er. Fyrir því bjóðum Vjer og skipum fyrir 
á þessa leið: Alþingi það, sem nú er, er rofið. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer þegnlega að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöli, í. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon.



ðd: 

Vo Opið brjef 
um 

nýjar óhlutbundnar kosningar til Alþingis. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Með því Vjer höfum með opnu brjefi, dagsettu í dag, 

rofið Alþingi, sem nú er, þá er það allramildilegasti vilji Vor, að nýjar almennar 

óhlutbundnar kosningar skuli fara fram laugardaginn 15. nóvember næstkomandi. 

Fyrir því bjóðum Vjer og skipum svo fyrir, að almennar óhlutbundnar 

kosningar til Alþingis skuli fara fram nefndan dag. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer þegnlega að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 1. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S)



Lö Nr. 18 
1. okt. 

um 

greiðslu af ríkisfje til konungs og konungsættar. 

Vjeor Ohristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Til konungs og konungsættar skal greiða af rikisfje 60000 kr. á ári. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. október 1919. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöðll, 1. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L. SJ 

Jón Magnússon.



Nr. 19 

1. okt. 

um 

breyting á 1.gr. laga nr.36, 30. júlí 1909, um laun háskólakennara. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 

Síðasta málsgrein 1. gr. laga nr. 36, 30. júlí 1909, um laun háskóla- 
kennara orðist svo: 

Í heimspekideild eru 3 prófessorar. Kennir einn þeirra heimspeki, annar 
íslenska málfræði og bókmentasögu, og þriðji íslenska sagnfræði að öðru leyti. 

Ef dósentinum í sögu Íslands verður veitt prófessorsembætti í íslenskri 
sagnfræði, skal svo með fara, þá er honum verða talin laun, sem hann hefði 
haft það embætti frá upphafi háskólans. 

2. gt. 

Lög þessi ganga þegar í gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 1 október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L. S.)



æg
 

es
 

Nr. 20 

d g 1. okt. 

um 

breytingu á lögum fyrir Ísland, nr. 17. frá 8. jú!í 1902, um 
tilhögun á löggæslu við fiskveiðar fyrir utan landhelgi 

í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. í lögum frá 8. júlí 1902 orðist þannig: 

Með konunglegri tilskipun má fyrir þann tíma, er lög þessi gilda, setja 
reglur um sjerstaklega skrásetning og fiskveiðaskirteini fyrir skip þau öll, er 
heima eiga á Íslandi og stunda fiskveiðar fyrir utan landhelgi í hafinu umhverfis 
Færeyjar og Ísland og samkvæmt gildandi skrásetningarlögum hafa rjett til þess 
að hafa íslenskan fána, svo og um tölusetningu og merking skipanna, veiðarfæra 
þeirra o. fl. Svo má og fyrir sama tíma fyrirskipa nánari ákvæði, er miða til 
þess að halda á góðri reglu við fiskveiðar á tjeðu svæði og koma í veg fyrir 
spell og skemdir á netum og öðrum áhöldum fiskimanna; loks má setja reglur 
þær, er þurfa þykir um eftirlit með því, að fylgt sje ákvæðum þeim, er gefin 
verða út samkvæmt framansögðu. 

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 1. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon.



Nr. 21 

6. okt. 

38 

Låg 
um 

rikisborgararétt, hversu menn få hann og missa. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru. 

1. gr. 

Skilgetið barn verður íslenskur ríkisborgari, ef faðir þess er það, og ó- 

skilgetið, ef móðir þess er það. 

2. gr. 

Nú er maður fæddur á Íslandi, en á þó eigi ríkisfang þar samkvæmt 1. 

gr., og öðlast hann þá íslenskan ríkisborgararjett, ef hann hefir haft þar sam- 

fleytt heimilisfang þar til hann er fullra 19 ára, hvort sem hann er fæddur áður 
eða eftir að lög þessi ganga í gildi, enda hafi hann eigi síðasta árið lýst þvi 

skriflega fyrir lögreglustjóra, að hann hirði eigi að öðlast íslenskan ríkisborgara- 

rjett, og þá jafnframt sannað ríkisborgararjett sinn í öðru landi með löggildu 

vottorði. Slík yfirlýsing dugir þó eigi niðjum hans. 

3. gr. 

Kona fær ríkisfang manns sins. Sama er um ósjálfráða börn, er þau hafa 

saman átt áður en þau gengu að eigast. 

4. gr. 

Veita má mönnum ríkisborgararjett með lögum. Fer þá um konu manns 

og börn þeirra eftir 3 gr., og um óskilgetin börn konu eftir 1. gr., nema lögin 

láti öðruvís um mælt. 

5. gr. 

Nú verður maður ríkisborgari í öðru landi, og missir hann þá íslensks 

ríkisfangs, og slíkt hið sama kona hans og skilgetin börn ósjálfráða, nema þau 

hafi heimilisfang á Íslandi og haldi þvi. Ef kona þess, er tekið hefir ríkisfang 

annarsstaðar, eða börn, fylgja ekki því ríkisfangi, þá skulu þau ávalt halda rik- 

isfangi sínu á Íslandi.
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Nú vill maður gerast ríkisborgari í öðru landi; getur konungur þá leyst Nr 21 
hann undan því að hafa ríkisfang á Íslandi, enda skal hann hafa tekið ríkisfang 6. okt. 
erlendis innan ákveðins tíma. 

6. gr. 

Kona missir íslenskan ríkisborgararjett, ef maður hennar hefir hann eigi, 
Sama er um börn, sem þau áttu saman áður en þau gengu að eigast og þá voru 
ósjálfráða. 

{. gr. 

Nú breytist ríkisfang konu á Íslandi sakir giftingar, og haggar það eigi 
ríkisfangi þeirra barna, er hún hefir átt við öðrum en bónda sínum. 

8. gr. 

Nú er ókunnugt um ríkisfang barns, og skal það þá eiga ríkisfang á Ís- 
landi, þar til annað reynist sannara. 

9. gr. 

Íslenskir ríkisborgarar skulu þeir allir vera, sem áttu lögheimili á Íslandi 
1. des. 1918, með þeim undantekningum, sem hjer segir: 

1. Þegnar annara ríkja en Íslands og Danmerkur, sem lögheimili áttu á 
Íslandi 1. des. 1918, halda rikisfangi sínu. 

2. Þeir, er hvergi áttu ríkisfang 1. des. 1918. 
3. Danskir ríkisborgarar, sem lögheimili áttu á Íslandi 1. des. 1918 og 

eigi myndi vera orðnir íslenskir ríkisborgarar samkvæmt ákvæðum þessara laga, 
þó að þau hefði gilt fyrir 1. des. 1918, skulu halda dönskum ríkisborgararjetti, 
en hafa þó rjett til að áskilja sjer íslenskt ríkisfang, ef þeir lýsa því skriflega 
fyrir lögreglustjóra eigi síðar en 31. des. 1921. Yfirlýsingin tekur til konu manns, 
enda hafi þau eigi slitið samvistir, og skilgetinna ósjálfráða barna hans, og ef ó- 
gift kona er, óskilgetinna ósjálfráða barna hennar. 

Eigi skal það talið heimilisfang á Íslandi samkvæmt þessari grein, þótt 
danskur maður hafi dvalist þar 1. des. 1918 sem sjúklingur á sjúkrahúsi, við 
nám, í fangelsi eða sem þurfamaður, nema sú vist sje áframhald af heimilisfangi 
á Íslandi. 

10. gr. 

Nú fær maður íslenskt ríkisfang samkvæmt upphafi 9. gr., og tekur þá 
kona hans ríkisfang hans, hvar sem hún var heimilisföst 1. des 1918, enda hafi 
þau eigi slitið samvistir. Sama er um skilgetin ósjálfráða börn, ef móðir þeirra 
verður það. 

ll. gr. 

Þeir, er áttu lögheimili í ríki Danakonungs í. des. 1918 og vera myndi 
íslenskir ríkisborgarar samkvæmt ákvæðum laga þessara, ef þau hefði gilt fyrir
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Nr. 21 1. des. 1918, skulu verða íslenskir ríkisborgarar, en hafa þó rjett til að áskilja 

6. okt. sjer danskt ríkisfang, ef þeir lýsa því skriflega fyrir lögreglustjóra eigi síðar en 

31. des. 1921. Yfilýsingin tekur til þeirra, er í 9. gr. 3. tölulið, fyrri málsgrein, 
síðara málslið, segir. 

Þeir, sem lögheimili áttu utan Íslands og ríkis Danakonungs 1. des. 1918 

og vera myndi íslenskir ríkisborgarar samkvæmt ákvæðum þessara laga, ef þau 

hefði gilt fyrir 1. des. 1918, skulu verða íslenskir ríkisborgarar ásamt konum og 

börnum, svo sein í 10. gr. segir. 

12. gr. 

Dómsmálaráðherra sker úr ágreiningi um það, hvort maður fullnægi 

skilyrðum til að verða íslenskur ríkisborgari samkvæmt 9.—11. gr. Skjóta má 

þeim úrskurði undir úrlausn dómstólanna. 

13. gr. 

Lög þessi gilda frá og með 1. des. 1918. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg 6. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(LL. D.) L J 

Jón Magnússon.



ål 

Låg út 
um 

hæstarjett. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru. 

1. kafli. 

Almenn ákvæði. 

Í. gr. 

Stofna skal hæstarjett á Islandi, og er dómsvald hæstarjettar Danmerkur 

í íslenskum málum jafnframt afnumið. 

9 T. og
 

Landsyfirdóminn í Reykjavik skal leggja nidur, pegar hæstirjettur tekur 

til starfa. Til hæstarjettar má skjóta málum þeim, sem dæmd hafa verið eða úr- 

skurðuð í hjeraði, samkvæmt því, er í lögum þessum segir. 

ð. BT. 

Synodalrjettinn skipa 5 dómendur, dómstjóri hæstarjettar sem formaður, 

2 hæstarjettardómarar, hinir elstu að embættisaldri í dóminum, og 2 guðfræðing- 

ar, er dómstjóri kveður til. Dómur þessi skal vera æðsti dómstóll í málum þeim, 

sem að lögum liggja undir prófastadóm í hjeraði, og í málum gegn biskupum út 

af samsvarandi afbrotum og þeim afbrotum annara kennimanna þjóðkirkjunnar, 
er prófastadómur tekur yfir. 

il. kafli. 

Um skipun bhæstarjettar o. fl, 

4. gr. 

Hæstarjett skipar dómstjóri og 4 meðdómendur, og veitir konungur þau 
embætti. 

b. gr. 

Eigi má dóm setja með færri dómendur en 5.



Nr. 22 

6. okt. 
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Ef autt verður sæti dómstjóra, skal sá hæstarjettardómari, sem lengst hef- 

ir gegnt því embætti, stýra dómi 

Ef autt verður sæti hæstarjettardómara, skipa kennarar lagadeildar há- 

skólans það, eftir þeim reglum, sem gilt hafa um landsyfirdóminn. 

Hæstarjettardómari hver skal, auk almennra dómaraskilyrða, fullnægja 

eftirfarandi skilyrðum: 

1. Hafa lokið lagaprófi með 1. einkunn. 

2. Hafa verið 3 ár hið skemsta dómari í landsyfirdóminum, skipaður kenn- 

ari í lögum við háskólann, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu, dómari (bæjarfógeti) í 

einhverjum af kaupstöðum landsins, hæstarjettarritari eða málflutningsmaður við 

hæstarjett. 

Rjett er að skipa þann hæstarjettardómara, sem hefir gegnt samanlagt 

alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þisgja má undan þessum skil 

yrði, ef hæstirjettur mælir með þvi. 

3. Sje 30 ára gamall. 

4. Hafa sýnt það með því að greiða fyrstur dómsatkvæði í 4 málum, og 

sje að minsta kosti eitt þeirra einkamál, að hann sje hæfur til þess að skipa sæti 

í dóminum. 

5. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri 

og kjörbarn, fósturforeldri og fósturbarn, eða skyldir að öðrum eða mægðir að 

fyrsta eða öðrum til hliðar, mega ekki samtímis eiga dómarasæti í hæstarjetti. 

i gr. 

Eigi má hæstarjettardómari taka þátt í meðferð máls: 

1. Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skifta hann máli. 

2. Ef hann er skyldur eða mægður aðilja í einkamáli eða ákærðum Í op- 

inberu máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða ef hann 

er maki aðilja eða ákærða, fjárhaldsmaður, kjörforeldti eða kjörbarn, fósturfor- 

eldri eða fósturbarn. 

3. Ef hann er skyldur eða mægður málflutningsmanni að feðgatali eða 

niðja, eða máki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. 

4. Ef hann hefir leiðbeint aðilja í málinu eða flutt það eða verið vitni Í 

því eða matsmaður. 

5. Ef hann hefir felt dóm eða úrskurð í málinu í hjeraði. 

6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja má hætt við, að hann liti eigi 

óhlutdrægt á málavexti. 

8. gr. 

Bæði aðiljar, dómari sjálfur og aðrir dómendur í hæstarjetti geta krafist 

þess eða átt frumkvæði að því, að dómari víki úr sæti í einstöku máli af ástæð- 

um þeim er í 7. gr. segir. 
Dómurinn úrskurðar þau atriði allur í heild sinni.



9. gr. Nr. 22 

, . | . i , 6. okt. 

Konungur skipar hæstarjettarritara. Hann skal hafa lokið lagaprófi með 

í, einkunn og fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dóm- 

ari á Islandi. 

Hæstarjettarritari hefir þessi störl á hendi: 

Gefur út stefnur til hæstarjettar 

2. Heldur bækur hæstarjettar 

3. Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá honum, þing- 

lýsingar o. s. Írv. 

4. Lætur í tje eftirrit af bókum dómsins og skjölum. 

5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur. 

6. Tekur við dómgjöldum og stendur skil á þeim og heldur aðra reikn- 

inga dómsins. 

T. Innir þau önnur störf af hendi, er lög mæla, í þarfir dómsins. 

Samsvarandi störf öll vinnur hæstarjettarritari fyrir synodalrjett. 

11. gr. 

Hæstirjettur heldur þessar bækur: 

1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af því, er í hverju þinghaldi gerist. 

9. Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði. 

3. Atkvæðabók, og skal skrá í hana dómsatkvæði og úrskurða 

4 Málaskrá, og skal rita í hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er 

skotið, hvenær st fna hafi verið gefin út í hverju máli, í hvaða mánuði það skuli 

þingfesta, og hvaða dag það hafi verið þingfest og hve nær dæmt, hvort ný gögn 

o. s. frv. hafi verið fram lögð, hve nær það hafi verið dæmt o. s. frv. 

5. Dagbók. 

Brjefabók. 
T. Aukatekjubók. 

S. Þinglýsingabók og yfirlýsinga. 

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um bókhald 

  

12. gr. 

Hæstirjettur skal haldinn í Reykjavík. 

Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum hæstarjett- 

ar, hvar og hvaða daga og á hvaða tíma dags halda skuli dómþing, svo og hve 

nær þingleyfi skuli vera.
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6. okt, 
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Ill. kafli. 

Um málflutningsmenn fyrir hæstarjetti. 

13. gr. 

Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamall, hef. 

ir rikisborgararjett, er fjár síns ráðandi og hefir óflekkað mannorð, leyfi til mál- 

fiutningsstarfa í hæstarjetti, ef hann hefir: 

1. Lokið lagaprófi með I. einkunn. 

2. Gegnt málflutningsstörfum að afloknu prófi 3 ár, annaðhvort á eigin 

hönd eða á skrifstofu hæstarjettarmálflutningsmanns sem fulltrúi hans, eða um 

jafnlangan tíma gegnt embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til. 

3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sje eitt þeirra að minsta kosti opin- 

bert mál, að hann sje að dómi hæstarjettar hæfur til að verða hæstarjettarmál- 

flutningsmaður. Enginn má oftar en þrisvar þreyta þá raun, og skal hann, áður 

en hann gerir það, leggja fyrir dóminn yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að 

hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að verða málflutningsmaður fyrir 
hæstarjetti. 

14. gr. 

Áður en manni sje veitt leyfi til málflutningsstarfa í hæstarjetti skal hann 
heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með trúmensku o bå, 05 1655, 3 , yt) 

samviskusemi mál þau, er hann tekur að sjer. 

15. gr. 

Fyrir leyfi til málflutnings fyrir hæstarjetti skal greiða 500 kr. í ríkissjóð. 

16. gr. 

Hafa skulu hæstarjettarmálflutningsmenn skrifstofu í Reykjavík og vera 
þar búsettir eða í grend. 

Skylt er þeim að inna sjálfum af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar 
hafa falið þeim; þó er þeim rjett, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum hæsta- 
rjettarmálflutningsmanni. Þegar mál er skriflega flutt eða el hæstarjettarmálflutn- 
ingsmaður getur eigi sjálfur sótt þing sakir skyndilegra nauðsynja, er honum og 
rjett að senda fulltrúa sinn í sinn stað til að taka frest eða leggja fram skjöl. 

17. gr. 

Skylt er hæstarjettarmálflutningsmönnum að flytja opinber mál, er dóm- 
stjóri skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim eigi skylt að annast 
fyrir hæstarjetti. 

Nú óskar sökunautur í opinberu máli, eða gjafsóknarhafi eða gjafvarnar 
sjer skipaðan ákveðinn hæstarjettarmálflutningsmann, og skal honum þá sá mað- 
ur skipaður, nema einhverjar sjerstakar ástæður mæli því í gegn,
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IS. gr. Nr. 22 

. vw: , AR ys .… 6. okt. kjett er aðilja, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórnanda 
Íjelags eða stofnunar, að Hytja sjálfur mál sitt fyrir hæstarjetti. Einnig er honum 
rjett að fela flutning máls síns maka sinum, frændum að te gatali eða niðja, syst- 
kinum sínum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum. Eigi má maður flytja mál í 
annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í sínu nafni, nema hæstarjett- 
armálflutningsmaður sje, eða samband við aðilja sje slíkt, sem nú var mælt. 

19. gr. 

Rjett er hæstarjettarmálflutningsmönnum að áskilja sjer hæfilegt endur- 

gjald fyrir störf sín, þar á meðal hluta af málsupphæð, og hærra endurgjald ef 
mál vinst en ef það tapast. 

20. gr. 

Ef hæstarjettarmálflutningsmaður missir einhvers þeirra skilyrða, sem í 

13. gr. segir, þá hefir hann fyrirgert leyfi sínu meðan svo er ástatt. Sama er, ef 

haun hefir eigi skrifstofu í Reykjavík eða flytst búferlum. Enn fremur skal dóms- 

málaráðherra, ef hæstirjettur leggur það til, svifta málflutningsmann leyfi, ef 

hæstirjettur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir óhæfilegan drátt á opinberum 

málum, vísvitandi ósannindi í sókn eða vörn eða önnur stórkostleg skyldubrot. 

IV. kafli. 

Um stefnur og stefnufrost. 

21. gr. 

Í einkamálum fer um stefnur til hæstarjettar sem hjer segir: 

1. Stefnur skal gefa út í nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera und- 
ir þeim og nafn hæstarjettarritara. 

Í stefnu skal taka fram, í hvaða mánuði árs málið skuli þingfest. Siðan 

ákveður dómstjóri í samráði við ritara, hvaða dag það skuli gert, og auglýsir rit- 

ari það, að minsta kosti 3 vikum fyrir þingfestingardag, á þann hátt, er dóms- 

málaráðherra ákveður. 

2. Stefnufreat skal miða við 1. dag þess mánaðar, er þingfesta á málið í 

samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnum lengri en 
ákveðið er í lögum um stefnufrest í almennum einkamálum í hjeraði. 

Hæstarjettarritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari skyldi 

gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufresti, en eigi má hann lengri 

vera en hann er lengstur settur í þeim lögum.
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6. okt. 
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22. gr. 

Í opinberum málum, þar á meðal synodalrjettarmálum, fer um útgálu 

stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, er gilt hafa hingað til um 

áfrýjun slíkra mála til landsyfirdóms Dómsgerðir þeirra mála skulu sendar dóm- 

stjóra, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting skal ákveðin og 

auglýst svo fljótt sem unt er, og skal þeim, sem það varðar, skýrt sjerstaklega 

frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kostur á því að hafa 

dómsgerðir til yfirlestrar að minsta kosti vikutíma hvorum fyrir þingfesting. 

V kafli. 

Um það, hvaða mál megi bera undir hæstarjett. 

Skjóta má öllum opinberum málum til hæstarjettar, enda fer um skyldu 

framkvæmdavaldsins til að áfrýja slíkum málum eftir þeim reglum, sem giltu 

um áfrýjun þeirra til landsyfirdóms 

24. gr. 

Einkamálum öllum má áfrýja til hæstarjettar, ef sakarefni verður eigi 

metið til peninga, svo sem mál um þjóðfjelagsrjett manns eða þjóðfjelagsskyldu, 

atvinnurjettindi, hjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv. 

Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið til 

hæstarjettar, ef krafan nemur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur eða 

fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sjerákvæði í lögum, þar sem eigi er áskilin 

áfrýjunarupphæð í málum um fjárkröfur, skulu haldast. 

Nú orkar það tvímælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krónum, 

og skal þá dæma málið að efni til alt að einu. 
Hvarvetna, þess er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rjett að áfrýja 

aukamálnm þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða matsmálum, 

svo og aðfarargerðum og uppboðsgerðum, bæði í sambandi við aðalmálið og án 

þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að áfrýja þeim sam- 
> kvæmt 1.—3. målsgr., eftir pvi sem við á. 

25 . gr. 

Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til hæstarjettar 3 . . . > 

þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 24. gr. segir, eftir peim reglum, 

sem hingað til hefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til yfirdóms. 

26. gr. 

Taka skal út áfrýjunarstefnu til hæstarjettar, í hvaða skyni sem áfrýjað



ið
 

er, áður 6 almanaksmánuðir sjeu liðnir frá dómuppsögn eða úrskurðar, ef honum Nr. 22 

verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá því að dómsathöfn var lokið. Haldast skulu 

sjerákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjunarfrest í einstökum málum, enda sje 

frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er í upphafi greinar þessarar segir. 

27. gr. 

Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 26. gr., en máli hans 

hefir verið vísað frá dómi í hæstarjetti, og er honum þá rjett að skjóta því 

þangað aftur, þótt áfryjunarfrestur samkvæmt 26 gr. sje liðinn, enda taki hann 
> út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávísunardóms. 

Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sje liðinn, 

þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tíma, er í 26. gr. segir. Eun 

fremur getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tíma, 

ef aðilja hefir eigi verið unt að áfrýja máli sínu fyrr, enda verði sjálfum honum 

eigi um kent. 

Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyflsbrjefs. 

Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfi fyrirgert. 

Ákvæði 27. gr skal hjer gilda, svo sem við á. 

29. gr. 

Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála. 

30. gr. 

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum hæstarjettar, leyft, að mál, 

sem þar hefir verið dæmt, verði af nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannast 

eða, mikil líkindi eru til þess, að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan 

mundi hafa orðið önnur í verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi 

beiðandi eigi sjálfum sjer um kenna. 

öl. gr. 

Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til hæstarjettar 

samkvæmt ákvæðum þessa kafla 

Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem hingað til hafa gilt, fyrir lands- 

yfirdómi, sem lægsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir hæstarjetti. 

33. gr. 

Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sina eða dóm, 

6. okt.
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Nr. 22 þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, er í 26. gr. segir, þegar 
6. okt. áfrýjunarstefna er tekin út. 

Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur eigi að 

gera á hendur honum um refsingar, skaðabætur eða aðfinningar. 

VI. kafli 

Um meðferð mála fysir hæstarjetti. 

34. gr. 

Skjóta má dómsathöfn til hæstarjettar í því skyni, að hún verði staðfest 

eða henni breytt. Krefjast má breytinga á þá leið, að máli verði vísað frá und- 

irdómi, að því verði vísað heim til löglegri meðferðar eða að dómsathöfn verði 

ómerkt, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði að eins breytt 

að efni til. 

35. gr. 

Aðiljar einkamála hafa forræði á málum sínum og ráðstöfunarrjett sakar- 

efnis, svo sem tíðkast hefir, eftir því sem samrímanlegt er lögum þessum. 

36. gr. 

Gögn, varnir, málsatvik og kröfur má eigi bera fram í hæstarjetti í einka- 
málum, ef þau hafa eigi áður komið fram í málinu, framar en tíðkast hefir áður. 

Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný gögn o. s. frv., með 

sama hætti sem áður gilti um yfirdómsmál, 

Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar 

kröfur, þá skal hann áskilja sjer rjett til þess í stefnu. Enn fremur skal hann 

leggja fram ný gögn, eða eftirrit af þeim, og skýrslu um þær nýjar varnir, 

kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, á skrifstofu hæstarjettar að 

minsta kosti 14 dögum áður mál verði þingfest, til afnota handa hinum aðiljan- 

um, nema málflytjendur verði á annað sáttir. 

  

37. gr. 

Málsaðiljar eða umboðsmenn þeirra gera ágrip úr dómsgerðum þess máls, 

er áfrýjað hefir verið, um það, er þeir telja máli skifta, og leggja það fram á 

skrifstofu hæstarjettar, að minsta kosti 14 dögum áður en mál skal þingfesta, 

svo mörg eintök sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af dómsgerðum, enda 

þarf eigi fleiri eintök af þeim, þótt máli sje gagnáfrýjað. 

38. gr. 

Sókn máls hvers og vörn fyrir hæstarjetti skal munnleg vera, á íslensku 

og í heyranda hljóði.
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Mál skal þó flytja skriflega: Nr. 22 

1. Ef stefndur sækir eigi þing, og 6. okt. 

2, Ef báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess, enda telji dómurinn sjer- 

staka ástæðu til þess, sakir þess að mál er svo margbrotið. 

39. gr. 

Málsmeðferð hefur á því, að stefna er fram lögð og lesin upp. Síðan 

heldur áfrýjandi frumræðu sína og ir lesa upp ágrip dómsgerða; þá svarar 

stefndur, ef hann vill, Eisi skal hvor aðilja oftar tala en tvisvar. Ef aðili flytur 

eigi mál sitt sjálfur, er honum þó rjett að tala sjálfur einu sinni. 

Þegar mál er skriflega flutt, er rjett, að sókn og vörn sje tvisvar flutt. 

    

40. gr. 

Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman báðum áfrýjunarmál- 

unum. Um sókn og vörn fer sem í 39. gr. segir. 

ål. gr. 

Fresti skal venjulega enga veita, nema dómari eða málflytjandi forfallist 

svo skyndilega áður málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unt að gera nauðsyn- 

legar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi stendur, eða hann 

verði eigi til lykta leiddur á sama degi En eigi skal þá byrja á öðru máli, sem 

munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt. 

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef hæstirjettur frestar opinberu máli til 

þess, að nýrra gagna verði aflað. 

Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til þess, að gagnsök verði henni 

sameinuð. 

Nú er mál skriflega flutt, og ákveður hæstirjettur þá fresti til sóknar 

og varnar. 

  42. gr. 

Ef aðili ætlar að krefjast frávísunar máls frá hæstarjetti, þá skal hann 

skyra hæstarjettarritara frá því og greina ástæður, að minsta kosti viku áður en 

mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða úrskurðað sjer. 
   

Dómstjóri stýrir þinghaldi, og er honum rjett að heimta það, að mál- 

lytjandi haldi sjer við efnið, og að hefta það, að ræður verði langar úr hófi fram.



Nr. 22 44. gr. 

6. okt. 
Dóm skal upp kveða jafnskjótt sem unt er, og venjulega má eigi annað 

mál fyrir taka meðan nokkurt mál, sem undir dóm hefir verið tekið, er ódæmt. 

45. gr. 

Dómar og úrskurðir skulu vera rökstuddir og bygðir á því, sem fram 

hefir komið af hendi málflytjenda og sannað er eða viðurkent. 

Í opinberum málum er hæstirjettur þó eigi bundinn við kröfur málflytj- 

enda, og er rjett að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, hvernig 

sem kröfur eru gerðar og hvort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun ríkisvalds eða 

sökunauts. . 

Dómsatkvæði skulu rökstudd vera og skrifleg. Þó mega þeir, sem sam- 

dóma eru áður fram komnum atkvæðum, samþykkja þau að rökum til eða nið- 

urstöðu. Sá dómari greiðir fyrstur atkvæði, sem síðast var skipaður í dóminn, og 

svo eftir röð. Ræður afl atkvæða úrslitum. Dómstjóri sjer um samning dómsins. 

Hæstarjettarritari undirritar dómseftirrit. 

46. gr. 

Aðfararfrest skal engan setja í hæstarjettardóma, nema maður sje dæmd- 

ur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest í dómi. 

Ef hæstirjettur kveður upp dauðadóm, skal hann jafnframt gera tillögur 

um það, hvort dómi skuli fullnægt eða eigi. 

47. gr. 

Dómsgerðir hæstarjettar skal gefa út í nafni dómsins og með innsigli 

hans og nafni dómstjóra undir. 

VII. kafli. 

Um gjöld, sektir o. fl. 

48. gr. 

Dómsmálagjöld í hæstarjetti skulu vera sem hjer segir: 

Fyrir útgáfu stefnu ............. AIR 5 krónur 

Fyrir þingfestingu ................... FRIÐ 10 — 

Fyrir dómsuppsögn ........0%0.000 0 80 — 
Fyrir úrskurð ...........000 000 10 — 

Fyrir frest ........... ANNARRI 5 — 

Fyrir dómkvaðning hvers manns ............... DD —
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Greiða skal sama gjald í 

sakaukamálum. 

Í málum, sem 

Gjöldin renna í 

um og 

ríkissjóð. 

49. 

Um sektir, er 

dómi, fer eftir þeim reglum, 

sekt aldrei lægri vera en 50 krónur 

Ef 

gagnsökum, 

aðili eða málflytjandi bakar 

sem hingað til hafa 

Allar slíkar 

áfryjandi sækir eigi eða lætu 

framhaldssökum, 

ekki nema 100 kr, greiðast hálf gjöld. 

gt. 

sjer fyrir framferði sitt fyrir 

gilt um yflirdóminn. Þó skal 

sektir skulu renna í ríkissjóð. 

r sækja dómþing, skal hann greiða 50 

króna aukagjald til ríkissjóðs, ef hann vill fá mál sitt tekið fyrir af nýju. 

kafli 

Ákvæði um stundarsakir. 

bl. 

Dómendur þeir, sem í öndverðu 

þegnir ákvæði 6. gr. 4. liðs. 

52. 

Málflutninssmönnum þeim, sem 

eða Í grend, skal einnig rjett að flytja 

or gt. 

verða skipaðir í hæstarjett, skulu undan- 

or gr. 

samkvæmt hingað til gildandi lögum hafa 

leyfi til málflutnings við yfirdóminn og skrifstofu hafa í Reykjavík og bústað þar 

mál fyrir hæstarjetti, enda hafi þeir leyst 

af hendi raun þá, er í 13 gr. 3. lið segir, innan 3 ára frá því er hæstirjettur 

tók til starfa. 

53. gr. 

Fyrstu 3 starfsår sin er hæstarjetti heimilt ad åkveda, i samrådi vid mål- 

flytjendur, skriflega meðferð mála fram 

fyrsta árið verði eigi meira en þriðjungur, 

það, er í 38. gr. segir, þó þannig, að 

annað árið eigi meira en fjórðungur 

fir 

og bridja årid eigi meira en fimtungur måla fluttur skriflega, 

meðalgöngumál- Nr. 22 
6. okt.
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6. okt. 

Do
 

54 gr. 

Lög þessi taka eigi til þeirra einkamála, er stefna hefir verið tekin út í 

þeim til hæstarjettar Danmerkur, og eigi heldur til þeirra opinberra mála, er 

stefna þangað hefir verið rituð á dó ganga í gildi. 

Þeim málum, er landsyfirdómur hefir d: þegar þessi ganga í gildi 

og Í. málsgr. tekur eigi til, má skjóta til hæstarjettar, eftir ákvæðum þessara 

laga, innan næstu 12 mánaða frá áðurnefndum tíma, en þó eigi lengur en ÍS 

mánuði frá dómsuppsögn eða úrskurðar 

Hæstirjettur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til landsyfir- 

dóms, þegar lögin ganga í gildi, en eigi hala verið þar dæmd, í því ástandi, sem 

þau verða í, þegar hæstirjettur tekur til starfa. Ef málflutningur er byrjaður 

fyrir yfirdómi, þá skal hann leiddur til lykta fyrir hæstarjetti eftir þeim reglum, 

sem um málflutning fyrir yfirdómi giltu. 

  

sverðirnar áður en lögin      
    

IX, kafli. 

Niðurlagsákvæði. 

bb. gr 

Ad þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli í lögum þessum um einhver atriði 

skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eltir því sem víð verður komið. 
, 

56. gr. 

Nú er landsyfirdómi, eða einstökum yfirdómara, falið í lögum að fram- 

kvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, þátt- 

töku í matsgerð eða serðardómi o. s. frv, og kemur þá hæstirjettur í staðinn. 

Þar sem í lögum er ákveðin eða nefnd áfrýjun tíl hæstarjettar Danmerkur eða 

yfirdóms, eða þeim er skipað að gæta einhvers o s. frv, þá kemur hæstirjettur 

í stað þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda. 

Þrir hæstarjettardómarar, hinir elstu að embættisaldri, skulu eiga sæti í 

landsdómi. 

ð1. gr. 

Lög þessi koma til framkvæmda 1. jan 1990. 

Frá sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði numin úr gildi: 

N. L. 1—2—3, um stefnur til undirdómara er málum er áfrýjað, og 11, 

um varnarþing biskupa.



Nr. 22 

6. okt. 

  

    

         

N. L. 1—6—7, 10, 14, og N.L illar gr. sbr. við 

kæsbr. 2. maí 1752. tilsk. 19 10 or Q j s 149, um å- 

frýjunarfesti, tilsk. 7. júni 1760, um åfryjun sakamåla stay ir Danmerk 

ur, tilsk. 1. des. 1797, um mí á prest júlí 1804 lands- 

yfirdóminn, Í.—18, 21 og 22. gr, opið brjef 2. fm n áfr 

tilsk. 15. ág. 1839, 16. i af arfi PÅ. 1838, 16. en 

Lög nr. 19, 2 2 im stef til í skifta 

máli lög nr. 15, 20 afi estar og låg 

nr. 32, 20, okt. 1905, med vidaukal. nr, 17, 20. okt 1913, um málflutningsmenn 

  

fyrir landsyfirdómi, svo og önnur ákvæði, sem lög þessi brjóta bág við, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg 6. október 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Chri sti jan R, 

Jón Magnússon 

Bráðabirgðalðg 
yn 

um 

heimild handa ríkisstjórninni til að banna flutning til landsins 

á varningi, sem stjórnin telur stafa sýkingarhættu af. 

Vjer Christian hinn Tiandi, af 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesví 

nungur Íslands og Danmerkur, 

li, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

Gjörum kunnugt 

til landsins hafi 

á stendur, þar ganga mer og hvar, að telja innflutning 

brúkaðs fatnaðar og ýmislegs annars varnings hættulegan fyrir heilbrigði í land- 

  

ns- og kirkjumálum hefir tjáð Oss, að 

rúkuðum fatnaði, og að hann verði, eins og 
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Nr. 23 inu. En rådherran telur sig bresta heimild til að setja alment bann í þessu efni 

5. nóv. Teljum Vjer því brýna nauðsyn að heimila ríkisstjórninni, með bráðabirgðalögum 

samkvæmt 6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júní 1915, að banna innflutning ýmis- 

legs varnings, er stjórnin telur að sýkingarhætta stafi af. 

Þvi bjóðum Vjer og skipum þannig: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að banna flutning til landsins á brúkuðum fatnaði, 
líni og sængurfatnaði, dulum, brúkuðu vatti, hnökraull, pappirsafklippum, hári, 

húðum og öðrum þeim varningi, er stjórnin telur stafa sýkingarhættu af. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 5. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon.



Fjárlög 
fyrir árin 1920 og 1921. 

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

Láenborg og Aldinborg 

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

Í kafli. 

Tekjur. 

1. gr. 

Arin 1920 og 1921 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er 
í 2—5. gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum þeim, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi: 

  

  

        

1920 1921 | Alls 
kr. kr. kr. 

I. Ábúðar- og lausafjárskattur . 2 . . 100000 | 100000 | 
2. Húsaskattur 2... 40000 | — 40000 
3. Tekjuskatur . . ......,.,. 400000 400000 
4. Dyrtíðar- og gróðaskattur . . .... 100000 100000 

— ———! 1280000 
5. Aukatekjur. 2 120000 120000 
6. Erfðafjárskattur . 2... 17000 17000 
7. Vitagjald ss 100000 100000 
8. Leyfisbrjefagjåld. . ......….. 8000 8000 
9. Gjald af Kinalifgelixir . . . 10000 10000 

Heimilt er W. Petersen ad selja birgdir —-— 510000 
þær af Kínalífselixír, sem hann á nú hjer 
á landi. 

10. Ú tflutningsgjald . . . . 600000 600000 
11. Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengis- 

laust vín, ávaxtasafi og limonade) BR 125000 125000 

Flyt 725000 725000 | 1790000 

Nr. 24 

28. nåv.



Nr. 24. 
28. nóv. 

þe
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e
n
d
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RK 
RK
 

sø
 

nm 
1 
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Flutt 

Tóbakstollur 

Kalfi- og sykurtollur 

Vörutollur 

Annað aðflutningsgjald 

Gjald af konfekti. og brjóstaykursgerð 

Stimpilgjald 

Pósttekjur 

Símatekjur 

Samtals   

1920 

kr. 

125000 

400000 

525000 

750000 

60000 | 

10000 | 
| 

500000 í 

200000 | 

550000 | 

1921 

kr. 

725000 

400000 

525000 | 

750000 | 

60000 

10000 | 

200000 

550000 | 

| Als 

kr. 

1790000 

4940000 

950000 

400000 

1100000 

9180000 

  

oa. er 

Tekjur af fasteignum og skipum ríkissjóðs eru taldar: 

  

Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs, alls 

Tekjur af kirkjum 

Tekjur af silfurbergsnámunum Í Helgu- 

staðafjalli 

Tekjur af skipuni 

Samtals   

1990 

kr. 

18000 | 

100 

100 

3501 100 

368200 

1921 

kr. 

18000 | 

100 

100 

350000 

368200 | 

36000 

200 

200 

700000 

136400 

  

Á. gr. 

Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjelum o. fl er áætlað: 

  

Tekjur af Íslandsbanka 

— - Landsbankanum: 

a. Árgjald . . . . . . . 7500 7500 

b. Ágóðahluti 2000 GOUUU 

Flyt 

59500 | 

179500 

  

1921 

kr. 

10000 

67500 

| 37500 | 

Alls 
kr. 

190000 

127000 

317000



BY 

  

| | 9 

1920 | 1921 | Ans 2 
—| —-— 28. nóv. 

kr i kr. kr. 

Flutt 179500 137500 317000 

3. Tekjur af Ræktunarsjóði . . AÐ 20000 20000 40000 

4. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum 

  

samkvæmt lögum nr. 14, 9. juli 1909 , , 43000 | 42000 85000 

5. Væntanlega útdregið af þeim brjefum . 15000 15000 30000 

6. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Bimskipa- 

fjelagi Íslands. . . 6000 6000 12000 

  

í. Vextir af innstæðum í bönkum 5000 | 5000 10000 

S. Greiðslur frá Landsversluninni . . .. 154000 Pee 154000 

Samtals 422500 225500 648000         
5. gr. 

Ovissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið: 

  

  

   

  

1920 1921 Alls 

kr kr. kr. 

i. Óvissar tekjur. . 2... BN 20000 20000 40000 
2. Það, sem greitt er frá prestaköllum sam- | 

kvæmt lögum 27. febr. 1880 . . . .. 1800 | 1800 3600 

Heimilt er prestinum í Breiðabólstaðar- 

prestakalli að verja árgjaldinu af því, 142 

kr. 38 a. hvort árið, til túnasljettunar á 

á staðnum, þó með þvi skilyrði, að hann 

sljetti að minsta kosti b dagsláttur á þess- 

um 2 árum. 

3.  Endurgreidd skyndilán til embættismanna 300 800 1600 

4. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur. . 1000 1000 2000 

Samtals 23600 | 23600 47200 
|      
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Nr. 24 
1920 1921 Alls 28. nóv. 

kr. kr. kr. 

Flutt | 117401,18| 110813,07| 228214,25 
8. Lån hjå Handelsbanken, gegn veði í 

skipum, 2 milj. kr., tekid 1917 til 10 ára 

vextir /, /, hærri en forvextir Pjobbank- 

ans danska . 93000 81000 | 174000 
9. Lån hjá íslenskum botn vörpungaeigend- 

um, tekið 1917, gegn ó %/, ársvöxtum 124126,67) 124126,67) 248253,34 

10. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 

20. jan. 1918 til 25 ára með bankavöxt- 

, 85000 kr. . 4692 4488 9180 

11. Lån til Laudsverslunarinnar, tekid 2 2. jan. 

1918 með útlánsvöxtum hjá Íslandsbanka, 

að upphæð 1 milj. kr. 54000 54000 

12. Lán hjá rikissjédi Dana, tekið i. des. 

1918, med 5 ?/, vöxtum 2!/, milj kr. 125000 125000 250000 

13. Lán hjá Háskóla Íslands, tekið 10. jan, 
1919 með 5 0/, vöxtum, afborgunarlaust, 

að upphæð 1 milj. kr. . 50000 50000 100000 

samtals | 56821985! 495427,74 1063647, 59 

ll. Afborganir: 

1. Af láninu frá 1908 33333,33) C33333,34! O66666,67 

2. — —  — 1909 50000 50000 100000 
38 — — 1919" 8333,34!  8333,33! 16666,67 

ål. - 1912 33333,33|  33333,34!  66666,67 

5. — — - 1913 11280,77)  11741,30|  23022,07 

6. —  —  — 1916 4000 4000 8000 
T — titsímaláni 1917 8423,63 8850,07|  17273,70 

8. — Skipakaupalåni 200000 200000 400000 

9. — ritsimalåni Landsbankans 3400 3400 6800 

10. — Íslandsbankaláni 1918 100000 100000 

Samtals Í 452104,40, 352991,38| 805095,78 

IH. Framlag til Landsbankans, T og $. greiðsla { 100000 100000 200000 

 



Nr. 24 

28. nóv. 
  

Borðfje Hans Hátignar konungsins 

  

1920 1921 | Alis — 2 | lv | Als 
kr. | kr. | kr. 

) 120000 60000 | — 60000 | 

  

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar veitist 240000 

6000 kr., alls 246000 kr. 

tv
 

á 
Et

 
iv
 

mo
 

10. gr. 

Til ráðuneytisins o. fl. er veitt: 

kr. til landsreikninga yfirskoðunar 

  

A, 

Til ráðherra: 

a, Laun 

b. Til risnu 

24000 24000 

2000 2000 

Til utanferða ráðherra . 

Laun þriggja skrifstofustjóra 

Til aðstoðar og skrifstofukostnaðar 

Fyrir að gegna ríkiasfjehirðisstörfum 

Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshús- 

inu og ráðherrabústaðnum 

B. 
Hagstofa Íslands. 

Laun hagstofustjóra . 

aðstoðarmanns SR . 

Pappír, prentun og hefting hagskýrslna 

Prentun eyðublaða . 
Húsaleiga, hiti og ljós m. m. 

Aðstoðar- og skrifstofukostnaður 

Flyt 

  

      

1920 1921 | Alls 

kr. | kr. | kr 

26000 | — 26000 
6000 | 6000 

10500 | 10500 
43000 | 42000 

6500 | 6500 

2000 | 2000 

94000 | 
mm — | 187000 

| 

3500 3500 

2500 2500 

8000 1000 

2000 | 1500 

1500 1500 

3300 4300 

20800 20300 41100 

228100  
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1920 1921 Alis 

kr. kr | ki 

Flutt 288. | 2 | 228100 

C | 

Gjöld í Kaupmannahöfn 

1. Til sendiherra: 

a. Laun . . . . . 2 2. 12000 12000 

b. Til húsaleigu . . . . . 2000 2000 

risnu BA 2000 2000 

d. — skrifstofuhalds . . . 12000 12000 

un 28000 28000 | 

2. Fyrir meðferð utanríkismála …… 12000 12000 | 

40000 40000 ; 80000 

Samtals AN | 22. 308100 
i 

ll. gr. 

Til gjalda við dómgæsluna og lögreglustjórnina o. fl. er veitt: Fil gjald ð dómgæsl l glust, na fl. er tt 

1920 1921 Alls 
  

A. 

Dómzæsla og lögreglustjórn 

I. Laun: 

a. 'Til dómara og sýslumanna 76100 76200 

b. — hreppstjóra 18000 18000 
94100 94200 | 

2. Skrifstofukostnaður bæjarlógetans í Rvík: | 

a. Laun 9000 9000 | 
b. Húsaleiga A „ 1200 1200 | 
c. Hiti, ljós og ræsting . „1500 1309 | 

d. Yms gjöld . . . . 1000 #00 | 

12700 12500 | 

3, Skrifstofukostnadur lågreglustjorans i Rvik: | 

a. Laun fulltrúa, 2 skrifara og | 

innheimtumanns . . . . 8600 8600 | 
| 
| hb. Laun 3 tollvarða . . . .„ 8800 8800     Flyt 17400 17400 106800 106500



Nr 
98 

24 

nåv. 

' ha 

62 

  

1 7400 
Fur 

c. Husaleiga . 20,4. 2400 2400 

d. Hiti og ljós . . 1300 1500 ] 

e. Yms gjöld 3400 

  

Fastir starfsmenn á skri bæjarfóð- ils 

reglustjóra í I njóta 

eftir reglum launalaganna. 

við- hússins Í Reykjavík og 

    

fangels 

sakamá Ánnar 

mn. Mm. 
em 

Sá, FA 

lakostnaður og lögreglumála 

Borgun til sjódómsmanna 

setu- og varadómara 

Ymisleg 

>fa út stjóri 

  

m 

  

wti6indi: 

tidind - 

Til þess að g g 

    

a. Þóknun fyrir utgåfu 

m, fl. 

b Til pappirs og prentunar . 

ce. T rið sending 

med påstum …… … 1200 

900 

1000 

900 

1000 

anna 

1 kostnad ar 

  

handa embætt 

burðareyri 

á. Endurgjald 

ismönnum fyrir 

i 12000 

10000 

  

brjef . . 19% undir . 

e „mb ættisskeyti b. Fyrir 

Brunaábyrgðar- og 

tokkrar 
Til embættiseftirlitsferða . . 

fyrir aðstoð verkfróðs 

endurskoðun á skipamælingt 

Til landhelgisgæslu …… 

'firskattanefnda og fyrir skattvirð- 

opinberar byggingar 

Þóknun manns við 

im 

Gjöld til y 

ingar 2. . . FEE 3 
Kostnaður við útgáfu fasteignabókar. 

Flyt   

250090 

5000 

143800 

  
9100 | 

52000 | 

1500 | 

3500 | 

500 

50000 | 

600 | 

125200 | 

1921 

kr. 

106500 

24700 

1435200 

100 

52000 

1500 

35006 

50000 

600 ' 

120200 | 

287000 

287000



6: SA
R 

  

Flutt 

Gjöld samkvæmt 77, og 78. gr. fåtækralaga 

10. nåv. 1905 

samtals   

1920 

kr. 

125200 | 

33000 | 

    
158200 | 

1921 

kr. 

120200 

Nr. 21 

- 28. nóv. 

308400 

595400 

  

  

  

   

    

stofukostn lan 

a Í afs LISSI 

  

    að læknirinn hafi fast aðsetur í hreppnum I 

  

og að hreppsbúar leggi fram eigi minni upp 

hæð í sa Sc 

  

skyni. 

    Styrkui a í Kolbein 

  

   
   

og Miklaholtshreppi í Hnappadal 

  

læknis, 

irfjarðarhjeraði 
1 } it 

Er lÆKNIS- Styrkur til Öræfinga 

  

hjálpar 

Styrkur til bhreppsbúa í Kjósarhreppi, til 

jæÆknISD 

  

mh GG 3 Á ál hasa að álna pess al Jalpal 

styrkur til Þingvallahreppsbúa til að vitja 

læknis 

Styrkur til Flateyjarhreppsbúa í Þingeyjar- 

  

syslu til að vitja læknis . .   
100 | 

200 

200 

100 | 

86100 

1921 

kr. 

81500 | 

1000 í 

1500 | 

600 

600 

400 

200 Í 

200 

100 

86100 

Alls 

kr. 

1635000 

2000 

3000 

1200 

1200 

800 

400 

400 

200 

[72200



Nr. 24. 

28, nóv. 

  

Flutt 

Styrkur til Grímseyinga til að vitja læknis 

Styrkur til Suðureyrarbrepps í Súgandafirði 

til að vitja . 

Styrkur til Klofnings- og Skarðsbhreppa til 

I 

læknis . HA 

að vitja læknis . 

Styrkur til Holts- og Haganes hrepps til að 

vitja læknis. . 2. . NR 

Styrkur til Breiðdalshrepps í Suðurmúla- 

sýslu til að vitja læknis BN 

Styrkirnir til að vitja læknis greiðist hrepps- 

nefndunum, og eru þeir enn fremur bundn- 

ir því skilyrði, að stjórninni sje árlega send 

skilagrein um það,á hvern hátt þeim sje varið. 

Styrkur til Jökuldalshrepps, Hlíðarhrepps, 

ljaltastaða threpps í Norður- 
1 í ars s ra Suðurmúlasyslu 

Tunguhrepps og 

múlasýslu og kid: 

til ad vitja læk 

i! Til nåverand 

hrepps 300 kr. 

Ísafirði 

a. Styrkur til augnlæknis Án- 

drjesar Fjeldsted iReykjavík 3000 3000 

b. Styrkur til sama manns 

  

i aukalæ 

til lækningaferða kringum 

landið á helstu viðkomu- 

staði strandskipa, með MA 

skilyrdi, ad hann fi å 

hverri hringferð 

rt
 

  

kosti  hálfsmánaðar dvöl 

samtals á tveim hinum fjöl- 

mennustu  viðkomustöðum, 

eftir samráði við stjórnar- 

ráðið, eftir reikningi alt að 500 500 

Sernhöft í Rvik | 

seflæknis Olafs Þor- 

<a
 

==
 

| nis “A
 Styrkur tiltannlæl 

Styrkur til háls- 

steinssonar í Reyk . BR 

Styrkurinn hvort árið til læknanna Au- 

drjesar Fjeldsted, Vilh. Bernhöft og Ólafs Þor- 

steinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, 

    

Flyt   

1920 

kr. 

86100 | 
400 | 

  

1500 

4000 

3500 

2000 

2000 

  
{ 

100600 | 

1021 
kr. 

86100 

400 

200 

300 

300 

300 

1500 

4000 

3500 

2000 | 

2000 

100600 

Alls 

kr. & 

172200 

800 

400 

600 

600 

60G   
| 3000 

| 8000 
| 

1000 

4000 

4000 

201200  



24. 

65 

  

Flutt 

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 

Til starfrækslu Röntgensáha 

Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að stari- 

rækja ljóslækningastolu 

Til Ólafs læknis Ísleifssonar í Þjórsártúni, 

í viðurkenningarskyni fyrir læknisstörf 

Holdsveikraspítalinn . . . 

Sá kostnaður sundurliðast þannig hvort árið: 

IL Laun . .. HE 9500 9500 

Þar af 300 kr. persónuleg 

launaviðbót til núverandi 

spítalalæknis. 

2. Viðurværi "4 manna (ca 

  

Et, fi. 

100 a. á dag) Sr 27000 27000 

3. Klædnadur . . . . .. 2000 2000 

4. Medui og såraumbudir 1800 1800 

5. Eldsneyti . … 19000 15000 

6. Ljosmeti . . . .. 1200 1200 

T. Húsbúnaður og áhöld. .. 1200 1200 

8. Viðhald á húsum . 1500 2500 

9. Þvöttur og ræsting 1000 1000 

10. Greftrunarkostnaður 300 300 

il. Skemtanir. . 500 500 

12. Skattar o. fl. HA 1500 1500 

13. Ýmisleg gjöld . . . 1200 1200 
14. Til Olafs Hjaltesteds, upp- 

bót á vinnu við að setja 

miðstöðvarhituníspitalann 6000 

73700 64700 

Gedveikrahælid å Kleppi 

Så kostnadur sundurlidast bannig hvort årid: 

A. Laun læknis . . . . .. 3600. 3600 

Flyt 3600 3600   

1920 

kr. 

86100 

6000 

2000 

  

45100   230400 

86100 

6000 

2000 

64700 

41600 

214900 

Alls 

  
  

kr. 

172200 

12000 

4000 

3000 

138400 

86700 

445300 

Nr. 24 

— 28. nóv.
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Nr. 24 | 1991 | 1. 
| í | di 

28. nóv. i - | - 
| kr | kr. 

Flutt 3600 3600 í ) | 214900 | 445300 
sr vist i | B. Onnur gjåld: i | 

| | | | | 
I 
i | 
i | 
| { 

| | 
| | 
| 

| | 
(30 kr.) | | 

4. Meðul og umbúðir | 
5 Ljós og hiti | 

6. Viðhald og áhöld { | 

1. Þvottur og 1 nå 1000 1 | | 

8. Skemtanir . . . „500 500 | | 

9. Skattar m. m. 900 900 | 
z . + ) } | I 

10. Oviss gjöld . . 800 300 ! 

bar frå dragast 

með 60 

100      
ZX 

LACO 

  

24560 24560 | i 

    

74040 | 49330 | 12 

  

25. Heilsuhælið á Vífilss 

    

Sá kostnaður sundurliðast | | 

A. Laun læknis . 100 1000 | | 

B. Laun adstodarlæk zu k | 

  

     fæðis og húsnæðis . 2000 2000 

C. Önnur 

I, Kaup starfsmanna 16000 16000 | | 
: v i 

&ld: 

  

11 90 
LOU 2, Vidurværi . . . …. 7 

  

a ir 
3. Lyf og | | 

| | 
gogn | 

4. Ljós og 

>. Þvottur 

  

  
 



26. 

27. 

67 

  

  

  

  

  
      

1920 1921 Alls 

kr. kr, kr. 

Flutt 137840 113130 304440 264230 568670 
6. Vidhald husa . . .. 3000 3000 

7. Vidhald vjela . . .. 3000 3000 
3. Skattar og VV ER” 

ing . . 2000 — 2000 
9. Húsbúnaður og áhöld 4000 4000 

10. Flutningskostnaður .. 3500 3500 

11. Óviss gjöld . . . . 1000 1000 

, 154340 129630 

Þar frá dragast tekjur: 

Meðgjöf með 65 sjúk- 

lingum, 3 kr. á dag 71175 

Meðgjöf með 5 sjúk- 

lingum, 5 kr. á dag 9125 

80300 30300 

Mismunur 14040 49330 

Til undirbunings landsspitala . 7500 7500 15000 
Styrkur til aðgerðar á sjúkrahúsinu „Gud 
mands Minde, alt að …. 23000 23000 
Styrkur til vidgerdar sjúkrahússins á Pat- 
reksfirði . re eee, 2500 2500 

Styrkurinn er hundinn því skilyrði, að 

ekki minni upphæð komi annarsstaðar frá. | 

Önnur gjöld: | 
a. Styrkur til sjúkrahúsa og | 

sjukraskyla . . . . . . 8000 8000 | 
Styrkurinn  veitist eltir | 

fjölda legudaga, 60 aurar | 
fyrir hvern das, gegn þvi, | 

að hjerað það, sem sjúkra- | 

húsið á, leggi fram eins | 
mikið og styrknum nemur. | 

b. Styrkur til þess að koma | 

upp sjukraskylum å fostum | 
læknissetrum, alt að þriði- | 

Flyt 5000 8000 337440 | 271730 609170 

Nr. 

28. 

25 
nóv,



Nr. 24 

28. nóv. 

G
 

sa 
Flutt 

ungi byggingarkostnaðar, þó 

aldrei meira en nemi 5000 

kr. á hverja þúsund hjer- 

aðsbúa, og með því skil- 

yrði, að stjórnarráðið sam- 

þykki teikningu af húsinu, 

eftir að hafa álit 

landlæknis, og að sýslufje- 

lag það eða hreppsfjelag, er 

sjúkraskýlið heyrir til, taki 

það að sjer til eignar og 

rekstar. . . . 

fengið 

„ Bólusetningarkostnaður 

GHjöld samkv. 13. gr. í lög- 

um 16. nóv. 1907, um varn- 

ir gegn útbreiðslu næmra 

sjúkdóma . . …… . 

Af fyrra árs veitingu greið- 

ast bæjarsjóði Vestmanna- 

eyja 4000 krónur til endur- 
gjalds kostnaði við varnir 

gegu mislingum árið 1916 

(eftirgjöf á láni). 

Gjöld samkv. 25. gr. í lög- 

um 6. nóv. 1908, um varnir 

gegn því, að nærnir sjúk- 

dómar berist til Íslauds. 

Kostnaður við heilbrigðis- 

eftirlit lækna með alþýðu- 

skólum. SN 

Styrkur til hjeraðslækna til 

utanferða, í því skyni að 
afla sjer nýrrar læknisþekk- 

ingar FA 

Þennan styrk veitir 

stjórnarráðið eftir tillögum 

landlæknis og má hann 

ekki fara fram úr 250 kr. 

68 

  

8000 

1500 

8000 

1000 

1500 

3000 

Flyt 2300 ) j =
 

8000 

20000 

1500 

1000 

1000 

1500 

3000 

39000   

  

  

211730 337440 | 

  

  
  
|- 

i 

Alls 

kr. 

609170 

609170



Flutt 

fyrir hverja mánaðardvöl 

erlendis 

Til Halldórs Hansens lækn- 

is, utanfararstyrk 

Til Guðmundar Thorodd- 

sens læknis, til að framast 

Á ol kann erlendis 

Styrkur til sjúkrasamlaga 
= 

  

Af þessum styrk g 5 

7 sjúkrasamlagi Hins 

má þó ekki 

þeim styrk, 
sjúkrasamlög fá að lögum 

  

7 

Til sjúkrasjóðs Feilshrepps 

í Skagafj arðarsýslu 

Til sjúkrasjóðs 

urardóttur, í eitt skift i. 

Til sjukra- og slysasjóðs 

verkamanna i 

„Dagsbrún 

( IS8- 

    

  
fjelaginu 

Til berklahjúkrunartjelags 

ins sLiknar> 

gegn að minsta kosti 1000 

kr. framlagi frá bæjarsjóði 

Reykjavíkur. 

Styrkur handa sjúklingum 

með  hörundsberkla, sem 

ekki verður átt við hjer á 

landi, til að leita sjer lækn- 

inga erlendis, alt að 

  

Styrkur til hvers sjúk- 

lings nemi að jafnaði ekki 

meiru en tveim þriðju alls 

kostnaðar. 

Til Kristjáns Símonarsonar 

Flyt 

  

69 

  

23000 39000 

2000 2000 

4900 4200 

200 

1000 

1000 

1500 1500 

39900 49700   
  

Alls 

kr. 

609170 

Nr. 24 

28. nov.



  

70 

  

Flutt 39900 49700 

á Hraunum til þess að leita 
tap Iirnina: aa sjer lækninga , …, 1500 

    

1099 t 
1921 

KI 

TTT at ir 609170 

91100 

  

  

        

ert 

    

15. gr 

Til samgöngumála er veitt: 

| i , 

1920 | | AU: 

1, | | MN 
Kl | i KI 

| i 

A. | | 

Póstmál | 

Laun 

a. Póstmeistara . | 

b. 1. Póstafgreiðslumanna (5) | | 

i i k 12100 12100 | | 

2. Póstafgreiðslumanna ut- | 
Darra win Toaf | 

| JAVIKUT, ÍS |     
C. 

  

   
    

  

   

12000 

konar pos 

ekki fast 

landa oe 

fram auglýstri áætlun. 

Annar k 

a. Skrifstofukostnaður póst- 

meistara, eftir reikningi 

alt að. 5 . 5000 5000 

ostnatur:   
Flyt 5000 5000 | 

57100 

1000 

„1100 | 

100000 |
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Flutt 5000 
b. Skrifföng m. m. … 1500 

c. Skrifstofukostnaður og að- 

stoð póstafgreiðslamanna á 
stærri þóstalgreiðslum utan 

Reykjavíkur, alt að . . . 8000 
d. Húsaleiga á stærri póstaf- 

greiðslum utan heykjavíkur 8000 

e. Önnur gjöld. .. 25000 

f. Til  uppbdtar á launum 

póstmanna (annara en pósta 

og brjefhirða), sem ekki 

standa í launalögum, alt að 350000 

B. 
Vegabætur. 

1. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Vegamálastjóri: 

a Laun . . . . . . . 4000 

b. Ferðakostnaður og fæð- 

ispeningar, eftir reikn- 

ingi, alt að —. . . .. 1500 
2. Til aðstoðarmanna og 

mælinga, alt að . . . . 8000 

3. Skrifstofukostnaður . . . 4800 

il. Flutningabrautir: 

1. Húnvetningabraut . . . 10000 

2. Skagfirdingabraut . . . 5000 

3. Grimsnessbraut . . . . 10000 

4. Hvammstangabraut. . . 10000 

b. Vidhald flutningabrauta . 35000 
6. Til aðgerðar og endurbygg- 

ingar Flóabrautarinnar #. 25000 

gegn því, að ayslan leggi 

fram einn þriðja kostnaðar. 

5000 

1500 

3000 

8000 

25000 

30000 

4000 

1500 

3000 
4800 

8000 

18000 

20000 
20000 
35000 

25000 

  

  

        

1920 1921 Alis 

kr. kr. kr. 

157100 157100 

17500 77500 

234600 234600 
469200 

18300 18300 

95000 126000 

113300 144300 469200 

Nr. 94 

28. nóv.



  

1920 | 
28, nóv 20 | 

kr. 

Flutt 113300 | 144300 |  469200 

  

HI. Þjóðvegir: 

I. Stykkishólmsvegur . 20000. 10000 

2. Frá Gljúfurá upp Norð- | 

urårdal. . . , 20000 20000 | 

3. Langadalsvegur i Huna 

vatnssýsiu „0... 15000 15000 

4. Hróarstunguvegur . . . 20000 10000 

5. Vallavegur í Fljótsdals- 

hjeraði . . …. 10000 

6. Vegurinn úr Hrútafjarð- 

arbotni í Gilsfjarðarbotn 

(Krossárdalsvegur) 6000 6000 

{. Til þjóðvegar í Dalasýslu 6000 6000 

íðalsvegur . . . - 5000 35000    
   

    

9. larnesví 10000 | 

10. Sui Jurgsveita ; i | 

Skaftafellssyslu .…… .. 3000 | | 

11. rar vegabætur og vid- | | 

hald 32500 | | 
127500 | 124500 | 

IV, rer FA dg . 12000 | 12000 | 

V. 1. Til áhalda . . . 15000 15000 | | 

5 Til åhalda vid endurbygg- | 

ingu Flóabrautarinnar 30000 | 
— 45000 | 15000 | 

VI. Tillög til akfærra sysluvega, alt ad .. 50000 | 50000 

gegu ad minsta kosti jafnmiklu | 

annarsstaðar frá og öðrum þeim skilyrð- 

    

um, sem sett eru í reglugerð nr. 3, 3. | 

januar 1916. | 

VII. Til þess að ryðja akfæran veg frá Kópa- | 

skersvogi inn ad Jokulsårbru i Oxarfirdi, | 

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi     annarsstaðar frá (endurveiting) A 1000 | 1000 ! 

VIII. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum . 300 | 300 | 

IX. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti HF 500 | 500 

X. Til dragferju á Þverá hjá Hemlu | 6000 

XI. Til dragterju á Skjálfandafljóti hjá Bergs- | | 

Flyt 349600 | 353600! — 469200



1. 

Il. 

  

Flutt 

staðaey, annars- 

staðar 

se en 

frá 

því, til 

(endurveiting) 

er vantar, 

C. 

Til strandferða: 

I. Til strandferðaskipanna 

„Sterlings< og >Suður- 
lands>, eftir áætlunum, 

er ríkisstjórnin semur 

með samráði við Eim- 

skipafjelag Íslands, alt 

2. Til Þorsteins kaupmanna 

Jónssonar og Co. 

75000 75000 

100000 100000 

Styrkurinn undir 2. lið veitist með 

þeim skilyrðum: 

a. Til ferðanna sje haft skip, sem sje 

minst 250 smálestir (Reg. ton) að 
stærð, hafi rúm fyrir 40--60 farþega 

á 1. og 2. farrými og 2—300 far- 

undir þiljum. 

sem þingið 

þega á 3. farrými, 

h. Skipið sigli eftir áætlun, 

samþykkir. 

e. Gjaldskrá fyrir farþega og flutning 

sje eigi hærri en hjá Fimskipafjelagi 

Íslands. 

Landsstjórnin gangi tíkt eftir, að skil- 

yrðum þessum sje fullnægt, og greiði því 

að eins styrkinn, að enginn misbrestur 

verði á því. 

Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum: 

1. Til ferða um Faxaflóa veit- 

ist h/f Eggert Ólafsson, 

samkv. framkomnu til- 

boði, alt að. . 20000 20000 

Flyt 20000 20000   

1920 

kr 

349600 

349600. 

175000 

175000   

… 1921 | Alls 
kr. kr. 

353600 469200 

1000 

354600 

704200 

175000 

(| 
| 

175000 1173400   

Nr. 24 
—— 28. nåv.



Nr. 24 

28. nóv. 

  

Flutt 20000 20000 

9, Til ferða um Breiðafjörð, 

alt að. 000. 18000 18000 

3. Til ferða um Isafjardar- 

djúp, alt að. . 9000 9000 

4. Til Skaftfellingabáts, alt að 18000 18000 

5. Til vjelbátsferða við Rang- 

ársand, alt að. . 1800 1600 

6. Til vjelbátsferða milli Þat- 

reksfjarðar og Rauðasands, 

alt að. . Er 800 300 

7. Til Lagarfljótsbáts, alt að 800 800 

8. Til vjelbátsferða meðfram 

Mýrasýslu, alt að 800 800 

9. Til vjelbátsferða á Hvítá 

í Borgarfirði, alt að. 300 300 

Styrkir þessir veitast með þeim skil- 

yrðum: 

1. Að hlutaðeigandi hjeraðsstjórn sendi 

stjórnarráðinu, eigi síðar en 6 vikum 

áður en ferðirnar hefjast, skjöl þau, er 

hjer greinir: 
a. Vottorð skipaskoðunarmauna um, að 

bátarnir sjeu traustir, vel útbúnir og 

hentugir til ferðanna. 

b. Uppkast að ferðaáætlun bátsins eða 

bátanna. 

c. Uppkast að gjaldskrá 

flutning og vöruflutning. 

d. Áætlun um tekjur og gjöld bátsins 

eða bátanna. 

Að stjórnarráðið samþykki skjöl þau, 

sem nefnd eru undir tölul. 1. a.—d., 

án breytinga eða með breytingum, 

sem hlutaðeigandi hjeraðsstjórn siðar 

fellst á. 

fyrir fólks- 

Flyt 

19 20 

kr. 

175000 

69500 

  
  2 44: 500 

1921 

kr. 

175000 

69500 

244500 

  

  

|. Alls 

kr 

1173400 

489000 

1662400



II 

D. 

6. 

ææ
 

15 

  

Flutt 

Að landssjóðsstyrkurinn nemi ekki meiru 

fyrir hvern einstakan bát en hálfum 

rekstrarkostnaði bátsins, samkvæmt 

reikningi, er stjórnarráðið samþykki 

fyrir hvert einstakt útgerðartímabil. 

Að útgerðarmenn bátanna sjái um, að 

reikningsfærslan verði samkvæmt fyrir 

mælum stjórnarráðsins, og að eyðu- 

blöð, sem það lætur í tje, verði rjett 

útfylt 
Að útgerðarmenn sendi stjórnarráðinu 

reikninga bátanna áður en síðasti, 

fjórði, hluti styrksins útborgast. 

Að þeir bátar undir II lið, sem hafa 

fasta ferðaáætlun og halda eiga dag- 

bók, sendi stjórnarráðinu í lok hvers 

mánaðar, á meðan bátarnir ganga eftir 

ferðaáætluninni, staðfestan útdrátt úr 

dagbók sinni, er sýni. hvar strandferða- 

bátur er staddur á hverjum degi og 

tíma. 

Breiðafjarðarbátnum skal skylt að koma 

við í Skógarnesi og á Búðum í 2 ferð- 

um frá Reykjavík og til Reykjavikur. 

D. 

Hraðskeyta og talsimasamband. 

Ritsimafjelagið mikla norræna, 

árgjald (til 1925) . 2 2 20 20 80 

Til vidauka simakerfa, smærri efniskaupa 
o. fl . 

Til lagningar nýrra lina: 

a. Egilsstaðir- Borgarfjörður 

bh. Akureyri Grenivík 

c. Blönduós--Kálfshamarsvík 

umsamið 

60000 

28500 

56000 

Flyt 144500   

1920 

kr. 

35000 

20000 

55000   
  

35000 

20000 

55000   

Alls 

kr. 

1662400 

1662400 

Nr. 24 
28. nóv.



16 

  

  

    

    

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

. Flutt 144500 55000 55000 1662400 

d. Hólmavík--Reykjarfjörður 

(Kúvíkur) . 2... 15000 

e. Búðardalur-— Króksfjarðar- 

NES 8... 90000 
—— 144500 165000 

Símalinurnar undir staflið c —e. verði 

því að eins lagðar, að trygging sje 

fyrir, að ný lína, lögð fyrir lánsfje, 

komi jafnframt frá Reykjavík til Borð- 

eyrar. Að öðrum kosti má verja fjár- 

upphæðunum, sem til þeirra eru ætl- 

aðar, til lagningar þeirrar línu. 

IV. Til starfrækslu landsímanna m. m.: 

1. a. Laun landsímastjóra . 3500 3500 

b. Persónuleglaunaviðbót 1500 1500 

2. Laun símaverkfræðings . 3200 3200 

3. Aðstoð ogannarkostnaður 5000 5000 

4. Ritsímastöðin í Reykjavík 50000 50000 | 

5. Þráðlausa stöðin við Rvik 9000 9000 | 

6. Åhalda- og efnisvörður 3000 3000 | 

7. Ritsimast&din å Akureyri | 
åsamt bæjarsimakerfinu . 18000 20000 | 

8. Ritsimast&din á Seyðis- | 
firði ásamt  bæjarsima- 

kerfinu. . . . . . . 22000 22000 

9. Ritsímastöðin á Ísafirði, 
ásamt bæjarsímakerfinu . 13000 13000 

10. Símastöðin á Borðeyri . 8000 8000 

1). Símastöðin í Hafnarfirði 

alt ad . . . . . . . 2500 2500 

12. Símastöðin í Vestmanna- 

eyjum, alt að . . . . 3500 3500 

13. Símastöðin í Flatey . . 2500 2500 

14. Símastöðin á Siglufirði . 3500 3500 

15. Til aukaritsímaþjónustu . 2000 2000 

16. Til simastöðvarstjóra á 

Siglufirði, uppbót á laun- 
UM „1200 

Flyt 151400 152200 1995000 220000 1662400    



  

  

Nr. 24 
… 3920 f 1921 | Als og név. 

kr. kr. kz. 

Flutt 151400 152200 199500 220000 1662400 

17. Gjöld til eftirlitsstöðvar 

og aðrar talsímastöðvar. 18000 18000 

IS. Til uppbótar á launum 

símafólks, sem ekki stend- 

ur í launalögum, alt að 49000 49000 

218400 219200 | 
Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. 25000 25000 

Viðbót og viðhald stöðvanna SN . 10000 10000 

„ Kostnaður við ferðalög vegna starfræksl- 
unnar, eftir reikningi, alt að . A 6000 6000 
Vidhald landsimanna . . .... 8... 50000 50000 

. Tillag til alpjodaskrifstofunnar i Bern. . 590 | 550 

509450 | 530730 
—————|———| 1040200 

E. | 
Vitamål 

. Stjorn og undirbåningur vitamåla 

1. Laun vitamálastjóra . . 4000 4000 

Hann sje umsjónarmað- 

ur vitanna og einnig ó- 

keypis til verkfræðilegr- 

ar aðstoðar landsstjórn, 

hjeraðsstjórnum og bæj- 

arstjórnum, eftir ákvæð- 

um landsstjórnar.   2. Til verkfróðrar aðstoðar 3000 3000 

3. Til skrifstofuhalds, eftir | 
reikningi, alt að „3000 3000 | 

4. Ferdakostnadur og fædis- | 
peningar, eftir reikningi, | 
alt ad 1500 1500 1 

— 11500 11500 | 
I. Laun  vitavarða eftir | 

launalögum áætlað . . 5000 5000 | 
2. Laun vitavarda, sem ekki | 

standa i launalågum |, 9100 10550 | 
— 14100 15550 

2702600       Flyt 25600 27050 |



Ill. Reksturskostnaður vitanna . 

IV. Bygging nýrra vita: 

1. Svalvogaviti. 

2. Galtarviti. 

Þar í kaupverð jarðar- 

innar Keflavíkur í Suður- 

eyrarhreppi og bygging 

húss handa vita verði 

3 Gjögurviti. 

4. Hríseyjarviti. . 

Fjårveitingin er bundin 

bvi skilyrdi, ad annars- 

stadar frå komi fje pad, 

er naudsynlegt er til ad 

reisa jafnframt vita á 

Hjalteyri og Svalbarðs- 

eyri, enda skal fram- 

kvæma það eftir fyrir- 

sögn vitamálastjóra. 

5. Kambanesviti 

6. Strætishornsviti 

í. Papevjarviti 
Fjár veitingarnar til 

Strætishorns og Papeyjar- 

vita eru bundnar þvi skil- 

yrði, að annarstaðar frá 

komi það fje, sem þarf 

til þess að reisa jaln- 

frarnt vita á Karlsstaða- 

tanga, Djúpavogi og Hró- 

mundarey. 

8. Stokksnesviti. 

9. Hvanneyjarviti 

18 

  

Flutt 

. 17500 

. 23500 

. 35300 

19000 

20000 

. 20000 

19000 

39300 

6000 

V. Sjomerki, bar med talid viðhald sæluhúsa 

VI Ymislegt RA 

Samtals 

  

      

1920 1921 Alls 

kr. | kr. kr. 

25600 | 27050 2702600 

28200 | 31200 

140300 55300 

3000 3000 

5000 5000 

202100 121550 323650 

3026250 

 



14. gr. 

Til kirkju- og kenslumála er ætlað: 

  

A. 

Andlega stjettin. 

a. 1 Laun biskups . „ . . . 5000 5000 

2. Skrifstofukostnaður, eftir 

reikningi. . . . , .… 1000 1000 

b. Önnur útgjöld: 

1. Til  prestakalla  sam- 

kvæmt lögum 27. febrú- 

ar 1680, 1. gr. . . . 1006,41 100641 

2. a. Til bráðabirgðaupp 

bótar á brauðum. . 4000 3500 

b. Uppbót á árið 1919. 500 

Til Björns Stefánssonar 

prests, uppbót á húsa- 

bótarkostnaði . . . . 1200 

4, Til Jónmundar prests 

Halldórssonar á Stað í 

Grunnavík, uppbót á 
byggingarkostnaði á 

pþrestssetrinu . . . 10000 

Veitingarnar undir 3. 

og 4. lid eru bundnar 

bvi skilyrdi, ad hus og 
mannvirki verdi jardar- 

eign. 

5. Viðbót við eftiflaun þau, 

er fátækir uppgjafaprest- 

ar og prestsekkjurnjóta 

samkvæmt lögum  . . 5000 5000 
6. Framlag til prestlauna- 

sjóðð 2. 5... 35000 35000 

1, Til útgáfu ársskýrslu 

fyrir hina íslensku þjóð- 

kirkju 20 400 

8. Ferdastyrkur handa 

Flyt 56706,41 44906,41 
      

1920 | 1921 

kr. | kr. 
| 
I 

| 
| 

1 

6000 | 6000 

| 
| 

6000 6000 

| i Alls 

kr. 

  

Nr. 24 

28. nåv.



Nr. 24. 
28. nóv. 

BBU 

  

Flutt 56706,41 44906,41 

prestum til að sækja 

Synodus . 1200 1200 

Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, 

þeim prestum, er Synodus sækja og heima 

eiga utan Rangárvalla-, Arnes-, Kjalar- 

ness-, Borgarfjarðar og Mýraprófastsdæmna, 

þó aldrei meira en 100 kr. til hvers. 

B. 

Kenslumál 

I. Til háskólans: 

a. Laun FE . 

b. Til prófessors Einars Arnórssonar, 

viðaukalaun BE 080. 

c. Styrkur til dócents Magnúsar Jóns- 

sonar til rannsókna á kirkjusögu Ís- 

lands 

d. Aukakensla: 

I. Til hjeraðslæknisins í 

Reykjavík 1500 1500 

2. Til kennarans í laga- 

legri læknisfræði. 500 — 500 

3. Til kennara í Got- 

nmesku, engilsaxnesku 

og germönskum fræð- 

um 3500 3500 

e. Styrktarlje: 

1. Námsstyrkur 15000 15000 

2. Húsaleigustyrkur. 1000 7000 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má 

að eins veita reglusömum og efna- 

litlum stúdentum, 175 kr. mest um 

árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest 

í námsstyrk. Húsaleigustyrk má 

Flyt 

1920 

kr. 

6000 

51906,41 

  

45350 

2550 

1500   
5500 

22000   

63906,41 

  16900 

A | 
kr. 

6000 

46106,41 

52106,41 

46633,33 

2400 

1500 

5500 

22000   18033,33 

Alls 

kr. 

116012,82 

116012,82
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Flutt 
venjulega ad eins veita utan bæjar- 
studentum. 

f. Til læknadeildar: 

1. Kaup kensluáhalda 800 800 
2. Umbúðir við ókeypis 

klinik . 200 200 

g. Fyrir starf við gerlarannsåkn og 
kenslu í efnafræði . 

h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla 

i. Önnur gjöld: 
I. a. Laun ritara. 800 800 

b. Dýrtíðaruppbót 500 500 

2. a. Laun dyravarðar, 

auk hlunninda, sem 

hann hefir áður 

notið . 1600 1600 

b. Dýrtíðaruppbót 1000 1060 
3. Einkalaunabót núver. 

dyravarðar, er hann 

lætur af  leikfimi- 

kenslu við Mentaskól- 

ann. 1200 1200 
4. Yms gjöld 1500 1500 

II. Námsstyrkur til íslenskra stúdenta í er- 
lendum skólum FF 

þó ekki yfir 1200 kr. handa hverjum. 
Sækja mega þeir hvern viðurkendan há- 
skóla á Norðurlöndum og í helstu menn- 
ingarlöndum öðrum, en senda verða þeir 
stjórninni hjer skilríki fyrir því, að þeir 
stundi nokkurt það háskólanám, sem 
þeir fá eigi kenslu í við Háskóla Íslands. 

Af þessu fje fær Anna Bjarnadóttir, 

Flyt 

1920 

kr. 

16900 

1000 

2000 

1500 

6600 

88000 

8000     

1000 

2000 

1500 

6600 

39133,33 

8000   

Nr. 24 
— 28, nåv. 

Alis | 

kr. 

116012,82 

177133,33 

16000 

309146,15



  

Öl 

Nr. 24 í 
1920 1. 1921 | Alls 

28. nóv. SEN ME DD 

kr | 1 | kr. 
Flutt …… | .…. | 309146,15 

Sæmundssonar, jafnan styrk sem adrir | 

studentar. 

II. Mentaskålinn almenni: | 

a. Laun . . . .. . SN 29000 | 22000 | 

b. Adstodarfje: | | 

1. Handa fimleikakenn- | | 

ara... . . 1200 1200 | | 
Hann kennir auk þess | | 

leikfimiog likamsfrædi | | 

í Kennaraskólanum, 

9, Til dyravarðar. . 1000 1000 | 

3. a. Til söngkennara . 6060 600 | | 

b. Dýrtíðaruppbót. . 400 400 | | 
— 3200 | 3200 | 

c. Önnur gjöld: | 

1. Til bókasafns skól- 

ans. 80 400 400 | 

2. Til bókasafns skóla- | 
pilta... „200 ! 

3. Til  eldiviðar, ljósa 

og ræstingar . . . 6500 5000 

4. Til skólahbússins ut- 

an og innan . . . 3000 2000 

5 Til tímakenslu og til 

prófdómenda, alt að 11500 11500 

6. Húsaleigustyrkur 

handa 36 lærisvein- 

um, 50 kr. handa 

hverjum .. „ . 1800 1800 

7. Nåmsstyrkur . . . 2000 2000 

8. Læknispbpåknun . . . 200 200 
9. Til vísindalegra á- 

halda við kensluna 300 300 

10. Ýmisleg útgjöld . . 2000 2000 
11. Til þess að gefa út 

kenslubækur handa 

Flyt 27900 25200 25200 25200 1 309146,15    



IV. 

  

Flutt 27900 25200 

Mentaskólanum, alt 

að 80 kr. fyrir örk- 

ina . . 0.0.0... 1000. 1000 

12. Til áhalda við fim- 

leikakenslu HR 100 100 

13. Til verðlaunabóka 100 100 

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 innanbæjar- 

mönnum, að öðru jöfnu. Finni stjórn- 

in, í samráði við kennara skólans, 

aðra leið til að afla skólanum fjár 

í þessu skyni, t. d. með skólagjöldum, 

má þessi styrkur lækka að því skapi. 

  

Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 

a. Laun A . 

At bessari upphæd eru persónuleg- 

ar launaviðbætur til núverandi 1. 

kennara 400 kr, kennara 200 kr. 

og 3. kennara 400 kr. 

b. Önnur gjöld: 

Í a. Til aukakennara 

þriggja —. „2400 2400 

b. Dýrtiðaruppbót 1600 1600 

2. Timakensla . . . . 1800 1800 

3. Til bóka og kenslu 

áhalda. . . . .… 1000. 1000 

1 Til eldiviðar og ljósa 2000 2000 

5 Námsstyrkur  . . . 800 800 

Utanbæjarnemendur 

gangi að styrk fyrir 

Flyt 9600 9600   

1920 

kr. 

25200 

29100 

9600 

9600 

  

  

  

1921 Alls 
kr. 

25200 

26400 

51600 

9600 

9600 

  

  

kr. 

309146,15 

105900 

415046,15 

Nr. 24 

28. nó v.



Nr. 24 

28. nóv. 

6. 

„ Til ymislegra 

Flutt 
innanbæjarnemendur 

að öðru jöfuu. 

a. Til dyravörslu. 

b. Dýrtíðaruppbót 

Til skólahússins utan 

og innan. HA 

gjalda 

V. Kennaraskólinn: 

a. Laun. 

  

9600 9600 

600 600 

400 400 

6000 2000 
1000 1000 

Þar af persónulegar launaviðbætur 

handa 1. og 2. kennara 200 kr. til 

hvors. 

b. Önnur gjöld: 

1. Tímakensla . . 2500 2500 

2. Eldiviður og ljós. 4000 3600 

3. Bókakaup og áhöld . 300 300 

4. Námsstyrkur 3000 3000 

Utanbæjarnemendur 

gangi að styrk fyrir 

innanbæjarnemendum 

að öðru jöfnu. 

5. Til viðhalds 1000 1000 

6. Ýmisleg gjöld 2000 2000 

VI. Stýrimannaskólinn : 
a. Laun. 

b Önnur gjöld: 

1. 

2. 

Til timakenslu 

Til útgáfu íslenskrar 

siglingafræði 

Flyt 

8600 8600 

2000 2000 

10600 10600 

kr 

} 1920 | 

9600 | 

[7600 

27200 | 
| | 

1000 

  
12800 

19800 | 

4400     4400 

„I 
kr. 

9600 

1000 

12400 

19400 

4400 

  

  
  

Als 
kr. 

415046,15 

50400 

39200 

4400 | 504646,15



85 

  

Flutt 

3. Til eldiviðar og ljósa 

4. Ymisleg gjöld 

10600 10600 

4000 3500 

2000 2000 

VII. Til vjelstjóraskólans: 

a. Laun. 

b. Önnur gjöld: 

1. Til tímakenslu 1500 1500 

2. Húsnæði m m 1200 1200 

3. Ljós og hiti 1000 800 

4. Ýmiss kostnaður 500 500 

VIII. Til bændakenslu : 

I. Til bændaskólans á Hólum: 

a. Laun. FR 

b. 1. Tilaðstoðarkennara 1000 1000 
2. Dýrtiðaruppbót 600 600 

c. Til smíða. og dráttlistarlenslu 
d. Önnur gjöld: 

1. Til verklegs náms, 

alt að 1400 1400 
2. Til kensluáhalda 300 500 
3. Tileldiviðarogljósa 3000 2500 
4. Ýmisleg gjöld 1000 1000 
ð. Til undirbúnings 

ralorkuveitu. 5000 

2. Mil bændaskólans á Hvanneyri: 
a. Laun. 

b. 1. Til aðstoðarkenslu 1000 1000 
2. Dýrtíðaruppbót 600 600 

Flyt   

1920 

kr. 

4400 

16600 

21000 

2400 | 

4200 

6600   2700 | 
| 

1600 | 

1000 | 

| 
| 
I 

5900 

15700 | 11200 | 

1600 | 

4300 | 

Nr. 24 

    

39 { a 
… 192 1 me Als | 98, nåv. 

kr kr. 

4400 | 504646,15 

16100 

20500 
41500 

2400 

4000 | 

6400 | 
——| 135000 

2700 | 

| 
1600 | 

1090 | 

10400 

26900 

1600   
4300 | 586046,15



  

Nr. 24. 

28. nóv. 

Flutt 

c. Til smíða- og leikfimiskenslu 

d. Önnur gjöld: 
1. Til verklegs náms, 

alt að. 1400 1400 

2. Til kenslváhalda 500 500 

3. Til 

ljósa 

4. Ymisleg 

eldiviðar og 

3000 2500 

1500 1500 gjöld 

Styrkurinn til verklegs náms við 

bændaskólana á Hólum og Hvann- 

eyri veitist nemendum, sem stunda 

verknám, samkvæmt samningi, eigi 

skemur en 6 vikur á ári og skila 

skólanum dagbókum um vinnubrögð- 

in yfir námstímann, og nemi styrkur 

inn aldrei hærri upphæð á hvern 

nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 

námstímans. 
Styrkinn má að eins greiða eltir á, 

samkvæmt skýrslu um námið, og sje 

i henni getið, hve háan 

hver nemandi skal fá. 

vikustyrk 

3. Til skólahalds á Eiðum: 

a, Laun. 5 

b. Til aðstoðarkenslu 

c. Önnur gjöld: 
1. Til búnaðarnáms . 1200 1200 

2. Til kensluåbalda 5300 500 

3. Til eldiviðar og 

ljósa 3000 2500 

Flyt   

1920 

kr. 

4300 

809 

6400 

11500 

4600 

2000 

4100 

11300 

  

  

1921 

kr. 

4300 

800 

5900 

11000 

4.600 

2000 

4200 

10800 

  

  

Alls 

kr. 

586046,15 

29500 

22100 

630646,15



  

Flutt 

Til iðnfræðslu: 

a. Til lðnaðarmannafjelagsins í Reykja- 

      

vík, fil þess að reka iðnskóla í Rvík, 

undir yfirumsjón landsstjórnarinnar 

b. Til Iðnaðarmannafjelag si á Aku 

eyri, til kvö . 

c. MilÍðnaðarmanna á Ísafirði, 

til kvöldskólahalds 

Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðis. 

firði, til kvöldskólahalds 
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó 

ekki fara yfir % rekstrarskostnaðar. 

Skólar þessir skulu senda stjórnar- 

ráðinu skýrslu, enda 

stundaskrá þeirra. 

samþykki það 

„ Til verslunarskóla: 

a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslun- 

  

armannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

að halda uppi skóla fyrir verslunar- 

menn, undir yfirumsjón landsstjórn- 

arinnar, þó ekki yfir 3/, kostnaðar 

Til sambands samvinnufjelaganna, til 

þess að halda uppi verslunarskóla 

undir yfirumsjón landsstjórnarinnar, 

þó ekki yfir 3/, kostnaðar 

XI. Yfirsetukvennaskólinn: 

  

1. Laun forstöðumanns 

2. Til verklegrar kensiu: 

a. Laun Þriggja yfirsetu- 

kvenna Í Reykjavík #00 900 

b Annar kostn., alt að 400 400 

Flyt   

1920 

kr. 

9000 | 

7000 

16000 

| 
í 
| 
{ | 
| 

i 
| 
| 
| 
| 

| 

1000 | 

1300 | 

2300 | 

1921 

kr. 

6000 

1000 

1000 

600 

8600 

9090 ; 

7000 

16000 

1000 

1300 

2300 

  

  

Alls 

kr. 

630646,15 

17200 

32000 

679846,15



Nr. 24. 

28. nóv. 

1 
3 Styrkur til nåmskvenna ) 

> 

4. Husaleiga, hiti, 

kvenna: 

a. Til kvennaskólans í 

Reykjavík, að 

minsta kosti 1500 kr 

framlögum annars- 

staðar að en úr lands- 

sjóði 

b. Til sama skóla, 40 kr 

fyrir hverja náms- 

mey, sem er alt árið, 

alt að. 

c Námsstyrk. til sveita- 

stúlkna við sama skóla 

XIL Til 

| 

gegn 

kvennaskólans á 

gegn að 

Til 

Blönduósi, 

minsta kosti 1000 kr. 

framlögum annars- 

staðar að en úr lands- 

sjóði 

b. Til sama skóla, 40 kr. 

fyrir hverja náms- 

mey, sem er alt árið, 

að. 

BY
 

alt 

88 

  

ljés og ræsting 

14000 

2000 

600 

Flutt 

14000 

2000 

600 

8000 

1400 

8000 

1400 

Skólar þessir standi undir yfirumsjón 

landsstjórnarinnar. 

| almennrar 

„ Til barnaskóla, þar af 

í kaupstöðum 12000 kr. 

XIIL barnafræðslu 

til barnaskóla 

Flyt 

1920 | 

kr. 

2300 | 

3000 

300 

5600 í 

16600 

26000 

35000     3: 5000 ) 

1921 
kr. | 

2300 | 

3000 | 
300 | 

16600 

9400 

26000   
35000 | 

35000 T 

Alls 

kr. 

679846,15 

11200 

52000 

143046,15



9 

89 

  

Flutt 

Styrkur þessi veitist með því skil- 

yrði, að skólarnir njóti, til móts við 

styrkinn úr landssjóði,  jafnmikils 

styrks úr bæjarsjóði, hreppssjóði eða 

fræðslusjóði. Af styrknum veitist 1000 

kr. til barnaskólans á Ísafirði fyrir 

skólaárið 1917 til 1918 

„ Til farskóla, alt að 300 kr. til hvers, 

og til eftirlits með heimafræðslu, alt 

að 100 kr. til hvers hrepps. 
Styrkur þessi veitist gegn því, að 

skólarnir fái úr sveitarsjóði eða 

fræðslusjóði að minsta kosti jafnmik- 

ið landssjóðsstyrknum. 

Til að reisa barnaskóla utan kaup- 

staða í kauptúnum og sjávarþorpum, 

og heimavistarskóla í sveitum, alt að 

þriðjungi kostnaðar, með því skil- 

yrði, að stjórnarráðið samþykki upp- 

drátt af húsunum 

„ Tillag til styrktarsjóðs handa barna- 

kennurum 

. Til profdomara við barnapróf 

. Til framhaldskenslu handa kennurum 

Utanfararstyrkur handa barna- og 

unglingakennurum 

Styrkurinn er veittur með því skil- 

orði, að styrkþegi sendi stjórninni 

skýrslu um för sina ásamt vott- 

orðum. 

„ Til Skólablaðsins  —. . 

„ a. Laun umsjónarmanns 

fræðslumálanna  . . 3600 3600 

ar af persónuleg 

launa viðbót til núver- 

andi fræðslumála- 

stjóra 600 kr. 

1920 1921 Alls 
  

kr. 

35000 

25000 

20000 

2500 

4200 

1500 

2500 

800 

kr. 

35000 

25000 

20000 

2500 

4200 

1500 

2500 

800 

ki. 

143046,15 

  

Flyt 3600 3600   91500   91500       143046,15 

Nr. 24 

28. nóv.



Nr. 24 
28. nóv. 

XIV. 

XV, 

XVI. 

XVII. 

90 

  

Flutt 3600 3600 

Til eftirlitsferða, eftir 

reikningi, alt að . . 1000 1000 

a, Til unglingaskóla (lýðskóla) utan 

Reykjavíkur, og Hafnar- 

fjarðar 

Styrkurinn er veittur með því ski |. 

yrði, að skólarnir fullnægi reglum, 

er stjórnarráðið setur, og að þeir njóti 

styrks annarsstaðar frá, er ekki sje 

minni en þriðjungur landssjóðsstyrks- 

ins. Af upphæðinni skal þó veita 

skólanum á Núpi í Dýrafirði 4000 kr. 

á ári, Hvitárbakkaskólanum 4500 kr, 

Hvammstangaskólanum 3000 kr. og 

skólunum á Ísafirði og Seyðisfirði og 

í Húsavík 2000 kr. hverjum. 

b. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í 

Flensborg 

Til lý öskólans í i Bergstadastr: eti 

Akureyrar 

Styrkur til þess að semja og gefa út al- 

þýðukenslubækur. 

Til kenslu heyrnar- og málleysingja m.m. 

Stjórnin annast um, að aðstandendur 

nemendanna eða nemendurnir sjálfir 

greiði kostnað, ef efni þeirra leyfa, sam- 

kv. tilsk. 26. febr. 1872. 2. gr. 

Til kenslu blindra barna, sem send eru 

utan til náms, gegn jafnmiklu framlagi 

annarsstaðar frá 

Flyt 

1920 

kr. 

91500 

  

4600 

96100 

28000 

  
15000 

600 

43600 | 

    7000 

I   
1600 

1921 | 
kr. 

9150( 

4600 

96100 

98000 

  
15000 

600 | 

43600 

1600 

7000 

  
1000 | 

"| 
i 
! 

Alls 

kr. 

143046,15 

192200 

87200 

3200 

14000 

2000 

1041646,15
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Flutt 

XVIIL Til sundkenslu og leikfimi: 
a. Til sundkenslu i Reykjavik …… 

Styrkur þessi er bundinn því skil- 

yrði, að kensla þessi fari Íram að 

minsta kosti 2 mánuði að vorinu og 

1 mánuð að haustinu, og að læri- 

sveinar Mentaskólans, Kennaraskól- 

ans og Stýrimannaskólans njóti kensl- 

unnar ókeypis. 

b. Laun Páls Erlingssonar fyrir sund- 

kenslu þá, sem getur í a-lið, og til 

aðstoðar við kenna öðrum sund- 

kennurum björgunarsund 

c. Til sundkenslu o. fl annarsstaðar. 

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

sýslunefndum með því skilyrði, að 

frá sje lagt til sund- 

að 

annarsstaðar 

kenslunnar eigi minna en landssjóðs- 

styrknum nemur. 

d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrands- 

dóttur leikfimiskennara, til að veita 

ókeypis tilsögn, munnlega og verk- 

lega, utanbæjarstúlkum, svo að þær 

verði færar um að kenna leikfimi 

XIX. Styrkur til Stefáns Eiríkssonar, til þess 

að halda uppi kenslu í trjeskurði í 

Reykjuvík 

Samtals 

  

  
  

1500 

    1054846, 15 

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

. 1041646, 15 

300 300 

1500 1500 

2500 2500 

| 
| 

800 | 800 

5100 | 5100 
— | 10200 

| 

1500 | 3000 

| 
|   
  

Nr. 24 

— 28. nåv.



Nr. 24 

28. nóv. 
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15. gr. 

Til vísinda, bókmenta og lista er veitt: 

1920 Í 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

1. Landsbókasafnið: 

a. Laun landsbókavarðar 3000 3000 

b. Laun 1. bókavarðar 2000 2000 

c. Laun 2. bókavarðar 1200 1200 

Þar af 200 kr. persónuleg 

launaviðbót til núverandi 2 

bókavarðar. 

d. 1. Laun skrásetjara handrita- 

safns landsbókasafnsins og 
spjaldaskrár 2400 2400 

2. Dyrtiðaruppbót 1600 1600 

e. 1. Til aðstoðar á lestrarsal . 1000 1000 
2. Dyrtiðaruppbót 100 0700 

f. Til að kaupa bækur og 
handrit og til bókbands. 10000 10000 

Þar af 1000 kr. hvort 

árið sem 3. og 4. greiðsla 

af andvirði söngfræðasafns 

Jónasar heitins Jónssonar 
háskóladyravarðar. 

g. Til þess að gefa út hand- 

ritaskrá safnsins .… … 2400 2400 

h. Brunaåbyrgdargjald fyrir 

safnid . 360 360 

i. Husaleiga 1920 & og 1921. 180 180 
i. Ýmisleg gjöld 1600 1000 

25840 25840 

2. Þjóðskjalasafnið : 

a. Laun yfirskjalavarðar 3000 3000 

b. Laun  aðstoðarskjalavarðar 1400 1400 

c, Til að binda inn og búa 

um skjöl og til að útvega 

og afrita merk skjöl og 

bækur handa safninu. 2000 2000 

Flyt 6400 6400 25840 25840  
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Flutt 

Yy fir 

6400 6400 

d. Til að gefa út 

skjalasafnið o. fl. . 

e. Til þess að ljósmynda og af- 

rita þau skjöl og heimildir, 

sem varða Ísland og finnast 

í söfnum erlendis 

skrá 

250 250 de 

1500 1500 

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja: 

a. 1. Laun þjóðmenjavarðar 

(fornmenjavarðar) 

2. Persónuleg 

til núverandi 

1800 1800 

launaviðbót 

þjóðmenja- 

varðar . 60( 600 

b. Til aðstoðar, eftir reikningi, 

alt að „0... 1800 1800 

c. Til að útvega forngripi, alt 

að. . . . 2082, 2000 2000 

d. Til áhalda og aðgerða . .….. 600 600 

e. Til að kaupa íslensk lista- 

verk og listiðnað . . . . 3000 3000 

í, Til að semja skýrslur um 

safnið frá 1876 

Til rannsókna og undirbún- 

ings á skrásetning fornmenja, 

alt að . . 

h. Til aðgerðar á Þingvöllum . 

300 

2
 

1200 1200 

5000 

Þjóðmenjasafnið sje opið frá 

15. september 2 stundir dag, 

tíma árs 6 stundir á viku, eftir 

irmælum stjórnarráðsins. 

  

nánari fyr. 

4. Náttúrufræðilfjelagið 

Þar af til umsjónar við nc áttúrugripasafn- 

ið 600 kr. á ári. 

Styrkurinn veitist skily 

safnið sje til sýnis almenningi á ákveðnum 

tíma, ekki sjaldnar en einu sinni í 

með því 

  

viku 

Flyt   

1920 

kr. 

25840 

8150   

16300 

  1200 

| 
52090 | 

kr. 

25840 | 

8150 

16300 

1800 

i 
i 

  

  

Å lis 

1 a 
KT. 

Nr. 24 

— 28. nåv.



Nr 24 

28. nóv. 

5. 

10. 

12 

94 

  

Flyt 
Landsbókasafnshúsið : 

Til eldiviðar, ljósa, ræstingar 

of... NR …… 5000. 4500 

Til dyravardar „0... 1400 1400 

e. Til viðhalds og áhalda . . 1000 1000 

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna til- 

lagi úr bæjarsjóði og sýslusjóði . 

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptún- 
um, gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða 

sveitarsjóði 

Til Hins íslenska bókmentafjelaga . 

Styrkaukanum, 1500 kr. hvort år, skal 

varið til að flýta útgáfu á Íslandsi lýsingu 

eftir Þorvald Thoroddsen. 

Til Þjóð vinafjelagsins 

Til Fornleifafjelagsins 0 - 

Styrkurinn greiðist því að. eins, að Árbók 

komi út hvort árið. 

Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildar- 

rit að sögu Íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, 

alt að 

„ Til að vinna að textaútsáfu á íslensku forn- e 

brjefasafni oe AF 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 
samskonar registur og við fyrsta bindi sje 

gefið út við hvert bindi af safninu. 

Utanfararstyrkur til  þjóðskjalavarðar dr. 

Jóns Þorkelssonar, til að rannsaka skjöl 

erlendis til framhalds útgáfu íslensks forn- 

brjefasafns . SEE . . 

Til þess að gefa út hinar fornu Alþingis- 

bækur frá 1570—1800 og vinna að útgáfu 

þeirra 

Til þess að gefa út llandsy firdóma frá 1801 

187. a 

Til að gela út dómasafn landsyfirrjettarins, 

alt að 60 kr. fyrir hverja örk 

Flyt 

  

  
    

1920 | 1921 Alls 

kr. | kr. kr. 

52090 | 52090 
| 

| 
i 

1 

1400 | 6900 

2500 | 25(0' 

| 

1500 | 1500 

3500 | 3500 

750 ' 150 
800 800 

1500 1500 

800 800 | 

5000 | 

2000 2000 | 

1000 1000 
| 

600 600 | 
—— | 

| 

79440 | 73940  
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Flutt 

17. Til Dansk-Islandsk Samfund AÐ 

18. Til fjelagsins „Íslendingur, til að viðhalda 

andlegu sambandi og kynningu við Íslend. 

inga vestan hals . . . ... 

19. Til Fræðafjelagsins, til að gefa ut 

Árna Magnússonar og Páls Vídalins 

20. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta 

kosti 1000 kr. framlagi úr bæ 

VR a ti sálin oa man 

21. a. Styrkur til skálda og listamanna 

Styrk þennan skai veita eltir tillögum 

þriggja manna nefndar, er kjörin sja 

einn af háskólaráðinu, einn af stjórn 

Bók ESS og einn af Stúdenta 

fjelaginu í Reykjavík. 

b Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða 

Goethes Faust. 

22. a. Til Sigfúsar Einarssonar 

organista við dómkirkjuna, 

að því tilskildu, að hann 

haldi uppi kenslu í organ- 

slætti og sönglist í Reykja- 

vík, og vinni að eflingu og 

útbreiðslu — söngþekkingar 

  

  

  at "sjóði Rey kja j 

  

hjer á landi. . 0... 1100. 1100 

b. Dýrtíðaruppbót. . . . . 700. 700 

23. "Til undirbúnings íslenskrar orðabókar: 

a. Til síra Jóhannesar LL. 

Lynge Jóhannssonar, til að 

safna til íslenskrar orða- 
, 

bókar með íslenskum þýð 

ingum „ . . „0. 4800 4800 

b. Til Jakobs Jóhannessonar 

Smára í sama tilgangi . 4000 4000 

c. Til Þórbergs Þórðarsonar, 

til að safna orðum úr ís- 

Flyt 8200 8g00   

8000 

1000 

4000 

20000 

1200 

116440 

  

  

13940 

1000 

3000 

1600 | 

  

1000 | 

20000 

1800 

105940 |



Nr. 24 

28. nóv. 

24, 

27 

33. 

  

Flutt 8800 8800 

lensku alþýðumáli í sama 

tilgangi . . „. 1800 1800 

jfnin sjeu eign landsi 

  

Til Sigfúsar Blöndals bókavarðar, til þess að ) 

     

  

   

  

   

  

íslensk-danska 

til nýrrar, aukinnar út- 

3 " orðabókar . 

ldórs bókavarðar Briems, til þess að 

fullgera íslenska málfræði (nútið-   

  

Þorsteinssonar, til að semja 

manna Íslensk á síðari 

  

öldum 

enda sje handritið eign landsins að hon- 

um látnum 

Til sama, utanfararstyrkur til að rannsaka 

í erlendum söfnum, einkum í  Kaupmanna. 

höfn, áður ókunnar heimildir í 

lands,  sjerstaklega  áhrærandi 

lærðra manna Íslenskra síðan um sida- 

skiftin AA 

Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til 

fiskirannsókna . . 

Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram 

rannsókn á gróðri landsins . . . BA 

fil dr. Heiva Pjeturss, til jarðfræðirann- 

sókna . . BAÐ 

Til Guðmun dar G. Bárðarsonar, til jarð- 

fræðirannsókna . 

Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna 

steinum og jarðtegundum og rannsaka, að 

hverju sje nýtt re eee 

Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að máls- 

háttasafni sínu FA 

Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna 

að Prestaæfum sínum 

  

   

Flyt 

  

  

„1920 

kr . 

116440 

10600 

15000 

5000 

1000 

2000   
600 | 

4000 

4000 

1800 

1200 

600 

600 

162840 

1921 

kr. 

105940 

10600 

15000 

1000 

2000 

5000 

600 

4000 

4000 

1800 

1200 

600 

600 

152340  



46. 

41. 

48 a 

  

Flutt 

Til Finns Jónssonar á Kjörseyri, til fræði- 

iðkana . . . a 

Til Sigfúsar Sigfússonar, frá Eyvindará, til 

þess að endurbæta og fullgera þjóðsagna- 

safn sitt 

Til Boga Th 

sögu 

Telsteds, til að rita Íslands- 

Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna 

um sögu og bókmentir Íslands frá upphafi 

An út siðskiftaöld NON 

Til Pjeturs Zóphóníassonar, til að ljúka við 

sjóðarannsóki Jóhanns Kristjá inssonar . 

Til landskjálftarannsókna . A 

Greiðist því að eins, að rannsókn verði 

við komið og skýrslur 

Til veðurathugana og veðui 

Til jarðeðlisrannsókna í samb 

urför Roalds Amundsens 

Til  alþyðufræðslu identafjelaganna í 

Reykjavík og á Akureyri 

Af þessari fjárveitingu greiðist stúdenta- 

fjelaginu á Akureyri kr. hvort árið. 

Til Hins íslenska Í afjelags, til alþýðu- 

fyrirlestra um uppel AÐ 

Styrkur þessi er þeiin skilyrðum bundinn, 

að %/, hlutar fyrirlestra haldnir í 

sveitum og komi sem jafnast niður, 

að ferðakostnaður Í 

   

  

sti     

    
   

  

   

aranna greiðist 

    

upph 

geri stjórninni 

um sínum. 

ykjavíkurdeildar Norræna stúdenta- 

sambands styrkur til að senda fulltrúa 

á stjórnarfundi erlendis . 

Til blaðamannafjelags Reykjavíkur, til þess 

að senda fulltrúa á rits ora afund Nordur- 

landa . . . oe eee 

Til Bræðrasjóðs Mer taskól: ans 

    
   
   

  

   
    

1920 

kr. 

162840 

600 

600 

300 

1800 

800 

550 

43300 

5500 

1000 

500 

600 | 

  

  
1600 | 

221490 

1000 | 

| 
i 

1921 

kr. 

152340 

600 

1800 

550 

18800 

1500 

1000 

500 

600 

1000 

180090   

kr. 

Als 
Nr. 24 
98. nåv.



Nr. 24 
28. nóv. 

49. 

50. 

Dd. 

56. 

51. 

98 

  

Til Listvinafjelags Íslands 

Styrkur til Bandalags kvenna 

til að senda fulltrúa á lund 

kvenna, sem halda á í Noregi 

Til Íþróttasambands Íslands . A 
Til sama, til að senda íþróttamenn á Ölym 

píuleikana í Antwerpen 1920 . 

Utanfararstyrkur til eftirfarandi kennara, 

til að framast hver í sinni grein: 

  

   

a. Til cand. theol. Ásg s Ás- 

geirsgonar  . . .. . 2000 

b. Til cand theol. Freysteins 

Gunnarssonar . . . . . 4000 

c. Til Guðmundar Ólafssonar 

á Sörlastöðum . . . . . 2000 

d. Til Guðmundar Jónssonar 

teiknikennara . . „2500 

e. Til Arnórs Sigurjónssonar 

kennara, viðbótarstyrkur .. 400 

  

Til Guðmundar Marteinssonar, til að ljúka 

námi við Norges tekniske Höjskole í Þránd 

heimi . ,. FR a 

Til Trausta Ólafssonar, til að ljúka efna- 

fræðinámi RN 

Til Helga H. Eiríkssonar, til að ljúka námi 

Í ralmagnsfræði SN 

Til cand. polit. Jóns Dúasonar, utanfarar- 

styrkur til þess að kynna sjer bankafyrir- 

komulag í Vesturheimi og víðar . 

Auk þess veitist stjorn Landsbankans 

heimild til að greiða til sama 6000 kr. ár- 

ið 1920. 
Til Eyjólfs Björnssonar, til raffræðináms í 

Gautaborg HR , 

Til Jons Ey þórssonar, til veðurfræðináms í 

Kristjaníu 

    

      
10900 

1200 

2000 

1000 | 

2000 | 

9261290 | 

1921 

kr 

180990 

1000 

1000 | 

1200 | 

1000 | 

186290 

2000 í



99 

  

r få ÆT il af 
Ira Hoffelli, mi 206 

i Englandi 

60. Til Sigurðar Di 

  

Kynna 8Sjel Samvinnum 

  

61. Til Sigurðar Guðmundssonar, tl náms i 

    

   
2 £ styrrir 

62 utanlararstyrk- 

  

1920 

kr. 

261290 

1500 

1500 

2000 

266290 | 

kr 

187790 | 

  

186290 I 

1500 

454080 

  

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 
  

  

I. Til 

2. "Til búnaðaríjel: 

  

    

       

Qiraiðan 
SkKEl0 Af C 

s haim sem 
um belm, sem 

veg 

4. Til áveitu 

  

án sje! 

  

3000 3000 

Flyt 3000 3000   
  

30000 | 

3000 

að! 10 

3000 | 
10000 | 

5000 | 

Í 

236000 | 

1921 

kr. | 

180000 | 

i 
| 
{ 

—| 

| 
| 

30000 | 

| 

| 

10000 | 

Als 
kr. 

Nr. 24 “ 

' 
28. nov.



Nr. 24 

28. nóv. 

b. 
Flutt 

Laun skógarvarða og til 
skóggræðslu . 

9. Til framhalds landmælinga 
10. Til Jóns Guðmundssonar ostagerðarm 

til Noregsferðar 
11. Til dýralækninga: 

åd 

b. 

12. Til eftirlits med utflutningi å 

Laun handa 4 dýralæknum 
Launaviðbót handa núver- 
andi dýralækni í Reykjavík 
Uppbót á lögákveðinn taxta 
dýralækna fyrir árið 1918 
Til Hólmgeirs Jenssonar, til 
dýralækninga . 
Til eins manns, til að læra 

dýralækningar erlendis. 
Nemandanum ber að 

senda stjórnarráðinu tvisv- 
ar á ári vottorð frá kenn- 
urum sínum um iðni og 

ástundun. 

Styrkur til að gefa út dýra- 

lækningabók, 75 kr. fyrir 
hverja prentaða örk, alt að 

„ 

100 

  

3000 

60 

4 

00 

00 

1200 

ð 

8 

00 

00 

hrossum 

13. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 
a. Laun forstöðumanns, auk 

250 af öllum tekjum 
stofnunarinnar 

Af þessum lið greiðist 
Gísla Guðmundssyni gerla- 

fræðingi 1000 kr. á ári á 
meðan hann gegnir þessum 

störfum, eins og nú, og hið 

ákveðna hundraðsgjald. 

„ Til gerlarannsókna 
Til húsaleigu 

Flyt 

40 

24 

940 940 

> 
73 

00 

00 

40 

3000 

12000 12000 

anns, 

6000 

400 

2400 

4000 

2400 

1340   

1920 

kr. | 

236000 

15000 

30000 

2000 

  
8900 | 

600 I 

i 
i 

292500 | 

1921 

  

kr. i kr. 

295000 | 

15000 | 

30000 | 
| 

| 
i 
i i 

10100 | 
600 | 

280700 |



19. 

920). 

101 

  

Flyt 7340 7340 

d. Til ljósa, eldsneytis og ræst- 

ingar . BR „0500 500 

e. Til að kaupa málmbræðslu- 

ofna. 1000 

Styrkur til manns, til leiðbeiningar um húsa- 

gerð til sveita: 

a. Laun . 4 

b. Ferdakostnadur, eftir reikn- 

alt að 

c. Skrifstofufje 

3000 3000 

1000 

600 

1000 

600 

Til leidbeiningar um raforkunotkun 

Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til 

náms erlendis HR 

Til Fiskiveiðasjóðs Íslands 

Til Fiskifjelagsins a a 

Þar af skal taka laun og ferðakostnað 

sendimanns og auk þess 500 kr hvort árið 

til kenslu á Ísafirði skipstjóraefna á smá- 

skipum undir umsjón fjelagsins. 

Skaðabætur til skipverja á Gullfaxa 

a. Laun handa 5 fiskiyfirmats- 

mönnum 

b. Til ferðakostnaðar, 

   

8     

8000 8000 

eftir 

reikniugi, alt að 400 400 

a. Laun 4 yfirmatsmanna á 

gæðum sildar 4000 4000 

b. Ferðakostnaður m 400 1.00 

c. TilJakobs Björnssonar, upp- 

bót gamals utanfararkostn- 

aðar 

m. 

200 

Flutt   

1920 

kr. | 

292500 | 

8840 | 

4600 | 

1000 | 

4000 | 

6000 | 

60000 | 

2000 

8400 

4600 

391940 

ad 

nóv. 

Nr 99 | ilg ' 
1921 | Alls 28, 

| kr. ir mm 
Kr, 

280700 | 

1840 | 

1600 | 

1000 

1000 

6000 | 

60000 | 

8400 

4400 

316940 I  



Nr. 24 

28. nóv. 

22. 

23. 

26. 

30. 
31. 
32. 

102 

  

Flutt 

a, Laun 4 yfirullarmatsmanna 1600 1600 

b. Ferðakostnaður, etur reikn- 

ingi, alt að . . . ... 1200. 1200 

Til heimilisiðnaðar 

Veitt heimilisiðnaðarfjelögum með því skil. 

yrði, að þau vinni saman og hafi sameigin- 

legan framkvæmdarstjóra. Af þessum lóð 

gangi 600 kr. á ári til handavinnuskóla 

Halidóru Bjarnadóttur á Akureyri, verði 

honum haldið áfram. 

a. Þóknun til vörumerkjaskrá- 

setjara . . . .… 800 800 

b. Uppbåt fyrir liðinn tíma „600 

Handa Ungmennafjelagi Íslands til eflingar 

lííkamlegra iþrótta og skógræðslu 

Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, 

hvernig fjenu er varið. 

Styrkur til ábúandans á Tviskerjum á Breiða- 

merkursandi, til að halda við bygð á sand- 

inum og veita ferðamönnum húsaskjól, beina 

og fylgd. 

Styrkur til ábúandans i Fornahvammi til 

að halda þar uppi bygð og gisting . 

Styrkur til ábúandans á Hrauatanga á Öxar- 

fjarðarheiði, til þess að halda þar bvæð við 
og veita ferðamönnum gisting og beina 

Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgu- 
staðafjalli, samkvæmt nánari fyrirmælum 

stjórnarráðsins, eftir veikningi, alt að 

Til bjargráðasjóða. 

Til landhelgisjóðs . . 

Til löggildingarstofu mælitækja og vogar- 

áhalda: 

a, Laun forstöðumanns . . . 2500 2500 

1920 1921 Als 
  

kr. 

391940 

2500 

5000 

1400 

2000 

200 

100 

20000 

20000 

kr. 

376940 

2800 

5000 

2000 

500 

500 

100 

20000 

20000 

kr. 

  

Flyt 2500 2500   444440   428840  



33. 

30. 

39. 

40. 

ål. 
42. 

. Styrkur 

105 

  

2500 2500 

500 500 

Flutt 

bh Ferðakostnaður. 

Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að 

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi 

annarsstaðar frá, og má þar til telja það, 

sem þegar hefir verið lagt fram í þessu 

skyni, til framlengingar svo uefndri Kyri. 

Til aðserðar og endurbyggingar brvegju á 

Blönduósi, þó ekki yfir !/, kostnaðar 
Til hafskipabryggju á Búðareyri við Reyðar- 

fjörð (endurveiting), þó eigi yfir '/, kostn- 

aðar, alt að. , 
Kaupfjelagi Hjeraðsbúa c er veittur styrkur. 

inn,og skal bryggjan vera til almenningsnota 

Til bryggjugerðar á Blönduósi . 

þó eigi yfir þriðjung kostnaðar. 

Styrkur til Stykkishólmsbryggju (eltirgjöl 

á láni). BN 

til Einars Magnússonar Í Vest. 

mannaeyjum, til að fullgera bát til uppskip- 

unar í brimi við sandana á suðurströnd 

landsins a 0. 

Styrkurinn borgist ekki út fyr en fúll 

reynsla þykir vera fengin fyrir því, að bát- 

urinn komi að tilætluðum notum. 

Til >Byggingarfjelags Reykjavíkur, sam- 

vinnufjelagse, 59/, byggingarkostnaðar hvort 

árið, gegn hálfu meira, 10%%, frá Reykja- 

vikurbæ, þó ekki yfir 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 

stjórnarráðið samþykki lög fjelagsins. 

Til flugtilrauna Flugfjelagsins 

Tillag til kolanáms í Gili í Hólshreppi 
Til steinsteypubryggju á Kópaskersvogi, þó 

eigi yfir !/, kostnaðar, alt að . 

Kaupfjelagi Norður-Þingeyinga er veittur 

styrkurinn, og skal bryggjan vera til al- 

mnnningsnota. 

Flyt   

444440 

3000 

5000 

6000 

3500 

18000 

8800 

6000 

15000 
12000 

8000 

529740   

kr. 
428840 

3000 

5000 

6000 

442840 

  

  

Alls Nr. 24 
{A 98, nóv.



Nr. 24 

28. nåv. 

43. 

44. 

45. 

46 

49. 

eru 

104 

  

Flutt 

Til Sigurðar Jónssonar frá Litla Lambhaga 

í viðurkenningarskyni . 5 

Til Sveinbjarnar Sveinssonar á Hámundar- 

stöðum í Vopnafirði, í viðurkennine: Å 

Til Brietar Bjarnhjedinsdåttur, i vidurken 

ingarskyni . eee eee. 

Til Þórunnar Gísladóttur fyrverandi ljås- 
róður, í viðurkenningarskyni SA 

Til Guðmundar Hjaltasonar í Tröð í Álfta- 

firði, í viðurkenningarskyni fyrir bjargráð 

við menn Í sjávarháska a 

Til Jóns Sturlaugssonar á Stokkseyri, í við- 

urkenningarskyni fyrir bjargráð við menn 

í sjávarháska …… 

Til Þorvarðs Be rgþór 'ssonar, í viður kenning- 

arskyni fyrir hreppstjórn o. fl. 

     

  

samtals 

1 

Til skyndilána handa embættismönnum 
veittar 6200 kr. 

gr. > —
]
 

18. 

Pil eftirlauna og styrktarfjår er veitt: 

  

1920 | 1991 
i 

kr. I kr. 

529740 | 44292840 

500 re. | 

2000 

500 

1000 

1000} .... | 

1000 | 

53TT40 | 442840 
  

og lögboðinna fyrirfra 

i Alls 

kr. 

980580 

mgreiðslna 

  

Samkvæmt eftirlaunalögum : 

a. Embættismenn. BN 

b. LL tismannaekkjur og börn. 

c. Uppglafaprestur 

d. Prestsekkjur . . .. 200 

Flyt 

jo) ð á 1920 

kr. 

29612,09| 29612 09) 
15723,53|  15723,5; 3 
1521 1,50! 1521,50) 

549213 | 5499, 13! 

52349,25) 52349,2 

| | 

| | 
    

  NKJ NN | I i 

  

Alis i 

kr. 

10 1698,50 

104698,50



  

  

  

        

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

Flutt 104698,50 

1. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eft- 

irlauna: 

a. Embættismenn. 

1. Til Ásgeirs Blöndal, læknis 250 250 

2. Til Þorvalds Pálssonar, 

læknis 300 300 | 
—-——— 550 550 

b. Embættismanna ekkjur og börn | 

1. Til Elísabetar R. Jónsdótt- 

ur, læknisekkju „ 150 150 

2. Til Magneu Ásgeirsson, | 

læknisekkju . . 200 200 | 

3. Til Oliviv Gudmundsson . 175 175 
— 525 525 

c. Uppgjafaprestar. 

1. Til Gisla Kjartanssonar 800 800 

2. — Stefáns Stephensens 147 147 
—— 947 947 

d. Prestsekkjur. 

1. Til Ástu Þórarinsdóttur 130 130 
2, — Auðar Gísladóttur 300 300 

3. — Bjargar Einarsdóttur 500 500 

4. — Guðrúnar Björnsd.. 300 300 

D. — (ruðr. J. Jóhannesd. 300 300 

6. — Guðrúnar Ólafsdóttur. 100 100 

1. — Guðrúnar Pjetursd. 300 300 

8. —- Guðrúnar Torfadóttur 300 300 

9. — Ingunnar Loftsdóttur . 300 300 

10. — Jóhönnu S. Jónddóttur 300 300 

11. — Kristínar Sveinbjörnsd. 300 300 

13. — Ragnheiðar Jónsdóttur 106 106 

14. — Sigrúnar Kjartansd. 

100 kr. með. hverju 

barni hennar, sem er 

í ómegð „00. 400 406 

15. — Hlífar Bogadóttur, 100 

Flyt 3936 3936 2022 2022 | 104698,50    



Nr. 94 
28. nóv. 

e. Kennarar, kennaraekkjur og 

1. 

mm 
gs
 

DO 
Þá

 
æ
 

(e
p)
 

kår 

Flutt 3936 3936 

kr. med 

    

Jari 

hennar, sem er í ómegð 700 

„— Þórunnar Stefánsd. 

Ingibjargar Sigurðar- 

dóttur 

Til Önnu Ásmundsdóttur 

— 3 barna hennar 

— Bjargar Jónsdóttur 

—- Guðlaugar Zakaríasd. 

-- Hjartar Snorrasonar 

— Jónasar Eiríkssonar 

— MagnúsarEinarssonar 

— Elínar Briem Jónsson 

. — Gyðríðar Þorvaldsd 
— 3 barna hennar 

—- præp. hon. Janusar 

Jónssonar 

— Pjeturs Guðmundss. 

f. Póstmenn, póstar og ekkjur 

1. 

2. 
< 
OD. 

4. 

1 
Sø

 
(2
 

1
 

o 

9. 

10. 

11. 

Til Årna Gislsonar 

— Guðm. Kristjánssonar 

— Böðvars Jónssonar 

— HallgrimsKrákssonar 

— Jóhanns Jónssonar 

— Þóru Matthíasdóttur 

— Daníels Jónssonar 

— Jens Þórðarsonar 

— Friðriks Möllers 

— Kristínar Jóelsdóttur 

— KElíesers Eiríkssonar 

400 

300 

börn. 

300 

300 

300 

360 

500 

500 

500 

500 

300 

300 

300 

200 

300 

300 

300 

360 

500 

500 

500 

300 

300 

300 

s. Eftirlaun og styrktarfje til ritstarfa. 

1. Til Matth. Jochumssonar 2400 

Flyt 2400 

2400 

2400   

sog | 
5500 | 

4480 í 

3500 | 

4480 

3 
De 

  

  

Alls 

kr. 

104698,50 

104698,50
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1920 | 1921 Alls Nr. 24 
— 28. nóv. 

P. kr. kr. nov 

2400) 15138 15138 | 104698,50 

2000 

  

  

s w 
G
E
 

  

Os - 

300 

6. 300 

A -9700 9700 

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda. 

1 Eiríksdóttur Ol- í
 

gd
 

an
 

oO
 le
v 

9 sxd
 

DD 300 300 

2. — binu Pjetursdóttur 200 200      
    

    

3. Þor- 

egsonar . 600 600 

1. ' Einarsdótt- 

100 kr. á 

  

u barni 

   
henn: 100 100 

h, -— (Kuðrúnar 300 300 

6. — Ólínu Þorsteinsdóttur 300 800 

— 3000 3000 

400 4.00 

300 300 | 

  

   500 500 
      

  

Á Petreu J 

kr, hvort 

auki 190kr. með hverju 

barni hennar, sem er 

i ið . …. 500 500 

Guðm. Hjalta- 

  

Flyt 1700 1700 21838 27838 | 104698,50      



108 

  

  

    
      

Nr. 24 ý ” 
3 9 99 

98, nóv. uu 1920 i 1921 Alls i 

kr. kr. kr. 

Flyt 1700 1700 27838 21838 | 104698,50 

sonar —- Hólmfríðar 

Björnsdóttur . . . . 300 300 

—— 2000 2000 

Á styrkveitingar í Il. a.—i. greiðist 

dýrtíðaruppbót eftir reglum launalaganna. 

i. Til Ingeborg Sigurjónsson. . . >... 1000 | 1000 

30838 | 30838 
| 61676 

II. Tillag til ellistyrktarsjóða. . . . 2... 40000 40000 | 80000 
| 

Samtals Lo | 246374,50 
  

19. gr. 

Til óvissra útgjalda eru veittar 40000 kr. 

Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við 

lögreglueftirlit með fiskveiðum í landhelgi o. fl. 

20. gr. 

Árin 1920 og 1921 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði: 

Samkvæmt 2. gr... . . . . kr, 9180000,00 

—— 3. — . 2... 736400,00 

—— 4. — „00... — 648000,00 

—— Dr 41200,00 

Samtals kr. 10611600,00 
  

En til gjalda árin 1920 og 1921 er veitt: 

Samkvæmt 7. gr. . . . . . kr. 2068743,37 

—— 8. — „0... — 120000,00 
—— 9, — ..0.0. 0. —— 246000,00 

—— 10. — ..... — 308100,00 
——  l.— ....…. — 595400,00 

Flyt  3338243,37



  

12. 

13, 026250,00 

14. 1054846,15 
15, — ARAGORN ON 

16 980580,00 

17 6200,00 
Is. — 246314,D0 

  

Samiíals kr. 10611600,00 

FE SEE SEÆDSSMADEFUERTALSE 

21. sr 

Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, el fje er fyrir hendi í 

honum: 

1. 

  

árið til lán veiting“    

   

    

Alt a6 10000 kr. 

i Búnaðarl 

svýslunefnda 

  

ri af“ 
hí ölu ð- 

Þá ja = a OD > borg marlaus 4 fyrstu 

borgun á ári í 16 ár. Ábúendur 

stól og vexti slíkra | 

Alt ad 5000 kr. árið til lånveiting? 

kaupstaða, til jarðræktar og Lánið 

ill hreppsnefnda, og 

   
sýslufjelaga, elti 

búðarmann hvern, gegn 59/ vöxtum og endurgreiðslu 

  

4 fyrstu árunum. 

    

  

Alt að 5000 kr. hvort árið til í kaupstöðum 

til jarðræktar. Lánið veitist a vw eig 

en 400 kr. fyrir verkamann hvern, 50/, vöxtum og endurgreiðslu 0 

rum, að liðnum 4 fyrstu árunum 

Til sysluf jelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsít 

ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum Til lána þessar 

að 15000 kr. 

Ísafirði 90000 kr. til raflýsingar Lánið ávaxtast með 50 = ll 

  

með jöfnum afborgunum á 20 árum 

  

Patrekshreppi 30000 kr. til rafveitu. Lánið veitist gegn ábyrgð sýslufjelags 

Vestur-Barðastrandarsýslu, åvaxtast med 5%, og endurgreiðist með jöfnum 

   afborgunum á 40 árum. Enn fremur að 

sama hrepps úr 30 árum upp í 40 ár. 

Davíð Stefánssyni í Fornahvammi 3000 ki 

  

hússbyggingar á jörð sinni. 

DÅ 
NE, 24 

28, nåv.
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Lánið veitist gegn þeim tryggingum, er stjórnin tekur gildar Það ávaxtast 
með 50/, og endurgreiðist með jöfnum afborgunum á 20 árum. 

S. Arneshreppi í Strandasýslu 15000 kr., gegn 5%, årsvoxtum. Lánið er veitt 
gegn ábyrgð sýslunnar og endurgreiðist á 15 árum með jöfnum afborgunum. 

22. gr. 

Landsstjórninni er veitt heimild til að kaupa Ólafsdal í Dalasýslu fyrir 
sanngjarnt verð. 

Landsstjórniuni er heimilt að ábyrgjast: 

1. alt ad 1000000 kr. lån fyrir Akureyrarkaupstað, 
2. alt ad 300000 kr. lån fyrir Hålsbrepp i Ísafjarðarsýslu, 
5. alt að 100000 kr. lán fyrir Búðahrepp í Suður-Múlasýslu, 
til raforkustöðva og rafveitu. 

Ábyrgðarheimildin skal bundin því skilyrði, að stjórnin telji, að fyrirtækin 
muni bera sig og að bæjarfjelagið og sveitarfjelögin sjeu fær um að standa straum 
af þeim. 

25. gr. 

Stjórn Landsbankans veitist heimild tíl að greiða fyrv. bankagjaldkera 
Stefáni Stephensen 600 kr. og Steinunni Kristjánsdóttur, ekkju Alberts Þórðar- 
sonar bankabókara, 500 kr. á ári næsta fjárhágstímabil, svo og uppbót á þær 
fjárhæðir, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og 
enn að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu. 

Ef Björn Sigurðsson lætur af bankastjórn og hefir eigi á hendi launað 
stari fyrir ríkið, skal bankanum heimilt að greiða honum 4000 kr. í eftirlaun 
með sömu uppbót, sem að ofan greinir. 

24, gr. 

Ei lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1919 og hala 
í Íör með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum. 

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, sam- 
kvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, gilda að eins fyrir fjárhagstímabilið, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Getið á Amalínborg, 28. nóvembor 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian BR. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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Låg 

Sambykt å landsreikningnum 1916 og 1917. 

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

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

Gjörum kunnugt: 

Láenborg og Áldinborg, 

samþykki voru: 

D
R
 

Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vér staðfest þau með 

  

I Tekjur: 

Abúðar- og lausafjárskattur 

. Húsaskattur. 

„ Tekjuskattur 

. Aukatekjur 

„ Erfðafjárskattur 

. Vitagjald. 

. Leyfisbrjefagjöld 

. Utflutningsgjald 

. Vinfangatollur . 

Tobakstollur . 

. Kaffi- og sykurtollur 

. Vorutollur 

. Annað aðflutningsejald 

„ Pósttekjur 

. Símatekjur 

.„ Tekjur af bönkum 

. Ovissar tekjur . 

. Verdhækkunartollur . 

. Tekjur af jardeignum landssjóðs 

„ Tekjur af kirkjum . 

„ Tekjur af silfurbergsnámum - 

„ Tekjur af Ræktunarsjóði 
. Vidlagasjodstekjur . 

. Årgjald af brauðum 
23. Endurgreidd skyndilán embættismanna - 

Flyt 

  

    

Áætlun Reikningur 

kr. kr. 

108000 199476,33 

28000 32949,25 
64000 195814,00 

150000 176704,08 

9000 29029,18 
100000 66788,64 

13000 21001,04 

500000 292545,39 

50000 107625,92 

420000 532326,10 

1000000, 1323436,18 

700000 555755,72 

64000 137779,60 

250000 249438,98 
400000 885681,14 

37000 123604,56 
40000 52121,92 

see. 765323,73 

30000 56175,56 

200 174,67 
6000 

20000 30387,42 

285409 413510,75 
3600 6198,02 

2000 1692,82 

4078200 6252694,00   

Nr. 25 

98, nåv,



  

Nr. 25 Nr. 2! Reikningur lun 

  

OR £ | áð, NÓV rr ———-——.—.—..—. 

| kr. 
Í 

Flutt | 4078200 |  6252694,00 
10000 | 2018,00 

120000 | 120000,00 

| 253159,59 
29, Lán tekin 0. NE …… ere | 11282533,35 

Samtals | 4208200 | 17910404,94 

  

26. 
ir . 

27. Grei 

     

28. Vextir 

  

  
  

  

  

tlun | Reikningur 

  

| In 
| KT, 

| 
i 

491221,12) 7b1 291, 22 

    

    
  

    

i. 

2 117000 | 242349,63 

3 

ingar 18600 | 203584,91 

d. 
. 173990 176865,28 

128350 239027,88 

5 446155,80 602706,95 

6 

212840 214151,29 

, 301400 359167,48 

311400 331672,92 

384460 579809,87 

138800 211006,87 
m 

115050 103285,37 

617240 678655,63 

8 a 214552,50 213325,37 

9. fyrirtækja . HI 501910 411520,08 

10. Joðnar fyrirframgreiðslur . 6200 12275,14 

Il. rktarfje . NF SN 167000 182249,29 
12 30000 301338,01 

3. 1714,63 

Flutt 4496169,42|  5875990,75



  

í 104: Nr. 25 
Áætlun , Reikningur 2%, , 

| — 28, nóv. 

kr. | kr. 

Flyt 4496169,42)  5875990,75 

14. Fjárgreiðslur samkvæmt lögum, fjáraukalögum og | 

  

þingsályktunum . . NN | 11106547,26 
15. Tekjuafgangur . 2. 0 eee eee es Porr es | 927866.93 

AA am | mener renen   Samtals 4496169,42) 17910404,94 
| 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. * 

Christian R, 
(L.S) 

Sig. Eggerz.
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Fjáraukalög 
fyrir árin 1916 og 1917. 

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

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki voru: 

Í. gr. 

Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í fjárlögunum 1916 og 1917, 
veitast kr. 1062004,85 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 9.—9. gr. hjer á eftir. 

2. gr. 

Sem viðbót við gjöldin í 9. gr. veitast kr. 89155,94. 
Við tölulið 2. Utanferðir ráðherra . . . . 1917 kr. 30182,75 
—  — >. Skrifstofukostnaður . . . . 1916 — 4979,25 
— — — — „0... 1917 —  18578,86 
—  — 6. Landsfjehirðisstörf . . . . 1917 — 183,61 
—  — í Umbætur og viðhald . . . 1916 — 138,14 

1917 —  61663,33 

D FN 
ð. ST. 

Sem viðbót við gjöldin í 11. gr. veitast kr. 91726,68. 
Við tölul. A 3.  Hegningarhús . . . . 1916 kr.  1888,99 
— — B 1. b. Pappír og prentun. . . 1916 — 5061,08 
— — B 1. d. Efnisyfirlit. . . . . . 1916 — 300,00 
— — B 2. c.Hagskýrslur . . s. . 1917 — 2663,25 
— — B 2. d. Eyðublöð . . . . . . 1917 — 683,94 
— — B 2. e. Husaleiga m. m. . . . 1916 — 114,79 
— — — — — 1917 — 1266,10 
— — B 2. f. Adstod o. f. . . . . . 1916 — 1375,30 
— — — — — BR 1917 — 1402,25 
— — B 3. a. Burðareyrir . . . . . 1916 — 3020,27 
— — — — — „0. 1917 —  5783,73 
— —  B 3. b. Símskeyti. . . . . . 1916 -- 10561,08 
ma — — 20802044. 1917 — 57511,40 
— —  B1Il. Til að kaupa peningaskápa 1916 — 94,50 

kr. 

kr. 

89155,94 

91726,68
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Å. gr. Nr. 26 
sem viðbót við gjöldin í 12. gr. veitast kr. 167557,63. 28. nóv. 

Við tölul. 10. Holdsveikraspítalinn . . . . 1916 kr.  7475,07 

— om — — „0. 1917 — 51310,76 

— — 11. Hælid å Kleppi. . . . . . 1916 — 16200,23 

— — . 0.0.5... 1917 — 38149,37 

— — 18. Vífilsstaðahælið 0. 1916 — 11094,26 

— — — 1917 — 24325,94 

— — 14. Fjós og hlöðubygging . . . 1916 — 19002,00 
————— kr. 167551,63 

5. gr. 

6 

1
 

dy
 

DO
 6 5 Sem viðbót við gjöldin í 13. gr. veitast kr. í 9,30. 

A. Póstmál. 

Við tölul. 2. Póstflutningur . .. „ . 1916 kr. 1557,88 

— — — 1917 —- 10098,19 
— — 3. a. Skrifstofukostnaður . . . . 1916 —-  1905,10 

— — — — „0... 1917 —  6090,90 
— — 3. d. Önnur gjöld . . . . . . 1916 —  2441,58 
A - 2000, 1917 —  6956,81 ——-——— kr. 29050,46 

B. Vegamál. 

Viðtölul. IL 1. Borgarfjarðarbraut. . . . 1916 kr. 1329,88 

—- — TI. 2. Húnvetningabraut . . . . 1916 —  1570,08 

— — TI.5. Reykjadalsbraut. . . . . 1916 —  3333,16 

— — TI. 9. Viðhald flutningsbrauta . . 1917 — 3937,95 

— — IL 4. Langadalsbraut. . . . . 1916 — 419,43 

Ill. 8. Hróarstunguvegur. . . . 1917 —-  1000,00 

— VV. Áhöld „ . . . 1917 — 65038,52 
————— Kr. T6629,62 

C. Samgöngumál á sjó. 

Við tölul. I. Strandferðir . „,. . . . 1916 kr. 3089,20 
- — BN 1917 — 17231,80 

—. — TIL 1. Faxaflóabátur . . . . . 1917 —  2000,00 
———— kr. 22271,00 

Flyt kr, 295508,71 
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28. nóv. 

Við tölul. 

tölul. 

D. 

116 

Flutt 

Hraðskeyta- og talsiímasamband. 

kr. -6760,61 
— 713,28 

658,37 
2000,61 
1497,33 

13680,88 
— 431,16 

3094,13 
- 1555,52 

— 607,15 
- — 2998,32 

— 176,77 
699,91 

— — 128,08 
— 383,52 
— 57,95 
— 497,64 

4289,46 
1202,55 
5679,58 

— 10885,93 
162926,32 
2195,96 
6184,22 
958,45 

3883,92 
— 15347,75 

36180,52 

II. Rannsókn símaleiða . 1916 

— —— .  … 1917 
IV. 3. Adstod og annar kostnadur 1916 

— —— 1917 

IV. 4. Ritsímastöðin i Reykjavík. 1916 

IV. 4. — 1917 

IV. ;$. Ritsímastöðin á Akureyri . 1916 
— —— 1917 

ÍV. 6. Ritsímastöðin á Seyðisfirði 1917 

IV. 1. — á Ísafirði — 1916 
— —— — 1917 

IV. 8. —— á Borðeyri 1916 

— -— — 1917 

IV. 9. —— í Hafnarf. 1916 

— —— — 1917 

IV. 10. —— í Vestm.eyj. 1916 

— —-- — 1917 

IV. 11. Eftirlitsstöðvar o. fl.. „ 1916 
— — „191 

IV. 12. Viðgerð á bæjarsima Ak. . 1916 

V. Eydubladaprentun m. m. . 1916 

— ——- 1917 

VI. Viðbót og viðhald „ 1916 

— - — „ 1917 

VIL Ferðalög . 1916 

— — SEE . 1917 

VIII. Viðhald landsímanna. „ 1916 

— —— „ 1917 

E. Vitamál. 

I. c. Skrifstofuhald 1917 

I. d. Ferðakostnaður. 1917 

IL. Rekstrarkostnadur vita 1916 

— —— — . . 1917 

II.  Nyir vitar, sjómerki o. fl. . 1916 

— — 1917 

ÍV. Sjómerki 1917 

V. Ymislegt 1917 

484,93 
714,85 

1805,80 
13237,18 

—  28973,54 
25805,72 

841,15 
—  8439,16 

Samtals A—E 

kr. 295508,71 

kr. 152975,89 

kr. 86302,33 
  

kr. 367229,30



gr. Nr. 26 
' . - . + , - mr > -” 98 hv 
Sem vidbot vid gjøldin i 14, gr. veitast kr. 75326,17. 28, nov, 

B. T. Háskólinn. 

Við tölul. ce. 3. Utanfararstyrkur læknaefna . 1916 kr. 1200,00 

T - 150,00 

— g. Til starfrækslu Röntgensáhalda 1916 2094,41 

- mm — — 1917 =  2263,27 
—- h.  Kldiviður o. fl . . 1916 — 1i83,19 

= — . nu 1917 — 3839,16 

— — i. 3. Ymisleg gjöld 1916 — 1846,32 

- - 1917 - 660,26 
kr. 13336,61 

  

B. HH. Mentaskólinn almenni. 

Við tölul. d. 2. Eldiviður o. fl. 0, 1916 kr. 2481,29 

  

  
a - „ 1917 7 

— — d. 5. Timakensla o. fl 1916 — 547,40 

— — - - . . „ 1917 —… 630,70 
— kr. 10891,44 

B. HI. Gagnfræðaskólinn á Akureyri. 

Við tölul. b. 4. Eldiviður o. fl. . „1916 kr. 2135,11 

— orm . . . . . 1917 —  1345,84 
— b. 7. Tilskólahússins utan oginnan 1917 — 604,41 

b. 8. Ymisleg utgjåld , . ., 1916 —… 371,50 

— — BN 1917 — 66,81 
———- kr. 4523,67 

B. IV. Kennaraskólinn. 

Við tölul. b. 3. Eldiviður o. fl. a . „1916 kr 865,56 

mr - — 1917 — 450,00 

— — hb. 8. Vatnssalerni 1916 -— 300,00 
— - kr. 1615,56 

B.V. Stýrimannaskólinn. 

Við tölul. b. 1. Tímakensla . . . . . . . 1916 kr. 998,40 

- - — —- A 1917 — 416,80 

— — hb. 4. Eldividur o. fl. 0.0... 1916 — 690,47 

— — — HR .… 1917 — 5879,29 

— — b. 5. Ymisleg gjåld . . . . . 1916 — 453,28 

—om io — . . , 1917 — 563,07 
9061,31 

39428,Df   



Nr. 24 

28. nóv. 

Við tölul. 

Við tölul. 

Við tölul. 

Við tölul. 

d. 

= 
Nn

 
rs 

DO
 

bh. 

— 6. c. Áhöld o fl. 

17. 

22. 

B. VI. 1. Hólaskóli. 

3. Kldiviður 0. fl. . 

.dÅ. Ymisleg gjöld 

1916 

1917 

1916 — 

Flutt 

kr. 2739.69 
— 2205,84 

499,09 

B. VI. 2. Hvanneyrarskóli. 

Eldiviður o. fl.. 1916 

1917 

kr.  1400,00 

3000,00 

B. X. 10. Yfirsetukvennaskólinn. 

Annar kostnaður 

Styrkur námskvenna. 

1916 

1916 

1917 

B. XII. Barnafræðsla. 

Til að reisa barnaskóla. 

Til prófdómenda 
1917 

1916 

kr. 1: 
| om
 

kr. 138,61 

2320,00 

— 1970,00 

GS
 

3
 379,87 

505,13 

B. XV, Daufdumbrakensla. 

Til kenslu o. fl 

T. gr. 

Dómasafn 

Listasafnshús Einars Jónsson. 

1916 

1917 

Sem viðbót við 1b. gr. veitast kr. 16459,07. 

Við tölul. 6. a. Eldiviður o fl. 1916 

1917 

1916 

1917 

1916 

191% 

1916 

kr. 2615,73 
— 5123,62 

75326,17 | 

kr. 1755,11 
— 1099,81 
— 879,63 
— 1548,91 
— — 30,00 
— 990,00 
— 10148,61 

  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

39428,59 

D444,62 

4400,00 

4428,61 

13885,00 

1139,35 
  

16452,07



sem viðbót við 16. gr. veitast kr. 4573,37. 
Við tölul. 8. d. Eldiviður o.fl. . . . . . 1917 kr. 121,61 
— - 11. b. Ferðakostnaður . . . . . 1917 — 246,00 
—  — 18. b. Ferdakostnadur . . . . . 1916 — 102,13 

— 19. d. Ferdakostnadur . . ……. 1916 —… 429,35 
— — — eee 1917 — 392,80 

— - 37, Innsigling til Borgarness og 

Skågarness . . . . . . 1917 — 3281,48 

9. gr. 

Sem viðbót við 19. gr. veitast kr. 249983,69. 
Óviss útgjöld . . . . 1916 kr. 16319,76 
= — „0. 1917 — 225025,25 

Greiðslur samkv. landsreikningi 

1917 upp á væntanlega auka- 

fjárveitingu. — S645,68 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalínborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Nr. 26 

28. nóv. 

kr. 249983,69 

Sig Eggerz.
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Fjáraukalög 
fyrir árin 1918 og 1919. 

Nr. 26 

28. nóv. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og Vier staðfest þau 

með samþykki Voru: 

l. gr. 

Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1918—-1919, veitast 

826478 kr. 30 a. til útgjalda þeirra, sem hjer fara á eltir: 

Sem viðbót við 9. gr. fjárlaganna (til æðstu stjórnar landsins) veitast 

80166 kr. 67 a. 

1. Borðfje Hans Hátignar konungsins kr.  54166,67 

2. Til skrifstofuhalds í Kaupmannahöfn — 13000,00 

3.. Fyrir meðferð utanríkismála 13000,00 

Samtals kr. 80166,67 

3. gr. 

Sem viðbót við 11. gr. fjårlaganna (domgæsla, lågreglustjørn o. fl) veit- 

ast 40400 kr. 

I. Vid B, 6. Til landhelgisgæslu um sildveiditimann . . kr.  40000,00 
B. 7. Uppbót á lögreglueftirlitsstarfi um síldveiðitímann - 400,00 

Samtals kr 40400, 00 

4. gr. 

Sem viðbót víð 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. Hl.) veitast 147140 

kr. 34 a 

I. Styrkur til Grímseyjarhrepps í Eyja 
Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni. 

fjarðarsýslu til að vitja læknis kr. 600,00 

2. Við 17. B. Til breytinga á miðstöðvarhitun í Vífilsstaðahælinu 

1918 0 HF kr.  18938,34 
3. — 17. B. Fyrir rafgeymi handa sama hæli 1918 8 mm 6540,00 

Flyt kr. 6018,34



10. 

  

121 

Flutt 
— 11. B. Til þess að koma upp læknisbústað á Vífilsstöðum 

og koma fyrir barnadeiid í herbergjum þeim, er 

læknir nú notar 

Vid 18. ce. Styrkur til sjúkraskýlagerðar: 

Í Þórshöfn í Þistilfjarðarhjeraði 

Á Hva a í Miðfjarðarhjeraði. . 

Til varnarráðstafana vegna kvefpestar 1918 og 1919 
— Ís. k. Auk kastyrk kur til ej krasam a Reykjavíkur og 

af 

  

    nmsta 

   

I All    og Garðahrepps 

— 18. k, Til sjúkrasami Akranesi. 

Til girðingar um lóð sóttvarnarhússins í Reykjavík 1919. 
   

kr. Samtals 

5. gr. 

Sem viðbót við 13. gr. fjárlaganna (til samgöngumála) 
> > 

21 e. 

Við B. I. b. Ferðakostnaður og fæðispeningar 1918   
Við B. 2. Til verkfróðra aðstoðarmanna og mælinga 1918 

3. Skrifstofukostnaður 1918 

Við B. „ 4. Til eftirlits með vegaviðhaldi 1918 

Vid B. IL 

I 

1 

Vid B. I 

I 

I. 2. Til Skagafjardarbrautar 1918 DK    
   Til viðgerðar á Reykjadalsbraut 1918 vegna afh endingar 

— — - Borgarfjarðarbraut 1918 vegna sama 

— — - Eyjafjardarbraut 1918 vegna sama 

Við B. III 1. Til Stykkishólmsvegar 1918 

3 1Il. 3. Til Langaðalsv 

3. II 8. Til Hróarstunguvega 4 

Við B. III. 11, Aðrar vegabætur og viðhald 1918. 
Til Þjóðvegar milli Hvitár og Örnólfsdalsár 1918. 

Til að mála brúna á Ytri-Rangá 1918 

Í varar og vegalagningar við Ingólfshöfða 1918. 

  

1918 

      

"il Klåffossbruar á Hvítá 1919 

íl Hafnarfjarðarvegar 1918 . . . FA 

Við B. V Til að kaupa bifreið til malarflutninga. 

Við B. IV. Til akfærra sýsluvega BR 

Við C. II. 2. Viðbótarstyrkur til ferða á Breiðafirði . 

Við G. 1I. 11. Viðbótarstyrkur til vjelbátsterða um Hvalfjörð 

Til að leggja símalínu frá Kiðjabergi að Borg í Grímsnesi 

Allan flutning frá Eyrarbakka út á símaleiðina (staura 

og annað efni, tjöld, farangur vinnumanna o. fi.) kostar hlutað- 

eigandi hjerað, sem enn fremur tekur að sjer að útvega alt 

áð 10 duglega vinnumenn fyrir ekki hærrá dagkaup en 7 

  

   

  

  

I 

Fi 

26018,54 

65000,00 

2862,00 
12000,00 
30000,00 

5000,00 
200,00 

6000,00 
147140,34 

veitast 313124 

kr. 

t i 

617,98 
1447,83 
1079,14 
200,00 

6716,39 
2593,32 
1328,08 
1006,95 
554,36 

1235,96 
1836,39 
2038,31 
262,90 

1499,43 
614,46 

15000,00 
130000,00 

5000,00 
22106,14 
1000,00 
600,00 

13600,00 

210337,70 

Nr. 2 
28. nóv. 

7



Nr. 27 

28. nóv. 

26. 

27. 

28. 

29 

30. 

me
 

Ø
m
 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

t 

  

Til að leggja talsímalínu frá Ofanleiti að 

Vestmannaeyjum  . .….….. 

Vid D. IV. Til breytinga 

símans 

og laglæri 

  

Við D. IV. 6. Til uppbótar á launum áhbalda- og efnisvarðar 

landsímans 

Til að kaupa sæ- og jarðsíma til vara 

Við E. II. Launaviðbót handa vitavörðum 1919 

Til að reisa Straumnesvita 

Til þokulúðurs á Dalatanga 

1918 . . . eee 

. e Á ht vha; h og aðgerðar á ibudarhusi bar 

Til að reisa Selvog svita . 

samtals 

6. gr. 

Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (kirkju og kenslumál 

12 a. 

Við A b. 5. Til Sigurðar prests Guðmundssonar, verðbætut 

hans á 
50 of, 

styr k 

móofna 

á húsi Vatnsen nda 2 

Vid B. I e. 1. i og 2. 

    

Vid B. 

Vid B. 

Vid B. 

Vid B. 

Vid B. 

Við B. 

IV. Fyrir handa 

IV. Til útgáfu uppeldisfræði 

VI. Til forstöðumanns vj 

VII. 2. til viðgerðar skóla 

VII. 2. 
VII. 3 

  

    Til að reisa íbúðar 

   Til ýmsra aðgerða 

á Eiðum o. fl. 1 

Styrkur til Hólmfríðar Árnadóttur 

mentunar í Vesturheimi 
Við B. XIV. Viðbótarstyrkur til 

i Dýrafirði 1919 

Andvirði húseignarinnar 

um veðskuldum, 

XVI. Viðgerð á 
XIX, Viðbótarstyrkur 

1919 

kirkjunnar í Reykjaví 

land undir 

Vid B. XVI. Solheunå, að frádregn- 

1918 

2 
Vid B. 

Við B. 

húsi sama . . . 

til Stefáns Eiríkssonar trjeskera 

Til dóm k 1918 

Fyrir kirkjugard i Revkjavik 1916 
v dy + . 

kr. 210337,10 

2450,00 

5831,15 

1200,00 

43832,D9 

2000,00 

22000,00 

  

31: fr 

), 00 

81,99 

6bi 
1 
Ía 

RO „00 

3004 ou 

0094 AS 9094,D€ 

60000,00 

16000,00 

1500,00 

20925 1,51 

30,19 

>00,00 

2074,12 

£733,00 

kr. 128989,12



kr 

og li 

  

    

     
  

Jónssonar 

i ssonar til 

til framhal ids snáms 

  

inskrar o rðabókai ir     

    

kirkjugrunn: 

  

á guðfræðingafund 

Siefúsar DISTUSaAT 

vid 16. gr. fjårlaganna (verkleg viðbót sem 

60 a 

Fyrir sendife 

Kötlusossins 

björgunarskipsins >€reir< 

        

Ves 

    

Til vatns vatnsveitu tmann 

endurveiting), g 'antar annarsstaðar Í 

Til verkfræði námsskeiðs fyrir 

menn 1918 

Launaviðbót 

  

kfærakaupa 

  

Við 40. Til brimbrjóts ungarvík, alt að 

9. gr. 

Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (eftirlaun og 

67 a. 

Eftirlaun V. Claessens landsfje frá 1, sept. til 31. 

  

isti 

ar til utanf 

agnússonar skálds 

undss. sk: 

Einarsson 

hf
 

arar 1918 

1918 

álds 1918 

tullkomn- 

1918 

ðingafund Norðurlanda 

AT 

Samtals 

fyrirtæki 

til Skaftáróss vegna 

aeyjum 

rá, alt að 

mælinga 

  

Samtals 

styrktarfje) 

des. 1918 

Flyt 

kr. 

kr. 

kr 
kr. 

veitast 

) veitast 64500 kr. 

kr. 1200,00 
600,00 

1000,00 
400,00 
400,00 

20000,00 

2000,00 
1200,00 

10000,00 
15000,00 
1000,00 
5000,00 
2500,00 
1200,00 
3000,00 

64500,00 

22752,00 

5000,00 

855,60 

600,00 
800,00 

1200,00 
8000,00 

  

3924,60 

2366 

400,00 
400,00 

Nr. 27 

28. nóv.



Nr. 27 

28. nóv. 

1
 

DO
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Flutt kr, 

Viðbót við styrktarfje frú Elinborgar Kristjánsson í okt. og nóv. 

1918 0 …… . SR 

Styrkur handa ekkju dr. Björns Bjarnasonar frá Viðfirði, 

Gyðríði Þorvaldsdóttur, og 3 börnum þeirra. 

Styrkur handa ekkju Guðm. skálds Magnússonar, Gudri rún 

Sigurðardóttur, 1919 HR FE 

Styrkur handa ekkju Jóhanns Kristjánssonar ættfræðings, 

Petreu Jónsdóttur, 1919 . . ... . . FF 

Styrkur handa ekkju sira Lárusar Halldórssonar, ÁArnbjörgu 

Einarsdóttur, 1919 . . ... . eee mee er 

Eftirlaun til Eliesers Eirikssonar pósta, 1919 

10. gr. 

  

  

Sem viðbót við 19. gr. fjárlaganna (óviss jöld) veitast 10543 

Uppbót á dýrtiðarkolum til Akurey rarkaupstaðar HR kr. 

Til Patrekshrepps til endurgreiðsla á nokkrum hluta vörutolls 

fyrir vatnsleiðslupipur. . . . . .. BE us rem 

Samtals kr. 

ll. gr. 

Samtals kr. 

400,00 

66,67 

600,00 

300,00 

300,00 

200,00 

200 „00 

2366, 67 

kr. 69 a, 

9847,69 

696, 00 

10543 3, 69 

1 Landsstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast alt að 2 miljón kr. lán 

fyrir Reykjavikurbæ til fyrirhugaðrar rafveitu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvembor 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz.



  

Vjer Christian hinn Tíundi, Íslands og Danmerkur, 

        

Vinda og Gauta, hertogi í Sljes tormæri, Pjettmerski, 

Låenbor; 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög bessi og Vjer stad þau með 

samþykki voru: 

kasölu á kolum fyrst um 

        

      

   

órninni er heimili 

sinka hættir skal greiða 10 kr gjald í ríkis- 

  

Landsst 
  

sinn meðan henta þykir, en er e 

sjóð af hverri smálest 

helmingi eða meiru, telst 

við röngum skýrslum 

  

Um innheimtu gjalds þe 

og annað, er lýtur að gjaldi þessu, 

  

er Á py Þat v vd 
VOFULOLSL ARABA 

unninn er upp    Lög þessi falla úr gildi næstu 
21 halli sá, er stafar af kolakaupum landsstj 

vörutollur 

  

Meðan gjald það er greití, se 

sá, sem nú er á kolum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalínborg, 28. nóvember 1919. 

  

Undir Vorri konunglegu 

Christ ian R, 
S.) 

Sig. Eggerz. 
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breyting á 1. gr. laga um vitagjald frá 11. júlí 1911. 

Vjer Christian hiun Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
2 > > 

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

enborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vier staðfest þau með 
samþykki Voru: 

   

  

   

  

   

  

Fyrsta grein 

Fyrir hvert 

á Íslandi eða haldið 
smálest af rúmm 

slept 

en farþega, skulu greiða 40 ; aura Í 

í I9ÐIL skal vera sem hjer segir: 

eða gangvjel og tekur höfn 

greiða vitag jald, I Kr. af hverri 

| i af stærra brot talin heil, 
en minna broti an farm fyrir borgun, annan 

af hverr smálest. 

    

Undanþegin gjaldi þessu eru herskip 

  

skip, sem leita hafnar í neyð, en 
taka engan farm úr landi nje úr öðrum skipum, nje heidur flytja farm í land eða 
önnur skip, enda hafi sannast í sjóprófi eða annari lögfullri sönnun, að þau hafi 
verið í nauðum stödd af árekstri eða sjóskemdum, af veikindum eða farm- 

skekkju eða ófriði. 

Vitagjald skal greiða Í hverri ferð, sem skip kemur frá útlöndum, og skal 

það int af hendi á r við land Skip, sem að eins 
eru höfð til innanlar ga € er uti til fiskjar af landsmåonnum, greida 
vitagjald einu sinni á ári, þó aldrei minna en 10 kr Árgjaldið greiðist í byrjun 
útgerðartímans, bi 

  

r sem skipið er skrásett 
1 

Stjórnarráð Íslands hefir heimild til að semja við stjórnir annara ríkja um 

vitagjald fyrir fiskiskip, er þaðan eru gerð út til fiskveiða hjer við land. w
 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 55, 26. okt. 1917, um 
breyting á 1. grein laga um vitagjald frá 11. júlí 1911,



Lög þessi öðlast gildi 1. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

9 sr 
9 Gefið á Amalíubo: 

Undir Vorri 

breyting á lögum nr. 22, 14. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs 

  

ts Á Í + 

    

Nr. 29 
9. 

nóv. 

la 1 a ec 
er a0 nhegca 

nóvember 1919. 

Sig. Eggerz 

Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvil Stórmæri, Þjettsmerki, 

í áenborg oe ÁAldenborg. 

Gjörum kunnu gt: Alþingi hefir fallist á lög þí g Vjer staðfest þau með 

samþykki voru: 

Í. g1 

Í stað orðanna >1!/, króna< í Í laga nr. 29, 14. des 187%, um húsa 

skatt, komi: 5 krónur. 

3 vv 2. gt 

Lög þessi öðlast 

Eftir eiga allir bli bessu i 

Fin 
2 ys Gefið á Amalínbo 

  

Undir Vorri 

  

28. nóvember 1919. 

  

di og innsigli 

n R, 

Big. Eggerz.
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Lög 

gjald af innlendri vindlaserð og tilbúningi á konfekt og brjóstsykri. æ 

Vjer Christian hinn Tiundi, af suðs náð zonungur Islands og Danmerkur, 
Jinda í lagt har í QT- {ir Rn vatalas 7 tAr mr ava ir Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, RN Sstórmæri, Þjettmerski 

1 
lí Láenborg og Aldinborg, 

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

gr, 

sinn má reka innlenda vindlagerð nje tilbúning á konfekt og brjóst- 
hverrar tegundar sem < nema tekið hafi leyfisbrjef hjá lög- 

  

       

  

fer Fyrir leyfisbrjefið skal gjalda 100 
kr. til bæjarsjóðs eða Akvæð tta gildir einnig um þá, sem nú 
reka vindla-, konlfekt- eða t "jóstsykursgerð. 

> 

    

Sem eru 

  

tilbúnir hjer á landi, jald, er nemi helmingi aðflutnings- 

  

gjalds af 

Fyrir hvert 

kal greiða 

Ingu sinn gilda 
br jóstavk: 1 

  

sem af 

  

þeim vörutegundum ber að 

  

ormar d 
! ramleiðanai 

varan er látin 

á gjaldið til hlutaðeigandi lögreglustjóra áður en fæ     eða send til umboðssölu 

um þeim, sem fyrir lig 

it 

   ja al innlendum konfekt oe brjóstsvkri dø 
>» . < 

ug g 

lið einnig greitt, og skal hver € 

  

öðlast gildi, skal gjald 

  

) á, Sem slík- 
eglustjóra sínum innan viku drengskapar- 

vottorð um það, hve miklar birgðir hann hefir, og greiða jafnframt gjaldið. 

  

an varning hefir til sölu, senda lögr 

4. gr. 

Vörugerðarmenn mega ekki selja minna í einu af vörum þeim, er ræðir 
um í lögum þessum, en nemi 25 kr. virði. Að öðru leyti setur sí jórnarráðið 
reglugerð um vörugerðina og afhendingu og sölu varanna, að svo miklu leyti, 
sem þurfa þykir til að tryggja gjaldheimtu á þeim. - z 
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5. gr. Nr, 31 

n Re . . å ; .… 28, nóv. 

Brot gegn fyrirmælum 1., 3. og 4. greinar, eða reglum þeim, er stjórnar- 

ráðið setur samkvæmt 4. gr., varða sektum, alt að 500 krónum. Stjórnarráðinu 

er heimilt, auk hegningarsekta, að leggja dagsektir við brotum á reglugerðinni. 

Nú verður vörugerðarmaður uppvís að því, að hafa sagt rangt til um vörugerð 

sína eða birgðir, eða selt er af birgðum án þess a gjaldið sje greitt, og varðar 

bað þann, sem brotið hefir, sektum frá 100—1000 krónum, og gjaldi auk þess 

þrefalda upphæð gjalds þess, er hann hefir reynt að draga undan. Heimta má 

gjaldheimtumaður æru. og sam viskuvottorð vörugerðarmanns um framtal vöru. 

6. gr. 

Vörur þær, sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum þessum, skulu vera 

að veði fyrir gjaldinu og sektum. Sjeu rjett skil ekki gerð, getur lögreglustjóri 

selt þær birgðir, sem fyrir finnast, án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til 

lúkningar gjaldi og sektum. Það skal gera á uppboði, er boðað sje með viku 

fyrirvara, og má lögreglustjóri krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi 

til þeirrar vöru, er gjaldið átti af að greiða, og má þá, án undanfarandi birting- 

ar, gera lögtak fyrir gjaldi og sektum í öðrum eignum gjaldanda. 

    

„ 
i. SF 

Mál, er rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara með sem al- 

a Í ríkissjóð. Þó skal sá få helming sektar, 
menn lögreglumál. Sektir allar renn 

sinni, að uppvís verður undandráttur á gjaldi. sem veldur því með frá 

  

s gr ö. RT. 

  

Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal lögreglustjóri 

gera reikning samkvæmt þeim reglum, sem seltar eru eða settar verða um op 

ínber reikningsskil. 

9. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 41, 16. nóv. 1907. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi jafnskjótt og út er gefin reglugjörð sú, er um ræð- 

ir í lögum þessum 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LS) 

   



Nr. 32 
28. nåv. 

  

um 

breyting á 55. gr. laga nr. 16, 11. júlí 1911, um aul atekjur landsjóðs, € 

Íslands og Danmerkur, 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, at guðs náð konungur 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holísetalandi, í 

Láenborg og Aldinborg, 
stórmæri, Þjettmerski, 

dd 5 
  

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist 
með samþykki Voru: 

þessi og Vjer staðfest þan 

  

l. gr. 

55. gr. aukatekjulaganna ordist svo: 

Fyrir að rita á skjöl verslunarskipa og vöru- og í nannflutningaskipa og 
fyrir að láta af hendi þau skilríki, er skipin eiga að fá á 3 eiða | 
kr. af hverri smálest af rúmi skipsins, þannig að 1/, smálest eða þar yfir ber að 
telja heila lest, en sleppa því, sem minn: ?/ Á 
þetta á hinni AN höfn á Íslandi, er 

vörum eða fólki, eða til þess að skipa 
kemur skipið á aðrar hafnir í sömu fer 
höfnum fyrir að rannsaka og rita á 
með talin löggilding vöruskoðunar votta. 

Skip, sem eru 30 smálestir eða meira og að 
inga, eða haldið er úti til fiskjar af lanc 
á ári. Skal það goldið í byrjun útgerðar 

Skip, sem skráseti eru í Danniör 

veiða, skulu greiða 1 kr. af hverri smálest á fyrstu 
nema einu sinni á ári. 

Önnur útlend skip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, skulu 
greiða 50 au. af hverri smálesi á fyrstu höfn, er þau taka, þó eigi nema einu 
sinni á ári. 

    

     í iði, skal Sí 

  

      

   

    
   

    

skal greiða 

taka á móti 

á land. Nú 

reiða á þeim 

nskrár, þar 

    

innanlandssigl- 

  

íta einu sinni 

fisk- 

a, þó eigi 

  

   

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1920. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S 

Sig. Eggerz.



Nr. 33 
28. nåv. 

  

rn g un FIL men an hinn 7 
ride a 
Viiida og 

Vjer Christi iðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

( í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

, 
rauta, herto 

  

Gjörum kunnugt: Alpin i hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki voru: 

I. gr. 

  

Gjald það, er ræðir um í lögum nr. 30, 22. okt. 1912, lögum nr. 45, 2. 

nóv. 191: lögum ur. 3, 6. júní 1916 918, skal hækka um 50? 

ð ap y dån byl 

Lög besssi öðlast gildi 1. janúar 1920. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 
7 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

L 

Sig. Eggerz.



Nr. 34 

28. nóv. 

Lög 

framlenging á gildi laga nr. 30, 22. okt. 1912, laga nr 44, 2. nóv. 
1914, laga nr. 45, s. d. og laga nr. 3, 5. júní 1918. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 
með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Lög nr. 30, 22. okt. 1919, um vörutoll, ásamt lögum nr. 44 og 45 frá 2. 
nóv. 1914 (sbr. lög nr. 43 s d.), svo og lög nr. 3, ð. júní 1918, um hækkun á 
vörutolli, skulu vera í gildi til ársloka 192!, með þeim viðauka, að fiskumbúðir 
úr striga, sem eru endursendar, skulu taldar með vörum þeim, er samkvæmt 1. 
gr. laga nr. 30, 22. okt. 1912, eru undanþegnar vörutolli. 

  

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1920 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28 nóvember 1919 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L 8) 

Sig. Eggerz,
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um 

brådabirgdainnflutningsgjald af sildartunnum og efni i bær, 

     

  

Vijer Chri: n hinm Tiundi, af guds nåd konungur ids og Danmerkur, 

Vinda oe Gauta, hertogi í Sljegvík, Hol ] ) 3 an) eð 
setalandi, 

    

ldinborg, 

Gjörum kunnugt: Álþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðf 

samþykki voru 

  

Af hverri síldartunnu af venjulegri 

inn í landhelgi til ísöltunar, 

greiða í ríkissjóð 5 fimm 

tunnan er 

      

   
   
      

      

stærri         minni, 

Um innheimtu 

að, er þar að lýtur, skal 

toll, að því undanskildu, 

31. desember 1919. Vöru 

  

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda 

tollur sá, sem nú er á sildartunnum og efni í þær, follur burt 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Getið á Amalíuborg, 28. nóvember ÍÐIÐ. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Sig. Eggerz.
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bingfararkaup albingismanna. 

  

ungur Islands og Danmerkur, 

Stórmæri, Þjeitmerski, 

  

       
    

      

  

"forum kunnugt: Alþingi hefir Íallist á lög þ og Vjer staðf þau 

með samþykki Voru. 

Í. er 

nn hafa 192 kr da ,„ bæði fyrir þann tima, 

sem þeir sitja á Alþingi, og þann tima, sem fer ferða að heiman til þings 

og heim af þingi 

2. gl 

albingismenn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur, end- 

   ; 
urgoldin 

    1 A, Fy I 1% 

KYS  nefnmd sem curdar  bingfararkaupsreikninga 
ávísa upphæðunurm. 

  

alþingi     

samskonar uppbót á henni 

mk væmt launalögum. 

Auk hinnar dagle: 

ANGSLÐA 

  

eins og embæti 

  

Gjöld samkvæmt lögum þessum greiðast úr ríkissjóði. 

þessi öðlast 

  

ildi 1. jan. 1920. Þó skal dýrtíðaruppbót sú, er um 

getur í 3. gr, 919 af núverandi kaupi, og ferðakostnaður 

alþingismanna 1 1919 eftir ákvæðum 2. gr. 

ðast Íra Í. júl 

 



  

   
fararkaup alþingisman 

    

Gefið á Amalíubor S nóvember 1919. 

    

Jón Magn 

  

Vier Christian 
1 Vinda og Ga 

  

Y 2 £ Gjörum kunnugt: 

með 

  

   ER Mari amþykki Voru. 

    10000 

er forseti ráðuneytisins, hafa leigu 

Launaákvæði laga þess:        

     

28. november 1919, 

  

Gefið á Amal 

    Undir Vorri 

  

Jón Magni 

(SSON. 

  
isson.
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um 

sambyktir um akfæra syslu- og hreppavegi. 

sås 
ikki, Al Fås 

rtogi í Sljesvik, 

End
 

  

ruðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

  

talands, Stórmæri, Þjettmerski, 

   Í á Að nbo rg inborg, 

  

bessi og Vjer stadfest þau 

      

rir stærri eða rainni svædi 

  

    innti 

  

frá einni sveitar- Þegar sýslunefnd þykir þörf       

stjórn eða fleirum innan sýslu, m vegamálastjóra, að og 

    

al hun, med nægum 

að samþyktin nái yfir. 

'garrjett hala 

,„ en oddviti hennar eða sá, er 

jórnar fundi. Skal hann hafa 

  

gera samþyktir fyrir sýsluna e sk; 

fyrirvara, kveðja til fundar á 

Eiga atkv: æðið srje t á þein          

   i 

kjorskrå vid hendina. 

     

    
undarstjóri fram frumvarp 

af sv íslunefndinni. Fallist fundarmenn 

sendir sýslumaður það stjórnar- 

Á fundi þeim, er getur um í 

  

    hefir verið sam 

?{, hlutum 

löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn 

bre ytinga ir, ef þær eru samþyktar með %/, hl 
. . 

nefnd fellst á 

til sampyktar 

á frumvarpið 

ráðinu til staðfes 

geri við 

  

    lutum atkvæða og sýsla- 

allast á breytingartillögur, er 

þá fundurinn á frumvarpið 

Hu 

  

    

    

fundurinn g 

óbreytt með * 

umval kvæda å sam- 

anefnd fyr en å
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4. gr. 

Nú er samþykt gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til 

staðfestingar. Virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 

eða rjett manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja henni þá synj- 

unarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, 

skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hve nær hún öðlist gildi. Gildir hún 

upp frá því fyrir alla þá, er á því svæði búa, er hún nær yfir. 

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 

hún var stofnuð 

5. gr. 

Í samþykt skulu vera ákvæði um stjórn vegamála á samþyktarsvæðinu 

og hreppsvegagjöld, sem eigi þurfa að vera bundin við hámark vegalaganna- 

Heimilt er að áskilja í samþykt framlög til vega eltir jarðardýrleika eða lausa- 

fjáreign, eða hvorutveggja, eftir því sem hentast þykir. 

6. gr. 

Gjöldum til vega samkv. samþyktum fylgir lögtaksrjettur eftir lögum 
nr. 29, 16. des. 1885. 

T. gr. 

Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 kr., er renna í 

sveitarsjóð þar sem brotið er framið, og fer um mál út af slíkum brotum sem 

um almenn lögreglumál. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sigurður Jónsson. 

Nr. 38 

28, nóv.



Nr. 39 

28. nóv. 

um 

breyting á hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 
frá 10. nóvember 1913. 

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

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

Láenborg og Áldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Til hafnargerðar í Vestmannaeyjum, eftir áætlun, er landsstjórnin sam- 

þykkir, veitast úr ríkissjóði alt að 350000 — þrjú hundruð og fimtíu þúsund 

krónur, gegn þreföldu fjárframlagi úr hafnarsjóði Vestmannaeyja. Fjárhæð þessi 

greiðist bæjarstjórn Vestmannaeyja að sömu tiltölu og hafnarsjóður leggur fram 

til fyrirtækisins árlega. 

2. gr. 

Landsstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs alt 

að 1050000 — tíu hundruð og fimtíu þúsund — króna lán, er bæjarstjórn Vest- 

mannaeyja kann að fá til hafnargerðar. 
Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundið því skilyrði, að yfir- 

umsjón með verkinu og reikningshaldinu sje falin manni, sem stjórnarráðið 

samþykkir. 

3. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin 1. og 2. gr. í hafnarlögum fyrir 

Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913, og lög nr. 63, frá 3. nóv. 1915, um breyt- 

ingu á þeim lögum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Jndir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R, 
(L. 8) 

Sigurður Jónsson.



Lög 
um 

forkaupsrjett á jörðum 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. os
 

Þegar jarðeign sem er í bygging, gengur kaupum og sölum, skal hún 

fyrst boðin til kaups leiguliða Vilji hann framhalda ábúðinni og borga jafnmik- 

ið verð fyrir jörðina eins og aðrir, þá skal hann hafa rjett til að ná kaupum á 

henni fyrir það verð, enda sje honum eigi gerð erfiðari borgunarkjör, eða aðrir 

skilmálar, en í raun og veru standa til boða hjá öðrum. 

Nú hefir ábúandi sagt jörð lausri, eða honum verið löglega bygt út frá 

næstu fardögum, og heldur hann þá forkaupsrjetti, það sem eftir er af ábúðartíð 

hans, meðan jörð er óbygð. En frá þeim tima á sá forkaupsrjettinn, sem ætlar 

að taka jörðina til ábúðar næsta fardagaár og hefir fengið bygging fyrir henni. 

Nú eru ábúendur á jarðeign þeirri, er selja skal, fleiri en einn, og skal 

þá bjóða hana alla sjerhverjum þeirra til kaups. Vilji fleiri en einn þeirra kaupa 

þá skal sá ganga fyrir, sem áður kann að eiga eitthvað í jörðinni, en annars 

ræður eigandi hverjum þeirra hann selur. 

2. gr. 

Nú er jörð til sölu, sem er Í sjálfsábúð, og á enginn þeirra, er i 1. gr“ 

getur, forkaupsrétt; á þá sveitarfjelag það, er hún liggur í, forkaupsrjettinn, að 

öðru jöfnu. Hið sama gildir, ef afrjettarlönd eða óbygð lönd, er nota má til af- 

rjetta, eru seld út af fyrir sig, að þá á sveitarfjelag eða sveitarfjelög þau, er 

landið liggur undir, forkaupsrjettinn. 

3. gr. 

Nú eru itök, skógar vatnsnot eða önnur jarðargögn, sem skilin eru eða 

skilin verða frá jörðu, önnur en laxveiði og silungsveiði, seld eða leigð út af fyr- 

ir sig, og á þá sá forgangsrjett til kaups eða leigu, er land á undir. 

Nr. 40 
28, udv.



Nr. 40 
28. nóv. 

140 

4. gr. 

Nú afsalar sá sjer forkaupsrjetti, er hann hefir samkvæmt 1. eða 2. gr. 
og öðlast þá sveitarfjelag það, er jörð eða jarðargögn liggja í, forkaupsrjettinn, 

5. gr. 

Sá, er neyta vill forkaupsrjettar, skal segja til þess innan hálfs mánaðar 
frá því er honum voru boðin kaupin, ella má öðrum selja. Sama er og um 
leigurjett samkvæmt 3. gr. 

Rjett er að bjóða sveitarfjelagi kaup, að frágengnum þeim, er forkaups- 
rjettinn á, þótt hann sje enn eigi búinn að afsala sjer forkaupsrjettinum. 

Yfirlýsing þess, er forgangsrjett á samkvæmt 1., 2. og 5. gr, um að hann 
afsali sjer forgangsrjettinum, gildir eigi lengur en 6 mánuði. 

6. gr. 

Ef eigi er gætt fyrirmælanna í 1.—T. gr., getur sá, er forgangsrjettur 
hans er fyrir borð borinn, krafist þess, að gerningur sá, sem í bága fer við 
ákvarðanir þessar, sje ógildur metinn gagnvart honum, og á hann rjett á að 
ganga inn í kaupin eða leiguna, enda sje lögsókn til þess hafin innan 6 mánaða 
frá því, er hann fjekk vitneskju um misfelluna, og málinu fram haldið með hætfi- 
legum hraða. Auk þess ber seljanda að bæta rjetthafa tjón það, er hann kann 
að hafa beðið af broti gegn ákvæðum laga þessara. 

í. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 30, 20. okt. 1905, um for- 
kaupsrjett leiguliða o. fl. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28 nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sigurður Jónsson
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Lög 
um 

landamerki o. tl. 

z 
Vijer Ohristísn hinn Tíundi, af 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík 

Láenborg 

lands og Danmerkur, 

ri Þjettmerski, 

        

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lös 
með samþykki Voru: 

og Vjer staðfest þau 

I. kafli 

  

Um gerð landamerkja, merkjalýsing og viðh 

   

  

   

    

Þar, sem eigi eru af völdum 

endum þeirra eða fyrirsvarsmönnum skylt 

ingum, skurðum eða vörðum með 

greinileg merki, er löglega sje 

afrjetta eða annara óbygðra 

lendu. Með sama | 

og þurrabúða utan | 

svo og um aðrar lendur eða landhiuta, 

  

    

      

   

  

Skylt“ er mönnum, er lönd þeirra 
til merkjagerða, en eigi nær sú skylda ler 

Nú skilur menn á um það, hver 
skulu þá úttektarmenn skera 

land í hvorum hreppi, en } A Á I 
PO I 

skera úr 

  

   
  

2 lögráða, valinkunna og lig ;gja i 
sínu lögsagnarumdæmi hvort, þá skal sýslumaður (bæja þeirra 
nefna sinn manninn hvor, en ef þá greinir á, nefnir ráðherra 

>, Eigandi lands eða fyrirsvarsmaður skal gera glöggva skrá um landamerki, 
eins og hann veit þau rjettust. Skal bar 

svo og þeirra ítaka og hlunninda, er þv 

Merkjalýsingu þessa skal hann sýna hverju 

eða fyrirsvarsmanni hans, svo og 

skráðu. Rita skulu þeir samþykki 

   

  

, ð ítaka ne hlunni við ltaka og hlunnin     landi fylgja í lönd 

land á til í     

  

    sitt á merkjaskrá, nema þeir telji
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Nr. 41 enda skal þess þá getið, ef einhver þeirra vill eigi samþykkja. Að þessu loknu 

28.nóv. skal merkjaskrá afhent hreppstjóra ásamt þinglýsingar og stimpilgjaldi. Skal 

hann athuga, hvort allir aðiljar hafi ritað á hana samþykki sitt, og geta þess á 

skránni, og síðan fá sýslumanni hana ti J g l ýsingar á næsta manntalsþingi. 

Nú hefir merkjaskrá verið löglega gerð og þinglesin áður en lög þessi 

    

koma til framkvæmdar, og þarf þá eigi að gera hana að nýju, enda sjeu merki 

þau glögg og ágreiningslaus, er þá voru sett. 

3. gr. 

Eiganda lands, eða fyrirsvarsmanni þess, er skylt að halda við löglega 

  

settum merkjum að      jlu sem Í 1. gr. se 

ingur verður um hluttöku í viðhaldi 

um, sem í Í. gr getur. 

gir um merkjagerð. Ef ágrein- 

  

fer um hann samkvæmt regl- 

  

Nú er landamerkjum breytt með samningi, landskiftum eða á annan lög- 

mætan hátt, og fer þá um 'ð, merkjaskrá, þinglýsingu hennar og við- 

  

hald merkja samkvæmt 1.--3 

Dóm un * landamerki skal dómhafi láta þinglýsa sem merkjaskrá á næsta 5
 

rr 

hafi dóminun eigi áður verið áfrýjað.    eigi orðið þinglýst á næsta mauntals sþi ngi eftir dómsuppsögn, og 

og skal honum þá lýst á næsta manntalsþingi þar frá. 

  

Í lögsagnarumdæt hverju skal ve landamerkjabók, og skal 

valdsmaður í hana rita alla binglysta gerninga og dóma um landamerki. Ráð- 

herra getur sett nánari fyrirmæli um skipulag landamerkjabóka 

Jafnskjótt sem lög þessi koma til framkvæmda skulu valdsmenn, hver í 

sínu umdæmi, rannsaka það, hvort merkjaskrám þar hafi þinglýst verið. Nú 

kemur það í ljós, að merkjaskrám hefir eigi verið þinglýst eða að samþykki 

sumra aðilja vantar á þinglýsta merkjaskrá, og skal valdsmaður bå bjóða land- 

eiganda, eða fyrirsvarsmanni hans, að gera merkjaskrá innan ákveðins tíma og 
að láta þinglýsa henni lögum þessum samkværat. 

„ 

Á manntalsþingum skulu valdsmenn grent 

  

slast eftir því, hvort ákvæðum 

  

E þessara um merkjagerð, merkjaskrár og viðhald merkja sje fylgt. Svo skal 

Í ost, hver í sínum hreppi, hafa gætur á hinu sama og skýra valdsmanni 

frá því, ef hann kemst að misbresti í þeim efnum. 

-” 
i. gr. 

ir máður eigi fullnægt åkvædum 1.—3. gr laga þessara á næstu '2
 

a.
 

Fe
 

En
 

1€
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2 árum frá því, er þau komu til framkvæmda, eða hani gerist síðár sekut 

um brot á þeim, og skal hann bå sæta a 

í sveitarsjóð. Sömu eru viðurlög, ef maður br 
málsgr. 2. málsl. 

Mál út af brotum á 1.--4. og 6. gr. Í málsgr. 9. málsl. laga þessara 

      

At x + 4 > 1 
AkKvæðL 4. gr. 08 6. gT. í. 

  

skulu sæta sömu meðferð sem almenn lögr 

Uim meðferð landamerkjamála. 

Nú fær valdsmaður ábyggilega vitneskju um, að ágreiningur, er hann 

telur máli skifta, sje um afhent til 

þinglýsi ður þá aðilja 

þeirrar sakar á dóm þing, er haldið. skal í þinghá, þar sem bæði löndin eða ann- 

aðhvort þeirra liggur. Á pví þingi skulu iljar lýsa kröfum sinum, og skulu 

þær bókaðar. Síðan skal valdsmaður leita sátta með aðiljum. Nú kemst sátt á, 

og skal þá bóka hana, enda skulu landamerki þar tilgreind, og skal Sáttinni 

síðan þinglýst lögum þessum samkvæmt. Valdsmaður ákveður, hversu fer um 

merkjaskrá * er elg 

       

  

amkvæmt    gar 

    

greiðslu á þóknun til hans og ferðakostnat ef aðiljar verða eigi ásáttir um það, 

hf lönd liggja hvort í sínu 

þeirra fari skuli með málið. 

rlarumdæini, ákveður ráðherra, í hvoru 

  

Ef sáttatilraun Samk væmt 8. gr. verður árangurslaus, þá skal valdsmaður 

þegar nefna í dói ja aðiljar sín- 

um hvor úr dómi, en > skipa merkjadóm með valdsmanni, 

og stýrir hann dóminum. i ryður aðili eigi dóm að sínum hluta, og skal þá 
valdsmaður gera það í hans stað. 

Nú kemur krafa um það, að dómandi víki úr dómarasæti, eltir að dóm- 

ruðning hefir farið fram, og skal þá dómstjóri úrskurða þá kröfu. 

Nú missir meðdómanda við síðar, og skal valdsmaður þá nefna 3 menn 

stað hans í dóm, enda fer um ruðning sem áður greinir. 

Ef meðdómanda verða fortöll, þá skal hann skýra dómstjóra frá því svo 

a 

óvilhalla og valinkunna menn. Ryð 

A 

  

Hver maður, sem er yngri en 60 ára og sjálfum sjer ráðandi, heill og 

hraustur, er skyldur að taka sæti í merkjadómi. 

Um viðurlög og bætur fyrir afbrot merkjadómenda ler eftir sömu reglum. 

sem um afbrot embættis- og sýslunarmanna. 

að 200 krónum, er renni 2€



Nr. 
98, 

Å. i 

, 4 

nov. 
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Dómstjóri kveður á um, hvor aðilja skuli greiða kostnað af dómsathöfni 
- Broldist þer athöfn lokinni. Kostnað þennan má taka lögtaki. 

fyrir hvern dag hluta úr degi, er dómandi 
ákveðin Í dóminum, og má skjóta því ákvæði til      

  

'kjadómur skipaður, og skal þá dómst jóri ákveða næsta þing- 
hald í málinu og tilkynna meðdómendum þá ákvörðun. Kigi má það þinghald 

eftir fyrsta þinghald, Skulu aðiljar í öðru þinghaldi síðar vera en 9 mánuðum 

   

   
    

    
      

eggja í dóm sín, tlista mål sitt. På skulu og dómendur og 
aðiljar, og vitni, ei b enda - sje þingið háð á varnarþingi 
vitnann: rki og in og landsnytjar, eftir því sem þörf 

  

jafnan svo til haga, að jörð sje auð, ef mál er svo vaxið, 
star komi skoðun argerði n eigi að fullum notum. Skal málflutningi 

því þingi, nema dóminum þyki aðilja rauðsyn bera til a að fá frest 

     

    

til 2 a, enda hafi hann áður mátt gera það. kal dómur upp 
kveð sinn eltir að málflutningi kið, og ávalt áður en liðnir eru 3 sól- 
hringar þar frá. 

   
Il. gr. 

atkvæða. l dómi skal skýrt ákveðið um landa. 
merki ;r., og er hann gild merkjaskrá. Í merkjadómi 
skal og ákveðið, hvernig fara skuli um greiðslu málskostnaðar. Fullnægja má 
merkjadómi sem öðrum dómi 

eða yri svarsmanni, búsettum utan þess sýslu- 
að tilnefna umboðsmann, er búsettur sje í því sýslu- 

fjelagi, og er 7) þeim umboðsmanni í landamerkjamáli. Tilkynna 
skal valds.nanni, hver umboðsmaður sje, og skal það skrá í Íasteignaskrá. 

Nú er vanrækt að eynna valdsmanni, hver umboðsmaður sje, sam- 
kvæmt Í. aldsmaður þá skipa aðilja einhvern lögráðan, valin- 
kunnan mann til þess að taka við stefnu og halda uppi málstað hans í merkja- 
máli. á er hverjum manni, sem er yngri en 60 ára, sjálfum sjer ráðandi, K t 

heill og hraustur, að hlíta slíkri skipun. 

  

    
      

  

og skal 

  

2
 

13. gr. 

Nú sækir aðili eða umboðsmaður hans eigi merkjadómþing, og skal þá 
valdsmaður skipa honum einhvern skynsaman og valinkunnan mann til þess að 

    

       fara met ans, enda skal þing heyj ja engu að síður. Skal valdsmaður svo 
sem kostur er á, skipa aðilja talsmann þann, er málinu sje kunnugur og aðilja 

k hlyntur. Um skyldu til að hlíta slíkri skipun fer eftir 19. gr. 2. málsgr. 
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14. gr. 

Frestir allir í merkjamálum skulu vera sem Í gestarjettarmálum, nema 

öðruvísi sje sjerstaklega um mælt í lögum þessum. Reglan um, að óstefndur 

skuli vera ónefndur, og N. L. 1—13—13, gildir ekki. 

Um meðferð merkjamála fer annars eitir almennum málflutningsreglum 

einkamála, að svo miklu leyti sem við á og eigi er öðruvísi um mælt í lög- 

um þessum 

15. gr. 

Merkjaðómi má skjóta til hæstarjettar áður liðnir sjeu 6 mánuðir frá 

dómsuppsögn. Áfrýjunarleyfi má eigi veita eltir að liðnir eru 12 mánuðir frá 

sama tíma. Hæstirjettur gerir annaðhvort að staðfesta merkjadóm eða fella hann 

úr gildi, sbr. þó 9. gr. síðustu málsgr., og skal málinu þá vísað heim og merkja- 

ið upp af nýju. Hæstirjettur kveður á um   
dómur skyldaður til að taka mál 

greiðslu kostnaðar af málskotinu. 

Eigi þarf að stefna dómendum í merkjadómi, þegar honum er áfrýjað, 

ar fyrir málsmeðferð þeirra eða dóm. , 

nema gerð sje krafa á hendur þeim til ábyr: 

  

  

Ill. kafli. 

Um áreiðar og vettvangsmál. 

16. gr. 

Nú verður ágreiningur um ítök, önnur en þau, er Í 8. gr. getur, eða um 

önnur slík afnot landa, um vatnsveitu og afnot vatns, um lóðarmerki í kaupstöð- 

um eða löggiltum kauptúnum, um kvaðir á húseignum eða lóðum, þakrennur, 

ræsi, stjettir eða þesskonar, og skal dómari þá, áður en málið er tekið undir dóm 

nefna 4 meðdómendur, enda telji hann nauðsyn bera til að skoða þrætustaðinn. 

Um meðdómendur og dómruðning gilda ákvæði 9. gr. Skulu'dómendur allir skoða 

þrætustaðinn, og skal veita aðiljum kost á að vera viðstaddir skoðunargerðina. 

Skylt er vitnum og að ganga á þrætustaðinn undir sama skilorði, sem áður segir 

í 10. gr. Um dómsuppsögn skal og fara sem í 10. gr. er mælt. 

17. gr. 

Nú telur dómari nauðsynlegt, að gerður sje uppdráttur af þrætustaðnum, 

og skal hann þá kveða upp úrskurð um það. Síðan nefnir hann, ef aðili óskar 

þess, mann til þess að gera uppdráttinn, er síðan skal staðfesta fyrir dómi á 

venjulegan hátt, ef annar hvor aðilja vefengir hann. 

Nú hefir uppdráttur eigi verið gerður samkvæmt 1. málsgr., og á þá að 

vísa málinu frá dómi, nema sakaratriði það, er uppdrátturinn skyldi hafa skýrt, 

sje alt að einu nægilega ljóst. 

Nr. 41 

28, nóv.



Nr. 41 
28. nóv. 
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18. 

Um höfðun og meðferð mála þeirra, sem í þessum kafla greinir, fer að 
öðru eftir almennum reglum. Þó skulu ákvæði 14. gr. Í, málsgr. og 15. gr. síð- 
ari málsgr. einnig gilda í þessum málum. 

IV. kafii. 

Almenn ákvæði. 

19. gr. 

Þegar málum þeim er í II. og 1Il. kafla laga þessara getur, er áfrýjað 
til æðra dóms, skal uppdráttur af þrætulandi eða þrætustað fylgja dómsgerðum 
málsins. 

Nú fylgir enginn slíkur uppdráttur, og æðri dómur telur sjer eigi unt að 
leggja dóm á málið þess vegna, og skal hann þá kveða upp úrskurð um það, að 
málinu skuli fresta ákveðinn tíma, er nægilegur sje eftir mati dómsins til þess að 
afla uppdráttarins. Ad frestinum liðnum tekur dómurinn málið fyrir af nyju, og 
ef uppdráttur, gerður og staðfestur samkvæmt 17. gr, er þá eigi lagður fram, 
skal vísa málinu frá dómi. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1920. Með öli þau mál, sem í Íi. og 1, 
kafla greinir, skal fara samkvæmt þeim, ef stefna er útgefin eftir 1. jan. 1920. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin N. L. i—7—1, sbr. tilsk. 3. júni 
1796, 24. gr, að því leyti sem hann varðar óðals- og eignaþrætur, og 1-—16, sbr. 
kgsbr. 2. mai 1739, tilsk, 31. mars 1719, 4. gr. tilsk. 11. júlí 1800, 20. gr., lög nr. 
5, 17. mars 1882, og lög nr. 31, 2. des. 1887, svo og öll önnur ákvæði í lögum, 
er koma í bága við lög þessi. Þó skulu lög nr. 35, 2. nóv. 1914, um mælingu og 
skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, vera framvegis í gildi. 

  z 

Eftir pessu eiga allir hlutadeigendur sjer ad hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L.S) 

Sigurður Jónsson.
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Låg 
um 

samþyktir um stofnun eftirlits- og fóðurbirgðafjelaga. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. gr. 

Heimilt er sýslunefnd að gera samþyktir fyrir einn eða fleiri hreppa, inn- 

an sýslu, um eftirlits- og fóðurforðafjelög. 

2. gr. ds 

Nú vilja menn koma á samþykt fyrir eftirlits- og fóðurbirgðafjelag í sínu 

sveitarfjelagi, og skulu þeir þá semja uppkast til samþyktarinnar og gera það 

öllum hlutaðeigendum kunnugt. Sendist það svo sýslunefnd, er semur frumvarp 

til samþyktar. Skal svo með nægum fyrirvara kvatt til fundar í hreppi þeim, 

sem samþyktin er gerð fyrir. 

Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir þeir, sem búfjenað hafa á fóðrum. 

Sýslunefnd tiltekur fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er nefndin hefir kosið 

til þess, boðar fundinn með nægum fyrirvara og stjórnar honum. 

Á fundi þeim, sem getur um í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp 

það til samþyktar, sem sýslunefndin hefir samið.  Fallist funduriun á frumvarpið 

óbreytt með ?/, greiddra atkvæða, sendir sýslumaður það stjórnarráðinu til stað- 

festingar, Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef 

þær eru samþyktar með ?/, atkvæða og sýslunefnd fellst á þær. En vilji sýslu- 

nefnd ekki fallast á breytingartillögurnar, sem fundurinn hefir gert, skal kveðja 

til nýs fundar. Fallist þá fundurinn á frumvarp sýslunefndar óbreytt með ?/g 

atkvæða, fer um það sem fyr segir. 

Frumvarp til samþyktar, sem hefir ekki náð ?/, atkvæða á samþyktar- 

fundi, er fallið, og má ekki bera það upp af nýju í sýslunefndinni fyr en á næsta 

aðalfundi hennar. 

  

  

d. gr. 

Nú er samþyki gerð eins og fyrir er mælt og send stjórnarráðinu til 

Nr. 42 

28. nóv.
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Nr. 42 staðfestingar. Virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 

28. nóv. eða rjett manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja henni þá synj- 

unarástæður stjórnarráðsins Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, 

skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hve nær hún skuli öðlast gildi. 

Gildir hún upp frá því fyrir alla þá, er í þeirri sveit eða sveitum búa, 

er hún nær yfir. 

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 

hún var stofnuð. 

- 
5. gr. 

I samþyktum þessum skal tekið fram um stjórn fóðurbirgðafjelaganna, 

fóðurmatið, fóðrunina, útvegun aukafóðurs, fjársamlög til fjelagsþarfa, verðlaana- 

veitingar, bókhald, skýrslugerð og fleira, enda skal stjórn Búnaðarfjelagsins semja 

frumvarp til samþyktar handa sveitarfjelögum, er útbýtt sje til sveitarstjórna, og, 

stjórnarráðið hefir einnig til hliðsjónar, þegar það staðfestir eða synjar samþykt 

staðfestingar. Árlega skal stjórn eftirlits og fóðurbirgðafjelagsins senda Búnað- 

arfjelagi Íslands skýrslu um hag og framkvæmdir fjelagsins ásamt ársreikningi 

þess. 

6. gr. 

Gjöldum til eftirlits- og fodurbirgdafielaga samkvæmt sambyktum fylgir d g 2 ed 3 i. . s 

lögtaksrjettur eftir lögum nr. 29, 16. des. 1885. 

7. gr. 

Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, ali að 200 krónum, er renna 

Í sjóð eftirlits- og fóðurbirgðafjelags þess, þar sem brotið er framið, og fer um 

slík brot sem um almenn lögreglumál. 

8. gr. 

Þá er sveitarfjelag hefir komið á hjá sjer sambykt um eftirlits. og fóð- 

urbirgðafjelag samkvæmt lögum þessum og fari "að fullnægja henni, þá er 

það sveitarfjelag undanþegið ákvæðum forðagæslulaganna frá 10. nóv. 1913. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorrí konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. $.) 

Sigurdur Jønsson.
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Lö 
um 

  

28. nóv. 

ákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstað 

Vjor Oheistian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir - fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í Hafnarfjarðarkaupstað skal svæði það, sem reisa má verslunarhús á 

vera ákveðin með þessum takmörkum: 

Bein lína frá takmörkum Svendborgarlóðar við Krosseyrarmalir á Reykja- 

víkurveginn, 100 metra frá mótum hans og Vesturbrúar; {| aðan beina línu í Ral- 

ljósastöð; þaðan beina línu í túngarð Jófríðarstaða að norðaustan þá meðfram 

túngarðinum og úr honum að vestan beina línu að norðvesturhorni Brandsbæjar- 

túngarðs og þaðan beina línu í Skiphól 

3 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R, 
(L. S. J 

Sigurður Jónsson.
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Lög 
um 

sölu á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni í Stykkishólmshreppi. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettsmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alpingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 

Landsstjórninni veitist heimild til að selja hreppsnefndinni í Stykkis- 
hólmshreppi þjóðjörðina Ögur og eyðiþjóðjörðina Sellón. 

ð. gr. 

Um söluna fer að öðru leyti eftir reglum um sölu þjóðjarða til handa 
ábúendum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Sigurdur Jónsson.



viðauka við lög nr. 24, 12. september 1917, um húsaleigu 

í Reykjavík. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr, 

Bæjarstjórn Reykjavíkur skal heimilt að taka til sinna umráða auðar 

íbúðir og ráðstafa þeim til afnota handa húsnæðislausu fólki, enda komi fult 
r 

endurgjald fyrir. Áður en þetta sje gert, skal Húsaleigunefnd rannsaka málið og 

síðan úrskurða, hvort íbúð skuli tekin, og ákveða leigu-upphæð, tímalengd og 

annað, er þörf þykir að taka ákvörðun um og málsaðiljum kemur ekki saman 

um Úrskurður Húsaleigunefndar er fullnaðarúrskurður. 

Með sömu skilyrðum skal bæjarstjórninni heimilt að taka til sinna um- 

ráða annað ónotað húsnæði og útbúa það til íbúðar. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sigurður Jónsson 

Nr. 45 

28. nóv.
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Nr. 46 . 

98. nóv. lå Øg 

um 

  

löggilding verslunarstaðar við Syðstabæ í Hrísey. 

Vior Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur 
9 5 > z , 

Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettsmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og; Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

  

Við Syðstabæ í Hrísey skal vera löggiltur verslunarstaður. 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslun- 

arlóðarinnar, samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjórnar- 

tiðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian Á, 
(L. 8.) 

Sigurdur Jønsson.
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um 

breyting á lögum nr. 22, 3. nóvember 1915, um fasteignamat. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

Í. gr. 

Fasteignamatsnefndir þær, sem eigi hafa lagt fram mat sitt hinn 1. ágúst 
1918, samkvæmt 13. gr. laga um fasteignamat, 3. nóvember 1915, skulu leggja 
það fram hinn 1. janúar, 1. febrúar, 1. mars eða 1. april 1919, og skulu kærur 
yfir matinu komnar tii formanns yfirmatsnefndar innan 30 daga frá því matið 
var lagt fram. 

2. gr. 

Yfirmatsnefnd skal innan 3 mánaða frá því matsgerðirnar voru lagðar 
fram hafa sent stjórnarráðinu öll hin lögboðnu skjöl um matið. 

9 mp 
ð. BT. 

Stjórnarráðið skipar yfirmatsnefnd til þess að endurskoða og samræma 
hið nýframkvæmda mat allra fasteigna í landinu. Í nefndinni eiga sæti 5 menn, 
og er einn þeirra formaður, er stjórnarráðið skipar. Nefndin getur krafist allra 
upplýsinga um matið frá matsnefndum, er hún telur nauðsynlegar, og skulu 
nefndarmenn láta þær í tje ókeypis. Yfirmatsnefnd skal hafa lokið störfum sín- 
um svo snemma, að hún hafi sent stjórnarráðinu hið endurskoðaða mat fyrir 1 
júlí 1920. Stjórnarráðið setur nánari reglur um starf nefndarinnar. 

. 

Å. gr. 

Eftir að yfirmatsnefnd landsins hefir endurskoðað fasteignamatið, lætur 
landsstjórnin semja fasteignamatsbók fyrir alt landið. Gildir hún frá 1. april eftir 
að matinu er lokið, í fyrsta sinn frá 1. apríl 1921 til þess tíma, er nýtt fast- 
eignamat kemur í gildi. Fasteignabókin skal löggilt af stjórnarráðinu, prentuð og 
send ókeypis öllum þeim, er fá Stjórnartíðindin kauplaust. Breytingar þær, sem 
verða á mati fasteigna milli þess, sem lögákveðið mat fer fram, skalbirta í 
A-deild Stjórnartíðindanna. 

Nr. 47 
28. nóv.



Nr. 47 5. gr. 

28. nóv. Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L, S.) 

Sig Eggerz. 

Nr. 48 Lö 

28. nóv. 

um 

  

löggiltar reglugerðir sýslunefnda um eyðing refa o. Í. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðlest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Þá er sýslunefnd vill fá löggilta reglugerð um eyðing refa eða önnur 

þau málefni, er sýslunefndir eiga að setja reglugerðir um, samkvæmt 11. gr. 

sveitarstjórnarlaga 10. nóv. 1905, skal hún senda frumvarp sitt stjórnarráðinu til 

samþyktar og löggildingar. Fallist stjórnarráðið á frumvarpið, þá löggildir það 

reglugerðina og fyrirskipar, hve nær hún skuli í gildi ganga, og er hún upp frá 

því skuldbindandi sem lög. Stjórnarráðið sjer um, að reglugerðin sje prentuð í 

Stjórnartíðindunum, B-deildinni. 

  

Kostnaður við eyðing refa greiðist úr sveitarsjóði. Þó má sýslunefnd 
“ > SS Si “
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ákveða í reglugerð, að veita megi úr sýslusjóði verðlaun fyrir framúrskarandi Nr. 48 

dugnað við eyðiug refa, svo og að kostnaður víð grenjaleitir og grenjavinslu 28. nóv. 

skuli, þegar sjerstaklega stendur á, greiðast al fleiri sveitarsjóðum en einum, eða 

af einstökum mönnum, sem land eiga þar, sem grenjaleit eða grenjavinsla fer 

fram, eða njóta hagsmuna af því. 

  

3. gr. 

Skyrslur um eyding refa og útlagðan kostnað við hana skulu gerðar af 

framk væmdarstjórn refaeyðingarsvæða, hvers fyrir sig, eftir fyrirmynd, er stjórn- 

arráðið semur, og sendar sýs anni eða bæjarfógeta fyrir lok hvers árs. 

Eftir að sýslunefnd eða bæjarstjórn hefir átt kost á að athuga skýrslur 

þessar og leiðrjetta þær, ef þurfa þykir, skulu þær sendar stjórnarráðinu, er 

sidan annast um, að þær verði birtar á sama hátt og aðrar skýrslur um lands- 

hagi. 

    

4, gr. 

Í reglugerð er heimilt að ákveða sektir fyrir brot gegn löggiltri reglu- 

gerð, frá 10--500 krónur Sektir renna í sveitarsjóð, þar er brot er framið. Alt 

að 2 króna dagsektum má beita fyrir hvern þann, er tregðast við að gefa skýrslu 

samkvæmt 3. gr., og renna dagsektir í viðkomandi sýslusjóð eða bæjarsjóð. 

DD. BT. 

  

löggiltum reglugerðum skal farið sem almenn lögreglumál. 

  

6. gr, 

Með lögum þessum eru lög nr. 1l, 29. mars 1890, og lög nr. 36, 24. nóv. 

1893, úr gildi numin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

'/ndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LS) 

Sigurður Jónsson



Nr. 49 

28. nóv. Lög 
um 

löggilding verslunarstaðar við Gunnlaugsvík. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 

Við Gunnlaugsvik, sunnan megin Hvammsfjarðar, skal vera löggiltur 
verslunarstaður. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl- 
unarlóðarinnar, samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau í B-deild Stjórn- 
artíðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. S.) 

Sigurður Jónsson.



breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905 
€ 

» Ta bin 
og Danmerkur, 

,„ Þjettmerski 

Vjer Ohrístian hinn Tíund 
Vinda og Gauta, hertogi Í = 

    

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fal 

samþykki Voru. 

  

og Vjer staðfest bau með i 

36. gr. og fyrri målsgr. 37 

Hreppsnefnd skal å 

tekjur og útgjöld hre óppsins 

tekjur hreppsins hrök kv fr; 

um sem áukaútsvari því, sem vantar, á 

fast aðsetur í hreppnum eigi skemur en 

gjald eftir öllum efnahag sínum, nema þ 

setur annarsstaðar og goldið þar útsvar; draga tiltölu- 
lega við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, | jó ekki meira en þeir guldu þar. 

Ef rekin er í hreppnum atvinna, i 

sem verslun, kaupskapur, ur, þilbátaútgerð eða 

aukaútsvar, þótt ekki sje rekin nemi: 
annarsstaðar. Einnig má leggja útsvar á hvalveiði, síldveiði með nót, á atvinnu 
útlendra skipa við verkun á Sild á höfnum inni eða í landhelgi, laxveiðaafnot, 

ábúð á jörð eða jarðarhluta, leiguliðanot af jörð, juafnot, þótt engit 

ábúð fylgi, og lóðarafnot, sem einhvern arð gefa, þótt sú atvinna 

styttri tíma. Útsvör þessi skulu vera hætile 

innsveitarmenn, og skal formaður hafa 

fer brott. Ekki er heimilt leggja aukaútsví 

í sama sýslufjelagi eða við sama fjörð eða fó: 

útsvar í sveitarfjelagi þeirra. 

Á 1 kaupfjelög og pöntunarfje! 

borgarabrjef 

  

aganna orðist svo! 

audi gera áætlun um allar 

og að því leyti, sem aðrar 

    

      

     
     eftir efnum og ástæð-. 

| í eða hafa 

skulu greiða þar fult 

f li haft fast 

  

   
arðsöm, svo 

  

á þá atvinnu 
a | mere hst 31: kandinn eigi heimili   4 vikur ak vinnure     

  

      
sje rekin 

nanburði 

áður en hann 

  
           

  

   

  

úr öðrum hreppi 

i, ef á þá er lagt 

  

    

  

ar, ef þau hafa leyst 

ir eftir árlegri og hafa sölubúð og vörur til sölu, svo sem hæfa þyki 
veltu og arði í söludeild fjelagsins. 

2. gr. 

Sýslunefnd getur enga ályktun gert, nema mei 
nefndarmanna (að oddvita meðtöldum) sje viðstaddur. Á 

afl atkvæða. 

 



Nr. 50 3. gr 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 2. nóv. 1914, lög 

Á 
2
 

GS
 

28. nóv. c , ” m 

nr. 48, 3. nov. 1915. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

legu hendi og innsigli. 

  

Sigurður Jónsson. 

Nr, bi 

28. nåv. 

  

um 

takmörk verslunarlóðarinnar á Sauðárkróki. 

„onungur Íslands og Danmerkur, 

Þjettmerski, 

  

Vier Ohristían hinn Tíundi, af guðs náð 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík Holtsetalandi, Stórmæri 
oO > 5 „ 3 

Láenborg og Aldinborg, 

og Vjer staðfest þau 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög 

með samþykki Voru. 

  

ex 
Takmörk verslunarlóðarinnar á Sauðárkróki skulu vera þ 

      'ðsá, að vestan Nafabrún frá 

lína úr Sauðárgili til sjávar, þar í sem eru landa- 

  

Að norðan Göngu 

í Sauðárgili, að sunnan bein 

merki Sauðár og Sjávarborgar, og að austan sjávarströndin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

sefið á Amalínborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sigurdur Jónsson.



  

um 

viðauka við og breytingar á 
gt 

83, 14. nóv. 1917. 

  

Vjer Christian hinn Tínnd!, af guðs náð konung 

Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík, Holt 

"Islands og Danmerku, 

slórmæri, Þjettmerski, um tsetalandi, S 

Láenborg og Aldinborg, 
29 9 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru. 

Loftskeytasamband milli Ísafjarðar, Hesteyrar og Hafnar við Hornvík 

frá Hesteyri landsimalínan að Látrum í Aðal 

Í stað orðanna í >. gr. >Til Snæfjalla...að Höfn á Hornströndum komi. 

  

vik; enn fremur land- og sæsími frá 

  

     Ísafirði um Ögur til Snæfjallastrandar og þaðan að Ármúla og Grunnavík. 

Aftan við greinina ba ist. 
Einnig lína frá Blönduósi að Bólstabarhlfð með stöð í Langadal og „ 

Svínadal; frá Sauðárkróki að Víðimýri og 
og í Lytingsstaðahreppi. Lína úr Glæ 

lína frá Akureyri inn Eyjafjörð, með 

arði að 

m, með stöð á Stóru-Ökrum 

'eppi í Eyjafirði í Skriðuhrepp; 

taðahreppi. Lína að Brekku í 

   

   
       

    

Fljótsdal; lína frá Svignask 

Patrekshreppi ti 

til Hallgeirseyj 

út í Selvog. 

  

Lína til Skógarness og lína frá 

auðasandshreppi. Lína frá Miðey 

Eyrarbakka til Þorlákshafnar 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Sigurður Jónsson.



Nr. 53 

28. nóv. 

160 

Lög 
um 

breyting á lögum nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun 
brunabótafjelags Íslands. 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
1 IH inda og Gaula, hertogi í Ho lt: setalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

    og 

    Gjörum kunnu staðfest þau 

  

með samþykki Voru: 

    

   

  

    

      

því, að á stofn sje sett brunabótafjelag með 
sagnkvæ tetnist Brunabótafjelag Íslands. Það tekur að 
sjer brunabótatryggingar á húseignum á Íslandi, utan Reykjavíkjur, sem eigi 

£ fs tabótasjóði stofnuðum eftir lögum nr. 26, #0. okt. 

  

eru trygging 

1905, sbr. lög nr. 71, 

Enn fremur 

þannig, að 
lausafje á Íslandi gegn eldsvoða, þó 
sem trygt er 

  

i fjelaginu, nemi aldrei 
garupphæða húsa í fjelaginu, og að engin 

ein vátryggir ngarupphæð lausafjár á nemi meiru en upphæð, sem stjórnarráð Íslands 
ákveður að fengnum tillögum Brunabótafjelags Íslands. 

jelagið, ákveður flokkunarreglur, 

jöfuð allar 

1/ meiru en 

        

Stjórnarráðið f 

iðgjöld og vátryggingarskil um starfsemi       
fjelagsins, þó svo, að gætt sje ákvæða þeirra, er hjer fara á eftir. 

zagnkvæmt  brunabóta fjelag með ábyrgð landssjóð fyrir 
tekur að sjer: 

á Sl, hlutum verðs, með hluttöku sveitarfjelaga í eldsvoða- 
yrgðinni, a húseignum í kaupstöðum, utan Reykjavíkur, og í kaup- 

túnum með 300 íbúum eða fieirum. 
B. Trygging á 5/, tjóns af eldsvoða á húseignum þeim, utan Reykja- 

víkur, sem ekki verða trygðar eftir staflið A með hluttekning sveitar- 
fjelaga, þó eigi þeim, er teljast tryggingarskyldar í brunabótasjóði, er 
hreppur hefir stofnað. 

U. Trygging á lausafje í kaupstöðum þeim eða kauptúnum, sem getið 
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er undir staflið A, og í Reykjavík. Fjelagið getur trygt slíkt lausa- 

fje fullu verði. 

> 
D. gr. 

Orðin í undanskildum húseignum landssjóðs< falli burtu. 

GR
 

d. gr. 

Orðin í 5. gr. <og lausafjár< falli burtu. 

6 gr. orðist þannig: 

Ef endurtrygging eða samtrygging fæst með viðunanlegum kjörum, að 

dómi stjórnarráðsins og fjelagsstjórnarinnar, skal fjelagið endurtryggja hjá öðrum 

brunabótafjelögum eða samtryggja með þeim það, sem einstakar vátryggingar, 

er fjelagið tekur að sjer, eru hærri en hjer segir: 

A. Með hluttöku sveitarfjelaga í ábyrgðinni, trygging á húsi eða húsum 

í sameiginlegri brunahættu 10000 kr. og lausafjártryggingarupphæð, 

sem stjórnarráðið ákveður, að fengnum tillögum brunabótafjelagsins. 

Án hluttöku sveitartjelaga í ábyrgðinni, trygging á húsi 1500 kr. og 

lausafjárapphæð, sem stjórnarráðið ákveður, að fengnum tillögum 

brunabótafjeiagsins. 

þa
d 

NÅ
S 

6. gr. 

10. gr. laganna ordist svo: 

Fjelagið getur tekið í brunabótaábyrgð hús og lausafje annarsstaðar en 

í kaupstöðum beim og verslunarstöðum, sem eftir framanskráðum reglum taka 

þátt í áhættunni Slíka ábyrgð tekur fjelagið þó ekki að sjer á húsum, nema 

með því eina skilyrði, að %/, af skaðanum endurgjaldist og að sá 1/; hluti, sem 

ekki verður endurgoldinn, sje ekki trygður annarsstaðar. 

1. gr. 

il. gr. laganna orðist svo: 

Fjelagið má ekki, nema samþykki stjórnarráðsins komi til, taka í ábyrgð 

sarskyldar í brunabótasjóði eftir lögum nr. 26, 20. okt. 
byggingar, sem eru tryggin; > 

1905, sbr. lög nr. 71, 14. nóv. 1917. 

8. gr. 

2. málsgrein 20. gr. orðist svo: 

Öll iðgjöld til fjelagsins, virðingargjöld og skirteinagjöld má innheimta 

með lögtaki. 

9. gr. 

9. málsgrein 23. gr. orðist svo: 

Nr. 53 

28. nóv.
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Nr. 53 Hinn sameiginlegi brunabótasjóður eftir lögum nr. 26, 20. okt. 1905, 
28. nóv. sbr. lög nr. 11, 14. nóv. 1917, skal hafa sömu stjórn og Brunabótafjelag Íslands 

og vera yfirleitt í samvinnu við það, þannig, að stjórnarkostnaður milli þeirra 
skiftist eftir ákvæði stjórnarráðsins. Annars er fjelagid og brunabótasjóðurinn 
reikningslega alveg óháð hvort öðru. 

10. gr. 

26. gr. laganna falli burtu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Ghristian R. 

Sigurður Jónsson. 

  

Nr. b4 Lög 
28, nóv. 

um 

löggilding verslunarstaðar á Mýramel. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 

Á Myýramel í Dýrafirði skal vera löggiltur verslunarstaður. 

2. gr. ae
 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk verslun-
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arlóðarinnar, samkvæmt lögum nr. $1, 10. nóv. 1905, 'og birt þau í B-deild Nr. 54 

Stjórnartíðindanna. 28. nóv. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Gefið á Amalíuborg, 28 nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sigurður Jónsson 

a . Nr. 55 

Lö g 28, nóv. 

um 

breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept, 1885, m. m. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

l. gr. 

Í stjórn Landsbankans eru þrir bankastjórar, er stjórnarráðið skipar. Skal 

; af hendi próf í lögfræði, er veiti rjett til embætta þeirra 

    

einn þeirra hafa 1 

  

á Íslandi, er lögfræðingar skipa. 

Stjórnarráðið getur vikið bankastjórum frá um stundarsakir, einum eða 

fieirum, þegar því þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, ef miklar 

sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur. 

Stjórnarráðið setur mann til að gegna bankastjórastarfi um stundarsakir, 

ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður óskipað að sinni. 

Aðsetur bankans er í Reykjavík og þar skulu bankastjórar eiga heima.



Nr. 55 

28. nóv. 
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3. gr. 

Bankastjórar annast daglag störf bankans. Nákvæmari fyrirmæli um 

samband þeirra sín á milli getur ráðherra sett. 

4. gr. 

Stjórnarráðið skipar bókara og fjehirði bankans og, ef þörf krefnr, að“ 

stoðarfjehirði, og víkur þeim frá, hvorttveggja að fengnum tillögum bankastjórn- 

ar. Ef aðstoðarfjehirðir verður skipaður, fer um verkaskifting milli hans og fje- 
hirðis eftir ákvörðun stjórnarráðsins, að fengnum tillögum bankastjórnar. Aðra 

sýslunarmenn skipar bankastjórnin og víkur þeim frá. Hún ræður starfstíma 

þeirra o s. frv. Tveir bankastjórar skulu undirskrifa, svo að skuldbindi bank- 

ann, ef gefa skal út eða framselja vixla, önnur verðbrjef eða aðrar skriflegar 

skuldbindingar. Þó er bankastjórn heimilt að veita einum af starfsmönnum bank- 

ans umboð til þess að skuldbinda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni 

ásamt einum af bankastjórunum. 

Kvittanir frá bankanum eru því að eins fullgildar, að fjehirðir eða að- 

stoðarfjehirðir hafi ritað undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær 

sjeu athugaðar. Fjehirðir bankans eða aðstoðarfjehirðir má eigi greiða neina 

fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf til, nema með samþykki 

tveggja bankastjóra, eða eins bankastjóra og þess starfsmanns, sem hefir umboð 

það frá bankastjórn, er að ofan greinir. 

Verði ágreiningur milli bankastjóranna um eitthvert mál er bankann varð- 

ar, ræður meiri hluti bankastjórnar. 

D. gr. 

, 
Bankastjórar hafa í árslaun 6000 krónur hver og auk bess 5/, af årsardi 

bankans, þó aldrei af meiri ársarði en 300 þús. kr., sem skiftist jafnt milli þeirra. 
Bókari og fjehirðir hafa að launum 5000 krónur bvor og aðstoðarfjehirðir 

4000 kr. Auk þess hafa hinir síðarnefndu 1000 kr. í mistalningarfje hvor á ári, 

enda skulu þeir setja hæfilegt veð, er stjórnarráðið tiltekur. 

Þessir starfsmenn bankans og bankastjórar njóta dyrtíðaruppbótar eftir 

sömu reglum og starfsmenn ríkissjóðs. 

Bankastjórar mega ekki hafa embættisstörf á hendi nje reka sjálfir aðra 

atvinnu. 

ce 
6. gr. 

Stjórn bankans er ávalt skylt að veita ráðherra alla þá vitneskju um hag 

bankans, sem honum þurfa þykir. Ráðherra getur og, hve nær sem er, látið 

skoða allan hag bankans. 

1. gr. 

Eigi mega bankastjórar nje sýslunarmenn vera skuldskeyttir bankanum, 

hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.



Allar opinberar stofnanir og ol j 

vöxtum, sculn geyma það í Landsbankanum eða 

ástæður banni, svo sem staðhættir. fi tisfje, er opin- 

berir ar Sneen hafa undir höndum. Landsbankinn með útibúum sínum hefir 

einn, að því er við verður komið, heimild til að taka við tryggingargeymslufje 

(depositum). 

Ákvæði greinar þessarar taka i 

leyti, sem hann hefir handbært fje á halda rjett- 

indum þeim, er þeir hafa samkvæmt lögum nr. 44, 3. nóv. 1915, um sparis sjóði. 

            

na að því era í 

    

Stofna skal styrktarsjóð handa starfsmönnum bankans. ekkjum þeirra og 

    

ómegð, og skal bankinn leggja fram til stofnunar hans 25000 kr. í eitt skifti fyr- 

ir öll. Allir, sem fá fasta atvinnu í bankanum eftir öðlast gildi, , pe > 

skulu skyldir til ad greida i slaunum sínum, enda öðlast þeir þá 

rjett til styrks úr honum eftir 

ast þeir, sem eru starfsmenn 

þetta frá þeim tíma. 

Ráðherra sá, er bankamál bera undir 

um tillögum bankastjórnar, nm fyrirkomulag 

úr honum og annað, sem þar að lýtur 

Þessi grein tekur ekki til bankastjóranna 

   

      

A 

sem þar um gilda. Sama tjett öðl- 

reiða gjald 

,„ að fengn- 

  

rkveitingu 

um þessum 

  

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1920 

gildi lög nr. 12, 9. júlí 19 09, um breyting um stofnun lan ! 

sept. 1885 m. m., og låg ur. 80, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 12 9. 

júlí 1909, um breyting á lögum um stofnun landsbanka is. sept 1885 m. m, 

    

Eftir þessu eiga allir hlutadeigendur sjer ad hegda 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1819. 

Undir Vorri konunglegu hendi og 

  

Sigurður Jónsson.



Nr. 56 

28. nóv. 

  

um 

skodun å sild 

  

nds Danmerkur, 

Stórmæri, Þjottmerski,     

      

Gjörum ka þessi og Vijer staðfest þau     
með samþykki Voru: 

Skoðun skal 

  

hversu sem bún     hún er söltuð, en er     
áður en endurmat hefir fram 

dingunni. 
   

AA i að 

sömu merkjum og endurmetna sild, 

  

eins frummetin. 

        
inu skal rita á farmskrána. 

         endurmat skulu skipaðir matsmenn, und- Skoðun 

    

    

  

    

ir umsjón yfi 

Allri si 

til útflutnings, 

hann k 

verið á 

  

an á erlendan markað eða seld hjer á landi 

  

    vottorð inns eða þess matsmanns, sem 

hann, einhverra orsaka vegna, eigi getur 

  

5. gi 

Yfirmatsmenn skulu skipaðir af ráðherra. Hefir einn beirra 
aðsetur á Akureyri og hefir avæðið milli Ólafsfja tðarmúla og Langa- 
ess. Annar hefir heimili hefir til yfirsóknar svæðið milli Olafs- 

Hornbjar á Ísafirði og hefir yfirsókn á 
Hornbja yðisfirði og 

hefir til yfirsóknar. svæðið milli Langaness og Reykjaness. Stjórnarráð Íslands 
gefnr þeim erindisbrjel. 

fjarðarmúla 

        

  

     



      

   
   

Laun þessara vrmatsmanna ri, og få beir Ny. 56 
By 
dyrtidaruppbåt ettir 

þeir þuría að takast á hendur 

Óakostnaður 
og læð 

  

NT or la olral >» , 
nu reglum Of Þess Skal 98. nóv. 

      

greiðist úr 

ríkissjóði, 
og eftir til 

eim erind- 

  

lögum þeirra, en lögregl! I i 

isbrjef, en yfirmatsmenn ákveða sta við þ . Kaup undirmatsmanna ákveða 

yfirmatsmenn, og ina á. 

,„ að þeir vilji hlýða ákvæðum 

sína með alúð og kostgæfni. 

  

Allir matsmenn skulu rita undir 

þeim, sem sett eru um starf þeirra, 

  

Matanann sk After Gildar . ry Í Matamenn sku meðferð sildar, frá því 

er hún er endurmetin    
eltir samkomulagi 

  

Borgun 

        15 y 14 malsmenn. St 

  

tili þeirra um það efni. 

  

% Nu efast yfirmatsmad 

skal þá, áður en hann 

svo margar tunnur sem honum þykir hæfilegt, og getur jafnvel s 

ing, ef mikil brögð eru að vanhirðunni 

Sje ek! keri athugavert við hirðin 

ur afi verið svo vel hirt sem skyldi, og 

    3 Á mað ii im a ath > indir vottordå med sildinni, opna og athuga 
  töðvað útflutn 

    

  

      Gun; ella gre þann, er leiðir af slíkri 

Áður en síldveiði 

skyldir til þess að fá 

jórar á sildveiðaskipum 

    

vefa ráð um, hvernig     

     skipið skuli búið út, svo gteit 

  

Landsstjornin sjer 

sildveiðaskipi, og ber skift 
greina mánaðardag og kl 

hve mikil ði 

hvert skifti afhent matsmanni þeim 

un hennar. 

Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve gömul síldin hafi verið, er 
hann kom með hana til söltunar, og varðar það sektum samkv. 12. gr 
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9. er. 

Nú kemur sildveiðaskip að landi með nýja síld, og skal þá flytja hana 

þangað, sem matsmeður er fyrir, og ber skipstjóra þegar að tilkynna honum 

komu sína, og má eigi byrja á söltun sildarinnar fyr en matsmaður hefir skoðað 

hana. 

Meðan á söltuninni stendur ber matsmanni að gæta þess, að ekki bland- 
% 
n ist saman skemd vara og óskemd. Þann hluta síldarinnar, sem matsmaður kann 

að telja skemda vöru, má ekki senda til útlanda. 

10. 

Sje veiði svo lítil, að skipstjóra þyki ekki svara kostnaði að flytja hana 

til lands til söltunar, má Ana Í skipinu eða án þess hún sje sýnd mats- 

manni. Þessi sömu ákvæði gilda lig ef veður eða önnur ófyrirsjáanleg atvik 

íldveiðaskipi að komast ilega fljótt að landi þar, sem matsmaður er 

fyrir. Síld þá, sem hjer ræðir um, ber þó að sýna mats manni áður en hún er 

Hutt til útlanda, og má, ef ástæða er til, banna útflutning hennar. 

, 

HA a He he po salta nå 

  

banna si 

  

il. gr. 

Þegar endurmat á síld fer fram, og matsmaður telur hana vel verkaða og 

óskemda vöru, er hann skyldur til að merkja ilát þau, sem síldin er Í. Stjórnar- 

ráðið ákveður hvernig merkja skuli. 

Sildarilát með hinum ákveðnu vörumerkjum má ekki nota á ný til út- 

Hutnings síldar, nema merkið sje áður afmáð. 

12. gr. 

Brot á ákvæðum ira varða 50--5000 kr. sekt, er renni í ríkis 

samvæmt hinum almennu hegningarlögum. 

  

sjóð, nema þyngri refsing 

Með lögum eru úr gildi numin lög nr. 26, 11. júlí 1911, lög nr. 

37, 20, okt. 1913, og lög nr. 46, 3. nóv. 1915, um skoðun á sild. 

  

Lög þessi öðlast gildi 1. april 1920. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1ÐIÐ: 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian Á. 
(L. 8.) 

  

gurður Jónsson.
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Nr. 57 

28, nåv. 

  

heimild fyrir landsstjórnina til að leyfa Íslandsbanka að auka 

seðlaupphæð þá »ankinn må gefa út samkvæmt 4. gr. laga 

nr. 66, 10. nóv. 1905. 

Vjer Ohrístian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

  

    

Landsstjórninni vei heimild til að auka seðlaupphæð þá, er Íslands- 

út samkvæmt um n nr. 66, 10. nóvember 1905, 4. gr., svo sem 

ar. Þessa viðbót við seðlaútgál- 

  

banki má 

  

IS ingar seðlaupphæð þeirri, sem úti 

úr 21/, miljón króna, sje málmforði, samkvæmt 

          

> 

2, vexti, 29/, á ári, af upphæð þeirri, 

lok, fer fram úr 21/, miljón króna 

3, í Reykjavík, samkvæmt brjefi eða 

símskeyti, em n borgar inn i reikning Íslandsbanka 

við viðskiftabanka hans í Kaupmannahöfn, og flytji á sama hátt og ókeypis 

það fje, sem Landsbankinn þarf að flytja frá Reykjavík til Kaupmannahafn- 

ar, að svo miklu leyti sem innieign Íslandsbanka þar leyfir. 

2. gr. 

Bankanum er skylt, að viðlögðum missi seðlaútgáfurjettar síns, að inn- 

leysa alla þá seðla, er hann hefir gefið út samkvæmt lögum þessum, jafnskjótt 

og la eða löggjafarvaldið krefst þess, og með þeim fyrirvara, er 

  

settur verður.



[Ti 

Nr. 57 3. gr. 
9 óv + su: „ 1 as 110 . ey , 
28. nóv. Lög þessi öðlast gildi 1. desember 1918 og gilda til 1. maí 1991. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

  

Sigurður Jónsson. 

Nr. 58 82 

28. nåv. ; 

breytingar á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesv 

Láenborg og Aldinborg, 

   
      k, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

1 
i 

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

með samþykki Voru: 

Lögreglustjórinn í Siglufjarðarkaupstað er bæjarfógeti í kaupstaðnum og 
er launaður úr ríkissjóði. Hann hefir á hendi öll hin sömu störf, sem sýslu- 

mönnum og bæjarfógetum eru falin, hverjum í sínu umdæmi, dómstjórn, lög- 

reglustjórn, gjaldheimtu á öllum tekjum rikissjóðs og önnur störf, alt gegn þókn- 

un þeirri, er sýslumönnum og bæjarfógetum er ákveðin að lögum, og stjórn 
málefna kaupstaðarins. 

2 ey . g1 

Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. Í henni eru kjörnir 
bæjarfulltrúar og bæjarfógeti. Hann er oddviti og hefir atk á fundum. 

Fyrir oddvitastarfið hefir hann þóknun úr bæjarsjóði eftir ákvæðum bæjarstjórn- 

ar, þó ekki minna en 500 kr. 

 



Forstaða bæjirmálefna og framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn 

  

   

    

    

tekur, 

dir til að fara með einstök bæjarmál, 

og mi svið og vald þeirra nefnda. Þó má 

bæja Y inna framkvæmd einstakra bæjarstarfa, 

eftir reglum hún þar um setur. Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að 

sjer þau sjerstöku bæjarstöri, sem þ verða falin á hendur. 

fodarmenn, ræjarstjórnar, gilda sömu synjunarástæð- 

ur Os takmörk og um bæjarfullt rúa. 

  

4. er. 

  

Bæjarfulltrúar eru sex lu þeirra má stjórnarráðið breyta eftir tillögum 

stjórnar,  Bæjarfulltrúana kaupstaðarbúar, sem kosningarrjett hafa 

    

lögum þessum 

D. gr. 

raupstaðarbúar, konur og karlar, sem eru 25 

í kaupstaðnum 1 ár þegar kosning fer fram, 

fyrir kosningarrjetti til Alþingis. 

irrjett hefir; De mega hjón aldrei sitja 

n, nje heldur móðurforeldrar eða föður- 

sr jafnan heimilt að skorast undan kosn- 

ára að 

og fulina    
samtímis 

foreldrar 

  

ingu. 

Bæjarfalltrúarnir skulu kosnir til sex ára. Af þeim, sem kosnir eru i 

i åvalt tveir annad- 

ra komið undir sam- 

   

   

    

fyrsta sinni, 

hvert ár 

komulagi 
af öðrum ástæðum en þeim, að kjör- 

skal þegar kjósa í hans stað fyrir þann tíma, sem 

  

tins „1 
tima 

eftir er af því. 

i. ST. z 

Almennar fulltrúakosningar fara fram einhvern fyrsta virkan dag eftir 

skrá sie samin um þá, er kosningarrjett 

jórar eru oddviti bæjarstjórnar og 

skal liggja kend til synis Sol 

svo Skal Kk 

  

nýár. osningu undirbúa, 

    

hata. Skrá þá skal kjör    str frii na 2 mtaretjør Er gr tveir fulltrúanna, er bæjarstjórn kýs. 

    
   

á hentugum stað um hálfan mánuð á undan kjördegi. Kærur gegn kjörskrá á 

að bera upp ir kjörstjórn í síðasta lagi þrem dögum á undan kjördegi, og 
HR 

leggur hún þá úrskurð sinn á kærurnar,
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8. gr. 

Formaður kjörstjórnar skal boða stað og stund, er kosningar skulu fram 

fara, að minsta kosti viku á undan kosningu, á þann hátt, sem þing eða fundir 

eru alment boðaðir í kaupstöðum. 

   

9. gr. 

Innan sextugs aldurs er hver kjörgengur kai að taka við 

kosningu, hafi hann ekki sennilega ástæðu til að 

úr þessu, en úrskurði hennar má skjóta til bæjarstjór 

Sá, sem gegnt hefir fulltrúastörfum sex ár eða lengur, er eigi skyldur að 

takast á hendur þann starfa aftur, fyr en eftir jafnlangan tíma og hann hefir 

verið fulltrúi. 

Kjörstjórn sker 

  

      

Kærur yfir kosuingargerð eða úr: 

skriflega undir bæjarstjórnina innan átta c | € 

bæjarstjórn álits kjörstjórnar um kæruna og leggur 

átta daga. Innan fjórtán daga má kæra úrskurð bæjarstjórnar 

Þurfi uppkosning að fara fram, skal þegar til hennar 

nota hinar síðast leiðrjettu kjörskrár. 

„ Eftir „almennar kosningar fara bæj | 

  

       

skurðum kjörstjó 
að 
a0 Su

 
en
 

  

tA    

' þeir, er frá eiga að fara, þá 

á framkomnar kærur.    

    
   

    

  

ll. gr 

Nú vill bæjarfulltrúi ganga úr bæjarstjóra áður en kjörlími hans er lið- 

nn, og ákveður hún þá, hvort tæka skuli be 

ákveður enn fremur, hvort bæjarfulltrúi skuli 

arstjórn um stund, sakir atvika, er svifta hanr 

hvort bæjarfulltrúi skuli fara frá, eða honum im stund, af 

því að hann hefir vanrækt eða færst undan að i m hann er skyldur 

til sem bæjarfulltrúi. Þó má sá, er vikið er úr bæjarstjórn, kæra til stjórnar- 

ráðsins á þann hátt, sem segir í næstu grein á undan, 

hans til greina. Bæjarstjórn 

A, eða 1onum vikið úr bæj- 

ýrgengi. Hun ákveður og, 

  

bæjars 

  

12. gr. 

Oddviti stjórnar umræðum á fundum og sjer um, að það, sem ályktað 

er, sje rjett ritað í gerðabókina. 

Fundir bæjarstjórnar skulu fram fara í heyranda hljóði Einstök mál má 

þó ræða innan luktra dyra, þegar bæj 

Til þess að lögmæt ákvörðun verður auk oddv 

ingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. „magn skal ávalt ráða. Sjeu jafn- 
mörg atkvæði með og móti, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar; þá ræður 
hlutkesti. 

Það skal kunngert bæjarbúum, hve nær og hvar bæjarstjórnin heldur 

  

      
arstjórn ákveður.    

ta minst helm- KLIT   
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almenna fundi. Aukafundi má halda þegar oddvita bykir nauðsyn til bera eða Nr. 55 

minst helmingur bæjarfolltrúa æskir þess. 28. nóv. 

Oddviti skal á undan fundum, el því verður við komið, skýra bæjarfull- 

trúum frá, hver málefni komi fyrir. Allir bæjarlulltrúar, sem eru á fundi, skulu 

rita nöfn sín undir gerðabókina við fundarlok, og á sjerhver fulltrúi rjett á að 

fá ágreiningsatriði siti stuttlega bókað. Við nefndarkosningar skal viðhafa hlut- 

fallskosningu, er þess er krafist. 
Bæjarstjórnin setur sjálf þingsköp sín, en stjórnarráðið staðfestir þau. 

13. gr. 

Virðist oddvita einhver ákvörðun bæjarstjórnarinnar ganga út yfir vald- 

svið hennar, sje gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir kaupstaðinn, eða miði til að 

færast undan skyldum þeim, er á kaupstaðnum hvíla, má hann fella ályktunina 

úr gildi að sinni, með því að rita álit sitt um það í gerðabókina. Um þetta skal 

hann, svo fljótt sem verða má, senda stjórnarráðinu skýrslu, er svo leggur úr- 

skurð á málið. Eftirrit af skýrslu oddvita skal jafnframt rita bæjarstjórninni, svo 

að hún geti gert athugasemdir sínar við hana áður en hún fer til stjórnarráðsins. 

14. gr. 

Í málum um uppeldi og fræðslu barna hefir formaður skólanefndar 

sæti og tillögurjett á fundum bæjarstjórnar, en atkvæðisrjett því að eins, að hann 

sie bæjarfulltrúi. 

15. er. 

Bæjarstjórn ræður byggingarmálefnum bæjarins en byggingarnefnd ann- 

ast framkvæmd þeirra. Skipa hana oddviti, sem er formaður hennar, og fjórir 

menn, er bæjarstjórn kýs, tvo úr sínum flokki 

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rjetti sínum hallað með úrskurði bæjar- 

stjórnar eða byggingarnefndar, má skjóta honum til stjórnarráðsins. 

Nú þykir bæjarstjórn rjett, að sett verði fyllri ákvæði um bygsingar- 

mál bæjarins en þá eru í lögum, og má setja þau með byggingarsambykt, er 

bæjarstjórn semur eftir tillösnm byggingarnefndar og stjórnarráðið sstaðfestir, i 

byggingarsamþykt má ákveða sektir fyrir brot, svo og setja reglur um greiðslu 

þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþyktar hafa í för með sjer; svo má þar og 

ákveða hæfileg gjöld fyrir leyfi þan, sem bæjarstjórn eða byggingarnefnd veitir. 

Nú er byggingarfulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má 
þá ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf hans, er hann leysir al hendi sem 

byggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna eftir beiðni þeira Gjöld fyrir bygg- 

insarleyfi og störf fyrir einstaka menn skuia hafa lögtaksrjett, og renna þau í 

bæjarsjóð. 

16. gr. 

Bæjarstjórn ræður hafnarmálum bæjarins samkvæmt hafnarlögum.
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17. er, 

Bæjarstjórn skipar bæjargjaldkera og aðra embættismenn og sýslunar 

menn bæjarins og veitir þeim lausn. Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjar 

stjórnin eftir tillögum bæjarfógeta, er veitir þeim lausn. Hún gerir og tillögur 

um skipun yfirsetukvenna og kýs sáttamannsefni. 

18. gr. 

Almanaksårid telst reikningsår kaunpstadarins. Innan Í. nóvember skal 
bæjarstjórnin semja åætlun yfir tekjur og gjöld næsta árs. Því, sem á vantar 

til að standa straum af þörfum kaupstaðarins, skal jafnað niður á kaupstaðar- 

búa eftir efnum og ástæðum. Áætlun þá, sem þannig er samin, skal bæjar- 

stjórnin ræða á tveim fundum með viku bili. Við síðari umræðu skal íhuga 

áætlunina grein fyrir grein og greiða atkvæði um hverja grein hennar. Skal 

áætlunin síðar vera regla fyrir hæð bæjargjalda og fjárstjórn allri á næsta ári. 

Hún skal lögð fram innan 15, nóvember kaupstaðarbúum til sýnis í hálfan 

mánuð. — 
Án samþykkis stjórnarráðsins má eigi nokkurt ár leggja hærri bæjar- 

gjöld samtals á kaupstaðarbúa en svari meðaltali allra bæjargjalda þrjú síðustu 

árin, að fimtungi viðbættum. 

19. gr. 

Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til allra, sem hafa fast að- 

setur í kaupstaðnum eigi skemur en brjá mánuði. Þeir skulu greiða bar fult 

gjald eftir öllum efnahag sínum, nema þeir á gjaldárinu hafi líka haft fast að- 

setur annarsstaðar og goldið þar útsvar. Þá skal draga frá útsvarinu t ltölulega 

við þann tíma, er þeir dvöldu annarsstaðar, þó ekki meira en Þeir guldu þar. 

Ef rekin er í kaupstaðnum atvinna, sem talin er sjerstaklega arðsöm, 

svo sem verslun eða einhver kaupskapur, eða bilbútaútgerð, þá má leggja 

aukaútsvar á þá atvinnu, þó ekki sje hún rekin nema átta vikur og atvinnu- 

rekandi eigi heimili annarsstaðar. . 

Á hvalveiði, selveiði, síldveiði, síldarkaup og sildarsölu, allskonar bræðslu 

og allskonar verksmiðjuiðnað, á atvinnu útlendra og innlendra skipa við sildar- 

verkun á höfninni, á ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliðaafnot at jörð, þótt 

engin ábúð fylgi, og á lóðarafnot, ef lóðarafnotin gefa einhvern arð, má leggja 

útsvar, bótt sú atvinna sje rekin enn styttri tíma. 

Á kaupfjelög og pöntunarfjelös má leggja útsvar, -f þau hafa leyst 
borgarabrjef og hala sölubúð og vörur til söln, svo sem hæfa þykir eftir árlegri 

veltu og arði í söludeild fjelagsins. 

20. gr. 

Heimilt er niðurjöfnunarnefnd að krefjast þess, að kaupstaðarbúar sendi 

henni, á þar til gerðum eyðublöðum, skýrslu um árstekjur sínar og aðrar upp
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lýsingar um efni þeirra og ástæður. Skylt er nefndinni og bæjarstjórn að halda 

þessum upplýsingum leyndum. 

21. gr. 

Niíðurjöfnunarnefnd skipa fmm menn, og skulu þeir kosnir í október- 

mánuði á sama hátt og bæjarfulltrúar. Þeir skulu kosnir til 6 ára, Af þeim, 

sem kosnir eru í fyrsta skilti, fara tveir Írá að þremur árum liðnum eftir sam 

komulagi eða hlutkesti. Um setu í niðurjöfnunarnefnd gildir að öðru leyti sama 

og fyr segir um bæjarstjórn, að því er við getur átt, Enginn má á sama tíma 

sitja í niðurjöfnunarnefnd og bæjarstjórn, 

Niðurjöfnunarnefnd kýs formann úr sínum flokki, og gildir hið sama um 

ályktanir hennar og atkvæðagreiðslu og um bæjarstjórn, (sbr. 12. gr). 

Niðurjöfnunarnefnd skal hafa lokið niðurjöfaun í lok nóvembermánaðar. 

Niðurjöfnunarskráin skal liggja kaupstaðarbúum til sýnis 1.— 16. desem- 

ber á hentugum stað, er niðurjölnunarnefind auglýsir. 

Kærur yfir niðnrjöfnun skulu sendar niðurjöfnunarnefnd skriflega innan 

hálfs mánaðar frá því, að niðjöfnunarskrán var til sýnis. Innan hálfs mánaðar 

þar á eftir skal nefndin skriflega tilkynna kæranda, hvort eða að hve miklu 

leyti krafa hans hafi verið tekin öl greina. Ályktun niðurjöfnunarnefndarinnar 

má svo innan hálfs mánaðar þar á eltir bera upp fyrir bæjarstjórn, sem leggur 

úrskurð sinn á málið innan hálfs mánaðar. 

Hverjum, sem bæjargjald er get, er heimilt að kvarta yfir skattgjaldi 

því, sem lagt hefir verið á hann eða aðra, sem á niðurjöfnunarskránni standa, 

svo og yfir því, að einhverjum er slept af skránni. Ef kvartað er yfir gjaldi 

annars manns, eða yfir því, að manni sje slept, skal honum gefinn kostur á að 

segja álit sitt um það efni áður en niðurjöfnunarnefnd eða bæjarstjorn fella 

úrskurð sinn. 
Eigi má bæjarstjórn bæta manni á niðurjöfnunarskrá, nema gjald hans 

nemi að minsta kosti hinu lægsta gjaldi, sem þegar hefir verið lagt á einhvern 

annan á niðurjöfnunarskránni. 
Enginn getur, með því að bera sig upp við bæjarstjórnina um skatt. 

gjald sitt, komist hjá því að greiða þann hluta skattsins, sen falinn er í 

gjalddaga; en verði gjaldið lækkað, skal greiða aftur úr bæjarsjóði það, sem 

ofgoldið er. 

22. gr. 

Aukaniðurjöfnun fer fram þegar bæjarstjórnin ákveður, og skulu skati- 

ar þá lagðir á þá, sem flutst hafa tili kaupstaðarins eltir að aðalniðurjöfnun 

fór fram og skattskyldir eru samkvæmt því, er áður segir. Aukaniðurjöfnun skal 

lögð fram tl synis vikutíma á sama hátt sem Íyr greinir. 

23. gr. 

Verði ágreiningur milli Siglufjarðarkaupstaðar og annars sveitar- eða 

Nr. 58 

28, nóv.
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Nr. 58 bæjarfjelags um það, hvernig skifta beri skattgjaldi manns, skal stjórnarráðið 

28. nóv. 
skera úr því. 

Þykist einhver ekki vera skattskyldur í kaupstaðnum, má hann skjóta 
máli sinu til dómstólanna. 

24. gr. 

Öll bæjargjöld eftir aðalniðurjöfnun skulu goldin að helmingi fyrir 1. 

febrúar og að helmingi fyrir 1. ágúst. Þó skulu þeir, er eiga ekki heima í kaup- 

staðnum, en fara burt á gjaldárinu, hafa greitt útsvar sitt áður en beir fara 

á brott; en útsvör eftir aukaniðurjöfnun skulu goldin eftir ákvæðum bæjar- 

stjórnar Í hvert sinn og ber bæjargjaldkera að innheimta þau, eins og líka 

allar aðrar tekjur kaupstaðarins. Sjeu gjöldin eigi greidd innan mánaðar frá 

gjalddaga, ber að taka þau lögtaki, 

Fiytji gjaldskyldur maður sig alfarinn úr kanpstaðnum innan ársloka, 

fellur alt það gjald miður, sem er lagt á hann sjálfan fyrir það ár, sem fer i 

hönd, ef maðurinn hefir greitt útsvar hjer á landi fyrir gjaldárið á undan. Sá, 

sem flytur sig úr kaupstaðnum einhvern tíma á árinu, er að eins skyldur til 

að greiða skatt til loka þess ársfjórðungs, er hann flytur sig. Så, sem flytur 
sig inn í kaupstaðinn á árinu og er settur á aukaniðurjöfnunarskrá, er að eins 

skyldur að greiða skatt frá þeim tíma, er bann fluttist inn. 

25. gr. 

Bæjarstjórn og sjerstaklega oddviti bæjarstjórnar skal hafa nákvæmar 

gætur á fjárstjórn kaupstaðarins og sjá um, að skattar og aðrar tekjur sjeu 

rjett heimtar og í tækan tima og teknar lögtaki, ef þess þarf við; enn fremur 

gæta þess, að geymi sje iryggilega, og eltir atvikum ávaxtað fje bæjarins, 

þangað til á því þarf að halda til þess að borga útgjöld hans. 

Bæjarstjórnín hefir ábyrgð á innstæðum, skuldabrjefum og öðrum eign- 

um kaupstaðarins. 

26. gr. 

Gjaldkeri skal, þegar þess er krafist, gefa bæjarstjórninni nákvæma 

sjóðskýrslu, er sýni bæði, hvað goldist hafi í bæjarsjóð og hvað úr honum 

hafi verið greitt, og hver sje hinn handbæri peningaforði. Eigi má gjaldkeri 

greiða meitt, nema eftir ávísun bæjarstjórnar. Oddviti ávísar útgjöldum, og 

skulu þau áður samþykt af fulltrúa þeim, er þau eiga undir. 

27%. gr. 

Fyrir opinber uppboðsþing, sem kaupstaðurinn lætur halda í sínar þarfir, 

svo sem á lendum, smíðum, vegavinnu o. {., skal ekkert gjald greiða í ríkissjóð. 

28. gr. 

Bæjarstjórnin er skyld að útvega og láta stjórnarráðinu eða hagstofunni
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i tje skýrslur þær, sem bedid er um, svo sem um fólkstal, skepnuhöld, atvinnu- Nr, 58 

vegi og annað ástand kaupstaðarins. 28. nóv. 

29, ør. 

Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, takast á hendur 

neina skuldbindingu til langframa, sem hvílir ekki beinlínis á henni samkvæmt 

lögum, ekki taka af innstæðufje kaupstaðarins, ekki selja nja veðsetja fasteignir 

hans nje kaupa nýja fasteign, ekki taka stærri lán nje til lengri tíma en svo, að 

þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem í hönd fer, nje heldur endurnýja 

slík lán eða fresta greiðslu þeirra. 

30. gr. 

Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning yfir allar 

tekjur og gjöld kaupstaðarins bið umliðna ár, svo og skýrslu um eignir og skuld- 

ir í árslokin, og senda oddvita bæjarstjórnar fyrir lok janúarmánaðar. Lætur 

oddviti bæjarstjórnar reikninginn liggja kaupstaðarbúum til sýnis hálfan mánuð 

á vanalegum, hentugum, áður auglýstuin stað. 

Yfirskoðunarmenn reikninga kaupstaðarins eru tveir, og kýs bæjarstjórn 

þá hlutfallskosningu. Start það hafa þeir á hendi þrjú ár, og mega ekki eiga 

sæti í bæjarstjórn þann tíma. Þeir hafa þóknun úr bæjarsjóði fyrir starfa sinn. 

Auk reikninga bæjarsjóðs skulu þeir og rannsaka reikninga þeirra sjóða og 

stofnana, er bæjarstjórnin hefir umsjón með. 

VYfrskoðunarmenn skulu hafa lokið rannsókn sinni á reikningi bæjar- 

sjóðs innan mánaðar frá því að þeir fengu hann, 

Þegar gjaldkeri hefir svarað athugasemdum yfirskoðunarmanna, en það 

skal hann hafa gert innan hálfs mánaðar, skal leggja reikninginn fyrir bæjar- 

stjórnina, sem úrskurðar bann og veitir gjaldkera kvittun. Þó má enginn taka 

þátt í úrskurði, sem snertir þau bæjarstörf, er honum hafa verið sjerstakiega á 

hendur falin. 

Nú vill reikningshaldari eða annar, sem blut á að máli, eigi viðurkenna, 

að úrskurður bæjarstjórnar sje rjettur, enda honum lögð peningaábyrgð á hend- 

ur, og má hann skjóta máli sínu til dómstólanna. 

Þegar lagður hefir verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að birta á 

prenti ágrip af honum, er oddviti bæjarstjórnar semji; á það ágrip að vera SVO 

fullkomið, að til sjeu greind öll aðalatriði í tekjum og gjöldum kaupstaðarins. 

31. gr. 

Innan loka septembermánaðar ár hvert skal senda stjórnarráðinu reikn- 

ing fyrir hið liðna reikningsár með athugasemdum, svörum og úrskurðum. Komi 

það fram að bæjarstjórnin hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að greiða þau gjöld, 

sem löglega hvíla á kaupstaðnum, eða á annan hátt ranglega beitt valdi sínu, 

skal stjórnarráðið gera þær ráðstafanir, er með þarf, og ef nauðsyn ber til getur
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Nr.58 stjórnarráðið með lögsókn komið fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, 
28. nóv. sem hafa átt þátt í þessum ályktunum. 

32. gr. 

Hið fyrsta eftir að lög þessi öðlast gildi skal stofna slökkvilið á Siglu- 
firði. Bæjarstjórnin semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en stjórnarráðið staðfestir 
hana, og má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, og renna 
þær í bæjarsjóð. Með mál út af brotum Sgegn þeirri reglugerð skal farið sem al- 
menn lögreglumál. 

33. gr. 

Bæjarstjórnin hefir yfirumsjón með rafleiðslu og vatnsleiðslu bæjarins, en 
falið getur hún sjerstökum mönnum alla nánari stjórn og umsjón stofnana 
þessara. 

Þurfi að taka vatn eða vatnsafl í landareign einstakra manna, skulu 
landeigendur skyldir til að láta í tje nægilegt vatn úr uppsprettum, ám og 
lækjum í landareign þeirra, þó svo, að þeir sjeu eigi með því sviftir nægilegu 
vatni til heimilisþarfa fyrir þá sjálfa. Svo skal þeim og skylt að láta af hendi 
lóð og landsafnet til hvers kyns mannvirkja, er í þessu skyni þarf, þar með 
talið grjóttak, malartaka og torfrista, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræði og 
takmörkun á afnotarjetti, sem slík mannvirki hafa í för með Sjer, alt gegn því, 
að fult endurgjald komi fyrir. Bætur fyrir jarðrask í óræktuðu landi skulu því 
að eins greiddar, að álitið verði, að landeigandi bíði skaða við það. Verði ekki 
samkomulagi náð um bætur þessar, skal eignarnám fram fara samkvæmt lögum. 

34. gr. 

Með samþykt þeirri, sem getur um í 3. grein og stjórnarráðið staðfestir, 
má setja nánari reglur um sjerhvert atriði í stjórn kaupstaðarins, samkvæmt 
grundvallarreglum laga þessara, þar á meðal um brot á beim. 

3D. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1920, og eru þar með úr gildi numdar 
4.—31. gr. laga um bæjarstjórn á Siglufirði, nr. 30, 22. nóvember 1918. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. S.) 

Sigurður Jónsson.
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Nr. 59 

28. nóv. 

Lög 

breyting á lögum nr. 59, 10. nóv. 1913, um friðun fugla og eggja. 

Vjer Christian hinn Tíumdi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi af Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. ge
 

Framan af annari málsgr. 2. gr. laga nr.59, 10. nóv. 1913, falli >valira. 

2. gr. 

e-liður 3. gr. laganna orðist svo: 

Ernir skulu friðaðir til 1940. Valir skulu friðaðir til 1930, en síðan skulu 

hvortveggi þessar fuglategundir ófriðaðar, og teljast þá undir 2. gr. 

3. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 

Fyrir hvern fugl, sem friðlýstur er í lögum þessum, skal sá, er brotlegui 

verður, gjalda 10. kr. sekt, sem tvöfaldast við ítrekun brotsins, alt að 80 kr. 
Brot gegn 3. gr. e. varðar 500 kr. sekt. 

d. gr. 

Fyrir *10 kr. sekt< í 6. gr. laganna komi: 

500 kr, sekt. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sigurður Jónsson,



Nr. 60 

28, nóv. Lög 

hafnarserð í Ólafsvík. 

Vjer Christian hinn Tíumdi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Til hafnargerðar í Ólafsvík veitist úr landssjóði einn fjórði hluti kostn- 

aðar, eftir áætlun, sem stjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess Í fjár- 

lögum, þó ekki yfir 175900 — eitt hundrað sjötíu og fimm þúsund — krónur, 

gegn þreföldu framlagi úr hafnarsjóði Ólafsvíkur. Fjárhæð þessi greiðist hrepps- 

nefnd Ólafsvíkur að sömu tiltölu og hafnarsjóður leggur fram til fyrirtækisins 

árlega. 

2. gr. 

Landsstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast lyrir hönd landssjóðs alt 

að 525000 —- fimm hundruð tuttugu og fimm þúsund — króna lán, er hrepps- 

nefnd Ólafsvíkur kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndarinnar í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

Tillagið úr landssjóði og ábyrgð landssjóðs er bundið því skilyrði, að yfir- 

umsjón með verkinu og reikningshaldi sje falin manni, sem stjórnarráðið sam 

þykkir. 

3, gr, 

Sjerhver er skyldur til ad låta af hendi mannvirki og land, er þari 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 jarðeini, og þola 

þær eignark vaðir, óhagræði eða takmörkun á alnotarjetti, sem bafnargerðin hefir i 

för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag 

um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að til- 

kvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaður við matið greiðist úr halnarjóði Ólafs- 

víkur, Nú vill annarhvor málsaðilja ekki una mati, og getur hann heimtað yfir- 

mat, en gera skal hann það innan 14 daga frá því að mategerð er lokið. Yfir- 

matið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við 

yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt
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meira en sem nemur 109 af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Ella greiðist Nr. 60 

kostnaðurinn úr hafnarsjóði Ólafsvíkur. Landssjóði ber ekki endurgjald fyrir þær 8. råv, 

eignarkvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem umræðir Í grein þessari. 

4. gr. 

Meðfram strandlengjunni umhverfls höfnina má ekki gera Í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka ut frá landi nema 

samþykki hreppsnefndar og stjórnarráðs komi til. 

Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni 

beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, et með 

þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarneindin öðru eintakinu al hvoru 

þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar, sem ákveður 

hvort leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnar- 

ráðsins. 

Sá, sem fengið hefir leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að 

halda því svo við, að engin hætta stafi af því. 

Brot gegn þessari grein varðar sektum frá 10—200 krónum, og hafnar. 

nefndin getur látið nema burtu mannvirkið á kostnað eiganda. 

Nú hefir 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. 

5 gr 

Hreppsnefnd Ólafsvíkur hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfir- 

umsjón stjórnarráðs Islands. 

6. gr. 

Framkvæmd hafnarmála og eltirlit með höfninni skal fela hafnarnelnd, er 

hreppsnefndin kýs til eins árs í senn, 
Í hafnarnefnd sitja 5 menn, 2 úr hreppsnefnd og 3 utan hreppsnefndar; 

þar af 2 úr tölu sjómanna og Í úr tölu kaupmanna. Geta þeir ekki skorast und- 

an endurkosningu fyrri en þeir hafa setið í neindinni 6 ár samfleytt. 

Nefndin sjer um viðhald og endurbætur á höfninni, styrir öllum fram- 

kvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir 

hönd hreppsnefndar. 

T. gr. 

Hreppsnefndin skipar starfsmenn hafnarinnar eftir tillögu hafnarnefnd- 

árinnar. 

8, gr. 

Eigum hafnarsjóðs må að eins verja i barfir hafnarinnar. Hreppssjóður
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Nr.60 ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eigum og fje 
28. nóv. hafnarinnar. 

9. gr. 

Hreppsnefndin má ekki án leyfis stjórnarráðsins selja eða veðsetja fast- 
eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, 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 
ekki til að koma þeim í framkvæmd. 

10. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnar- 
virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld 
þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Ólafs- 
víkur, eins og takmörk hennar verða ákveðin með reglugerðinni, svo og af 
farmi þeirra: 

1. Lestagjald. 

2. Vitagjald. 

3. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins 
eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 

4. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar. 
5. Festargjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs. 

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eigum hafnarinnar, skal 
ákveða í reglugerð, er hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps semur og stjórnarráð Ís- 
lands staðfestir, og skal í henni ákveða, hver sknli greiða þau og innheimta. 

Herskip og skemtiskip skulu vera undanþegin gjöldum samkv. 1.—-3. lið 
greinarinnar. 

11. gr. 

Nú má álíta, að tekjurnar af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 10. 
gr. hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sjerstöku samþykki ríkisstjórnar fyrir hvert ár, ákveðið að leggja 
megi aukatoll á að- og útiflutningsskyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei fara fram 
úr 49/, af tolli þeim, er greiða ber í landssjóð. Gjald þetta innheimtir hrepp- 
stjóri, og fær hann í innheimtulaun 2/,. Gjald þetta, sem og gjöldin samkvæmt 
10. gr., má taka lögtaki. 

12. gr. 

Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið. 

13. gr. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hreppsnefnd
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frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Áætlun Nr. 60 
þessi skal fullsamin fyrir lok nóvembermánaðar. Áætlunin sendist stjórnarráðinu 28. nóv. 
til samþyktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum gjald- 
liðum og tekjuliðum. 

14. gr. 

Nú hefir hreppsnefndin í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 
höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnarráða- 
ins þarf til, og skal hún þá senda stjórnarráðinu sjerstaka tillögu um það efni. 
Skal það gert svo tímanlega, ef kostur er, að samþykki stjórnarráðsins geti 
komið til, áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer. 

15. gr. 

Komi það í ljós þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sje að sinna 
einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárupphbæðum, 
ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis stjórnarráðsins til þess, að víkja megi 
frá áætluninni. Fyr má eigi framkvæma verkið nje stofna til tekjuhallans. 

16. gr. 

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 á sama hátt og hreppsreikninga, en úr- 
skurða af stjórnarráðinu. 

17. gr. 

Að öðru leyti skal ákveðið með reglugerð, er hreppsnefndin semur og 
stjórnarráðið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. Í reglu. 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 10—500 krónur. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð. 

18. gr. 

Sem almenn lögreglumál skal með þau mál farið, sem rísa út af brotum 
gegn 4. gr. laga þessara og reglugerðum þeim, er settar verða samkvæmt þeim. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 

Sigurdur Jónsson.



Nr, 61 

28, nåv. 
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Låg 
um 

bæjarstjórn á Seyðisfirði. 

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

Vinda og Gauta, hertogi í Sljeavík, Holtsetalandi, Stór mæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 
1. gr. 

Fjarðaralda með Búðareyri og Vestdalseyti og jarðirnar Vestdalur og 

Fjörður með Fjarðarseli og Odda er lögsag narumdæni út af fyrir sig með kaup- 

staðarrjettiindum 

Verslunarlóð bæjarins er svæðið frá Grýtá norðan fjarðarins með sjó 

fram kringum fjörðinu að Borgarlanga sunnan fjarðarins og svo langt upp frá 

sjó, sem þurfa þykir. 

2. gr. 

Syslumadur nn i Nordur-Mulasyslu er jafnframt bæjarfógeti kaupstaðar- 

ins. Hann er oddviti bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórnin kýs bæjarstjóra í stað bæjarfógeta til 6 ára Í senn, ef 

kjósendur raeð leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkja það með 2|, greiddra at- 

kvæða, Hann skal launaður úr bæjarsjóði 

3. gr. 

Målefnum bæjarins stjórnar bæjarstjórn, og ern í henni bæjarfógetinn 

og 9 bæjarfnlltrúar, kosnir af bæjarbúum, sem kosningarrjett hata eftir lögum 

þessum. "Tölu bæjarfulltrúa má stjórnarráðið breyta, ef þörf gerist, eftir tillögum 

bæjarstjórnar. Oddviti bæjarstjórnar hefir því að eins atkvæðisrjett á fundum, 

að hann sje bæjarfulltrúi, 

4. gr. 

Kosningarrjett hafa allir bæjarbúar, konur og karlar, sem eru 25 ára 

að aldri og bafa átt lögheimili í bænum Í ár, þegar kosning fer fram, og fuli- 

nægja að öðru leyti skilyrðum fyrir kosningarrjetti tl Alþingis. 

Kjörgengur er hver sá, er kosningarrjett hefir; þó mega hjón aldrei sitja 

samtímis í bæjarstjórn nje foreldrar og börn. 

Innan 60 ára aldurs er hver kjörgengur maður skyldur að taka við 

kosningu, hafi hann eigi gildar ástæður til að skorast undan. Sker kjörstjórn 

úr þessu, en úrskurði hennar má skjóta til bæjarstjórnar. Sá, sem gegnt hefir 

fulltrúastörfum 3 ár eða lengur, er eigi skyldur til að takast á hendur þá sýslu
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1 
aftur jafn langan tíma og hann hefir verið falltrúi. Konur hafa jafnan heimild Nr. 61 

ii 

til að skorast undan kosningu. 

   
ára, þriðjungur árlega. Þeir bæjar- 

skulu sitja í henni kjörtímabil sitt, 

i fyrsta sinni kjósa eftir lögum þess- 

tveir þeirra úr bæjarstjórn eftir hlut- 

kesti, annar slok 991. Fari fulltrúi frá á kjörtíma- 

bili sínu, skal þegar kjósa mann Í hans stað fyrir þann tíma, sem eftir er af þvi. 

  

Bæjartulitrúar skulu 

fulltrúar, sem 

samkvæmt eldri 

um 5 fulitrúa 

   

hinn í árslok 1      

6. sr. 

Almennar fulltrúakosningar skulu fara fram einhvern fyrsta virkan dag 

eftir nýár. 

Í kjörstjórn eru oddviti bæjarstjórnar og 2 fulitrúar, er bæjarstjórn kýs. 

fyrir hver árslok, og gildir hún fyrir almanaks- 

  

Kjörstjórn skal semja 

árið næsta í ii 

Kjörsl 

daga á undan Í 

Kærur gegn 

=.
 

    

öllum bæjarbúum til sýnis á hentugum stað Í 15 

   , ekki teknar til greina, sjeu þær eigi bornar 

3 dögum á undan kjördegi, og skal hún þá        
Af upp fyrir kjörstjórn í síðasta 

leggja úrskurð sinn á þær. 

1. gr. 

Formaður kjörstjórnar boðar stund og stað, er kosningar skulu fram 

fara, með eigi minna en vikufresti og á þann hátt, er kjörþing er vant að boða. 

ö. $T. 

Kærur yfir eða, úrskurðum kjörstjórnar verður að bera 

skriflega undir bæjarstjórnina innan 8 daga eftir að kosningin fór fram. Leitar 

bæjarstjórn álits kjörstjórnar um kærurnar og leggur úrskurð sinn á málið inn- 

að slíkur úrskurður er uppkveðinn má kæra 

    

  

an 8 daga. Innan 15 dag: 

hann fyrir stjórnarráðint. 

  

Eftir almennar Í fara bæjarfulltrúar þeir, er frá eiga að fara, 

þá fyrst úr bæjarstjórn, er fullnaðarúrskurður er lagður fram á komnar kærur. 

Þurfi uppkosning að fara 1, skal þegar til hennar stofnað og við 

hana að nota hina síðast leiðrjettu kjörskrá 

   

    
  

Nú vill bæjarfulltrúi ganga úr bæjarstjórn áður en kjörtími hans er 

liðinn, og ákveður hún þá, hvort taka skuli beiðni hans til greina. Bæjarstjórn 

ákveður enn fremur, hvort bæjarfulltrúi skuli fara frá, eða honum vikið úr bæjar- 

FS
 

28. nåv.



Nr. 61 stjórn um stund, sakir atvika, er svifti bann 

28. nóv. hvort bæjarfulltrúi skuli fara frá, eða honum 

  

   

  

af því að hann hefir vanrækt eða færst undan að 

ur til sem bæjarfulltrúi (sjá 12. gr). Þó má sá 
7 

kæra fyrir stjornarrådinu å bann hátt, sem 

    

Oddviti stjórnar umræðum á fundum og sjer um, að það, sem ályktað 
er, Sje rjett ritað í gerðabókina 

Fundir bæjarstjórnar skulu fara 

þó ræða innan luktra dyra, þegar bæjar ák 

Til þess að lögmæt ákvörðun sje gerð, verður auk oddvita meira en 
helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávalt ráða. Sjeu 

hljóði. Einstök mál má    

    

    

jafnmörg atkvæði með og móti, fellur ; þá 
ræður hlutkesti. Við nefndarkosningar þess 
er krafist. 

Það er kunngert bæjarfulltrúum, hvar og hve 

almenna fundi. Aukafundi má halda, þegar oddvita 

þegar minst helmingur bæjarfulltrúa æskir 

Oddviti skal á undan fundum, ef 

trúum frá, hver málefni koma fyrir. 

Allir bæjarfulltrúar, sem eru á fundi, 

bókina strax og bókun er lokið, og á sjerhver 

atriði sitt stuttlega bókað. 

Bæjarstjórnin setur sjálf þingsköp sín, en stjórnarráðið samþykkir þau. Si 

bæjarstjornin heldur 

  

v +yt har aA 
syn til bera eða 

  

við komið, skýra bæjarfull. 

    

11. gr. gt 

Oddviti bæjarstjórnar hefir á hendi framk 

bæjarstjórnin gerir, og bæjarmálefna yfir höfuð 

Virðist oddvita einhver ákvörðun bæj: ) 
hennar, vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir bæjarfjel. gi a miði til að 
færast undan skyldum þeim, er á því hvíla, má hanu la Í 
sinn, með því að rita álit sitt um hana í gerðabókina. Um þett: 
fljótt sem verða má, senda stjórnarráðinu skýrslu, og leggur 

Eftirrit af skýrslu oddvita skal jafnframt senda bæjarstj nni 
gert athugasemdir við hana áður en hún fer til stjórnarráðsins, 

væmd ákvarðana þeirra, er 

  

   
    

gildi um 

al hann,“ svo 

    

12. gr 

að fara með einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun, verksvið og 
vald þeirra. Þó má bæjarstjórn fela einum eða fleirum fulltrúanna framkvæmd 
einstakra bæjarstarfa, eftir reglum, er hún setur um það. 

Með samþykt, sem stjórnarráðið staðfestir, skal setja fastar nefndir til 
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et 

kosna utan bæjarstjórnar, gilda sörnu synjunarástæður 

og | rfulltrúa, sjá þó 11. gr. 

  

ni og fræðslu barna, hefir formaður skólanefndar 

sæti og tillögurjett á fund æjarstjórnarinnar, en atkvæðisrjett því að eins. 

að hann 

  

par embættismenn eða sýslunarmenn bæjarins og veitir 

    2 ipar bæjarstjórnin eftir tillögum bæjar- 

veitt án samþykkis bæjarstjórnar. Bæjarstjórn- 

in gerir tillögur um skipu kvenna og sáttasemjara 

    

          

  

    

  

   
    

   
    

elst reikningsár rr Innan 1. dags októbermánaðar 

| ir tekjur og gjöld bæjarins næsta ár. 

tekjur þær, sem til eru, til þess að borga með gjöldin 
Því sem ávantar til þess að standa 
ir efnum og ástæðum. Áætlun þá, 

eð minst viku millibili. Við sið- 

greiða "atkvæði um hverja 

| my id. sem bæjarstjórnin sam- 

þykkir hana, vera regla fyrir hæð bæjargjalda og fjárstjórn allri á næsta ári. 

Á ætlum þessa skal | v fram inn „ dags nóvembermánaðar, og skal hún 

ár hvert min semja áætlun yf 

í áætluninni 

án þess 

  

straum af 

sem bannig 

  

vera öllu m 
må ekkert ár leggja hærri bæjargjöld 

allra bæjargjalda 3 síðustu árin, að 

16. gr. 

hygsingarlóðum í bænum, bygðum og óbygðum, svo 

notuð eru við ábúð á jörð, skal greiða gjald í 

bæjar d og nemi 1--2 krónum af hverjum 100 krónum 

af virðinsarverði lóðarinnar sjálfrar eða grunnsins, án tillits til mannvirkja þeirra, 
fi li FÅ it il 5 

£ 

Þó skal af engri lóð greiða minna gjald en 8 krónur, 

verði því, sem lóðirnar eru metnar 10. hvert ár 

sbr. lög nr. 22, 3. nóv. 191% 

að nýju milli tveggja reglulegra fasteignamata, 

skal verð þeirra ákveðið til bráðabirgða af í 'asteignanefnd bæjarins. Skal leggja 

  

Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöku bæjarstört, Nr. 61 
28. nóv.



188 

Nr. 61 það mat til grundvallar fyrir upphæð lóðargjaldsins þar til lokið er næsta reglu- 

98, nóv lega fasteignamati. Fasteignanefnd bæjarins metur einnig verð grunna þeirra 

húsa, sem notuð eru við ábúð á jörðum. Þar sem svo hagar til, að byggingar- 

lóð og tún er metið í einu lagi af hinni lögsk ul ; tanefnd, ákveður 

fasteignanefnd bæjarins, hve mikið af verði lóðarir skuli talið til túnsins. 
. a 

Mati fasteignanefndar bæjarins má skjóta til bæjarstjórnarinnar innan 3 mánaða, 

er leggur úrskurð sinn á matið. 

  
  

      

il. gr 

   Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til : 

eða fast aðsetur í bænum eigi skemur en 3 mánuði. Þeir : 

gjald eftir öllum efnahag sínum og ástæðum, nema þeir hafi lika á 

fast aðsetur annarsstaðar og goldið 

tölulega eftir þeim tíma, er þeir ( 

guldu þar. 
A hverskonar atvinnu, sen sje 

arðsöm, svo sem verslun, kaupskap eða þilbátaú , má gjald á sja þótt ekki 

sje rekin nema 8 vikur og atvinnurekandi ei imili annarsstaðar. Á síldveiði 

og sildarverkun í bænum eða á höfninni, á bræðsl og allskonar verk- 

smiðjuiðnað, á ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliðaal af jörð, þótt engin 

ábúð fylgi, og lóðarafnot eða húseignir, er einhvern arð gefa, má loggja útsvar, 

þótt sú atvinna sje rekin skemri tíma. 

Á kaupfjelög og pöntunarfjelög, er hafa leyst borgarabrjef, hafa sölubúð 

og vörur til sölu, má leggja útsvar, svo fa, þykir eftir árlegri veltu og 

arði í söludeild fjelagsins. 
Heimilt er niðurjöfnunarnefnd að krefjast þess, að borg 

henni, á þar til gerðum eyðublöðum, sk Á Í 

      
iða þar fuit 

ldárinu haft 

  

JA 

yv 

  

r utsvar; bå skal drag 

jldust annarsstadar, bo eigi meira en þeir 

| 
i 

d G 

   

  

fr
ee
 

  

rar bæjarins sendi 

og adrar upplys-       
ingar um efni þeirra og ástæður. Skylt er nefndinni og bæjarstjórn að halda 

þessum upplýsingum leyndum. 

18. 

Niðurjöfnunarnefnd skipa 5 menn, og skulu þeir kosnir i septembermån- 

uði til 6 ára. Á hverjum 3 ára ti menn til skiftis 

Um kosningarrjett þeirra og kjörgengi gildir híð sama og ákveðið er um kosning. 

arrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar, svo og um ningaraðferðina; einnig um 

ályktanir nefndarinnar og atkvæðagreiðslur. 

Enginn sem kjörgengur er í bæjarstjórn, getur skorast undan kosningu í 

niðurjöfnunarnefnd; þó má enginn samtímis sitja í niðurjöfnarnefnd og bæjarstjórn. 

Hver sá, er verið hefir 6 ár í nefndinni eða lengur, er undanþeginn end- 

urkosningu næstu 6 ár. 

Niðurjöfnunarnefndin kýs formann úr sinum flokki. 

Niðurjöfnunarnefnd skal hafa lokið niðurjöfnun í lok nóvem 

Til þess að áætluð upphæð gjaldanna eftir efnum og ástæðum náist fulj 

9 fn lar fara frá 3 og 2 nefnd       

  

    
    
KOS 
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og rýrist eigi við lækkun bæjargjalda, bur gi: 

laust lögtak o. s, frv., er nefndinni heimilt að jafna niður alt að 10 af hundraði 

meira en fekið er til í áætluninni. 

Niðurjöfnunarskráin skal lig 

stad, sem nefndin auglysir. 

Hverjum sem bæjargjald er gert, er heimilt ad kæra yfir skatigjaldi pvi, 

sem lagt hefir verid å hann eða aðra, sem á 

yfir því, að einhverjum hafi verið slept 

Kærur yfir niðurjöfnuninni skulu sendar nefnd 

daga frá því er niðurjöfnunarskráin var til sýnis Innan 15 daga þar á eftir 

skal nefndin skriflega tilkynna kæranda, hvort eða að hve mikin leyti kæra hans 

afi verið tekin til greina. Ályktun nefndarinn: rt má svo innan 15 daga bar á 

ra upp fyrir bæjarstjórn, sem leggur úrskurð sinn á málið ínnan 15 daga. 

Et kvartað er yfir gjaldi annars eða að einhverjum hafi verið 

slept, skal þeim manni gefinn kostur á að s sitt álit um það efni áður en 

niðurjöfnunarnefnd eða bæjarstjórn fellir úrski 

Kærur, sem koma fram eftir hin 

greina. 

  

    

  

til sýnis 1,.—15. desember á hentugum 

  

ðurjöfnunarskránni standa, svo og 

  
st si ang {1 ri í Ey 1 inni skriflega innan 15 

  

mn
 

þa
 

  

ekna tíma, verða eigi teknar til 

Engínn getur, með því að kæra skattgjald sit 

gjaldið á rjettum gjalddaga, en verði það lækkað, skal 

bad, sem ofgoldid er. 

19, er 

VANN skal fara fram í síðari hluta ágústmánaðar, og skulu 

skattar þá lagðir á þá, s flutst hafa til bæjarins eftir að aðalniðurjöfnun fór 

fram, eða skattskyldir eru samkvæmt því, sem áður segir. Aukaniðurjöfnun skal 

lögð fram til sýnis viku tima á sama hátt og fyr greinir. 

20. gr. 

A einhvers annars 

sveitarfjelags um, hvernig skifta beri skattgjaldi manns, sker stjórnarráðið úr því. 

y 
> Verdi ågreiningur å milli Seydisfjardarkaupstadar og 

| 

bykist einhver eigi vera skattskyldur í bænum, má hann skjóta máli 

sinu til dómstólanna. 

Öll bæjargjöld skulu 

bæjargjaldkera að innheimta 

greidd innan eins mánaðar frá gjalddaga, þá 

Flytji gjaldskyldur maður 

það gjald burtu, sem lagt er á hann sjálfan fyrir það ár, 

Sá sem Í 
skyldur til loka þess ársfjórðungs, er hann flytur sig. 

  

    
      

október ár hvert, og ber 

  

' úr bænum í alfarii In 

  

lytur sig år bænum einhvern tima å árinu 

  

Nr, 61 

28. nóv,
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Nr. 61 Sá, sem flytur sig í bæinn á árinu og er settur á aukaniðurjöfnunarskrá 
28. nóv. er gjaldskyldur frá þeim tíma, er hann fluttist inn. 

     Bæjarstjórnin, og sjarstjórnar sjerstakl 

gætur á fjárstjó attar og aðrar tekjur sjeu rjett 

heimtar og í tækan tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf við; enn fremur gæta 

þess, að geymt sje, og eftir atvikum ávaxtað, fj 

að halda til þess að greiða Bæj 

um, skuldabrjefum og öðrum eignum bæjarins. 

  

sega, skal hafa nákvæmar 

  

bæjarins og sjá um, að ska 

     bæjarins, þangað til á því þarf 
    arstjórnin hefir ábyrgð á innstæð- 

mm
 

tjaldkeri skal, þegar þess er krafist, hákvæma sjóð- 
  

P=     skýrslu, er sýni bæði, hvað goldist hafi í bæj honum hafi v 

ið greitt 
1 Eigi má bæjargjaldkeri greiða neitt úr odd-     

vita. Oddviti ávísar útgjöldum, og skulu þau áður samþykt af tveimur bæjar- 

fulltrúum, er þau eiga undir 

Fyrir opinber uppboðsþíng, sem bærinn lætur halda í sínar þarfir, svo 

sem á smiðum, vegavinnu, útvegun á verknaði og varningi o. fíl. skal ekkert 

gjald greiða í ríkissjóð. 

or or að. gt, 

Bæjarstjórninni er skylt að láta ríkisstjórninni og 

ur þær, sem beðið er um, svo sem um fólkstal, skepnuhí 
að ástand. 

na rns Í " hagstofunni í tje skyrsi 

    

atvinnuvegi og ann- 

26. gr. 

Bæjarstjórnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, takast á hendur 

neina skuldbindingu til langframa, sem ekki beinlínis hvílir á henni samkvæmt 

lögum, ekki taka af innstz Safje bæjarins, ekki selja nje veðsetja fasteignir hans, 

nje kaupa nýja fasteign, ekki i taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau 

verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem í hönd fer, nje heldur endurnýja slík 

lán eða fresta greiðslu þeirra. 

Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning yfir allan 

tekjur og gjöld bæji ins umliðið ár og senda oddvita bæjarstjórnar fyrir lok 

marsmánaðar. Lætur oddviti reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis í 15 daga á 

hentugum, auglýstum stað.
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ðunarmenn bæjarreikninga eru 2, kosnir til 3 ára í senn. Skulu Nr. 61 

ma hátt og niðurjöfnunarnefnd. Ekki mega þeir eiga 28. nóv. 

sæti hafa lokið rannsókn sinni á reikningnum innan 

mána€ 

Þegar gjaldkeri hefir svarað athugasemdum endurskoðunarmanna, en það 

i reikninginn fyrir bæjarstjórnina, 

Þó má enginn taka þátt í úrskurði, 

hafa verið sjerstaklega á hendur falin. 

lut á að máli, eigi viðurkenna, 

ábyrgð 

skal hann hafa gert 

er úrskurðar hann og      
annar 

  

honum lögð þenir     
    

hann dómstólanna 

  

valin eikning gjaldkera, á að birta í 

  

ar stjørn ar semji. Á það ágrip að vera svo blaði ágrip af 

fullkomið, að í ekjum og gjöldum bæjarins.    
Innan loka septembermánaðar ár hvert skal senda stjórnarráðinu reikn- 

      
ing yfir umliðið reikningsár með öllun n fylgiskjölum. 

ólögmæt gjöld, neitað að 
annan hátt ranglega beitt 

anir, er við þarf, og, ef nauðsyn 

á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem álit 

  

ber til, með lögsókn koma Í 

hafa þátt í þessum ályktunum. 

Með samþykt þeirri, er um getur í 12. grein, má setja nánari reglur 
. 3 

í stjórn bæjarins ssmkvæmt grundvallarreglum þessara laga, 

  

um sjerhveri 
þar á meðal um brot á þeim. 

30. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 

frá S. maí 1894, og lög um breytingar á sömu lögum frá 11. nóvember 1899 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1820 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919.    
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Sigurður Jónsson.



Nr. 
28. 

62 
, 

NOV. 

  

um 

bruargerdir. 

>»uds nåd konungur Islands og Danmerkur, 

Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettamerski, 

Aldinborg, 

Vinda og Gauta, 

  

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

Í. gr. 

Landsstjórninni er heimilt að láta framkvæma, eftir því sem vinnukraft- 

ur sá, sem vegamálastjórnin hefir á að skipa, og önnur atvik og ástæður leyfa 

byggingu brúa beirra, sem 2. gr. ákveður. 

   

      Bygging brúnna framkva eftir þeirri röð, er landsstjórninni með 

ráðum vegamálastjóra þykir rjett. d i d 

Allar brýr, er ge 

    

verða samkvæmt lögum þessum, skulu gerðar úr 

varanlegu efni, svo sem járni eða járnbentri steinsteypu. 

Brýr þær, er landsstjórninni beimilast að láta gera, eru yfir vatnsföll 

þau, sem hjer greinir: 

A. Brýr yfir 10 metra haf og lengra: 

Nýjar brýr á þjóðvegum: 

i. Ártúnsá á Kjalarnesi 

  

3. Laxá í Kj jós. 

4, Grímsá Í Borgarfirði 

5. Reykholtsdalsá. 

6. Norðurá í Borgarfirði, á Krókahyl. 

7. Bjarnadalsá í Borgarfirði. 

S. Sanddalsá 

9. Laxá í Hna „ppadalsaýslu. 

10. Núpá - — 
11. Bakkaá í Snæfellsnessýslu. 

12. Glerá í Dalasýslu. 

13. Geiradalsá. 

14, Hvalsá í í Strandasýslu. 

i Bor



15. 

16. 

7 

18. 

19. 

20 
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Krossá í Strandasýslu. 

Miðfjarðará í Húnavatnssýslu. 

Víðidalsá í - 

Gljúfurá - 

Auðólfsstaðaá í Langadal. 

Hjeraðsvötn. 

„ Svartá. 

. Norðurá í Skagafirði. 

Eyjafjarðará. 

Djúpá í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Reykjadalsá. 

„ Eiskifjarðará. 

Kolgrima. 

Djúpá í Vestur-Skaftafellssýslu 
r 

29, Ásakvislar. 

9. 

10. 

11. 

12. 

15. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Jökulsá á Sólheimasandi. 

Bakkakotsá undir Kyjafjöllum. 

11. Endurbygging trjebrúa á þjóðvegum: 

Leirvogsá. 

Flóka. 
Tunguá í Miðdölum. 

Haukadalsá. 

Laxá í Dalasýslu. 
Laxá í Strandasýslu. 

. Kotá. 

Valagilsá. 
Glerá í Eyjafirði. 

Skjálfandafljót. 

Gilsá í Jökuldal. 

Rjúkandi í Jökuldal. 

Teigá í Jökuldal. 

Jökulsá í Jökuldal. 

Eyvindará. 

Skaftá. 

Ásavatn. 

Hólmsá á Mýrdalssandi. 

Brúará. 

Kópavogslækur. 

TI. Nýjar brýr á flutningabrautum: 

Reynistaðará á Skagafjarðarbraut. 
Grófargilsá á — 

Nr. 6? 

28. nóv.
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3. Brúará á Grímsnesbraut. 

- Bakkárholtsá í Ölfusi, á Suðurlandsbraut. 

%. Gljúfurholtsá í Ölfusi, á 

A
t
 

(a
l 

“=
 

IV. Endurbygging trjebrúa á flutningabrautum, sem 

viðhaidsskylda hvílir á ríkissjóði: 

1. Elliðaár á Suðurlandsbraut. 

2. Hólmsá á 

3. Torfdalslækur á Þingvallabraut. 

V. Endurbygging trjebrúa á öðrum vegum, sem 

kostað er viðhald á úr ríkissjóði: 

1. 'Tungutljót á Gullfossvegi. 

2. Hvítá á Brúarhlöðum. 

  

VI. Endurbygging trjebrúa á flutningabrautum og þjóð- 

vegaköflum, þar sem viðhaldsskylda hvílir á hlut- 

aðeigandi sýslusjóðum : 

1. Álftá á Mýrum 
2. Hítará á Myrum. 

3. Gríshólsá í Helgafellssveit 

4. Gufuá á Borgarfjarðarbraut 

). Skarðslækur á Borgartjarðarbraut. 

6. Fagradalsá  - 

1. Kaldakvísl 

8. Þverá á Fagradalsbraut. 

9. Rauðilækur í Holtum. 

Kostnaður við endurbygging þeirra brúa, sem taldar eru í 

VI. lið, greiðist úr ríkissjóði. 

VII. Til nýrra brúa og endurbyggingar trjebrúa á öðrum 

vegum en þjóðvegum og flutningabrautum má verja 

árlega alt að 50000 kr. úr ríkissjóði. Um greiðslu 

kostnaðar brúargerða, sem teljast á þessum 

líð, fer samkvæmt eftirfarandi ákvæðum: 

Brýr á fjallvegum gerast að öllu fyrir fje úr ríkissjóði. vd d o > J J J 

Brýr á sýsluvegum má kosta að ?/4 hlutum af ríkissjóði, zegn !/. . 2 13 . 3 > 13 

hluta annarsstaðar frá. Þó má tillag ríkissjóðs til brúargerða, er 

kosta 40 þús. kr. eða meira, nema 3/, hlutum, gegn '/, annars- 

staðar frá. 

.„ Brýr á öðrum vegum má kosta að helmingi af ríkissjóði, gegn 

því, sem á vantar, annarsstaðar frá. 

Verði upphæðin ekki notuð öll eitt árið, heimilast að nota 

alganginn með tillagi næsta árs.
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B. Brýr yfir 4 metra haf eða lengra, alt að 10 metra: Nr. 62 

Til þess að gera nýjar brýr slíkar, eða endurbyggja gamlar 28. nóv. 

trjebrýr, má verja árlega alt að 20000 krónum, og skulu þær brýr 

kostaðar að öllu úr ríkissjóði á þeim vegum, er ríkissjóður heldur 

við að ?/, hlutum á flutningabrautum þeim og þjóðvegaköflum, sem 

afhentir hafa verið hlutaðeigandi sýslufjelögum til viðhalds, og til 

helmings móts við tillag annarsstaðar frá á öðrum vegum. Verði 

upphæðin ekki notuð öll eitt árið, heimilast að nota afganginn með 

tillagi næsta árs. 

(. Brýr yfir styttra en 4 metra hat: 

a. Á vegum, er ríkissjóður heldur við aða gerðir e1u að öllu eða 

einhverju leyti á kostnað ríkissjóðs, telst kostnaður við slíkar brýr 

með kostnaði við veg þann, sem brúin er á. 

b. Á flutningabrautum og þjóðvegaköflum, sem afhentir hafa verið 

hlutaðeigandi sýslufjelögum til viðhalds, greiðist kostnaður við 

endurbyggingu slíkra smátrjebrúa að 2, hlutum úr ríkissjóði. 

   

3. gr. 

Viðhald brúa, sem gerðar verða samkvæmt 2. gr, skal telja með við- 

haldskostnaði þess vegar, sem brúin er á. 

4. gr. 

Til brúargerða þeirra, sem taldar eru Í 2. gr, A, B og 0, b og til ann- 

ara mannvirkja, er þar að lúta, þar með talin kaup á nokkrum vjelum, til full- 

komnunar brúarsmiðju ríkissjóðs, heimilast landsstjórninni að taka nægilega stór 

lán á ábyrgð ríkissjóðs, er endurgreiðist á 2030 árum. Vexti og afborgun af 

láni þessu eða lánum skal telja með öðrum gjöldum ríkissjóðs. 

Bb gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. januar 1920. 

Eftir þessu eiga allir blutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Tndir Vorri konunglegu hendi og innsigli. = es a a 

Christian R. 
(L. 5.) 

Sigurdur Jónsson.
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Låg 
um 

eignarrjett og afnotarjett fasteigna. 

Vier Ohristian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

Í. gr. 

Enginn má öðlast eignarrjett eða notkunarrjett yfir fasteignum á landi 
hjer, hvort sem er fyrir frjálsa afhending eða nauðungarráðstöfun, hjónaband, 
erfðir eða afsal, nema þeim skilyrðum sje fullnægt, sem nú skal greina: 

1. Ef einstakur maður er, þá skal hann vera heimilisfastur hjer á landi. 
2. Ef fleiri menn eru í fjelagi, og ber hver fulla ábyrgð á skuldum fjelagsins, 

þá skulu þeir allir vera heimilisfastir hjer á landi. 
3. Ef fjelag er, og bera sumir fulla, en sumir takmarkaða, ábyrgð á skuldum 

fjelagsins, þá skulu þeir, er fulla ábyrgð bera, allir vera hjer heimilisfastir, 
enda skal fjelagið hafa hjer heimili og varnarþing og stjórnendur allir vera 
hjer heimilisfastir. 

4. Ef fjelag er, þar sem enginn fjelaga ber fulla ábyrgð á skuldum fjelagsins, 
eða stofnun, þá skal fjelagið eða stofnunin eiga hjer heimilisfang og varnar- 
þing og stjórnendur allir vera hjer heimilisfastir. 

Nú eru skilyrði þau eigi fyrir hendi, er í 1.--4 tölulið segir, og er ráðu- 
neytinu þá rjett að veita leyfi, ef ástæða þykir til. Eigi þarf þó leyfi til leigu á 
fasteign eða rjettinda yfir henni um 3 ára tímabil, eða ef uppsögn er áskilin 
með eigi lengri en árs fyrirvara. 

Ákvæði laga þessara ná til hverskonar afnotarjettar fasteigna, þar á með- 
al veiðirjettar og vatnsrjettinda, að þvl leyti sem sjerleyfislög láta eigi öðruvísi 
um mælt. 

Námurjettindi, svo og hagnýting vatns og vatnorku í þarfir námuvinslu 
einvörðungu, getur ráðherra undanþegið ákvæðum lasa þessara. 

2. gr. 

Eigi verður krafist afsals á eign eða rjeitindum, sem leyfis þarf til sam- 
kvæmt 1. gr., nema leyfið sje áður fengið. Ef það fæst eigi, er ráðstöfunin ógild, 
enda á kaupandi þá rjett til að fá þegar endurgoldið það, er hann kann að hafa 
greitt.
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3. gr. Nr. 63 

Nú er krafist þinglýsingar eða innritunar fyrirfram á skjali, er snertir 

i er um leið sannað, að 

þetta og þvi næst skýra 

afhending, sem leyfis þarf til samkvæmt Í. gr., og ei 

il þá skrá 

ráðherra tafarlaust frá mála vöxtum. 

    leyfið sje þegar fengið, og sk 

  

á. gr, 

Nú hefir ráðherra borist skýrsla samkv. 3. gr, eða hann hefir á annan 

hátt fengið vitneskju um, að ma 

hafi öðlast rjettindi þau yfir fasteign, er getur í 1. gr, og skal hann þá setja 

  

eigi fullnægir skilyrðum laga þessara, 

Et 
honum frest til að koma löglegt horf, með því að fá leyti það, er 

vantar, eða annars kostar n | 

láta rjettindin af hendi til annars manns, er öðlast megi þau að lögum, e 

andi heldur fast við 

ir og eigi lengri en 3 år 

  

að fá rift kaupunum (2. gr.) eða með því að 
ul 

i selj j 

  

samninginn. Frestur þessi má eigi styttri vera en 6 mánuð 

  

Ákvörðun sina um þetta lætur ráðherra innrita fyrirfram eða þinglesa, 

svo fljóti sem unt er, á va 

lýsingardegi. 

fasteignarinnar, Frestinu skal telja frá þing- 

  

>" Nú hefir kaupandi eigi sýnt full skilríki fyrir því, að málið sje komið í 
1 
i 

si ráðherra þá selja eign- löglegt horf, áður en fresturinn er út runninn, og lætur 

arrjettinn eða afnotarjettinn á nauðungaruppboði á kostnað kaupanda, og er 

hann bundinn við þá sölu og heimildar: I 

í eigninni. 

ómyndugra 18. febr. sár, 

ingin skal í þessum ml 

fyrir á fasteigninni, má birta han 

er fyrir, og sje enginn þar fyrir, 

Kaupandi fær bor 

hefði borið, ef hann hefði verið låg] 

allir beir, er riettindi eiga    
        

   
   

í tilskipun um fjárforráð 

við komið. Uppboðsauglvs- 

  

birt kaupanda, og sje hann eigi 

  

er per 

uppboðssöluverðsins, sem honum 

    

lega kominn til eignar eða afnota. 

6. gr. 

  

Nú er kona eigandi fasteignar eða afnota hennar, giftist manni, sem 
1 fullnægir ekki skilyrðum þessara laga fyrir því að mega öðla 

    

st þess konar eign 

arrjett eða notkunarrjett, og verður hann þá eigi gerður eign fjelagsbúsins fyr en 

maður hennar fullnægir og þessum skilyrðum, en er á meðan sjereign konunnar, 

ef hún fullnægir skilyrðum laga þessara Ella fer svo, sem í 8. gr. segir 
€ 

  

gr. 

Nú erfir maður eignarrjett yfir fasteign eða notkunarrjett, sá er eigi get- 

ur orðið löglegur eigandi að honum nema með sjerstöku leyfi, og skal skifta- 

28. nóv.
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'áðandi þá gera ráðherra viðvart. Fer síðan um þetta mál sem segir í 4. og ð. 

gr, með afbrigðum eftir atvikum. 

8 ær 
oo. 

Nú verður sú breyting á, að maður, er öðlast mátti rjettindi yfir fasteign 

þess að fá leyfi samkv. í. gr, missir þar greind skilyrði, og skal þá fara 

eftir ákvæðum 4. og 5. gr., með afbrigðum eftir atvikum. 

9. gr. 

Nú hefir maður heimilisfastur erlendis fengið leyfi það, er getur í 1. gr, 

og skal honum þá skylt að hafa umboðsmann heimilisfastan í þinghá eignarinn- 

ar, og skal hann vera fyrirsvarsmaður eiganda í öllum málum, er eignina varða, 

svo að jafngilt sje sem hann hefði það sjálfur gert, og skal dómara í þeirri þing- 

há skýrt frá nafni og heimili umboðsmanns og það þinglesið. Að öðrum kosti 

nefnir dómarinn honum umboðsmann á hans kostnað, er hann sje bundinn við, 

og lætur þinglesa og skrá það umboð. 

10. gr. 

Nú hefir maður, sem eigi fullnægir skilyrðum 1. gr., eignast par greind 

rjettindi yfir fasteign áður en lög þessi öðlast gildi, og skal honum þá settur 5 

ára frestur frá 1. jan. 1920 til þess að koma málinu í löglegt horf með þeim 

hætti að öðru leyti, er segir í 4. gr. Ef málinu er eigi komið í löglegt horf áður Á 

frestur sje liðinn, fer eftir ákvæðum 5. gr. 

11. gr. 

Lög þessi taka eigi til: 

I. umboðsmanna ríkisins, þótt búsettir sjeu erlendis, nje til námsmanna, sjúkl- 

inga eða annara, sem líkt er ástatt um. 

2. annara ríkja, sem kaupa hjer á landi embættisbústað handa umboðsmönnum 

sínum. 

3. þegna annara ríkja, að þvi leyti, sem þau kynnu að koma í bága við milli- 

ríkjasamninga. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1920. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28 nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R 
(L.S) 

Sigurður Jónsson
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Lög ath 
um 

breyting á póstlögum nr. 43, 16. nóvember 1907. 

Vjor Christian hínn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerku:, 

Vinda oe Gauta, hertogi í Slesvík, Holtsetalandi, Stórmari, Þjettmerski g , ; J ; 

Låenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru. 

Í stað 1. er. Komi: 

a. Hinum íslensku póstmálum skal stjórnað af aðalpóstmeistara, sem hefir um. 

sjón með rekstri pósistarfanna. 

Aðalpóstmeistari stendur undir ráðherra þeim, sem póstmálin heyra 

undir, án nokkurra milliliða 

b. Til aðstoðar aðalpóstmeistara skal skipa póstritara, póstfulltrúa og aðra að- 

stoðarmenn. 

c. Í Reykjavík, Akureyri, Ísafirði og Seyðisfirði skulu skipaðir póstmeistarar, 

og skulu þeir og póstafgreiðslumenn, sem hafa sjálfstæða reikningsfærslu, 

standa beint undir aðalpóstmeistara 

I stad 2. 

Undir fylgibrjef með 

c, 2. málser. komi: 

    

lum má að eins nota eyðublöð þan, sem póst- 

stjórnin gefur út. 

Í stað T—9. málsgr. 9. gr. komi: 

Póststjórnin greiðir fyrir flutning sendinga þeirra, er hjer um ræðir, 

sanngjarna borgun, miðað við flutningsgjald á öðrum vörum. 595 

1. gr. 

Í stað 11. gr. komi: 

Burðargjald fyrir póstsendingar þær, sem nefndar eru 1 2. gr., er svo 

sem nú skal greina: 

a. Fyrir laus brjef: 

1. Almenn brjef, sem borgað er undir fyrirfram með frímerkjum, 

  

ef þau vega 20 grömm eða minna. . . . . . „15 aurar 

ef þau vega yfir 20 grömm að 125 grömmum. . .„ , . . . 30
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ef þau vega yfir 125 grömm að 250 grömmum . . . 45 aurar 

Burðargjald undir þyngri brjef er hið sama eins og til landa ut- 

anrikis, sem er: 

Fyrir hin fyrstu 20 grömm 20 aurar, og svo 10 aurar fyrir hver 

20 grömm, sem þar eru fram yfir. 

Spjaldbrjef …… . REE 0... 10 aurar 

Spjaldbrjef með bor guðu svari . ...8. 0 

Sjeu frímerki eigi viðhöfð eða eigi næg frímerki, skal auk hins 

ógreidda burðargjalds taka 10 aura fyrir hverja sendingu, þó aldrei meira 

en burðargjaldið tvöfalt. 

2. Prentað mál í krossbandi eða einbrugðnu bandi, eða að eins samanbrotið 

eða þá opið spjaldblað, sýnishorn af vöru eða snið, þegar frímerki eru 

höfð, 5 aurar fyrir hver 50 grömin eða minni þunga. 

Ef á póstsendingar þessar er skrifað eitthvað, sem eigi er leyft 

af póststjórninni, ef umbúðirnar, sem eiga að vera þannig lagaðar, að 

hægt sje að kanna, hvað í þeim er, eru með öðru móti en hún hefir 

fyrir lagt, eða ef þyngdin er meiri en 2. gr. póstlaga 16. nóv. 1907 
ákveður, þá fer um borgunina sem fyrir er mælt um almenn brjef, þegar 

frímerki eru ekki viðhöfð. 

3. 165 aurar greiðist enn fremur fyrir ábyrgð hverrar sendingar, sem talin 

er í 1. og 2. 

Fyrir peningabrjel: 

10 aurar í ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða minni upp- 

hæð, sem tilfærð er utau á Drjefinu, þó ekki minna en 30 aurar, og þar að 

auki burðargjald eins og fyrir almenn brjel. 

sje þess krafist, að talið sje í peningabrjefi á pósthúsinu, þar sem það 

er afhent, hvort heldur er gjaldgeng mynt eða brjefpeningar, handhafaskulda- 

brjef eða önnur slík brjef, skal borgunin fyrir það vera: 

  

Fyrir 500 kr. upphæð eða minna A... 10 aurar 

og fyrir hverjar 1000 kr. eða minna af því, sem fram yfir er. . 5 

Borgun fyrir talning fellur til hlutaðeigandi pósthúss. 

Fyrir böggla: 

20 aurar fyrir hvern bög 

kilógramm eða minni þunga 

Eigi að senda bögglana með landpóstum, skal þar að auki greiða: 

Frá 15. apríl til 14. október, að báðum dögum meðtöldum, undir hvert !/, 

  

ul, og að auki 10 aurar fyrir hvert */ 

kilógramm eða minni þunga . . .. 40 aur 

Frá 15. október til 14. apríl, að báðum dögum meðtöldum, undir 
iver 125 gromim ea minni punga 2 40 Í 125 grömin eð inni þunga 40 

Fyrir böggia, sem rúmfrekir eru í hlutfalli við þyngd sína, svo og . DO 2 

böggla, sem eltir ásigkomulagi sínu útheimta, að varlega sje með þá farið, 

skal borgað alt að 1009/, meira. 
i 
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Sje verð tilgreint á bögglinum, skal enn fremur greiða ábyrgðargjald Nr. 64 

það, sem ákveðið er í staflið b. 28, nóv. 

Sje í bögglinum gjaldgeng mynt, brjefpeningar, handhafaskuldabrjef 

eða önnur slík verðbrjef, og sje beiðst tölu á því fje, þá skal borga fyrir 

talning sem um peningabrjef segir, en ekki er hægt að heimta tölu á stærri 

upphæð ern 2000 kr. í mótuðum peningum í einni sendingu. 

Undir fylgibrjef á ekki að borga sjerstaklega. 

   d. Fyrir póstávísanir: 
25 kr. eða minni upphæð . . 2. 2 2. 2... 0... 15 aurar 

yfir 25 kr. alt að 100 kr... 0 — 

og 15 aurar fyrir hverjar 100 kr. eða minni upphæð af því, sem fram yfir er. 

e. Fyrir póstkröfur 
greiðist sama gjald og fyrir póstávísanir, og 10 aurar að auki fyrir hverja 

sendingu 

f. Fyrir blöð og tímarit: 
Á tímabilinu frá 15 april til 14. október, að báðum dögum meðtöldum, 

undir hvert !/, kilógram eða minni þunga . . .- „0, 20... 25 aurar. 

Á tímabilinu frá 15. október til 14. april, að báðum dögum meðtöldum, 

undir hvert 1/, kílógram eða minni þunga . .. „20. 0..30 aurar. 
Það skal alt vegið í einu, sem í einu er látið á á pósthúsið af sama blaði 

eða tímariti, þótt sendingar sjeu margar og til ýmissa. 

Póststjórnin setur nánari reglur um þessar sendingar, og má ákveða 

sjerstakt innritunargjald fyrir blöð og tímarit. 

Sje miði látinn fylgja ábyrgðarbrjefum, peningabrjefum eða bögglum, til 

kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir hann að borga sem fyrir 

alment brjef. 

Þegar peningabrjef eða böggulsendingar, sem eigi hafa farið úr vörslum 

póststjórnarinnar, verða sendar aftur frá þeim stað, sem þær áttu að fara 

til, eða þeim verður komið lengri veg, gjaldast í aukagjald fyrir þann 

flutning 5 aurar fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru sendir eða verðmæt- 

ir munir, og fyrir böggulsendingar hálfur burðareyrir, eins og hann er 

ákveðinn í staflið c. 

5. gr. 

12. gr. orðist svo: 

Borgun sú, sem ákveðin er í 4. gr. þessara laga, skal greiðast fyrir- 

fram fyrir: 

1. Ábyrgðarbrjef. 
2. Peningabrjef. 

3. Böggla. 

4. Póstávísanir. 

5. Póstkröfur. 

6. Móttökukvittanir.
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Nr. 64 1. Krossbandssendingar óg blöð og tímarit, sem flutt eru samkv. 4. gr. Í. 

28. nóv. þessara laga. 

8. Sendingar til konungs og konungsættingja. 

9. Sendingar til stjórnarvalda og sveitar- eða bæjarstjórna, að undan- 

skildum almennum brjefasendingum, sem eru frá öðrum en þesskonar mönnum, 

þegar þær að eins eru umbeðnar eða krafðar skýrslur eða umsagnir, og sendandi 
hefir með eigin handar undirskrift vottað það á sendingunni. 

10. Spjaldbrjef og brjef, sem eru opin, eða utan á þau er ritað svo, að 

móttakandi getur ályktað af því, hvað þau hafa inni að halda 

Einstakir menn, sem senda eitthvað með pósti, eru skyldir til að borga eftir 

á ógold-a póstpeninga fyrir sendingar, sem eigi eru leystar inn af þeim, sem við 
á að taka, ef þess verður krafist af póststjórninni. 

6. gr. 

Í stað síðustu málsgreinar í 13. gr. komi: 

Frímerki, spjaldbrjef, opin og þau, sem loka má, er póststjórninni heimilt 

að láta búa til með þeim verðupphæðum, sem hún álítur haganlegt, og verða 

þau til sölu á öllum póststöðvum. Fyrir sölu á frímerkjum og spjaldbrjefum, 

samkvæmt reglur, sem póststjórnin setur, greiðast 4 af hundraði. Póststjórnin 

lætur og búa til eyðublöð undir spjaldbrjef, póstávísanir, póstkröfur, fylgibrjef, 

póstkvittanabækur m. m, og tiltekur verðið á þeim. 

1. gr. 

Í stað >20< í 21. gr. komi: 200. 

8. gr. 

Í stað >stjórnarráð< í 27. gr. komi: póststjórn. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1990. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sigurdur Jónsson.
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Lög 28 hör 
um 

stækkun verslunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Löggilt verslunarlóð á Nesi í Norðfirði skal vera 330 stikur á breidd frá 

flóðmáli til fjalls á strandlengjunni frá Bakkalæk að Naustalæk, en að öðru leyti 

með þeim ummerkjum, sem til eru tekin í lögum nr. 19, 22. október 1912. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L.S) 

„Sigurður Jónsson. 

 



Nr. 66 

28. nóv. 

204. 

Lög 
um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka í sínar hendur alla sölu 
á hrossum til útlanda, svo og útflutning þeirra. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka í sínar hendur alla sölu á hrossum til 

útlanda, svo og útflutning þeirra, á yfirstandandi ári 

Ríkisstjórnin getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði 

hjer að lútandi. 

2. gr. 

Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, sem ríkisstjórnin gerir með 

heimild í lögum þessum, ákveður ríkisstjórnin á þann hátt, sem henni þykir við 

eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. S.) 

„Sigurður Jónsson.



Lö 
um 

breytingu á lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir 

fyrir kaupstaðina. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Í staðinn fyrir fyrri málsgrein 5. gr. laga nr. Í 

reglusamþyktir fyrir kaupstaðina, komi: 

Brot gegn samþyktunum varða sektum, alt að 1000 krónum. Heimilt er 

að ákveða í samþykt, að hagnaður sá, er sökunautur kann að hala haft al brot- 

inu, og enginn einstakur maður á löglegt tilkall til, skuli upptækur ger og renna 

auk sekta í bæjarsjóð. 

Ef kenna má yfirsjón, er barn innan 14 ára drýgir, skorti á hæfilegri 

umsjón foreldra eða annara, sem börnum ganga í foreldra stað, þá skal refsa 

þeim fyrir yfirsjónina. 

„3. janúar 1890, um lög- 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Jón Magnússon. 

Nr. 67 

28. nåv,



Nr. 68 

28. nóv. 
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Lö 
um 

breyting á löggjöfinni um skrásetning skipa, 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru. 

1. gr. 

Síðasti liður í 2. gr. laga nr. 31, 13. desember 1895, um skrásetning 

skipa, orðist svo: 

Ekkert íslenskt skip má hjer eftir hafa neinn annan fána fyrir þjóðfána 

en hinn íslenska fána. 

I stað orðanna danskt flaggc annarsstaðar í lögunum komi síslenskan 
fána. 

2 gr. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann setur ákvæði þau, sem nauðsynleg 
— . 

eru, til að skift verði um þjóðernis- og skrásetningarskirteini þau, er hingað til 

hafa verið í gildi, með nýjum skirteinum, sem bera með sjer íslenskt þjóðerni 

skipsins. 

3. gr. 

Lög nr. 50, 30. nóvember 1914, eru úr gildi numin. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. desember 1918; atvinnu- og samgöngumálaráð- 

herrann getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þeirra. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig Eggerz.



Nr. 69 

L g 28. nåv. 

  

breytingar á siglingalögum frå 30. nóv. 1914. 

Vjar Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettsmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 

1. gr. í siglingalögum, nr. 56 frá 30. nóv. 1914, orðist þannig: 

Þan skip mega bafa íslenskan lána, sein fullnægja þeim skilyrðum, er 

hjer segir: 

I. Ef einstakur maður á skip, þá skal hann hafa íslenskt ríkisfang og hafa 

verið heimilisfastur á Íslandi að minsta kosti 1 ár, eða hafa haft heimilis- 

festu samfleytt hjer á landi 5 síðustu árin. 

2. Ef skip er eign fjelags, þar sem hver fjelagi ber fulla ábyrgð á skuldum 

fjelagsins, þá skulu ?/, þeirra fjelaga fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkis- 

fang og búsetu. 

3. Ef skip er eign fjelags, þar sem sumir fjelagar bera fulla ábyrgð á skuld- 

um fjelagsins, þá skulu þeir fullnægja skilyrðum 2. tölul., en þar að auki 

skal heimili fjelagsins og varnarþing vera hjer á landi og stjórnendur þess 

eiga hver hlut í fjelaginu og fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkisfang og 

búsetu. 

4. Ef skip er eign fjelags með takmarkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal 

heimili fjelagsins, eða stofnunarinnar, og varnarþing vera á Íslandi, og 

stjórnendur skulu enn fremur fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkisfang og 

búsetu, og ef fjelag er, þá skulu þeir að auki hver eiga hlut í fjelaginu. 

2. gr. 

11. gr. í sömu lögum orðist þannig: 

Nú missir skip rjett til að sigla undir íslenskum fána, eða er af öðrum 

ástæðum strikað út úr skránum yfir íslensk skip, og hefir þetta engin áhrif á 

þinglesin eignarhöft samkvæmt 5. og 6. gr. Þó fellur í gjalddaga skuld, sem 
trygð er með þinglesnu veði í skipi eða skipshluta, um leið og skipið er strikað 
út úr skránni yfir íslensk skip.
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Nr. 69 3. gr. 
28. nóv. ; |, Su nm , a 

na Fyrir >danskt flagg< í sömu lögum kemur alstaðar: íslenskur fáni, og 

fyrir >danskur konsúll< kemur: íslenskur ræðismaður eða sá, sem fer með slíkt 

vald fyrir Íslands hönd. 

4. gt. 

Þau skip, sem löglega hafa verið tekin upp á skipaskrá yfir íslensk skip 

fyrir 1. des. 1918, skulu ekki strikuð út úr skránni, þó að skilyrðum um bú- 

setu eigenda eða stjórnarnefndarmanna hlutafjelaga, er skip eiga, og ákvæðun- 

um um heimilisfang fjelags samkvæmt í. gr laga þessara sje ekki fullnægt, og 

skulu skip þessi hafa rjett til að nota íslenskan fána. 

5. gr. 

Log þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz. 

. FF EK 
Nr. 70 Q 

98, nóv. 

um 

skråsetning skipa. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Til þess að skip geti orðið skrásett á Íslandi og öðlast rjett til að hafa 

íslenskan fána, verða þau að fulinægja þeim skilyrðum, er hjer segir:
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1. Ef einstakur maður á skip, þá skal hann hafa íslenskt ríkisfang og hafa Nr. 70 

verið heimilisfastur á Íslandi að minsta kosti 1 ár, eða hafa haft heimilis- 28. nóv. 

festu samfleytt hjer á landi 5 síðustu árin. 

  

9. Ef skip er eign fjelags, þar sem hver fjelagi ber fulla ábyrgð á skuldum 

fjelagsins, þá skulu *%/, þeirra fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkis- 

fang og búsetu. 

3. Ef skip er eign fjelags, þar sem sumir fjelagar bera fulla ábyrgð á skuldum 

fjelagsins, þá skulu þeir fullnægja skilyrðum 2. tölul. en þar að auki skal 

heimili fjelagsins og varnarþing vera hjer á landi og stjórnendur þess eiga 

hver hlut í fjelaginu og fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkisfang og búsetu. 

4. Ef skip er eign fjelags með takmarkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal 

heimili fjelagsins, eða stofnunarinnar, og varnarþing vera á Íslandi, og 

stjórnendur skulu enn fremur fullnægja skilyrðum 1. tölul. um ríkisfang og 

búsetu, og ef fjelag er, þá skulu þeir að auki hver eiga hlut í fjelaginu. 

Þau skip, sem löglega hafa verið tekin upp í skipaskrá yfir íslensk 

skip fyrir 1. des. 1918, skulu þó hafa rjett til að standa í skránni og nota ís- 

lenskan fána, þó að skilyrðum um búsetu eigenda eða stjórnarnefndarmanna 

hlutafjelaga, er skip eiga, og ákvæðunum um heimilisfang samkvæmt þessari 

grein sje ekki fullnægt. 

2. gr. 

Um öll skip yfir 12 smålestir brúttó, sem eiga heima hjer í ríkinu og 

heimilt er að hafa íslenskan fána, skulu haldnar skipaskrár. Á aðalskrá skal 

færa þau skip, sem eru yfir 30 smálestir brúttó, og skal um skrásetningu 

skips af þeirri stærð gefið út þjóðernis- og skrásetningarskirteini, og er það 

ásamt merkjum þeim, sem sett eru á sk ipið (3. gr.), fullkomin sönnun um 

þjóðerni þess og rjett nafn. Ski ip sem ekki eru yfir 30 smálestir brúttó og ekki 

undir 12 smálestum brúttó, skulu sett á skrá sjer og eru undanþegin 

ákvörðunum hjer að framan um þjóðernis. og skrásetningarskírteini, en fá 

að eins mælingarskirteini; þó skulu þau fá þjóðernisskirteini, ef þau eru 

ætluð til siglinga til annara landa (sbr. 4. gr). Ekkert íslenskt skip má hafa 

annan fána en hinn íslenska þjóðfána, sem skipað er fyrir um í konungs- 

úrskurði 30. nóvember 1918, sbr. konungsúrskurð 12. febrúar 1919. 

3. gr. 

Å hvert skip, sem skråsett er samkvæmt 2. gr., skal marka nettó- 

smálestatal þess og skrásetningarstafina á þiljubitann við aðallestaropið að aftan. 

verðu, eða ef því verður ekki komið við, þá annarsstaðar, þar sem hægt er að 

koma auga á það og fer vel á því — Þegar merki þessi sjást ekki lengur á 

skipi, verður það ekki viðurkent sem skrásett íslenskt skip. 

Á, gr. 

Skrásetning og mæling skipa er undir stjórn og umsjón fjármáladeildar 

stjórnarráðsins, að svo miklu leyti, sem sjerstök atriði ekki eftir eðli sínu



Nr. 70 heyra undir doms 

  

    

   

  

álaráðuneytið (sbr, 28. or ) he rata a vw | " 4ð. 51.) 00 heidu rnálaðleildir Dal. 
28. nóv. Skrå yfir skin JAM sem skrásett , mn Idur ' uåladeildin a0al 

3 Ss skraset, eri io rikin oo sknln alirrásatninar 

þjóðernisskirtei #20, sem um „en a 5 skråsetningar- og „ni þau, sem um ge,tyr í 81, gefin út á þeirri 

  

Ríkinu er skift % skrásagnarumdæ 
skráfsetningarumdæmi íyrir sig, 

hver í sínu umdæmi I 
eiga heima, sett á skrá. og 

sett. Sjerhver skipseigaudt á riet! 

sem hann vili, og skal það umdæmi 

ritaðar í bækur, sem eru löggiltar til þess, og 
skráningarstjóra. Skrána yfir skip, sem ekki eru 

  

   

   

    

   

mn Íðoragl 
en ilogregit 

    

    

    

12 smålestum, 3br. 2. gr., og rjett hafa til 20 sivl: 1 fá skal 
halda á skrásetningarskrifstofu í því umdæmi, þar sem heima. 

6. gr. 

Stöfum þeim, sem skipið fær á aðalsk san ;, sem nefnd ei má 
1 ravta a lp åg 115 01 ar wild vor vw ekki breyta, meðan skrásetningin er gild, og v „erða þeir skrásetningarstafir skips- 

ins, sem eiga að vera markaðir á það 

að
 

Skrásetningarbækur fyrir hve 14 

í sjerstökum dálkum: 1) skrásetni . 

eigi heima og hvar það sje smið 

kvæmar lýst lögun þess og ad” sg 

skipsins, og skal greint, með ni 
og heimildarbrjefi eiganda þer a eða 

einn eigandi skrásettir, sko, einnig greint 

inu. — Sje skipið hlutafjöl asseign, "skal hál 
þess og nafn útgerðarmar 118 þess ; eða þeirra 

hvert skip skal greina "ár og gae. er Það. 

          

vimdæmi eiga að skýra frá 

    

8, Pr 
> 

Þegar skrásett skip er út úr skrásetningarbókinni, 
hana orsökina til þess, og hvar nær“ skilríki þau sjeu dagse 

skipið sía 
því til sönnunar, annaðhvort að 
mist rjett til að vera talið íslenski skin 
setningarumdæmi (16., 17. og 19. ið 

lengur til, eða 

það sje {uti     
yr)



    
a OY 

SP, Bem á að skrá tilkynna það skriflega skrásetn- mn ) ! i ; 
„í umdæmi, þar sem heira, eða þar sem það er, þegar 

po 

    ! gja þessi skjöl og skilríki: 
mt heimildarbriefi þess eða þeirra, sem vilja láta, 

í eignaskifti hafa orðið síðan það var smíðað. 
"1 og eitirriti, og eftirritið geymt í skjalasafni 

     
   
   

  

    
   

    

    

   
     

        

    

   

   
  

ins um þau atriði, er með þarf, ásamt 
að þeir hafi skilyrði samkv. 1. gr. til að 

nskum fána, eða skrifleg yfirlýsing fje- 
að viðlögðum drengskap um, að 

að eiga Íslensk skip. 
um, að þjóðernis- og 

öðru skipi þau rjett- 

á, sem ekki hafa þau 

viðurvist skrásetning- 

(Verði ágreiningur um, 
), er sigli með íslensk- 

skirteini frá yfirvaldi sínu. Þeg- 
getur stjórnin þó veitt undanþágu frá því að leggja 

i f fram koma å annan hått svo 

      

er með þari. 

10. gr. 

Á skråsetningars inni skal sera Sat um alt, sem „með þa dt um 
skrásetninguna og mæl 

    

tjórnar ráðið getur og krafist nýrra og frek- 
t  Sje ekkert því til fyrirstöðu, að skip- 

skilríki eru fengin og í lagi, skal 
i ríkjum. Neiti skrásetningarstofan, 
skipið, getur eigandi eda eigendur krafist 

neitun sína ásamt skrásetningarskjöl- 
en dursondir r það skrifstofunni skjöl- 

sem nauðsyn er á, til þess að skip- 
sigandi eða eigendur krafist, að hún 

ta þeim úrskurði til dómstólanna. Skjóta 
larráðið synjar skr ásetningar. 

  

  

32 y 2 
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28. , 
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il. gr. 

Þegar skip hefir verið skrásett, gefur stjórnarráðið út þjóðernis- og skrá- 

setningarskírteini; skal það gert eftir fyrirmynd þeirri, sem á hverjum tima gild- 

ir fyrir íslensk skip; skal rita á það mælingarskirteinið og upplýsingar um öll 

þau atriði, sem greind eru í skránni samkv. 7. gr. Skirteinið ásamt skilríkjum 

þeim, sem send hafa verið, skal senda aftur skrásetningarskrifstofunni svo fljótt 

sem unt er, og skal þar bóka það, sem með þarf, í skrárnar á hverjum stað um 

sig (5. gr.), leiðrjetta smálestatalið o. fl, ef rangt er, og afhenda síðan skiírteinið 

er nafn skipstjóra hefir verið ritað á það og greinargerð um heimild hans til að 

vera skipstjóri. Sje skip þegar skrásetning á að fara fram, ekki í umdæmi þvi, 

þar sem beðið er um að það sje skrásett, skal skrásetningarskrifstofa sú, sem hel- 

ir afhent þjóðernis- og skrásetningarskirteinið, senda skrifstofunai í umdæmi þar 

sem skipið á að eiga heima skilríki þau og aðrar upplýsingar, sem með þarf sam- 

kvæmt 9. gr., til þess að skipið geti komist á skrána í því umdæmi. 

12. gr. 

Skirteinið skal ávalt fylgja skipinu og sýnt bæði við tollafgreiðsluna og þeg 

ar þess er krafist al yfirvöldunum eða fyrirliðum landvarnarskipa eða íslenskum 

ræðismanni eða þeim, sem fer með slíkt starf fyrir hönd ríkisins. Ekkert má 

rita á skírteinið eða breyta neinu í því, nema það sje gert á einhverri skrásetn- 

ingarskrifstofu í ríkinu eða af íslenskum ræðismanni eða þeim, sem fara með slíkt 

starf fyrir hönd ríkisins, og getur það varðað hegningu, el út af þessu er brugð- 

ið, eftir atvikum jafnvel eins og fyrir fals. 

Þegar skip hefir verið smíðað erlendis, og það hefir látið gera maður, sem 

rjett hefir samkv. 1. gr. til að vera eigandi íslensks skips, eða hann er orðinn 

eigandi að. því, getur það ekki orðið skrásett, fyr en það er komið í íslenskt skrá- 
setningarumdæmi. 

Þó skal íslenskum ræðismönnum eða þeim, sem fara með slíkt starf fyr- 

ir hönd ríkisins, vera heimilt að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, ef þeir 

hafa fengið í hendur þau skilríki, sem um ræðir í 9. gr. 1. og 2. tölulið, og skal 

það hafa sama gildi sem fullkomið þjóðernisskirteini þangað til skipið verður skrá- 

sett. Í þjóðernisskirteini til bráðabirgða skulu vera greind þessi atriði: 1) nafn 

skipsins og hver tegund skipa það sje; 2) hvenær og hvar skipið sje keypt og 
og nafn eiganda eða eigenda samkvæmt kaupbrjefi eða öðru heimildarskjali; 3) 

nafn skipstjóra; 4) eins nákvæmar upplýsingar og unt er að fá um smálestatal 

og lögun og lýsing skipsins; 5) hve lengi skírteinið gildi. Jafnskjótt sem ræðis- 

maður hefir gefið út þjóðerni skirteini til bráðabirgða, sendir hann eftirrit af því til 

stjórnarráðs Íslands. Þjóðernisskirteini til bráðabirgða gildir þó ekki lengur en 

þangað til skipið kemur í fyrsta sinni inn á íslenska höfn, þar sem það skal 

þegar afhent á skrifstofunni, og aldrei lengur en í 2 ár frá því það er gefið út, 

nema stjórnarráðið veiti sjerstaklega leyfi til þess.
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Ef skip, sem skråsett er å Íslandi, er smiðað upp aftur erlendis, getur Nr. 70 

skipstjórinn krafist af næsta íslenskum ræðismanni, eða þeim, sem fer með slíkt 28. nóv. 

starf fyrir hönd ríkisins, að hann láti hann fá skirteini, er veiti honum heimild 

til að nota þjóðernis- og skrásetningarskirteini sitt eftir sem áður, þangað til hann 

kemur inn á Íslenska höfn, þar sem má rannsaka, hvort skipinu hafi verið breytt 

svo mjög að gefa þurfi út nýtt þjóðernis og skrásetningarskirteini. Þó getur slíkt 

skirteini eigi gilt lengur en í 2 ár frá þvi, að það er gefið út, nema stjórnarráð- 

ið veiti leyfi til þess sjerstaklega. 

14. gr. 

Á hverju skrásettu skipi skal nafn þess og heimili vera ritað aftan til á 

þvi, þar sem auðveldlega verður komið auga á það; skal það vera ritað með 

greinilegu latnesku letri, ljósleitu með dökkum undirlit eða dökku letri með ljós- 

leitum undirlit, þannig, að sje nafn skipsins tvö eða fleiri orð, þá skal ætíð vera 

að minsta kosti bil fyrir 1 bókstaf á milli orðanna. — Sigli skipið til annara ríkja, 

skal nafn þess enn fremur á líkan hátt letra á báðar hliðar þess, og svo fljótt 

sem unt er, skal bæði framan og aftan markað á skipið, hve djúpt það risti, öðr- 

um megin Í >decimetrum<, en hinum megin í enskum fetum. — Ekki er leyfilegt 

að leyna nafni skipsins nje heimilis þess eða nema það burt, nema í ófriði, til 

þess að forða því frá hættu — Ekkert skip má nefna öðru nafni en því, sem það 

er skrásett með. — Ekki má breyta nafninu á skrásettu skipi, nema eigenda- 

skifti verði, og skal samþykki stjórnarinnar þá koma til. Sje nafninu breytt, 

skal gefa út nýtt þjóoðernis- og skrásetningarskirteini ; skrásetningarstafirnir hald- 

ast óbreyttir. 

15. gr. 

Ef þess er farið á leit, getur stjórnarráðið í staðinn Íyrir áður gefið þjóð- 

ernis og skrásetningarskiírteini látið koma nýtt skirteini samhljóða, og skal þá 

skila hinu fyrra skirteini aftur. 

Hafi þjóðernis- og skrásetningarskirteini glatast, getur stjórnarráðið einn- 

ig látið af hendi nýtt skirteini ef óskað er. 

Hve nær sem nýtt skírteini er gefið út, án þess að skip um leið sje 

mælt á ný, skal ekkert gjald greiða fyrir það. 

Ef þjóðernis- og skrásetningarskirteini glatast erlendis, getur næsti ís- 

lenskur ræðismaður eða sá, sem fer með slíkt starf fyrir hönd ríkisins, gefið út 

þjóðernisskirteini til bráðabirgða (13. gr.), og skal í því skýrt frá, hvers vegna 

það sje gefið út. Skal þá sá, sem biður um skirteinið, gefa skýrslu um, með 

hverjum atvikum hið fyrra hefir glatast. 

16. gr. 

Þegar skrásett skip ferst, er höggvið upp eða ónýtt á annan hátt, skal 

sá, sem átti skipið, þegar í stað skýra skrásetningarskrifstofunni, þar sem það



Nr. 
28 

- 
åt 

, 
) no 
v 

0 /ar skrásett, skriflega frá því, til þess að skipið verði strikað út úr skipaskránni 

  

einnig skal hann skila þjóðernis- oe skrásetningarskirteininu aft 

ar ástæður fyrir, að það Hafi skipið farist 

hátt skýra íslenskum ræðismanni eða beim, sem fer með 

       
ríkisi SS frá því og skila honum skirteininu. Ræðismaðurinn 

  

væmri skýrslu um 

  

      
   

Þegar manni, sem ekki egir skilyrðunun I. gr., el kip eða 

partur ur og ski fyrir sök missir rjett sinn til að h íslenskan 

fána, skal sá, sem átti skipið, áð 4 vikur eru liðnar því að hann fjekk 

  

   að vita, að salan hafi farið fram, setningarsk þar sem skip- 

ið er sl j alan farið 

sem fer 

      la henni aftur skirteininu. 

         íslenska ræðismanninum, 

með slíkt starf fyrir hönd ríkisins frá henni og 

erlendis, 

    

kila honum skírteininu og hin- 

   

   

      

um öðrum sk em hann 

  

limanna ;- sandir han stinn ná Riis lrilgili skipsins, og sendir hann stjórnarráðinu skilriki    
neinn þannig hefir fengið í hendur. 

em fer með slíkt starf mn 
Im
    tjóri, útvega vottorð, 

skilríki þessi ásamt 

eign manns, sem ekki 

því verði 

við sölu op- 

inberlega eða að erfðum, skal embættism r sá, sem hefir látið söluna fara 

fram eða skift búinu, eða ef það verður erlendis, næsti íslenskur ræðismaður, 

eða sá, sem fer með slíkt starf fyrir hönd ríkisins, sjá um það, sem með þarf. — 

Þessar ákvarðanir eiga einnig við þegar skip, sem á heima á Íslandi, er dæmt 

upptækt erlendis, af því að það sje óhaftært. 

  

Verði eigendaskifti á skipi, ai A 

sviftir það ekki rjetti til að hafa íslenskan fána, og eins verði breyti 

  

ber ei 

  

hverju af atriðum þeim, sem skrásett eru 

4 vikur eru liðnar frá því, er breytir varð, að 

unni frá því, og þurfi sannanir fyrir þessu samkv. 9. 

      
koma fram með 

Þó að eigendaskifti 

þá sök að gela út nýtt þjóðe 

að eins setið í 

    

þau skilríki, til þess að skráin verði leiðrjett eftir þ   
       arnis- verði eða skipstjóraskifti, þá þart ekki fyrir 

  

     
   

   

   

skirteini, nema þess sje farið á leit, en rteininu. 

  

     
    

Verði slíkar r breytingar erlendis, skal næsti íslenskur ræðismaður, eða 

fer með s ; ; 

skifti, senda skyrslu um 

  

rfeinið, og verði 

  

skrásettu skipi 
1 að það svari ekki lengur til þess, sem óðernis- 

    

teininu um, hverskonar skip statal bess 

að öðru leyti, þá skal anna 

setningarskrifstofunni, þar 

um brevti 

    

<rásett, eða sjá um, ef
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hætara, að það sje skrásett að nýju og fái nýtt skírteini. Verði slíkar breyting- Nr, 1g 
ar erlendis, skal næsti Íslenskur ræðismaður, eða sá, sem fer með slíkt starf 98. nóv, 
fyrir hönd ríkisins, rita á skírteinið það, sem með þarf, og senda skýrslu um það 
(styr, 18. gr). — Sjerhver skrásetningarskrifstofa á Íslandi skal tafarlaust senda, 
stjórnarráðinu skýrslu um hverja þá breytingu, sem nefnd er hjer að framan og 
orðið hefir á skipum þeim, er eiga heima í skrásetningarumdæminu. 

19. gr. 

Vilji maður flytja skrásett skip úr einu skrásetningarumdæmi yfir í ann- 
að, þá má gera það, ef eigandinn eða eigendurnir senda skriflega beiðni um það 
skrásetningarskrifstofunni, þar sem skipið var skrásett. Skal þá skila þjóðernis- 
og skrásetningarskirteininu, sem fyr hetir verið gefið úi, á skrásetningarskrifstof-. 
unni á hinu fyrra eða nýja heimili skipsins, undir eins og orðið getur, til þess 
að mytt skirteini verði gefið út. 

20. gr. 

Sje þess farið á leit, má á hverri skrásetningarskrifstofu fá útdrátt úr 
skrásetningarbókinni, ef goldnar eru ? kr. fyrir hvert skip, sem beiðst er upp- 
lýsinga um. Sömuleiðis má með sömu skilyrðum fá hjá stjórnarráðinu eftirrit af 
þjóðernis- og skráseiningarskirteinum þeim og mælingarskírfeinum, sem þar eru 
gefin út. Skal rifa á eftirritið vottorð um, að það sje samhljóða frumritinu, og 
skýra frá tilefni þess, að það var látið í tje. 

21. gr. 

Ef eigandi, sjerstakra orsaka vegna, æskir þess, að skip, sem á heima á 
Íslandi, megi áður en það er skrásett fara hjer hafna á milli, þá gerur stjórnar- 
ráðið leyft það og gefið út leiðarbrjef eða skriflegt leyfi, sem hefir sama gildi 
hjer við land eins og þjóðernis- og skrásetningarskírteinið. 

Enn fremur getur stjórnarráðið, eftir beiðni eiganda, veitt skipi bráða- 
birgðaskirteini til siglinga til útlanda, þegar það hefir fengið í hendur skrásetn- 
ingarskjöl skipsins og eitthvað brestur á, að endanleg skrásetning geti farið beg- 
ar fram, en sjerstakar ástæður eru fyrir hendi til þess, að skipið þarf að fara 
til útlanda án tafar. Í bráðabirgðaskirteinum skulu tekin fram atriði þau öll, sem 
greind eru í 18. gr. 1—5. Skirteini þetta gildir þó aldrei lengur en 2 ár, og fæst 
sá frestur ekki framlengdur nema sjerstakar ástæður sjeu fyrir hendi, sem hamli 
skrásetningunni. Um leið og skip fær greint bráðabirgðaskírteini skal mörkuð á 
það smálestatala og skrásetningarstafirnir samkvæmt 3, gr. 

22. gr. 

Sjerhver athöfn, sem lýtur að því að fá skip skrásett á sviksamlegan 
hátt, sem eigi hefir eftir lögum þessum rjett til þess að hafa íslenskan fána, 
varðar alt að 5 kr. sekt fyrir hverja smálest af nettó-smálestatali skipsins, ef 
slík athöfn er ekki svo vaxin, að önnur og þyngri refsing liggi við henni.
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é . gr. 

Ef það sannast, þegar þjóðernis- og skrásetningarskirteini hefir verið 

gefið út og látið af hendi, að það hefir verið fengið á sviksamlegan hátt handa 

skipi, sem ekki hefir rjett til þess, þá skal goldin alt að 10 kr. sekt fyrir hverja 

smálest af nettó-smálestatali skipsins, auk hegningarinnar fyrir verk, sem kunna 

að hafa verið unnin til þess að koma þessu fram og saknæm eru eftir hegning- 

arlögunum. — Skal gefin út um það opinber auglýsing, að skirteinið sje ógilt, 

og skal það þegar gert upptækt. 

24. gr. 

Láti maður farast fyrir að skýra frá breytingum á skipi, er svifta það 

rjetti til að hafa íslenskan fána, þá varðar það sekt, alt að 100 kr. og sje þetta 

gert í því skyni að nota sjer þjóðernis- og skrásetningarskirteini, sem skipið á 

ekki rjett á að hafa, þá varðar það sekt, alt að 10 kr. fyrir hverja smálest af 

nettó-smálestatali skipsins. 

25. gr. 

í áti maður farast fyrir að skila aftur þjóðernis. og skrásetningarskir- 

teini, eftir því, sem fyrir er mælt í 16. og 17. gr., án þess að færð verði nein 

gild ástæða fyrir því, þá varðar það alt að 2 kr. sekt af hverri smálest af 

nettó-smálestatali skpsins. — Skal þá, ef skipið er enn til, gefin út opinber aug- 

lýsing um, að skírteinið sje ógilt. 

26. gr. ge
 

Jæjarfógeti eða sýslumaður ákveður upphæð sekta fyrir yfirsjónir þær, 

gem nefndar eru í 22.—95. gr., innan takmarka þeirra, sem þar eru sett; hann 

getur og gert á hendur mönnum sektir, alt að 50 kr., fyrir brot á ákvörðunum 

í lögum þessum, sem ekki er sjerstaklega lögð nein hegning við, svo og fyrir 

brot móti reglum umboðslegs efnis, sem gefnar eru út og auglýstar opinberlega 

samkvæmt lögunum. 

Fyrir sektum þessum er eigandinn í ábyrgð eða eigendurnir, sem á skrána 

eru ritaðir, einn fyrir alla og allir fyrir einn. Ef skipið er eign hlutafjelags, eru 

allir þeir, sem eru í stjórn fjeiagsins, á sama hátt í ábyrgð fyrir fjesektunum. 

28. gr. 

Ef nokkur, sem krafist er sekta af samkvæmt lögum þessum, fer þess á 

leit, að dómstólarnir dæmi um breytni hans, þá skal farið með málið sem al- 

menn lögreglumál.  Dómsmálaráðherrann ákveður, hvort málinu skuli skotið til 

æðra dóms af hálfu hins opinbera. Sektir allar renna í ríkissjóð.
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29, gr. Nr. 70 
28. nóv. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1920, og eru þá lög um skrásetning 

skipa frá 13. des. 1895 og lög nr. 50, 30. nóv. 1915, um breytingu á þeim lög- 

um, jafnframt numin úr gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz. | 

Nr. 71 

g 28. nóv. 

um 

laun embættismanna. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Embættismaður, sem lagt er ókeypis húsnæði Í húsi, sem að öðru leyti 

er notað í þarfir hins opinbera, skal um viðhald íbúðar sinnar sæta sömu kjörum 

sem leigendur alment. 

Sje embættismanni fengin embættisjörð eða ábýli til afnota, skal hann 

greiða alla opinbera skatta, sem á býlinu hvíla, en um meðferð og skil á býlinu 

fer eftir ábúðarlögunum. 

2. gr, 

Embættismenn skulu skyldir að láta sjer lynda breytingar þær og aukn-



Nr. Tl ingu á embættisstörfunum, sem síðar kann að verða mælt fyrir um, þótt eisi sje o , Í € J 

28.nóv. neitt um það áskilið í veitingabrjefum þeirra. 

3. gr. 

  

Hafi sami maður tvö embætti á end hvort med åkve 

skal hann missa svo mikils a 

launanna, eða, ef launin eru j 
    

Hver embættismaður 

laust störfum æðra embættis j 

Sje embættismaður settur 

af að gegna sínu eigin embætti, má veita 

fylgja, auk endurgjalds fyrir ferðakostnað, 

laun þau, er fylgja embætti hans sjálfs. ( 

skal auka laun þeirra, er fylgja embætti 
þó má ekki fara fram úr helmingi af 

er settur í. 

Nú er maður, sem ekki er í embætti 

þá launa þeirra allra, er því embætti fylgja. 

eftirlaun, missa jafnmikils í og þeim nemui 

        

   

  

öll launin, sem embættinu 

    hendi 

  

     nýfur hann 

  

aun hefir eða 

Állir þeir embættismenn, sem 

embættiskostnaði, eru skyldir að senda 

skýrslu um kostnað þennan við lok hvers 

Nú flytst embættismaður úr embætti í lægra launaflokki í embætti 

> launa hærra launaflokki í sömu stjórnargrein, og skal hann þá taka laun á því 

stigi í hinum nýja launafiokki, sem fil er eða næst fyri 

upphæð, sem hann hefði náð í hinum lægra launaflokki. 
    

Laun samkvæmt lögum þessum 

veitingu fá fyrir embætti frá því er 

þá sitja í embætti, skulu eiga kost 

sitja við sömu laun og áður, en 

lögin koma í gildi, hvorn kostinn 

  

    

þessum lögum, er þeim skylt að hlíta þeirri skipun, er ae kann að veri 

með lögum um geymdan lífeyri embæ o kt ig 

  

ekkjum þeirra.



  

er embættismaður þessi kann að njóta efir þess- 

hann gjald í tryggingar. eða lifeyrissjóð embættis- 

ð laun sin eftir þessum lögum, 

samkvæmt lögum um lifeyris- 

statt um, sem segir Í svo er ás 

           
þess n, tr ekki að kaupa nýja liftrygg- 

in ( „ftirl: ir sami sem áður, en launaviðbót, 

  

ekki til hækkunar hvorki á liffje nje      

er laun taka samkvæmt lögum 

þeir fengu fyrst veitingu fyrir 

eru hjer talin þau embætti í 

lögum þessum, svo og sýslu- 

embættismanna, sem hlut eiga 

aukakennarastörlum við skóla    
minni stundafjölda á viku en krafist hefir verið af föstum 

    

     

ríkisins, með ny 

kennuru 

muleiðis skal telia prestar hafa gegnt sem 

t eknar s vegamálastjóri sem að- 

"gel 

IT, Launaákvæði. 

Skrifstofustjórar Í stjórnarráðinu hafa og að byrjunar     
6 og 9 ár í þessari röð um 

í hagstoíunni og ríkisfjehirðir 

hækka eftir 5, 6 og 9 ár í 

1500 kr. Auk launanna hefir 

peningum og bankaseðlum í ríkissjóð eða 
   

  

að byrjunarlaunum 2000 kr. á ári 

200 kr. upp í 3000 kr. 

byrjunarlaunum 1600 kr. á ári, en 

verjum 38 ára frest um 200 kr. upp í 2400 kr. 

hefir, auk ókeypis húsnæðis, hita og ljóss, 

  

     

  

'stofustjóra Alþingis í sameiningu. Skal hann 

tirlaunarjett á eftir eldri lögum, að taka Nr. 

ldur hann þá eftirlaunarjettinum, en ekki nær 28. 

71 

nov.
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Nr. 71 hafa að byrjunarlaunum 4000 kr. en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari 

98, nóv. röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 5000 krónur. 

10. gr. 

Dómstjóri hæstarjettar hefir að launum 10000 kr. á ári og hæstarjettar- 

dómarar 8000 kr. hver. 

Hæstarjettarritari hefir að byrjunarlaunum 3500 kr. á ári, er hækki um 

500 kr. á hverjum 3 ára fresti upp í 5000 kr. 

11. gr. 

Bæjarfógeti og lögreglustjóri í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 5000 

kr., en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr, 300 kr. og 

400 kr. upp í 6000 kr. 

Sýslumennirnir í Ísafjarðarsýslu, Norðurmúlasýslu og Eyjafjarðarsýslu, 

sem einnig eru bæjarfógetar, hafa að byrjunarlaunum 4600 kr. á ári, en launin 

hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 

5600 kr. 

Sýslumennirnir í Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Gull- 

bringu. og Kjósarsýslu, Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu, Barðastrandarsýslu, Dalasýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslu, Skaga- 

fjarðarsýslu, Þingeyjarsýslu, Suðurmúlasýslu og bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 

hafa að byrjunarlaunum 4200 kr. á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í 

þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 5200 kr. 

Lögreglustjórinn á Siglufirði hefir að byrjunarlaunum 2500 kr, sem 

hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp Í 

3500 kr. 

Kostnaðurinn við starfrækslu embætta þeirra, er um ræðir í þessari 

grein hjer að framan, greiðist sjerstaklega úr ríkissjóði, og ákveður dómsmála- 

ráðherra fyrirfram fyrir hver 5 ár í senn, hve mikill kostnaður þessi skuli vera 

í hverju lögsagnarumdæmi um sig. 

Allar aukatekjur, svo og lögmælt innheimtulaun af tollum og útflutnings- 

gjöldum, sem þessir embættismenn hafa notið hingað til, falla til ríkissjóðs. 

Fangavörður hefir að byrjunarlaunum 1800 kr, sem hækka eftir 3, 6 

og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 2800 kr. Auk þess 

hefir hann ókeypis húsnæði, ljós og hita. 

12. gr. 

Landlæknir hefir að byrjunarlaunum 6000 kr. en launin hækka eltir 5, 

6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 7000 kr. 
Hjeraðslæknarnir í Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, Keflavíkur, Eyrarbakka, 

Rangárvalla, Vestmannaeyja, Akureyrar, Svarfdæla, Sauðárkróks, Blönduóss, 

Miðfjarðar og Ísafjarðarhjeruðum hafa að byrjunarlaunum 2500 kr., hjeraðs- 

læknarnir í Grimsness, Mýrdals, Fáskrúðsfjarðar, Reyðarfjarðar, Norðfjarðar, Hró-
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arstungu, Seyðisfjarðar, Húsavíkur, Siglufjarðar, Holsóss, Dala, Flateyrar, Þing- Nt. 71 

eyrar, Patreksfjarðar, Hóls, Stykkishólms, Ólafsvíkur, Borgarness, Borgarfjarðar 28. nóv. 

og Skipaskagahjeruðum 3000 kr., og hjeraðslæknarnir í Síðu, Hornafjarðar, Beru- 

fjarðar, Fljótsdals, Þistilfjarðar, Öxarfjarðar, Reykdæla, Höfðahvertis, Vopnafjarð- 

ar, Hólmavíkur, Reykjarfjarðar, Hesteyrar, Bíldudals, Flateyjar, Nauteyrar og 

Reykhólahjeruðum 3500 kr., en launin hækka eftir hver á ár Í þessari röð um 

400, 300 og 300 kr. upp í 3500, 4000 og 4500 kr. 

Um borgun fyrir störf hjeraðslækna og ferðir þeirra fer eftir gjaldskrá 

þeirri, er nú gildir. 

13 gr. 

Heilsuhælislæknirinn á Vífilsstöðum og geðveikralæknirinn á Kleppi hafa 

að byrjunarlaunum 4000 kr. á ári, en launin hækka eftir 4 og 8 ár um 500 kr. 

í hvort sinn upp í 5000 kr. Auk hjer taldra launa njóta þeir ókeypis húsnæðis, 

ljóss og hita. 

Sömu laun hefir holdsveikralæknirinn. Auk þess hefir núverandi læknir 

1000 kr. launauppbót árlega, enda hafi hann sama kenslustarf við háskólann og 

hingað til. 

14. gr. 

Dýralæknar hafa að byrjunarlaunum 2500 kr. en launin hækka eftir 

hver 5 ár um 400, 300 og 300 kr. í þessari röð upp í 3000 kr. 

15. gr. 

Aðalpóstmeistari hefir að byrjunarlaunum 6000 kr. á ári, en launin hækka 

eftir 4 og 8 ár um 500 kr. í hvort skifti upp í 7000 kr. 

Póstmeistarinn í Reykjavík hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. á ári, en 

launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr. 300 kr. og 400 kr. 

upp í 5000 kr. 

Póstmeistararnir á Akureyri og Ísafirði hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. 

á ári, en launin hækka annaðhvert ár um 200 kr. upp í 4000 kr. 

Póstmeistarinn á Seyðisfirði hefir að byrjunarlaunum 2400 kr. á ári, en 

launin hækka annaðhvert ár um 200 kr. upp í 3000 kr. 

Póstritarinn í Reykjavík hefir að byrjunarlaunum 3500 kr. á ári, en 

launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár um 300 kr. í hvert sinn upp í 4400 kr. 

Póstfulltrúarnir í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. á ári, en 

launin hækka um 200 kr. annaðhvert ár upp í 4000 kr. 

Póstafgreiðslumenn í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 2400 kr, en 

launin hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 3000 kr. 

Póstaðstoðarmenn í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 1600 kr. á ári, 

en launin hækka um 200 kr. annaðhvert ár upp í 2400 kr.
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16. gr. 

Landssímastjóri hefir að byrjunarlaunum 5000 kr. å åri, en launin bækka 

eltir 3, 6 og 9 ár um 500 kr. i hvert sinn upp í 6500 kr. 

Símaverkfræðingur hefir að byrjunarlaunum 3500 kr. á ári, en eltir 3 6 

og 9 ár hækka launin um 300 kr. í hvert sinn upp í 4400 kr. 

Stöðvarstjórinn í Reykjavík hefir að byrjunarlaunum 3000 kr., sem hækka 
á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. Ank þessara launa nýt- 

ur hann ókeypis húsnæðis, ljóss og tita, begar landssíminn byggir hús með 

stöðvarstjóraíbúð. Þangað til fær hann 500 kr. á ári í húsaleisustyrk. 

Loftskeytastjóri, fulltrúi á aðalsímaskrifstofunni í Reykjavík og stöðvar- 

stjórarnir á Ísafirði, Borðeyri og Akureyri hafa að byrjunarlaunum 2600 kr. á 

ári, en launin hækka á hverjum 2? ára fresti um 200 kr. upp í 3600 kr Auk 

hjer taldra launa njóta loftskeytastjóri og stöðvarstjórar á aðalstöðvunnm ókeyp- 

is húsnæðis, ljóss og hita. 

Varðstjórar við titsímann hafa að byrjunarlaunum 2200 kr, en launin 

hækka á hverjum 2? ára fresti um 200 kr. upp í 3200 kr. 

Símrifarar fyrsta flokks og skrifarar fyrsta flokks hafa að byrjunarlaun- 

um 1800 kr. á ári, en launin hækka á hverjum 2 ára fresti um 200 kr. upp í 

2800 Er. 

Annars flokks símritarar hafa að byrjunarlaunum 1200 kr, en launin 
hækka eftir 2 år um 200 kr. upp í 1400 kr. 

Varðstjórar við skeytaafgreiðslana og við langlínumiðstöðvar, kvensim- 

ritarar á stöðvum, þar sem ritsima- og talsímaafgreiðsla er ekki sameiginleg, og 

annars flokks skrifarar hafa að byrjunarlaunum 1400 kr. á ári, en launin hækka 

á hverjum 2 ára fresti um 200 kr. upp í 2200 kr. 

Talsímakonur við langlínumiðstöðvar, aðstoðarmenn við skeytaafgreiðslu 
og þriðja flokks ritarar hafa að byrjunarlaunum 1200 kr, en launin hækka á 
hverjum 2? ára fresti um 200 kr. upp í 1800 kr. 

Varðstjórar við bæjarsímann í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 1200 
kr., en launin hækka á hverjum 2 ára fresti um 200 kr. upp í 2000 kr. 

Talsímakonur við bæjarsímann í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 900 

kr. á ári, en launin bækka á hverjum 2 ára fresti um 200 kr. upp í 1500 Er. 

Ánhalda- og elnisvörður hefir að byrjunarlaunum 2400 kr. á ári, en laun- 
in hækka á hverjum 4 ára fresti um 200 kr. upp í 3000 kr 

17. gr. 

Vegamálastjóri, vitamálastjóri og húsameistari hafa ad byrjunarlaunum 

9000 kr. á ári, en launin hækka eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr. 
300 kr, og 400 kr. upp i 6000 kr. 

Aðstoðarverkfræðingar vegamálastjóra og vitamálastjóra hafa að byrjun- 
arlaunum 3500 kr. á ári, en launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr, 
upp í 4500 kr.
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18. gr 

Vitavörðurinn á Reykjanesi hefir í árslaun 1500 kr, vitavörðurinn Í 

Vestmannaeyjum 900 kr, vitavörðurinn á Siglunesi 900 kr., vitaverðirnir á Dala- 

tanga og Garðskaga 600 kr. og vitavörður Gróttuvitans 500 kr., alt auk hlunn- 

inda þeirra, er nú njóta þeir. 

19. gr. 

Sskógræktarstjóri, sem einnig er skógarvörður í Reykjavík, hefir að byrj- 

unarlaunum 3200 kr. á ári, en launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 9200 kr. 

upp í 4400 kr. . 

Skøgarverdirnir å Voglum og Hallormsstað hala 1200 kr. árslaun, auk 

hlunninda þeirra, er þeir njóta nú. 

20. gr. 

Fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavík hefir í árslaun 3000 kr. fiskiyfirmats- 

mennirnir á Ísafirði, Akureyri os Seyðisfirði 2400 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í 
Vestmannaeyjum 1809 kr. 

21. gr. 

Forstöðumaður löggildingarstofunnar fyrir mælitæki og vogaráhöld fær 

að byrjunarlaunum 3200 kr. á ári, en launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 

200 kr. upp í 4400 kr. 

22. gt. 

Biskup hefir að byrjunarlaunum 6000 kr, en launin hækka ettir 4 og 8 

ár um 500 kr. í hvort skifti upp í 7000 kr. 

Sóknarprestar hafa að byriunarlaunum 2000 kr, en launin hækka á 

hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 3000 kr. 

Prólastar hafa í laun: 200 kr, þeir, sem nú hafa 100 kr. og 400 kr, 
þeir, sem nú hafa 200 kr. 

Auk þess halda prófastar vísitasíulaunum, eins og verið hefir. 

23. gr. 

Prófessorar við háskólann hala að byrjunarlaunum 4500 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 500 kr. upp í 6000 Kr. 

Dósentar hafa að byrjunarlaunum 3500 kr, en launin hækka á sama 

hátt upp í 4500 kr. 

24. gr. 

Skólameistari hins almenna mentaskóla hefir að byrjunarlaunum 4060 kr. 

á ári, en launin hækka eftir 5, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr, 300 kr. og 

Nr. 71 
28. nóv.
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Nr. 71 400 kr. upp i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis húsnæðis, ljóss og hita í 

28. nóv. skólahúsinu. 
Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 

hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp í 5000 kr. Þeir kennarar skólans, er gegnt 

hafa embætti samfleytt í 16 ár, verða yfirkennarar. 

Dyravörður hefir að árslaunum, auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, 

1500 kr. 

25. gr. 

Skólameistari gagnfræðaskólans á Akureyri og forstöðumaður kennara- 

skólans í Reykjavík hafa að byrjunarlaunum 3200 kr. á ári, en launin hækka 

eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp Í 4200 kr. 

Auk þess fá þeir ókeypis bústað, ljós og hita. 

Kennarar við skóla þessa hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 4200 kr. 

26. gr. 

Skólastjórinn á Eiðum hefir að byrjunarlaunum 2600 kr. á ári, en launin 

hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 3200 kr., auk ókeypis bústað- 

ar, ljóss og hita. 

Kennari við skóla þennan hefir að byrjunarlaunum 2000 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 2? ára fresti um 200 kr. upp í 2600 kr. Auk þess nýt- 

ur hann ókeypis húsnæðis, ljóss og hita. 

21. gr. 

Enginn getur fengið veitingu fyrir kennar2embætti við skóla þá, er um 

ræðir í 24. og 25. gr., nema hann hafi verið settur til að þjóna embættinu að 

að minsta kosti 1 ár. Hafi hann ekki fengið veitingu fyrir embættinu innan 

tveggja ára, má hann ekki gegna því lengur. 

28. gr. 

Skólastjóri stýrimannaskólans og vjelstjóraskólans hafa að byrjunarlaun- 

um 3200 kr. á ári, en launin hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. 

upp í 4000 kr. Auk þess njóta þeir leigulauss bústaðar, ljóss og hita. 

Kennarar við skóla þessa hafa að byrjunarlaunum 2000 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 3000 kr. 

29. gr. 

Skólastjórar bændaskólanna hafa að byrjunarlaunum 2200 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 3200 kr. 

Kennarar við skóla þessa hafa að byrjunarlaunum 1600 kr. á ári, en 

launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. upp í 2600 kr.



DGE 22: 

Áuk þess njóta bæði skólastjórar og kennarar ókeypis húsnæðis, ljóss 
og hita. 

Reki skólastjórar bú skólans á skólajörðinni fyrir eigin reikning, skulu 

þeir hafa að byrjunarlaunum 1900 kr, sem hækka á sama hátt upp í 2800 kr. 

30. gr. 

Forstöðumaður málleysingjaskólans hefir að byrjunarlaunum 1900 kr. á 

ári, en launin hækka á hverjum 2 ára fresti um 100 kr. upp í 2000 kr. 

Kennari við skóla þennan hefir að byrjunarlaunum 900 kr., en launin 

hækka á hverjum 2 ára fresti um 100 kr. upp í 1500 kr. 

Auk þess njóta bæði forstöðumaður og kennari ókeypis húsnæðis, ljóss 
og hita. 

31. gr. 

Fræðslumálastjórinn hefir að byrjunarlaunum 4000 kr., en launin hækka 

eftir 3, 6 og 9 ár í þessari röð um 300 kr., 300 kr, og 400 kr. upp í 5000 kr. 

32. gr. 

Landsbókavörður hefir að byrjunarlaunum 4500 kr. á ári, en launin 

hækka eftir 3. 6 og 9 ár í þessari röð um 300, 300 og 400 kr. upp í 5500 kr. 

Fyrsti bókavörður hefir að byrjunarlaunum 3000 kr., er hækka á sama 

hátt upp í 4000 kr. 

Annar bókavörður hefir að byrjunarlaunum 2000 kr, sem hækka á sama 
hátt upp í 3000 kr. 

Ríkisskjalavörður hefir að byrjunarlaunum 4500 kr., hækkandi á sama 
hátt upp í 5500 kr. 

Aðstoðarskjalavörður hefir að byrjunarlaunum 2500 kr., hækkandi á sama 
hátt upp í 3500 kr. 

Þjóðmenjavörður hefir að byrjunarlaunum 4500 krónur, en launin hækka 
eftir 5, 6 og 9 ár í þessari röð um 300, 300 og 400 kr. upp í 5500 krónur. 

Dyravörður bókhlöðunnar hefir að árslaunum, auk ókeypis húsnæðis 
ljóss og hita, 1500. 

33. gr. 

Auk hinna föstu launa fá allir embættis- og sýslunarmenn landsins, sem 
taldir eru í þessum lögum, og sömuleiðis allir þeir, sem eftirlauna njóta sam- 
kvæmt eftirlaunalögum, eða biðlauna, fyrst um sinn til ársloka 1925, launa- 
bót, sem miða skal við verðhækkun á helstu lífsnauðsynjum. Til þess að finna 
þá verðhækkun skal hagstofan á hverju hausti fyrir lok októbermánaðar gera 
verðlagsskrá, sem teknar eru upp í eftirfarandi vörur: Rúgmjöl, hveiti (besta 
tegund), smjör (íslenskt), nýmjólk, kindakjöt nýtt (dilkakjöt í heilum kroppum), 
saltfiskur (nr. 3), kalfi (óbrent), sykur (högginn melis) Verðið skal tilfært eins og 
það er í Reykjavík að haustinu til í útsölu til almennings hjá hinum stærstu 

Nr. 71 
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Nr.71 verslunum, er þessar vörur selja. Hagstofan skal á sama hátt útvega upplýs- 

28. nóv. ingar um verð á þessum vörum í Reykjavík haustið 1914. Skal hækka það um 

259, og er verðið í verðlagsskrá hvers árs borið saman við þetta hækkaða verð. 

Síðan skal með vísitölum synd verðhækkun sú, sem orðið hefir á hverri vöru- 

tegund frá hinu eldra hækkaða verði, en auk þess skal með allsherjarvísitölu 

sýna verðhækkun þá, sem orðið hefir á öllum þessum vörutegundum í einu lagi. 

Þegar finna á allsherjarvísitöluna, er vísitölu hinna einstöku vara veitt mismun- 

andi gildi; vísitölunum fyrir rúgmjöl og hveiti skal deilt með 2 og vísitölunum 

fyrir fisk, kaffi og sykur deilt með 3, en hinar látnar halda sjer. Samtölunni af 

vísitölunum, þannig breyttum, er síðan deilt með 5, og kemur þá út allsherjar- 

vísitala. Verðlagsskráin skal vera staðfest af fjármálaráðherranum, og gildir hún 

fyrir næsta almanaksár á eftir. Fyrir árið 1920 gildir á þennan hátt verðlags- 

skrá, sem gerð er eftir verðlaginu haustið 1919 

Launauppbót reiknast þannig, að hún nemi jafnmikilli hundraðstölu af 

2/, launanna — þó aldrei af hærri fjárhæð en 3000 kr. á ári —, eins og alls- 

herjarvísitalan í gildandi verðlagsskrá það ár sýnir að verðhækkun hafi numið, 

þó ekki meira en svo, að laun og dýrtíðaruppbót nemi samtals 9500 kr., og engin 

uppbót á launum, sem hærri eru. Uppbótin greiðist samtímis laununum (mánað- 

arlega, ársfjórðungslega eða árlega). Prestar, sem eigi er skylt að búa í kaup- 

stað eða verslunarstað, fá ?/, launauppbótar. Samanlögð laun og dýrtiðaruppbót 

dómenda í hæstarjetti mega nema 10500 krónum. 

34. pr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 14, 15. okt. 1875, lög nr. 

24, 14. des. 1877, lög nr. 23, 9. des. 1889, lög nr. 25, 13. sept. 1901, 4, og 5. gr. 

laga nr. 34, 16. nóv. 1907, um skipun læknishjeraða o. fl, 1. og 2. gr. laga nr. 

46, s. d., um laun sóknarpresta, 1. málsliður 2. málsgr. 11. gr. laga um þing- 

sköp Alþingis, nr. 29, 3. nóv. 1915, lög nr. 33, 22. nóv. 1918, um dýrtiðaruppbót 

handa embættis- og sýslunarmönnum landssjóðs, og öll önnur lagaákvæði, er 

fara í bága við þessi lög. 

35. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1920. Þó skal dýrtiðaruppbót fyrir síðara 

missiri 1919 teljast af núverandi launum eftir reglunum í 33. gr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.
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Lög 

stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn og um skyldur þeirra 

til að kaupa sjer geymdan lífeyri. 

Nr. 72 

28. nóv. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja embættismönnum, er láta af 

embætti sakir elli og vanheilsu, geymdan lífeyri. Sjóðurinn stendur undir um- 

sjón landsstjórnarinnar, og annast hún reikningshald hans Ríkissjóður leggur 

sjóði þessum til stofnfje, 50000 kr. í eitt skifti fyrir öll. 

2. gr. 

Landsstjórnin kveður á með reglugerð um stjórn sjóðsins og skipulag. 

3. gT. 

Hver embættismaður, er laun tekur eftir hinum almennu launalögum, 

skal kaupa geymdan lífeyri í sjóði þeim, er ræðir um i 1. gr. svo sem fyrir 

er mælt í 4. gr 

4. gr. 

Til þess að kaupa lífeyri þann, sem 3. gr. ræðir um, skal embættismað- 

urinn verja 59/, af árslaunum sínum. 

Nú nema árslaun meiru en 5000 kr., og greiðist þá ekkert gjald af því, 

sem fram yfir er þessa fjárhæð. 

Iðgjöldum skal halda eftir af launum embættismanna. 

5. gr. 

Þegar embættismaður fær lausn frá embætti vegna elli eða vanheilsu, 

skal hann fá greiddan úr sjóðnum lífeyri, sem nemur 27 Of, af launum þeim 

samanlögðum, sem embættismaðurinn hefir greitt iðgjöld af í sjóðinn.



Nr. 72 

28. nóv. 

Eftirlaunin mega þó aldrei fara fram úr 3/, hámarks launa þeirra, er 
embættismaðurinn hefir haft. 

Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyrisins. 
Lifeyririnn greiðist með !/,, fyrirfram á hverjum mánuði. 

6. gr. 

Nú er embættismaður orðinn 70 ára að aldri, eða samanlagður aldur hans 
og þjónustutími er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn frá embætti, og 
lífeyri samkvæmt lögum þessum. 

í. gr. 

Nú er embætti lagt niður, og embættismaðurinn flytst eigi jafnframt í 
annað embætti; skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd úr lifeyrissjóðnum, 
vaxtalaust og afdráttarlaust, iðgjöld þau, er hann hefir greitt í sjóðinn. 

8. gr. 

Með lögum þessum eru lög nr. 4, 4. mars 1904, um eftirlaun, lög nr. 5, 
s.d, um skyldu embættismanna til að safna sjer ellistyrk, og lög nr. 48, 16. nóv. 
1907, um ellistyrk presta, úr gildi numin. Nefnd lög halda þó góðu gildi sínu 
fyrir þá embættismenn, sem sitja í embættum þegar þessi lög öðlast gildi og 
eftirlauna rjett eiga, svo og ekkjur þeirra og börn, þó með þeim takmörkunum, 
sem settar eru Í 7. gr. launalaganna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon
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Låg 
um 

ekkjutrygging embættismanna. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

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

1. gr. 

Skylt er hverjum embættismanni, sem laun tekur eftir almennum launa- 
lögum og kvænst hefir yugri en 50 ára, að tryggja ekkju sinni lífeyri, er ekki 
sje minni en 1/, af byrjunarlaunum þess embættis, er hann á hverjum tíma situr 
i, eða kaupa lífsábyrgð er sje jafnhá og þreföld árslaunin. 

Akvæði þessarar greinar taka þó ekki til þeirra, er sitja í embættum 
þegar lög þessi ganga í gildi og eldri eru en 50 ára. 

  

2. gr. 

Lifeyri eda lifsåbyrgå samkvæmt 1. gr. skal kaupa hjá einhverju því lifs- 
ábyrgðarfjelagi, er landsijórnin tekur gilt. Skylt er hverjum embættismanni að 
hlíta þeim ákvæðum, er fjármálaráðherra setur til tryggingar þvi, að trygging- 
arfjeð komi ekkju hans að notum, og um greiðslu á iðgjöldum fyrir lífsábyrgðina. 

    

3. er, ve
 

Embættismannsekkja, sem lífeyris nýtur samkvæmt 1. gr., nýtur enn 
fremur úr ríkissjóði árlega 7/1, af föstum lágmarkslaunum embættis þess, er mað 
ur hennar hafði, er hann ljest. Til fastra launa í þessu sambandi skal telja, 
hlunnindi þau, er talin eru fylgja embættinu í launalögunum. 

Auk þess getur konungur í viðbót við liffje þetta veitt ekkjunni 50 til 
100 kr. árlegan uppeldisstyrk handa hverju barni hennar og manns þess, er hún 
nýtur lífeyris eftir, þangað til barnið er fullra 16 ára. Skilyrði fyrir viðbót þess- 
ari er það, að ekkjan verði talin þurfa styrksins til að veita börnunum sæmilegt 
uppeldi,
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4. gr. 

Rjettur til liffjår eftir 3. gr. fellur burtu: 

1. ef ekkjan giftist af nyju. 

2, ef hún tekur sjer bústað utanríkis án samþykkis konungs. 

ef hún hirðir ekki líffjeð í 3 ár samfleytt, án þess að sanna lögmæt forföll. 

ef hún verður dæmd sek um einhvern verknað, er að almennings áliti er ó- # 
vð 

sæmilegur. 

Er ekkja missir eftirlann af því að hún hefir gifst af nýju, á hún rjett á 

að fá hið sama liffje, ef hún verður ekkja í annað sinn. 

5. gr. 

Föðurlausum og móðurlausum börnum þe rra embættismanna, er laun eiga 

að taka eftir launalögunum, getur konungur veitt hverju um sig 100 til 200 kr. 

uppeldisstyrk árlega, að svo miklu leyti og svo lengi sem þau þurfa, þó ekki 

lengur en þangað til þau eru 16 ára. 

6. gr. 

Ekkjur sem rjett eiga til hærri eftirlauna eftir eldri lögum en liffjeð nem- 

ur samkvæmt 3. gr., halda þeim rjetti. 

1. gr. 

Opið brjef 31. mai 1856 um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sín- 

um borgið með fjárstyrk eftir sinn dag, lög nr. 28, 20. okt. 1905, um viðauka við 

nefnt opið brjef, og lög nr. 49, 16. nóv. 1907, um skyldu presta til að kaupa 

ekkjum sínum lífeyri, eru úr gildi numin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ) 

Jón Magnússon.
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a Nr. 74 

Lög 28. nóv. 

um 

husagerd rikisins. 

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

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: 

gr. 

Landsstjórninni er heimilt að láta reisa, svo fljótt sem því verður 

við komið: 
1. Landsspítala. 

2. Íbúðarhús á Hvanneyri. 

3. Viðbót við geðveikrahælið á Kleppi. 

4. Skólahús á Eiðum. 

5. Húsmæðraskóla á Norðurlandi, samkvæmt lögum nr. 37, 26. okt. 1917. 

2. gr. 

Til húsagerða þeirra, sem umræðir í 1. gr, er stjórninni heimilt að taka 

á ábyrgð ríkissjóðs nægilega stórt lán, er endurgreiðist á 20— 30 árum. vi z > > 

> 2 op ð, ST. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon,
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um 

skipun barnakennara og laun þeirra. 

Vier Ohristian hinn Tiundi, af guds náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

I. Skipun. 

Í. gr. 

Til þess að geta orðið skipaður kennari við barnaskóla eða farskóla, sem 

nýtur styrks af landssjóðsfje, er krafist: 

áa. að umsækjandi hafi óflekkað mannorð. 

b. að hann hafi lokið kennaraprófi, eða stúdentsprófi, og auk þess prófi í upp- 
eldisfræði og kenslufræði, eða stundað barnakennslu að minsta kosti 3 ár og 
hafi vottorð sóknarprests síns og fræðslunefndar eða skólanefndar, þar sem 

hann síðast kendi, um góða kennarahætileika og árvekni í starfinu. 

d. að hann sýni læknisvottorð um gott heilsufar. 
e. að hann hafi að minsta kosti einn um tvítugt. 

2. gr. 

Þegar kennarastaða er laus, skal skólanefnd eða fræðslunefnd, svo fljótt 

sem fært er, auglýsa hana til umsóknar í því blaði, sem flytur stjórnarauglýs- 

ingar, og Í málgagni kennara, með umsóknarfresti, sem eigi má vera skemri en 

2 mánuðir. Að umsóknarfresti liðnum kemur nefndin saman og ræður með sjer, 

hverjum umsækjanda hún vill mæla með til stöðunnar, og sendir síðan yfirstjórn 

fræðslumálanna meðmæli sín ásamt öllum umsóknum, sem fyrir liggja. Stjórn- 
arráðið veitir stöðuna og auglýsir á venjulegan hátt. 

> 3. gr. 

Umsókn um kennarastöðu skal senda formanni skólanefndar eða fræðslu- 

nefndar, og skal umsókninni fylgja: 

a. Prófvottorð frá kennaraskóla, eða afrit af því, staðfest af presti eða hrepp- 

stjóra. 

b. Umsögn skólanefndar eða fræðslunefndar eða einstakra manna, sem um- 

sækjandi hefir síðast unnið hjá, hafi hann áður haft kenslustörf á hendi.
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Skal í þeirri umsögn sjerstaklega geta um dagfar kennarans, hæfileika hans Nr. 75 

til að halda reglu og aga í skóla og aðra kennarahætfileika. 28. nóv. 

då. gr. 

Nu sækir enginn, sem fullnægir skilyrdinu i 1. gr., i staflid b., um aug- 

lýsta kennarastöðu áður en umsóknarfrestur er út runninn, og skal skólanefnd 

eða fræðslunefnd þá gera ráðstöfun til að útvega svo hæfan mann eða konu, 

sem kostur er á, til að hafa kensluna á hendi næsta skólaár, eða þangað til lög- 

lega skipaður kennari getur tekið við henni. Leita skal samþykkis yfirstjórnar 

fræðslumálanna til skipunar kennara til bráðabirgða. 

ð. gT. 

Kennarastöðu skal veita frá þeim tíma, er ákveðið er á hverjum stað að 

kensla skuli byrja, og taka kennarar þá við þeim skólum, sem þeir hafa verið 

ráðnir til, nema öðruvísi um semjist. 

Ef kennari getur ekki tekið til starfa á tilteknum tíma, ráðstafar skóla- 

nefnd eða fræðslunefnd kenslunni þangað til hann getur tekið við henni. 

6. gr. 

Nú segir kennari lausri stöðu sinni, eða hann hefir verið ráðinn kennari 

við annan skóla, og ber honum að tilkynna það þegar í stað skólanefnd eða 

fræðslunefnd þess skóla, sem hann fer frá. 

í. gr. 

Kennarar eiga í öllu dagfari sínu, utan skóla og innan, að vera góð 

fyrirmynd nemenda sinna og rækja skyldustörf sín með alúð og samviskusemi 

samkvæmt því, er nánar verður tekið fram í erindisbrjefi er fræðslumála- 

stjórnin gefur þeim. 

8. gr. 

Ef kennari reynist óhæfur til að gegna skólakennarastarfinu, eða ef 
hann vanrækir skyldustarf sitt, eða vekur hneyskli með framferði sínu í dag- 

legri hegðun og lætur ekki skipast við áminningu, ber skólanefnd eða fræðlsu- 

nefnd að víkja honum úr kennarastöðunni um stundarsakir, ef nauðsyn þykir, 

fyrirvaralaust. Málinu skal síðan skotið undir úrskurð stjórnarráðsins. 

II. Laun. 

Kennarar, sem starfa við barnaskóla eða farskóla í 6 mánuði, eða 24 

víkur af árinu, og kenna 30 stundir á viku — um kenslustundafjölda forstöðu-
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Nr. 75 manna kaupstaðaskóla og heimavistarskóla fer þó eftir samkomulagi við skóla- 

28. nóv. nefnd — skulu hafa árslaun sem hjer segir: 

a. Forstöðumenn barnaskóla í kaupstöðum 2000 kr., auk ókeypis húsnæðis eða 

jafngildis þess í peningum 

b. Kennarar við kaupstaðaskóla hafa 1500 kr. árslaun 
d. Forstöðumenn barnaskóla utan kaupstaða 1600 kr, og kennarar við þá skóla 

1300 kr. 
Forstöðumenn heimavistarskóla utan kaupstaða hafa þar að auki ókeypis 

húsnæði, ljós og hita. 

e; Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimilafræðslu hafa í árslaun 

300 kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, ljóss, hita og þjónustu, þá 6 mánuði 

ársins, sem skólinn stendur. 

10. gr. 

Nú stendur barnaskóli lengur en 6 mánuði á ári, og hækka launin þá í 

rjettu hlutfalli við tímalengd. 

11. gr. 

Laun pau, sem talin eru i 9. gr. a. og b., greiðast að !/, af ríkissjóðs- 

fje, en að 2/, år bæjarsjédi. Helmingur þeirra launa, sem talin eru í sömu grein, 

d. og e., greiðist af rikissjóðsfje, en helmingur úr sveitarsjóði. 

Eigi tekur ríkissjóður neinn þátt í kostnaðinum við þau hlunnindi, 

sem kennarar hafa samkvæmt lögum þessum, enda þótt þau sjeu greidd í 

peningum. 

Launaviðbót eftir þjónustualdri, talið frá þeim tíma, er þeir urðu fastir 

kennarar, fá kennarar sem hjer segir: 

a. Forstöðumenn og kennarar kaupstaðaskóla 200 kr..3. hvert ár, upp að 

1000 kr. 
b. Forstöðumenn og kennarar við barnaskóla, utan kaupstaða, 100 kr. 3. hvert 

ár, upp að 500 kr. 
d. Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimilafræðslu 50 kr. 3. hvert ár, 

upp að 300 kr. 
Allar launaviðbætur eftir þjónustualdri greiðast úr ríkissjóði. 

13. gr. 

Auk framantaldra launa njóta kennarar þeir, er laun taka eftir lögum 

þessum, dýrtíðaruppbótar úr ríkissjóði eftir sömu hlutföllum og starfsmenn 

ríkisins. Hlunnindi þau, er umræðir í 11. gr. 2. málsgrein, koma ekki til greina 

í þessu sambandi.
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14. gr. Nr. 75 

Verði sú breyting gerð á fræðslu- eða skólahjeruðum eða fræðslumál- * nov 

unum yfirleitt, sem gerir stöðu kennarans óþarfa, skal hann eftir löglega upp- 

sögn láta af henni endurgjaldslaust. 

15. gr. 

Öll ákvæði um kennara í lögum þessum eiga og við kenslukonur, 

16. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin þau ákvæði laga nr. 59, 22. nóv. 

1907, um fræðslu barna, sem fara í bága við þessi lög, og enn fremur lög nr. 17, 

24. september 1918, um breyting á þeim lögum. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1920. Og skulu þá allir, sem framvegis 

vilja vera kennarar, senda umsóknir um stöðurnar, 

Ákvæði um stundarsakir. 

Þeir kennarar, sem ráðnir eru af skólanefnd eða fræðslunefnd til kenslu 

veturinn 1919-—-1920, skulu njóta þeirra launa og dýrtiðaruppbótar, sem til eru 

tekin í lögum þessum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919* 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S)
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um 

breyting á yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerku“, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 

4. gr. yfirsetukvennalaga. nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo: 

Laun yfirsetukvenna skulu goldin að hálfu úr sýslusjóði og að hálfu úr 
ríkissjóði, og fer greiðsla þeirra fram einu sinni á ári, á manntalsþingum. 

Í kaupstaðaumdæmum greiðast öll launin úr bæjarsjóði, og gjaldast mán- 
aðarlega. 

Launin í hverju umdæmi skal miða við fólkstal umdæmisins við síðustu 
áramót á þennan hátt: 

1. Í þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 
yfirsetukonu vera 200 kr. 

2. Í umdæmum þeim, sem hafa fleira en 300 manna, skulu árslaunin vera 
200 kr., að viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla 5 tugi manna, sem fram yfir eru 
300, þó svo, að launin fari aldrei fram úr 1000 Kr. 

3. Í kaupstaðaumdæmum, þar sem eru tvær eða fleiri yfirsetukonur, skal 
deila íbúatölu jafnt milli þeirra og því næst reikna þeim laun á sama hátt og 
öðrum yfirsetukonum, þó aldrei yfir 1000 kr. 

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka fimta hvert ár um 25 kr. uns 
launabótin nemur 75 kr., og hafa þær þá náð hámarki launa sinna. 

2. gr. 

Attan við 5. gr. bætist: 
Eftirlaun greiða sömu aðiljar og launin greiða, í sama hlutfalli. 

3. gr. 

1. gr. laganna orðist þannig: 
Yfirsetukonum ber sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og aðhjúkrun sængur- 

kvenna, og að auki ókeypis fararbeini báðar leiðir. Þessi þóknun skal vera eigi
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minni en 7 kr. fyrir ad sitja yfir og kr. 2,50 fyrir hvern dag, sem yfirsetukona Nr. 76 

dvelur hjá sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur á móti barninu, en 1 28. nóv. 
kr. fyrir hverja vitjun í kaupstað eða kauptúni þar sem yfirsetukona býr. 

Ef sængurkona þiggur at sveit eða er svo fátæk, að hún getur ekki borg- 

að, þá á yfirsetukona heimtingu á, að sveitarsjóður greiði henni þóknunina fyrir 

yfirsetustarfið og nauðsynlega aðhjúkrun, og skal ekki telja þau gjöld sem veitt- 

an sveitarstyrk. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1990. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Jón Magnússon. 

L å Nr. 77 
g 28. nóv. 

um 

sjerstakt læknishjerað í Hólshreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

Hólshreppur í Norður-Ísafjarðarsýslu skal vera sjerstakt læknishjerað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Magnússon.



Nr. 78 

28. nóv. 

9 3
 Ð 

Lög 

landhelgisvörn. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Landsstjórninni skal heimilt að kaupa eða láta byggja, svo fljótt sem 

verða má, eitt eða fleiri skip til landhelgisvarna með ströndum Íslands, og heim- 

ilast henni að taka lán til þess. 

Fáíist ekki hentugt skip til kaups, heimilast stjórninni að taka skip á 

leigu á meðan hún lætur byggja skip. 

2. gr. 

Kostnaður við útgerð strandvarnarskipsins greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Log þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.



Lög 
um 

heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna 

eivinlegum dómarastörfum, o. Í. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Dómsmálaráðherra er, auk þess, sem áður hefir tíðkast, heimilt að lög- 

gilda menn, sem fullnægja lagaskilyrðum fyrir að hafa á hendi dómaraembætti 

hjer á landi, til þess að skipa dómarasæti Í lögreglumálum og halda sakamáls- 

rannsóknir í kaupstöðum landsins í forföllum hins reglulega dómara og á hans 

ábyrgð. 

2. gr. 

Heimilt er lögreglustjóranum í Reykjavík og löggiltum fulltrúa hans að 

taka boði sökunauts um að greiða hæfilega sekt samkvæmt gildandi lögum, til 

þess að sleppa hjá dómi, og skal afplána þær sektir eftir reglum um afplánun 

fjesekta í öðrum málum en sakamálum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

Nr. 79 

28. nóv.



Nr. 80 L 
28. nóv. Ö g 

um 

breyting á lögum nr. 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vijer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Stafliður c í 2. tölulið 3. gr. nefndra laga orðist svo: 
sje hann búsettur í kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur í, að 

hann hafi ekki árstekjur, er fari fram úr 3000 kr, að viðbættum o. s. frv. 
Fyrir >5000 kr.< í sömu gr. 2. d. komi: 

10000 kr. 

> Með lögum þessum er år gildi numin 2, gr. laga nr. 35, 3. nóv- 
ember 1915. 

3. gr. 

Þá er lög þessi hafa öðlast staðfesting konungs, skal færa breytingar 
þær og viðauka, sem ræðir um í þeim, í lögum nr. 35, 3. nóv. 1915, 1. gr., og 
lögum nr. 32, 26. okt. 1917, 1.—-3. gr., inn í texta laga um sjúkrasamlög nr. 39, 
11. júlí 1911, og gefa þau út sem lög um sjúkrasamlög. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R, 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.



Lög 
um 

sjúkrasamlög. 

/jer Christian hinu Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmt 3 gr laga, dags. í dag um breyt- 

ingu á lögum nr 39, 11. júlí 1911, um sjúkrasamlög, höfum látið færa breyting- 

ar þær og viðauka, sem ræðir um í fyrnefndum lögum, í lögum nr. 35, 3. nóv. 

1915, 1. gr., og lögum nr. 32, 26. okt. 1917, 1.—3. gr., inn í texta laga um 

sjúkrasamlög nr. 39, 11. júlí 1911, og gefum þau hjer með út sem lög um sjúkra- 

samlög. 

1. gr. 

Það er sjúkrasamlag, ef menn bindast fjelagsskap í því skyni að tryggja 

hver öðrum gegn tilteknum iðgjölium uppbót á því fjártjóni, sem veikindi valda. 

2. gr. 

Sjúkrasamlög eiga heimtingu á því, að þau sjeu lögskráð, ef þau fylgja 

fyrirmælum þessara laga, og ber þeim þá styrkur úr landssjóði, í kaupstöðum og 

kauptúnum, sem læknir er búsettur í, 2 krónur, en annarsstaðar 2 krónur 25 

aurar árlega fyrir hvern fjelaga, sem árlangt hefir greitt iðgjald í samlagssjóð. 

Auk þessa styrks fá sjúkrasamlögin endurgoldinn úr landssjóði fjórðung 

sjúkrahússkostnaðar, þó ekki meira en 75 aura á hvern samlagsmenn, miðað við 

meðaltal samlagsmanna á árinu. 

Stjórnarráðið ræður lögskráningu sjúkrasamlaga og hefir allar þær gætur 

á þeim, sem því þykir þurfa. 

3. gr. 

Þessi eru skilyrðin fyrir því, að sjúkrasamlag geti orðið lögskráð: 

1. Samlagið skal taka yfir tiltekið svæði, venjulega einn hrepp eða kaupstað. 

2. Það skal veita viðtöku og full fjelagsrjettindi hverjum manni, jafnt karli 

sem konu, ef hann sannar: 

a. að hann eigi heima í samlagshjeraðinu. 

b. sje eigi yngri en 15 ára og eigi eldri en fertugur, er hann beiðist við- 

töku. 

c. sje hann búsettur í kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur í, að 

hann hafi ekki árstekjur, er fari fram úr 3000 kr. að viðbættum 100 kr. 

fyrir hvert barn innan 10 ára, sem hann framfleytir. 

Nr. 81 

28. nóv.



Nr. 81 
28. nåv. 

3. 
1
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d. eigi ekki skuldlausar eignir, er nemi meiru en 10000 kr. 
e. hafi engan viðloðandi eða ólæknandi sjúkdóm, er skerði eða geti skert 

vinnuþol hans, enda sje hann fullhraustur er hann gengur í samlagið. 

Lögskráð sjúkrasamlög mega og veita viðtöku mönnum, sem eru yfir fer- 

tugt, gegn hærri iðgjöldum. Þau mega einnig veita mönnum viðtöku, þó að 

þá bresti hin önnur skilyrði í 2. tölulið þessarar greinar, en ekki skulu 

slíkir fjelagar eiga tilkall til neinnar tryggingar eða nokkurs styrks úr sam- 

lagssjóði eða landssjóði; þeir eru hlutlausir en hinir hluttækir. 

Sjúkrasamlag verður því að eins lögskráð, að í því sje að minsta kosti 50 

hluttækir fjelagar. 

Sjúkrasamlög skulu veita hverjum hluttækum fjelaga tryggingu fyrir ókeyp- 

is læknishjálp, ef sjúkdóm ber að höndum, ókeypis sjúkrahúsvist, hvenær 

sem þess gerist þörf, og dagpeningum eigi minnum en 50 aurum á dag og 

eigi meirum en nemi ?/, af venjulegum dagtekjum sjúklingsins. Þó skal fje- 

lagi jafnan greiða sjálfur lyf þau að fjórðungi, er hann fær í heimahúsum 

eða utan sjúkrahúsa. 

Dagpeningatryggingin tekur þó til þeirra einna, sem eru 18 ára eða eldri. 

Utan kaupstaða og kauptúna, sem læknir er búsettur í, getur og stjórnar- 

ráðið leyft að dagpeningar falli niður með öllu, og einnig í kaupstöðum og 

kauptúnum, ef um giftar konur er að ræða, eða vistráðin hjú, eða aðra þá, 

sem halda kaupi sinu, þó að þeir sjeu frá verki vegna veikinda. 

Iðgjöld hvers sjúkrasamlags skulu vera svo há, að stjórnarráðið telji þau 

nægja ásamt landssjóðsstyrknum fyrir þeirri tryggingu, sem samþykt hvers 

samlags heitir samlagsmönnum. 

Samlagið skal haga störfum sinum og stjórn eftir reglum, sem stjórnarráðið 

setur. 

4. gr. 

Stjórnarráðið semur fyrirmynd að samþyktum handa sjúkrasamlögum. 

5. gr. 

Ef sjúkrasamlag hættir að gegna þeim skilyrðum, sem sett eru í 3. gr, 

þá fellur niður styrkurinn úr landssjóði og afskifti stjórnarráðsins af sjúkra- 

samlaginu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Getið á Amalíuborg, 28. nóvember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon,
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í „ Nr. 82 
Opið bijef, 1. desbr. 

er stefnir saman alþingi til aukafundar 5. febrúar 1920. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer höfum allramildilegast ákveðið, að Alþingi skuli 

koma saman til aukafundar fimtudaginn 5. febrúar 1920, og viljum Vjer um þing- 

tímann allramildilegast kveða svo á, að aukaþing þetta megi setu eiga meðan 

þarfnast. 

Um leið og Vijer birtum þetta vorum kæru og trúu þegnum á Íslandi, 

bjóðum Vjer öllum þeim, er setu eiga að hafa á tjeðu Alþingi, að koma nefndan 

dag til Reykjavíkur, og verður þar þá sett Alþingi, eftir að guðsþjónustugjörð 

hefir farið fram í dómkirkjunni. 

lítir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, í. desember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 5 VH Ð 

Christian R 
(L. 8) 

Jón Magnússon,



Nr 83 esb Konungsbrjef 
um 

setning Alþingis. 

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

Láenborg. og Aldinborg, 

Vjer veitum yður sem forseta ráðuneytisins hjermeð vald til að setja, í 

Voru nafni, aukaþing það, sem saman kemur fimtudaginn 5. febrúar 1990. 

Ritað á Amalíuborg, 1. desember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon 

Til 

herra Jóns Magnússonar, komandör af Dannebrog og Dannebrogsmanns, forseta 
ráðuneytisins



Bráðabirgðalög 
um 

ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka og um heimild fyrir ríkis- 

stjórnina til að banna útflutning á gulli. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Ráðherrann í atvinnu- og samgöngumálum hefir tjáð 

Oss, að vegna sívaxandi gengismunar á peningum sje hætta á því, að gull 

verði flutt úr landinu til útlanda og að gullforði sá, sem til er í landinu og aðal- 

lega er í vörslum Íslandsbanka, verði allmikið skertur við það. Teljum Vjer 

því brýna nauðsyn að leysa Íslandsbanka með bráðabirgðalögum, samkvæmt 6. 

gr. stjórnarskipunarlaga 19. júni 1915, undan þeirri skyldu að greiða handhafa 
seðla bankans með gullmynt og ennfremur teljum Vjer brýna nauðsyn til að 

heimila ríkisstjórninni að banna flutning á myntuðu eða ómyituðu gulli úr landinn. 
Því bjóðum Vjer og skipum þannig: 

1. gr. 

Íslandsbanki skal, með samþykki bankastjórnarinnar, leystur undan 

þeirri skyldu að greiða handhafa seðla bankans með gullmynt, samkvæmt lögu- 

um nr. 66, 10 nóvember 1905, 4. gr, gegn því að hann afhendi ríkisstjórninni 

allan málmforða sinn, sbr. sömu lög, 5. gr. a og b, til ráðstöfunar, enda taki 

ríkisstjórnin fyrir ríkissjóðs hönd jafnframt að sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar 
upphæðar af seðlum bankans, sem málmforðanum nemur. 

Um leið og ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna verður af ljett, af- 
hendir ríkisstjórnin bankanum aftur gullforðann. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að leggja bann, að einhverju leyti eða öllu, við 

útflutning úr landinu á myntuðu eða ómyntuðu gulli, svo og að ákveða refsing- 

ar fyrir brot gegn hjer að lútandi ákvörðunum, 

Nr. 84 

13. desbr.
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Nr. 84 3. gr. 
13. desbr. Mi BN 79: , , ve . 1 

* desbr Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og má með konunglegri tilskipun fella 

þau úr gildi, þegar ekki þykir lengur þörf fyrir ákvæði þeirra. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðcigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 13. desember 1919. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli > 

Christian R 
(L S) 

Sigurdur Jønsson.



Dan 

Nr. 85 

Samningur DE 
28. nóv. 

um 

póstsambandið milli Íslands og Danmerkur. 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Danmörku hafa, að fengnu umboði, komið 

sjer saman um eftirfarandi sjerstök ákvæði um beint póstsamband milli nefndar 

landa. 

2. 

3. 

I. Póstflutningurinn. 

1. gr. 

Hvor póststjórnin um sig annast og kostar póstflutningana frá sjer til við- 

tökulandsins. Með sjerstökum samningi milli póststjórnanna geta þó póst- 

flutningarnir orðið framkvæmdir eftir öðrum ákvæðum. 

Póstflatning milli lendingarstaðar og hlutaðeigandi póshúss annast og 

kostar póststjórn viðtökulandsins. 

Sem borgun undir póstsendingar frá öðru landinu til hins, er finnast í skips- 

brjefakössum, án þess að póststjórnin hafi áður haft þau til meðferðar, 

gilda frímerki beggja landa. 

II. Millíríkja brjefasendingar. 

2. gr. 

Burðargjald undir brjef, spjaldbrjef og sumar 

krossbandssendingar, í beinu sambandi. 

Burðargjald undir brjef milli Íslands og Danmerkur er sem hjer segir: 

Undir brjef er vega 20 gr eða minna . . . . . Íð aurar 

— — — — yfir 20 gr. ad 125 gr. . . . 80 — 

— — — —  —]25 gr. — 250 gr. . . . 45 — 

Ákvæði alþjóðapóstsamningsins gilda um burðargjald undir þyngri brjef. 

Verði þyngdarmörkunum fyrir brjef innanríkis breytt í öðruhvoru land- 

inu, eða ef alþjóða breyting verður á þeim, geta póststjórnirnar samþykt 

samsvarandi breytingar á þyngdartakmörkum þeim, er grein þessi ákveður. 

Burðargjald undir einfalt spjaldbrjf er. 00. 10 aurar 

og undir spjaldbrjef með fyrirfram greiddu svari . * 20 — 

Undir óborguð eða vanborguð brjef og spja ldbrjef skal heimta burðargjald
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Nr. 85 bad er å vantar, åsamt 10 aura aukagjaldi fyrir hverja sendingu, þó eigi 
28. okt. meira en tvöfalt burðargjald það, er á vantaði. 
28. nóv. 4. Undir krossbandssendingar, sem eingöngu hafa að innihaldi upphleypta skrift 

með punktum og bókstöfum til notkunar fyrir blinda menn, er burðargjaldið 
ó aurar fyrir hver 500 gr. eða minna. 

Hámarksþyngd slikra sendinga er ákveðin 3 kg. 
Ábyrgðargjald fyrir brjefasendingu er 15 aurar. 
Fjald fyrir viðtökukvittun er hið sama sem fyrir einfalt brjef. 
Minsta gjald fyrir viðskiftaskjöl er hið sama sem öargjald fyrir einfalt brjet. 
At milliríkja brjefapóstflutningum milli Íslands og Danmerkur þykir ekki 
ástæða til að reikna sjóflutningsgjald. fæ) 

s
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Brjef með tilgreindu verði. 

Undir brjef með tilgreindu verði, er send eru milli Íslands og Danmerkur 
skal greiða, auk brjefburðargjalds samkv. 2. gr. og venjulegs meðmælingargjalds, 
ábyrgðargjald, er nemur 32 aurum fyrir hverjar 250 kr. eða minna. 

Ábyrgðargjaldið skiftist þannig, að Ísland fær 20 aura 
og það landið, er annast sjóflutninginn, 8 aura fyrir hverjar “ 

  Danmörk 4 aura 

) kr. eða minna.     

4. gr. 

Póstávísanir. 

Burðargjald undir póstávísanir milli Íslands og Danmerkur er svo 
sem hjer segir: 

Fyrir upphæð alt að 25 kr... BR FR 15 aur. 
— — yfr 25 — að 1I00kr. „80 — 
— — — 100 — — 200 —. 2... 45 
— — — 200 — — 300 —......, 60 — 
— — — 800 — — 400 75 

— 400 — — B00 90 — 
— — —… 500 — — 600. —. .1065 — 
— — — 600 — — 700 —. 120 — 
— — — 700 — — 0015 — 
— — — 800 — — 900 —.. „150 — 
— — — 900 — — 1000 —. ..... 1.165 — 

Póstá vísunarburðargjaldið skiftist jafnt milli beggja landanna, á þann hátt 
er póststjórnirnar verða ásáttar um.
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9. 217 

Póstkröfur á brjefasendingum. 28. okt. 
28. nóv. 

Hæsta póstkröfuupphæð, sem lögð verður á ábyrgðarbrjef og brjef með 
tilgreindu verði milli Íslands og Danmerkur, er ákveðin 1000 kr. 

Innheimtugjaldið er 10 aurar 

6. gr. 

Pógtinnheimtur. 

Hæsta upphæð í póstinnheimtuviðskiftunum milli Íslands og Danmerkur, 

er 1000 kr. 

Innheimtugjaldið er 10 aurar. 

II.  Milliríkja póstbögglasendingar. 

7. gr. 

Þyngdartakmörk böggla o. fl. 

Bögglar milli pósthúsanna á viðkomustöðum póstskipanna á Íslandi mega 

vega alt 5 kg., en bög þeir, sem ætlast er til að sendir verði áfram með 

íslenskum lar ndpóstum mega aðeins vega 2,5 kg. Peir mega ekki vera yfir 46 

em. á lengd og ekki yfir 23 em. á hæð eða breidd. 

Myntsendingar mega þó vega alt að 8 kg. 

8. gr. 

Burðargjald undir böggla. 

I. Burðargjald undir einstaka böggla milli landanna er svo sem hjer segir: 

1 100 aurar    Undir böggla, er eigi vega meira en 1 kg. 

vega yfir 1 kg, en ekki yfir 3 kg „0... 150 

   
- — 3 — 180 — 

Undir rúmfreka böggla greiða 500/, meira, 

Um það hvað sje rúmfre bögglar, gilda innanríkisákvæði afgreiðslu- 

landsins 

Undir myntsendingar, er vega yfir 5 kg., er burðargjaldið svo sem 

hjer segir: 

Undir böggla, er vega yfir 5 kg. en ekki yfir 6 kg. . . . . 250 aurar 

- 6 — — — TT — 800 — 
— 7 HR 850 — 

Undir böggla, er sendast eiga annað en á viðkomustaði póstskipanna, 

hefir póststjórnin islenska rjett til að heimta af viðtakendum sjerstakt gjald, 

A
 

oo
 

     

hið svo nefnda landburðargjald.
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Nr. 85 2. Burðargjald undir böggla skal að öðru leyti ætíð greiðast fyrirfram, um leið 

28. okt. og sendingar eru látnar í póst. 

28. nóv. 3. Burðargjaldið skiftist þannig: 
  

  

, | Það landið, er annast 
Ísland Danmörk sjóflatninginn 

Alm. Rumt Alm. Rumf Almennir Rúmfrekir 

| Aur.  Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. 

1kg.| 50 75 20 30 30 45 
1-3 — 4 81 24 3 12 108 

3—5 — 56 84 26 39 98 147 

5—6 — 65 — 35 — 150 — 

6—7 — 15 — 45 — 180 — 

T—-8S — 85 — 55 — 210 —       
4. Sje verð tilgreint, greiðist, er sendingin er látin í póst, auk ofangreinds burð- 

argjalds, sama ábyrgðargjald sem undir brjef með tilgreindu verði. 

Ábyrgðargjaldið fyrir verðböggla skiftist á sama hátt sem ábyrgðar- 

gjald fyrir verðbrjef. 

9. gr. 

Póstkröfur á bögglum. 

Milli Íslands og Danmerkur má leggja á böggla póstkröfuupphæð, er nem- 

ur alt að 1000 kr. 
Póstkröfugjaldið er sem hjer segir: 

Fyrir upphæð alt að 15 kr . . . . . . . 2 - 15 aurar 

— — yfr Ibkr að 25 kr.. . ....…. 2 — 

— — — 25 — — 100 —. ....….…. 40 — 
— — — 100 — — 200 —. .....…. Bb — 

— — — 200 — — 300 —. . 0.0... 70 — 

— — — 300 — — 400 —. .....…. 8 — 
— —  — 400 — — 500 —. ..... 100 — 

— — — 500 — — 600 —. ...….. 115 — 
— — — 600 — — 100. 2... 130 — 

— — — 700 — — 800. —. 2... 148 — 
— —  — 800 — — 900 —. . . 160 — 

— —- — 900 — —1000—. ...…. .17å — 

Póstkröfugjaldið skiftist jafnt milli beggja landanna á sama hátt sem burð- 

argjald fyrir póstávísanir.



IV, Ymisleg ákvæði. Nr. 85 
25. okt. 

10. gr. 28. nóv. 

Reikningsskil. 

Reikningsskil milli landanna, um innieign þeirra hvors hjá öðru, fara fram 

á þann hátt, er póststjórnirnar verða ásáttar um. 

ll. gr. 

Ábyrgð. 

1. Auk skaðabóta þeirra eftir venjulegum alþjóðareglum, sem greiddar eru fyrir 

glataða ábyrgðarbrjefssendingu, hefir sendandi ábyrgðarbrjefssendingar, sem 

hefir verið innsigluð samkvæmt gildandi fyrirmælum um verðbrjef, enn frem- 

ur rjett til, þegar innihald sendingarinnar er horfið að nokkru eða öllu leyti 

eða hefir orðið fyrir skemdum á annan hátt, meðan það var í vörslum póst- 

stjórnarinnar, að fá greiddar skaðabætur, er samsvari tjóni því, er hlotist 

hefir af áverkanum eða skemdunum, nema því að eins, að yfirsjón eða skeyi- 

ingarleysi sendanda sje um að kenna, eða ásigkomulagi sendingarinnar. 

Skaðabæturnar mega þó aldrei nema meiru en 36 kr. 

9. Skaðabætur fyrir milliríkjaböggul án tilreinds verðs, sem hefir glatast, iuni- 

haldið horfið úr að nokkru eða öllu leyti eða á annan hátt orðið fyrir skemd- 

um, ákveðast eftir sanngildi áverkans eða skemdanna, að svo miklu leyti 

sem þær hafa ekki orsakast vegna yfirsjóna eða skeytingarleysis sendanda, 

eða eru afleiðingar af ásigkomulagi sendingarinnar. 

Skaðabætur fyrir böggul geta þó eigi numið meiru en 20 krónum. 

Fyrir glataða böggla og böggla með eyðilögðu innihaldi að nokkru 

eða öllu leyti, greiðist jafnframt — ef skaðabæturnar eru greiddar sendanda 

— burðargjald það eftir þyngd bögglanna, er greitt hefir verið undir þá 

fyrirfram. 

3. Þó að ábyrgðarbrjef glatist eða verðbrjef eða böggull glatist eða skemmist 

vegna atvika, er stafa af ofurefli (vis major), þá losar það ekki póststjórnirnar 

við skaðabótaskyldu, að því er snertir millirikjasendingar í beinu sambandi. 

12. gr. 

Afgreiðslu-reglugjörð. 

Póststjórnir beggja lardanna hafa heimild til, í sjerstakri afgreiðslu-reglu- 

gjörð eða með skriflegu samkomulagi, að setja nánari ákvarðanir, er nauðsyn- 

legar kynni að þykja til framkvæmdar samningi þessum og til að greiða fyrir 

póstviðskiftunum



Nr. 85 15. ær. 

28. okt. . ' . Ni , . 98. nóv. Hvernig nota skuli alþjóða-ákvæðin. 

Beri svo við um einhver atriði, að engin ákvæði um þau sjeu fyrir 
bendi, hvorki hjer að framan, nje í afgreiðslu-reglugjörð þeirri, sem 12. gr. ræðir 
um, eða að um þan hafi orðið samkomulae með brjefaskriftum, skal farið eftir 
alþjóðapóstsamningunum og afgreiðslureglugjörðunam, er beim fylgja. ao 5 SlU8, , lee 

  

14. gr. 

Gildi samningsins. 

Samningur þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1920, samtímis eru afnumin 
núgildandi ákvæði. 

Samningur þessi gildir um óákveðinn tíma. Hvor samningsaðili getur 
sagt honum upp fyrir sitt leyti með árs fyrirvara. 

Saminn í tveim eintökum og undirskrifaður 

i Reykjavik, hinn 28. nóv. 1919, og í Kaupmannahöfn, hinn 28. okt. 1919. 

Ss. Briem. Kiðrboe. 

(L.S) (L.S)
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wm og Danmerkur. samninginn um póstsambandið milli Ísland 

  

Póststjórnirnar á Íslandi og í Danmörku eru orðnar ásáttar um, að við 

póstflutningana milli Íslands og Danmerkur skuli gilda eftirfarandi sjerstök reglu- 
  

gjörðar-ák væði. 

8 1. 

Sjerstök fyrirmæli um nokkrar tegundir 

brjeiapóstsendinga. 

1. Sem umslag utan um brief, sem hvorki er mælt með nje ábyrgð keypt á, má 

1mslög, Í samræmi við innanríkis ákvæði afgreiðslu-    nota svo neind glug 

landsins. 

2. Utanáskritt á spjaldbrjefi má setja á pappírsræmu, sem límd er neðst á lengri 

hlið þess og fellur upp að henni, með því skilyrði, að breidd ræmunnar nemi 

eigi meiru en helming af breidd spjaldsins. 

3. Svo neind góðgerðarmerki má láta á allar tegundir póstsendinga, nema ábyrgð- 

arsendingar og sendingar með tilgreindu verði. 

4. Krossbandssendingar, er eigi verður komið til skila, sem innihalda óverðmætt 

prentað mál og bera eigi áteiknun um, að endursendingar sje óskað, verða 

eigi endursendar til afgreiðslulandsins, heldur eyðilagðar. 

Bækur, bæklinga og áskriftarrit skal þó ætíð endursenda. 

S 2. 

Brjefa- og verðbrjefaskrár. 

Í póstviðskiftunum milli Íslands og Danmerkur skal nota brjefa- og verð- 

brjefaskrár samkvæmt reglum þeim og fyrirmyndum, sem gefnar eru Í alþjóða af- 

greiðslu-reglugjörðunum. Þó geta póststjórnirnar ráðið því, hvort þær hafa skrárn- 

ar á sinni eigin tungu eða frakknesku. 

$3. 

Fyrirspurnargjald. 

Gjald undir fyrirspurn um ábyrgðarsendingu, verðbrjef eða böggul er jafnt 

lægsta brjefburðargjaldi.
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Nr. 85 S 4. 

28. okt. Hradbodasendingar. 

Hraðboðasendinsar eru teknar til flutnings til þeirra pósthúsa í báðum 

löndunum, sem taka þátt í slíkum viðskiftum innanrikis. 

Hraðboðagjaldið er 36 aurar fyrir böggla og 20 aurar fyrir allar aðrar 

sendingar. 

7
5
 

Afgreiðsla á böggla pósti 

1. Við skrásetning böggla, bæði milliríkja og við einstaka áframsenda böggla, 

skal nota skrár, er póststjórnirnar koma sjer nánar saman um. 

Skrásetning á áframsendum póstbögglum skal hagað í samræmi við 

hin almennu alþjóðaákvæði. 

2. Landburðargjald það, er íslenska póststjórnin heimtar undir böggla, sem óskað 

er eftir, að sendir sje með landpóstum á Íslandi, er ákveðið 40 aur. fyrir 

hvert !/, kg. eða minna af þyngd böggulsins á tímabilinu frá 15. april til 14, 

október og 40 aur. fyrir hver 125 gr. eða minna frá 15. október til 14 april. 

S 6. 

Afhending póstflutningsins. 

Afhending verðpóstpoka og bögglapóstpoka fer fram gegn gildri kvittun 

frá viðtakanda til þess sem afhendir. 

8 T. 

Innritun å yfirlitsskrår 0. fl. 

Adkomnar brjefa- og verðbrjefaskrár skal viðtökupósthúsið, að því er 

snertir brjef með tilgreindu verði, sem talin eru á skránum, innrita á sjerstaka 

yfirlitsskrá. 

Yfrlitsskrár þær, er pósthúsin á Íslandi gera, ber að senda mánaðarlega 

ásamt póstsendingaskrám þeim, er þær ísnerta, til aðalpóststjórnarinnar í Dan- 

mörku, sem annast um, að þær sje innritaðar á samandregna skýrslu. Upphæðir 

þeirrar skýrslu verða síðaa teknar i aðalreikning þann, er $ 8 ræðir um. 

Á sama hátt skal farið með sjerhverja aðkomna bögglapóstskrá. 

Reikningsskil. 

Aðalreikningarnir milli beggja póststjórnanna skulu gerðir ársfjórðungslega 

af aðalpóststjórninni í Danmörku og sendir póststjórninni á Íslandi.
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Reikningsmunurinn greiðist strax eftir sendingu eða viðtöku reikningsins. Nr. 85 

Villur, sem fyrir kynni að koma, leiðrjettast í næsta aðalreikningi. 28. okt. 
28. nóv. 

Samin í tveim eintökum og undirskrifuð 

í Reykjavík hinn 28. nóv. 1919 og í Kaupmannahöfn hinn 28. okt. 1919. 

8. Briem. Kiðörboe. 

Uppprentun 

Leiðrjetting 
Í lögum nr. 20, 6. okt. 1918 um dýrtíðar- og gróðaskatt, 1. gr. 2. málsgr. 

á að standa: 

. Af tekjum frå 35000 kr. ad 40000 kr. 31/,9/, i stad 3!/,9/, sem er rangt. 

Ritstjórn Stjórnartíðindanna. 

Stjórnartíðindi A. 25. okt. 1919.





Uppprentun 

Leiðrjatting 
Í lögum nr. 20, 6. okt. 1918 um dýrtiðar- og gróðaskatt, 1. gr. 2. málsgr. 

á að standa: 

Af tekjum frá 35000 kr. að 40000 kr. 3!/,%/ í stað 31/,%/ sem er rangt. 

Ritstjórn Stjórnartíðindanna. 

Stjórnartíðindi A. 25. okt. 1919.




