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im 

breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 

ur Íslands og Danmerkur, 

Stårmær:, Þjettmerski, 

    

yr., tetkn-         greiðist Hi ast þe 
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— 70000 — 100000 — —… 13137 — — 70000 — — í 

— 100000 og þar yfir -— 20637 — — 100000 — — 26 — — 

  

Skattgjald samkv. 2. gr. reiknast þó a    en 

2. gr. 

Á eftir d-lið í 11. gr. komi nýr liður, sem verdur e-lidur, svo hljóðandi: 

Aukaútsvör og tekjuskattur og eignarskattur. 

9 van 
ð. ET. 

Í 2. málsgr. 12. er. falla burt orðin: „ef þan eru fjárráða. Annars telj- 

ast tekjur þeirra með tekjum heimilist 

      

„300 kr.“ f 3. málsor, 19. gr. komi: 000 kr. 

Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt, gilda að öðru 

  

leyti, þar til önnur skipun verður á 

  

6. a 

7 Mi 1 - 1 ÆT 1 c sr Lög þessi öðlast þegar gildi. 

ttir þessu eiga allr hlutaðe að hegða. 

  

I    {fefið á Ámaluborg, mars 192 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson.



3 
4, april 

há undanþ“    

   
   

  

      Gjörum Í Ibi ir fallist í þessi og Vjer staðfest þau 

mi | sg Ol 

Í. er. 

Vi ri af I) að rúmmáli, skulu     

  

undanþe gsbann á áfengi, un 

  

landið. Undanþága bann geen innflut 

þessi um aðflut lga uppruna Í lönd-    
rnar misbrúkun við 

    

  

ga svo langt, að 

tninesbannlaganna.     

  

   

er. 

Vegna eftiriiís med óheimiluðun leneisinnflutninei haldast óbreyti 

n n r uk 
' i 

så 161 i 

Þess áleng hjer í land 

Lög í stað    
    endur sjer J 

ið á Amalíuborg, á. apríl 1928. 

    

  

Sig. Eggerz.



5. april 

hreytins almenna, A 

  

ex
 Suneytisins hefir 

þóknast að stað- 

deild Hins almenna 

  

   
festa eftirfarandi    mentaskóla í Revl 

Í stað 4—9. greinar komi: 

A < í. 81 

Þessar einkunnir skal 

  

ág., ág. —, dåv. +, dåv., dåv. —, vel Í, vel, vel, lakl. +, lakl., lakl. 

—, illa +, illa, illa —, afarilla +, Í 

      

   
Tölugildi þessara einkunna er 

ág. == 6, ág. — = 5%, dáv. 

ma hafa einkunnir 

í, dáv. —- = 614, vel 

1, lakl, <- = —— 1?/,, 

= —i- 17%, afar- 

  

   

ið årsprof og samsvara þær fullnadar- 

einkunnum, sem hjer segir: 

Á sætiseinkunn samsvarar fullnaðareinkuninni 7,50-—-8; 

Fyrsta aðaleinkunn  — —— —7,49 ; 

Onnur aðaleinkunn  — -——- 4,50—-5,99; 

Þriðja aðaleinkunn  — — 4,25—4,49 

5. gr. 

Aðeins eina einkunn skal 

  

a fyrir alla hina munnlegu frammistöðu í 

heild sinni í hverri námsgrein, og það eins þétt ir sje fyrir nemandann fleiri en 

eitt verkefni til úrlausnar, eða þótt námsgrein skiftist í fleiri deildir. Fyrir skrif- 

lega úrlausn skal þó gefa sjerstaka einkunn nema í 

æ 

   lönsku; þar skal gefa aðeins 

    

eina einkunn fyrir munnlega frammistöðu og skriflega úrlausn. Fyrir munn- 

 



á  legar frammistédur i edlisfrædi og efnafræði í stærðfræðisdeild skal gefa eina 8 8 8 
í . A . . . 2 . . 

5, april einkunn og aðra fyrir verklegar úrlausnir í þeim greinum. 

   

      

Einnku 

Vetrar- í 

nni það
 

  

um nema kristnum fræðum, 

eðlisfræði og stjörnufræði 

Vetrareinkunnir skal gefa tvisvar á vetri, í desember og mars, og lýsa 

þær til bráðabirgða álit 

hann kennir. Við lok k 

  

hvers kennara á kunnáttu nemanda í þeirri grein, er 
   4 € 

  

   

  

    

   

slutimans skal svo hver kennaranna gefa nemendunum 

einkunnir med hli ir áður gefið. Heita    náttu nem- 

  

9“
 

> FS
 om e.
 

B br
 

< B far B z. E ES vw
 o 

   í 

Si skal hafa 

  

próf undir ur Fyrir próf þetta 

gefa kennc im úrlausnum um 
á veturinn ársein 

   Prófse nemenda við 

        

  

ærainnm Í fa gre i I rðfræðis- 
í )i 

ö. DEKK 

IE DEO 

  

einkunnir      

    

  

    

  

; 11 af r 3 bål dl 

árseinkunr ms og meðaltol afl þeim kun n, sem pré met hala 

gefið hvor um ölum. Áf þessum 

  

Þremur meðalt 1 skal svo aftur reiki neð nm 2 des. og er það 

fullnaðareinkunn nc svo rita samsvar- 

ar árseinkunnir og 

einkunn og aðal- 

meðaltölum ein- 

 



8. gr. 4 

Skólameistari úrskurðar í samráði við hina föstu kennara skólans, hvort 9. apríl 

flytja beri nemanda að afloknu gagnfræðaprófi upp í 1. bekk lærdómsdeildar. 

Engan nemanda má þó flytja upp í 1. bekk lærdómsdeildar nema því aðeins, 

að hann í fullnaðareinkunn við gagnfræðapróf hafi að minsta kosti hlotið 5,67 

stig og ekki lægra meðaltal allra árs- og prófseinkunna en 5,67 stig í íslenskum 

lenskum stíl, sam- 

  

stíl, munnlegri dönsku og samanlagðri ensku í máladeild og ís 

anlagðri stærðfræði og í eðlisfræði í stærðfræðideild. 

Í upphaf 10. gr., sem verður 9. Er. komi ný málsgrein, er svo hljóðar: 

  

Nemandi, sem staðist hefir apróf með þeim skilyrðum, sem sett 

ern fyrir inntöku ins almenna mentaskóla, skal hafa rjett til . J 
að sanga undir stúd ár í eða utan skóla. En ef sjerstök at- 

  

vik mæla með því eru því meðmæltir, getur 

  

stjórnin leyít efnilegum iðir stúdentspróf 2 árum eftir 
sg 

sagnfræðapróf. 

11. gr. verður 10. gr. 

stað 12. gr. komi nýjar greinar, er svo hljóða: 

11, gr. 

Reglur þær, sem fyrirskipaðar ern í reglngerðarbreytingn þessari, koma 

til framkvæmdar á skólaárinu 1922— 1998. 

12. ør. 

Reglur bær, sem fyrirskinadar eru i ,,Auglysing um bráðabirgðaregln- 

gjoré fyrir hinn almenna Mentaskåla 1 Reykjavik'' frå 9, sept. 1904, TIL kafla 

(8., 10., 12, og 13, ør.) og 20, gr., og i ,,Augivsing um reglugjörð til bráða- 

birgða fyrir lærdómsdeild hins almenna Mentaskóla í Reykjavík“ frá 18. mars 

1908, TIL, kafla (5, 7, og 9. Er.) og 18. or. Í, málsgrein, og fara í bága við 

reglur þær. sem settar ern með þessari breytingu, skulu úr gildi falla. 

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

Í dóms- og hirkjunálaráðuneytinnu, 5. apríl 1998. 

Sig. Eggerz. . 

Sigf. M. Johnsen.



5 TILSKIPUN 
6. april um 

að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 13. nóv. 1903, 

skuli einnig ná til þýska ríkisins. 

Ver Christian hinn Tíundi, af guðs ; náð konungur Íslands og Danmerkur. 

”inda og „ Stórmæri, Þjettmerski, 

    

   Gjörum kú 

  

aðra at seinn. er 

  

EÐ pyska PIKINU el 

LAT 1 hag som efi Ap? d beirri 1 gefin e1     

kinda svo fyrir sem hter segir: an: I jer segir: 

  

    
Þeir, sem Í iðIniðnað eð 

málmnám, verslun > 

um, sem i med b ) ilvi 

1. Tilkynningu s | an 

veðum þeim. sem sett ern í þýska víkinn fyrir því, að vöru tkið njóti 

þar verndar 

2, Beiðandi skal undirgangast, að bæjarþi arþing hans 

   í öllum málum viðvíkjandi vörnm g na mmboðsmann búsettan 

á Íslandi, er taki á móti málssókn fyrir hans hönd. 

3. Vörumerkið skal erndar fyrir leneri    

  

   

    

tíma en í 

    

nema gagnst 

Nú er vörnmerki Ut
 

6. Nú er synjað um framannefndra laga 

       

  

18. nóv. 1908, reiðand mål b sem áðnr hefir tilkynt 

merkið oe fengið bh i t mar h fyrstur notað merki 

Í bað 4 há með dómi irða 
inka til      

Í     

(L, S.) mmm mn 

Kl. Jonsson.



Stjórnartíðindi 1923, A. 2. 9 

KRONUNGSBRJEF 0, mal 
um 

þingsuppsögn. 

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

Vinda og Gauta, hertogi í 

Láenborg og Aldinborg, 

Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmætri, Þjettmerski, 

Gjörum kunnugt = Vjer viljum hjermeð veita yður sem Vorum forsætis- 

ráðherra fyrir Ísland, umboð til þess í Voru nafni að segja Alþingi slit- 

ið, þá er þingið hefir lokið störftun sínum, um 14. þessa mánaðar. 

Ritað á Amalíuborg, 9. maí 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(ES. 

Sig. Eggerz. 

Til i 

herra Sigurðar Eggerz, Vors forsætisráðherra yfir Íslandi 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.



LOG 

um 

breyting á lögun um friðun á laxi, frá 19. febrúar 1886. p 5 5 

Vjer ( í Chris stia! n 1 hinn n Tíundi, af euðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

i 1 í Sljosvík, Holts: = 3 =
     alandi, Stórmæsi Þjottmerski, 

  

Láenbor s og Áldinbors, 

EG jörum humnaugti Alþingi hefir fallist á 

Voru: 

    
með 

  

sa 

          undanp 1. um friðun á laxi. 

frá 19. febrúar 1586, sem hjer á e innan tilviinunarmerkja og 

hljóða þannig: „Á þessum veiðitíma skal þó lax friðaður 36 stundir í viku 

hverri, eða frá náttmálum á 

  

á mánudögum, og skulu 
        þá öll laxa 

  

et tekin upp og ” star opnar, svo lax hafi frjálsa 

2. or. 

ildi hinn 15. Júní 1923. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 6. júní 1933. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
Y ; 
(hi. 

Kl. Jónsson.



LOG 

um 

rikisskuldabrjef. 

Christian hinn ' 
Vinda oe G 

  

   
fi j arum k        

  

h rt Í þessi og sta 

með amþykki Voru 

|. er 

Þegar lán ei veit hönd ríki beim gefa ft skuld; 

bhijef á íslensku. með tá ett eða fleiri Gtle sar ástæða er til þess.     
9 <. ST. 

  

Ol skuldabrjefim skuju af sömu gerd. Nafnverd brjefanna 

100, 1000 eða 10990 kr, og rent: 

al vera    

  

   
, 
ákveður stjórnin 

  

hvern tentufótinn skuli nota um 

  

ir greiðast tvisvar 

  

3. gr. 

Skuldabrjefin skulu gefin út til 25 vaxta- 

  

ávísunarmiðum fyrir það árabil. Þegar sjerstaklega stendur á, má þó með 

  

an vmferðartíma. 

  

Jef ti 

  

4. er. 

Þegar lánsheimild er fyrir hendi, skal 

kost á að kanpa skul 

    

menningur eig 

  

öðrum stöðum, er henta. 

     isverði. án nok 

eeng í ríkissjóð í hve    

8 
20. júní
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8 6. er. 

20 juni Birjef og vaxtamidar, er i gjalddaga eru fallin, greiðast úr ríkissjóði, 

er einnig getur falið bönkum, hjerlendum eða útlendum, og öðrum stofnun- 

um að annast slíkar greiðslur. 

{. gr. 

Skuldabrjefin ganga til enda útgáfutímans, án þess að vera dregin út 

eða á annan hátt innkölluð. Nú vill ríkissjóður draga imn af brjefum þeim, 

er úti eru, og má það að eins verða með frjálsum kaupum og sölum. Ð 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Verri konunglegu hendi og imnsigl. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jønsson. 

9 LOG 
20. juni . 

um 

skiftimynt úr eirnikkel. 

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

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

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau . g 2 ; i J 

med sambykki Voru: 

1. gr. 

Slegnir skulu 10-eyringar og 25-eyringar úr eirnikkel.



2. gr. 9 

Eirnikkelpeningar þessir skulu að stærð, þunga og málnblöndun 0. júní vera 

sem hjer segir: 

   

  

Þvermál Þyngd brúttó málmblöndun 
. millimetrar gröm 

Peningur, sem gildi 25 aura, 17 2,4 ) 75 hlutar ad þyngd af eiri. 
Peningur, sem gildi 10 aura, 15 1,5 { 25 hlutar að þyngd af nikkel. 

2; mn 
ð. ET 

Peningarnir skulu vera kringlóttir og sáróttir í röndina. 

RA 

8
 3 

Peningar þessir skulu vera löglegur gjaldeyrir í ríkissjóð og manna Í 

milli, fyrir alt að 5 króna upphæð í einu, þar til þeir eru orðnir mjög mik- 

ið eða ólöglega skaddaðir. Gagnvart ríkissjóði eru þeir eigi lengur löglegur 

gjaldeyrir, er þeir eru orðnir svo slitnir, að ekki verður sjeð, fyrir reikning 

hvaða ríkis þeir eru slegnir, en gagnvart öllum öðrum hætta þeir að vera lög- 

legur gjaldeyrir, þegar mótunin er svo máð, að hún er orðin ógreinileg. 

5. gr. 
Stjórninni er heimilt að banna flutning mynta þeirra, er ræðir um Í 

lögum þessum, úr landi. 

Brot á slíku banni varðar sektum, frá 10—-10000 krónum. 

Lög þessi öðlast gildi þegar Í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeizgendiur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. Júní 1928, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. á 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.



10 
20. juni 

  

LOG 
um 

samþyktir um sýsluvegasjóði. 

Vjer Christian hinn Tíund 1, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, I 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: 

með samþykki Voru: 

  

Heimilt er sýslunefndum að í g 

9 

Kostnaður við þær vegabætur, 

greiðist úr sýsluvegasjóði, 

> 
ð. 

f err A kal årleo: L SYSiUVvVerasJjo0 skal arlega 

lu. 

  

   hverrar s Skattur þe   

Ar, 

Alþingi hefir 

ovrer0n 

”Sssi greiðist á me 

en af eiganda hverrar lóðar eða húse 

fallist á lög þessi og Výjer staðfest bau 8 I 2 ] 

cr . gr. 

wa sambyktir um stofnun sýsluvegasjóða. 

vp er. 

sem að lögum hvíla á sýslufjelögum, 

er. 

vegaskal 

  

at öllum fasteignum innan 

  

innfals 

  

af ábúanda hverrar Jarð- 

  

í kauptúnum. Sýslunefend á 

  

kveður jalnan fyrir eitt ár í senn, hve hár skatturinn skuli vera það ár, en 
hann skal vera minst 16 af hverju þúsundi af virðingarverði skattskyldra 

   
samkvæmt fastelen: fastel     

  

samba atvinnumåla Tota 

miðaður við áætluð ejöld ti 

  

undanfarið ár, en að frådreenu åætl 

Sg amkvæmt 

  

k    um, teknum til vegabåta, enda 

um tillögum vegamálastjóra. 

Í verslunarstöðum, sem 

  

komi 

  

nðu 

  

6 

Skal 

má eigir hærri vera en af þúsundi. 
4: 7 1 4 7 1 : 
til í hvert sinn. skallurinn 

að viðbættri eyðslu umfani áætlun 

tillagt víkissjóðs. et til þess kemur, 

Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lán- 

hafi ráðherrann samþykt lánskjörin, að fengn. 

  

hálfur 

vegaskatturinn renna Í sveilarsjóð | vegagerðar Innan- 
hrepps á því að minsta kosti jafnmiklu fje úr sveitarsjóði, sem hálfum 

    hreppsve 

ið há 1 
GIO Þa Verið 

ser 109 h 

;jaldsins, sem bad hefir til umråda had 

:ð1ð með hámarki þeirrar upphæð- 
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5. gr. 

Heimilt er sýslunefndum að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundr- 

aðsgjald. er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunn- 

ar. Hámark hundraðsgjalds í einstökum hreppi má ekki vera meira en 30% 

  

hærra en meðalejald í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn, eða aðallega í þágu hrepps- 

ins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi úr sýslu- 

sjóði, að hreppurinn sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir nánari ákvæðum 

sýslunefndar í hvert sinn. 

Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur. skólahús, sjúkrahús og þing- 

  

Ja skat 

  

hús. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að undanþig 
  

gjaldi að einhverju leyti eyjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim, ennfrem- 

ur að ívilna að einhverju leyti jörðum, sem eru í mjög háu mati vegna sjávar- 

hlunninda. 

Á sama hátt má einnig Ívilna þeim kauptúnum, sem eru sjerstakt hrepps- 

fjelae og hafa lítil not af vegakerfi sýslunnar. 

i. 

  

Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikn- 

ineur undanfarins års lagdur Fram á sýslufundi til samþyktar, og gilda þar 

um sömu reglur. sem um sýslusjóðsreikninginn. Á lufundi skal semja áætl- 

  

sd sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár. 

  

un um tekjur og 

    

Afrit af sýsluvegareikningnum. ásami tluninni, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

8. gr. 

Nå eru fitejåld syshuvegasjåds meiri en sem svarar 2 af båsuudi á skali. 

skyldum fasteignum, og skal þá greiða tilag í sjóðinn úr ríkissjóði, móls við 

  

246, sem hjer segir: þann hluta vegaskattsins. sein er un 

  

Móts við þann hluta skattsins, sem er frå 2%, til 44, greiðist jé 

mikið framlag úr ríkissjóði. 

Móts við þann hluta, sen er frá 4%0 til 6%, greiðist tvöfalt framar 

úr ríkissjóði. 

Móts við það, sen umfram er 6%,, greiðist þrefalt framlag úr ríkis 

sjóði, enda hafi samþykki ráðherra verið fengið, samkv. 3. gr. 

Tillag ríkissjóðs má greiða jafnóðum og þörf krefur, eftir meðmaælun 

vegamálastjóra. 

9. gr. 

Eftirstöðvar af lánum þeim, sem sýslufjelög hafa tekið til vegabóta 

áður en lög þessi öðlast gildi, má greiða úr sýsluvegasjóði, með skilorði því, er 

getur í niðurlagi 3. gr. 

10 
20. júní
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10 10. gr. 
c snor EÐA . - . b b i 20. júni Nú er samþykt gerð af sýslunefnd, og skal hún þá send atvinnu- og 

samgöngumálaráðherra til staðfestingar. Virðist honum hún koma í bága við 

grundvallarreglur laga eða rjett manna, er samþyktin endursend án staðfest- 

ingar. Fylgja henni þá svnjunarástæður ráðherra. Að öðrum kosti staðfestir 

hann samþyktina, skipar fyrir um birtingu 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. 

Ssamþykt, er ráðherra hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 

hún var stofnuð. 

11. gr. 

(rjöldum til vega samkvæmt samþyktum fylgir lögtaksrjettur eftir löv- J : D vi g J í 

um nr. 29, 16. des. 1885. 
  

12. gr. 

Fyrir brot gegn sanþvykt má ákveða sektir, alt að 200 kr. er renna í 

sýsluvegasjóð, og fer um mál út af slíkum brotum sen um almenn lögreglumál. 

13. gr. 

Jafnframt og ráðherrann staðfestir samþykt fyrir einhverja sýslu sam 

kvæmt lögum þessum, fellur úr gildi í þeirri sýslu ákvæði 20. er. lara um 

vegi, 22. nóv. 1907, um gjöld verkfærra manna til sýslusjóðs, og ennfremur 
( 

ákvæði 6. er. laga nr. 4 frá IL júlí 1911, um hve nær verslunarstaðir, sem 

eru hreppstjelag út af fyrir sig, skuli vera lausir við að greiða sýsluvegagjald. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.



FJARAUKALOG 11 
orm 4 20. juni 

fyrir årid 1922. 

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

Vinda og Gauta. hertogi í SHesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Pjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

  

Sem viðbót við ejöldin, sem talin ern í fjárlögunum fyrir árið 1922, 

veitast kr. 201478.25 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru hjer á eftir. 

2. gr. 5 

yr. fjárlaganna (sendiherra, utanríkismál og ríkis Sem viðbót við 1Ð. g 

táðskostnaður) veitast 12000,00 kr. 

Launaviðbót sendiherra í Kaupmannahöfn .........0.22.. kr. 12000,00 

Ö. BT. 

Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun o. fl.) vertast 8587,55 kr. A 

1. Til viðauka oe breytingar við rafveituna á Kleppsspítala .. kr. 1854,10 

9. Kostnaður við raflaeningu til Vífilsstaða ..o..00000. — 3149,50 

3. Utanfararstyrkur frú Bjarnhjeðinsson ............ BR — 1000,00 

{. Kostnaður við auenlækningaferðalag til Austfjarða ........ 1382,05 

5. Wmisl. kostnaður við varnir gegn inflúensu ,........... „2 — 801,90 

6. Læknisvitjanastyrkur til Flateyjarhjeraðs ......0.00.. mm 900,00 

Samtals kr. 8587,55 

4, gr. 

Sem viðbót vid 14. pr. fjárlaganna (kirkju- og kenslumál) veitast 

122091,42 kr. 

1. Kostnaður við húsbyggingu á prestssetrinu á Mælifelli .... kr. 26883,34 

9. Viðbótarstyrkur til húsbyggingar á Sandfelli .......... — 2000,00 

3. Til bæjargerðar í Reykholti .........000000 000... — 599,60 

4. Til uppfyllingar å kirkjugardinum i Reykjavik ........... — 5308,15 

5. Til raflagningar í Alþingishúsið (háskólann) ........0... — 2200,00 

6. Mil tilaunaskála mentaskólans .....0.00000. 00. — 1192,73 

T. Mil raflagningar í kennaraskólann .....00020 0000. 00... — 3000,00 

8. Höfuðviðgerð gagnfræðaskólahússins á Akureyri ........ —  59000,00 

9. Andvirði fyrir lóð, keypta í þarfir sagnfræðaskólans á Ak- 

i — 4200,00 
WPENPI suser rr rr k ker renere treere
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11 10. Rafljésaåhåld til styrimannaskålans ...................... - 707,60 

20. júni 11, Til rafljósastöðvar og raflagningar á Hvanneyri .......... —- 15500,00 

12. Utanfararstyrkur forstöðukonu daufdumbraskólans ....... = 1500,00 

Samtals kr. 122091.42 

ð. gr. 

Sem viðbót við 15. gr. fjárlaganna (vísindi, bókmentir og listir) veitast 

14950,00 kr. 

1. Til ferðar Einars H. Kvarans rithöfundar á alþjóðafund í 

Lausanne 1921 ............0.200 nr esrenee kr.  1500,00 

2. Til ferðar Lárusar HM. Bjarnasonar hæstarjettardómara á 

fund norrænna lögfræðinga í Kristjaníu - 1500,00 

3. Til ferðar sendiherra Sveins Björnssonar á sama fund 2... — 850,00 

4. Til ferdar fornmenjavarðar Matthíasar Þórðarsonar á forn- 

fræðingamót seen ennen — 1500,00 

5. Til að kaupa forngripi frá amtmannsfrú M. Havsteen .... — 3500,00 

6. "Til próf. Sveinbj. Sveinbjörnssonar „.......0. - 4000,00 

7. "Til frjettastofu Verslunarráðs Íslands 200... ves mm 2000,00 

8. Til Iönfræðifjelags Íslands, til verðlauna fyrir ritgerð um 

iðnfræðileg efni ........ RIÐ 100,00 

Samtals kr. 14950,00 

6. gr. 
| Sem viðbót við 16. er. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) veitast 43849,28 kr, 

I. "Til jarðabóta á Mosfelli ........00. 0 .… kr. — 9000,00 

2, Ti Skeiðaáveitunnar 22... BR 19000,09 

3. Til brimbrjóts í Bolungarvík .......0.0.0 0. - 8000,00 

4. Til Einars Benediktssonar fyrir uppdrætti af mómýrum „... — 5000,00 

5, Koslnaður við skrifstofu húsameistara lo... 2549, 98 

6. Til Gunnars Bgilsonar „....... 0 … 300,00 

  

Samtals kr. 43849,28 

Landsstjórninni er heimilt að ganga í ábyrgð fyrir láni Reykjavíkur 

upstaðar, að upphæð 500000 kr., er hann fær í Bikuben, til vatnsleiðslu inn ka 

í bæinn. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

(L. S.) RN ENEREEEEREENENEN 

Ki. Jónsson.



LOG 

um 

einkaleyfi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, al guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Vorn: 

l. gr. 

Einkaleyfi er rjett að veita fyrir uppgötvunum, er hagnýttar verða í 

iðnaði, eða er tilbúning þeirra má reka sem iðn. 

     Enginn má þó öðlast einkaleyfi 

I. uppgötvunum, er eigi verða taldar hafa neitt verulegt gildi; 

2. uppgötvunum, er notkun þeirra kemur í bága við lög, siðgæði eða alls- D 

herjarreglu ; 

<<
 nýfundnum læknislyfjum, neysluefnum eða nautnar. Einkaleyfi má þó 

veita fyrir sjerstakri aðferð við tilreiðslu slíkra hluta; 

i, uppgötvunum, sem lýst hefir verið I titi, er almenningur hefir átt kost 

á að kynna sjer. eða þær hafa verið hafðar opinberlega um hönd hjer á 

landi, sýndar á sýningu (sbr. þó 24. gr.) eða á annan hátt hafðar til 

götvanir svo kunnar orðnar með þess-    

  

sýnis almenningi, og eru þær 

um hætti, að þeir menn, sem vit hafa á, geta tært sjer þær í nyt. Mil rita, 

er almenningi er heimilt að kynna sjer, teljast ekki í skilningi laga þess- 

  

FR 
OP Ti til sýnis almenningi í 

  

ara lýsingar á uppgötvunum, er Í 

ríki þessu samkvæmt 19. laganna, cða í erlendu ríki samkvæmt samskon- 

ar lagaákvæði. Að áskildu sagnkvæni setur konungur ákveðið, að upp 

sölvanalýsingar, er gefnar eru út embættislega í erlendu ríki, skuli ekki 

fyr en að tilteknum tíma Löðnum teljast til rita, er almenningi er heimilt 

að kynna sjer í skilningi laga þessara. 

2. gr. 

   
UL 

  

ppgölvanir. 

Slíkt einkaleyfi nefnist aukaleyti, og skal í því berum orðum vísað til 

      ttu, 

  

frumleyfisins, að því við að aukaleyfið ekki leyfishafa rjett til að   

hagnýta sjer aðaluppgötvunina. 

12 
20. júní
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3. gr. 

Uppgötvari hefir einn rjett til að öðlast einkaleyfi, eða sá, er löglega 

hefir eignast rjett hans. Skuldheimtunenn mega ekki leita fullnægingar í rjetti 

til að öðlast einkaleyfi; en í rjetti þeim, er einkaleyfi veitir, má "fallnæging- 
ar leita. 

Nú beiðast fleiri en einn einkaleyfis fyrir einni og sömu, eða nálega 

sömu, uppgötvun, og gengur sá fyrir hinum til að öðlast leyfið, sem fyr eða 

fyrst hefir borið upp beiðni um það. 

    
    

  

Einkaleyfi skal veita fyrir 1: að telja lagsetningu leyfisbrjefsins. 
Tí x 1 +: 2 á : : IX fr : Nú er gerð breyting á ci er fengið fyrir, og 

getur leyfishafi þá viðbótarleyii fyrir breytingunni, og tennur það út 

Jafnsnemmia og frumleyfið. 

fg 
An samþykkis einkaleyfishafa má enginn ta sjer atvinnu eða gróða 

  

af því: 

1. að tilbúa, flytja inn eða hafa til sölu hlut þann, er einkaleyfður er, eða 

tilreiddur með einkaleyfðri aðferð, eða 

2. að nota hina einkalevtðu aðlerð. 

Þó má án tis til einkaleyfis 

a. nota hluti, er fyleja samgöngutækjun úr Öðrum löndum, í sambandi við 
2 in ndar lor hier á I eru un stundarsakir hjer á land, 

  

tækin sjálf, þá ei 

    

  til samgöngutækj 

  

b. nota til laneframa hl er fylgt hafa hingað og 

  

um, sem keypt hafa verið í útlöndum fyrir íslenskt fje eða handa íslensku 
, skipi, sem bilað hefir á sjó, og gert hefir verið að í útlöndum. 

Einkaleyfi verður ekki beitt vegn þeim, er farmi 

  

1 var að nota upp- 

götvunina hjer á landi áður en beiðni um einkaleyfi var borin upp, eða búið 

hafði sig undir það til hlítar. 

Nú hefir maður notað uppgötvun eftir það, er einkaleyfisbeiðni var 

borin upp, og má þá koma fram ábyrgð á hendur honum fyrir ágang á einka- 

leyfisrjett (sbr. 21 gr.), svo framarlega sem honum, er hann tók að nota upp- 

götvunina, hefir verið kunnugt um, að einkaleyfisbeiðni hafi verið borin upp, 

1 hann haldið því áfram eftir að hann varð þess vísari. Nú hefir auglýsing 

verið birt (sbr. 13. gr.), og skal þá hafa fyrir satt, að alkunnugt sje, að beiðn- 

in hafi verið borin upp. 

7. gr. 

Fyrir einkaleyfi hvert skal greiða 50 kr. gjald til ríkissjóðs fyrir fyrstu 

5 ár leyfistímans. Fyrir næstu 5 árin skal greiða 300 kr. gjald og fyrir síð- 

ustu 5 árin 600 kr. Gjald þetta greiðast fyrirfram fyrir 5 ár í senn.



0
 3 

  

Akveda má með konungsúrskurði, 
31 

  

hid opinbera skuli, ån samby 

   einkaleyfishafa, hafa rjett að nota einkaleyfða uppgötvun mót endurgjald. 

Nú lætur einkaleyfishafi líða svo 5 ár frá því er leyfið er út gefið, að 

hann kemur ekki uppgötvuninni í framkvæmd innan ríkisins, að svo miklu 

leyti sem ætlast verður til með sanngirni, annaðhvort sjálfur eða aðrir hans 

vegna, og er honum þá skylt að veita öðrum leyfi til að nota uppgötvunina í iðn 

sinni, ef þess er beiðst, mót endurgjaldi. 
eg 

ef var gefið út, er einka-       Þá er liðin eru þrjú ár frá því, er einkaleyfisbrj 

leyfishafa sömuleiðis skylt að leyfa notkun einkaleyfisins þeim, er hefir yngra 

einkaleyfi fyrir uppgötvun, sem er mjög mikilsvarðandi fyrir iðnaðinn, en 

  

ekki er unt að hagnýta án þess að nota eldra leyfið, enda komi endurgjald fyrir. 

Þegar svo lagað leyfi er veitt, er eiganda eldra einkaleyfisins hins vegar heimilt 

að nota uppgötvun þá. er s 

      

Ráðuneytið sker úr 
   

  

   

nota einkaleyfi annars mann: 

      

   

ta til dómstólanna, að því 

  

nn var tippKveomn, SK 

  

unum, sem úrsku er bvgður á. 

sem ern eign hins opinbera. 

nið svo nm við önnur ríki, að 

  

eigi í fram     
afa ber samkvæmt S. er. skal ákveðið 

{. sam komuiag, 

  

erejda skul: tiltekna fjårhæd: eitt 
     

  

skifti fyrir öll, og skal inna ha endi áður en farið er að nota uppgötvunina. 

Sje afgjald ákveðið, skulu matsmennirnir, ef einkaleyfishafi fer þess á 

leit, einnig tiltaka gjalddaga á „e ákveða, hverja tryggingu setja skuli fyrir     

    

   

   skilvíslegri g 

  

3. ennfremur tppdrált., ef med þari D di 

lelðiS að Ve ( i IT k      
mynd. sýnishorn o. fl 
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ki. er veitir 

    

greina naln beiðanda, stöðu og heimili 

  

svo og tákna 

uppgötvunina, eins og ætlast er til    verða nefnd í leyfinu, Beið- 

  

andi skal og sega til. hver tppgöty ri er: ef bað er annar en ál van ber ANGI SKG g Sd El, V ll ( ati ot það oannar en féll ti hann, Jer 
   

y Tv að Taj la - &X& har 171 3 Á i , ag ; : : honum að leiða fullnægjandi tök að þvi, að hann sje lögle a að rjetti hins 

kominn. 

Lýsingin á að vera svo glögg og fullkomin, að þeir. sem þekkingu hafa 

x st sx sg vor FR 
leiðbeiningar við til að framleiða og nota upp 

  

% bera, þúrir ekki ir 
   

tvunina. Þar á að vera ljós skilgreining á því, sem beiðandi telur vera upp 

götvun og vill því fá verndað með einkaleyfi. Uppdrættir skulu vera greinilegi 

og haldgóðir og þannig, að allir heildarpartar, sem drepið er á Í lýsingunni 

komi fram í þeim, enda eiga þeir í lýstngu og uppdrætti að vera táknaðir með 

sömu bókstöfum eða tölum. 

  

Nú vill maður beiðast 

  

fyrir fleiri uppgötvunum en einni, 

og er hver annari óháð. og skal hann þá bera upp sína beiðnina fyrir hverja 

uppgötvun. 

  

Einkalexfisbeiðni 

   

  

beiðanda um, að hann játist 

undir íslensk lög í öllum málum, enska einkaleyfi, og lofi að 

svara til sakar í lögsagnarumdæmi í ekki heimilis- 

fastur hjer á landi, eða lætur af „er, enda hafi hann ekki saet 

ur og hafi umboð fyrir hann, ráðuneytinu til einhvers, er hjer sj 

eða umboð fellur úr gildi, og er þá rjett að senda tilkynningar allar, er snerta 

einkaleyfið, svo og stefnur til rjettarhalda hjer á landi, í ábyrgðarbrjefi, er 

sent sje ráðuneytinu til framskila og beri utanáskrift berðanda eða umboðsmanns 
4 hans erlendis. samkvæmt því, sem sagt hefir verið til í beiðninni eða síðara til- 

kynt í ráðum wtinu. Bæjarfógetinn í Reykjavík tiltekur stefnufrestinn, þá er 

stefnt er á þennan hátt 

13. gr. 
Ef beiðni um einkaleyfi er ekki með þeim frágangi, sem fyrirskipað er 

í 10.—-12. g1., selur ráðuneytið hæfilegan frest til að ráða bót á því, 

  

ætur ráðuneytið birta stuttorða auglýs-    Þegar beiðnin er I rjettu 

    

fns beiðanda. ingu um. að hún sje kon 

  

framt skal beiðn 

  

stöðu hans og heimilis og uppgötvunin nefnd á



á þeim stað, er ráðuneytið 

  

c 

    

    

      

   

    

I 12 vikur frå 

fram við ráðuneytið og 

álst að gefa sig 
mr 
( Si veitt, wfi ver 

ilyrði, eða því mótmælin eru 

ett mótm 

  

15. gr. 

nframt beiðst einkaleyfis í öðrn ríki, er 
x 

að jafnaði veitir einkalevfi að inni, og verður einkaleyfi þá 

  

ekki veitt fyr en heiðandi sýnir skilríki fyrir því. að hann hafi fengið einkaleyfi 

12 
í einhverju slíku ríki. 

  Nú hefir ekki verið beiðst einkaleyfis í öðru ríki, er veitir einkaleyfi að 

rannsókn framfarinni. og Jætur ráðuneytið 

  

framkvæma rannsókn á beiðn 

inni. Kostnað við rannsóknina greiðir beiðandi. 

en hann telur svnjun- 

á. að málið verði tekið 

við ráðuneytið innan 12 

úrslitin, og gerir grein 

  

17. gr. 

Nú hefir ráðuneytið úrskurðað. að veita megi einkaleyfi, og skal það 
x 

bheiðanda oe honum jafnframt tjáð. að honum beri að útlevsa einka- 

  

S innan 3 vikna frá því. er honum barst tilkynningin. Ráðuneytið auglýsir, 

  

1kalevfi, sem út eru gefin, og skal þar 

eta nm aðalefni hvers ei 

  

frá henni telst eildi þess, 

  

      
    
    
  

svo og nafn. st smanns hans, ef nokkur er. 

Þegar einkaleyfi fellur niður eða er 

metið ógilt að öllu eða nokkru leyti. skal þess getið í einkalevfaskránni. 

um skilríki fyrir. að einkalevfti 

  

12 
frestað í 20. júní
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umboðsmannaskifti. Meðan ekki er komin tilkynning um slíkt, má höfða mál 

út af eimkaleyfinu á hendur hinum fyrri einkaleyfishafa eða umboðsmanni 

Hverjum manni er heimilt að kynna sjer bæði einkaleyfaskrána og 1um- 

sóknir þær, lýsingar og annað, er snertir útgefin einkaleyfi. 

19. gr. 

Auglýsingar frá ráðuneytinu um einkaley ði 1 skulu birtar í blaði því, seim „f 
I 

flytur opinberar auglýsingar. 

20. gr. 

Nú telur einhver, að einkaleyfi komi í bága við rjett sinn, eða við 1. gr. 

4. lið í lögum þessum, og að því hefði ekki átt að veita það, eða veita það innan 

ðað mál til ógildingar 

  

þrengri takmarka en gert hefir verið, og getur hann þá höf 
1 

einkaleyfinu á heimilisþingi eða umsömdu varnarþingi einkaleyfishafa eða um- 

Þaðsmanns hans í ríki hjer, sbr. 12. gr. 

Í hvert skifti sem dæmt er, að einkaleyfi sje niður fallið eða ógilt, ber 

dómstólnum að senda ráðuneytinu afrit af dómnum 

21. gr. 

Hver sá, er gengur á rjettindi þan, er einkaleyfi veitir (5. gr.), er skyld- 

alt það tjón, er hann af því bíður.    
{ 

  

ur að bæta þeim, er fyrir ágangi ver 

samkvæmt almennum skaðabótareglum; munir þeir. er ólöglega hafa verið að 

Huttir, tilbúnu eða boðnir til kaups, skulu látnir af hendi við hann, ef hann 

a, eða það sje látið koma 

  

að hann greiði andvirði þeir 

upp Í skaðabætur þær, er honum bera. Sá, sem af ásettu ráði gengur á einka- 

krefst þess, gegn þv 

2000 kr. fyrir fyrsta brot, og ef 

  

leyfisrjett, skal auk þess sæta sektinn, alt 

brotið er frekað., alt að 4000 kr. eða fangelsi, Sektirnar renna í ríkissjóð 

22. gr. 

Mál, sem höfðuð ern í því skyni að koma fram hegningu eftir 91. 32 
skulu rekin sem einkalögreglumál. 

  

ið sje niður fallið eða ógilt. 

sem sekt eða sýkna hins 

er því haldið 

a A    

  

og ber að 

kærða er undir því komin. 

Bæði hegnins og skaðabætur falla niður, ef ásangur er ekki kærður 

innan árs frá því. er einkaleytishafa varð kunnugt um hann. eða innan 3 ára 

frá því, er hann átti sjer stað. 

23. gr. 

Lög þessi ná eigi til einkaleyfa, veitt hafa verið eftir reglum þeim, 

er gilt hafa hingað til. 

hafa verið upp. en ekki afereidd- 

  

Með einkalevfisumsóknir, sem bor
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ar, áður en lög þessi ganga í gildi, ber að fara eftir reglum þeim, er gilt hafa 12 

til þessa, og ber að veita einkaleyfi, ef til kemur, eftir sömu reglum. 20. júní 

Nú hefir uppgötvun verið sýnd á íslenskri sýningu eða alþjóðasýningu 

hjer á landi, og á þá uppgötvari heimting á að fá einkaleyfi fyrir henni, ef 

i hann ber upp beidni um bad innan 6 månada frå bvi, er uppgåtvunin var 

látin á sýninguna, og kemur þá eigi til greina, þó að uppgötvuninni hafi á 

því tímabili verið lýst, eða hún notuð, svo sem segir í 4. lið. 1. greinar. Með 

konunglegri tilskipun má ákveða, að hið sama skuli gilda um uppgötvanir, sem 

sýndar eru á alþjóðasýningum í öðru ríki. 

Ennfremur má ákveða með konunglegri tilskipun: 

1. að hver sá, er sótt hefir um einkaleyfi fyrir uppgötvun í öðrum ríkjum, 

er tilgreind sjeu, einu eða fleirum, skuli eiga heimting á að öðlast einka- 

leyfi fyrir hinni sömu uppgötvun hjer á landi, ef hann beiðist þess innan 

12 mánaða frá því er fyrsta beiðnin var borin upp, og það þótt uppgötv- 

uninni hafi á nefndu tímabili verið lýst, eða hún notuð, svo sem segir 

í 4. lið 1. greinar; og 

9, að beiðni, sem þannig hefir verið borin upp hjer á landi, skuli standa svo 

að vígi gagnvart öðrum beiðnum sem hafi hún verið borin upp jafnsnemma 

og sú, er fyrst var borin upp í öðru ríki. 

25. gr. 

Ráðuneytið getur með reglugjörð skipað nánar fyrir um umsåéknir og af- 

greiðslu einkaleyfa, fyrirkomulag einkaleyfisbrjefa og efni, greiðslu einkaleytis- 

gjalda og kostnaðar við rannsókn einkaleyfa. Í reglugjörðinni má ákveða, að 

veita megi efnalitlum beiðendum eftirgjöf á kostnaði við rannsókn, samkvæmt 

15. gr., ef ráðuneytið telur ástæður til. 

26. pr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1924. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegn hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.



13 LÖG 
20. júní 

um 

breyting á fátækralögum frá 10. nóv. 1905. 

il, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vjer Christian hinn Tíun li, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slj esvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Eftir 16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir íslenskan ríkisborgararjett, 

sjer framfærslurjett í þeirri sveit, þar er hann hefir dvalist í 4 ár samfleytt 

búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi hann eigi þegið 
sveitarstyrk á þeim árum. 

  

Hjer heimilisfastir danskir tíkisbo kar vimha sjer sveit eftir þeim 

teglum, er segir í 1. gr. 

Aðrir utanríkismenn vinna sveit hj 

  

á landi, þá er þeir fá íslenskan 
ríkisborgararjett, og eiga þá framfærslurjett í beirri sveit. bar sem beir 5 e r i a i Í i 

    

lögheimili er þeir ö 

  

ríkisborgararjettinn, þangað til þeir hafa unnið sjer 

sveit, eftir reglum 1. greinar, annarsstaðar. 

ð. gr. 

a unnið sjer áður en lög þessi ganga í gildi, Þeirri sveitfesti, er menn haf 

halda þeir þangað til þeir þar eftir hafa unnið sjer sveitfesti annarsstaðar 
samkvæmt lögum þessum. Að öðru leyti fer um sveitfesti manna frá þeim degi 

  
að telja, er þau öðlast gildi, svo sem segir fyrir um í lögum þessum. Þó skulu 

2 1 þeir menn, er dvalið hafa síðustu 5 árin áður en lögin komu í gildi sveitfestis- 

  

dvöl í einhverri sveit, vinna sjer þar framfærslusveit, ef þeir halda áfram dvöl 

sinni þar á eftir í hinni sömu sveit enn 2 ár, og að öðru leyti uppfylla skilyrði 

laga þessara. Ef mann skortir minna en 2 ár til þess að hafa unnið sjer sveit með 

    
10 ára dvöl þá er lög þessi öðlast arf hann þó ekki að halda áfram 

2 
1 vantar til þess að 10 árin verði 

  

dvöl sinni í sömu sveit nema þann 

full, enda uppfylli hann að öðru leyti lögmælt skilyrði fyrir sveitfesti.



27 

4. gr. 13 

Með lögum þessum eru úr gildi feldar 32., 36. og 37. gr. fátækralaganna 20. juni 

frá 10. nóv. 1905 og önnur ákvæði, sem koma kunna í bága við þessi lög. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1924. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
í L. 8.) 

Kl. Jónsson. 

LÖG 14 
20. júní 

um 

tilbúning og verslun með ópíum o. fl. 

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 þari 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Bannaður er tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu ópíum 

og verslun með það. 

Undir bann þetta falla og ópíumsleifar allar og hvers kyns afgangur, 

einnig það. sem eftir verður þegar ópíum er reykt. 

2. gr. 

Lyfsölum er heimilt að búa til og vinna úr, flytja inn og út og versla 

með óunnið ópíum og ópíum til lækninga, morfín, kókaín og heróín, svo og 

hverskonar efnisblöndum, sem í er meira en %% af morfín eða meira en '/,,% af 

heróín og kókaín. Dómsmálaráðuneytið semur nánari reglur um afhendingu lækna
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á umgetnum lyfjum. Áfengisverslun ríkisins er heimilt að útvega læknum lyf 

í þessi frá útlöndum, svo sem önnur lyf. 

Dómsmálaráðuneytið setur nánari ákvæði um tilbúning og úrvinslu, inn- 

og útflutning, svo og verslun og afhendingu á nefndum efnum, og setur reglur 

um eftirlit með slíkri iðju og verslun. 

3. gr. 

Unnið og óunnið ópíum, ópíum til læknislvfja, morfín, kókaín og heróín 

ber að skilja í lögum þessum samkvæmt skilgreiningum alþjóðaópíumfundar 

23. janúar 1912. 

4. gr. 

Dómsmálaráðunevtið getur úrskurðað, að ákvæði laga þessara gildi um 

öll ný efni, sem afleidd eru af morfín, kókaín eða söltum þeirra, eða hvert ann- 

að ópíumsalkaloid, enda hafi það sannast við vísindalega rannsókn, að misbrúka 

megi þau á líkan hátt eða að þau hafi lík skaðvænleg áhrif sem efni þau, er 

nefnd eru í 2. gr. 

5. gr. 

Brot á lögum þessum, eða reglum þeim, sem gefnar eru út samkvæmt 

þeim, varða sektum. alt að 10000 kr., eða fangelsi. Með málin skal farið sem 

almenn lögreglumál. Sektir renna í ríkissjóð. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S.) 

Sig. Eggerz.



VATNALÖG. 15 
20. júní 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

I. KAFLI. 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Í lögum þessum merkja: 

Almenningur: Sá hluti vatns, sem Heggur fyrir utan vatnsbelti landar- 

eignanna. 

Fallvatn: Sá hluti vatnsfalls (fossar, hávaðar, strengir), sem hagkvæmt 

verður talið að virkja í einu lagi til orkunýtingar. 

Frumdrættir: Mælingar, uppdrættir, lýsingar og önnur gögn til ákvörð- 

unar á aðaldráttum fyrirhugaðra mannvirkja. 

Fullnaðardrættir: Mælingar, uppdrættir og önnur gögn til fullkominn- 

ar ákvörðunar á fyrirhuguðum mannvirkjum. 

Hjerað: Kaupstaður, sýsla eða hreppur. 

Iðja: Iðnaður, annar en handiðn. 

Iðjuver: Land eða lóð, hús og önnur mannvirki ásamt tækjum til af- 

nota við iðju. 

Iðjuhöldur; Eigandi iðjuvers. 

Lágflæði: Venjulegt lægsta vatnsyfirborð. 

Landareign: Land lögbýlis og lóð og lönd innan takmarka kaupstaða og 

löggiltra verslunarstaða. 

Orkuveita: Útbúnaður til að veita orku úr einum stað Í annan. 

Orkuver: Land eða lóð. hús og önnur mannvirki ásamt tækjum til af- 

nota við orkuvinslun eða breytingar einnar tegundar orku í aðra, 

Sjerleyfi: Leyfi samkvæmt sjerleyfislögum. 

Vatnsvirki: Mannvirki um vatn, í eða yfir vatni eða við það. 

Vatnsmiðlun: Geymsla á vatni til þess að breyta eðlilegu vatnsmagni 

straumvatns. 

Vatnsvirkjari: Sá maður, sem kemur fyrir neysluvatnsæðum.
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I. KAFLI. 

Almenn ákvæða um vatnsrjettinda. 

2. gr. 

Landareign hverri fylgir rjettur til umráða og hagnýtingar bví vatni. > vð z z . € 

straumvatni eða stöðuvatni, sem á henni er, á þann hátt. sem lög þessi heimila. 

3. gr. 

1. Nú skilur á eða lækur landareignir, og á þá hvor land í miðjan far- 2 í J 

veg, og sje ekki vöxtur í vatni, nema önnur lögmæt skipun sje þar á gerð 

2. Eigi breytast merki, þótt farvegur breytist. 

4. gr. 

1. Nú liggur landareign að stöðuvatni, og fylgir vatnsbotn þá þeim bakka, 
er hann verður talinn áframhald af, 115 metra út í vatn (netlög). 

2. Ef stöðuvatn er merkivatn og er eigi 230 metrar á breidd, þá skal mið- 

lína þess ráða merkjum, nema önnur lögmæt skipun hafi verið á gerð. 
3. Nú vex gras upp úr vatni við lágflæði, þá fylgir vatnsbotn landi sem 

þurt land væri. 

4. Ef eyjar, hólmar eða sker eru í stöðuvatni, þá fylgja þeim netlög sem 

áður segir. Nú á maður eyjar, hólma eða sker fyrir landi annars manns, og er 

sundið mjórra en 230 metrar, og ræður þá miðlína sundsins merkjum. 

ö. Jafnan skal miða við lágflæði í vatni. 

6. Ef breyting verður á vatnsbotni, þá skulu netlög vera sem áður 
voru þau. 

5. gr. 

Nú liggja tvær landareignir eða fleiri að vatni sama megin, og skulu þá 
netlög hverrar um sig ákveðin svo, ef eigi hefir áður verið skipun á gerð, að 

hver botndepill fylgi þeim bakka, sem hann er næstur. 

6. gr. 

1. Rjett er að matsmenn ákveði og setji merki milli landareigna, að því 

leyti sem merki fara eftir ákvæðum 3.—5. gr, 

2. Þinglýsa skal matsgerð samkvæmt 1. lið og bóka í landamerkjabók sem 
aðrar landamerkjaheimildir. 

7. gr. 

1. Vötn öll skulu renna sem að fornu hafa runnið. 

2. Óheimilt er manni, nema sjerstök heimild eða lagaleyfi sje til þess: 
a. að breyta vatnsbotni, straumstefnn eða vatnsmagni, hvort sem það verður 

að fullu og öllu eða um ákveðinn tíma, svo og að hækka eða lækka vatnsborð.
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h. að serstífla stranmvatn eda gera mannvirki 1 vatni cda yl r því, 

ce. að veita vatni úr landi sínu í annara land, 

ef tjón eða hætta er af hví | len annars manns eða rjettindum, óhæfilegar 

tálmanir almennri umferð 

  

eða hætta að nokkru ráði fyrir hagsmuni 

ríkis eða almennings. 

8. gr. 

1. Nú breytist farvegur án þess að af mannavöldum sje, og er þá land- 

eiganda hverjum, sem mein verður að bre runni, rjett að fella vatn í fornan    

  

farveg eða koma hon í samt lag. Ef til þess þarf afnota af landi annars 

  

manns, eru þau heimil, en þá getur sá maður krafist bóta fyrir tjón og óþæg- 

indi. sem verkið bakar honum. Ef ágreiningur verður, þá skulu matsmenn 

skera úr. 

9. Nú líða svo tvö ár frá lokum þessa almanaksárs, er breytingin varð, 

að aðilja er eigi sagt til þess, að vinna eigi verk bad, er i 1. li ið greinir, og skal 

þá, begar verkið er unnið. bæta þann kostnað, sem að loknum áðurnefndum 

fresti hefir verið ráðist í til þess að rækta farveginn og annars slíks, eða til 

  

- kunna að hafa verið til þess að nota vatnið í nýja far- 

sbr. 1. líð, en 

því breyting varð, og má þá líta svo á 

    

   

  

ára. að vinna eigi verl 

fram komið. 

Jú hefir sama ástand haldist í 20 ár eða lengur, og skal þá um 

bað fara svo sem það hefði að Í fari verið svo. 

  

9. gr. 

Fara skal um jarðvatn, regnvatn og leysinga, er á landareign safnast.   

lindir, dý, tjarnir og slík minniháttar vötn. sem eigi hafa stöðugt afrensli ofan- 

jarðar. svo sem hjer segir, enda sje eigi önnur lögmæt skipun á gerð. 

1. Landeiga 

með öðrum hætti, enda fari það ei 

  

er rjett að hagnýta sjer slíkt vatn eða ráðstafa hví 

  

við ákvæði 15. or., stífla frárensli 

  

úr því, hlaða upp Þakka þess eða sera um það, ræsa það fram ofan 

1 ce 1 þess að hætta stafi af eða veruleg 

  

jarðar eða neðan og bera ofan 

óþægindi fyrir umferð. eða spjöll á eign annars manns, sem eigi er skylt að 

hlíta samkvæmt sjerstakri heimild. 

fyleir skylda til að hlíta því, að 

vatnið renni um hana í þeim farvegi og með þeim hætti, er náttúran hefir 
9. Tandareion, sem lægra lieg 

  

markað því. 

32 Nú verður breyting á farvegi eða vatnsmagni af völdin náttúrunn- 

ar eða þriðja manns, og verður þeim mein að. sem land eiga að, og skal þeim 

þá rjett að færa vatnið Í samt las. en gera skal það innan árs frá lokum 

þess árs, er breytingin varð, enda sje tjón það. er af verkinn hlýst, bætt eftir 

mati. nema samkomulag verði. 

15 
20. júní



32 

15 4. Ef vatn liggur á tveim landareignum eða fleiri, þá má enginn 
20. júní landeigandi fara svo með það, að hinum verði mein að. 

10. gr. 
Um hveri, laugar og ölkeldur skal fara eftir 9. ør, med þeim takmörk- 

unum, sem hjer segir: 

a. Óheimilt er landeiganda að spilla hverum, laugum og ölkeldum á landi 
sínu, hvort sem það er með ofaníburði, framræslu eða með öðrum hætti, 
nema það sje nauðsynlegt talið samkvæmt matsgerð til varnar því landi 
eða landsnytjum. 

b. Skylt er landeiganda að láta af hendi nauðsynlegt vatn. land og efni úr 
landi til sundlaugar og sundskála til afnota í almenningsþarfir. Bætur fyrir 
laugavatn, land og landsafnot, átroðning og annað tjón eða óþægindi skal 
greiða eftir mati, nema samkomulag verði. 

11. gr. 

Öllum er heimilt að taka vatn til heimilisþarfa og bús. þar sem land- 
eiganda er meinlaust, svo og að nota vatn til sunds og umferðar, einnig á ísi, 

2 enda fari það eigi í bága við lög, samþyktir eða annað lömatt skipulag. 

12. gr. 
1. Gera má maður brunna og vatnsból á landareign sinni, en gæta 

skal hann þess, að eigi sje minkuð eða heft aðsókn vatns að brunnum annara 
manna eða vatnsbólum, nema eigi sje annars kostur eða vatnsból yrði ella 
að mun dýrara eða vatnsaðdrættir erfiðari. 

2. Eigi má heldur gera önnur mannvirki. ef ætla má. að þau hafi slíkar 
verkanir sem mælt var. 

3. Ágreiningur um það, hvort fyrirtæki fari í bága við fyrirmæli 1. og 
2. liðs þessarar gr., skal til lykta leiddur með matsgerð 

13. gr. 
Skylt er mönnum að ganga svo frá brunnum og öðrum vatnsgeymunm, 

að mönnum, skepnum og landi annara manna stafi eigi hætta af. 

14. gr. 

1. Landeiganda einum er heimil ístaka af vatni á landi sínu. 
2. Eigi má torvelda eða hefta umferð um ísinn að nauðsvnjalausu 

með ístökunni. Svo skal og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að afstýra hættn, 
svo sem með því að setja girðingar eða merki. Nánari fyrirmæli um þessi efni 
getur ráðherra sett eða falið hjeraðsstjórnum að setja.
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15. gr. 

Rjett landareignar til vatns, sem á henni er, til: 

a. heimilisþarfa, svo sem til drykkjar, suðu, þvotta, böðunar, hl að vökva 

garða og til varnar við eldsvoða, 

b. búsþarfa, svo sem til að vatna skepnum, ullar- og fiskþvottar, og 

c. jarðræktar. svo sem til vökvunar túna og áveitu, 

má eigi skilja við eignina, nema sjerstök lagaheimild komi til 

16. ot. 

1. Nú eru vatnsrjettindi af hendi látin án þess að eignarrjettur að landi . | J 

3 

sje jafnframt låtimn, og fer bå eftir reglum um landkaup. 

    

9. Nú lætur maður af hendi hluta landareignar, er liggur ad vatni eða 

á. og er þá vatnsbotn og vatnsrjettindi falin í kaupinu, nema öðruvísi semji. 

þó svo, að sá hluti landareignarinnar, sem eftir verður, haldi óskertum vatns- 

rjettindum samkvæmt 15. gr. og hafi næg og kauplans landsafnot til hagnýt 

ingar þeim. 

3. Ef sameignarlandi er skift eignarskiftum eða afnota. þá skulu hverri 

eign fylgja svo auðnotuð vatnsrjettindi, sem unt er, og nægt land eða næs oo 

kauplaus landsafnot til hagnýtingar vatnsrjettindum hennar, samkvæmt 15. gr. 

TTT. KAFLI. 

Um vatnsnotkun til heimilis. og búsþarfa, iðnaðar og iðju án orkunýtimgar. 

17. gr. 

Eiganda landareignar, er vatnsrjettindi fyl er rjett að veita til sín 

  

vatni. sem um hana rennur eða á henni er, um föst veitutæki, til heimilis- og 

búsþarfa á eigninni eða til iðnaðar og iðju, sem á henni er rekin, enda sje 

ekki meira vatni veitt en þörf er á, eða vatni því, sem afgangs verður, veitt 1 

vatnslegið svo nærri upptökum veitunnar, að öðrum, sem tilkall eiga til vatns. 

ins, verði sem minst tjón eða bagi ad. 

18. gr. 

1. Nú er vatn of lítið til að fullnægja þó 

og
 

    og á þá hver sú landareign, er tilkall hefir til þess vatns 

ins eftir þörfum sínum. Heimilisþörf gengur fyrir 

iðnaðar- eða iðjuþört. 

9, Ef menn skilur á um það, hversu hver þurfi mikils vatns, skal skera 

úr því með mati. 
enn mati samkvæmt 2. Hð, skipað svo   3. Ráðherra getur, að undangen 
  

fyrir, ef nauðsyn þykir á vera vegna fyrirmæla 1. liðs, að vatnsveituvirkjum 

verði breytt. að þau skuli lögð niður eða afnot þeirra takmörkuð. vet, 8 Í



15 

20. júni 
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19. gr. 
1. Ef vatn, sem veitt er nm sömu veitutæki, er no 

Heiri en einni af þörfum þeim. som í 1. lið 18.    
vatn sem það væri alt haft til að fulmægja    

2. Ef skortur er á vatni til að fullnmoi 

  

landareiena, er 
tilkall fylgir til sama vatns, má þó fara eftir ákvæðum 2. og 3. liðs 18, or, 

20. gr. 

Heimilt er bæjar 

  

að koma þess ad fullnævj 

  

horf almenninøs i k:     pstaðnum á vatni 

21. gr. 

á Þá er bæjarstjórn hefir komið vatnsveitu     
þarfa sem er á því     

vfir og hún getur fullnægt, svo oe á höfn hans. 

    

   
   

  

   
   
    
    

  

      

stjórn heimilt, ef vatn er 

  

veður 

N húseignum í kanpstaðnum. Bæjarstjórn á 
A AT sá hú fg ac f 

on elt má hin ara i 

  

    tt1 þessum eiga að 

eftir gjaldskrá, með flokkun og må eigi 

  

tsverdi å neinni 

baðhús. iðn: 

er nota vatr 

1 húss. Öl skip, j: 
   annars en 

þarfa, svo og 

lend, er taka 

töknna, er 

trvgður með 

söngurjetti fvrir hverskonar oo aðfararveði 

23. gr. 

zur vatnsæðar svo, að hver húseigandi nái til þeirra í 

  

1. Bæjarstjórn leo: 
  

eða opnu svæði. er lóð hans     Íst til) og verður        
ham st hægi Øre ben. er bægarstyor?          

   
götur, vegi eða opin sva 

2. Nú vo á Nú stendur svo 

vatnsæðar til sín 
  



35 

skatti, ef hann kýs að vera ån vatnsins, Ef ågreimingur verður, skal skorið úr 

honum með mati. 

1. Í reglugjörð má kveða á um notkun vatnsins og meðferð, svo og um 

    

meðferð á vatnsæðum, tilhögun húsæða eildino vatnsvirkjara, sektir fyrir 

hrot á reglugjörð og meðferð mála út al þeim, svo og önnur atriði, er valns- 

veituna varða. 

9. Reolusjörðir : „ er bæjarstjórn setir „atnsveiti oo vatns- 
2. Reglugjörðir allar, þær er bæjarstjórn gerir um vatnsveitu og vatns 

ið stað 

  

skatt. skal senda ráðherra til staðfestingar. Þe; reglugjörð hefir feng 

  

festing ráðherra, þá er hún lögmæt vatnsveitureglug) jörð, 

25. gr. 

  

1. Bæjarstjórn er rjett að taka vatn það, er hún barf til veitunnar. úr 

brunnun, uppsprettum eða vötnum í landareignum annara manna, enda sjeu 

þær ekki sviftar vatni því, er þeim er m tið A til þarfa þeirta, er Í     

    

þessum kafla getur, nema þeim sje sjeð fyrir því með öðrum hætti, þeim eigi 

óhagfeldari. 

2. Rjett er 
4 1 hái m 1 ; , ; 4 

notanda þeirrar landareienar. sem vatn er 

    

  

    

i 

úr, samkvæmt 1. lið. að leggja til sin og á sinn kostnað vati ir Tu 

veitu kaupstaðarins, enda greiði hann kaupstaðnum aukakosti af því 

öðruvísi semji. Svo er honum og skylt að hlíta þem reglum. sem settar eru 

eða verða settar í löglega gerðum fyrirmælum um vatnsvel tuna. 

3. Haga skal vatnsveitu svo, að spjöll verði sem minst á atvinnu manna 

  

eða veiðitækjum, ef veiði er í vatninu. Ef spjöll verða, þá skal bæta. 

    

4. Ef ágreiningur verður um einhver þeirra atriða, er í greim þessari 

getur, skal skorið úr með mati. 

26. gr. 

Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot hvar sem er 

og hvenær sem er í þarfir vatnsveitu kaupstaðar, þar með talið gr. 

    

    

artekja og rista, svo og mannvirki. og að þola þær eignarkvaðir. 

takmörkun á afnotarjetti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með 

  

komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði, 

  

Ef nauðsynlegt þykir til þess að fyrir! 

er til vatnsveitu handa kaupstað. bá er 

    

land og láta í tje landsafnot og mannvirki, svo kvaðir, óhag 

ræði og takmarkanir. sem í 26. gr. segir, gegn um eftir mati, nema 

um semji. 

  

20. 

15 
júní



  

28. gr. 
I. Rjett er hreppsnefnd að koma upp vatnsveitu til að fullnægja þörf- 

um almennings í hreppnum á vatni, semkvæmt IT. gr. Áður en fyrirtækið er 
afráðið, skal hreppsnefnd láta verkfróðan mann rannsaka staðháttu og ef til- 
tækilegt þykir að framkvæma verkið. sera nákvæma frumdrætti að veitunni 
og áætlun im stofnkostnað oo árlegan rekstrarkostnað. Kostnað af rannsókn 
þessari skal telja til stofnkostnaðar vatnsveitunnar, ef hún kemst á. en greiðist 
ella úr sveitarsjóði. 

2. Ekki má ákveða að koma upp vatnsveitu á kostnað hrepps, nema 
nm så, er Í 1. lið 

1 | i 

   
ranns 

  

je, að ölln athuguðu, J i 
fyrir að minsta f 3 as osti helmino af 

  

n að gera veituna og 

  

starfrækja hana, eða það verði samþvykt emætum hreppsfundi. Á þær fast- 
£ 

a sam kvæmt framanskrå 
eignir í hreppnum, sem ekki nota veitun du, må ekki 
vatnsskatt leggja. 

3. Þá er hreppsnefnd hefir löglega samþykt að koma upp vatnsveitri 
samkvæmt 1. og 2. lið, 

  

senda sambyktina åsamt öllum þeim gögnnn, 
    

  

sem Í Hðum segir, til oddvita sýslunefndar. og skal hann síðan senda    gögnin. umsögn sýsinnefndar, ráðherra til staðfestingar. Þesar fengin er 

nd látið framkvæma verkið. 

'Jörðir allar nm vatnsveituna. þar á meðal 

srælssratni 1 
a heysivaftni met       201, hreppsnc til almenni      

um kostnað af því, notkum, 

  

mælt um vatnsveitur. að því 

     hreppur út af fyrir sig. eða Í 

sínum á vatni sam- 

   veitu ve 

mæli 
  

2. Stjórn vatnsveitufjelags semur sambyktir hess, bar å medal gjaldskrå. 

  

3. Að öðru leyti 

  

fara eftir ákvæðum 20.27. er. 

30. gr 

1. Nú eiga 2 eða fleiri fasteion, og vilja sumir stofna til vatnsveitu til 
heimilis. og búsþarfa á eigninni. og getur þá sá eða þeir, sem meiri hluta fast- 
cigna eiga, ákveðið að gera veituna. enda er hinum þá skylt að taka tiltölulega
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þátt í kostnaði öllum af henni, ef metid verdur, ad fasteigninni muni verda 

meira hagræði af veitunni en sem kostnaðinum nemur. 

2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd og umsjón verksins, eða 

um niðurjöfnun kostnaðar, þá skal skera úr með mati. Skal matsnefnd kveða 

á um það, hver eða hverjir skuli hafa umsjón eða framkvæmd á hendi, telja 

kostnað til ákveðins árgjalds og tiltaka gjalddaga. Rjett er að stofnkostnaður 

ásamt vöxtum sje greiddur í jöfnum afborgunum á 15 árum, ef aðili óskar 

þess. Hver aðilja sem vill, getur beiðst staðfestingar ráðherra á matsgerð, og 

má taka tillöe lögtaki, ef matsgerðin verður staðfest. 

1. Ef maður getur ekki aflað sjer vatns í landareign sinni til heimilis- 

og búsþarfa, eða þar er að mun kostnaðarsamara eða bagameira að afla þess 
  

en af landareion annars manns, þá er honum rjett að afla þess þaðan, enda 

sje þar vatn afgangs frá heimilis- og búsþörfum. Er honum rjett að fara yfir 

land annars manns í því skyni, en gera skal hann svo litinn usla sem unt er 

og bæta tjón á landi eða vatnsbóli og kosta verð þess og viðhald að sínum 

hluta, eftir mati, nema samkomulae verði. 

2. Gera má maður brunn eða annað vatnsból í landi annars manns, 

ef svo er ástatt sem í 1. líð segir. Um bætur fer þá og sem þar segir, eftir því 

sem við 

32. gr. 

1. Nú þarf maður að taka vatn af landi annars manns í vatnsveitu til 

þarfa eignar sinnar, samkvæmt 17. er rjett, enda sje vatn 

nægt, er eigi sje notað til s    2. Ef lögnáms þarf samkvæmt getur ráðherra veitt 

  

leyfi til þess. Fer þá um mat og endurgjald sem í segir 
DJ segir. 

Beita má ákvæðum 2. liðs 25. gr., ef vatn er tekið samkvæmt 1. lið 

þessarar greinar. 

  

Nú þarf maður vatnsveitu ti sin, verksmiðjuiðnaðar eða ann 

  

arar iðju, og er honum þá rjett að 

  

atn eftir þörfum, enda sj 

enginn með því sviftur vatni til þarfa þeirra, er í 17. gr. segir. Svo er honum sl. 

EN 
og heimilt, ef ráðherra leyfir, að heimta af hendi látið nauðsynlegt land og 

z e . oO c 

  

landsafnot til veitunnar, gegn 3 

Ákvæðum 2. Mös 25. gr. og 

  

eftir mati, nema aðiljar verði 

  

{. gr. má beita svo sem við 

34. gr. 

Hverjum þeim, sem ekki hefir tekið í öndverðu þátt í vatnsveitufyrir- 

tæki, er rjett að gera það síðar, enda verði það metið, að vatn sje til þess 5 , i . Á 

15 
20. júní



15 
20. júní 
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nægilegt og að það valdi eiganda veitunnar eigi verulegu óhagræði að öðru 
leyti. En hlíta skal hann þeim ákvæðum, sem sett eru eða sett verða um notkun 
vatnsins og meðferð veitunnar. Svo skal hann og greiða endurgjald fyrir vatns- 
notin eftir mati, nema samkomulag verði. 

35. gr. 

Vatnsveitur, sem gerðar hafa verið með heimild í eldri lögum, skulu 
a þeim reglum, er þar segir. Þó skulu fyrirmæli 34. gr. einnie taka til 

  

í 

  

slíkra vatnsveitna. 

IV. KAFLI. 

Um áveitur. 

36. gr. 

Landeiganda er heimilt að hagnýta sjer vatn, sem er á landareign hans 

eða um hana rennur, til áveitu í ræktunarskyni á hana sjálfa eftir þörfum, 
, 

enda sje en   ginn sviftur með því neysluvatni (15. gr. a--b) nje neinum bakaðir 

óhæfilegir örðugleikar um útvegun neysluvatns nje því spilt fyrir neinum, svo 

að veruleg óþægindi sjeu að. 

37. gr. 

Þar sem merkivötn skilja landareignir, er hvorri rjett að nota vatnið 

eftir þörfum sínum. Þarfir samkvæmt 17. gr. ganga fyrir áveituþörf. Ef vatn 

er svo lítið, að ekki nægi báðum eða öllum, skal ákveða skifti og notkun þess 

með mati. 

38. gr. 

Rjettur til hagnýtingar á vatni til áveitu verður ekki frá landareign 

skilinn, sbr. þó 37. gr., nema vatnið sje tekið til neyslu (15. gr. a—b) eða til 

áveitu á aðrar landareignir samkvæmt 39. gr. Ef ágreiningur verður um það, 

hve mikið vatn þurfi til að fullnægja áveituþörf landareignar, skal skera úr 

því með mati. 

39. gr. 

|. Nú er ekki nógu mikið, nógu gott eða nógu auðtekið vatn fyrir hendi 

innan landareignar til áveitu á hana sjálfa, og er þá eiganda hennar eða not- 

anda rjett að krefjast áveituvatns eftir þörfum úr öðrum landareignum, með 

þessum takmörkunum : 

a, að enginn sje fyrir það sviftur vatni til þarfa samkvæmt 17. gr. nje nein- 

um bakaðir óhæfilegir erfiðleikar um útvegun slíks vatns, nje því spili 

fyrir neinum, svo að veruleg óþægindi sjeu að.
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b. að ekki þurfi að nota sama vatn til áveitu á þá landareign sjálfa, sem 

vatnið er tekið í. 

  

X 2 ls ; rr 1 ; ; arður af notkun þess til áveitu þa ÖL mun 

  

minni en arður af notkun þess til þeirrar áveitu utan landareignarinnar 

sem vatnsins er krafist til. 

2. Nú rís ágreiningur um, hvort taka vatns til áveitu utan landareignar 

þeirrar, sem vatnið er tekið í, fari í bága við framangreindar takmarkanir, og 

getur þá hvor aðili látið meta, hvort taka vatnsins sje heimil samkvæmt ákva 

  

um greinar þessarar. Ef taka vatnsins er metin heimil, en talið er að af henni 

stafi auknir erfiðleikar um samkvæmt Í“. grein eða       
spjöll á því vatni eða skaði að vatnstökunni leyti, þá skulu ákveðnar 

fnllar bætur fyrir alt þetta. 

Sá, sem þarf að haf: 

  

afnot af landi annars manns til þess að koma 
   

upp, halda við eða starfrækja áveitu, getur tið matsgerð fara fram, ef sam- 

komulag næst Hf tjón það, sem verkið í heild sinni bakar öðrum en 

    

mun mumna em AO0OUT Sa, avetueiganda, er 1 

  

    ært 
em, NR 

al því, og ekki væmara 30 Tran 

  

kvæma verkið 

|         en til er stofnað. skulu landsafnotin heimi     

41. gr. 

1. Áveitum skal haga svo, að ekki sje neinum til ba veitt meira vatni 

  

: 1 gt tær Ira 1 r 

farvegt en nota þari. SVO skal úr fornu 

  

á land og af landi, að öðrum 

tur í fornan farveg, ef unt er, og svo 

    sm gerleet þykir. 

  

2 telur einhver sjer mem að áveitu annars manns og samkomulag 
Þri 4 2 4 v words lr 1 ap A gr næst ekki, og getui sa, er telur sig verða, Krafist matsgerðar.     

ViISu skaða að avel       nm þó mun minni þeim >, 

sem hinn hefir a 

  

henni, og skal áveitan þá að síður heimi, en fullar 

  

bætur skal meta. 

ja áveitu í ræktunarskyni á fleiri    Nú þykir hentugt að stofna 

  

landareignir í einu lagi, og geta þá eigendur landareigna þeirra, sem áveitunni 

er ætlað að ná yfir, gert með sjer á 

  

T a flag Earinima for tr Um fjelagsstofnunna fer eftn 

á WT ra g Ág ákvæðum Kl. kafla. Lög 

  

i ss awvntan ert kt, en áveitan nefnist fjelagsins nefnast áveitusamþi 

  

máveita. 

  Þegar löggilt áveitnsamþykt hefir verið sett, eru   

leiguliðar á því svæði, sem áveituverkinu er ætlað að 1     landsafnot til mannvirkja, er áveituna varða, 

15 
20. júni



15 
20. juni 
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efni úr landinu, hvort sem er grjót eða önnur jarðefni, í fyrirhleðslur, garða, 
stíflugerðir eða umbúnað skurða o. s. frv. og yfir höfuð að þola allar þær 
kvaðir, óhagræði eða takmarkanir á afnotarjetti, sem áveituverkið hefir í för 
með sjer, enda komi fullar bætur fyrir. Ef eigi næst samkomulag um bætur, 
skal ákveða þær með mati. 

dd. gr. 

Kostnaði öllum af samáveitu skal stjórn hennar jafna niður á landar- 

eignir þær, sem áveitan nær yfir, aðallega eftir stærð þess lands, er vatn næsi 

yfir. Þó skal taka tillit til þess, hvernig land liggur við áveitunni og hver not 
geta orðið af henni fyrir það, í samanburði við aðrar landareignir. Matsnefnd 

z skal skera úr, ef ágreiningur verður um niðurjöfnun. 

45. gr. 

Ef einhver vill gerast hluttakandi i samåveitu eftir ad henni hefir verið 

komið á, með þeim hætti, að hann fái vatn til áveitu á land sitt, þá á hann 

rjett til þess. ef það er að dómi matsmanna samáveitunni bagalaust. En skylt 

er honum þá að taka þátt í kostnaði öllum af áveitunni, bæði stofnkostnaði 

og árskostnaði, að rjettri tiltölu við aðra aðilja. 

46. gr. 

1. Nú er samþykt ger um samáveitu, og skal þá hver landeigandi greiða 

stofnkostnað og árlegan kostnað af samáveitunni eða þeim hluta, sem eftir niður- 

jöfnun samkvæmt 44. gr. kemur á landareign hans. 

    

2. Leiguliði á jörð, sem samáveitan nær til, er skyldur að viðlögðum 

ábúðarmissi, að standa landsdrotni árlega skil á upphæð, er samsvari umsjónar- 

og viðhaldskostnaði, að viðbættum ársvöxtum af stofnkostnaði áveitunnar, að 

þeim hluta, er kemur á býli hans samkvæmt niðurjöfnun. 

Nú hefir staðfest samþykt verið gerð um samáveitu, en eigandi einhvert- 

ar þeirrar landareignar, sem áveitan á að ná til samkvæmt samþyktinni, neitar 

að taka þátt í kostnaði við áveituna, og getur þá stjórn samáveitunnar krafist 

þess, að landareignin sje tekin lögnámi handa áveitufjelaginu. 

48. gr. 

I. Nú eiga menn landareign í fjelagi, og vilja sumir veita á hana vatni, 

en sumir eigi, og getur þá sá eða þeir, sem meiri hluta landareignar eiga, ákveðið 

að framkvæma fyrirtækið, enda er hinum þá skylt að taka tiltölulegan þátt í 

öllum kostnaði af því, ef metinn verður mun meiri hagnaður en kostnaður. 

2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd eða umsjón verksins eða 

um skiftingu kostnaðar, þá skal skorið úr með mati. Skal matsnefnd kveða á um



41 

það. hver eða hverjir skuli hafa á hendi framkvæmd og umsjón verksins, telja 15 
kostnað til ákveðins árgjalds og tiltaka gjalddaga. Stofnkostnaði ásamt vöxtum 

x 
ep . AN 2 20. Júní skal skift 1 jafnar årereidslur, ef ad Int     r þess, þannig að honum sje lokið 

á 16 árum. Beiðast má maður staðfestingar ráðherra á matsserð. oe má taka f g 
tillög lögtaki, ef matsgerð verður staðfest. 

V. KAFLI. 

Um notkun vatnsorku. 

19, ør, 
1 I. Eiganda landareignar, sem vatnsrjettindi fy svo og öðrum, sem 

  

heimildir hafa á þeim tekið, er rjett að nota það vatn, sem wm hana tennur til 
að vinna úr því orka, enda sje enginn fyrir það sviftu 

  

því vafni, sem hann 
þarf að nota samkvæmt LH. og IV. kafla, nje neinum bakaðir óhæfi 

  

lerkar um slíka notkun, nje vatni, er nota þarf með þein hætti. spilt fyrir nein- 

um. svo að til verulegra óþæginda horfi. 

2. Eigi má umráðamaður vantstjettinda virkja hluta af fallvatni. sem 

hefir meira en 500 eðlishestöfl, nema leyfi ráðherra komi til. og má binda leyfið 
þeim skilyrðum. sem hann telur nauðsynleg til þess að hagkvæm virkjun á 

fallvatninu geti síðar farið fram, eða synja um leyfið, ef ekki þykir gerlegt að 
setja fullnægjandi skilvrði um þetta. 

3. Nú vill umráðamaður vatnsrjettinda virkja fallvatn. sem nemur meiru 

en 500 eðlishestöflum, og skal hann þá beiðast leyfis ráðherra áður byrjað sic á ! yt, } 

  fyrirhuguðu   framkvæmd verksins. og jafnframt senda frumdrætti af hinum á 

  

mannvirkjum. Leyfi má binda þeim um um vatnstökuna. gerið og til- 

högun mannvirkja, tegund og spennu raforkustraums, sem nauðsynleg bykja til 

bess ad tryggja almenningshagsmumi, bar å medal sjerstaklega það, að unt verði 

  

  

  

seinna meir að koma hentugu skipulagi á orkuveitu til almenningsþarfa í hj 

aði því eða landshluta, sem orkuverið eða veitan er í. Enn fremur má setja 
skilyrði um það. að almenningi í nágrenni við veituna sje veittur kostur á orku 

úr henni með þeim hætti, að ráðherra skuli setja gjaldskrá um verð á orku. ef 

orka verður seld almenningi frá verinu, eða úrskurða ágreining um orknverð. 

    svo að báða aðilja skuldbindi, enda þótt engin gjaldskrá hafi verið sett. 

50. gr. 

1. Rjett er eiganda landareignar að gera stífln í vatnsfarvegi og veita 

vatni úr eðlilegum farvegi. hvort sem er nm opinn skurð. pípu eða jarðgöng. 

ef nauðsynlegt er vegna vatnsorkunota samkvæmt 49. er., enda sjen ekki gerðar 

     skemdir á landi annara manna um nauðsyn fram. Eigi má veita meira vatni 

úr eðlilegum farvegi í þessu skyni en þörf er á, en öllu skal því veitt í fornan 
farveg áður en landareigninni sleppir. nema samlög sjen milli fleiri landareigna 

um orkuvinslu.
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15 
0. j íni hennar breyta í raforku og veita um landareign sína ef 

9, Vatnsorku þeirri, sem unnin er samkvæmt 49. gr., má umráðamaðni 

  

raforkutaungum ofan 

jarðar eða neðan. 

    
x 

ur ráðherra veitt lösnám með þeim hætti. = Í 

  

3. Ef nauðsyn þykir á vera, í 

sem í 55. er. segir. 

. Teri s 1. Þar sem merkivötn 

  

aa rjett til að nota vatn úr þeim samkvæmt 49.    Já eigandi 2. Nú nægir merkivatn e 

  

atnsorkunni. sem svarar hálfu rensli 

  

hvorrar fyrir sig rjett til svo mi 

merkivatnsins og fallhæð þeirri, sem er fyrir landi hans, enda hafi ekki önnur 

lögmæt skipun verið á gerð. 

  

og þarf að nota til þess land himnum megin, og    

    

anda þess    

    

   

lands að gera sti nota vatnið að Nú verða þeir á 

þessa skipum sáttir, framkvæmd verksins, skiftingu kostnaðar eða 

vatnsnot, og skal þá skera úr með mati. 
4) 

  

vill eigandi annars vatnsbakkans ekki taka þátt i stiflugerd, og 
6 ráðherra. samkvæmt 50. er. 3. lið, til afnota af landi 

  

getur hinn þá 

hans tilað fr: a áskilja það í 

  

leyfi, að stíflu verði svo 

hagnýta sjer þann hluta án þess að breyta þurfi 

stíflu að mun. en kostni af slíkri tilhögun, skal sá 

Ban hann notar ekki vatnsorku þá, sem hann á tilkall til) má sá, er 

jer hana kauplanst. Nú hagnýtir sá, er ekki tók þátt í n 

  

tíflu gerði, hagnýta s 

stíflugerð. sjer síðar vatnið, eða lætur annan gera það, að einhverju leyti eða 

  

öllu, og skal hann þá taka þátt í stof kostnaði og viðhaldskostnaði eftir mati, 

  

nema um semjl. 

I. Nú eiga menn Í ku úr sama fallvatni, enda taki    52. gr. eigi til þess. og verð "tie, hvernie það skúli notað til orku- 

vinslu, og vetur þá ráðherra heimilað, að þeir, sem tilkall eiga til meira en 

ir vatnsmagni og fallhæð, leysi til sín til- 

  

helmines 

fallvatnsins 

  

kall minni hlutans. Þetta er þó að hagnýti 

  

í heild sinni sje að mum hallkvæmari en hagnýting hluta innlevsenda út af fyrir 

  

sig, og að ekki sje skertur rjettur þriðj hann kann að hafa fengið 

    

yfir vatnsrjettindunum áður en laus 

  

9. Sá hluti vatnsorkurjettar, er maður leysir til 

skal metinn sem hluti alls rjettarins. Þó skal taka til 
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virkjunarkostnat vatnsorkurjettinn, er til- 15 
… … TT a + c un 

tölnlega mikill eða lit 20 júní 

3. Ágrein setur, skal ráða til lykta    
með mati, 

od. gr. 

1. Ráðherra er rjett að taka lögnámi sjerhvert fallvatn, virkjað eða 

óvirkjað, tilað vinna úr því orku til almenningsþarfa, svo og orkuver eða orku- 

veitur, ef nauðsynlegt þykir til að í a skipun á orkuveitum um eitt- 

  

hvert svæði, og að veita orku eftir n Jarðar eða neðan til neysin- 

staðanna, enda sje gætt fyrirmæla 49. gr. 1. ðs um vatn, er einhver kann að 

þurfa að nota samkvæmt 1Íl. og ÍV. ka 

2. Nú hefir ráðherra framkvæmt lögnám samkvæmt 1. lid, og skal þá 

bíða af vatnstöku eða orkuver 
1. 12 12 

fult endurgjald koma til handa þeim, er tj 

  

eða orkuveitn áttu. Svo skal og öllum þeiin, er fengið hafa orku frá veri því 

  

    
eða veitu, sem lögnámi var tekin, ger kostur á kn en þeir hafa 

áður fengið frá verinu eða veitunni og ekki m en samningar 

standa til. Ef menn greinir á inn efni þan. er skal skera 

  

úr með mati. 

3. Rjett sinn samkvæmi 

  

ari grein getur ráðherra, eftir því 

á stendur, notað, hvort sem er með því að framkvæma virkjunina sjálfur eða 
| leyfa öðrum |] ef því er að skifta.    þess gætt. að 

  

hjeruðum í grend við fallvatnið sje ekki afla sjer nauð- 

  

synle orku. 

  

Þegar ráðherra hetir eera orkuver eða 

a því svæt orkuveitu samkvæmt 54. er.,    sínum og lóðum, 

       

  

x £ 1 di Ta ” 1 nn vir SA hr ” ? svo og að at hendi land og mannvirki og at hver afnot af 

landi. takmarkanir á umrådarjetti og åbægindi, sem 
a 7 " 1 1 7 ÆT 1 I c gt amil Be framkvæmdar verksins, vidhalds bess og starfrækslu     
sem skal ákveða með mati, ef samkomulag næst ekki 

  

    F og ol mur om I u I bvi takm fer bå eftir ákvæð.    
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15 2. Ráðherra skal auglýsa þrisvar sinnum í Lögbirtingablaðinu ákvörð- 

20. júni in um stofnsetning orkuvers eða orkuveitu og um takmörk veitunnar. 

57. er, 

Í. Nú eiga einstakir menn, fjelög eða hjernð orkuver eða orkuveitur í 

því takmarki, sein auglýsing samkvæmi 56. lið er gefin úl Íyrir, og skulu gl, í ! £ 

  

þá eigendur þeirra skýra rådherra frå því innan 3 mánaða frá síðustu birt 

ingu auglýsingarinnar, ef þeir óska að halda starfrækslunni áfram, og ákveð 

ur hann þá staðartakmörk þess fyrirtækis umm leið og hann veitir því leyti til 

að starfa álram. Þetta leyti veitir engan frekari rjett en þeir höfðu áður, og 

er því ekki til fyrirstöðu, að ráðherra stofnsetji og starfræki orkuver eða orku 

veitur innan takmarka fyrirtækisins. 
. 2. Orkuver, er gerð hafa verið samkvæmt lögum nr. 28, 20. okt. 1913, 

= o lögum nr. 51. 3. nóv. 1915, ern undanþegin niðurlagsákvæði 1, liðs þess 

Arar greinar. 

58, gr. 

Nú vill hjeraðsstjórn koma upp vatnsorkuveri eda raforkuveitu til þess 

að fullnægja þörf almennings í hjeraðinu á raforku, og skal hún þá beiðast 

samþykkis ráðherra til þess og jafnframt senda honum, áður en byrjað er á 

verkinu, frumdrætti að hinum fyrirhuguðu mannvirkjum, ásamt lýsingu á þeim. 

Samþykki ráðherra, má binda skilveðum um vatnstökuna, gerð og tilhögun 

mannvirkjanna, tegund og spennu raforkustraums, sem nauðsynleg þykja til 

að tryggja jafnrjetti notenda oe almennineshagsmuni, þar á meðal sjerstaklega 

það. að unt sje seinna meir að koma hentugu skipulagi á orkuveitu til al 

menningsþarfa í landshluta þeim, sein hjeraðið er í. 

59. er. 

Þegar hjeraðsstjórn hefir ákveðið að koma upp vatnsorkuveri eða raf- 

orkuveitu og fengið til þess samþykki ráðherra, er henni rjett að taka löo- 

námi fallvatn, virkjað eða óvirkjað, til afnota í því skyni, enda sje sætt fyrir- 

mæla 49. er. 1. líðs. um vatn það, er einhver kann að þurfa að nota sam- 

kvæmt III. og IV. kafla. Fyrirmælum 55. gr. má og beita hjer. Um bætur og 

annað fer eftir 54. er. 2. lið. 

60. gr. 

Jorn hefir komid upp orkuveitu samkvæmt 58, gr., getur 

  

Pbegar hjeradsst 

rådherra veitt henni einkarjett, samkvæmt 56. gr.. um tiltekið árabil; þó aldrei 

lengur en oikuveitan fullnægir allri eftirspurn eftir orku í takmarki sínu. Um 

orkuver, sem þar kunna að vera fyrir, fer eftir ákvæðum 57. gr. 

61. 

1. Hyjeraðsstjórn leggur orkutaugar svo. að sjerhver, sem Óskar að fá 

til sín orku í takmarki orkuveitunnar, nái til þeirra á jafnhentugum stað sem
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aðrir notendur yfirleitt. Ráðherra getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef 

nauðsyn þykir til vegna staðhátta. Frá orkutaugum þessum leggur húseigandi 

heimtaug til sín á sinn kostnað. nema hjeraðsstjórn hafi ákveðið, að orkuveita 

skuli kosta þær að einhverju leyti eða öllu. 

2. Nú vill einhver. sem býr utan takmarks orkuveitu. hvort sem er innan 

hjeraðs eða utan, fá orkutaug til sín, og er honum það rjett, ef orkuveitan er 

aflögufær, enda beri hann sjálfur allan aukakostnað, er veitan heim til hans 

hefir í för með sjer. Ef ágreiningur verður, sker ráðherra úr. 

3. Heimilt er hjeraðsstjórn að gera þeim mönnum betri kjör um heim- 

taugar, er gerast notendur orku innan tiltekins tíma frá því er starfræksla orku- 

veitu hefst. en þeim, er síðar koma til. 

1. Gjald fyrir raforku skal ákveða í gjaldskrá, er hjeraðsstjórn semur 

og ráðherra staðfestir. Gjöld samkvæmt gjaldskrá má taka lögtaki. Gjaldskrá 

skal endurskoða ekki sjaldnar en 5. hvert ár. 

2. Ef árskostnaður af orkuveitu verður meiri en það. sem inn kemur fyrir 

notkun hennar yfir árið samkvæmt gjaldskrá, má greiða það. sem til vantar. úr   

  

| i 

hjeraðssjóði. Þegar bannie stendur á, er heimilt að krefja atkagjalds af not- a) B æ . J 

endum utanhjerads, er nemi jafnmiklum hluta af gjaldi þeirra yfir árið sam- J . | . 

kvæmt gjaldskránni, sem tillag hjeraðssjóðs nemur miklum hluta af årstekjum 

orkuveitunnar samkvæmt gjaldskrá. þeim er fengnar hafa verið innanhjeraðs. 

3. Ef árstekjur af orkuveitu verða meiri en árskostnaður af henni, að 

meðtalinni hæfilegri fyrningu, er heimilt að láta afganginn renna í sjóð hjer- 

aðsins. Nú nemur tekjuafsaneur sá, sem þannig er ráðstafað, meira en 10% 

af tekjnupphæð þeirri alli, sem komið hefir inn samkvæmt gjaldskrá fyrir 

notkun orkuveitunnar yfir árið, og eiga notendur utanhjeraðs þá rjett til endur 

greiðslu á því, sem umfram verður, að sínum hluta. 

63. er. 

Hjeradsstjorn getur sett reglur, med sambykki rådherra, um notkun raf- 

orkunnar, meðferð á raforkutækjum og önnur atriði, er orkuveilu varða. 

64, gr. 

I. Nú vill löggilt kauptún, sem eigi er hreppur út af fyrir sig, eða hverfi 

kora sjer upp orkuveri eða orkuveitu til að fullnægja þörfum sínum á raforku, 

og geta þá eigendur landareigna þeirra, sem nota ætla orkuveituna, gert með 

sjer fjelag, er nefnist orkuveitufjelag, en lög fjelagsins nefnast orkuveitusam- 

þykt. Um fjelagið fer eftir ákvæðum XI. kafla, að því leyti sem ekki er sjer 

staklega ummælt í þessum kafla. 

2. Samþykki ráðherra slíku fjelagi til handa má, auk þess, sem segir í 

58. gr., binda þeim skilyrðum, sem ákveðin kunna að verða Í sjerleyfislögum. 

15 
20. júní



  

xx 
63, gr., pannig ad í stað hjeraðs- 15 3. Áð öðr 

20. júni stjórnar Kemur S 

    
g Í stað hjeraðs kemur orkuveitufjelag. 

x 4 - að taka í því skyni 

  

þá ráðherra leyft 

  

veitu, sem fyrir er, og hef- 

ir ekki umráð yfir öðru fallvatni, eða honum yrði mun kostnaðarsamara að 

virkja það, enda vei nstökunni talinn mun meiri en tjón 

    
         

hins af missi 49. 1. liðs um vatn til notkunar 

samkvæmt 1Il. og 

s le Í l6gnaáan 

] tkunar 1 I em en 500 edlishest- 

| setur ráðh n fremur sett þau skilyrði, er í 49. gr. 

fer samkvæmt 54. gr Hið 

  

Nú er fallvatn tekið 54., 59., 64, eda 65. gr., og er bå 

eiganda þeirrar landareignar, sem það er í, rjett að krefjast þess. enda hafi rjett 

  

I 
uvinn til orkanytingar ekki verid å0ur skilinn cigninni, ad honum verdi 

látin í tje raforka til þarfa sinna, í stað endurgjalds 1 peningum, frå orku- 

rarandi oildir, ef svo er ástatt sem i verinu. * 

  

t, þó svo, að heimta     í is orku má endurej: 

  

cilinn við landareign. 

  

getur leiguliði þá gert 

veltuna á sinn kal þá skylt að kaupa veitutækin eftir 

mata, þegar leignliði fer frá } ii, enda sje orka þá vís framveeis, ei01 skem- 
    

ur en næstu 3 á staðfestri 

    
jaldskrá. og sje kostnaður 

  

við heimtaugar el 

  

ir aðra notendur orku frá því veri. 

VI. KAFLI. 

Um vatnsmaiðlun. 

68. gr. 

I. Ráðherra er heimilt að gera mannvirki og aðrar ráðstafanir til miðl- 

unar á vatnsmagni í vatnsfall til orkunýtingar eða í öðrum tilgangi. 

2. Þegar ákveðið hefir verið að framkvæma miðlun samkvæmt 1. lið, 

hefir ráðherra heimild til lögnáms 

3. Nú he ] 

  1 samkvæmt 55. er. 

Sherra ke 

  

119 å stof 

  

mn 110 

  

un samkvæmt framanskrådu. og



getur hann bå åkvedid, ad eigen     » annara atvinnufyrirtækja, sem 

  

   

  

hafa not af midluninni, d i rikissjod, er åkvedid sje banni: 

ninni, greiði að tiltölu rjettri við að allir þeir, 

sinn, og þó 

  

Ssamans, en    kosta viðhald stnaðinn á 4060 árum. Ef 

með Imati.         ágreiningur vert 

4. Ráðherra getur sett þær ákvarðanir um afnot vatnsi 

  

a þeirra, er 

m þykja nauðsynlegar til að afstýra eða ráða bót miðlunin tekur til, sem honu 

á tjóni eða óhagræði fyrir almenning eða einstaka menn. 

1 ár ag satme vott | a? Es råen: ratar , 

Í, Kkådherra setur veiti til að framkvæma vatnsmiðlun 

með beim skilmálum, er bur 

  

að cætt sje hagsmuna ríkisins, al- 

mennines eða emstakra manna. 

  

9. Umráðamenn valnsrj     

altre mo Nu Gal far 
fakir menn 604 110108 Iran 

  

I. Nú vill hjerað, orkuveitufjelag eða en 
. 1 rr x 

iver, sem beim er heimilað      kvæma vatnsmiðlun til afnota ha eða leyfi 
{ 

ta svo á. sem miðlunarfyrirtækið 

  

að koma upp samkvæmt V. kafla, og 

sje einn liður í orkuverinu, þannig að öll ákvæðin í V. kafla 58—65. gr. ná til 

miðlunarfyrirtækisins að því leyti sem þau geta áll við, Þó skal ávalt þurfa 

sjerstakt leyti til miðlunar: 

a. Þegar fyrirtækið getnr haft í för með sjer skaðleg álnif á umferð um vatns 

fall eða veiði eða notkun vatnsins Hl áveitu eða annars, svo að verulega 

muni um. 

h. Pegar bad veldur því, að land eda landsnytjar komast svo undir vatn eða 

  

spilast svo. að telja megi verulegt tj 

c. Þegar það getur að öðru leyti valdið öðrum tjóni eða skaðlegri breytingu 

á landsháttum, svo að verulegt megi teljast. 

d. Þegar forræðis eða afnota þarf af landi annara eða rjettindum, enda verði 

ekki allir rjetthafar sáttir á framkvæmd verksins. 

9. Framangreind ákvæði taka og til breytinga á eldri miðlunarvirkjum. 

3. Það, sem mælt er í lögum þessum um vatnsmiðlun, tekur og til mann- 

virkja og fyrirtækja til aukningar á vatnsmagni með veitu úr öðru vatni. 

4. Bætur fyrir tjón af miðlunarvirkjum skal greiða eftir mati, ef ekki 

verður samkomulag. Ennfremur má binda miðlunarleyfi þeim skilyrðum, að 

leyfishafi greiði fyrir fram bætur að öllu leyti eða einhverju eða setji tryggingu 

fyrir þeim. 

    

15 
20. júní



15 71. gr. 

20. juni Nú þykir efasamt, hvort svo er ástatt sem í 70. gr. 1. lið a—d segir, og 
getur þá sá, er miðlun vill framkvæma, svo og hver sá, er telur hana varða hag 

Skulu matsmenn bjóða ráðherra með 

  

sinn, krafist matsgerðar um það mál. 

Í vikna fyrirvara að vera við matið, og auglýsa stað og stund. með þeim hætti. 

að hagsmuna að gæta, ef miðl- 

  

er þeir telja fullnægjandi, þeim. er ætla má 

unin kemur til framkvæmda. 

72. gr. 
Leyfi til vatnsmidlunar, sem veldur almenningi eða einstökum mönnum 

baga eða tjóni, má venjulega ekki veita. nema telja megi tjónið eða bagann 
lítils virði, borið saman við þann hagnað, sem fyrirtækið hefir í för með sjer, 
enda sje einnig tekinn til greina í þessu efni áætlaður kostnaður af fram- 
kvæmd þess. 

73. ør. 

Af hendi landsstjórnarinnar skal hafa sjerstakt eftirlit með Öryggi mann- 
virkja þeirra, sem gerð eru til söfnunar vatni í miðlunarskyni, og er eigendum 
mannvirkjanna jafnan skylt að framkvæma tafarlaust þær ráðstafanir, sem fyrir- 
skipaðar verða til örvegis, svo og að haga framkvæmdum öllum eftir þeim 
fyrirskipunum, sem gerðar verða vegna hagsmuna ríkis, almennings eða ein. 
stakra manna. 

14. or. 
1. Mannvirki þau, sem leyft er ad koma upp samkvæmt 69, eða 70. or, 

sja, nema ráðherra leyfi.    Má eigi niður leg 

2. Þegar mannvirki er lagt niður, þá er eiganda skylt að gera þær råd- 
síafanir, sem ráðherra heimtar, til að afstýra hættu eða tjóni þar í grend eða á 
eignum, sem neðar liggja við vatnsfallið. 

3. Greiða skal bætur fyrir tjón eða óhagræði. sem niðurlagningin veldur, 
eftir mati, ef ekki semur. B 

  

askvidan hvílir á eiganda niðlunarvirkja. 

VIL. KAFLI. 

Um varnir lands og landsnylja gegn ágangi vatna. 

75. gr. 
I. Rjett er ríkinu, hjeruðunum. vatnafjelögum og einstökur: mönnum að 

hlevpa niður vatnsfarvegi, víkka hann eða rjelta, gera nýjan farveg, Hóðsarða 
og fyrirhleðslur eða önnur mannvirki í vatni eða við það í því skyni að verja 
land eða landsnytjar við spjöllum af landbroti eða árensli vatns. 

2. Nú þarf sá. er vill framkvæma mannvirki slík sem í 1. lið segir, til þess 
afnot af landi annara manna, og getur þá ráðherra veitt heimild til lögnáms 
samkvæmt 55. er.
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3. Nú þykir tjón eða hætta búin eign annars manns eða rjettindum af 

mannvirkjum slíkum sem í 1. lið segir. eða að af þeim mundu stafa óhæfilegar 

tálmanir almennri umferð eða tjón eða hætta hagsmunum almennings, og má þá 

því að eins framkvæma verkið, að leyfi ráðherra komi til. Leyfi má binda þeim 

skilvrðum, sem nauðsynleg þykja vegna hagsmuna ríkisins, almennings eða 

einstakra manna. 

4. Bæta skal tjón og spjöll á eignum annara, sem leiðir af framkvæmd- 

um samkvæmt þessari grein. Bætur skal ákveða með mati, ef eigi semur. 

1. Nú framkvæmir ríkið fyrirtæki þan, er í 75. gr. segir, og getur ráð- 

herra þá ákveðið, að þeir, sem hafa hag á landi sínu eða landsnytjum af. þeim, 

skuli taka þátt í kostnaði öllum eða í þeim hluta kostnaðar, sem ráðherra ákveð- 

ur, svo og Í viðhaldi eftirleiðis að tiltöln við það. hvers virði hagurinn verður 

hverjum þeirra talinn eftir mati. 

2. Samskonar ákvörðun má og taka, ef slík fyrirtæki þykja nauðsynleg, 

Þegar einhver þeirra, sem hlut á að mál, hrindir þeim í framkvæmd, og allir 

þeir landeigendur eða rjettinda, sem hag hafa af fyrirtækinu á landi sínu eða 

landsnytjum, geta ekki komið sjer saman um að vinna verkið í fjelagi. 

3. Tillagsskvldn slíka sem áður greinir má og með sama hætti leggja 

á til að standa straum af tiltölulegum hluta kostnaðar af mannvirkjum eða 

öðrum framkvæmdum, er í senn miða til varnar við spjöllum af vatnavöxtum 

eða flóði. til þurkunar lands. fyrirgreiðslu wnferðar eða notkunar vatnsorku. 

(7. Er. 

Tillög samkvæmt 76. er. má taka lögtak. Nú hefir aðih, sem hag hefir 

al framkvæmdinni, eigi berum orðum samþykt fyritækið, og skal honum þá 

heimilt að greiða þann hluta. er á eign hans kemur. með árlegum greiðslum. 

er samsvari 15. hluta upphæðarimnar, að viðbættum vöxtum af því. er eftir 

stendur hverju sinni. Ef lán hefir verið tekið til fyrirtækisins, þá skulu vextir 

vera hímir sömu sem greiddir eru af lánsfjenu, en ella 5% árlega 

Vill. KAFLI. 

Um þurkun lands. 

78. ør. 

l. Veita må madur bagalegu vatni af landi sinn í tásir og farvegi, þó 

að mein verði að á landi því, er við tekur, enda megi hann ekki við það losna 

með öðrum hentugum hætti. Með sama skilorði má maður og veita vatni í 

skurði í landi annara eða grafa þar skurði í því skyni, en jafnan skal þá 

skurðum svo langt fram haldið, að eigi verði verulegt tjón á landi annara 

15 
20. júni



15 
20. juni 
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manna. Bæta skal tjón er hlýst af veitunni, en taka skal þó til greina gagn þeirra 

af skurðum, er bóta krefja. 

2. Ekki má veita vatni úr skurðum eða vatnsrásum, sem alstaðar eða 

sumstaðar eru opnir, í lokræsi á landareign annara manna. nema matsnefnd 

telji bagalaust. 

1. Ef skurðir um landareign annars manns eru honum einnig til gagns, 

þá er honum skylt að taka þátt í kostnaði að skurðgreftri og viðhaldi skurð- 

anna, sbr. 80. gr. 

2. Nú vill maður veita bagalegu vatni frá sjer yfir landareign annars 

manns samkvæmt 78. gr. og má þá setja honum það skilyrði, að hann greiði 

hinum fyvrnefnda upp í skurðkostnaðinn sem svarar því gagni, er hann hefir 

Lskurðsins að sínum hluta. af skurðinum, og jafnan skal hann kosta viðhald s 

  

80. er. 

Hf einhver vill veita bagalegu vatni 
FN 
frá sjer samkvæmt 78. gr. yfir land. 

ateign annars manns, og þeim semur ekki, þá skal matsnefnd skera úr því, 

hvort þá fráveitu verði að telja bagkvæma og hvort hagurinn megi teljast meiri 

en óhagræði hins. Ef hagurinn verður talinn mun meiri, þá skal ákveða stefnu 

skurðsins, lengd hans, dýpt og breidd, hve nær hann skuli gerður, hvort hann 

skuli vera opinn eða lokaður og hvað sera skuli við uppmoksturinn. Þá skal 

og meta bætur og skera úr því, hvort landeigandi skuli taka þátt í kostnaði og 

viðhaldi, og að hve núkln leyti. 

81. gr. 

Rådherra getur heimilad lågnåm å mannvirkjun, landi og tjettindum, 

ef skilyrði 72. gr. eru fyrir hendi, í því skyni að þurka vatn, tjarnir eða mýr- 

lendi eða til þess að víkka eða rjetta farveg eða til að veita burt vatni með 

öðrum hætti, til að auka land eða bæta það. 

82. gr. 

Il. Ákvæði 48. gr. taka og til landþurkunar. 

2. Rjett er mönnum að gera með sjer fjelag til þess að þurka land. 

Slík fjelög nefnast landþurkunarfjelög og lög þeirra landþurkunarsamþyktir. 

Um fjelög þessi fer eftir 42—44., 46. og 47. gr., svo sem við á, og KI. kafla 

laga þessara. 

ÍK. KAFLI. 

Um óhreinkun vatna. 

83. gr. 

1. Bannað er að láta í vötn frá iðjuverum, eða sleppa um vötn í skurði 

eða aðrar veitur, nokkra þá hluti, fasta, fljótandi eða loftkenda, sem spilla



ol 

N 
mundu botni vatns eða bakka 

  

svo að hættulegt sje mönn 15 vatninu ' 

  

um eða búpeningi eða spilli veiði í vatninu. Bannað er og að láta slík efni á ís 20. júní 

eða svo nærri vatni, að hætt sje við að pau berist í það. 

frá 

  

2. Ráðherra getur þó veitt undanþágu þessu banni með þeim skil- 

  

yrðum, er 

a. Ef neysluvatni er spilt, skal leytið bundið því skilyrði, að iðjuhöldur leggi 

til annað jafngott vatnsból eða greiði kostnað af því að koma upp öðru 

vatnsbóli jafngóðu. 

b. Ef veiði er spilt, skal skylda iðjuhöld til að láta viðeldi í vatnið, sem 

nægi til þess að veiði haldist eigi minni en var, ella bæta veiðispjöllin full- 

um bótum. 

  

ct. lðjuhöldur skal að öðru leyti bæta það tjón, sem hljótast kann af frá- 
    

    

færslu óhreinindanna frá iðjuveri hans. 

3. Bætur skal er 

  

a eftir mati, nema um semji. 

{. Leyfi samkvæmt 2. líð má taka aftur bótalaust hve nær sem er eða 

breyta skilyrðum, ef nauðsyn þykir til vera vegna hagsmuna almennings eða 

einstakra manna. 

5. Nýtt leyfi þarf til hverrar þeirrar breytingar, sem frekari spjöll geta 

af hlotist, þótt áður hafi verið veitt leyfi samkvæmt 2. lið. 

Bannað er annars að láta sleppa í vötn um skurði eða með öðrum hætti 

1 þeim, að hætt er við að í þau berist, 

  

eða að henda í þau, á ís eða svo m 

þeim efnum, sem í 83. or. segir, ef hætt er við að þan spilli vatni, botni þess 

eða bakka, flóðhæð eða framrás. 

   

Ráðherra eða sá, er hann veitir heimild til bess, getur sett reglur til 

verndar gegn skaðlegri óhreinkun vatns, þó eigi verði af völdum iðjuvera, þeg- 

ar vatn er óhreinkað í annari sveit en þeirri, sem hætta stendur af því, enda 

geti sveitarstjórnir þær, sem hlut eiga að mál, ekki orðið ásáttar, hvað gera 

skuli. Áður en slíku máli er til lykta ráðið. skal leita álits þeirra heilbrigðis- 

nefnda eða hreppsnefnda, sem málið varðar. 

Á. KAFLI. 

Um holræsa. 

86. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn að leggja holræsi til þess að taka við skólpi og 
afrensli í kaupstaðnum.



15 
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87. gr. 

1. Bæjarstjórn er rjett að leggja gjald á hús og lóðir í kaupstaðnum 

til þess að standa straum af holræsakostnaði. Gjald má miða við virðingarverð 

fasteigna eða við stærð lóða eða við hvorttveg 

  

2. Sjerstaka Ívilnun má veita, ef lóð er svo háttað. að erfiðara er að 

koma skólpi eða afrensl frá henni í holræsi en frá öðrum lóðum yfirleitt, og 

sjerstakt aukagjald má á leggja, ef skólp frá einhverri lóð er svo á sig komið, 

að telja má meiri útejöld stafa eða munu stafa af því en öðru skólpi. 

3. Eigandi lóðar ábyrgist holræsagjald, en heimilt er honum að hækka 

leigu eftir lóð eða mannvirki á henni sem gjaldi eða gjaldauka svarar. þótt 

leiga hafi áður verið ákveðin. 

4, Holræsagjald skal ákveða í reglugerð. Gjald má taka lögtaki, þegar 

ráðherra hefir staðfest hana. Í reglugerð má ákveða, að gjaldið skuli trygt 

með lögveðrjetti í lóð og mannvirkjum lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir 

gjalddaga með forgöngurjetti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

88. gr. 

1. Bæjarstjórn leggur holræsi svo, að lóðareigandi hver nái til þeirra í 

götu, vegi eða opnu svæði, er lóð hans telst til, enda verður maður eigi kraf- 

inn um holræsagjald fyrr en svo er. 

2. Skylt er lóðareigendum og húseigendum að gera samkvæmt reglu- 

5. gjörð á sinn kostnað holræsi, er flytji frá húsum og lóðum skólp alt út í aðal- 
á | ræsi. Ef madur vanrækir ad leggja ræsi å hæfilegum fresti, er bæjarstjórn til- 

tekur, skal hún láta vinna verkið á hans kostnað. 

3. Nú stendur svo á, að sjerstaklega kostnaðarsamt er að leggja hol- 

tæsi frá aðalræsi yfir lóð manns, og getur hann þá krafið sig undanþeginn 

holræsagjaldi, ef hann getur komið skólpi frá sjer með öðrum hætti, er he!l 

brigðisnefnd telur fulltrvegan, enda verði ekki metið. að það baki nágrönnu 

óþægindi eða tjón. Að öðrum kosti skal leggja holræsi um lóð hans. enda 

skal bæjarsjóður þá taka þátt í kostnaði þar at eftir mati, nema samkemu- 

lag verði. 

89. gr. 

Í reglugerð má kveða á um gerð og lagningn bæði aðalræsa og lóðar- 

ræsa, að regnvatni skuli í þau veita, wm umsjón þeirra, um skyldu manna 

til að leggja holræsi innan húss, wn gerð þeirra og notkun, um sektir fyrir 

brot á reglugerð og meðferð mála út af þeim, svo og annað, er að meðferð, 

holræsa lýtur. 

90. gr. 

Reglugerðir allar um holræsi og holræsagjald, sem bæjarstjórn semur, 

skal senda ráðherra til staðfestingar. Þegar reglugerð hefir hlotið staðfestingu 

ráðherra, er hún lögmæt holræsareglugerð.



91. gr. 15 

L. Heimilt er hreppsnefnd að leggja holræsi nm hrepp eða hluta år 20. juni 

hreppi á kostnað hreppssjóðs. Áður en fyrirtækið er afráðið, skal hreppsnefnd 

láta verkfróðan mann rannsaka staðháttu, og ef tiltækilegt þykir að fram- 

kvæma verkið, gera nákvæma frumdrætti að því og áætlun um stofnkostnað. 

Kostnað af rannsókn þessari skal telja til stofnkostnaðar, ef fyrirtækið kemst 

í framkvæmd, en greiðist ella úr hreppssjóði. 

2. Þá er hreppsnefnd hefir samþykt að leggja holræsi samkvæmt 1. 

  

x lid, skal senda sambyktina åsamt heim eðennm, sem í sama Hö greinir, til 

oddvita sýslunefndar, og skal hann síðan senda gögnin, ásamt umsögn sýslu- 

nefndar, ráðherra til staðfestingar. Þe 

  

fengin er staðfesting hans á sam- 

þvktina, getur hreppsnefnd látið framkvæma verkið. 
> 3. Ireppsnefnd semur sambyktir allar um holræsi, þar á meðal um 

  

holræsagjald. 

4. Um holræsi þessi fer að öðru leyti eftir ákvæðum 87.—90, gr. 

99. gr. 
1. Nú vill löggilt kauptún, sem ekki er sjerstakur hreppur, eða hverfi 

leggja holræsi um kauptúnið eða hverfið. og geta þá eigendur fasteigna þeira, 

er nota ætla ræsin, gert með sjer fjelag, er nefnist holræsafjelag, en lög fje- 

lagsins nefnast holræsasamþykt. Um fjelagið fer eftir ákvæðum XI. kafla, að 

því leyti sem ákvæði þessa kafla taka ekki til þess. 

2. Stjórn fjelagsins semur samþyktir þess, þar á meðal ákvæði um 

holræsagjald. 

3. Áð öðru leyti skal fara eftir ákvæðum 8790. gr, að því leyti, 

sem við á. 

93. 

1. Nú eiga menn landareign í fjelagi, og vilja sumir leggja holræsi til 

að veita skólpi og afrensli frá henni, og getur þá sá eða þeir. sem meiri hluta 

landareignar eiga. ákveðið að framkvæma fyrirtækið, enda er hinum þá skylt 

að taka tiltölulega þátt í kostnaði öllum af því, ef metið verður nauðsynlegt 

sakir heilbrigði eða þrifnaðar að leggja ræsin. 

2. Ef ekki verður samkomulag um framkvæmd eða umsjón verksins 

eða um skiftingu kostnaðar, þá skal skera úr með mati. Skal matsnefnd kveða 

á um það, hver eða hvergir skuli hafa á hendi framkvæmd eða umsjón verks- 

ins, telja kostnað til ákveðins árgjalds og tilaka ejalddaga. Stofnkostnaði. 

ásamt vöxtum skal skift í jafnar árgreiðslur, ef aðili óskar þess, þannig, að 

lokið sje á 15 árum. Beiðast má maður staðfestingar ráðherra á matsgerð. og 

  

má þá taka tillög lógtaki, ef matsgerð verður st Ákvæðum 2. liðs 87. ør. 
1 | skal beita, eftir því sem við á, er skifta skal viðhaldskostnaði.
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94, ør. 

1. Rjett er þeim, er eigi hefir tekið í öndverðu bått i lagningu holræsa, 

að veita í þau um holræsi skólpi og afrensli frá sjer, en greiða skal hann fyrir 

það tiltölulegan hluta stofnkostnaðar, að frádreginni fyrningu á ræsi, sem orðin 

er, þegar hann byrjar íveitu sína, svo og greiða tiltölulegan hluta rekstrar- 

kostnaðar og viðhalds. 

2. Nú þarf að breyta ræsi vegna Íveitu í það, samkvæmt 1. lið, og skal 

þá sá, er íveitunnar æskir, greiða allan kostnað af breytingunni. Eigandi ræsis 

má velja um að vinna verkið sjálfur eða láta hinn um það. 

3. Kjett er þeim, er þykir það máli skifta. að krefjast þess, að holræsi 

sje svo úr garði gert í öndverðu, að það megi taka við skólpi frá eign hans, 

enda greiði hann allan kostnaðarauka, er af því stafar. 

4. Sá, er neytir rjettar síns samkvæmt 2. og 3. lið þessarar greinar, skal 

setja nægilega tryggingu fyrir því, er honum ber að greiða, ef þess er krafist. #. € > Jo & Í € 

   
ö. Ef einhver aðilja þeirra, er í 86., 91., 92, eða 98. gr. segir, hafa veitt 

    
læk eða annari vatnsrás, er um bvgæð tennur og ber fram óp, í holræsi eðu 

  

nndirgöng, er rjett að láta endurgjaldslaust í lækinn eftir sem áður skólp frá i í J &. | 

landareignum, sem ofar Hegja við hann, þótt þær hafi ekki tekið þátt í tæsis- 

gerðinni. Ef breytingar verða á skólpi frá slíkum landareignum, er geri við- 

  

  hald ræsivirkisins kostnaðarsamara eða rekstur dýrari, getur eigandi virkisins 

þó krafist endurgjalds. 

6. Ef ágreiningur verður um einhver þeirra atriða. er Í ereim þessari 

segir, skal skera úr honnm með mati, 

95. gr. 

I. Skyldu manns til að imna af hendi bær greidslur, er 1 93, og 94, ør. 

segir, hefur frá þeim degi, er ræsivirki var svo úr garði geit. að hann mátti 

nota það, ef hann vildi, nema matsnefnd þyki annað sannara. 

2, Ákvæði matsnefndar um tillög til eftirlits og viðhalds ræsivirkja 

samkvæmt 93. og 94. er. skulu gilda um næstu 5 ára skeið, nema öðruvísi semji. 

Að þeim tíma liðnum má hver aðilja, sem vill, krefjast breytinga, ef nokkuð 

  

það, sem áður var bygt á, hefir breyst að mun st samningar, skal 

matsnefnd skera úr, og er sá úrskurður hennar gildur tún annað 5 ára skeið, 

96. ør. 

1. Ef halda þarf á landi annars manns vegna tæsivii þá er honum 

  

skvit að láta af hendi til þess. enda 

  

rði 72. gr. fyrir hendi, land, 

mannvirki og landsafnot og að þola nauðsynlegar eignarkvaðir, eftir því sem 
10071 he ss ra 3 mati Ar 017 mi fullar bætur Fyrir, eftir mati, ef ågremn- 

  

matsnefnd telur með þurfa, enda 

ingur verður. 
) 2. Holræsi, nn land annars manns samkvæmt 1. lið, skulu 

  

vera vatnsheld, ef hann krefst þess. n 

  

ma metið verði að honum sje skaðlanst 

    

og bagalaust, þótt þau sjeu el



om
 

Go 

97. gr. 15 

1. Nú hefir holræsi verið lagt um land annars manns samkvæmt 96. 20. júní 

er. og verður honum til mikilla óþæginda eða tjóns, og getur hann þá krafist 

þess, að það verði flutt á annan stað í landareign hans. Landeigandi kostar 

flutninginn, 

sem hjer segir, 

eiganda þá rjett að velja um að ereiða bæti 
a 

H flutninginn. 

matsnefnd år. 

9 

an stad í landi manns, þá 

ef metið verður, 

flutningnum fer 

1. Log bessi 

nema hann hafi 

begar bætur voru goldnar samkvæmt 1. 

Di ágreining ir 

Ef svo stendur 

eftir 

eigi fengið bætur fyrir tjón það eða óþægindi, 

lið 96. 

tjón eða kosta sjálfur 

gr. skal ræsis- 

fyrir slíkt 

    vert að atriði, er í þessum lHð segir, sker 

sem Í Í. en ræsið verður ekki flutt á ann- 

það flutt 

að þar muni verða mun minna tjón að því. 

Hið. 

á, lið segir, 

getnr hann heimtað land þriðja manns, 

Um kostnað af 

98. gr. 

taka ekki til holræsa, sem gerð hafa verið með heimild í 

  

    

gildandi rjetti áður en lög þessi öðlast gildi. Þó skulu 89., 90. og 94. er 1. og 

liður, sbr. 4. lið, og 97. gr. einnig taka til eldri hol 

Ákvæði laga þessara um holræsi eru því ekki til fyrirstöðu, að seti 

verði í bvegingarsamþyktum og heilbrigðissamþyktum fyrirmæli um holræsi 

og fráræsln samkvæmt lögum um heimild til að gera slíkar samþæktir. 

XI. KAFLI 

Um vatnafjelög. 

99. gr. 

1. Rjett er mönnum að gera með sjer fjelag um: 

a. Vatnsveitu (111. kafli, 29. er.). 

b. Áveitu (IV. kafli, 42. gr.) 

eða 

Vatnsmiðlun 

ð 
urkun 

ce. Orkuver 

c, Varnir vi 

f.. Land] 

  

orkuveitu 

(VT. kafh, 70, ør.) 

gi vatns (VII. kafli, 75. gr.) 

(VIN. kafli, 92. er.) 

    

      

oe. Holræsi (K. kafli, 92. gr. 

2. Fara skal um slík fjelög svo sem í þessum kafla segir, enda sje ekki 

öðruvísi um mælt í lögum þessum. 

Sá eða þeir, er erjum þeim tilgangi. er í 99. 

er. 1. líð segir, skulu kveðja í idur Þeirra landareigna, sem ætla 

má, að fái tekið þátt í fs 

    
rirtækinu. Skal ræða þar málið og bóka fundargerð,
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Þeir, er mæla með stofnun fjelagsins, geta síðan leitað álits kunnáttumanna 

20. júni og aflað sjer frumdrátta að fyrirhuguðum mannvirkjum og annara gagna, á 

sinn kostnað, en telja má þann kostnað til stofnkostnaðar, ef fjelagið verðu 

stofnað, 

101. gr. 

Nú hafa frumkvöðlar fjelagsstofnunar samkvæmt 99. gr. 1. lið aflað 
   

sjer þeirra gagna, sem í 100. gr. segir, og skulu þeir þá semja A til 

samþyktar handa fjelagi því, sem í táði er að stofna, og skrá ytir þær landar 

eignir, sem þeir ætlast til, að verði í fjelaginn. Skal frumvarpið, landeigna- 

skráin, frumdrættir, uppdrættir, kostnaðaráætlanir og önnur gögn, er fjelagið 

varða, lagt fram á hentugum stað til sýnis þeim, er ætlast er til að taki þátt í 

fjelagsskapnum. Skal framlagning skjalanna auglýst með þeim hætti, sem þar 

er vani að birta auglýsingar, sem almenning varða, eða brjeflega tilkynt hverj- 

  

um þeim, er málið varðar. Skulu skjölin hægja til sýnis að minsta kosti 2 

vikna tíma. 

Nú er frestur samkvæmt 1. lð liðinn, og er þá frumkvöðlum fjelags- 

skaparins rjett að boða þá menn alla, er ætlast er til að verði í fjelaginu, á 

fund. Skal fundarboð birta með þeim hætti, sem í 1. lið segir. Á fundi þess- 

um skal enn ræða málið og afráða um fjelagsstofnun, nema enn þr þörf 

rækilegri undirbúnings. Ef % eigenda landareigna þeirra, sem ætlast er til að 

taki þátt í fjelagsskapnum. og sje eitt atkvæði fyrir hverja Jandareign. sam- 

Þvykkja stofnun fjelagsims, þá er hinum skylt að gerast fjelagar. 

3. Ákvæði 2. liðs um fjelagsskyldu taka ekki til fjelaga samkvæmt 99. 

er. 1. Hð ce. og d. Ef vatnsmiðlun er að eins ður í einhverju fyrirtæki, sem 

99, gr. 1. liður tekur til, öðru en orkuveri eða orkuveitn, er fjelagsskapur um 

miðlun þó sömu lögum háður sem fjelagsskapur um það fyrirtæki. 

4. Nú er Jörð í byggingu, og er leiguliða þá rjett að gerast fjelagi, ef 

landsdrottinn vill ekki og er óskylt að taka þátt í fjelagsskapnum. en skylt er 

landsdrotni, þegar leiguliði fer frá jörð, að kaupa eftir mati þan mannvirki og 

tæki, sem leiguliði hefir gert eða sett á Jörðina eða í samband við hana eða 

mannvirki á henni, Þó aðeins að svo miklu leyti, er metið verði jörðinni til 

varanlegra bóta. 

102. gr. 

1. Þegar ákveðið hefir verið að stofna fjelag, skal samþvykt þess sett 

svo fljótt sem unt er. 

2. Í samþykt skulu vera ákvæði um: 

a. Nafn fjelags, heimilisfang þess og varnarþing. 

b. Verkefni fjelags. 

c. Um skipun fjelagsstjórnar, hversu fjölnenn hún skuli vera, hvernig skuli 

kjósa hana, hvert vald hennar skuli vera og starfssvið. ef stjórn er skipuð 

fleiri mönnum en einum, hve langan tíma kjör skuli gilda. g



öl 

Í. Hvaða landareignir taki þátt í fjelaginu, svo að eigi verði um það vilst, 15 

og um atkvæðisrjett á fjelagsfundum. 20. júní 

1 
e. Reikninga og bókhald fjelagsins og endurskoðun. 

  

f. Hvernig boða skuli til fjelagsfunda, hvenær þeir skuli lögmætir, hvaða 

mál þeir skuli árskurða og hvert vald þeir hafi að öðru leyti. 

2. Hvernig Íara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem fjelagsskapurinn hef- 

ir í för með sjer. 

h. Hvaða kvaðir eða eignarhöft leggist á landareignir þær, sem þátt taka í 

fjelagsskapnum. 

ii. Sektir fyrir brot fjelaga á ákvæðum samþykta. 

j. Hvaða reglum skuli eftir farið, ef breyta á samþyktum fjelagsins. 

esslit, hvert atkvæðamagn þurfi til þeirra og 

  

k. Hvernig fara skúli um 

hvernig táðstafa skuli eignum fjelagsins. 

  

103. g 

Í samþvkt má setja ákvæði mn skipun gerðardóms til að skera úr ágrein- 

ingi um fjelagsmálefni milli einstakra fjelaga eða milli fjelagsstjórnar og 

einstaks eða einstakra fjelaga, ef báðir aðiljar óska gerðardóms. 

  

I. Samþykt, er í 101. gr. segir, skal fjelagsstjórn- 

in síðan senda ráði herra 

  

Ef samþykt eða annað, sem fjelagið 

rði gert, að samþvkt megi staðfesta, sendir ráð- 

  

varðar, þykir ekki svo úr 
emdum um það, er ábótavant 

  

herra hana aftur til fjelagsstjórnar með athugas 

þykir. Ella staðfestir hann samþvykt, svo og þegar lagað hefir verið það, er 

athugavert þótti. Aldrei má samþykt brjóta bág við rjettarákvæði, almennar 

grundvallarreglur laga nje rjettindi einstakra manna. 

staðfestingar, skal fara um það eftir 1. lið. 

  

   
Tf . 2. Ef gjalds krá er send 

3. Halda skal allsherjarskrá yfir öll vatnafjelög, samkvæmt reglum, er 
U 

ráðherra setur. Staðfestar samþyktir og gjaldskrár skulu birtar í B-deild 

Stjórnartíðindanna. 

4. Birta skal í Lögbirtingablaðinu auglýsingu, á fjelagsins kostnað, um 

stofnun þess, og skal verkefnis þess geta, heimilisfangs og varnarþings, svo og 

hver eða hverjir sjeu í stjórn þess og ef breyting verður á stjórninni. 

105. gr. 

Nú vilja menn breyta staðfestri samþykt eða gjaldskrá, og er breyting- 

in lögmæt, ef svo er með farið sem í 104. gr. segir. 

106. gr. 

1. Árstillög fjelagsmanna skulu ákveðin svo, að þau nægi til greiðslu 

vaxta og afborgana stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar og viðhalds. Enn-
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fremur skal, ef fjelagsstjórn samþykkir eða ráðherra þykir það nauðsynlegt, 

leggja hæfilegt fyrningargjald í varasjóð, og skal það einnig innifalið í árs- 

tillögunum. 

2. Gjöld, sem ákveðin eru eða jafnað er niður samkvæmt staðfestri sam- 

þvkt eða gjaldskrá, má taka lögtaki. 

Gjöld samkvæmt 1. líð skulu eiga sama forgöngnurjett í gjaldþrota- 

búi skuldunauts, sem skattar eða gjöld til ríkisins. 

4, Eignir fjelags standa fyrir skuldum þess. Enginn fjelaga ber framar 

ábyrgð á þeim en að þeim hluta, er honum er gert að greiða samkvæmt gjald 

skrá eða öðru lögmætu fjelagsákvæði. 

107. gr. 

I. Brot gegn fjelagssamþvktum má láta varða alt að 500 kr. sektum, og 

skulu þær renna í fjelagssjóð. 

2. Sektir má taka fjárnámi. 

Með mál út af brotum á samþvktum skal fara að hætti almennra 

lögreglumála. Mál skal því að eins höfða, að fjelagsstjórnin, sá. er sjerstaklega 

er röngu beittur, eða ráðherra krefjist þess. 

108. gr. 
1. Á fjelagsfundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sje um mælt í 

lögum þessum. Í stjórn eru þeir rjettkjörnir, sem flest fá atkvæði. Ef tveir eða 
   fleiri fá jafnmörg, skal hlutkesti ráða. 

2. Ef sjerstök ástæða þykir til vera, má ákveða í samþykt, að aukinn 

meiri hluta skuli þurfa til ákvörðunar um einstök fjelagsmálefni, önnur en þau, 

sem sjerstaklega er um mælt í lögum þessum. 

109. gr. 
Ráðherra eða sá, er hann felur það, lítur eftir því, að fjelagsstjórn fart J J 

eftir samþyktum fjelagsins og öðrum ákvæðum um fjelagsskapinn. Er eftirlits- 

manni heimilt að kynna sjer starfsemi fjelagsins í því skyni, þar á meðal 

reikninga þess og fjárhag, en leyna skal hann óviðkomandi menn því, er hann 

kemst að um þau efni. 

110. gr. 

I. Rjett er að taka nýja menn í fjelag, ef lögmætur fjelagsfundur sam- 

þykkir, og sje slíks máls getið í fundarboði, enda sje það ekki skvit samkvæmt 

sjerákvæðum laga þessara um einstök vatnafjelög. 

2. Ef veruleg breyting verður á skyldum fjelaga vegna töku nýrra fje- 

lagsmanna, eða verkefni fjelaga breytist verulega fyrir þá sök, skal fara með 

málið sem breytingar á samþyki um fjelagsins. Ráðherra sker úr ágreiningi um 

þessi efni.
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3. Nå bætist nyr madur i fjelag, og skal hann bå greiða að sínum hluta 15 
þar frá þau gjöld, sem á fjelögum hvíla, og með sama hætti sem aðrir fjelag- 20. júní 
ar, nema öðruvísi semji. Kosta skal hann sjálfur þær framkvæmdir, sem nauð- 
synlegar eru sjerstaklega hans vegna, til þess að geta notað mannvirki fjelagsins. 

111. gr. 

I. Segja má maður sig úr fjelagi, ef 

a. % hlutar fjelagsmanna samþykkja á lögmætum fjelagsfundi, 
b. svo reynist, að landareign hans verður að mun meiri kostnaður af fjelags- 

skapnum en öðrum landareignum, samanborið við hagnaðinn eða hagræðið. 

Úr ágreiningi skal skera með mati, en skjóta má því til fullnaðarúrskurð- 

ar ráðherra. 

2. Ef maður segist úr fjelagi, þá ábyrgist hann þau gjöld, er á hann 

hata fallið samkvæmt ákvæðum fjelagsins til þess tíma, er hann fer úr fjelag- 

inu. Ef ágreiningur verður, má skjóta honum til ráðherra, og getur hann 

ákveðið, að meira skuli gjalda en nú var sagt. 

112. gr. 
1. Fýjelagi skal slíta: 

a. Ef fjelagar samþykkja það samkvæmt fyrirmælum samþyktar sinnar. 

b. kf fjelagar eru aðeins tveir og annar krefst þess. 

c. Ef það kemur síðar í ljós, að ekki er unt að ná takmarki því, er fjelagið 
setti sjer, eða það er svo miklum örðugleikum bundið, að ókleift eða ill- 
kleift þykir að halda fjelagsskapnum áfram. 

2. Ágreiningi um það, hvort skilvrði fjelagsslita samkvæmt 1. lið ec. 

sjeu fyrir hendi, skal til lykta ráðið með matsgerð. Skjóta má því mati undir 

ráðherra til fullnaðarúrskurðar. 

113. gr. 

1. Ef helmingur fjelaga eða meira krefst þess, er skylt að kjósa skifta- 

nefnd til að standa fyrir skilum fjelagsbúsins og skiftum, og fer um vald henn- 
ar sem skiftaforstjóra án dómsvalds. 

2. Ef eignir fjelagsins hrökkva ekki fyrir skuldum, skal því, er á vant- 

ar, skifta á fjelaga að rjettri tiltölu við fjelagsgjöld hvers um sig, eins og þau 

hafa verið ákveðin samkvæmt gjaldskrá eða öðru lögmætu fjelagsákvæði. Fjelagi 

hver ábyrgist einungis sinn hluta. 

3. Um skiftin fer annars samkvæmt ákvæðum skiftalaganna. 

4. Að loknum skiftum skal skjölum fjelaga og bókum skilað í Þjóð- 

skjalasafnið. 

5. Jafnskjótt sem fjelag er tekið til skifta, skal fjelagsstjórn, ef hún fer 
með skifti, en ella skiftanefnd eða skiftaráðandi, tilkynna til fjelagaskrár, að 
fjelag sje tekið til skifta. Þegar skiftum er lokið, skal og tilkynna það með sama
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15 
20. júni ingar eða ágrip þeirra í Lögbirtingabl 

114. 

Akvæði þessa kafla skulu ekki taka 

  

þyktir þeirra staðfestar áður en lög 

slík f Jelög fullnægja ákvæðum Í 

  

a. Tilkynningu skulu þau senda mánuði el 

þau atriði, er í 104. gr. 4. lið segir 

ingablaðinu og á fjelagsins kostnað 

hb. Ef breyta á samþyktum eða gjaldsk 

laga þessara, eftir því sem við á. 

c. Ákvæðum 109.-113. gr. laga þe 
brjóti bág við staðfestar samþyktir 

J > w 

XII. 

Um almenna 

115. 

Öllum er rjett að fara á bátum og 

er um vötn, sem hjer eftir verða sl 

hætti. Þó getur ráðherra bannað alme 

nauðsynlegt þykir vegna nan virkja í 

116. 

1. Rjett er ríkinu 

að gera hverskonar 

og hjeruðum 

   mannvir í vatni 

hætti. Skal gera athugasemdir um þessi atriði í fjelaga: 

aðinu á kostnað ije 

umferð 

    

   

skrá og birta tilkynn- 

lag 

  

er. 

til sem stofnuð eru og sam- 

þessi framkvæmdar. Þó skulu 

  

er seglr: hjer 

  

að lög þessi ganga í gildi um 

  

og skal þe birta hana í Lögbirt 

    

fjelagaskrá. 

skal fara eftir 105. 

  

gt. 

eldri fjelög, nema þau 

þeirra. 

KAFLI. 

vötn. um 

gr. 

Sam 

öðrum 

skipum um öll skipgeng vötn. 

     
umferð um skurð eða vatn, ef 

  

við vatn. eða 

er. 

þeim, er vegamál hafa með höndum 

og við vatn í því skyni að gera vatn 

skipgengt eða til að gera færa ísaleið um vötn. 

2. Ráðherra getur veitt 

mannvirki með þeim hætti og í þeim tilgangi 

3. Þeir, 

til eignarnáms á landi og mannvirkjum og 

anna sem ákveðinn er í lögum um vegagerðir 

117. 

Eigendur og notendur landareigna eiga rjett til 
   

      

  

sem framkvæma fyrirtæki 

  

  

og einstaklingum leyfi til að 

,„ sem í Í. lið greinir. 

samkvæmt 1. og 2. Hð, hafa sama rjett   
  

afnota af landi í þarfir fyrirtækj- 

ríkis og hjeraða. 

gr. 

bóta, eftir mati, nema 

   
um semji, fyrir tjón, sem umferð á vatni veldur beinlínis á landi við 

eða á löglega gjörðum og vel viðhöldnum mannvirkjum í vatni eða vi! 

svo og á löglega settum veiðitækjum, enda þótt nið sje hvorki að 

ásetningi nje ógætni. Bætur greiðast ekki fyrir tjón af því, þótt mannvirki þau 

fyrir skemdum hafa orðið, verði 

kvæmt almennum skaðabótareglum. 

eigi notuð, nema tjón beri að bæta sam



  

í mx; 15 117 17 : n : g 
1. Akvædi 115.—117, gr. taka og til vidarfleytingar, sem framkvæmd 

er að ráðstöfun stjórnarvalda og undir ti þeirra. 

  

2. Ráðherra getur veitt leyfi tí 

  

ákvæði 115.—117. ør, me einnig 

  

taka til annarar - viðarfleytingar 

  

119. gr. 

1. Öllum, sem nota vötn til umferðar eða tleytingar, er skylt að sæta 

  

þess að gera sem minstar skemdir á lan 

  

vatni eða við það. 

  

            
2. Þeir, sem vötn nota til umferðar eða fleytingar samkvæmt löglegri 

hafa NN u um vatnsbakkana og þe afnota al 

beim, sem nauðsynleg er vegna umferðarinnar un vatnið eða tfleytingarinnar, 

  

en gera skulu 

  

svo lítið tjón á | li go í sem unt er og bæt; svo lítið tjón á landi og mannvirkjum sem unt er og bæta 

  

skemdir að fullu, eftir mati, nema samkom verði. 

      Nú er vatn gert 

  

rðar til fyrirgreiðslu 

umferðar um vatn, 

  

verði lagt á báta 

þá eða skip, er fara um vatnið, til þess að standa straum af kostnaði af þeim 

ráðstöfunum. 

KI. KAFLI. 

  

Almenn ákvæði um veiði á vötnum. 

121. 

1. Landeiganda og þeim. sem hann veitir heimild til, er einum heimil 

og
 ” 

veiði í vatni á landi sínu. 

2. Eigi má skilja veiðirjett að 

   
leyti eða öllu við landareign, 

nema nm tiltekið árabil. eigi lengra en 10 ár í senn, nema leyfi ráðherra komi 

til eða önnur hlunnindi komi á móti. er beirri landareign sje ekki metin minna 

verð en veiðirjetturinn. 

122. er gr. 

1. Nú er landareign eða veiðirjettur í ósk 

  

tri sameign, og er þá sam- 

ifta 
  

eigendum veiði jafnheimil. Rjett er beim, er telst vanhaldinn, ad krefjast sk 
   

   

  

á veiði, annaðhvort sv hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn tíma. 

við eignarhluta sinn, en eigi skal skifti lengur standa 

sinn. Mat skal rá 

2. Nú er landare 

dag eða viku, að tilt 
a 
ða, ef menn skilur á um veiðiskifti. 

  

en eitt ár um 

  

í sameign, en er skift eftir merkjum afnotaskift- 

um eða eignar, og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skift hafi 

verið veiði samkvæmt 1, Hð eða önnur lögmæt skipun hafi verið á ger. 

mannvirkjum eða veiðitækjum í 

15 
20. júní
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123. gr. 

1. Hjeraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil í vötnum i afrjettum og 

almenningum, sem hjeruð eiga að nota með löglegri heimild og ekki ern ein- 

staks manns eign. 

2. Öllum er veiði heimil í vötnum í afrjettim og almenningum og öðr- 

um lendum utan landareigna lögbýla. enda geti enginn sannað einstaklings- 

rjettar heimild til þeirra. 

124. gr. 

Nú skilur vatn landareignir, og er þá landeiganda hvorum veiði jafn. 

heimil. Rjett er hvornm þeirra að hafa ádráttarveiði og draga vað að hvoru 

landi sem vill. En bæta skal hinum landspell, eftir mati. ef ekki semur. 

Skifta má veiði samkvæmt 122. gr. 1. lið. 

125. gr. 

Nú legst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sjer nýtt leg. 

og hverfur þá veiðirjettur til þess, sem land á undir. 

126. gr. 

1. Veiði í almenningum stöðuvatna eiga sveitarmenn þeirra sveita, er 

lönd eiga að vatninu, nema forn venja banni. 

2. Rjett er að skifta veiði samkvæmt þessari grein eftir 129. gr. 1. lið. 

3. Nú er fiskiklak starfrækt í vatni, og hverfur þá veiðirjettur í al- 

menningi til þeirra einna, er þátt taka í kostnaði við klakið, svo sem samþykt 

eða reglugjörð, staðfest af ráðherra, ákveður, enda sje í henni öllum heimiluð 

þátttaka í klakinu, sem annars eiga veiðirjett í þeim almenningi. 

127. gr. 

Bannað er að setja stíflur eða föst veiðitæki lengra en í mitt vatn. sem 

fiskför er í, enda sje hinn helmingur vatns eigi grynnri, svo og að hefta fisk- 

för um ósa í vatni eða sjó úti, nema sjerstök heimild sje til eða sá, er girðir, 

eigi einn veiði fyrir ofan bæði í því vatni og í þeim ám eða lækjum, sem i 

það falla eða úr því. Nú fellur vatn í kvíslum, og má þá enga þeirra þver. 

girða, nema þar sje fiskför minni, enda eigi sá, er þvergirðir, þar einn alla veiði. 

128. gr. 

Eigi má maður leyfa öðrum veiði í vatni í sameignarlandi eða fjelags- 

vatni (122, gr. 1. liður) nyje í afrjetti eða almenning (123. gr. 1. liður), nema 

veiði sje skift honum til handa. Má hann þá veita sinn hlut. 

129. gr. 

1. Nú setur maður að óheimilu garða, stíflur, net eða aðrar veiðivjelar 

í vatn (127. gr.), og eru þá garðar og stíflur óhelgar við broti. enda er rjett 

að taka net og aðrar veiðivjelar upp.
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2. Ef maður veiðir ólofað í veiðistöð annars manns eða þvergirðir vatn 15 

ólöglega. varðar það sektum, alt að 1000 kr., í sveitarsjóð, þar sem brot er 20. júni 

framið. Sá. er misgert var við, skal fá alt veiðifang eða andvirði þess, auk bóta 

fyrir annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir. Brot er fullframið jafn. 

skjótt oe veiðitækin eru komin í vatn. 

3. Nú hittist maður með veiðarfæri við annars manns veiðivatn fyrir 

utan venjulega vegi, og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólöglega 

  

veiði, nema sannað sje, að hann hafi haft þar lögmætt erindi. 

130. gr. 

1. Mál út af brotum á ákvæðum þessa kafla fara að hætti einkalögreglu- 

mála, enda sje brotið ekki svo vaxið, að höfða beri opinbert mál. Mál má höfða 

á varnarþingi þar sem brot var framið. 

9. Sókn sakar á eigandi veiðirjettar. Nú er hann annar en landeigandi 

a og höfðar ekki mál innan 3 mánaða frá því er brot var framið, og er þá land- 

   eigandi rjettur sóknaraðili sakar til refsingar fyrir brot. 

3. Sök til refsingar fyrnist á ári eftir að sóknaraðili fjekk vitneskju um 

brot, og ávalt á 

  

árum frá því er brot var framið. 

XIV. KAFLI. 

Almenn ákvæði um vatnsvirka. 

131. gr. 

1. Mannvirki öll. sem í vatn ern sett. við það eða yfir því, eða gerð 

1 vatn eða veita því. skulu að gerð. undirstöðum, efni og verki 

    

n kröfum. er verða með sanngirni settar til þess að afstýra hættu 

   fyrir líf manna, hagsmuni ríkis eða almennings, tjóni á eignum eða rjettind-   

nm einstakra manna eða óhagræði fyrir þá. 

9. Önnur verk í vatni skal og vinna svo, að sæmileg trygging sje gegn 

slíkri hættn, tjóni og óhagræði. 

132. gr. 

I. Eigandi mannvirkja þeirra. er í 181. gr. segir, skal halda þeim óað- 

finnanlega við. ef spjöll á þeim geta valdið tjóni. hættu eða óhagræði. 

9, Heimta má, að brýr, stíflur og önnur vatnsvirki verði endurbygð 

eða þeim breytt, ef það þykir nauðsylegt vegna umferðar, fleytingar eða fisk- 

  

gu. enda sje því eigi samfara stórkostlegt óhagræði eða notagildi mann- 

virkis rýrni að mun, en bæta skal virkiseiganda allan kostnað. Matsnefnd úr- 

skurðar ágreining.



15 
20. júní 
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133. gr. 

Áður byrjað sje að gera ráðstafanir þær, er nú skal greina, skal til- 

kynna ráðherra það og fá leyfi hans, enda sje ekki leyfis eða sambykkis krafist 

samkvæmt öðrum fyrirmælum laga þessara : 

vatnsborð, 

  

a. Ef gera á mannvirki eða vinna önnur verk, er breyti 

straumstefnu eða straummagn, svo sem stíflur, dýpkun eða grynkun far- 

vegar eða rjetting, nema sýnt sje, að ekki hljótist af hætta, jón eða óhae- 

ræði samkvæmt 181. gr. 

h. Ef gera á mannvirki, er tálma mundu umferð um vatn, enda hafi ráðherra 

auglýst áður í Dog Dir unga! blaðinu þrisvar sinnum bann við mannvirkjagerð 

í því vatni, við það eða yfir því, með þeim hætti, að hún yrði umferð eða 

fleytingu til trafala. 

c. Ef setja á mannvirki í vatn, sem tálma myndi fiskför í því, nema heimilt sje 

samkvæmt veiðilögum eða samþyktum, settn með heimild í þeim. 

d. Ef þurka á vatn, enda nemi þurkunin 50000 fermetrum. 

e. Ef rífa á eða taka burtu mannvirki, breyta þeim eða endurbyggja þan, og 

svo er ástatt sem í stafl. a—-d segir. 

2. Leyfi má binda þeim skilyrðum, sem nauðsynleg þú 

  

Ja til verndar 

hagsmunum ríkis, almennings eða einstakra manna og að fyrirtækið komi að 

almenningsnotum, ef því er að skifta, svo og að bætur fyrir tjón af fyrirtæki 
NR 

sjeu fyrirfram greiddar eða trygging sett. Ef talið er, að fyrirtæki muni valda 
  
  leyfa það, nema ætla megi, að hagur af því 

| | óhagræði nemi. 

hættu, óhagræði eða tjóni, má ekki 

EN fisha fi åbyrgist 

  

verði mun meiri en sem hættu, tjóni eð: 

ekki óhagræði, sem almenningur eða ríkið kann að verða fyrir af leyfðu fyr- 

irtæki, nema það sje tilskilið í leyfi. 

  

3. Leyfi er því ekki til fyrirstöðu, að síðar megi krefjast nauðsynlegra 

breytinga á mannvirkjum, leyfishafa að kostnaðarlausu, ef sýnt verður, að 

þeirra sje þörf. 

4. Ef leyfi er veitt til að hækka eða lækka vatnsborð. skal venjulega 

taka það fram, hversu mikið það megi vera, og ef hækkun er leyfð, þá skal 

setja vatnshæðarmerki á kostnað leyfisbeiðanda. 

5. Ráðherra getur ákveðið, að vatnsvirki skuli tilkynna. enda þótt eigi 

þurfi leyfi til þeirra. 

1. Rjett er hverjum þeim. er telur hættu. tjón eða óhagræði munnu verða 

af fyrirhuguðu mannvirki, slíku sem í 131. gr. segir. að láta fara fram mats 

  

gerð um það, hvort og hvernig verkið verði unnið án þess. 

2. Nú verður metið, að hvorki verði tjón, hætta nje óhagræði af verk. 

inu, og má þá þegar vinna það, en bæta skal þá tjón það, er síðar kemur í 

ljós, enda sje bóta krafist innan 5 ára frá lokum þess almanaksárs, er verkið 

var fullgert,



  

smm þes 

heldur 
Nú byrjar maður verk, sem 

  

um samkvæmt, vinnur verk ver en lög, leyfi eða sam 

á brott, og 

  

mannvirkjum ver við en skyldi, rífur þan eða tekur 

er ráðherra þá rjett að banna framhald verksins, fyrirskipa 

  

láta vinna þær. eða rífa mannvirki, alt á kostnað eig    við þykir eiga hverju sinni, enda verði það nanðsynlegt 

ríkis, almennings eða einstakra manna. 

136. gr. 

lætur framkvæm:     1. Sá, er framkvæmir 

þykkis, sem áskilið er í lögt 

enda þótt eigi sje um að kenna göllum eða misfellum á 

       m þessum, ábyrg 

  

hans eða manna hans. 

2. Eigandi mannvirkis og sá, er annars lætur vinna verk í vatm, ábyrg 

ist tjón af því, enda þótt eigi verði gáleysi um kent: 
131 a. Ef mannvirkið er ekki svo år gardi gjort sem i 131, gr. segir 

  

er í leyfi eða samþykki. 

hb. Ef brestur verður á viðhaldi þess. 

ce. Ef maður vinnur annars eða lætur vinna verk í 

með sem tilskilið er í 181. er. 2. Höð eða til er teki 

3. Ábyrgð samkvæmt 1. og 2. lið tekur einnig til síðari eigenda. 

  

    

  

4. Nú er mannvirki löglega rifið eða tekið burt því 

við, og skal þá eigandi bæta eftir mati. ef Í semni þeir    
  

  

ráðstöfun hlýst. Eigi skal þó bæta tjón eða óhagræði, sem annar maðnr verður 

fyrir vegna missis þess hagnaðar, er hann hafði af mannvirkinu, nema hann 

hafi beinlínis eða óbeinlínis soldið fyrir þann hagnað. 

5. Ríkið ábyrgist ekki tjón af mannvirkjum eða verkum, er leyft er 

að vinna. 

137. er. 
1. Ráðherra eða umboðsmaðnr hans hefir með meiri atns-        

irlitsmanni allar nauð- 

  

virkjum og verkum. Er umráðamönnum skylt að veita 

synlegar upplýsingar vegna eftirlitsins og aðgang að mannvirkjum og verkum 

til að rannsaka þau. 

2. Ef mannhætta eða eignatjó 

vatnsverki. getur ráðherra skipað sjers 
    

  

fyrir verkinu á kostnað eiganda, og skal 

þess, að verkið sje unnið samkvæmt því. 

samþykki eða mælt í lögum. 

setur hann bannað 

  

3. Ef fyrirmælum eftirlitsmanns er 

  

hald verksins þar til úrskurður ráðherra er fenginn.



15 
20. juni 

  

1. Eiganda lands og notanda 

  

að þola það, 

önnur nundirbúningsstörf og rannsóknir, sem nauðsynleg ern til framkvæmda 

fyrirhugaðra vatnsvirkja, fari fram á landi hans, enda sje honum bæti 

  

sem af bví hlýst, eftir mati, ef ekki semur. 

2. Nú láta aðrir en ríkið, hjeruð 

  

ja vatnafjelög með staðfestri sam. 

þykt slík undirbúningsstörf fara fram, og er þá skylda landeiganda og noi- 

  

skilvröi bundin, að áður sje fen 

  

An heimild lögreglustjóra og tryeg- 

  

img sett fyrir tjóni, ef honum þykir þess þörf. Vottorð lögreglustjóra ma þessi 

atriði skal sýna. ef krafist er, 

XV, KAFLI. 

Um skaðabætur. 

139. gr. 

al svo fara sem hjer greinir, nema öðru- 

    

1. Um bætur fyrir lögnám s 

vísi sje mælt í einstökum fyrirmælum laga 

  

Te. 
£ ÚT Oro da. FT een 

  

nns eða rjettindi eru af honum tekin eða rýrð svo, að mats 

menn telji honum rjett að heimta, að hún eða þau verði bætt að fullu, 

skal hann fá bætur í peningum eitt skifti fyrir öll, nema aðiljar verði á 

annað sáttir. 

b. Ef kvaðir eru á eign manns lagðar eða rjettindi skert án þess að ákvæðin 

í a. komi til ereima, þá má ákveða bætur til ár ef sá krefst     
sem við bótum tekur, svo og ef það þykir sann: eða henti 

  

þess, hvernig á stendur. enda sje bá sett trygging fyrir greiðslu árgjalda. 

2. Bætur, þar undir fyrsta árgjald samkvæmt 1. lið b. skulu 

    

Jafnskjí sem úrslitamat hefir fram farið, enda er lögnema þá heimilt að 
1. 
i nevta rjettar sins samkvæmt 

  

bóta eða IGemætu    

  

som 

framboði á þeim eða gegn tryggi 

eða 141. gr. 

5 4.4 

mjeti 

emt 1. 118 b. í bessari grein 

er, að fógeti veiti lögnema aðstoð sína. ef 

  

þess rjettar, sem hann hefir fengið fyrir lögnámið. 

I. Þegar meta narhluta eða álagningu 

skerðingu frádráttar sjerhag þann. 

að 

  

enda Lam 
koma    

zki tillaesskvlda að til fyrirtækisins sam- 

þessum. 

    ur fyrir lögnumið land eða yfir landi skal aldrei hærri 

meta en bær bætur. sem metnar yrðu fyrir önnur lönd þar í erend, jöfnum 

kostum búin. eða samskonar jafnverðmæt rjettindi yfir slíkum löndum, enda
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skal að engu hækka mat, þótt land kunni að hækka í verði eða rjettindi að 15 

verða verðmeiri sakir þess fyrirtækis eða þeirra fyrirtækja. sem lögnám á því 20. júni   

x 
landi eða þeim rjettindum er framkvæmt fyrir, eða vegna hagnaðar af því 

fyrirtæki eða fyrirtækjum, 

tjón muni 

  

1. Nú telur matsnefnd sjer ófært að meta það þegar, hv 

  

hljótast af fyrirtæki. og er henni þá tjett að fresta mati um það eða þau at- 

riði, er eigi verður afráðið um, enda er þeim, er tjón bíður, þá rjett að æskja 

má fært að meta. Ef matsnefnd 

  

mats, þegar atvik hafa breyst svo, að 1 

telur sennilegt, að tjón hljótist af fyrirtæki, er bæta beri, en ákveður þó að > 

a rjettinda. sem skaðinn kemur 

niður á, krafist tryggingar at lögnámsbeiðanda. ef hann vill neyta lögnáns- 

L 

fresta mati, þá getur eigandi þeirrar eignar eð 

tjettar síns áður en tjónið er metið, og skulu matsmenn ákveða hana, ef 

ekki semur. 
    

2. Nú verður tjón af fyrirtæki, sem ekki hafa verið metnar bætur fyrir 

  

þegar lögnám fór fram eða bætur voru metnar san mt 1. líð þessarar grein- 

  

ar og er þeim, er tjónið bíður, þá ít að krefjast bóta fyrir það samkvæmi 

140. gr. innan 5 ára frá því er mannvirki ern fullgerð oe tekin til notkunar 

  

3. Krafa um bætur samkvæmt 1. og 2. lið fellur niður. ef ekki er k 

matsgerðar áður ár sje liðið frá því er tjónið kom í ljós. 

142. gr. 

Þegar bætur eru goldnar í orku, getur ráðherra sett almennar reglur 

um skifti aðilja innan takmarka ákvæða laga þessara og almennra grundvallar. 

reglna löggjafarinnar. 

XVI KAFLI. 

  

Um meðferð vatnamá 

143. gr. 

1. Umsóknir um leyfi, samþykki, staðfestingar eða aðrar ákvarðanir, 

enda fyle1 þenn nauðsyn 

  

sem í lögum þessum greinir, skulu vera skrifleg 
. |, a 

  

er átt. Ráðherra setur 

  

legar skýrslur og upplýsingar um      

  

reglur um þessi efni, að því leyti sem ekki er sjerstaklega kveðið á í lögum 

þessum eða sjerleyfislögum. 

2. Ef mál er svo vaxið, að þörf þykir rækileeri greinargerðar með um 

sókn en ákveðið kann að verða í reglum er í 1. Hð getur, þá er ráð- 

  

herra eða öðrum, sem umsókn á að senda, rjett að krefjast slíkr: 

gerðar.



15 
20. júní 

    

rjettindi. 

Sun um     
     

   

un muni vé 

, 
athuease 

  

ta 

  

om 

  

geta i auglysingn. Opinbera 

  

1. lið 

  

ákvörðunar um bær. 

145. pr. 

Ef nauðsyn þykir á vera, er ráðherra 

   
1 - 
legg Ja 

     ører 

  

   

  

„| 
IKV 

  

En 
Ira 

er 1510 frå bvi ad 
i 

nýja heimild. 

 



  

   
   

   

  

    

  

IT 
MALS 

  

a. Uttektarmenn 

    

þa 

b. Uttektarmenn 

atriðum. 

kki ern sem mat fer fram.     jøskipadir 

  

d. Svo er matsatridum að mat fari fram í neinni 

ákveðinni þinghá. 

3. Mat samk 146. gi lið úttektarmenan fra       

  

        í 2. Lð     

  

vaddir. 

5. Kjett er 

Í. Mati má 

2. Yfirmat 

enema skuli, um 
lö 

  

taka ákvörðun um 

lómkvadd     3 menn, 

  

beiðni eða kröfu matsbeiðand 

    
src harð FF 

anars DOrlð. hi    
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15  matsmenn, er honum på rjett ad nefna menn heimilisfasta utan lögsagnar- 

20. juni umdæmi 

7. gr. 5. liðs tekur og til yfirmats. 

  

149. gr. 

1. Sá, sem þarf að fá ráðstöfun gerða, og mat er nauðsynlegt skilyrði 

16 þessum samkvæmt, eða sá, sem lögskylt er að greiða bætur eða til þess lögum 

ir lögnám eða notkun á eign annars manns, skal greiða kostnað 

  

endurgjald fs 

hafa verið boðnar svo ríflegar sem metnar verða, i     allan af i 

getur matsnefnd þó skift kostnaði milli aðilja. 

2. Um kostnað af yfirmati skal svo fara: 

eiðist yfirmats eftir 148, gr. 1. lið, greiði kostnað al því, ef LS a. Sá, sem b 

| yfirnatsnefnd skifta kostn- 

  

Verði henni brest 

sanngjarnt, hvort sem bætur eru metnar 

  

”S brev 

  

bvi, sem henni bykir 

  

b. Um kostnað af yfirmati samkvæmt 148. gr. 3. lið fer samkvæmt lögum um 

framkvæmd eienarnáms. 

telja útgjöld aðilja til lögfræðilegra og verk- 

  

3. Til matskostnaðar 1 
  

nanna. Ef 2 aðiljar eða Meiri standa sama megin og hags- 
e. te tal > 

nota þeir ekki báðir eða allir sama ad- 

  

aðstoða 

  

f xi 
fræðileg 

ir þeirra mega saman fara, 

  

nun   

samans meiri kostnað fyr-       4 sn in ra SÁ ransnlaga oki hæta har stóðarmann, skal þó venjulega ekki bæta þeim 
LEE LAN , hefði notað sama 

  

ir þessar sakur en telja má þá mundu hafa haft, ef 

  

aðstoðarmanninn. 

150. gr. 

Að því leyti sem eigi er hjer kveðið á um matsgerðir, fer um þær eftir 

lögum um framkvæmd eignarnáms og öðrum gildandi rjettarákvæðum. 

XVII. KAFLT. 

Um stjórn vatnamála. 

151. gr. 

Atvinnumálaráðherra hefir yfirstjórn vatnamála á hendi. Verkfræðileg- 
21 

ur ráðunautur hans um þau mál er vegamálastjóri. 

152. gr. 

1. Sýslumenn og bæjarfógetar skulu halda löggiltar vatnabækur, og skal 

í þær rita: 
; IT fi á rið á , : a. Skrár yfir ár og vötn í umdæminu. 

b. Samninga um þau, er sendir verða til innritunar eða þinglýsingar. 

ce. Skýrslur um vatnsvirki og önnur vatnsverk, sem leyfis eða samþykkis þarf
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til lögum samkvæmt, og matsgerðir, sem heimila lågnåm eða háðar eru 15 

samkvæmt 71. og 134. gr. 20. júní 

2. Ráðherra getur ákveðið, að fleira skuli rita í bækur JeSSaAr, SVO 00 

sett reglur um bókhald, svo sem þurfa 

  

3. Láta skal í tje eftirrit af vatnabókum, gegn lögmæltum ritlaunum. 

XVIII. KAFLI. 

Ákvæði um refsingar. 

   
l. Fyrir brot á lögum þessum nema brot sje 

svo vaxið, að þvneri refsing | 

  

smg við því sje 

sjerstaklega ákveðin annarsstaðar í lögum þessum: 

  

a. Hver sem byrjar á fyritæki, sem leyti eða sc 

  

mþykki þarf til samkvæmt lög 

um þessum, eða ef matsgerð þarf til þess, svo og ef maður vinnur verk ver 

en í skilyrðum í leyfi, samþykki eða matsgerð felst, eða | ur að öðru leyti    
út af fyrirmælum slíkra heimilda, skal sa 

  

bh. Så er brýtur boð eða bann, reglugerð eða önnur 

stjórn eða ráðherra setur samkvæmt lögum þe 

  

undir stafi. a., skal sæta sektum eða alt að 4 má 

2. Sektir samkvæmt 1. lid må 1 av
 

  

   i. Mál út af brotum samkva 55. er. skulu fara að hætti almennra 

lögreglumála. 

2. Mál skal ekki höfða, nema sá, sem misgjört er við, eða viðkomandi 

stjórnarvald krefjist þess. 
nn 

3. Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð, nema öðruvísi sje 

í þeim mælt. 

RIK. KAFLI. 

Niðurlagsákvæða. 

Lög þessi öðlast gildi 1. 

Jónsbók Landsleigub. 22., 24. og 56. kap., að því leyti sem þar greinir un a I 

  

    rá sama tíma eru úr gildi feld eftirfarandi lög: 

meðferð vatns og veiði í vötnum. 

Lög nr. 9, 9. febr. 1900, um brot á veiðirjetti í ám oe vötnum. 

Lög nr. 57, 10. nóv. 1905, um skyldu eigenda til að láta af hendi vi o
a



15 

2 

bæjarstjórn Akureyrar eignarrjett og önnur rjettindi yfir Glerá og landi með- 
w > ed o . w > 

20. juni fram henni. 

Lög nr. 55, 22. nóv. 1907, um takmörkun á eignar- og umráðarjetti á 

fossum o. fl., 2. kafli. 

Námulög nr. 50, 30. júlí 1909, 20. gr., að því leyti sem þar segir un1 með- 

ferð vatns, og 21. gr. 

Lög nr. 26, 22. okt. 1912, um vatnsveitu í löggiltum verslunarstöðum, 

með viðaukalögum nr. ót, 3. nóv. 191ð. 

Lög. nr. 65, 22. nóv. 1913, um vatnsveilingar. 

Lög nr. öl, 3. nóv. 1915, um rafmagnsveitur. 

Lög nr. 56, 3. nóv. 1915, um vatnssölu í kaupstöðum, og 

Lög nr. 18, 18. maí 1920, um gjöld til holræsa og gangstjetta Í kaupstöð- 

  

um, öðrum en Reykjavík og Akureyri, að því leyti sem þau varða holræsi. 

Auk þess eru úr gildi numin öll önnur ákvæði í lögum, er brjóta bág 

við fyrirmæli laga þessara. Þó skulu: 

  

Lög nr. 5, febr. 1886, um friðun á laxi, að því leyti sem þau varða 

laxveiði og selveiði, 

  

Løg nr. 12, 13. april 1894, um verndun Safamýrar, 

  

119 Lög nr. 84, 22. nóv. 1907, um vatnsveitu fyrir Reykjavík, 

lög nr. 

  

9. júlí 1909, um viðauka við lög 22. nóv. 1907, um bæjar 
  

stjórn í Haínarlirði, {. og ö. gr., 

Lög nr. 55, 30. júlí 1919, um samþyktir um friðun silungs og veiðiað- 

ferðir í vötnum, 

Lög nr. 42, 11. júlí 1911, um gjöld til holræsa og gangstjetta í Reykjavík, 

Lög nr. 24, 22. okt. 1912, um samþyktir um ófriðun og eyðing sels úr 

veiðlám, 

Lög nr. 66, 14. nóv. 1917, um gjald til holræsa og gangstjetta á Akureyri, 

  

Lög nr. 68, s. d., um áveitu á Flóann, og 

Lög nr. 69, s. d., um fyrirhleðslu fyrir Þverá og Markarfljót, 

halda gildi sínu. 

Eftir þessu e allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Kl. Jónsson.
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LOG 

um 

varnir gegn kynsjúkdómum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkiir, 

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

Láenborg og Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Ver staðfest þan 
með samþykki Voru: 

  

1. gr. 

Kynsjúkdómar eru þrír sjúkdómar nefndir einu nafni í lögum þessum: 

syfilis, lekandi (gonorrhoe). og lnsæri (uleus molle). Taka lögin að eins til 

sjúkdóma þessara meðan þeir eru smitandi. 

Smitandi eru sjúkdómar þessir taldir meðan þess finnast merki, að smit- 

unarhætta stafi af sjúklingnum eða ætla má, að þan komi síðar í ljós. Heil- 

Þrigðisstjórnin ákveður, hversu rannsókn sýktra og grunaðra skuli framkvæmd 

og hversu meta skuli sýkingarhættnna. 

2. gr. 

Hjeraðslæknar skulu, hver í sínu hjeraði, með aðstoð lögreglustjóra sjá 

um allar framkvæmdir eftir lögum þessum, er miða að því að verjast sjúk- 

dómum þessum eða útrýma þeim, skrásetningu sjúkra og lækningu þeirra, en 

yfirstjórn allra ráðstafana hefir heilbrigðisstjórnin á hendi, 

3. gr. 

Allir læknar skulu skyldir til að skrásetja sjerstaklega sjúklinga með 

syfilis á þann hátt, er heilbrigðisstjórnin leggur fyrir, 

Skráningu skal þannig hagað, að sjúklinga megi þekkja sundur, svo 

eigi sje hætta á, að þeir verði margtaldir, en jafnframt vissa “yrir, að nöfn 

þeirra þekkist ekki. 

Einkennismerki sjúklinga skulu tilfærð með glöggu letri á mánaðar- eða 

vikuskrám þeim, sem öllum starfandi læknum skal skylt að senda hjeraðslækni 

í lok hvers mánaðar eða viku. Á sama hátt skal hjeraðslæknir skrá einkennis- 

merki allra syfilissjúklinga, er vitjað hafa lækna í hjeraðinu, á mánaðar- eða 

vikuskrám þeim, sem hann sendir landlækni. 

Hjeraðslæknar skulu halda sjerstaka bók eða spjaldskrá yfir sjúklinga 

með syfilis, og með því skipulagi, sem heilbrigðisstjórnin leggur fyrir. Í bók 
  , 

þessa má eigi skrá nöfn sjúklinganna, heldur að eins einkennismerki þeirra, 

16 
20. j uni
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16 Heilbrigðisstjórnin getur krafist þess, að sjúklingar með aðra kynsjúk- 

20. júní dóma sjeu og skráðir á sama hátt, svo og þeir, sem alvarlega eru grunaðir um 
ad 7 > > 

að hafa smitað aðra með kynsjúkdómi, þó eigi hafi fundist óræk merki þess, 

að þeir væru sjúkir. 

4. gr. 

Hver, sem sýkist af kynsjúkdómi, eða hefir grun um að svo sje, skal 

skyldur að leita sjer læknishjálpar þegar í stað og til þess er smitunarhætta 

er afstaðin. Skylt er honum að fara eftir fyrirmælum þeim, sem læknir gefur 

honum um meðferð sjúkdómsins og varúð við því, að hann smiti aðra. Leiti 

nú sjúklingurinn annars læknis áður sjúkdómurinn er fulllæknaður, skal hann 

tilkynna það með lækisvottorði þeim lækni, er fyrst hafði hann til meðferðar. 

5. gr. 

Heimilt er hverjum sjúklingi að leita til hvers læknis er vill. en Í 

hverju læknishjeraði skal að minsta kosti vera einn læknir, sem veiti þeim 

  

p. sem kröfu eiga til hennar samkvæmt lögum sjúklingum ókeypis læknish,   

þessum. 

Í öllum læknishjeruðum, þar sem ekki er sjerfræðingur í þessari grein, 

er það hjeraðslæknir, sem veitir ókeypis læknishjálp. En þar sem um sjer- 

fræðinga er að gera, má fela þeim að veita þessa hjálp, auk hjeraðslæknis. 

Hjeraðslæknum skal greidd borgun fyrir ókeypis læknishjálp samkvæmt gjald- 

  

skrá hjeraðslækna. en sj sen falið hefir verið að veita þessa hjálp,      ber borgum eftir því, sein 

6. gr. 

Ókeypis læknishjálp skal veitt öllum, sem ekki haf: á að greiða     Sum dreng- 

  

hana sjálfir, en krefj af þeim vottorðs um það, 
1 

knishjály 

  

nauðsynlegra rannsókna 

  

skap. Slík ókeypis hjálp nær til allrar 

  

, . 
læknir geyma lza 

hha skal 

  

og lyfja, og greiðist hún úr ríkissjóði. Vottorð sjúklin: 

  

ja yfirlýsingu um, að til eftirlits fyrir landlækni, en láta reikningi s 

sjúklingurinn hafi gefið vottorð samkvæmt þessari grein. 

íkdómar upp út á stað. þar sem     a kyns 

  

Nú 
  

læknislaust er eða erfitt að ná í fullkomna læk og skal þá heilbrieðis- 

  

stjórnin senda lækni, svo fljótt sen er, ra allar nanðsyn-     adur vid slíkar 

  

legar ráðstafanir og veita sjúkling 

stafanir greiðist úr ríkissjóði. 

8. gr. 

Læknir skal taka skýrt fram við sjúklinga með kynsjúkdóma, hvað að 

„eim gangi. Þá skal hann skýra vandlega fyrir þeim, hversu sjúkdómurinn



smiti, hverrar varúðar beri að zu vardi, ef út af er brugðið,     samkvæmt hegningarlögum. Sjer 

sjúkdómurinn geti verið og lækniseftirlit nauðsynlegt um langan tíma, svo og 

að sjúklingar megi ekki giftast meðan smitunarhætta stafar af þeim. Þá skal 

og læknir fá hverjum sjúklingi, sem leitar í fyrsta sinn læknis vegna kynsjúk- 

  

-t
 dóms, prentaðar leiðbeiningar, sem heilbrit jórnin lætur í tje. 

Ef sjúklingurinn er yngri en 16 ára, skal skýra foreldrum barnsins eða 

forráðamönnum frá ástæðum öllum og hverrar varúðar beri að gæta. Bera þeir 

þá ábyrgð á því, að farið sje eftir fyrirmælum læknis. 

Nú telur læknir, að heilsufari sjúklings sje svo varið, eða aðrar ástæður 

geri það óumflýjanlega nauðsynlegt, að sjúklingi sje fyrst um sinn ekki skýrt 

  

  frá, hvað að honum gangi, og skal honum það þá heimilt. 

9. gr. 

Nú verður læknir þess vís. að sjúklingur, sem hann hefir til meðferð- 

ar, fer ekki eftir þeim reglum, sem honum hå hvort heldur 

  

am 
tafarlaust 

        

vartdarreglu 

  

senda honum skriflega áminningu og benda honum á, hverju varði, ef óhlýðn 

  

ast er. Komi það fyri að leita ann- 

ara lækna, skal hann áður vika ra. Sjer hann 

þá um. að sj    leiti sjer á 

  

annan hátt læknis 

    
          

   

  

10. gi 

æknir til medferdar, sem nylega hefir smitast hjer 

á landi hann vandlega øren t hv og hvernig hann 

hefir smitast, og et | vilt að láta inu e alla vitneskju 

sína um það efni. 

Ef så I Innan i 

svo fljótt sem verða má sera 

til rannsóknar. og 

Lö Óri sjer um | 

   

  

og skal bå læknir 

    

hver hann sje, og sjer hann bå 

dulmåli, eftir bvi sem i jú ål 

il. gi 

ið sjúklineim 5 

     

16 
xp , . on síni 
ið fram, hve langvinnur #0. júní



16 
20. júní 

lnenum tafarlaust skriflega áminningu og benda honum á, hverri hegningu 

slíkt varði.. 

Nú þykist læknir hafa fulla ástæðu til að ætla, að slík áminning verði 

ekki tekin til greina, og skal hann þá tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi presti 

og lögreglustjóra, að sjúklingurinn hafi kynsjúkdóm, og er það lögmætur mein- 

hugur á hjónabandi. 

12. gr. 

Öll börn, yngri en 16 ára, sem sýkst hafa af syfilis eða eru fædd með 

þann sjúkdóm, skulu standa undir lækniseftirliti, og foreldrar eða forráða- 

menn þeirra ábyrgjast að fyrirmælum læknis sje hlýtt. 

Slíkum börnum má ekki koma í fóstur, nema hlutaðeigendum hafi verið 

skýrt frá sjúkdómi þeirra og læknir hafi gefið samþykki til þess. 

Aðrar konur en móðirin mega ekki hafa þau á brjósti. 

Flytji barnið úr hjeraðinu, skal tilkynna lækni flutninginn og hvert 

það fer. Skal hann þá skýra hjeraðslækni þess hjeraðs frá því og hvernig 

sjúkdómi barnsins er farið. 

Sömu ákvæði gilda og börn innan þriggja mánaða, þó heilbrigð virðist 
    

ef ekki eru liðin full ár frá því. að annað foreldra eða bæði hafa haft syfilis. 

13. gr. 

Sjúklingar með smitandi svfilis mega ekki fóstra börn, sem ekki hafa 

svfilis, og ekki starfa að matsölu, matreiðslu eða veitingum. 

ld. er. 

Á öllum, sem vegna starfs síns samkvæmt lögun þessun komast að 

nöfnum sjúklinga og heilsufari þeirra, hvílir ströng þagnarskylda, nema þeim 

sje skylt að lögum að láta slíkt uppi eða nauðsyn ber til þess vegna yfirvof- 

andi smitunarhættu, svo sem ef læknis er ekki leitað eða varúðarreglur að 

engu hafðar og eigi verður á annan hátt úr því bætt. 

15. gr. 

Lyfsölum og öðrum verslunum er óheimilt að selja lvf, er líklegt þyk- 

dVisum 

  

LAN 1 
ir, að nota skuli til meðferðar á kynsjúkdómum, æknis. 

   Heilbrigðisstjórnin ákveður hver 

      
16. g1 

getn t bess, an ke um 

varnir gegn þeim sje tekin upp im skólm i 1 

  



útlendar skipa- 16 
skylt að vinna 20. júní 

tta stafar af kvnsjúkdómum, miklar 

  

Þar sem sjer 

komur ern, síldarstöðvar o. þvíl.,     Ha þekkinen al- 

   

árlega að því, eftir ið 

men sjúkdómum þessum, hættunni, sem af beim stafar. oe helsti vörn- 

um 

  

Nú brýtur embættismaður vidum sínun samkvæmt þessum log 

um, og varðar það þá ábyrgð sem brot á embættisfærslu. 

Brjóti læknir, sem ekki er embættismaður, skyldur sínar eftir lögun- 

um, varðar það sektum, 900 kr.    

  

Brot á alt að 200 kr. 

  

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, sje 

brotið ekki þannig vaxið, að það varði hegningu samkvæmt hegningarlögunum. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegt 

  

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Siq. Eggerz 

  
  



17 
20. júní 
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RAUKALÖG 

fyrir 

    

fr T 19 
vellaðt KT. ótt 

Sem viðbót við 

Við 2.    

    

Þet Shin Ríkisfjehn 

B. Hagstofa 

*appír, prentun o. 

Prentun eyðublaða 

Húsaleiga m. m. 

Aðstoð og skrifstofukostnaður 

a
 

A 
usa, 

krifstofuhald sendiherra ..... 

  

8366 
14077,21 

  

22167,01 

2741,14 

4025,03 

3749,51 

4794 64 

15310,32 

Gjøld í Kaupmannahöfn. 
5846,00 

22443 44 

3184,32 
3133,92 
3180,41 
8914,76 

18413,41 

16869,09 

  

45210,45 

  

Samtals 101649,27



A. 

Við 2. 

| 
79 

3. er. 

Sem viðbót við gjöldin i 11. gr. veitast kr. 259778,40. 

1920 1921 

kr. kr. 

  

Dómeæsla og I    celustjórn. 

Skrifstofa bæjarfógeta í Reykjavík: 

  

a. Lan .....20rrrrerrrere FR 4960,00 6408,00 

b. Húsaleiga ......0.... 1800,00 

c, Hiti, ljós og ræsting .......... 660,00 1700,00 

d. Yms ld RIÐ 680,00 1.432,00    

  

     

      

í Reykjavík 

5664.34 9490 66 

hb. Lau Hvarð 8391 99 

Cc. isalciga ......... 1100,00 

d. ÓS sesererrrreee 

e gold ,..........- 16 

Hegningarhús og viðhald fangelsa i 

Sakamålskostnadur m. m. 

Borgun til sjódómsmanna 

Borgun til setudómara HIÐ 

58820,86  77299,96 

b. 

a. 

b. Embættisskeyti 22... 

Brunaábyrgðargjald o. fl. ........ 3114,96 9350,27 

Embættiseftirlitsferðir ........... 5418,22 3439 80 

Yfirskattanefndir m.m. ......... 1848,00 891,00 

Útgáfa fasteignabókar ............ 1355,65 

  

38272,99 85384,59 

  

136120,82 

123657,58 
  

Samtals 

4. gr. 

Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. veitast kr. 690794,54. 

1920 1921 

kr. kr. 

Við 2. Skrifstofukostnaður landlæknis .. 2900,00 2525,00 

Starfræksla Röntgenáhalda ...... 6274,66 10822 

  

259778,40 

Alls 

kr. 

  

Flyt ....  9174.66  13347,95 22521,91



17 
20. júní 

  

    

  

   

tabn 

h fi 

5. 

ið gjöldin i 13, g 

Á. Póstmál 

Við 1. c. Laun brjefhirðingamanna ...... 

— 2. Póstflutningur .................. 
3 1 € 

Skrifst.kostnaður pc 

  

— mo. åd, D.       
    

— — ce Skrifstofi n ” utan 

— 7 d. Húsalc sí i ] 1 

— — €,Onnur gjöld 

B, Veeabætur. 
E" N lract: mr By 4 17 þ tðakostn. og fæðispeningar    

— — 2. mælingar ......... 

— — 3. ukostnaður 

— Ii. 1. Húnvetningabrant ........... 

— — 8. Grímsnesbraut .............. 

— — 5. Viðhald flutningabrauta ..... 

— 111. 2. Norðurárdalsvegur .......... 

7. Dalasýsluþjóðvegur ......... 

Suðursveitarvegur 

— — 11. Aðrar vegabætur og viðhald 

i. Til áhalda Ll... 

  

328010,73 

  

    

   

  

kr. kr 

189,00 1290,67 

  

102855,85 

  

1502,60 

5942.68 

57111,67 

20346,46 
4082,15 

339,10 
33229,96  21088,43 
93494,71 9877 
4652,71 
14945,58 

  

99004,92 

  

Alls 

kr. 

239022,16 

427015,65
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Go
 

  

>. Ahalda- og 

„ Ritsímastöð 

. Kitsímastöð 

      
  

„ Ritsímastöð 

efnisvörður 

Aku 

. Eftirlitsstöð 

Eyðublöð m. 

Viðbót og viðhald stöðva .. 

Viðhald landssímanna 

Alþjóðaskrifstofan í 

   

  

   

0. 

mm. 

reyri 

irdi 

nannaeyjum 

2 
Bern 

Símritunarskóli í Reykjavík 

Bæjarsími Reykjavíkur 

E. Vitamál. 

. Skrifstofuhald 

Ferðakostn. og fæ 

Rekstrarkostnaður 

. Svalvogaviti 

. Galtarviti 

- Gjögurviti 

„ Hríseyjarviti 

. Sjómerki 

Ýmislegt 

Til gjalda ennfremur 

ðispeningar . 

2589,58 
462,67 

39846,61 
37828,34 
16446,02 
9984217 

460,70 
1909, 81 

452188,80 

2993 55 
2613,50 

42162,93 
8523,58 
3285453 

10296,36 
858,28 

39305,42 
70000,00 

208838,15 

2356,50 
30396,80 

22588,16 
16638,04 
8461,78 

17928,78 
2643,83 

16143,38 
54388,59 
21014,18 
18535,39 
69693,79 
1185,24 

  

46135,94 

445901,97 
  

2390,06 
94,95 

46405,47 

57595,21 

847,83 
5060,32 

112323 84 

Alls 

kr. 

898090,77 

321161,99 
  

Samtals 1885290,57 

17 
20. júní



17 
20. júní 

Við 

Við 

Við 

Við 

82 

6. gr. 

Sem viðbót við gjöldin í 14. gr. veitast kr. 230211,01. 

A. Andlega stjettin, 

a. 2. Skrifstofukostnaður biskups ... 

B. Kenslumál. 

I. Háskólinn. 

h. Hiti, ljós 0. fl) 20... 

e. 4. Ýmis gjöld .......00.. 

4 
i ITIL. Mentaskélinn. 

Eldiviður, ljós o. fl. .... c 3. 

4. Skólahúsið utan og innan 

9. Vísindaleg áhöld ............ 

10. Ýmisleg gjöld ................ 

12. Áhöld við fimleika .......... 
— 18. Verðlaunabækur ............. 

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri. 

b. 2. Tímakensla ...0..0.0.... 

— 8. Bækur og kensluáhöld ......... 

. Eldiviður og ljós ....0..0...... 

„ Námsstyrkur .....0.0..0. 

oO
 

Ot
t 

Ymisleg gjöld 00... . 

V. Kennaraskólinn. 

b. 1. Tímakensla ......000.00....... 

— 2. Eldiviður og ljós .............. 
— 8. Bókakaup og áhöld ............ 

5. Til viðhalds .......00.00.. 

— 6. Ýmisleg gjöld ................ 

1920 1921 

kr. kr. 

2839,00 3200,00 

  

11619,66 1926,50 

1138,71 7114,55 

18758,57 15041,05 

6539,42 1320,20 

3148,59 7512,12 

2620,34 63,05 

458,26 863,63 

57,95 

33,80 

12858,36  9759,00 
  

1801,00 — 2436,00 
1138,75  1207,95 

10628,95 
400,00 

3049,71 … 5508,38 

16618,41 9552,33 

19,49 4638,00 
2219,25 — 1356,44 
290,51 6,45 

1438,95 169,50 
807,59 — 1398,73 

4715,19 1569,12 
  

Alls 

kr. 

6039,00 

33799,62 

22617,36 

26170,74 

12344,91



Vid 

83 

VI. Stýrimannaskólinn. 

3. Eldiviður og ljós ..........4.… 3 

4. Ymisleg gjöld ............ 

VII. Výelstjóraskólinn. 

b. 2. Húsnæði m. m. 2... 

— 3. Ljós og hiti ....00... 0. 

4. Ýmislegur kostnaður .......... 

VIII. |. Bændaskólinn á Hólum. 

  

€. Smíða ' dráttlistarkensla 

d. 3. Eldiviður og ljós 2200... 

- 4. Ymisleg gjöld .......0. 

VIII. 2. Bændaskólinn á Hvanneyri. 

Við 

Við 

Við 

c. Smíða- og leikfimiskensla ...... 

d. 2. Kensluáhöld ........... HI 

— 8. Eldiviður og ljós ............ 

— 4. Ýmisleg Øjold .....0rrrsrrre40 

VIIL 3. Skålinn á Eiðum. 

c. 2. Kensluáhöld o. fl ........ AA 

- 5. Ymisleg gjöld ...... HI 

- Onnur gjöld ......0.0000000. 

X1. Yfirsetukvennaskólinn. 

2. b. Annar kostnaður 2.....0...... 

3. Styrkur til námskvenna ........ 

4. Húsaleiga 0. fl. .............. 

  

14740,62 

480,80 

188,20 

  

669,00 

1168,75 
1831,25 

3000,00 

718,55 
10270,00 

690,00 

11678,55 

1920 1921 

kr. kr. 

2063,49 

746,02 1279,06 

2809,51 1279.06 

635,00 600,00 
1361,00 825,00 

282,36 

1996,00 1707,36 

1000,00 

5955,17 

  

6955,17 

800,00 
114,09 
6692,23 
2140,40 

9746,72 

8792,00 

8792,00 

3618,81 
8835,00 
660,00 

13113,81 

Alls 17 
kr. 20. jún þa

 

4088,57 

= 03,36 

1 

-]
 

[<
a 21695, 

11792,00 

24792, 36
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; 
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17 

20, juni 

XII. Til kvennaskóla. 

Við 1. a. Kvennaskólinn í Reykjavík 

Xlíl. Barnafræðsla. 

Við 5. Prófdómarar 

XIV. Kensla heyrnar- og málleysingja. 

Kenslukostnaður 

  

7. gr. 

Sem viðbót við gjöldin í 15. gr. 

1. Landsbókasafnið. 

Við f. Bókakaup o. fl. .......0.0...... 

— j. Ýmisleg gjöld ................ 

5. Landsbókasafnshúsið. 

Við a. Eldiviður, ljós o. fl. ........... 

— b. Áhöld og viðhald ............. 

16. Útgáfa dómasafns. 

Útgáfukostnaður FR 

25. Útgáfa íslensk-enskrar orðabókar. 

Geir T. Zoöga rektor 

42. Veðurathuganir 

Kostnaður ........000000.... 

55. Efnafræðinám. 

Trausti Ólafsson 

  

  

  

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

11590.00 11500,00 28000,00 

… 2844 50 39983,75 

2844,50 3993,75 6838,25 

„.. 11213,33  11700,00 22913,33 

Samtals  230211,01 

veitast kr. 80488,32. 

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

HR 1500,00 

… 4500,00 

1500,00 4500,00 6000,00 

… — 27412,67 7265,30 
HR 5178,46 14536,61 

32591,13  21801,91 54393,04 

es 5199,34 388,75 5588,09 

AR 2500,00 2500,00 

A 10807,19 10807,19 

46 1200,00 1200,00 

Samtals 80488,32
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8. gr. 17 

Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veitast kr. 21217,22. 20. júní 

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

Við 9. Framhald landmælinga ....... 11030,43 

— 13. d. Efnarannsóknarstofa, ljós o. fl. 500,00 

— 13. e. Málmbræðsluofn ............. 1706,54 

— 20. b. Ferðakostnaður fiskimatsmanna 260,00 2230,60 

—- 21. b. Ferðakostnaður síldarmatsmanna 1048,30 651,15 

—- 22. b. Ferðakostnaður ullarmatsmanna 1668,05 2122,15 

15718,32 5903,90 

  

Lo
 

=
 

Lo
 

hu
nd
 

=
 

Do
 

to
 

  

Samtals 21217,22 

9. gr. 

Sem viðbót við gjöldin í 19. og 24. gr. veitast kr. 1070869,05. 

1920 1921 Alls 

kr. kr. kr. 

a. Óviss Útgjöld ll..l.00l0 344722,31  290816,34 

b. Væntanleg fjáraukalög ............... 30496,59 14359486 

c, Þingsályktanir .....0..0.0.0 00. 233213,83  28025,12 

608432.73 462436,32 1070869,05 

  

Samtals 1070869,05 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegn hendi og innsigl. 

Ohristian R. 
(LS ) 

  

Kl. Jønsson.
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18 FJÅRLOG 
20 júní 

fyrir 

árið 1924. 

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: 

I. KAFLI. 

Tekjur. 

1. gr. 

Árið 1994 er ætlast til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2—5, 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi: 

  
  

  

kr. kr. 

1. Fasteignaskattur ......00000000 0... 215000 | 

2. Tekjuskattur og eignarskattur ......00022... 1000000 | 

-———— — 1215000 

3. Aukatekjur ......000. nn 300000 | 

4. Erfðafjárskattur ...0..0 45000 | 
5. Vitagjald ............200 00 reer 170000 | 

6. Leyfisbrjefagjöld 2... 10000 | 

—— 525000 

1, Útflutningsgjald .......000. | 700000 

S. Áfengistollur (þar með óáfengt öl. áfengislanst | 
350000 | 

vin, åvaxtasafi og limonade) 20... | 

9, Tébakstollur 2... 400000 | 

10. Kaffi- og sykurtollur l..0000 800000 | 

11. Vorutollur 2... 1250000 | 
|   | 

Flyt .…. 2800000 | 2440000



13. 

14. 

15. 
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. Annað aðflutningsgjald .................... 

Gjald af konfekt- og brjóstsvkursgerð ........ 

Stimpilgjald ............. 00. 

Lestagjald af skipum .........%00 00. 

16. Pósttekjur ...........0.00 00. 

17. Símatekjur ........... 0000 

18. Víneinkasala .........20..00 000. nn 

19. Tóbakseinkasala .....0.000000 00 

20. Steinolíueinkasala .........0.0%% 000. 

21. Skólagjöld ..............0 00 

22. Bifreiðaskattar .......000..00 0 

=
 

1. 
9 

9 
”. 

. Eftirgjald ettir jarðeignir ríkissjóðs 

Samtals .... 

kr. kr. 
  

2800000 

80000 

350000 

1000000 

2440000 

2880000 
20000 

300000 
40000 

1350000 

450000 

200000 

50000 

3000 

22000 
      1155000 
  

3. gr. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar: 

    

Tekjur af kirkjum 

Tekjur af silfurbergi 

Samtals ....   

kr. 

  

kr. 

35000 
100 

10000 

45100 
  

4. gr. 

Fekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefunm o. fl. ern á 
£1 

ætlaðar: 

  

Tekjur af bönkum 

Tekjur af Ræktunarsj6odl ............... 

Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum sam 

kvæmt lögum nr. 14, 9. júlí 1909 

kr. 
  

35000 | 

35000 

| | 
| 

kr. 

150000 

25000 

175000 

18 
20. júní



    
18 

20. júní 
Flutt .... 

4, Væntanlega útdregið af þeim brjefum ........ 

5. Arður af hlutafje (100000 kr.) í Eimskipafje- 

kr. kr. 
  

  

35000 175000 
15000 

50000 

5000 
10000 

100000 
  

340000     

  

  

kr. kr. 
  

20000 

300 

lagi Íslands ...........000%. 00... krenee 

6. Vextir af innstæðum í bönkum .............. 

T. Greiðsla frá Landsverglun .................. 

Samtals .... 

ð. gr. 

Ovissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið: 

1. Ovissar tekjur .......0.0.0. 000 

2. Endurgreidd skyndilán til embættismanna 

3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur ...... 

Samtals ....   
| 

| 2000 

22300 
  

II. KAFLI. 

Gjöld. 

6. gr. 

Árið 1924 eru veittar til gjalda upphæðir 

1—19. gr. 

bp 
þétti, 

sam sem tilgreindar ern í
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7. gr. 

Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlas til 

Í. Vextir: 

  

1. Innlend lán ..... 

2, Erlend lán: £ S803-1-9 oe danskar k 

361351,26 ......, 

II. Afborganir: 

1. Innlend lán ..... 

2. Erlend lán: £ 4491 -7-5 og danskar k 

57352429 ennen evnerne 

|. 11, Framlag til Landsbankans, 

Borðfje Hans Hátienar konunesins 

ereiðsla 

Samtals   

225446 00 

658100 24 

883546 24 

257400 00 

802759 ii 

1060159 11 

100000 00 

2043705 35 

  

  

kr. 

60000 

  

2 
8. er, 

9. gt 
144: FR |. | 
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veiti 

1. Til alþimgiskostnaðar .. 

Til yfirskoðunar landsteikninea 

  

Sandals 

124800 

184800 
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18 10. gr. 

20. júni Til ráðuneytisins, hagstofunnar, sendiherra, utanríkismála og ríkisráðs- 

kostnaðar er veitt: 

    

  
kr. | kr. 

Á. 

Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl. 

1. Til ráðherra: 

a. Laun #......... 30000 

b. Til risnu ......s0eeeeeeeeenee 4000 

———- 34000 

9. Til utanferða ráðherra .......0.0. 6000 

3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins .......... 82700 

4. Annar kostnaður .......0.00. 0 20000 

5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ........ 17080 

6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 

ráðherrabústaðnum .........0.0. 0... 3000 

B. — — 162780 

Hagstofan. 

1. Laun hagstofustjóra .......00 0 se 8700 

2, Laun adstodarmanns .................. rl. 5600 

3. Pappír, prentun og hetting hagskýrslna .... 9000 

4. Prentun eyðublaða ........00000000 0000. 2500 

5. Húsaleiga, hiti og ljés m. m. ...............… 3500 

6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ......... AR 10700 

7. Til að gefa út manntalið 1703 .............. 1000 

c. —— 41000 

Sendiherra, utanríkismál og tíkisráðskostnaður. 

1. Til sendiherra í Kaupmannahöfn: 

a. Laun 2... 20000 

b. Til húsaleigu .......0........ 3000 

ce. Til risnu 0... 5000 

d. Til skrifstofuhalds ........... .… 14000 

— 42000 
2. Fyrir meðferð utanríkismála ................ 12000 

3. Ríkisráðskostnaður ......0.0.00. . 4000 

4. Kostnadur vid sambandslaganefnd .... … 1300 

———— 59500 

Samtals .... 263280      



1. 

mm
 

i
 

RD
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Ll. gr. 

Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt: 

18 
20. júní 

      

A. 

Dómgæsla og lögreglustjórn. 

Hæstirjettur: 

a. Laun dómara ....ccccc 52500 

b. Laun ritara 20... eeeeree 6080 

c. Annar kostnaður ................… 2000 

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra 

Laun hreppstjóra 0. 

4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík: 

a. Lan .....200eeeeeneeeenrvernneen 21120 

b. Húsaleiga ......0.0 3000 

c. Titi, ljós og ræstinga .............. 2000 

d. Ýms gjöld lo 1880 

. Skrifstofnkostnaður lögreglustjórans í Revkja- 

vík: 

a. Laun fulltrúa, 3 skrifara og innheimtu- 

MANNS 200... 23200 

b. Laun 3 tollvarða ............. 14200 

c. Húsaleiga .......... reeerrreeree 6000 

d. Hiti og ljÓs cc... 1300 

e. Ýms gjold ....ssseeereerererenee 9000 

  

Fastir starfsmenn á skrifstofum bæjarfóget- 

ans og lögreglustjórans í Reykjavík njóta dýr- 

tíðarupppbótar eftir reglum launalaganna. 

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta 

7. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhalds- 

kostnaðar fangelsa ........00000 00 

8. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m.m. 

9. Borgun til sjódómsmanna .......0... 

10. Borgun til setu- og varadómara ............ 

60580 

152540 

28000 

28000 

53700 

42000 

12000 

12000 

1000 

3000     

kr. 

392820 

392820



18 
20. júní 

92 

  

Hlut 

B. 

Ymislez gjöld. 

þess að vefa út stjórnartíðindi: 

a. Þóknun fyrir útgáfu tíðindanna m. Í 900 

b. Til pappírs og prentunar .... .... 10000 

c, Til kostnaðar við sendingar með þóst 

BR III 1200 

BurdSareyrir og embættiskevti : 

a. Endurgjald handa embættismönnun fyrir 

burdSarevri undir embættisbrjef .. 20000 

h. Fyrir embættisskexti. Þar af alt að 

5000 kr. til ad útvega skeyti um vöru 

verð og markaðshorfur erlendis . 50000 

Brunaåbyredar- og såtaragjald 0. FL. fyrir nokkr 

ar opinberar bygengar 

Til embættiseftirlitsferða 

Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við end 

urskodun á skipamælingum 

Til landhelgisgæslu IR 

Gjöld til vfirskattanefnda og fyrir skattvirð 

iInvar ,....... . 

Sandals 

kr. kr. 

  

392820 

12100 

70000 

8000 

5000 

500 

50000 

  

lv, er, 

Ty læknaskipunar ou herlbrreðismála ep vort 

  

Í . ; 

Til skrifstofukostnaðar landlæknis. eftir verkn- 

inei, alt að 

Styrkur til koknisvitjana handa eftirfarandi 

sveitt, sein eiga sjerstaklega erfiða keknissókn: 

Flyt. 

20000 

165600 

558420 

kr. kr. 

293180 

2000 

295180



18 
  

Flutt 

1. Til Ólafsfjarðarbúa 600. — 2, Til Kolbeins 
staða-. Eyja- og Miklaholfshreppa í lnappa- 
dalssýslu, 200 kr. fil hvers, 600 kr. 5. 

Staðarsveitar 200 kr. Til Bæjarhrepps 300 

kr, — 5, Til Oræfinga 400 kr. 6. Til Kjós 
arhrepps 300 kr. 7. Til Þingvallahrepps 200 

kr. S. Til Grímseyinsa 400 kr. 9. TIL Sud 

ureyrarhrepps 200 kr. 10. Til Klofnings- og 

Skarðshreppa 300 kr. 11. Pil Ilolts- og Maga 

neshreppa 300 kr. ID. Til Breiðdalshrepps 

300 kr. 15. Til Evrarsveitar 200 kr. 14. Til 

Flateyjarhrepps I Pingevjarsyslu 200 kr. 15. 

Til Selvogshrepps 150 kr. 16. Til Reykhóla- 

hjeraðs. svo framarlega sem læknir er ekki í 

hjeraðinu, 550 kr. 17. Til Vestur- og Austur 

Eyjafjallahreppa 200 kr. Is. a. Til Jökuls 

dals. Hlíðar. Tuneu-. Hjaltastaðar. oe iða. 

hreppa 1500 kr. IS. hb. Viðbótarstvrkur til 

þessara sömu hreppa. ef þeir ráða sjer sjerstak 

an lækni, 1500 kr 

Til núverandi aðstoðarlæknis á Ísafirði. enda 

nýtur hann eigi annara lauma úr ríkissjóði 

Til auenlækninsa: 

a. Styrkur til augnlæknis í Reykjavík 200. 

b Styrkur tl anenlæknis. til lekninsaferða 

krinennn landið á helstu viðkomustaði strand 

skipa. með því skilvrði. að hann hafi á hverri 

hringferð að minsta kosti hálfsmánaðar dvöl 

samtals á tveim himnum fjölmennustu við 

komustöðum. eftir samráði við stjórnarráð 

ið. eftir reikningi. ali að ........... 

Styrkur fil tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykja 

Vik uses eeeevereeee el 

Styrkur til háls- og neflæknis Olafs Þorsteins 

sonar Í Reykjavík 2... RN 

kr. kr. 

  

20. júní 

295180 

8200 

2300 

1200 

100 

1900 

1200 

1200 

| 309980
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18   

  

20. jåni 

Flutt 

Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. 

Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn 

en t-   því skilyrði, að þeir, hver um sig, segi stús 

unum Í læknadeild háskólans til í sinni sjerfræði 

og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á til- 

teknum stað, ekki sjaldnar en 3 sinnum á mánuð! 

8. Til geislakekningarstotu ríkisins ............ 

9. Til Radíumsjóðs Íslands, styrkur til að reka 

radíumlækningar .....0.00 00 

10. Holdsveikraspítalinn 2.....0000 

Sá kostnaður sundurliðast þannig: 

ÁA. Laun læknis 2... 

B. Annar kostnaður: 

1. Laun starfsmanna .............. 13000 

2, Vidurværi 59 manna (ca, 150 a. 

Á ÁAÐ) 2. 31755 

3. Klæðnaður ......00000 0. 2800 

4. Meðul og sáraumbúðir .......... 1800 

5. Eldsneyti 2... 11000 

6. Ljósmeti 2... 2009 

7. Húsbúnaður og áhöld .......... 2000 

8. Vidhald å håsum .............. 3000 

9. Pvottur og ræsting ............ 2009 

10. Greftrunarkostnaður ............ 500 

11. Skemmtanir „0... 800 

12. Skattar 0. fl. 2... 2500 

13. Ýmisleg gjöld 20.00.0000. 1509 

11. Geðveikrahælið á Kleppi 20.00.0000. 

Sá kostnaður sundurliðast þannig: 

A. Laun læknis .....000 0 IR 

B. Önnur gjöld: 

1. Kaup starfsmanna .............. 105090 

9, Vidurværi 90 manna (ca. 150 a. 

Á dag) sees eeneeeeeerennnee 49725 

1100 

14655 

82355 

  

1100   7100 

    

kr. 

309980 

11000 

2500 

82355 

60545 

466380
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Flutt .... 5! 

3. Klæðnaður 64 sjúklinga á 90 kr. 

handa hverjum ................ 

4. Meðul og umbúðir 

5. Ljós og hiti 

6. Viðhald og áhöld ............ … 1 

7. Þvottur og ræsting 

8. Skemtanir ..................... 

9. Skattar m. m. 

. Oviss gjöld 

Þar frá dragast þessar tekjur: 

Meðgjöf með 64 sjúklingum, kr. 1,50á dag 3 

Tekjur af búinu 

Mismunur 

12. Til berklalækninga : 

1. Styrkur samkvæmt lögum nr. 43. 

1921, um varnir gegn berklaveiki 

2. Heilsuhælið á Vífilssöðum ...... 

Kosnaðurinn í 9. 

Á. Laun læknis 

B. Önnur gjöld: 

  

  

5160 

590 

9000 

0000 

1800 

750 

900 

1400 

5040 

2000 

lið sandurliðast þannie: 

1. Kaup starfsmanna .......... 34000 

2, Vidurværi .................. 135000 

3. Lyf og hjúkrunargögn ...... 8000 

4. LJjés og hiti ................ 25000 

ö. Þvottur og ræsting .......... 5500 

G. Viðhald húsa .............. 5000 

7. Viðhald vjela 20... 5000 

8. Húsbúnaður og áhöld ........ 116000 

9. Flutningskostnaður ......... 5000 

10. Óviss gjöld Lo... 3000 

kr. kr. 
  

1
 
1
 

>
 
o
 466380 

89885 

97585 

37040 

60545 
  

15000 

10060 

85060 

7700 

236500 
      244200 51440 or

 

18 
20. júní



96 

  

18 1 
20. juni 

  

Þar frá dragast þessar tekjur: 

Meðojöf með 95 sjúklineum. 5 kr. á dag 173575 

   

  

Meðojöf með 10 sq 

Meðejöf með 24 

. G kr. 50 au. å dag 23725 

mun. Í kr. á das .. 35040 

Tekjur af búinu 

Mismunur .... ij 10060 

13. Til að taka á leren frakkneska spítalann á Fá- 

skrúðsfirði 6000 

14. Onnur ejöld: 

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla. alt að 20000 | 

Styrkurinn vertist eftir fjölda legudaga, 70 

aurar fyrir hvern dag, gegn því, að hjerað 

bað, sem sjúkrahúsið á. leggi fram eins mikið 

og styrknum nemur. 

isbygeingar á Ísafirði. gegn að 

  

b. Til sjúkra! 

minsta kosti 2% hlutnm annarsstaðar að, enda 

    og sýslufjelagið, að verkið 

tillvkta leitt (1. veiting). 25000 | 

ce. Bålasetninearkostnadur lol … 1500 | 

d. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, | 

um varnir eeen útbreiðslu næmra sjúkdóma 4000 | 
úr ryu 

oc. Gjöld samkv. ögnum 6. nóv. 1902, nm 

gt 
AÐVFEISI 

  

mir geen því. að næmir sjúkdómar berist | 

til Islands . . sr … 1000 { 

f. Gjøld samkvæmt lón nr, 61, 1921, um | 

brevtingu å fåtækralågunum, 77. og 78. gr. .. 50090 ; 

&, Kostnadur vid heilbriediseftirlit lækna med i 

lr eevesueverrrrrnee 3000 

h. Styrkur til hjeraSslækna fil utanferda, í hvi 

skyni að afla sjer nyrrar læknisbekkmgar .. 3000 

Þennan styrk veitir stjórnarráðið, eftir til. 

  

i 

albýðuskólum 

löeim landlæknis, og má hann ekki fara fram 

ja mánaðardvöl erlendis. 

  

i. Stvrkur handa Guðmundi lækni Gnðfinns- 

syni til anenlækninsanáms erlendis ........ 2000 

      Flyt .... 109500 557440



m. 

n. 

brúnar“ 
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Flutt 

Til Skúla V. Guðjónssonar læknis. til að nema 

heilbrigðisfræði erlendis 

Styrkur til sjúkrasamlaga ............ 

Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlasi 

Hins íslenska prentarafjelags alt að 200 kr. 

Styrkur þessi má þó ekki fara Íram úr þeim 

styrk, er almenn sjúkrasamlög fá að lögun. 

Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gen 

að minsta kosti jafnmiklu frá bæjarsjósi 

Reykjavíkur ............. MR 

Til geitnalækninga. gegn að minsta kosti 

hlutum annarsstaðar að Lo0.cc 

vfirsetukvenna, 

til framhaldsnáms í Kristjaníu eða Kaup 
Utanfararkostnaðnr ungra 

mannahöfn 20... 

Viðbótarlaun vfirsetukonu í Grímsey, gegn 

jafnmikilli launabót annarsstaðar frá 

Til Fjelaes íslenskra hjúkrunarkvenna. fil 

styrktar hjúkrunarmemum 220... 

Til Guðrúnar Gísladóttur Bjørns, til hjúkr 

UÐAFNÁMS 20... 

Til útggáfu Ffræðslurits um heilbrigðismál. 

einkum um Þerklavarnir. gegn jafnmiklu 

annarsstaðar að 2000. rue. 

Til sjúkrasjóðs Fellshrepps í Skagafirði 

fjelagsins  ,,Dags- Til slvsatrvegingarsjóðs 

"il Sievalda læknis Stefánssonar Kaldalóns, 

sjúkrastyrkur 20... krne 

Til Elínar Sigurðardóttur, Í sama skyni 

Hluti ríkissjóðs af launum vfirsetnkvenna 

Samtals   

18 
kr. kr. 20. júní 

557440 

1000 

5000 

800 

300 

1000 

1200 

1000 

200 

500 

1500 

1090 

132309 

23000 

712740 

 



18 
20. júr 
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13. gr. 

Til samgöngumála er veitt: 

A. 

Póstmál. 

. Laun: 

a. Eftir launalögum ................. 77000 

b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 66000 

tc. Brjefhirðingamenn ................ 16000 

2. Póstflutningur ...........00. 00. 

3. Annar kostnaður: 

a. Skrifstofukostnaður í Reykjavík hjá aðal- 

póstmeistara og póstmeistara, eftir reikn- 

MI 7500 

b. Skrifstofukostnadur og adstod utan 

Reykjavikur hjå påstmeisturum og å 

stærri póstafgreiðslum ............. 17000 

c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri 

póststofum og póstafgreiðslum .... 10000 

d. Önnur gjöld .....0c.0 38000 

B. 

Vegamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða : 

1. Laun vegamálastjóra ............ 8700 

2. Laun aðstoðarverkfræðings ...... 6240 

3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispen- 

peningar, eftir reikningi, alt að . 3000 

4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt 

AÐ 6500 

5. Skrifstofukostnaður ............ 6000 

II. Flutningabrautir: 

1. Skagfirðingabrant „............. 20000 

2. Biskupstungnabraut ............ 25000 

Flyt .... 45000 

kr. 
  

    

kr. 

159000 

150000 

12500 

———— 381500 

30440 

30440 381500
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Flutt 45000 

3. Hvammstangabraut ............. 10000 

4. Viðhald flutningabrauta ........ 44000 

5. Til aðgerðar og endurbyggingar 

Holtavegarins, gegn því, að Rang- 

árvallasýsla leggi fram þriðjung 

kostnaðar ......0000000 20000 

  

III. Þjóðvegir: 

1. Norðurárdalsvegur ............. 15000 

2, Hróarstunguvegur .............- 14000 

3. Vallavegur 2... 8000 

4. Vaðlaheiðarvegur 2... 20000 

5. Stykkishólms-, Langadals-. Þela- 

merkur-, Miðfjarðar- og Kjalarnes- 

vegur, 5000 kr. hver ........... 25000 

6. Adrar vegabætur og vidhald .... 40000 

IV. Til viðhalds slitlagi á akvegum ............ 

V. Fjallvegir .......0.00. 0 

VI. 1. Til áhalda .......00 20000 

2. Til bókasafns verkamanna ...... 300 

VIL. Tillög til akfærra sýsluvega. alt að 

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

staðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem 

sett eru í reglugjörð nr. 3, 3. janúar 1916. 

Af þessari upphæð ganga 5000 kr. til Hafn- 

arvegar í Hornafirði. 

VILT. Til vegagjörðar að „Bás“ í Vík í Mýrdal og 

lendingarbóta þar, gegn að minsta kosti jafn 

miklu annarsstaðar að ........00. 

IX. Til dragferjuhalds 

1. Á Hjeraðsvötnum ..........0.0.2.2. 800 

9, Á Tagarfljóti ll... 300 
3. Á Skjálfandafljóti 2............. 300 

Flyt 

kr. 

30440 

119000 

122000 

22000 
10000 

20300 

45000 

1500 

900   

381500 

377140   758640



18 
20. júní 

l. 
” 

| 

Í 
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Hlut 

C. 

Samgöngur á sjó. 

Til stramdferða lll 

Til bátaferða á flóum. fjörðum oe vötnin alt að 
Þar af 6000 kr. viðbótarstyrkur til Breiða 

fjarðarbátsins Svans. 

D. 

Hraðskeyta- og talsímasamband. 

I. Ritsímafjelagið mikla norræna. umsamið ár 

gjald (til 1985) Ll eee. 

Í. Til viðauka símakerfa, smærri efniskau pa o.fl. 
Í. OTil nýrra símalína oe loftskeytastöðva : 

I. Sími Beilsstaðir heyðarfjörður Få 

skrúðsfjörður ..,.........,,, 60000 

2, - Sanðárkrókur Víðimýri .. 28000 

HR Blöndtós Bólstaðarhlíð .…. 38400 

F Stykkishólmur Grundar 

fjörður 2............. 0. 30000 

i. Hraungerði Húsatóftir .. 18000 

6, Þorlákshöfn Nes í Solvosi 15000 

7. Loftskeytasamband milli Grímsevj 

ar. Flateyjar oo lands 00 55000 

á Loltskovtastöð í Óræfinn 0000... 10000 

Verk þessi koma bví að eins til fram 

kvæmda, að útlit sje fyrir. að tekjur ríkis 

sjóðs hrökkvi fyrir gjöldunum. 

Til starfrækslu landssímanna m.m. 

I. Laun samkvæmt launalösum .... 305000 

2. Kostnaðnr af aðalskrifstofu lands- 

símanna 9000 

3. Ritsímastöðin í Reykjavík ...... 24000 

10000 

  

{. Þráðlausa stöðin í 

0. Bæjarsíminn í Reykjavík ..... 60000 

6, Til aukningar sama síma ....... 50000 

Flyt .... 458000   

kr. 

125000 

35000 

20000 

234400 

289400 

  

i 

158640 

9200000 

958640



v. 

VI. 

VIL 

VII, 

IX. 

N. 

101 

7. Áhaldahúsið 

hifsímastöðin á Akureyri ásand TT
 

bæjarsimakerfimu 

9. Ritstmastodin á Seyðisfirði ásamt 

bæjarsímakerfinn 

10. Ritsímastöðin á Ísafirði ásamt 

bæjarsíma kerfinu 

11. Símastöðin á Borði 

19. Símastöðin í Hafnarfirði, alt að 

  

15. Símastöðin í Vestmannaeyjum, alt 

að 

IL Símastöðin á Selufirði 

15. Til aukarttsímaþjónnstu 

16. Til loftskevtastöðvar í hk late 

17. Til loftskeytastöðvar á Hesteyri 

18. Pil loftskeytastöðvar á Síðu 

19. Til eftirlitsstöðva og annara tal 

SÍMAStÖÐVA 

20. Til uppbótar á launum talsíma 

kvenna við bæjarstmann í Reykja 

vík og Steindórs Björnssonar efnis 

varðar. 200 kr. með hverju barna 

hans s.......… ere 

Eyðublöð. prentkostnaður. titföne m. 

Viðbót og viðhald stöðvann: 

Kostnaður við ferðalog vegna star 

unnar, eftir veikningi. alt að 

Viðhald landssínanna 

Tillae til alþjóðasktifstofunnar í Be 

Fullnaðaruppbót tl A, L. Petersen, 

um stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum 

  

Ll 

2500 

(300 

10000 

0500 

2500 

1600 

5000 

5500 

2000 

2000 

3000 

2500 

65000 

10740 

fræksi 

in 

fyrr   

kr. 

289400 

585940 

30000 

25000 

5000 

90000 

1000 

5000 

958640 

1031340 

1989980 

is 
20. júni
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Flutt 

E. 

Vitamál. 

I. Stjórn og undirbúningur vitamála : 

1. Laun vitamálastjóra 8700 

Hann sje umsjónarmaður vitanna og 

einnig ókeypis til verkfræðilegrar að- 

stoðar landsstjórn, hjeraðsstjórnum og 

bæjarstjórnum, eftir ákvæðum lands- 

stjórnar. 

„ Til verkfróðrar aðstoðar 

3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt 

Að lo 3500 

4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir 

to
 

reikningi, alt að 

TI. Laun vitavarða 

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa 

núverandi vitaverði Gróttuvitans. 

II. Rekstrarkostnaður vitanna . 

IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa 

V. Ýmislegt 

Samtals ....   

kr. 

20120 

20700 

  

kr. 
  

1989980 

111820 

2101800 
  

14. gr. 

Til kirkju- og kenslumåla er veitt: 

  

  

Å. 

Andlega stjettin. 

a. Biskupsembættið : 

1. Laun biskups 

9. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að .. 

Flyt 

kr. 

11200 
      11200



1. 
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Flutt 

Önnur gjöld : 

Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 

1880, 1. gr, s..sssseeneeereererkrrkrnkrrknee 

Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir upp- 

. Framlag til prestlanunasjóðs 

„ Til húsabóta á prestssetrum 

gjafaprestar og prestsekkjur njóta samkvæmt 

lögum 

. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóð- 

kirkju 

Skilyrði: Húsin verða jarðarhús; þeim er 

við ábúendaskifti skilað sem nýjum með fullu 

álagi; eftirgjald jarðanna hækkar um 4% at 

styrkupphæðinni, enda er styrkurinn ekki 

greiddur fyr en verkinu er lokið og sannað, 

að það sje vel af hendi leyst og hafi kostað 

að minsta kosti eins mikið og styrknum nemur. 

B. 

Kenslumál. 

I. Háskólinn: 

a. Laun 

b. Til kennara í sögu og málfræði íslenskrar 

tungu að fornu og NÝJU .............. 

ce. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir 

kenslu við háskólann ................ 

d. Styrktarfje: 

1.Námsstyrkur „.............. 12000 

2. Húsaleigustyrkur ........... 9000 

3. Ferðastyrkur vegna stúdenta- 

skifta ........... 0. 1500 

Húsaleigustvrk og námstyrk má aðeins 

veita reglusömum, efnalitlum stúdentum. 

Húsaleigustyrk má venjulega að eins 

veita utanbæjarstúdentum. 

Flyt   

406 28 

8000 

250000 

400 

15000 

111300 

5600 

1500 

22500 

140900   

kr. 

11200 

273806 28 

285006 28 

18 
20. júní
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Hluti 

ec, Pil kenslnáhalda læknadeildar 

f. Til umbúðakanpa og annara nauðsynja 

við ókeypis lækningar ..... 

e, Fyrir starf við gerlarannsókn og kensln 

í efnafræði, 1000 kr. til hvors 

h. Hiti, hjós, ræsting og vjeleæsla 

i. Önnur gjöld: 

1. Fil ritara: 

a. Laun 1000 

b. Dýrtíðaruppbót 700 

1700 

2. Til dyravarðar: 

a Laun, auk hlunninda, sem hann 

hefir áður notið 2... 1600 

b. Dýrtiíðaruppbót 1000 

2600 

3, Yms. gjöld sr 3000 

Námsstyrkur til íslenskra stúdenta í erlend 

um háskólum 

1200 kr. handa hverjum. Sækja mega þeir 

hvern viðurkenndan háskóla á Norðurlöndum 

helstn öðrum, en og Í menninearlöndum 

senda verða þeir stjórninni skilríki fyrir 

því, að þeir stundi með alúð eitthvert það 

við 

Háskóla lslands. Styrkurinn skal að jafnaði 

háskólanám, sem þeir fá eigi kenslu í 

aðeins veittur stúdentunum fyrstu 4 náms- 

árin. 

Mentaskólinn almenni: 

a. Laun 

hb. Önnur sjöld: 

1, Til bókasafns skólans 100 

2 Pil eldiviðar, Ljósa ov ræstingar 4000 

SL skólahússins utan og mnan 2000 

Flyt 6400 

    

140900 

500 

500 

2000 

4500 

1300 
  

83580 

83580 

kr. | 
men Nm 

- = 

  

kr. 

285006 28 

  

155700 

8000 

| 
| 
| | 

| 

448706 28



Á
 

  

Flutt .... 6400 

og til prófdóm 

IN 15000 

„ Húsaleigustyrkur handa 36 læri- 

sveinum, 50 kr. handa hverjum 1800 

4. Til tímakensh 

enda, alt að 

óð
 

6. Námsstyrkur, 2000 kr, með 

verðstuðulsuppbót .......... 3200 

7. Læknisþóknun „............. 200 

8. Til vísindalegra áhalda við 

kensluna 2... 600 
9. Ýmisleg gjold .............. 2500 

10. Til þess að gefa åt kenslubækur 

handa mentaskólanum ........ 2400 

he
nn
 

Til áhalda við fimleikakenslu .. 190 

12. Til verðlaunabóka 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins 

veita efnilegum, reglusömnum og efnalitlum 

nemendum. Húsaleigustvrkur sje venjulega 

aðeins veittur ntanbæjarmönnum, og að 

námsstyrk gangi ntanbæjarmenn fyrir inn- 

anbæjarmönnum. að öðru jöfnu. 

  

kr. kr. 
  

83580 

32300 

    

448706 28 

115880 

  

Gagnfrædaskålinn å Aknreyri: | 

a. Laun ......0ss0eeeeeeeeeeeerreee 21600 

h. Önnur gjöld: 

1. Til þriggja ankakennara ..... 9200 

2. Tímakensla ................. 3500 

3. Til bóka og kenslnáhalda ...... 1000 

4. Til eldiviðar og ljósa ........ 3500 

0. Námsstyrkur ................ 700 

Utanbæjarnemendur gangi að 

styrk fyrir innanbæjarnemend- 

um, að öðru jöfnu. | 

| 
Flyt .... 17900   21600 564586 28 

18 
20. júní
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18 kr. | | kr. 
20. júni —— 

Flutt 17900 21600 | 564586 28 
6. Til dyravörslu: | 

a.Laun ................ 600 

b. Dýrtíðaruppbót ...... 300 

—- 900 

7. Til skólahússins utan og innan 1000 

8. Til ýmislegra gjalda ......... 1000 
— 20800 

.——— 42400 

V. Kennaraskólinn : 

a. Laun ........... 22720 

b. Önnur gjöld: 

1. Tímakensla ................. 2500 

2. Eldiviður og ljós ............ 3000 

3. Bókakaup og áhöld .......... 300 

4. Námsstyrkur ................ 2500 

Utanbæjarnemendur gangi að | 

styrk fvrir innanbæjarnemend- | 

um, að öðru jöfnu. | 

5. Til viðhalds ................ 1000 

6. Ýmisleg gjöld ............... 2500 
——- 12000 

— 34720 

VI. Stýrimannaskólinn: 

a. Laun ....seseeeveeeeeerererree 15260 | 

bh. Önnur gjöld: | 

1. Til tímakenslu .............. 1000 

2. Til eldiviðar og ljósa ........ 2000 

3. Ýmisleg gjöld .............. 3000 

4. Til Sveinbjarnar Egilssonar til 

fyrirlestra .................. 300 | 

nemme 9300 | 

—| 24560 

VII. Vjelstjóraskólinn : | 
a. Laun ........00%. 00 13440 | 

b. Önnur gjöld: | 

1. Håsnæsdi m. m. 1800 | 

2. Ljås og hiti ................. 1000 | 
| 
| 

Flyt 2800 13440 | 666266 28  
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Flutt .... 2800 

BR 1000 

4. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra 2800 

3, Ýmiss kostnaður 

Við skólana undir lHðunum HIV. 

að undanskilinni lærdómsdeild mentaskól- 

ans, skal vera skólagjald, að minsta kosti 

100 kr. fyrir hvern innanbæjarnemanda, 

sem hefir verið aðeins eitt ár í skólanum 

eða kemur nýr. Stjórnarráðið má þó, eftir 

tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá 

skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en eink- 

ar efnilegir nemendn. 

3ændakensla : 

1. Til Bændaskólans á Hólum: 

a. Laun ..sseeeeeeeeereveveee 9920 

h. Til smíða-, leikfimi- og dráttlist- 

arkenslu .......0.0.0. 1600 

ec. Önnur gjöld : 

1. Til verklegs náms,alt að 1000 

2. Til kensluáhalda ...... 500 

3. Til eldiviðar og ljósa .. 2500 

4. Ýmisleg gjöld ....... 5300 

— 9800 

2. Til Bændaskólans á Hvanneyri: 

a.Laun 2... 9880 

b. Til smíða- og leikfimiskenslu .. 1300 

c. Önnur gjöld: 

1. Til verklegs náms, alt að 1000 

2. Til kenslnáhalda ..... 500 

3. Til eldiviðar og ljósa .. 2000 
4. Ýmisleg gjöld ........ 4500 

kr. kr. 
  

13440 | 666266 28 

6600 

20820 

19180 

| 
i 

i 

| 
| 20040 

| 
| 

j 

  
    40000 

| 
| 686306 28 

18 
20. júní



18 
20. júní 
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Flutt 

Styrkurinn til verklegs nåms vid bænda- 

skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nem- 

endum, sem stunda verknám, samkvæint 

samningi, eigi skemur en 6 vikur á ári og 

skila skólanum dagbókum um vinnubrögðin 

vfir námstímann, og nemi styrkurinn aldrei 

hærri upphæð á hvern nemanda en 12 kr. 

fyrir hverja viku námstímans. 

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, sam- 
2 

kvæmt skýrslu um námið, og sje í henni get- 

ið, hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá. 

3. Til skólahalds á Eiðum: 

a.Laun #2... 11200 

b. Til aðstoðarkenslu .......... 600 

ce. Önnur gjöld: 

1. Til búnaðarnáms ..... 600 

2. Til kensluáhalda ...... 500 

3. Til eldividar og ljósa 2500 

4. Ymisleg gjöld ........ 2000 

——— 5600 

Iðnfræðsla : 

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík. 

til þess að reka iðnskóla í Reykjavík, 

undir yfirumsjón landsstjórnarinnar 

h. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, 

til kvöldskólahalds 

  

ce. Til Iðnaðarmannafjelagsins á 

til kvöldskólahalds .................. 

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó 

ekki fara yfir % 

Skólar þessir skulu senda stjórnarrað 

inu skýrslu, enda samþykki það stunda- 

rekstrarkostnaðar. 

skrá þeirra. 

Flyt   
174008 

6000 

1000 

1000 

686306 28 

57400 

  751706 28
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X. Verslunarskålar : 
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunar- 

mannafjelagsins í Reykjavík, til að halda 

uppi skóla fyrir verslunarmenn, undir 

yfirumsjón landsstjórnarinnar, þó ekki 
se £ yfir 34 kostnadar .................…. 

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til 

þess að halda uppi verslunarskóla, undir 

yfirumsjón landsstjórnarinnar, þó ekki 

yfir 34 kostnaðar 

XI. Yfirsetukvennaskólinn : 

1. Laun forstöðumanns .........0........ 

2. Til verklegrar kenslu: 

a.Laun þriggja vfirsetukvenna í 

Rvík ssseseeeeeeeeeereereee 900 

b. Annar kostnaður, alt að ...... 400 

3. Styrkur til námskvenna .............. 

4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ...... 

XII. Kvennaskålar : 

1. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 

1800 kr. framlögum annarsstaðar að en 

úr ríkissjóði ................ 19000 

b.40 kr. fyrir hverja námsmey, 

sem er alt skólaárið, alt að 4000 

ce. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000 

2. Til kvennaskólans á Blönduósi: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 

1000 kr. framlögum annarsstaðar að en 

úr ríkissjóði ................ 15000 

b.40 kr. fyrir hverja námsmey, 

sem er alt skólaárið, alt að 2000 

6000 

1300 

1000 

1200     
24000 

17000   

  

  

kr. 

1511706 28 

12000 

11000 

41000 

815706 28 

nn 

18 
20. júní



18 
20. júní 
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Flutt 

Skólar þessir standa undir yfirumsjón 

landsstjórnarinnar. 

Almenn barnafræðsla: 

1. Umsjón fræðslumála : 

a. Laun fræðslumálastjóra ...... 7700 

b. Skrifstofukostnaður hans ..... 1200 

c. "Til eftirlitsferða, eftir reikningi, 

alt að ll. 1000 

2. Laun kennara og dýrtíðaruppbót ...... 

3. Til farskóla og eftirlits með heimar 

fræðslu, með sömu skilyrðum sem verið 

hefir, alt að c.cccc20c nn 

4. Til prófdómara við barnapróf ........ 

5. Til framhaldskenslu banda kennurum .. 

6. Til fræðslumálarits (Skólablaðsins) 

T. Utanfararstyrkur kennara ....... … 

8. Til að reisa og endurbæta barnaskóla 

utan kaupstaða, þriðjungur kostnaðar, 

enda samþykkir landsstjórnin uppdrætti 

að húsunum, alt að ......000000.0.00.. 

Unglinga- og alþýðuskólar : 

1. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykja- 

víkur, Akureyrar og Hafnarfjarðar .... 

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, 

að skólarnir fullnægi reglum, er stjórn- 

arráðið setur, og að þeir njóti styrks 

annarsstaðar frá, er ekki sje minni en 

þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. Unglinga- 

skólar í kaupstöðum og fjölmennum 

kauptúnum fá minni styrk en sveita- 

skólar, að öðru jöfnu. Kenslumálastjórn- 

in úthlutar styrknum og hefir eftirlit 

með skólunum 

Flyt 

9900 

267000 

10000 

2500 

1000 

800 

2000 

15000 

  

815706 28 

  
35000 

i 
| 

| 

308200 

35000 | 1123906 28
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Flutt 

2. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flens- 

borg 2... 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að 

innanbæjarnemendur greiði skólagjald 

eftir sömu reglu og í liðunumlll — VII. 

Til lýðskólans í Bergstaðastræti ....... 

4. Byggingarstyrkur til alþýðuskóla: 

Til að reisa alþýðuskólahús í Þingeyjar- 

sýslu, % kostnaðar, alt að .............. 

Húsmæðrafræt 

Til kvenfjelagsins Óskar í Ísafjarðar 

kaupstað, til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 

kr. annarsstaðar að ...........00.000... 

Styrkur til að semja og gefa út alþýðu- 

kenslubækur, þar af 1500 kr. til Lárusar 

Bjarnasonar, kennara við gagnfræðaskól- 

ann á Akureyri, til að semja kenslubók í 

eðlisfræði og efnafræði handa gagnfræða- 

skólum ...........0 00 

Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m. 

Stjórnin annast um, að aðstandendur 

nemendanna eða nemendurnir sjálfir greiði 

kostnað, ef efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 

28. febr. 1872, 2. gr. 

Til kenslu blindra barna, sem send eru ut- 

an til náms, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

arsstaðar frá .......0...0. 0. 

Sundkensla og leikfimi: 

1. Til sundkenslu í Reykjavík .......... 

  

300 

kr. kr. 

35000 |! 1123906 28 

15000 

1000 

35000 

86000 

1000 

2700 

12000 

1000 

    300   1226606 28 

18 
20. juni
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Flutt 

Styrkur þessi er bundinn því skili     

að kensla þessi fari fram að minsia 

kosti 2 mánuði að vorinu og Í mánuð að 

  

haustinu, og að lærisveinar mentask 

kennaraskólans og  stýrimannaskólans 

njóti kenslunnar ókeypis. 

2.Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu 

þá, sem getur í 1. lið, og til að kenna 

öðrum sundkennurum björgunarsund 

Gr
 

„Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar 

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

sýslunefndum með því skilyrði, að ann- 

arsstaðar frá sje lagt til sundkenslunnar 

eigi minna en ríkissjóðsstyrknum nemur. 

4. Til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, fyrir 

að veita utanbæjarstúlkum ókeypis kenslu 

í leikfimi 2... 

5. Til Valdemars Sveinbjörnssonar, til að 

veita utanbæjarpiltum ókeypis kenslu í 

leikfimi „............ FRI 

Styrkur til Stefáns Hiríkssonar, til þess að 

halda uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík 

Samtals 

kr. 

300 

1500 

3000 

  
  

  

6000 

2400 

1235006 28 
 



Til vísinda, bókmenta 

Landsbókasafnið : 

  

    

a. 

b. 

HÞÐBÓL 00... kne 

c. Til að kaupa bækur og handrit og til 

bands ..........2.… 
( mm 1 > d. Til þess að 

rns e. Til þess að semja og 

safnsins 

  

h. Ýmisleg 

“ Tann 
a. tan 

  

ósmynda og 
FE: 
i er varða Island, I erlen 

Þjóðmenjasafnið vern 

  

og 

"dar 

  

a. Laun bjodmenjav: 

b. Til 

c. Til 

d. Til 

e. Til 

£. Ferdakostnadur til rar 

åhalda og adgerda 

ings å skråsetningu fornmenja, al 

Þjóðmenjasafnið sje 

semja spjalds 

aðstoðar, eftir reikni 

að útvega forngripi, alt að 

að kaupa íslensk listaverk og listiðni 

g. Til viðgerða á Þingvöllum 

h. Til viðgerða á Hólakirkju B J 

   

   

  

dum söfnum 

    

  

dun 

  

ið 

ansókna og undirbún- 

r í að ti AU 

opið 6 stundir á viku, 

eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. 

Flyt 

10000 

1000 

  

500 | 
800 | 

j 

13800 

    

1000 | 

3000 | 
4000 | 

vare enn normen remmen |   
40020 

24700 

 



18 
20. juni 

4. 

6. 

cn
 

r 
em

 

15. 

16. 

17. 

iiá4 

    

Náttúrufræðifjelagið 

  

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 

600 kr. á ári. 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safn- 

ið sje til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, 

ekki sjaldnar en einu sinni á viku. 

Landsbókasafnshúsið: 

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .......... 

b. Til viðhalds og áhalda .................. 

Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi 

  

úr bæjarsjóði og sýslusjót 

Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, 

gegn eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveit- 

AFSJÓÐI ........ eee even esee 

  

Til Hins íslenska bókmentafjelags: 
£ MT] « a. Tillag 0... neuer ersenes 

, 
þh. Til útgáfu á Lýsingu Íslands eftir Þorvald 

Thoroddsen ........0 

Til Þjóðvinafjelagsins .......0..000 00. 

5000 kr. af upphæð þessari sje varið til út- 

   gáfu alþýðlegra fræðirita. 

Til Fornleifafjelagsins .........0. 0... 

Styrkurinn greiðist því aðeins, að Árbók 

komi út. 

Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit 

að sögu Íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að 

Til að vinna að textaútgáfu á íslensku forn- 

brjefasafni ...........22 00 

Til þess að gefa út hinar fornu Álbingisbækur 

frá 1570—-1800, og að vinna að útgáfu þeirra 
> OD i 

278 
id Til bess ad gefa ut landsyfirdéåma frå 1800--18 

Til þess að gefa út Lög Íslands, 100 kr. á örk 

Til Dansk-islandsk Samfund ........0....... 

kr. kr 
  

  

8000 
1500 

  

82770 
1700 

9500 

3000 

1500 

200 

3500 

6000 

800 

1000 

1600 

1000 

800 

1500 

1000 

115870
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: i 18 
kr. | kr. 20. juni 

Flutt .... | 115870 

18. Til Norræna fjelagsins ................... | 1000 

19. Til Frædafjelagsins, til að gefa út jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1000 
20. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta 

kosti 2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykja- 

Vikur 0. 0suneeeeeveveneeevevrennrsee AÐ | 4000 

  

       

      

21. Til Listvinafjelagsins HR ER | 1000 

22. Til sama, styrkur til húsbyggingar ..... … | 4000 

23. a. Styrkur til skálda og listamanna ......... 1200 | 

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða | 

Goethes Faust ........00...0 0 1200 | 

c, Mil próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til | 

að vinna að útbreiðslu sönglistar .......... 5000 | 

— 18200 
24. a, Til sjera Johan L. Lynge Jóhannssoi | 

til ad safna il í slenskrar orðabókar með | 

lenskum bydingum, enda sje safnid eign rik- | 

SÍNS lll AR 7000 | 

b. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna | 

orðum úr alþýðumáli .................... 1500 | 

———— 8500 

25. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfi. | 

sögur lærðra manna íslenskra á síðari | 

enda sje handritið eign landsins að honum látt | 

um ........ HAIR . | 2000 
26. Til Bjarna Sæmundssonar til | 

fiskirannsåkna : 

a. Föst laun, auk dýrtíðaruppbótar ...... . 5000 

b. "Til ferða og annara útgjalda við rannsókn- 

EÐA ......ssserereeee FRI 1500 | 

——— 6500 

27. Til dr. Helga Jónssonar. til að halda áfram | 

rannsókn å grådri landsins ................. | 1500 
28. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarSfrædirann- | 

SÓKNA ........... evnen ens 1500 

29. Til dr, Helga Pjeturss. til jarðfr æðirannsó kna | 4000 

Flyt .... 169070  



18 
20. juni 

rd
 

pr
 

em
 

  

Flutt .... 

30. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna 
  

steinum og jarðtegundum og rannsaka, að 

hverju sje nýtt ........ FI 

31. Til Påls Þorkelssonar, til að vinna að máls- 

  

r á kjörseyri, til fræðiiðkana 

   
   

H
r
 

Sigfússonar frá Eyvindará, til 

2unar 

    

Íjálmars Lárussonar skurðlistarmanns .... 

36. Til Boga Th, Melsteds, til að rita Íslandssögu 

  

   

  

37. Til landsskjál ftarannsókna ARI HA 

Greiðist að rannsókn verði við 

komið og 

58. Til veðurathugana og veðurskeyta .......... 

  

39, Til alþyðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykja- 

  

   vík og á Ákurey 

  

Af þessu Í) greiða stúdentafjelaginu á 

il fyrirlestra í Norðlend- er
 

Akureyri 400 kr., 

ingafjórðungi. 

    

40. "Til Íþróttasambands Íslands ........... 

41. Til Jóns Þorsteinssonar frá Hof til 

fullnaðarnáms í tum erlendis ..... BR 

{2, Til listasafnshúss Einars Jónssonar ...... 

43. Til Einars Jónssonar myndhögevara 

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

síns. 

44, Til hljóðfæraskólans í Reykjavík ............ 

45, Til Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að hann 

kenni alt að 6 mönnum á ári, sem heima eiga 

utan r, ókeypis að leika á fiðlu, og 

skulu 

nýja nemendur. 

    
„efni sitja fyrir, er hann tekur 

46. Til Páls Ísólfssonar organleikara, til fram- 

haldsnáms ........ AAA ARRÐ FAIR 

kr. 
  

169070 

800 

500 

1500 

1500 

4000 

5000 

1200 

1200 

3000 

      228170



  

   

    

   
   

    

  

må
 

co
 

  

  

kr. kr. 90. júní 

Flutt 2928170 

47. Til Markusar Krist píanóleikara, til 

framhaldsnáms erlendis ...................… 1500 

48. Til Goodteimplarafjelagsins, til bindin 

sen ANN breve ernee 6000 

49, Til að kaupa grasasafn Stefáns Stefí 
1 . a í 

skólameistara, fyrri helmingur kaupverðs 4000 

50. Til að kaupa handrit dr. Jóns Aðils um 

Íslands. fjórðungur andvirðis, önnur afborgun 2500 

Samtals 942170 

16. ør. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 

kr | kr 

1. Til 

2, Til 

Styrkveitingar 

Búnaðarfjelags Íslands 

Sa ndgræð íslu 

af lå þessu veitast 

  

einum, sem leggja fram helming kostnaðar eða 

meira. 

3. Til búnaðarfjelaga ..............000... 

4. Til Garðyrkjufjelags Íslands: 

Laun garðvrkjustjóra (0... 

5. Til skógræktar: 

a. Lam ............00 200. es enn eennee 

Þar af 600 

Sæmundsens. 

Til 

  

húsaleignuppbót 

skósgræðslu 

  

óttur í i 

  

Til Guðbjargar Þorle1! 

viðurkenningar fyrir trjárækt ....... 

5, fil framhalds landmælinga ........... 

7. Til dýralækminga : 

a. Laun handa 4 dýralæknum ....... 

Flyt 

  

    

155000 

15000 

20000 

5000 

23660 

35000 

253660
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18   

20. juni 

Flutt 

b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga 

c. "til Páls G. Jónssonar, Garði í Fnjóskadal, til 
. 

viðurkenningar fyrir dýralækningar 

d. Fil eins manns, til að læra dýralækningai 

  

tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum um 

iðni og ástundun. 

0 rm 
8. tí eftirlits með útflutningi á hrossum 

9. Til efnarannsól    

  

harstofn í Reykjavík: 

  

a. Laun forstöðumanns, auk “     af öllum teky- 

um stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðar- 

uppbåt 20. eres 

bh. Húsaleiga 

ce. Ti 

  

ljósa, eldsneytis og ræstingar 

10. Til þess að styrkja 

náms erlendis 

efnilega iðnaðarnema til 

  
11. "Til Fiskveiðasjóðs Íslands 

12. Til Fiskifjelaesins 

ar af 500 kr. til kensln á Ísafirði fyrir skip- 

    

raefni á smáskipum. 

13. Laun vfirmatsmanna o. fl.: 

anna 

  

   Idarmatsmanna 

c, 4 ullarmatsmanna 

  

lertast fyrir um markað fyrir íslenskar 

  

erlendis 

gerlarannsåkna 
7 #1 

16. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga 

2000 kr. til Halldóru 

til handavinnuskóla á 

AT bessum 

  

Akureyri, verði honum haldið áfram. 

17. Til sambands norðlenskra kvenna 

    

  

kr. | 

20600 

500 

1000 | 

1200 | 

19200 | 
10240 | 
2560 | 
4800 | 
8000 | 

| 

3660 Do
 

et
 

23300 

600 

8000 

4000 

6000 

60000 

44800 

20000 

2000 

10000 

509 

432860
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Til vörumerkjaskrásetjara .................. 

  

Þar með talin húsaleiga fyrir s 

Handa Ungmennafjelagi Íslands, til eflingar 

íþrótta og skóggræðslu ................... 

Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, 

hvernig fjenu er varið. 

Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiða- 

merkursandi, til að halda við bygð á sandinum 

og veita ferðamönnum húsaskjól, beina og fv 

   Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til 

halda þar uppi bygð og gisting .............. 

Styrkur til ábúandans á HMrauntanga á Öxar- 

fjarðarheiði, til þess að halda þar við bygð og 

veita ferðamönnum gisting og beina .......... 

Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda 

þar uppi bygð og gisting ............. vere, 

Styrkur til ábúandans í Grísartungu. til húsa- 

bóta, til þess að geta hýst ferðamenn, er fara 

um Langavatnsdal, í eitt skifti fyrir öll ...... 

Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfur- 

bergsnámunnar í Helenstaðafjall, 3500 kr. með 

dýrtíðaruppbót ........00.00. 0. 

Til bjargráðasjóðs ........... 0 

Til landhelgisgjóðs ........00000 

Til slvsatrvggingar sjómanna ............ 

Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda: 

a. Laun forstodumanns .................- 

b. Ferðakostnaður hans ...........%. 0... 

Til að hjálpa nauðstöddum Íslendingum erlendis 

Laun húsagerðarmeistara ................... 

Til leiðbeiningar um húsagerð til sv 

a. Laun leiðbeinanda. 3500 kr.. með verðstuðuls- 

uppbåt, ....0000000 eeeev rese s er errkee 

enda tekur hann enga borgun fyrir leið 

  

beiningn. En vinni hann auk þess við húsa- 

a fult dag- 

kaup fyrir, er rennur í landssjóð. 

  
gerð einstakra manna, skal greið 

Flyt   w 
9 600 | 

432860 

1600 

1800 

ey
 1600 

23000 

20000 

20000 

5940 

1000 

7100 

522600



    

  

     riela I Jeia. i 

Til stofnenda Sveinatunsubúsins, til greiðslu í 

Ræktunarsjóðsláni 

Til Jóhannesar Guðmun 

um, 

Til Þórðar 

vegna SKAÐA AL KOTIUVOST .2000eeresenee 

  

ey ens 
»mundssonar, til vidurkenn 

  

fyrir mannbiðrg úr s 

sr veg 

  

Landsstjórnin hefir verkfræðilegt eftirlit með 

því að brvestuserðin sje tryggilega af hendi 

Brv 
sm - a 
Til Bveeingarfielao: 

   

  

leyst. 'gjan skal heimi til almennines 

    

   

  

arkostnaðar, gegen tvöföl 
   

    

   

bæjarsjóði Rey víkur, þó ek 

  

   starfsmanna 

  

. , 
ii Dyraverndunarf 

  

kr. kr. 
  

  

5600 
600 

  
  

  

522600 

1000 

1000 

1000 

18000 

5000 

651300 

  

mi 
fil lögboðinna fyrirframgreiðslna eru veittar 4000 kr.
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18. gr. 18 

Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt: 20. júní 

kr. kr. 

. Samkvæmt eftirlaunalögum : 

a. Embættismenn .............. 928847 28 

b. Embættismanna ekkjur og börn .......... 13278 02 

c. Uppgjafaprestar L.......0. 1113 01 

d. Prestsekkjur ............... 5689 47 

———.— 48927 78 
. Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftir- 

launa: 

a. Embættismenn : 

1. Til Ásgeirs Blöndals læknis ...... 250 
2. — Þorvaldar Pálssonar læknis .... 300 

3. — Sigvalda Stefánssonar Kalda- 

léns læknis .................. 640 

4. — Sigurðar Jónssonar fyrv. råd- 

herra 0... 1500 

—— 2690 

b. Embættismannaekkjur og börn: 

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækn- 

isekkju 2... 150 

2. —— Maoneu Ásgeirsson .......... 200 

3. — Ólivu Guðmundsson ......... 175 

4. — Sigríðar Hjaltadóttur ........ 400 

5. — Tngileifar Snæbjarnardóttur .. 400 

6. — Sigríðar Fyeldsted læknisekkju 450 

—— 1775 

c. Uppgjafaprestar : 

1.'Til Stefáns M. Jónssonar ........ 325 

2. — Bjarnar Jónssonar .......... 475 

3. — Guðlaugs Guðmundssonar .... 500 

4. — Sigurðar prófasts Jenssonar .. 570 

5. — Bjarna prófasts Einarssonar .. 780 

—.—— 2650 
d. Prestsekkjur: 

1. Til Ástu Þórarinsdóttnr ........ 130 

2. — Auðar Gísladóttur .......... 300 

3. — Bjargar Einarsdóttur ........ 500 

Flyt. 930 7115 48927 78
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Flutt 

4, Til Guðrúnar Björnsdóttur ...... 

5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 

6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ....... 

T. — Guðrúnar Pjetursdóttur ...... 

8. — Guðrúnar Torfadóttur ...... 

9. — Ingunnar Loftsdóttur ........ 

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 

hverju barni hennar, sem er í 

ÓMEgð 0... 

11. Ingibjargar Sigurðardóttur 

12. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ........ 

13. — Kirstínar Pjetursdóttir ...... 

14. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 

15. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 

kr. með hverju barni hennar 

sem er í Ómegð ............ 

16. — Steinunnar Pjetursdóttur 

17. — Ragnhildar Gísladóttur frá 

Eyvindarhólum .............. 

18. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 

.„ Kennarar, kennaraekkjur og börn: 

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ........ 

2. — 3 barna hennar ............. 

3. — Bjargar Jónsdóttur .......... 

4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur 

5. — Hjartar Snorrasonar ......... 

6. — Jónasar Eiríkssonar ......... 

7. — Magnúsar Einarssonar ....... 

8. — Elínar Briem Jónsson ........ 

9. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur ..... 

10. — 1 barns hennar ............. 

11. — Steinunnar Frímannsdóttur 

12. — Þórunnar Stefánsdóttur ...... 

13. — Árna Theódórs Pjeturssonar, 

Þangað til stjórnin veitir honum 

aftur starf hans eða annað álíka 

      

930 

300 

300 

100 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

360 

500 

500 

500 

300 

300 

100 

450 

400 

5090 

Flyt   

kr. 

-1
 

pa
 

be
nd
 

G
u
 

  
5730 

4810 

17655   

kr. 

48927 78 

48927 78
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Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra : 

1. Til Arna Gíslasonar 
   

Do
 5 

n. Kristjánssonar 

— Böðvars Jónssonar 

— Hallgríms Krákssonar ........ 200 

  

5. Jóhanns Jónssonar ........... 200 

6. Matthíasdóttur ........ 300 

7. — Daníels Jónssonar .......... 200 

8. — Jens Þórðarsonar ............ 100 

9. — Friðriks Möllers ............ 1209 

10. — Kristínar Jóelsdóttur ........ 200 

RN 200 11. Elesers Eiríkssonar 

  

200 

15. 200 

Rithöfundar: 

1. Til Indriða skrifstofnstjóra Einars- 

SODAFr Ll 

2. — Valdimars Briems ........... 

3. —— Ólafar Sigurðardóttir frá TIl5ð. 

UM 300 

4. —— Einars Hjörleifssonar Kvarans 3000 

    

" og börn skálda og rithöfunda: 

elem Firíkadóttur Ólafsson .. 300 

2, —— Jakobínu Pjetursdóttur ....... 200 

  

sdóttnr 300 kr. og 5 

til Erlings sonar hennar 300 kr. 609 

t. —- Arnbjargar Kinarsdóttur, 300 

  

kr. oe ank bess 100 kr. 

hverju barni hennar, sem er í 

ómegð 

ot
 | | 2 Sg
 

Á
 S a Fr
 2
 

Ja kr 2 > 3 Sd Ø
v
 

2 a = = 3
 >
 

DD
 

    

4400 

8000 

kr. 

48927 78 

18 
= 20. júní 

    30055 48927 78  
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18 
20. juni (| kr. Í kr 

Flutt .... 2100 30055 48927 178 

6. Til Ólínu Þorsteinsdóttur ........ 300 

7. — 3 barna hennar ............. 300 

8. — Valgerðar Arnljótsdóttnr ..... 300 

9. — Guðrúnar Runólfsdóttur, ekkju 

Matthíasar Jochumssonar .... 1200 

— 4200 
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur: 

1.Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. 

spítalaforstöðukonu .......... 400 

2. — Sigurðar Eiríkssonar  fyrv. 

regluboða ................... 500 

8. — Petreu Jónsdóttur, 300 kr., og 

að auki 100 kr. með hverju barni 

  

hennar, sem er í ómegð ..... 500 

4. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar .......... 300 

5. — Páls Erlingssonar ............ 800 

6. — Erlends Zakaríassonar ....... 300 

7. — Kristins Jónssonar, vegavinnu- 

stjóra á Akureyri ........... 300 

8. — Einars Guðmundssonar. fyrrum 

vegavinnnstjóra ............. 300 

9. — Kristínar Gestsdóttur. ekkju 

Þorsteins fiskimatsmanns Guð- 

mundssonar ................. 400 

10. — Gests Guðmundssonar. fyrver- 

andi vitavarðar ............ 400 

11. — Steinunnar Sigurðardóttur, 

ekkju Magnúsar Vigfússonar .. 400 

— 4600 

Á styrkveitingar i TT. a.—i. greiðist dýr- 

tíðaruppbót eftir reglum lannalaganna. 

1. Til Ingeborg Sigurjónsson .............. 1800 

k. Til ÓlafsRósenkranz. fyrv. leikfimiskennara 1200 
41855 00 

TIL Dyrtidaruppbét å fjårhædirnar i I. og IT. a.—i. 52669 67 

TV. Tillag til ellistyrktarsjóða .................. 40000 00   
Samtals .... | 183452 45    
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19. gr. 18 

Til óvissra gjalda eru veittar 100000 kr. 20. júní 

Af þessari upphæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við 

lögregluettirlit með fiskiveiðum í landhelgi o. fl. 

Sömuleiðis skal af þessari upphæð greiða gengismun á útborgunum er- 

lendis samkvæmt þessum lögum, öðrum en lángreiðslum. 

  

  

20. gr. 

Til gjalda árið 1924 er veitt: 

Samkvæmt 7. gr. .............. kr. 2043705,35 

-— BS. — seeeeeeeserere —-  60000,00 

-— 9 — suveeeeserense —  184800,00 

—— 10. — ssseeeeeeerese . — 263280,00 

— ll, — ssseeerererses —  558420,00 

-—— 12. — .... HI —  112740,00 

— 13. — seernes — 2101800,00 

— 14. — seeeereerensss — 1285006,28 

— 15. — sesererereere . — 242170,00 

—— 16. — seere —  651300,00 

— 1. seeeeeereresse — 4000,00 

— 18. — ssseererereee „ — 183452,45 

— 19, — sneeerererreee — 100000,00 

—— - kr. 8340674,08 

En tekjur eru áætlaðar: 

Samkvæmt 2. gr. ............... kr. T755000,00 

— BL — seneeerrersense — 45100,00 

—— ÁL — aeueeeeeverrnse —  340000,00 

BA eeeeerereerree —  22300,00 
—————————— 8162400,00 

Tekjuhalli kr. 178274,08 

21. ør. 

Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í 

honum: 

1. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, 

eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá út- 

löndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6% 

vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri 

afborgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði 
2 

höfuðstól og vexti slíkra lána með 8% á ári í 28 ár.
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2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða. 

til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, 

eftir tillðgum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann 

hvern, gegn 6% vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu 

árunum, 

3. Alt að 20000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 

ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rík- 

isstjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 

6% vöxtum og ondurgreiðsku á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum. 

  

   

   4. "Til sýslufjelag fram áskilið framlag til landssímalagningar, 

  

gegn 6% Í ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja 

alt að 15000 kr. 

5. Alt ad 20000 kr. til áveitufjelags 

til 20 åra, med ak vöxtum, gegn ábyrgt 

6. Alt ad 40000 kr. til mjólkurfjelagsin: 

til 20 ára, með 5,0 voxtum og gegn 

Ei
 

CT
 

6 
Bo
v    ånid veit- 

tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 

  

1
 Alt að 7000 kr. til sýslufjelags Rangárvallasýslu, til endurbyggingar Holta 

vegarins. Lánið veitist tillð ára, ge 0 vöxtum. 

8. Alt ad 15000 kr, til ÁAustur-Húnavat til að kaupa læknisbústað.    Lánið veitist til 20 ára, með 514“ regn ábyrgð, er stjórnin tek- 

ur gilda. 

9. Alt að 5000 kr. til að kaupa læknisbústað í Síðuhjer: aði. Lánið veitist til 

20 ára, með 514% vöxtum, gegn 

10. Alt að 8000 kr. til Geithellahrepps, 

med 514% vöxtum, gegn þeim tryggingum, er 

  

va, Lánið veitist til 15 ára, 

  

tjórnin tekur gildar. 

  

il. Alt að 20000 kr. til Gerðahrepps í Gullbringusýslu, gegn ábyrgð sýslufje 

lagsins. Lánið veitist til 20 ) ára, segn öl vöxtum. 

  

12. Alt að 10000 kr. til Jóns G. Ólafssonar, til að kaupa einkaleyfi á uppfundn- 

ingum sínum. Lánið er veitt til 10 ára. með 514% vöxtum og gegn trygg- 

ingu, er stjórnin tekur gilda. 

13. Alt að 3000 kr. til matar 

um, gegn ábyrgð, sem st Fa tekur gilda. 

  

kólans, til 10 ára með 54% vöxt. 

14. 20000 kr. handa efnilegum mönnum til lokanáms erlendis, gegn þeim try egn | J 

  

ingum, er stjórnin telur nægja. Lán þessi skal veita til 10 ára, með 514% i 
42 eftir ástæðum. 

  

vexti, en afborgunarlaust í 

Áf hallærisláni Grunnavíkurhrepps skal veita uppgjöf vaxta frá 1920— 

1925 og greiðslufrest afborgana fyrir sama tíma. 
9 á 

3 Af hallærisláni Árneshrepps skal veita uppgjöf vaxta í 3 ár og greiðslu 

frest afborgana fyrir sama tíma. 

Af brimbrjótsláni Hólshrepps veitist uppgjöf vaxta frá 1922—-1925, að 

báðum þeim árum meðtöldum, og greiðslufrestur fyrir sama tíma. 

Raflýsingarlán Suðurfjarðahrepps skal stjórnin láta standa afborgunar- 

laust um 10 ár.
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18 
I. Stjórninni er heimilt að ábyrgjast eftirfarandi lán, ef henni þykja þau 20. júní 

nægilega trygð. 

1. Alt að 120000 kr. fyrir Seyðisfjarðarkaupstað, til aukningar rafmagns- 

veitunni þar. Sbr. fjárlög 1923, 21. gr. 8. (Endurveiting). 

  

2. Alt að 80000 kr. fyrir Vestmannaeyjakaupstað, til aukningar rafmagns- 

veitunni þar. Sbr. fjárlög 1923, 21. gr. 9 (Endurveiting). 

3. Alt að 100000 kr. fyrir Búðahrepp í Fáskrúðsfirði, til rafmagnsveitu. 

Sbr. fjárlög 1920—21. (Endurveiting). 

4. Alt að 100000 kr. til fyrirhugaðs stúdentagarðs í Reykjavík, segn öðrum 

  

veðrjetti í húsinu. Skilyrði fyrir lánsábyrgð þessari eru þau, að ekki 

hvíli meira en 100000 kr. á 1. veðrjetti, og nær ábyrgðin ekki lengra en 

til eins þriðja byggingarkostnaðar. 

5. Alt að 70000 kr. fyrir Byggingarfjelag starfsmanna ríkisins, gegn 2. 55 

   veðrjetti í húseignum fjelagsins, enda fari upphæð lána þeirra, er hvíla 

á húseignunum með 1. og 2. veðrjetti, ekki fram úr því er landsstjórnin 

telur trygt. 

6. Alt að 140000 kr. fyrir Sláturfjelag Suðurlands, til að stofna sútunar- 

verksmiðju, að því tilskildu: að fjelagið leggi sjálft fram að minsta 

kosti 50000 kr. að auki, að tr 

landsstjórnin hafi eftirlit með því, að fengin verði nægileg sjerfróð að- 

sing sje fyrir nægilegu rekstrarfje, að 

  

stoð við undirbúning og framkvæmd fyrirtækisins. 

Il. Stjórninni er heimilt að greiða Eimskipafjelagi Íslands alt að 60000 kr. 

styrk, ef nauðsyn krefur. 

LTI. Stjórninni er heimilt að láta bandalagi kvenna í tje ókeypis lóð á norðan- 

verðu Arnarhólstúni undir fyrirhugað kvennaheimili. 

IV. Stjórninni er heimilt að greiða alt að % hlutum af því tjóni, sem verða 

kann á tilraunum Sambands íslenskra samvinnufjelaga til að senda kælt 

kjöt eða fryst á erlendan markað, miðað við saltkjötsverð á sama tíma. Til. 

raunirnar skulu gerðar með eftirliti landsstjórnarinnar. 

23. gr. 

Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1924, svo og uppbót á 

itir hana á laun starfsmanna sinna, 

  

þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn ve 

og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, 
  

  

og Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir. 

24. gr. 

Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1923 og 

hafa í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 

og gjaldamegin samkvæmi þeim lögum.



128 

18 Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 

20. júni lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 

að eins fyrir fjárhagstímabilið. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson. 

19 LÖG 
20. juni 

um 

samþykt á landsreikningnum 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: 

  

  

    

Áætlun | Reikningur 

I. Tekjur: kr kr. 
1. Ábúðar- og lausafjárskattur ............. AR 200000 | 404861 28 
2. Húsaskattur ..........0.0.0000 00. 80000 | 148212 00 
3. Tekjuskattur 2... 0 AE 800000) | ; 
4. Dyrtidar- og gróðaskattur .................. 200000| | 1646095 08 

| 
5. Aukatekjur .......... 00. … 240000 | 521761 15 

| 
| 

Flyt .... 156000 | 2720929 51



w
 

Q
 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

19. 

). 
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Flutt 

Erfðafjárskattur 20.00.0000... 

Vitagjald 2... 

Leyfisbrjefagjöld ........0..... 

Gjald af Kínalífselixir ..........0.00... 

Útflutningsgjald 20.02.0000... eeeeereee 

Áfengistollur reree 

Tóbakstollur .......00000 000 

Kaffi- og sykurtollur .........0.. 0. 

Vörutollur „0... 

Annað aðflutningsgjald .........000.0.0... 

Gjald af konfekt- og brjóstsykursgerð ...... 

Stimpilgjald .........0.0.0020 000 

Pósttekjur ........200000 000 

Símatekjur .......000000 000 

Eftirstöðvar frá f. á. frá sýslumönnum ...... 

Afgjald af jarðeignum ríkissjóðs ............ 

Tekjur af kirkjum .........0.... eu. 

Tekjur af silfurbergsnåmum ................ 

Tekjur af skipum ...........00 00. 

Tekjur af Íslandsbanka .......0.0%.... 0. 

Tekjur af Landsbankanum ................ 

Tekjur af Ræktunarsjóði ......00000. 

Vextir af bankavaxtabrjefum .............. 

Væntanlega útdregið af þeim brjefum ........ 

Arður af hlutafje í Eimskipafjelagi Íslands .. 

Vextir af innstæðum í bönkum .............. 

Greiðslur frá Landsversluninni ............. 

Óvissar tekjur .........0... 0... 

Greiðslur frá prestaköllum ...........0..... 

Endurgreidd skyndilán embættismanna ..... 

Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur .. 

Innanríkislán ..........0..%00. 00. 

Hluti ríkissjóðs úr enska láninu ............ 

Bætt við lán hjá ríkissjóði Dana ............ 

Samtals .... 

  

  

19 
20. júní 

  

kr kr. 

156000 2720929 51 
34000 114052 18 

200000 333023 24 
16000 26303 33 
20000 6733 34 

1200000 1455935 58 
250000 691427 14 
800000 1019906 50 
1050000 1151557 21 
1500000 2695620 31 
120000 145774 10 
20000 64291 68 

950000 2916848 62 
400000 704371 00 
1100000 2202783 47 

6226 63 
36000 106970 35 

200 46 68 
200 

100000 350000 00 
190000 368391 61 
127000 191590 98 
40000 45223 60 
85000 18030 00 
30000 84200 00 
12000 | 20000 00 
10000 | 31641 74 

154000 | 4667786 77 
40000 | 1484856 40 
3600 | 1235 32 
1600 | 812 48 
2000 | | 20794 18 

| 3000000 00 
| 2747819 67 
"86607 63 

10611600 25   | 29491791 
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A. Dómsæsla og lögreglustjórn 
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lí. Gjöld: 

Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til 

Landsbankans 

Borðfje Hans H: r konungsins   

  

Kastnaðrp ri A Tha gn , Br A 1 Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun lands- 

reikninganna 

Til ráðuneytisins o. fl.: 

     

ÁA. Stjórnarráðið lll 

B. stofa Íslands esse 

( í     
Dómgæsla lögreglustjórn o. fl: 

B. Ymisleg gjöld 00... 

Utejöld við læknaskipunina 

TNT gamaðnoimá Í 
ii samgongumala: 

  

Á. Påstmål ....... 

B. Vegabætur .......00 
C. Samgöngur Á sjó ............ 

    

B. Hraðskex 

E. Vitamál 

a- og talsímasamband 

Til kirkju- og kenslumála: 

A. Andlega stjettim lll. 

B. Kenslumål „0... 

Vísindi, bókmentir og listir ........... 

Verkleg fyrirtæki „0... 

Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslni 

Eftirlaun og styrktarfje 

CreiXSolmer am kummt lág f2á i; ja "relOsiur samkvæmt logum, fjáraukalogum og 

þingsályktunum 

Áætlun 

NR 

Reikningur 
  

kr. 

2068743 : 

120000 

246000 

187000 

41100 

80000 

287000 

308400 

700270 

469200 

104200 

489000 

1040200 
323650 

116012 

938833 

454080 

980580 

6200 

246374 

40000 

82 

33 

  

kr. 

6325480 

120000 

600781 

449222 í 

97830 : 

102715 

870792 í 

590180 

2182030 : 

98775 
102047 

42811 

230607: 

58107 

„ 
é 
— 
1 

Fr 
í 

3 
" 

{ 

672670 | 

1516523 

591788 

1114060 

40082 

459938 
675538 

5052454 

96 

          9846844 02 26785594 13
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  55 4 

4 

| SEIKRIHGUT 20, juni 

kr. | kr. 

Flutt .... | 9846844 02 | 26785594 73 
15. Greitt Landsverslun: Tap á kolum og salti sam- 

kvæmt lågum nr. 13 og 28, 1919 ............ | 1487977 54 

, 

Åætlun 

  

'Pekjuafgangur HA HR er nnne 1218218 98 

Alls... 29491791 25     
  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og 

Christi 
(L.S. 

  

Kl. Jónsson. 

LÖG 20 
20. júní 

um 

rjettindi og skyldur hjóna, 

    
   ur Íslands oe Danmerkur. Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konun 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þje   4. „ I; 
ttmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

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

Í. KAFLI. 

Almenn ákvæða. 

1. gr. 

Hjón skulu hvort öðru trú vera og styðja hvort annað og sameiginlega 

gæta hagsmuna fjölskyldunnar.
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20 2. gr. 

20. júní Skylt er hjónunum, hvoru eftir getu sinni og svo sem samir hag þeirra, 
að hjálpast að því að framfæra fjölskylduna með fjárframlögum, vinnu á 

heimilinu og á annan hátt. Til framfærslu teljast útgjöld til heimilisþarfa og 

uppeldis barnanna, og enn útgjöld til sjerþarfa hvors hjóna. 

3. gr. 

Ef útgjöld til sjerþarfa annars hjóna og til framfærslu þeirrar og fyrir- 

sjár, sem því að öðru leyti eftir Í og hag þeirra ber að hafa fyrir fjöl- 
skyldunni, nema meiru en því er skylt af hendi að inna samkvæmt 2. gr., þá 
skal hitt hjónanna gjalda því banna fúlgu. sem með þarf, hæfilega upphæð í 

Frá þess skal þó víkja, ef öðruvísi þarf með að fara, af því að það 
hjóna, er í hlut á, hefir reynst ófallið til að fara með peninga, eða aðrar sjer- 

    

hvert ski 

stakar ástæður eru fyrir hendi 

4. gr. 

Framlag til sjerþarfa annars hjónanna samkvæmt 2. og 3. gr. verður æ J J > 

eign þess. 

ð. gr. 

Nú vanrækir annað hjóna framfærsluskyldu sína að mun, og skal þá 
ettir kröfu hins gera því að greiða hinu peningafúlgu samkvæmt ákvæðum 3. 

greinar, eða þar fram yfir, ef það eftir öllum atvikum þykir sanngjarnt. 

6. gr. 

Nú fara útejöld þau, er annað hjóna hefir haft á almanaksárinu til fram- 

færslu fjölskyldunnar, bersýnilega fram úr því, sem því var skylt að leggja 
fram samkvæmt 2. gr.. og skal þá. komi krafa fram um það, skylda hitt hjón- 
anna til að greiða þá upphæð, sem ætla má að svari til þess, sem ofgreitt er, 
nema öðruvísi sje um samið eða telja verður að gert hafi verið ráð fyrir öðru. 
Krafan verður að koma fram áður ár sje liðið frá lokum almanaksársins. 

Bótanna getur að eins það hjónanna krafist, sem greiðsluna hefir lagt fram 
og því að eins, að þær verði greiddar án tjóns fyrir skuldheimtumenn hins. 

7. gr. 
Nú hafa hjón slitið samvistir sökum ósamkomulags, og gilda þá ákvæði 

2. greinar á samsvarandi hátt. Framlag það, sem annað hjónanna samkvænit   

þeim á að greiða til framfærslu hins og barna þeirra, sem hjá bví eru, skal, ef 
þess er krafist, tiltaka í peningum. Það hjóna, sem aðallega á sök á því, að 
sambúðinni er slitið, getur þó ekki krafist fjárframlags sjer til framfæris. nema 

sjerstakar ástæður mæli með því. 

8. gr. 

Þegar þannig er ástatt, sem segir í 7. gr., má, ef krafa kemur fram og 

að svo miklu leyti sem svara þykir til lífskjara hjónanna og annara ástæðna,
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skylda annað þeirra til að láta hitt fá til afnota lausafje bad, sem vid sam 20 

búðarslitin var sameiginleg búslóð beggja eða vinnutæki hins. 20. júní 

  

Nú ern munir, sem eru eign annars hjónanna, samkvæmt þessu fengnir 

hinu til afnota, og getur þá eigandinn ekki með samningi við aðra takmarkað 

afnotarjett þennan á nokkurn hátt. 

Það hjóna, er í hlut á, getur látið afhenda sjer hlutinn til umráða með 
fógetagerð. 

9. gr. 

Valdsmaður ákveður fjárframlag samkvæmt 5. og 7. gr. Nú breytist hag    

ur annars eða beggja að mun. og getur valdsmaður bå, e DD. z i annað hjóna krefst 

þess, hve nær sem er breytt úrskurði sínum. Valdsmaður gerir einnig fyrirskip- 

anir þær, er getur í 6. og 8. gr. 

Um innheimtu árskurðaðra framlaga skal fara eftir þeim ákvæðum, sem 

um það eru sett í löggjöfinni. Framlög þan, sem úrskurðuð ern samkvæmt 6. er. 
má taka lögtaki. 

10. gr. 

Nú hafa hjón samið um framlög samkvæmt 5., 6., 7. og 8. er. 

  

ingur er annaðhvort bersýnilega ósanngjarn eða hagur hjónanna breyttur að 

mun, og er úrskurðarvaldið þá eigi bundið við þann samning. 

11. gr. 

Hjónum er skylt að segja hvort öðru til um efnahag sinn, svo að ákvö 

  

un verði tekin um framfærsluskyldu þeirra 

12. gr. 

Meðan sambúðin varir er hvoru hjónanna um sig heimilt á ábyreð 

beggja að gera þá samninga við aðra, sem nauðsynlegir ern vegna heimilis- 

þarfa eða barnanna og vanalegt er að gera í þeim tilgangi. Slíkt hið sama gildir 

um samninga konunnar vegna sjerþarfa hennar. Samningar heir, er hjer um 

ræðir, teljast gerðir á ábvræð beggja hjóna, nema atvik segi öðruvísi til. 

Ef sá, er samdi við annað hjóna, vissi eða átti að sjá. að því var eiei 

brýn þörf á því, er um var samið, þá er hitt hjónanna eigi bundið við samn 

inginn. 

13. gr. 

Nú misbeitir annað hjóna rjetti þeim, sem það hefir samkvæmt 12. or 

og getur valdsmaður þá eftir kröfu hims svift það rjettinum. Veita skal 

hann þó aftur, verði hjónin ásátt um það eða kringumstæður breytast. 

  

Urskurður valdsmanns gildir ekki gagnvart þeim, sem ókunnugt er um 

hann, nema úrskurðurinn hafi verið skráður í kaupmálabókina samkvæmt rex 

um í EX. kafla laga þessara.



20 
20. juni   N 

inda, eigi gætt hagsmuna sinna, og er hinn eimilt, sje það ekki falið öðrum, 

ú getur annað hjóna fjarveru eða veik. 

xx 
að framkvæma fyrir 

  

Það getur þannig inn- 

eignir þess, sje ekki hjá því hægt 

  

reimt tekjur hins og 

að komast til þess a! 

  

FHasteien má þó eigi selja eða veð- 

setja nema samþykki valdmanns komi til. 

19. gr. 

ki þess notað 

      

annars hjóna, með samþyk 

  

þá samningar nothafa mann um muni 
og 

'saðili nothafa sæt eða ætti 

  

anna, nema 

  

að sjá, að nothafa var óheimilt að gera samninginn. 

Um foreldravald hjóna, sem 

  

þess að hafa fengið leyf 

júní 1921. um afstöðu foreldra til 

  

En um og sæng og lögskilmna, fer 

eftir 56., sb 

  

| Júní 1921, um stofnun og 

slit hjúskapar. 

   

  

Hvort hjóna um Ál „sem hitt á við gift- 

inguna eða eignast vti ekki sjereign. Fjár-        

    

3 

annars nær tl, munir þeir, 

  

hjú capareign hins. 

Nú á annað hjóna rjettindi, 

  

a eru að öðru leyti 

persónnlegs eðlis. og koma þá í skapareign að svo miklu levti 

sjerreglur þær. sem um þau     til fra 

  

rjettindi gilda, 

18. gr. 

Hvort hjónanna ræður hjúskapareign sinni með þeim takmörkunum, 

sem til eru teknar í 19.—-22. gr.
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Nú er hjúskapnum eða eða 

borði og sæng, og getur þá hv 

  

af hreinni hjúskapareign beggja hjóna, þó með þeim undantekning 

lögin ákveða. 

Hvort hjónanna um sig er s J fara svo me% hmåiskanarelen sína. 

  

að hinu verði eigi til tjóns vegna óhæfilegra at 

20. gr. 

  

Hvorugu hjóna um sig er hein    

    

   

1 úr hjúskaparergn sinni, búi     veðsetja faste 

eignin notuð við atvinnurekstur 

eigi leigja eða byggja, nema sam! 

  

eignin verði eigi framvegis nothæf til b 

  

hins. Sje það hjóna, er í hlut á, ólögráða. þarf 

sje hitt hjóna lögráðamaður þess, þá samþykki 

eimi hægt að fá umsögn hins hjónanna án 

    dráttar, og getur þá lögráðamaður 

maður. 
; 2 1 . 
hjåna gert slikan samning Nú hefir annað      

  

getur þá hitt fengið samningnum hrun 

nefnds hjóna verið eða átt að vera það ljóst, að 

ill! Mál verður þó að höfða innan 6 mánaða frá 

var móti, varð kunnuet um samninginn, og í síðasta 

þinglestri samningsins. 

21. gr. 

Hvorugt hjóna má, án samþykkis hins, afhenda eða veðsetja lausafje 

  

úr hjúskapareign sinni, teljist fjeð til bú na á sameiginleou heimili hjón 

  

anna, til nauðsynlegra vinnutækja hins eða sje notað til þarfa barn: 

þykki þe 

sje það eigi geðveikt eða hálfviti. 

ass hjóna, er í hlut á, er gilt, þótt það sje ófjá 

stendur á eða      legum erfiðleikum bundið eða valdi drætti, að ná 

hjónanna, þarf eigi að leita þess. 

  

fg
 

= þet
 

jr
 

js.
 

  

Nú hefir annað hjóna 

   andi eða veðhafi, va      

  

frá því hitt hjónanna fj 

    

     en ár er liðið frá því að hluturinn var afhentur eða samning 

fjárveðsetninguna þinglesinn. 

22. or. 

    sva Nú neitar það hjóna, er í hlut á, 

  

valds 

  

stendur á sem segir í 20. og 21. gr., að veita



136 

20 maður þá, komi krafa fram um það. samþykt samningsgerðina, hafi nægar 
20. juni ástæður eigi verið til neitunarinnar. 

Sjereign er: 

1) Alt það, sem gjört er að sjereign með kaupmála. 

  

Gjafir, sem gefnar eru öðru hjónanna með því skilyrði, að þær skuli vera 
sjerei 

    

n, svo og arfur, enda þótt skvlduarfur sje, hafi arfleifandi sett slíkt 
ákvæði 

  
í erfðaskrá. 

3) Það, sem kemur í stað hluta þeirra, sem nefndir eru í 1 og 2, nema 
öðrnvísi sje ákveðið svo gilt sje. 

Tekjur af sjereign eru hjúskapareign, nema öðruvísi sje löglega ákveðið. 

24, 
Hvort hjónanna un sig getur krafist þess, að hitt taki þátt í samningu 

yr. G 

skrár um hjúskapareign og sjereign beggja. Dómstólarnir skera úr því, eftir Bo 

öllum atvikum, hvert sönnunargildi skráin hefir. 

IV. KAFLI. 

Um ábyrgð á skuldum. 

25. gr. 

Hvort hjónanna um sig ber, bæði með hjúskapar- og sjereign sinni. 
ábyrgð á skuldbindingum þeim, sem á því hvíla, hvort sem þær eru stofnaðar 

á undan hjónabandinu eða meðan það stendur, 

26. ør. 

Kröfur á hendur konunni, þeirrar tegundar, sem getur i 12. ør, fyrnast 
á tveimur árum, beri maðurinn jafnframt ábyrgð á þeim. 

27. or. 

Nú er fjárfjelagi hjóna slitið, þau skilin að borði og sæng eða hjóna- 

bandinu algjörlega slitið, og er þá ekki hægt að krefja konuna um meira til 
greiðslu þess konar skulda, sem getur í 26. er, en sjereien hennar og hjú- 
skapareign námu er skifti fóru fram, að frádregnum öðrum skuldum. er þá 

hvíldu á henni. 

28. er. 

gr. koma eigi til greina, hafi konan tekið á sie 

  

Akvæðin í 26. og 

víðtækari ábyrgð.
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V. KAFLI. 

Um kæaupmála og aðra gerninga hjóna í milli. 

29. gr. 

Með kaupmála, sem gerður er á undan hjónabandi eða meðan það stend- 
ur, geta aðiljar ákveðið að mumir, sem annað hjóna á eða eignast kann og 
annars yrðu hjúskapareign, skuli vera sjereign þess. Sömuleiðis er hjónum 
heimilt, að svo miklu leyti sem það fer ekki í bága við ákvarðanir arfleifanda 
eða gefanda, að ákveða að sjereion skuli vera hjúskapareign. 

30. er. 

na, sem viðtakandi á 
       

   

    

Gjafir mall hjóna 
húð , + 2 RT > m hm; hjóna í milli. ern því aðeins gildar, að um þær 

  

evris eða þf fram færs slut inga al hendi annars hjóna til handa hinu. í . 

Með kaupmála er eigi sie, nje heldur á annan 

hátt. að það. sem annað að eignast, skuli endar. 

gjaldslaust verða eign hins. 

Ni hefir annað hjó kjnafgang á liðnu almanaksári, og gel- 

ur það þá þar til naesta da afsalað hinn sd ella st helming 

inn af tekjuafsanginunm án þess að til þess þurfi kaupmála. Afsalið er þó því 

  

aðeins silt gagnvart s að hann hafi tiltekið í skjali,     er af honinn sjo undir vafi 

um það, að hann old 

bindinga sinna. 

32. gr. 

Nú hafa hjón, án kaupmá komið sjer saman um afhending eignar 

annars tl hins, og er sá samningur þá því aðeins gildur gagnvart skuld- 

     heiminmönnum bess, er afhenti, að kaupmála þurfi eigi til slíkrar ráðstöfunar. 

38, er, 

Nú hefir annað hjóna gefið hinn ejöf, og getur þá sá. er þá átti kröfu ð i R. > i 

  

å hendur gefanda, gengið að hir hennar 

    kur till nema það sannist, 25 ega nóg- 

  

nm efnum til greiðslu skuldbindinsa sinna. leyti komið 

endurgjald fyrir gjöfina, dregst það frá verði hennar. Hitt hjónanna er bå 

laust úr allri ábyrgð. sanni hað, að munir þeir, sem nm er að ræða, hafi farið 

forgörðum án þess því verði um kent. 

20 
20. júní
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20 Akvæði greinar þessarar taka ekki til gjafa þeirra. er getur í 2. månss 

20. júni op, 30, or. 

34. gr. 

Það hjónanna, sem veitir hinu aðstoð við atvinnurekstur þess, getur, 

  þótt eigi sje svo um samið, krafist hæfilegrar borgunar fyrir vinnu sína, þegar 

það. eftir tegund vinnunnar og öðrum atvikum, 

  

sanngjarnt að borgun 
, 

sje greidd. På fyrnist så krafa å 1 åri. 

35. gr. 

Nú hefir annað hjóna falið hinu stjórn eigna sinna eða nokkurs hluta 

þeirra, og er hinn — nema öðruvísi sje tm samið eða annað ráðgert — þá 

heimilt, innan hæfilegra takmarka, að nota tekjurnar til framfærslu fjölskyld- 

  

unnar, án þess að þurfa að sjerstök teiknin: fyrir. Slíkt umboð er 

  

afturtækt hvenær sem er. 

  

Um samkomulag hjóna um framfærsluskyldu og samninga, sem gerðir 
£ 

eru með skilnað að borði og eða algerdan skilnað fyrir augum, gilda 

  

þau ákvæði, sem um það eru sjerstaklega sett. 

Kaupmálar skulu vera skriflegir og undirritaðir af aðiljum. Nú er ann- 

  

arhvor aðili ólögráð undirskrift lögráðamanns. 

  

þá einnig 

38. gr. 

Til þess að kaupmáli sje gildur, verður að skrá hann í kaupmálabókina 

samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í ÍK. kafla. 

KAFLI. 

  

um sig getur að fjárfjelagi sje slitið: Hvort hjót gr 

fjármálum sínu,     1) Þegar hitt hjónanna með van 

  

hjúskapareign sinni eða með annari óhæfilegri framkomu rýrir 

hjúskapareign sína eða gefur tilefni til ótta um að svo muni fara. 

    

bú hins hjónanna er tekið til gjaldþrotaskifta. 

40. gr. 

Nú eru hjón sammála um að krefjast slita á J 
    ad 

  

fjårfjelagi, og å 
  

gera skriflega krofu um bad til skiftarjett arins å beim stad, sem bóndi er bú-



settur eða dvelur. Skiftarjetturinn tekur    úrskurði 20 

svo fljótt sem unt er. 20. júní 

41. gr. 

Nú krefst annað hjóna slita á fjárfjelagi, og á þá að stíla þá kröfn til 
z 

skiftarjettarins á þeim stað, þar sem hitt býr eða dvelur. Sje åkunnugt um 

arjettarins á þeim stað, þar 

  

bústað þess eða dvalarstað, stílast krafan til 

sem það síðast átti heima eða dvaldi svo kunnugt sje. 

Umsókninni 

      

skrifleg sönnuna 

    

   
inu er bygð á. N 

eða dvalarstað hjer á landi 

  

» 
skipað valinkunnan mann, sem, ef 

  

1 y ap á ke r et i, SKa 

þess hjóna, til þess að gefa skýrslu fyrir    
upp kveðinn. 

  

þeim, s 

    

fara, og 

verður framkvæmd þess     Þó getur 

   hins fyrr 

  

hvorugt Í    en málið er endanlega til 

    
          

  

    

  

í K Ö jOra & TOLKNINSSI 

Y a Í i ] 

, 4 
um si Á Í AT n = 

á. lið 65 í. ET.   



Það, sem öðru hjóna hlotnast 

  

um slit á fjárfjelagi er f am komin, 

  

45. gr. 
  sjá um. að hin komna krafa um sht á fjár- 

  

Skiftarjettinum ber að 

  

våsetningar 1 kina. 

  

fjelagi 

  

skråsetning hennar i 

    

  

og krafan er afhent.     

  

WITT WT vr 
vil, ti 

En { 

    

þeim, seim settai      

, . 
IsSkaDarergn      

     
  

og haldið 

     hjúskapareign þess hjóna, að önn
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Erfingjar bess hjéna, sem låtid er, hafa einnig rjettindi þau, er ræðir 20 

um 1 1. målsgr. greinar þessarar. 20. júní 

  

Íram kemur við 

  

    
fnt á milli hjónanna. að 

  

um stofnun og     
50. gr. 

dáið, þá því, sem eftir 

  

ví til notkunar, enda   

      sje verð þeirra in við elnahas anna. 

         

           
ð BR. >] laget fje al þess til greiðslu 

skulda seti ít hjónanna eða eri 

ngjar val eggja hjónanna, 

eins og hún verðu Mar skuld ru fi 

ÞÁ gi    

    

sina meé    
   

  

   

  

vanhirð tparelgn 

inni hitt hjónanna eða erfingjar 

bess fara fram, eins 

  

1 . , . 
og hún eigi, má henta 

helminginn af af þeim efnum þess brotlega, 

  

lí annara skulda þess. 

  

Sama rjett til endurgjalds oe þann, er felst i gr, hefir og hvori 

     ir varið fje af hjú- et hitt hjónanna 

  

hjóna um sig, svo og erl 

skapareign sinni til þess öðlast eða bæta sjereign eða rjettindi þau, sem 

getur í 2. málsgr. 17. gr. og eigi koma nndir skiftin. 

54. Er. 

Nú hefir annað hjóna notað fjármuni af sjereign sinni í þarfir hjú- 

  

skapareignar sinnar, og getur það eða erfingjar þess, þegar skifti fara fram, 

ð af hjúskapareigninni, eins og hún verður að    
   

bá krafist endurgjalds fyrir þa 

frádregnum skuldum. 

55. gr. 

Nú hefir við skiftin eigi fengist full greiðsla á endurgjaldskröfum sam- 

kvæmt 5154, gr., og er þá eigi síðar hægt að krefjast þess, sem eftir stendur.



20 
20. juni 

  

dæmdar hafa verið öðru hjóna 

    

  

   
   

   

    

samkvæm apar, og má þá krefja greiðslu, 

  

    1 
þegar    

Nú I i 

ra sem er krafist, ad hitt greidi bann hluta skuldanna, sem ad lokum 

å, og getur bå 

    

hvort bei 

á að lenda ru fyrir borguninni eða að fjár- 

munir sjé 

  

búsins lítils virði, og setur þá 

það þeirra, búsgsögn, 

verkfæri og aðra lausa muni, að svo miklu leyti sem það verður ið nauðsyn- 

legt til þess að það að verð 

sreindra muna far þess í 

  

uk í 2. málser. 59. er. og 64. 

    

or. skiftalacanna til þess at við skiftin, getur hvort 
I «3 NERE. |. , 

hjónanna sem er, eða þegar sem eftir hfir, krafist að 

virðingu í lausafje því, sem ereil 

  

fá hlut sinn í hjúskapar 

atvinnu sinni. 

  

a haldið 

  

því er nauðsynlegt til þess að 

60. gr. 

“í hefir annað hjóna við skiftin gefið eftir nokkuð af sínum hluta í fl 

uldheimtumenn bess — sje bad eigi 

  

hjúskapareign sinni eða hins, og geta s 

alveg vafalaust, að það hafi haft nægilega fjármuni, þegar úthlutunin fór fram, 

til þess að fullnægja þáverandi skuldheimtumönnum sínum — þá gengið að 
   

hinu hjónanna að sama skapi sem það hefir fengið fje fram yfir búshluta sinn. 

VILI. KAFLI. 

Um óskift bú. 

61. er. 

Eftir dauða annars hjónanna er hinu heimilt, án þess að skifti fari fram 

  

milli þess og sameiginlegra ófjárráða arfgengra niðja beggja, að taka við ráð- ” 
g j 

um yfir hjúskapareign beggja, nema hið látna hafi með erfðaskrá meinað því 

setu í óskiftu búi.
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Nú lætur hið látna eftir sig ófjárráða börn, sem eru eigi börn hins, og 

vetur valdsmaður þá veitt því hjónanna, sem eftir Hfir, rjett til setu í óskiftu 

búi. Það skal þó yfirleitt því aðeins vert, að telja megi það börnunum í hag, 

ift, 

  

að búið haldist ós 

62. gr. 
Nú er hið eftirlifandi hjóna gjaldþrota eða það kemur í ljós, að eignir Í 

2 eð í 

yrir skuldum, eða það með vanhirðu á fjármálum sínum, Á 

  

þess hrökkva eigi 

inni eða með annari óhæfilegri að- 

  

i 

misbeiting å valdi smu yfir hjuskapareig 

ferð hefir rýrt hjúskapareignina að verulegum mun, eða á sök á því, að hætt 

er við slíkri rýrnun, og verður því þá eigi heimiluð seta í óskiftu búi, 

63. gr. 

Så, sem óskar að sitja í óskiftu búi, skal sem fyrst eftir látið tilkynna 

valdsmanni það. og skal tilkynningu þeirri fylgja lauslegt yfirlit yfir eignir 

þess og skuldir og skýrsla um nöfn barnanna, aldur og dvalarstað. 

Nú eru erfingjarnir ófjárráða eða fjarverandi, og skipar valdsmaður 
A N 

þeim þá lögráðamann til þess að gæta hagsmuna þeirra út af kröfunni um i 

1 7 1 
setu í óskiftu búi. Lögráðamann þarf eigi að skipa, fari eignirnar, að áliti 

valdsmanns, eigi fram úr því, sem með þarf til framfærslu beiðanda og barna. 

í Nú kemst valdsmaður að þeirri niðurstöðu, að skilyrði fyrir setu í óskiftu 

búi sjeu fyrir hendi, og lætur hann beiðanda þá í tje skilríki fyrir því. 

64. gr. 

Það hjóna, sem situr Í óskiftu búi, skal afhenda valdsmanni skýrslu 

im eignir og skuldir búsins áður en misseri er liðið frá láti hins. Skýrslu 

þessa skal gefa að viðlögðum drengskap. Sýna skal bana áður börnunum eða 

lögráðamanni þeirra. 

Ss 65. er. 

sú
 

Hinu óskifta búi hlotnast, auk hjúskapareignar þeirrar, er bæði hjónin 

áður áttu, alt það, sem hið eftirlifandi hjóna síðar eignast, svo framarlega sem 

það hefði orðið hjúskapareign þess, ef það hefði eignast það meðan hjóna- 

bandið stóð. 

Arfur eða gjöf, sem hinu eftirlifandi hlotnast, rennur þó eigi inn i hid 

óskifta bú, svo framarlega sem það krefst skifta áður 2 mánuðir eru Lðnir 

frá því það fjekk vitneskju um arfinn eða gjöfina. 

66. gr. 
Hið eftirlifandi hjóna hefir eignarráð yfir fjármunumn búsins. 

Nú gefur það gjöf úr búinu, sem er óhæfilega há, miðað við efnahag 

búsins, og getur þá hver erfingjanna, innan árs frá því gefið var, höfðað mál 

20 
20. júní



20 
20. juni    

til skiftameðferðar. 

  

     

  

     

        

    
    

  

   

68, er. 

Tic ) h 3 117 ( í gens ) i nium 

, Or bi 

69 
að hjó kitt i r | 

það hjónanna > ÍR (li : ; ni 

báði hjónunum látnum, því að bå fur niður | 

það þeirra, sem fyr ljest. 

OT 

Da i i [IT] n fast 1 

I | i na i hjó „ fellir há munr 

rjett þess 71 i SKITTI 

samkvæmt hermi ) en bi 4 ( ” 

med elm I 0 #1L1 í í eða | FO 

í. gi 

ækir það hjóna, sem eftir } skyldu sína eða rýrir 
rapnl x mn N A 0 á A - í tr 14: verulegum mun með vanhirðu á fjármálum sínum, misbeiting 

ir búinn eða ri aðferð, eða það gefur 

hver Í,    járráða erfingi, eða 

  

2 

| 
é Í 

lögráðamaður ófjárráða erfingja, er skipa skal samkvæmt 63. gr., krafist búskifta. 

73. gr. 

Eringjar látins erfingja geta krafist skifta á búinu með sömu skilyrð. 
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74. gr. 20 

Erfingi må eigi afsala, vedsetja eda å annan hått afhenda hluta sinn i 20. juni 

óskiftu búi, og eigi geta heldur skuldheimtumenn hans leitað fullnustu í honum. 

   
ins Játna 

1. 

Ákvörðunum, sem valdsmaður tekur samkvæmt þessum kafla, má skjóta 

  

til stjórnarráðs. Slíkt málsskot hind amkvæmd á skiftameðterð, sem 

     ára? af lift api ptti y ákveð er af skiftarjettinum 

    

Það hjóna, sem eftir lifir, getur, auk 1. setið í óskiftu 

aman, ef niðjar eða 

  

búi samkvænt reglum 

  

stjúpbörn samþykkja. 

  

kal jafnskjótt    
   

þá Þók 1 
sn 

sem bókað er 

ipimála, sem af- 

setur dómsmála- 

ráðherra. 

79. gr. 

Þegar kaupmálinn hefir verið skráður í kaupmálabókina, er rituð á hann 

athugasemd um innritunina og tilkynningardðag. > 

80. gr. 

Gildi skråsetningar telst frå tilkynningardegi þeim, er dagbókin greinir. 

Gjöld þan, er nú skal greiða við þinglestur á kaupmálum, skal fram- 

vegis greiða um leið og krafa er gerð um innritun skjalsins.



20 
20. júní 
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82. gr. 

Skrásetning kaupmálans, sem hvort hjónanna um sig getur krafist, á 
, 

fram að fara við varnarþing bóndans. Nú á hann ekkert varnarþing hjer á 

  

landi, og kemur þá bæj s stað. Ekki þarf að skrá kaup-     þing Reykjavíkur í 

      mála af nýju, þótt hjónin flytjist í annað sagnarumdæmi. 

    

Dómsmálaráðunevtið sjer um, að yfir alla imn- 

  

  z St ritada kaupmåla. Valdsmanni ber bvi, begar li er innritadur, ad senda 

  

kaupmá 

viðkomandi skrifstofu till 
     

   
mningut um, að kaupmál sje gerður, og tilgreini 

  

stöðu, nafn og heimili aðilja og innritunardag kaup 

  

Hver sem er getur, komi hann fram með skriflega beiðni um það, er 

  

tilgreini nöfn aðilja og ef unt er stöðu gegn Í kr. gjaldi, fengið upp- 

lýsingar úr skrá þessari, um hvort kanpmál sje gerður, og ef svo er, hvar og 

hvenær hann sje innritaður. 

ár þessarar setur dóms-      

    

Nánari ákvæði nm fyrirkoi 

Í málaráðherra. Í lok hvers mánaðar : auglýsa í Lögbirttingablaðinu það, sem 
2 

í þeim mánuði hefir verið tekið í skrána. Til að standa straum af þeim út- 

gjöldum, greiðist 1 kr. við skráning kaupmálans. 

Sd. gr. 

Samsvarandi ákvæði þeim, sem sett eru í 1883. gr, gilda mm til- 

kynningar skráðar samkvæmt 13. og 46. gr. 

X. KAFLI. 

Ýms ákvæði. 

85. gr. 

Nú er annað hjóna svift fjárræði, og hefir þá hitt hjónanna, ef það 

er fjárráða, ásamt lögráðamanni forræði fyrir hjúskapareign hins fjár- 

ræðissvifta. 

86. gr. 

Nú getur annað hjóna, sakir fjarveru eða veikinda, eigi gætt hags- 

muna sinna, og má þá skipa því lögráðamann, til þess til bráðabirgða að ann- 

ast hagsmuni þess, og koma þá ákvæðin í 14. gr. eigi til greina 

87. gr. 

Nú átti það hjóna, er látið er, arfgengt afkvæmi á lífi, og erfir þá það 

hjónanna, sem eftir lifir, 74 af eignum þeim, sem hið látna ljet eftir sig.
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Erfðarjett þennan er eigi hægt að takmarka með erfðaskrárákvæðum 

fram yfir það, sem leiðir af 22. gr. tilskipunar 25. sept. 1800. 

RK , #0, ET. 

   net afkvæmi á lífi, og hjónanna, Nú átti hið látna eigi z 

ef faðir hins látna, móðir, syst- 

    

sem eftir lifir, þá helminginn af eignum þe: 

kin eða afkomendur þeirra eru á Mfi; ella erfi 

Hvort hjónanna um sig getur með erfðaskrá lækkað erfðarjett hins eftir Si 

   það allar eigur hins látna. 

sig ofan í 4 af eignum sínum. ” 

Erfðarjettur hjóna fellur burtu við skilnað að borði og sæng og al- 

gerðan hjónaskilnað. 

XL KAFLI. 

Akvæði til bráðabirgða. 

90. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1924. Þó taka 12. og 13. er. og önnur 

efnisákvæði laganna um fjárhagslega afstöðu hjóna hvors til annars og gagn- 

hjónaband fyrir þann   vart þriðja manni eigi til þeirra hjóna, sem gengið hafa 

tíma og búa við venjulegt helmingaljelag, nema hjónin hafi gert slíka skipun 

um fjármál sín með kaupmála og látið birta hann lögum samkvæmt. 

91. gr. 

Nú gera lög ráð fyrir helmingafjelagi hjóna, og skulu þau þá koma til 

framkvæmda á samsvarandi hátt, sje hjúskapareign með hjónunum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LL. S } 

  

20 
20. júní
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21 LOG 

um 

framlenging á gildi laga um åtflutningsgjald. 

rar at 19 nn Tí í Á Vjer Christian hinn Tíundi, a 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

is náð konungur lslands og Danmerkur, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir     
með samþykki Voru: 

Lög nr. 70, 27. júní 1921, skulu vera í eildi til ársloka 1924. 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjor að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli c 
Do ö- 

22 FJÁRAUKALÖG 

20. júní fyrir árið 1928. 

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. 

Til viðbótar við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum 1923, eru veittar 

375730 kr. til gjalda þeirra, sem um getur hjer á eftir.



3000 

veitt 
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2. gr. 

fjárlaganna (til ráðuneytisins) 

1922, 
Til viðbótar við 10. gt. 

til 

eru Vei 

Dýrtíðaruppbót núverandi ráðherra fyrir 

„00. 

3. gr. 

Til viðbótar við heilbr "” vr 12. gr. f ”jårlaganna (læknaskipun og 

ar 61735 kr. 

Sta yrkur til I 

    

    

   
    

  

         

     

        

    

1500 al 

3000 kr 

kr. 

tar 

hvors, 

igðismál) eru 

a, fyrir árið 

b. fyrir árið 19 

kr 500,00 

2 læknisbústa 

2000.09 

ð. 

a 10000,09 

4200,00 

í 2000,00 

6 4200,00 

7. Til geitnalækninga, % kostnaðar ........... 0. 3000,00 

8 kurevri, helmingur 

- 000,00 

0. til åhal« 

NR 1500,00 
10. víkur að Búka hi 1000,00 

Il. ai 1 Lí Flens 

NA RR sevsee 1635,00 

12. Ti Sigvalda læknis Stelanss Kaldalót krastyrkur ,00,09 

13 Til senedikts Bjørnssonar, til ad leita sjer lækninga við 

IR — 00, 

14. til sjer lækninga 

— 1600,00 

1! 1000.00 

16. 

2000,00 

17 

båtar erlendis ...0... 1500,00 

18. Til Kristjåns Jorgarnesi, til 

þess að bæta hann beið við 

II 1000,00 

Samtals kr. 61735,00 

22 
0. júní



22 
20. juni 

9 

oo
 

150 

4. gr. 

Til viðbótar við 13. gr. fjárlaganna (samgöngumál) eru veittar 128340 kr. 

Styrkur til bifreiðaferða frá Reykjavík austur um sveitir kr.  3000,00 

Bifreiðafjelag, er njóta vill styrksins, skal hlíta reglum, 

er stjórnin setur um reglubundnar og ódýrar ferðir, með 

endastöðvum í Garðsauka og á Húsatóftum. 

Til dragferjuhalds: 

  

a. Å Skjålfandafljåti 2... kr. 300,00 
b. Á Blöndu 0... —  300,00 

A 600,00 
ÁAukastyrkur til Djúpbátsins (póstbátsins á 

Ísafjarðardjúpi) RA kr. 8000,00 

og til Breiðafjarðarbátsins Svans .......... — 10000,00 

——— — 18000,00 

Styrkirnir eru því skilvrði bundnir, að bátarnir fái 

annarsstaðar að eftirgjöf á skuldum eða styrk, er nemi jafn- 

mikili upphæð og ríkissjóðsstyrkurinn. 

Viðbótarlína frá Reykjafjarðarsíma að Kaldrananesi .... - 6500,00 

Til uppbótar á launum talsímakvenna við bæjarsímann i 

Reykjavík og Steindórs Björnssonar efnisvarðar, 200 kr. með 

hverju barna hans ........00.00 000. --  10240,00 

Til vitabvgginga 1921 og 1922 (sengismunur) .......... —  15000,00 

Styrkur til byggingar imnsiglingarvitanna við Berufjörð .. — 4000,00 

Til að endurreisa stikur á Kálfafellsmelum og Skeiðarár. 

sandi og til sjómerkja .......000000 0 … — 11000,00 

Samtals kr. 128340,00 

5. gr. 

Til vidbåtar vid 14. gr. fjårlaganna (kirkju- og kenslumål) eru veittar 

12680 kr. 

    

Til bess a% kaupa gagnvermi (,,Diathermi''-åhald), alt að kr. 3500,00 

Til þess að bæta íslenskum námsmönnum erlendis upp geng- 

ismun å fjánsendingum heiman áð 0... — 4000,00 

Til Einars Jénssonar kennara vid styrimannaskålann, uppbdt — 1180,00 

Til kvennaskólans í Reykjavík, viðbótarstyrkur .......... — 2000,00 

Til sama skóla, til áhaldakaupa .....0.00.0% 000. — 1000,00 

Til kvennaskólans á Blönduósi, vidbåtarstyrkur .......... — 1000,00
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12. 

6. gr. 22 

Til viðbótar við 15. gr. fjárlaganna (vísindi og listir) ern veittar 36400 kr. 20. júní 

Til aðgerða á Þingvöllum .......0.0..0 000 kr.  3000,00 

Til aðgerða á Bessastaðakirkju .......00.0000 0... — 450,00 

Til Þjóðmenjasafnsins. vegna forngripakanpa 1922 ...... — 1000,00 

Til að gera eirsteypu af minnismerki Einars Jónssonar um 

Hallgrím Pjetursson „2... — £000,00 

Til Bjarna Sæmundssonar skólakennara, til fiskirannsókna, 

föst laun fyrir þrjá síðustu mánuði ársins, auk dýrtíðat 

uppbåtar 0... ere nnnn eee krknknnkrre — 1250,00 

5000,00 =
 

Til orðabókar Sigfúsar Blöndals (lokaveiting) .......... — 

Til ritstarfa : 

a. Til dr. Helga Pjeturss ...............… kr. 1600,00 

b. Til Jakobs Thorarensens ............... — 800,00 

c, Til Stefåns frå Hvitadal .............. — 800,00 

me — 3200,00 

Til Hjålmars Lårussonar hins oddhaga 20... — 500,00 

Til Emanuel Cortes vfirprentara, til ad sækja prentlistasyn- 

ingu í Gantabora sumarid 19283 ooo eveee - 2500.00 

Til sögukennarans við háskólann, til þess að sækja sagnfræð- 

  

ingafund í Gautaborg .....0.2.0000 000 — 2000,00 

Til hljóðfæraskólans í Reykjavík 00.00.0000. — 1000,00 

Fyrsta afbor andvirði fyrir handrit dr. Jóns J. Aðils 

um sögn Íslands 2000... NI — 2500,00 

Samtals kr. 36400,00 

T. gr. 

Mil viðbótar við 16. gr. fjárlaganna (verkleg fyrirtæki) eru veittar 

111100 kr. 

1. 

Lo
 

  

   

  

Til Einars Sæmundsens skógar varðar, húsaleiguuppbót .. kr. 600,00 

Til Guttorms Pálssonar. eftirstöðvar af Í inoarkostnaði 

1900,00 

— 10000,00 

20000,00 

kr. 2500,00 
    



22 Flutt 
20. juni 
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FFs
 15000,00 kr. 62500,00 

c. Til Skagastrandarbryggju alt að ........ — 3000,00 

d. Til Stokkseyrarbryggju alt að .......... —  3000,00 

e. Til Ólafsfjarðarbryggju alt að .......... —  3000,00 

f. Til Stykkishólmsbryggju .............. —  8000,00 

———— — 32000,00 

T. Ti nnsóknar Andakílsfossanna, helmingur kostnaðar,alt að — 3000,00 

8.    

   

ka siglingarleið að Stokkseyri, þriðjungur kostn- 

  

aðar (endurveitino), alt að .... — 2000,00 

9. Til Jóns Magnússonar yfirfiskimatsn 

launauppbót .....00000.. HIÐ — [000,00 

10. Til Årna      

  

1. dar (ísladóttu kr. 300,00 

2 ted la 375,00 

i. al 

  

300,00 

500,00 

kennara á Eyrarbakka 

4. Mil Stgnrðar Maenússonar, 

  

   

  

   
   

ar 21000 kr. 

kr. 3000,00 

1000,00 

T 
i     4, ”Cil Jons Gislasonar, auga ve
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10. gr. 22 
Til viðbótar við 21. gr. fjárlaganna er stjórninni heimilt að veita eftir- 20. júni 

farandi lán úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi: 

1. 

6. 

Alt að 16000 kr. til Skeiðaáveitufjel gs til 20 ára, með 514% vöxtum, 

gegn tryggingu er stjórnin tekur gilda. Lánið er vaxtalaust stu | tvö Árin. 

Alt að 8000 kr. handa efnilegum mönnum til lokanáms erlendis, 

  

GG 

ingum, er sí Jórnin telur nægja. Lánið skal veita til 10 ára, með 51 

um, og skulu þan vera afborgunatlaus í 2—4 ár, eftir ástæðum. 

Alt að 30000 kr. til endurbyg 

Lánið veitist til 15 ára, með 514 

   ngar sjóvarnargarðinum á Siglufjarðareyti. 

   vöxtum, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins. 

Alt að 20 þúsund krónum til Gerðahrepps í Gullbringusýslu, gegn ábyrgð 

sýslufjelagsins. Lánið veitist til 20 ára, gegn 514% vöxtum. 

Alt að 30000 kr. til kembivjela á Húsavík. Lánið er veitt til 20 ára, með 

519% vöxtum og gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 

  

Til R. Andersson skraddara, t1l þess að sauma landsforða af karlmannafatn. 

aði úr íslenskum dúkum til gjaldeyrissparnaðar, 20000 kr. Lánið er veitt 

til12 ára, með 514% í vexti, afborgunarlaust tvö fvrstu árin, gegn trygging. 

sem stjórnin tekur gilda. 

Alt að 7000 kr. til Sigurðar bónda Lýðssonar á Hvoli í Dalasýslu, til að 

endurreisa býlið Svínadalssel í Saurbæjarhreppi. Lánið er veitt til 20 ára, 

með 514% vöxtum og gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda. 
2 

Viðlagasjóðslán h.f. Hvítárbakka skal standa afborgunarlaust 3 ár. 

11. gr. 

Stjórninni er heimilt að ábyrgjast eftirfarandi lán: 

1. Alt að 30000 kr. til Björgunarfjelags Vestmannaevja, gegn ábyrgð bæjar- 

sjóðs Vestmannaevja. 

2. Alt að 15000 kr. til Hvítárbakkaskólans, ef stjórninni þykir það lán nægi- 

lega trygt. 

3. Alt að 30000 kr. til niðursuðufjelags, er Konráð Stefánsson sengst fyrir, 

ef fyrirtækinu er fyrir fram trygt nægilegt stofnfje og rekstrarfje. 

Stjórninni er heimilt að greiða raða bandi U. MF. Vestfjarða styrk 

þann, er í þessa árs fjárlögum. 14. gr. KV., er ætlaður til húsmæðrakenslu 

á Ísafirði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1993. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. $.) 

Kl. Jonsson,
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23 LOG 
20. júní 

um 

sjerstakar dómþinghár í nokkrum hreppum. 

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 þan 

með samþykki Voru: 

Mosvalla- og Flateyrarhreppar í Vestur-Ísafjarðarsýsln og Háls- og Flat- 

eyjarhreppar í Suður-Þingeyjarsýslu skulu vera sjerstakar dómþinghár, og 

skulu þingstaðirnir vera að Þórustöðum. Flateyri. Skógum og Brettingsstöðum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggere.
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LOG 
um 

verðlaun fyrir útfluttan gráðaost. 

    
Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Árin 1993 og 1924 li verðlaun úr ríkissjóði til gráðaostabúa, alt að 

50 an. fyrir hvert kg. af úrvals (fyrsta flokks) gráðaosti, sem út er flutt, þó ekki 
vfir 5000 krónur alls hvort árið. 

2. gr. 

Gráðaostabú, er vilja hljóta styrk. skulu senda nmsókn sína fyrir liðið 

ár til Búnaðarfjelags Íslands innan loka janúarmánaðar árin 1924 og 1925. 

Umsóknunum skulu fylgja farmskrár frá skipstjóra beim. er ostinn flutti. eða 

afereldshumannt skips þess. er osturinn var fluttur með. er sýni byngd hans 

með umbúðum. Enn fremur drengskaparvottorð framkvæmdarstjóra ostabúanna 

um „nett6fí-þvneð sendinganna, svo og vottorð matsmanna um. að osturinn sje 

úrvalsvara. Stjórn Búnaðarfjelaes Íslands sendir síðan stjórnarráðinn skjölin 

ásamt tillögum sínum um úthlutun verðlaunanna. en það sker úr um gildi skír- 

teina þeirra, er að skilyrði eru sett, og úthlutar verðlaununum. 

3. gr. 

Stjórnarráðið útnefnir matsmenn eftir tillögum Búnaðarfjelags Íslands. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1993. 

fá
r)

 

. Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson. 

24 
20. júní



25 
20. júní 
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LÖG 

um 

berklaveiki í nautpeningi. 

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 þan 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Með lögum þessum er öllum þeim, sem eiga eða hafa undir hendi naut- 

gripi, gert að skyldu að tilkynna dýralækni hið fyrsta að hægt er öll þau sjúk- 

dómstilfelli hjá nautpeningi, sem vekja grun um berklaveiki, samkvæmt leiðar- 

vísi, sem atvinnumálaráðuneytið lætur semja og útbýta, og skal hann þá sjá um, 

að rannsókn fari fram svo fljótt sem við verður komið. 

2. gr. 

Kostnað þann, sem af slíkri rannsókn leiðir, hvort sem dýralæknir fram- 

kvæmir hana sjálfur eða felur öðrum, skal eftir nánari ákvæðum atvinnumála- 

ráðuneytisins greiða úr ríkissjóði, ef sjúkdómurinn reynist berklaveiki; ella 

greiðist hann að hálfu af hvorum, eiganda grips og ríkissjóði. 

3. gr. 

Nú reynist nautgripur berklaveikur, og skal þá dýralæknir strax tilkynna 

það símleiðis atvinnumálaráðuneytinu. Er ráðuneytinu þá heimilt, með ráðum 

dýralæknis, að fyrirskipa niðurskurð á hinum sjúkn gripum og sótthreinsun 

eftir þörfum. Niðurskurð skal að jafnaði fyrirskipa, ef um fáa gripi er að ræða. 

og ávalt, ef gripirnir teljast hættulegir vegna opinna, smitandi berkla. Sjen 

sjúku gripirnir aftur á móti svo margir, að ekki þyki gerlegt að skera alt niður, 

enda ekki nauðsynlegt vegna smithættu, heimilast ráðuneytinu að fyrirskipa 

einangrun nautgripa á litlu eða stóru svæði, svo sem einum bæ eða fleirum sam- 

an, heilum hreppi eða sýslu, og mega nautgripir þá ekki fara burt af svæðinu 

nema til slátrunar, og þá þannig, að ekki komi þeir saman við aðra nautgripi. 

Skulu yfirvöld hrepps eða sýslu sjá um, að einangrunarfyrirskipuninni sje 

rækilega fylgt. 

4. gr. 

Þegar fyrirskipaður er niðurskurður á nautgripum eftir lögum þessum, 

skal ríkissjóður greiða eiganda gripsins skaðabætur, sem svarar 14 af andvirði
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kjötkroppsins eins og hann mundi seljast ósjúkur og í heilu lagi í næsta kauptúni. 25 

Annars eru eiganda frjáls afnot húðarinnar, svo og kjöts og sláturs, ef og að 20. júní 

svo miklu leyti sem dýralæknir telur það hæft til manneldis. — Sótthreinsunar- 

lyf og umsjá með sótthreinsun annast ríkissjóður á sinn kostnað, en skylt er 

eiganda að leggja til alla þá hjálp endurgjaldslaust, er með þarf, bæði við rann- 

sókn og niðurskurð gripa, svo og við sótthreinsun. 

5. gr. 

Setja má með reglugjörð ákvæði um útrýming berlaveiki í nautpeningi 

á einangruðu svæði, svo og um eftirlit með því, að einangruninni sje tryggi- 

lega fylgt. 

6. gr. 

Brot móti lögum þessum og reglugjörð, sem ræðir tm í 5. gr., varða sekt- 

um, frá 50 til 500 kr., er renna í ríkissjóð. Mál út af slíkum brotum skal fara 

með sem almenn lögreglumál. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 
= 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.
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26 LOG 
20. juni 

um 

breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 (Ritsíma- og talsímakerfi) 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

Aftan við lagagreinina bætist : 

Lína frá Þórshöfn til Skála og ennfremur lína til Gunnólfsvíkur. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson. 

21 LÖG 
20. júní 

um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna dragnótaveiðar í landhelgi. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Landsstjórninni veitist heimild til, þegar þess er krafist og full ástæða 

þykir til, að takmarka eða banna notkun allskonar dragnóta, þar á meðal kola
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nóta — Snurrevaad —, í landhelgi við strendur landsins hvarvetna þar, sem 21 

veiðar eru stundaðar að jafnaði með handfærum, lóðum eða lagnetum, og ná 20. júní 

þá takmörkunar- eða bannákvæðin til allskonar skipa, er slík veiðarfæri nota. 

2. gr. 

Heimilt skal þó jarðeigendum eða þeim, er afnotarjett hafa þeirra jarða, 

sem að sjó liggja á bannsvæðinu, að draga ádráttar- eða fyrirdráttarnætur 

á land. 

3. gr. 

Þegar krafa um takmörkun eða bann hefir komið til stjórnarráðsins, skal 

það, áður en ákvörðun er tekin í málinu, leita álits hlutaðeigandi hreppsnefnda 

og stjórnar Fiskifjelags Íslands. 

4. gr. 

Ákvarðanir þær, er stjórnarráðið setur í þessum málum, hafa lagagildi, 

og skulu þær birtar almenningi hið bráðasta, og jafnframt greind takmörk á 

svæði því, er þær ná til. Skulu lögreglustjórar og skip þau, er hafa landhelgis- 

gæslu á hendi, sjá um, að ákvæðunum sje hlýtt. 

5. gr. 

Með lögum þessum er takmarkaður rjettur sá, er sýslunefndum er veittur 

með lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasamþyktir og lendingasjóði, til 

þess að gera samþyktir, að því leyti sem um er að ræða bann gegn veiðarfæra- 

notkun. 

6. gr. 

Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, er landsstjórnin gerir með 

heimild í lögum þessum, ákveður hún á þann hátt, sem henni þykir við eiga um 

leið og hver ráðstöfun er gerð. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Kl. Jónsson.
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28 LOG 
20. júní 

um 

viðauka við lög nr. 33, 27. júní 1921, um lífeyrissjóð barnakennara 

og ekkna þeirra. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 

Stjórn lífeyrissjóðsins er heimilt með samþykki fjármálaráðherra að 
veita barnakennurum, sem áttu rjett til styrks úr styrktarsjóði barnakennara 
eftir lögum 9. júlí 1909, árlegan styrk úr sjóðnum, alt að 600 kr. á ári, eftir 
þörfum þeirra. Styrk þennan má þó því aðeins veita, að kennarinn hafi verið i 

leystur frá starfi sínu sökum elli eda vanheilsu, enda fari styrkurinn, að við- 
bættum lífeyri hans samkvæmt lögum nr. 33, 27. júní 1991, eigi fram úr 

800 krónum. 

Með sömu skilyrðum má og veita ekkjum barnakennara lífeyri úr sjóðn- 
um, alt að 300 kr. á ári. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.



LOG 
29 

um 20. juni 

atvinnu vid vjelgæslu å íslenskum mótorskipum. 

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. 

Þeim einum er heimilt að stunda vjelgæslu á íslenskum mótorskipum, 

  

er fullnægja ákvæðum þessara la: 

1 á mótorskipum með mini vjel 

  

Sá hefir rjett til að stunda vj 

en 12 hestafla, er sýnt getur skrásetnir     
mönnum, er skírteini hafa frá mótorskólanu    í Reyk ður var 

  

X með lögum nr. 13, 18. nóv. 1928, eða námsskeiði Fiskifj um að 

hann sje fær um að gegna starfinu. 

3. gr. 

æslu á mótorskipum með 12 til 50 hest- 1 
i Så hefir rjett til ad stunda vjel 

  

afla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann í Reykja 

vík eða námsskeið Fiskifjelags Íslands. 

4. gr. 

Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50— 150 hest- 

afla vjel, er staðist hefir fullnaðarpróf við 

  

ótorskólann í Reykjavík, og auk     

  

þess verið að minsta kosti 6 mánuði vjelgæslumaður samkvæmt 3. grein. Sbr. 

þó 7. gr. þessara laga. 

5. gr. 

Sá hefir rjett til að vera 1. vjelstjóri á mótorskipi með 150 hestafla 

vjel og þar yfir, sem hefir fullnaðarprót frá vjelstjóraskóla Íslands eða skír- 

teini sem 1. vjelstjóri samkvæmt 7. gr. laga frá 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjel- 

gæslu á gufuskipum, og auk þess verið að minsta kosti þrjá mánuði aðstoðar- 

vjelstjóri á mótorskipi með 50 hestafla vjel eða stærri.
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6. gr. 

mótorskipum með 12 til 50 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslu- 
Á 

maður, sem fullnægir skilyrðum 3. gr., og einn aðstoðarmaður, sem fullnægir 
x á 
i 2. gr. Þó skulu dráttarbátar og aðrir þeir bátar, sem notaðir eru við hafnir 

eða til stuttra ferða, eigi skyldir að hafa þennan aðstoðarmann. 
A. mótorsl 

  
  

  

ipum með 50 til 150 hestafla vjel skal vera einn vjelgæslu- 

gr., og einn, sem fullnægir kröfum 3. gr. 

A mótorskipum með vjel yfir 150 hestöfl skal vera vjelalið samkværn! 

maður, sen fullnægir kröfum 4. 

ákvæðunum í 1. málsgr. 12. gr. nefndra laga 3. nóv. 1915. 

7. gr. 
Eftir að mótorskólinn í Reykjavík hefir starfað í 5 ár setur eneinn 

orðið yfirvjelstjóri á mótorskipun með stærri vjel en 50 hestafla, nema hann 

sanni, að hann hafi staðist fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík. Þó 
heldur vjelstjóri er staðist hefir námsskeiðspróf Fiskifjelaes Íslands eða 
fullnægir ákvæðum 5. gr., rjettindum sínum, ef ekkert það er fram komið, 

  

er sanni, að hann sje óhæfur til gegna starfinu. 

  

    

    

S 10 LJ    á mótorskipum, sem gegnt hafa því 
lengur en 1 ár áður en lög þessi öðlast gildi, eiga rjett til að halda stöðu > i oa æ eð 

  

sinni á samskonar skipi og þeir hafs ir á verið. 

8. gr. 

gefið út af lögreglustjóra, og skal það 

Islands setur. Fyrir hvert skírteini greiðist 

  

10 krónur, er renna í ríkissjóð. 

9. gr. 

Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði lögreglustjóra um útgáfu skírteinis, 
og skal hann þá leggj: málið undir úrskurð stjórnarráðsins, en við það skerðist 

þó eigi rjettur hans til að leita dómsúrskurðar um málið. 

10. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 500 krónum. Sje brotið 
ítrekað, getur sektin hækkað upp í 1000 krónur. Brot þessi sæta opinberri rann- 
sókn, og skal farið með þan sem almenn lögreglumál. 

Eitir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júná 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.



þa
d 

k cv:
 

E
m
 Á 

um 

breyting á lögum nr. 56, 10. nóv. 1918. (Herpinótaveiði). = i 

Vjer Christian hinn Tiundi, af g 
Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetal: 

   uds nåd konungur Islands og Danmerkur 

  

, Stårmæri, Pjettmerski, 

Låenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hei 

  

ist á lög þessi og Výer staðtlest ban 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

2. málser. 1. gr. orðist svo: 

Sömuleiðis er sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hei 
um síldveiði með herpinót á Skagafirði innan línu Lu 
höf 

  

norðurenda Drang     ar og þaðan sömu stefnu 

2. gr. 
Í stað „500 kr.“ í 6. gr. komi: 3000 kr. 

Liög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að 

  

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. d 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Kl. Jónsson.
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31 LOG 
20. júni um 

læknisskoðun aðkomuskipa. 

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: 

1. gr. 

Nú vill aðkomuskip hleypa mönnum eða farangri á land í höfn, og skal 

þá fram fara læknisrannsókn um heilbrigði á skipinu, áður en það hafi sam- 

göngur við land. Áður en heilbrigðisrannsókn þessi hefir farið fram, má enginn 

maður fara úr skipinu, ekki heldur hafnsögumaður, og enginn út í skipið úr 

landi eða frá öðrum skipum, að undanteknum lækni og aðstoðarmanni hans. 

Engan farangur má setja fyr í land en læknisrannsókn hefir fram farið. 

Heilbrigðisstjórninni er heimilt að veita með reglugjörð undanþágu frá 

framangreindum ákvæðum fyrir aðkomuskip, sem koma kunna á hafnir, þar 

er læknir á ekki heima, og fyrir aðkomuskip, þar er embættislæknir á að vísu 

heima, en er fjarstaddur, þegar skipið hafnar sig. Í reglugjörð þessa skal setja 

ákvæði, er tryggi það svo sem verða má, að sóttir berist ekki í land, þótt 

læknisrannsókn sje slept. 

2. gr. 

Fyrir skoðunargjörð samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 34, 6. nóv. 

1902, um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands, ber lækni 

S kr. borgun af skipum, sem eigi ná 60 smálestum, 12 kr. af skipum, sem eru 

frá 60 upp að 100 smálestum, og 20 kr. af skipum, sem eru yfir 100 smálestir. 

Auk þess á læknir heimting á ókeypis flutningi og dagpeningum. Heldur 

læknir dagpeningum, ef þörf gerist, að hann sje sóttkvíaður vegna rannsókn- 

arinnar, þangað til sóttkvíun er lokið. 

3. gr. 

Ákvæði eldri laga, sem koma í bága við lög þessi, eru úr gildi fallin. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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LOG 32 
20. juni 

um 

breyting á lögum nr. 6, 31. maí 1921. (Seðlaútgáfa Islandsbanka). 

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

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

Láenbore og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Í stað „1922“ í 3. málsgrein 2. gr. laga nr. 6, 31. maí 1921, um seðla- 

útgáfurjett Íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl, komi: 1924. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.
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33 LOG 
20. juni 

um 

breyting á lögum nr. 47, 30. nóv. 1914. 

(Atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþinsiskosningar).   

21 Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi. Stórmæri. Þjettmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

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

1. gr. 
Á eftir 1. or. laga nr. 47. 30. nóv. 1914. komi ný málsgrein, er verðin 

2. málsgrein, svo hljóðandi: 

Með sama hætti mega þeir menn greiða atkvæði. sem eru ekki forða- 

færir sakir elli eða vanheilsu, og komast því ekki á kjörstað. bótt beir sjen 
1 

staddir í þeim hreppi eða kaupstað. þar sem þeir standa á kjörskrá. Forföll 
eru sönnuð með læknisvottorði í kaupstöðum og hreppi. sem læknir bér í en 

   annarsstaðar með vottorði læknis eða hreppstjóra. Atkvæðaoreiðsla Þeirra 

manna, er um ræðir í þessari málserein, má eigi fram fara fyr en dasinn fyrir 
kiðrdae, ef kjósandi á heima á kjörstað. og ekki fyr en tveim dðonm fyrir 

  

kjördag. ef hann á heima utan kjörstaðar. 

2. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 4. or. komi ný málser., er hljóði svo: 

Nú skýrir kjósandi frá því, að hann, sakir sjónlevsis eða annarar lík- 

amsbilunar, sje eigi fær um að kjósa á þann hátt. sem fyrirskipað er í lögum 
2 2 þessum, og skal þá sá. er vottorðið gefur. tilnefna nærstaðddan kjósanda til að 

   veita honum aðstoð til að kjósa og fara að jafnaði við tilnefninsuna að vili: 

hins sjúka. Skal getið í fv jefinu, svo og nafns þess. er aðstoðina     
veitti. Sá, er aðstoðina veitti, er bundinn þagnarskyldu um það. hvernig at 
kvæði kjósanda hefir fallið. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

4. gr. 
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingn konungs, skal fella texta 1—2. 

greinar þeirra í meginmál laga nr. 47, 30. nóv. 1914. og getur konungur
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gefið þau lög út með fyrirsögninni: Lög um atkvæðagreiðslur utan kjörstaða 33 
við alþingiskosningar. 20. júní 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

  

Undir Vorri konunglegu hendi oe inn 

Christian R. 
(L. S.) 

Big. Egger: 

L O G 34 

um 20. juni 

breyting á lögum nr. 36, 19. júní 1922, um breyting á lögum um fræðslu 
barna, frá 22. nóv. 1907. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af enðs náð konungur Íslands oe Danmerkur. 
Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík. Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski. æi 

. 3 
Låenhore og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallist á lög þessi og Výer staðfest ban 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Síðari málsgrein 8. greinar orðist svo: 

Fyrir störf samkvæmt þessari grei 

borgun. Þó fá þeir endurgoldinn úr 

við barnapróf. 

eneyn = jerst ok 

  

eftir reikningi, ferSakostnad 

  

2. ør. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz.
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LOG 

um 

breyting á lögum nr. 35, 2. nóv. 1914, um mælingu og skrásetningu lóða og 

landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

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

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

Láenborg og Aldinborg 

GQjörum kunnugt: Alþimgi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

I. málserein 6. gr. laganna oiðist svo: 

Nú verður ágreiningur um lóðamörk, kvaðir á húseignum eða lóðum, 

    

þakrennur, ræsi, stjettir eða þesskonar. og sendir þá mælingamaður formanni 

merkjadóms up Þrátt af þrætulóðunum og skýrslu um það, í hverju ágrein- 

ingurinn it fóleinn. Formaður merkjað ms kveður málsaðilja síðan til þess að 

  

sækja merl dómþin 1e með hæf er venjulega sje eigi lengri en 

3 sólarbrinaar; skal einn löggiltur stefnu vottur birta fyrirkallið. Á merkja- 

dómþingi leggja máls (Siljan r fram gögn sín og leiða vitni, ef með þarf. Dóm- 

endur ganga á merki, ef þeim þykir það nauðsynlegt, áður eða eftir að vitna- 

leiðsla hefir farið fram. 

    

2. gr 

2. málserein 7. gr. laganna or 

  

1. og svo : 
Dómur í merkjamáli skal upp kveðinn innan viku frá de 1 

  

töku, nema 

  

mál sje óvenjulega umfangs 

  

má dómsnppsögn aldrei dragast lene 

ur en 3 vikur. 

Í merkjadómi skulu lóðamerki ákveðin. Mælingamaður afmarkar síðan 

lóðina á uppdrættinum, eins og merkjadómur hefir ákveðið þan, og innfærir 

í lóðamerkjabók, Dómsúrslit um annan ágreining samkvæmt 6. gr. skal einnig 

innnita í lóðamerkjabók. 

3. gr. 

9. gr. laganna orðist svo: 

Þegar lokið er merkjasetningu og mælingu allra lóða og landa á kaup- 

staðarlóðinni, skal bæjarstjórnin láta skrásetja allar lóðir og lönd með fram 

haldandi númerum í bók, sem þar til er löggilt af ráðherra.



10. gr. laganna orðist svo: 

Í lóðask 

verða 

starfs. 

  

2 2 4 
ana Og á AðaluppOPattum 

er á lóðum og húsum, og bæjar 

          

35 
20. juni 

jafnóðum rita breytingar þær, 

stjórnin lóðaskrárritara til þess 

  

táðherra setur reglugjörð, eftir tillögum bæjarstjórnar, um skyldur og 
störf lóðaskrárritara. 

5. gr. 

1. málsgrein 11. er. laganna orðist svo: 

Þá er merkjastefnu er lokið, má eigi þin al eða jölum nm 

eigendaskifti að lóð eða parti úr lóð, nema 

hafi ritað vottorð sitt á skjalið eða skjölin 

Á getið í lóðamerkjabók eða lóðask 

  

12. ør. laganna orðist svo: 

Lóðarskrárritari lætur þeim, er 

IK ci og einnig af uppdrætti lóðarinnar. Fyrir 
    11. gr., svo og fyrir önnur störf, er lóðaskrá 

skal greiða gjald í bæjarsjóð Reykjavík 

setur eftir tillögum bæjarstjórnar 

7. gr. 

      

konunslegu 

  

mæ 

um það. 

  

hendi 

     
ingamadur e 

X 
d0 

da lådaskrårritari 

ndaskiftanna sje 

  

  a. Tre staðtest eftirrit úr sk:á 

tirrit og fyrir vottorð samkvæmi 

'árritari vinnur fyrir einstaka menn. 
    

gjaldskrá, er ráðherra 

    

KI, Jónsson,
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36 LOG 
20. júní 

um 

veitingu ríkisborgararjettar. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af gnðs 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: 

Ríkisborgararjettur veitist verkstjóra Johan Emil Ingvald Landmark á 

Siglufirði. sem fæddur er 22. okt. 1887 á Fjöstoft í Harams prestakalli í Noregi, 

og Christian Eriksen Björnæs, símaverkstjóra í Reykjavík, sem fæddur er 11. 

febr. 1861 í Erisfjord í Nessets prestakalli í Noregi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
AR) 

Sig. Eggerz.



LOG 
um 

breyting á lögum nr. 55, 28. nóv. 1919, um breyting å lågu 

37 
20. juni 

m 18. sept. 1885, 

um stofnun landsbanka, 

  

Vjer Christian hinn Tiun di: 
Vinda og Gauta, hertogi í Slje 

í áerbora og 

Gjörum kunnugt: 

með samþykki Voru: 

Tvær fyrstu málsgreinar 4. er. í 

Stjórnarráðið skipar bókara, 

þeim frá, 

milli aðalfjehirðis og fjehirðis fer eftir ák 

tillögum bankastjórnar. 

5. gr. orðist svo: 

    Bankastjórar hi 

allri 

tals aldrei nema meira en 

Dýrtíðaru 

33. gr. 1. 

Bankastjórar 

tíðaruppbót af 

24000 kr. h: 

reiknast eftir 

  

ppbótin 

málsgrein. 
|. 

atvinnu og ekki vera í stjórn atvinnu. eð: 

og aðalfjehirðir 

  

Bókari    

launin hækka á hverjum 

  

hefir að byrjunarlaunum 

um 300 kr. upp í 6000 krónur. Auk þess 

       

mistalningarfje á ári, og ákveður ban! 

ist milli aðalfjehirt og fjehirðis jel 

ráðuneytið tiltekur. 

Dýrtíðaruppbót þessara starfsmanna 

tillögum bankastjórnarinnar. 

H oltset talan di, 

Aldin! 

Alþingi hefir fallist á lög 

  

aðalfjehirði oe 
hvortteggja að fengnum tillöeum 

  

launaupphæðinni. Þó 

inda hverjum 

mega ekki hafa embætti    
   
    
   

   

  

    

ar: guds nåd konungur Íslands og Danmerkur, 

Stórmæri, Þjettmerski, 

org, 

hessi og Vjer stadfest bau 

1919 

fjehirdi 

28, nåv. orðist svo: 

bankans og víkur 

bankastjórnar. Um verkaskifting 

vörðun stjórnarráðsins, að fengnum 

0 krónur hver og auk þess dýr- 

mega laun og dýrtíðaruppbót sam 

þeirra. 

  

laga nr. 71. 28, nóv. 1919, 

á hendi reka sjálfir aðra 

ræ kja. 

num 5000 krónur hvor, en 

  

þi
n )0 kr. Fjehirdir 

hver jum 2 fra fresti 

) krónur í 
1 - 2 z hvernig mi 

nir skulu setja hæfilegt veð. er 

ákveður ráðuneytið, að fenenum
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20. jåni 

38 
20. ju 5 fr

 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá 1. jan. 

iftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að h í ge 

  

Gefið å& Amaliuborg, 20. jånt 1928. 

Undir Vorri konunglegn hendi os innsigli 

Kl. Jønsson. 

LOG 
um 

verslun með smjörlíki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af gnð:: náð konungur Íslands og Danmerkur, | i 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvik, Holtsetalandi, Stårmæri, Pjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg. 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Smjör þýðir í lörum þessum feitmeti, sem eingöngu er framleitt úr mjólk, 

þannig, að strokkaður er litaður eða ólitaður rjómi eða mjólk og afurðin hnoð- 

uð söltuð eða ósöltuð. 

Smjörlíki telst alt það feitmeti, sem líkist smjöri, er búið til á kan hátt 

  

  

  

og það og í er einhver feiti, sem ekki á rót sína að rekja til mjólkur. 

Rjómalíki kallast feitijafningur. sem Mkist rjóma, en er eingongu 

gerður úr mjólkurefnum. 

st vökvi. sem að útliti og efnasamsetningu líkist mjólk, 

     jólkurfeiti. 
  

ríki eða ostalíki,     Hver sá, sem framleiða vill si rjómalíki, 

stjóra, sem lætur birta til- 

  

skal tilkynna það skriflega hlutaðeigandi



kynninguna í Lögbirtingablaðinu á kostnað framleiðanaa. Frånierdandi skal 38 

hafa framleiðslubók, sem skráð eru í efni þau, sem notuð eru, og skal það 20. júní 

gert eftir reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið setur. Lögreglustjóra skal 

heimilaður aðgang að framleiðslubókunum. 

    

Á umbúðum alls innlends sn skal standa með greinlegn og óaf- 

  

máanlegu letri orðið SMJÖRLÍKI ásamt nafni verksmiðjunnar. Um innflutt 

smjörlíki gilda sömu ákvæði, með þeirri undantekningu, að fyrir orðið SMJÖR- 

LIKI má standa MARGARINE, en á umbúðum standi ávalt með greinilegu 

letri UTLENT. Þessi ákvæði gilda einnig, þegar smjörlíki er selt í lausri vigt 

skal þungi skökunnar vera 14, 1% eða !/, 
í í sölubúðum. Sje smjörlíki selt mótað. 

  

kg., og sje það skráð á umbúðirnar. 

4. gr. . 
Bannað er sem verslunarvara smjör, sem blandað er smjörlíki eða, 

   

  

kisgerðar, Leyft er, að í smjörlíki sje alt i fituefnum, sem notud eru til smj 

ad 5% smjörfeiti. 

    

Bannað er að framleiða smjörlíki þar, sem smjörgerð er höfð um 

hönd, og eigi má nota sömu tæki til skiftis við framleiðsluna. 

6. gr. 

Í öllu smjörlíki, hvort heldur það er framleitt hjer eða flutt hingað 

frá útlöndum, skal að minsta kosti 1064 feitinnar vera sesamolía. Sömu ákvæði 

gilda um rjómalíki og mjólkurlíki. Í ostalíki skal 5% feitinnar vera sesamolía. 

í. gr. 

hjer á landi nema á Ostalíki, rjómalíki og mjólkurlíki má ekki selja 

iunbúðunum standi með ereinileon letri orðin: OSTALIRKI. RJÓMALIKI eða 

MJÖLKURLLKÍ. eftir því sem við á, ásamt nafni verksmiðjunnar. 

Bannað er að versla með smjörlíki, sem litað er með anilínlit eða bland. 

að er nokkrum þeim efnum, sem skaðleg geta talist. 

9. gr. 

Í smjörlíki má ekki vera meira vatn en 16%. 

10. gr. 

Verksmiðjur þær, sem búa til smjörlíki, skulu standa undir opinberu 

     eftirliti. Nánari ákvæði um það selur atvinnumálaráðuneytið
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38 11. gr. 
1 £ .. 2 2 2 

20. júní Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100— 1000 krónum, nema 

byngri refsing legi við eftir öðrum lögum. 

12 gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál, nema 

um brot sje að ræða gegn hinum almennu hegningarlögum frá 25. júní 1869. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 3 mánuðum eftir að þau hafa verið staðfest. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1983. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jønsson. 

39 LOG 
20. juni um 

breyting á lögum nr. 41, 11. júlí 1911, um breyting á lögum nr. 57, 

frá 22. nóv. 1907, um vegi. 

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

Vinda og Gauta, hert ogi í Sljssvík. Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 
= o >» 

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

með samþykki Voru: 

Viðhaldskostnaður flutningabrautanna frá Reykjavík að Þjórsárbrú og 

frá Borgarnesi að vegamótunum hjá Haugum greiðist að öllu leyti úr ríkissjóði. 

Kostnaður við viðhald Ölfusárbrúar og Þjórsárbrúar greiðist einnig úr 

ríkissjóði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og 

Christian R. 
(L. 8.) 

innsigli. 

Kl. Jónsson.



LOG 40 
um 20, juni 

skemtanaskatt og þjóðleikhús. 

Vjer Christian hinn Tiundi, af guds nåd 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 öllum kaupstöðum landsins, sem hafa 1500 íbúa eða fleiri, skal leggja 

skatt á skemtanir fyrir almenning, sem aðganga er seld að. 

Þessar skemtanir teljast skattskyldar og flokkast þannig: 

i. flokkur. 

a. Hljómleikar og söngskemtanir. 

b. Sjónleikar, er njóta opinbers styrks. 

c. Fyrirlestrar og upplestrar. 

d. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

a. Tombólur, í hverju skyni sem haldnar eru. 

Af skemtunum, er til þessa flokks teljast, greiðist 10% skattur af and- 

virði seldra aðgöngumiða. Af tombólum greiðist sami skattur einnig af and- 

virði seldra happdrátta. 

2. flokkur. 

a. Dansleikar. 

hb. Danssýningar. 

c. Loddarasýningar. 

d. Fjölleikasýningar og sjónleikar, er ekki teljast til 1. flokks. 

e. Aðrar almennar skemtanir, sem aðganga er seld að og ekki eru taldar 

sjerstaklega. 

Af skemtunum þeim, er til þessa flokks teljast, greiðist 20% skemt- 

anaskattur. 

3. gr. 

Undanþegnar öllum skemtanaskatti eru þessar opinberar skemtanir: 

a. Ódýrir fræðandi fyrirlestrar, sem styrktir eru af opinberu fje, svo sem 

stúdentafjelagsfyrirlestrar.
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20. júní 

b. Skemtanir, sem haldnar ern í 

  

yni eða til styrktar málefna, er 

miða að almenningsheill. 

   

        
c. Áf imnanfjelags-skemtunum, sem aðeins eru 

Eli en st a í 

á að k upa zonsgumi0 kemi 

brot á lögum sum, 0 | 2 

2. gr. 2, flokki. 

4. pr. 

Til að halda skemtun, sem aðgangur er seldur að, skal fá leyfi lögreglu- 

stjóra, og skal tilkynna honum, hvar og hvenær hún skuli haldin. 

    

Logreglns inn og fær 2% Í innheimtulaun. 

Um innheimtuna fer eftir reglugerð, er stjórnarráðið semur. 

  

ur re     
um skal varið til þess að koma í Reykjavík og til að 
styðja sjónleika, sem sýndir verða 

  

hafa á hendi þrír menn, valdir enslumálaráðherra, úr hóp 

þeirra manna. er Nefnd þessi starfar 

  

ókeypis, Au hafa með hönd- 

  

kju- og kenslumálaráð-       
nefndarinnar. 

írnarhólstúni. 

  

or . gr. 

gegn lögum þessum varða sektmn, frá 50—-500 kr, og skal farið 

,„ sem út af þeim rísa, sem opinber lögreglumál. 

  

þeim ern úr lögum nun    in ákvæði laga nr. 84, , sem á þeim lögum eru 

bvgðar, að því leyti, sem þau fyrirmæli snerta kaupstaði. sem hafa 1500 íbúa YE e . I 

eða fleiri. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi oe innsigli 

Christian R. 
(L. 8.) 

Sig. Eggerz.
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LÖG 41 
20. júní 

  

heimild fyrir ríkisstjórnina til að sameina póstmeistara- og stöðvarstjóra- 

embættið á Ákureyri og Ísafirði. 

Vjer Christian hinn Tíunc konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi    
z 

i, Stórmæri, Þjettmerski, 

  

Láenborg og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Albin: á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

tist heimild ti     Ríkisstjórninni ve sameina póstmeistara- og stöðvar- 

stjóraembættið á Akureyri og Isafirdi, > 

2. gr. 

Eftir sameininguna skulu forstjórar embætta þessara hafa sömu laun 

og póstmeistararnir á Akureyri og Ísalirði nú hafa samkvæmt launalögum, 

auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita, en jafnframt má skipa þeim til aðstoðar, 

á Akureyri póstafgreiðslumann með 2200 kr. byrjunarlaunum, sem hækka um 

200 kr. annaðhvert ár upp í 2800, og símafulltrúa með sömu launum, sem 

ákveðin eru varðstjóra við ritsímann, en á Ísafirði póstaðstoðarmann með 

sömu launum og póstaðstoðarmenn í Reyl 

  

javík hafa eftir launalögum. 

3. gr. 

Nú ert embætti þau. sem mn ræðir í lögum þessum, sameinuð. og skal 

þá telja þjónustnár ida í himnu nýja embætti frá þeim tíma, er hann 

  

var skipaður í það embætti, er hann áður gegndi, 

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að heeða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

A text:1 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.
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LOG 
um 

viðauka við lög um vegi, 22. nóv. 1907, nr. 57. 

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. 

Aftan við 3. gr. 10 (um tölu þjóðvega) komi: 

Frá Húsavík um Tunguheiði, Kelduhverfi, Öxarfjörð, Öxarfjarðarheiði, 

Þistilfjörð, Brekknaheiði, Strandir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og 

Jökulsárhlíð að Fossvöllum. 

9 mye 
á. gr. > 

arins er bvi skilyrdi bundin, ad syslunefnd   Þessi breyting á legu þjóðveg 

Norður-Múlasýslu taki í sýsluvegatölu vegarkaflann frá Fossvöllum að Gils- 

árbrú í Jökuldal. 

  

3. gt. 

Leiðin frá Breiðamýni til Reykjahlíðar fellur úr tölu þjóðvega. Leiðin 

frá Reykjahlíð um Mývatnsöræfi um Grímsstaði og Möðrudal yfir Gilsárbrú í 

Jökuldal skal vera fjallvegur. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jónsson.
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JARÐRÆKTARLÖG. 43 
20. júní 

i, af guds náð konungur Íslands og Danmerkur,     Vier Christian hinn Tíundi, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, loltsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski,   

g og Aldinborg, á a n Láenborg 

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

með samþykki Voru: 

T KAFLI. 

Um stjórn ræktunarmála. 

1. gr. 

Atvinnumálaráðunevtið hefir á hendi æðstu stjórn allra ræktunarmála 

2. gr. 

Búnaðarfjelag Íslands hefir á hendi framkvæmd eða umsjón með fram- 

kvæmd þeirra ræktunarmála, sem lán eða styrkur er veittur til úr ríkissjóði, 

eða öðrum sjóði eða stofnum, sem er eign ríkisins, nema lög mæli öðruvísi fyrir 

sjerstaklega. Meðan Búnaðarfjelag Íslands fer með mál þau, sem því eru falin 

í lögum þessum, útnefnir atvinnumálaráðherra meiri hluta í stjórn þess, efti 

tillögum landbúnaðarnefnda Alþingis. 

3. EP. 

Atvinnumálaráðuneytið skal jafnan leita álits Búnaðarfjelags Íslands 

mn ræktunarmálefni, áður en þau eru fullráðin, og eigi má veita lán eða styrk 

úr sjóðum þeim og stofnunum, sem í 2. gr. getur. ef fjelagið leggur á móti því. 

á, gr. 

Búnaðarfjelag Íslands hefir á hendi umsjón með viðhaldi þeirra rækt- 

unarfyrirtækja, sem styrkur eða lán hefir verið veitt til úr sjóðum þeim eða 

stofnunum, sem um getur í 2. og 3. gr. Ennfremur hefir það eftirlit með 

því, að verk þessi sjeu unnin á þann hátt, sem í skilyrðum var haft, er lán 

eða styrkur var veitt, að svo miklu leyti sem verkið er óframkvæmt eða eftir- 

lit þetta eigi falið öðrum sjerstaklega. 

5. gr. 

Störf þau, sem Búnaðarfjelagi Íslands eru ætluð í lögum þessum, fram- 

kvæmir ýmist stjórn þess, framkvæmdarstjóri eða ráðunautar, alt eftir því, 

sem lög fjelagsins og reglur mæla fyrir.
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43 6. gr. 

20. juni Bunadarfjelag Islands hefir heimild til, er því þykir þörf á, að velja 
1 sjer Í trúnaðarmann í hreppi hverju Jess að hafa fyrir fjelagsins hönd 

    

   

  

all. í har falla í þem    umsjón og 

  

   

  

orgun fyrir 

au eru ekki til, 

  

hjá þeim mönnum, er þ vinna fyri ar verða í er- 

  

ður um borgun þessa, sker Búnaðarfjelag 

  

indisbrjefinu. Ef 

Íslands úr. 

11. KAFLI. 

    Um túunræki og garðyrkju, 

  

Átvinnumálaráðuneytið gefur út reglur, eftir tillögum Búnaðarfjelags 

hús ( 

  

Íslands, um hversu áburðar skuli gerð. Nú hefir sá, er gera 

lætur áburðarhús eða safnþró, fylgt reglum þessum í öllu, og Búnaðarfjelae 

  

Íslands telur hann hafa þörf fyrir húsið eða þróna, og má þá veita þeim, er 

verkið ljet framkvæma, styrk úr ríkissjóði, er nemi alt að einum þriðja kostn- 

aðar við verkið. 

åd. gr. 

Nú sljettar maður tún sitt eða eykur eða ræsir fram land til túngræðslu. 

jodi, er nemi alt að 14 kostnaðar, ef 

    

og má þá veita honum styrk úr tíkise 

sannað er fyrir Búnaðarfjelagi Íslands, að hann fullnægi skilvrðum þeim, er 

segir í 9. og 11. gr. 

Styrkur greiðist ekki fyr en verkinu er lokið að fullu oe landssvaðið 

komið í sæmilega rækt. Þegar land er ræst fram til túngræðslu er þó nægilegt, 

ti orðið að túni. x 

    

| ina! hirði nilegri vinslu og áburði, 

  

að hið framræsta land, mc ve St 

  Um sönnun fyrir, að skilyrðum þessarar greinar sje fullnægt, fer eftir 

gir 1 7. er. 

  

reglugerð, sem sett er eins og s 

10. gr. 

Enginn fær styrk þann, sem segir í 8. gr. á fyrstu 10 dagsverkin, seni 

hann vinnur á ári hverju, fyrir hvern verkfæran mann, er hann hefir á heim 

ili sínu til vinnu vistarár hvert. Nú lætur maður, sem hefir jörð eða jarðar- 

part eða landssvæði til afnota, niður falla eitt ár eða fleiri, talið frá 14. maí 

1923, túnræktariðju þá, sem ræðir um í 8. gr. eða hann vinnur minna að 

  

málslið þessarar greinar, og fær hann þá eigi þessum störfum en segir i fyrs



m er 10 daesverk á ári, fyrir hvern 43 

20. júní         
sem ekkert var unnið að     inn, arg ran 

þessu starfi eða minna kir einyrkjar styrk fyrir það, 

er beir vinna umfram 5 dagsverk, er jafngilda 10 hjá öðrum. 

11. gr. 

Enginn styrkur greiðist hl tónræktar á landi, sem atla má að tekið 

verði fil lóða undir hús, fiskreita eða annara hluta, sem óviðkomandi ern jarð 

rækt, á næstu 20 árinu eftir að verkið var unnið. 

  

Þeir, sem gera nýja matjurtagarða, geta vænst styrks úr ríkissjóði, er 

nemi alt að 4 þess, er gerð þeirra kostar, og bar með talinn girðimgarkostn- 

aður, en eigi áburður. Styrkurinn verður þó ekki greiddur fyr en garðurinn 

  

hefir gefið sæmilega uppskeru. að áliti Búnaðarfjelags Íslands (enda sje garð 

stæðið valið eða samþykt af trúnaðarmanni þess). Styrkur verður eigi veittur 

til minn garða en 400 fermetra. 

13. gr. 

Mat og mæling jardræktarframkvæmda þeirra, er um rædir 1 7.—12. 

er. gera venjulega trúnaðarmenn þeir, sem Í 6. gr. getur. en ella ráðunautar 

jelags Íslands eða aðrir, sem það velur til þess. 
Á 
Í øJ 

  

Búnaðar Mat þetta og mæling 
Pa 

gr. Ágreining ann hátt, er segir í 7. fer fram eftir reglum, sen 

    

tap 1 á tl 
settar EFU A } 

1 
i um kostnað við fyrirtæki þan, sem styr k fá úr tíkissjóði samkv. T— 12. gr., £ Á 

úrskurðar ráðherra. 

14. gr. 

Ríkisstjórnin greiðir styrk samkvæmt þessum kafla, þegar undirbún- 
1 | ingur sá hefir farið fram, sem lög þessi og reglugerð eða reglugerðir, er 

settar verða samkvæmt þeim, segja fyrir um, 

  

FR Fa T 
NAR Á 

Um vielayrkju f 

i et 

  

     hema meiru en svo, að tek 

30000 krónur
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43 16. gr. 

20. juni Bunadarfjelag Íslands sjer um starfrækslu vjela þeirra, sem keyptar eru 

samkvæmt 15. gr., og ákveður, að fengnu samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

hvar unnið skuli með þeim á hverju ári. Kostnaðinn af starfrækslunni greiða 

þeir, sem unnið er fyrir; en heimilt er þó, ef vinnukaupandi óskar þess, og 

að áliti Búnaðarfjelags Íslands þarf þess með, að lána honum vinnukostnað- 

inn að helmingi, gegn fullnægjandi tryggingu, og endurgreiðast lán þessi og 

ávaxtast eftir þeim reglum, sem nú gilda um jarðræktarlán úr Ræktunarsjóði. 

17. gr. 

Ríkisveðbankinn hefir á hendi innheimtu lána þeirra. er í 16. gr. get- 

ur, og skulu vextir og afborganir renna í sjerstakan sjóð, er nefnist „Vjela- 

sjóður““. Markmið þessa sjóðs er að útvega og gera tilraunir með landbúnaðar- 

vjelar og starfrækja þær. ef þörf krefur. 

Ef Ríkisveðbankinn verður ekki tekinn til starfa áður en innheimta þarf 

vexti eða afborganir af lánum þessum, hefir Búnaðarfjelag Íslands innheimt- 

una á hendi, þar til bankinn tekur til starfa. 

18. gr. 

Með reglugerð, sem sett er eins og segir 1 7. gr., skal kveða á um trygg- Með reglugerð tt g seg g kal kveða á um tryg: 

ingar fyrir lánum þeim, sem í 16. gr. getur, og annað er þau snertir. Enn frem- 

ur skal á sama hátt setja reglur um Vjelasjóðinn. 

19. gr. 

Andvirði og áfallinn rekstrarkostnaður þeirra tveggja þúfnabana, sem 

þegar hafa verið keyptir af Búnaðarfjelagi Íslands, greiðist úr Ræktunarsjóði, 

  

en það, sem útistandandi er fyrir vinnu þeirra. rennur í Vjelasjóð og er fyrsti 

vísir hans. 

IV. KAFLI. 

Um jarðræktarlán. 

20. gr. 

Ríkisveðbankinn má eigi lána fje Ræktnunarsjóðsins eða Kirkjujarðasjóðs- 

jarðræktar úr ins til annars en landbúnaðar, og má eigi lána minna en %% til litid   

þeim, enda sje reikningum sjóða bessara jafnai haldið út af fyrir sig.
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21. gr. 43 

Vextir af lánum til jarðræktar, sem veitt eru samkvæmt 20. gr., mega 20. júní 

ekki hærri vera en 4 af hundraði á ári og lánstíminn eigi skemri en 20 ár og 

lánin afborgunarlaus 4 fyrstu árin. 

Ríkisveðbankanum er heimilt að veita lán til allskonar jarðabóta, en 

Jafnan skal það skilyrði sett. að lántakandi leggi fram til hinna umræddu jarða- 

bóta sem svarar 14 kostnaðar við þær, auk styrks, sem kann að fást til þeirra. 

Alt að helmingi slíkra lána má greiða strax, en afganginn ekki fyr en verkinu 

er lokið. Ef um stærri fyrirtæki er að ræða, má þó greiða lánið í fleiri hlutum, 

jafnóðum og verkinu miðar áfram, eftir því sem Búnaðarfjelag Íslands telur 

hæfilegt. 

23. gr. 

Ríkisveðbankinn má eigi veita nein lán til jarðræktar, nema Búnaðarfjelag 

Íslands leggi með því og hafi samþykt kostnaðaráætlun, sem jafnan skal fvleja 

slíkum lánbeiðnum. ásamt nákvæmt lýsingu á hinu fyrirhugaða verki. 

24. ør. 

Atvinnumálaráðuneytið setur nánari reglur um jarðræktarlán Ríkisveð- 

bankans, að fengnum tillögum Búnaðarfjelags Íslands og stjórnar bankans. 

V. KAFLI. 

Sjerákvæði um jarðeignir ríkissjóðs. 

25. gr. 

Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð losnar úr ábúð, sem álýst sjerstaklega vel 

fallin til skiftingar í nýbýli að dómi umráðamanns jarðarinnar, skal leitað álits 

Búnaðarfjelags Íslands um það áður en jörðin er bygð. 

26. gr. 

Nú telur Búnaðarfjelag Íslands Þjóðjörð eða kirkjujörð vel fallna til 

skiftingar í nýbýli. og má þá eigi festa hana í ábúð þannig, að til fyrirstöðu sje 

slíkri skiftingu. 

   Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð e il jafnan þar, sem við getur 

1 átt, ákveðið í byggingarbrjefinu, að leiguliði 

leigur með jarðabótum á leigujörð sinni. Jarðabætur, sem leiguliði greiðir með 

   vinna af sjer landsskuld og meg! 

landsskuld, og leigur skulu metnar til slíkrar greiðslu þriðjungi minni en ella,



43 þannig, að sá, sem greið lætur þriðjungi 

  

20. júní hærri fjárhæð en afgjaldsupphæðinni nemur. 

    

Sama rjett hafa landssetar ríkissjóðs, sem nú eru, þar með taldir prest- 

ar, hvort sem þeir hafa fengið pressetrið fyrir eða eftir að lög þessi öðlast gildi. 

92 Gr 28. ør. 

Jarðabætur, sem ganga til landsskuldargreiðslu og leigna, njóta einskis 

styrks af opinberu fje. Um jarðabótastvrk leiguliða á þjóðjörðum og kirkju 
vr gr jörðum fer að öðru leyti eftir fyrirmælum 8— 11. 

29. gr. 

Nú vill leiguliði á þjóðjörð eða kirkjujörð vinna af sjer landsskuld og 

leigur, eins og segir í 27. gr.., að nokl | ru eða öllu leyti, og skal hann þá skýra    

umráðamanni jarðarinnar frá, hverjar jarðabætur hann ætli sjer að vinna, en 

umráðamaðurinn leitar síðan álits Búnaðarfjelags Íslands um fyrirætlanir þess- 

ar. Ef Búnaðarfjelag Íslands telur ekkert við bað að athuga, skýrir það leigu- 

liða og umráðamanni jarðarinnar frá bví, en ella aðeins leiguliða, og tilerein- 

ir ástæður. Engin jarðabót er gild borgun upp í landsskuld og leigur, nema 

fullgerð sje og vel af hendi leyst, að áliti Búnaðarfjelags Íslands, í gjalddaga 

þeirrar landssknldar eða leigna, er greiða á með henni. 

30. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið setur umráðamönnum þjóðjarða og kirkjujarða 

nánari reglur um ban atriði, sem um er rætt í 2529. gr. 

VI. KAFLI. 

  

Um erfðafestulönd. 

31, gr. 

Bæjarstjórnir í kaupstöðum landsins, að Reykjavík undanskilinni, og 

hreppsnefndir í kau 

  

ptúnum skulu, áður en ár er liðið frá því lög þessi 

öðlast gildi. senda Búnaðarfjelagi Íslands skýrslu um land það sem að álti 

  

aðarins eða kaup- 

  

þeirra hægur best við til 

      

   

  

húsalóða í fyrir- túnsins, en þó eign, ef líkur eru 

sjáanlegri framtíð. beg: g landi kaupstaðar 

  

eða kauptúns. ná þessi ákv þessari skulu fylgja 

  

, e 
madart i þær upplýsingar, sem Bí 

  

A> fengnum skýrslum þeim, er getur um í 31. gr., gerir Búnaðarfjelag 

Íslands. eins fljótt og verða má, uppdrátt af landinu og skiftir því í skákir, eigi
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minni en 2 og eigi stærri en 5 ha. Hver skák skal ætluð einum manni til rækt- 
unar, og skal beim skift bannig, að sem kostnaðarminst verði vegalagning um 
svæðið, lagnino vatnsæða, rafmagnstauga og gerð annara mannvirkja, sem 
vinna þarf. Afrit af uppdrættinum sendir Búnaðarfjelag Íslands bæjarstjórn 
eða hreppsnefnd. 

   
. gr. 

Nú óskar maður að fá sl ræktunar, og skal hann þá snúa sjer til 
hlutaðeigandi hreppsnefndar eða bæjarstjórnar með beiðni um meðmæli hennar 
Að fenenum meðmælum þessum getur hann snúið sjer til sýslumanns eða 
bæjarfógeta og fengið hjá honum útnefnda tvo hæfa og óvilhalla menn til að 
meta skákina til peningaverðs, ef hann nær eigi samkomulagi við eiganda nm 
árgjald af henni. 

34. gr. 

Fikki getur eigandi eða umrådamadur bannað. að óræktað land sje tekið 

til ræktunar eftir kafla þessum, nema svo sje ástatt sem hjer segir: 

a. Að hann hafi sjálfur gert viðbúnað til að rækta landið á einhvern veg eða 
færi sönnur á, að landið sje honum nauðsynlegt vegna annara afnota. 

b. Að landið sje sannanlega öðrum ljeð til ræktunar. 

c. Áð á því landi sjeu einhverjar minjar eða sjerstök náttúruprýði, sem hann 

vill eða ætlar að friða. 

35. gr. 

Landskákir þessar skuln jafnan, þegar ríkissjóður, hreppsf 

  

ag eða bæy 

    arfjelag er eigandi, leigðar í erfðafestn til 75 ára. og skal ársjaldið vera 5 af 

hundraði af matsverði eða því verði, sem eiganda og leieutaka hefir komið saman 

um. Ef einstakir menn ern eigendur landskákanna, ráða þeir, hvort þær eru 

seldar matsverði eða leigðar eins og fyr er sagt. 

36. gr. 

AS leigutímanum liðnum fellur landið aftur til eiganda, án endurgjalds, 

nema leigntaki vilji endurnýja leiguna til 10 ára í senn, gegn því að greiða 4 af 

hundraði á ári at þáverandi matsverði landsins. 

37. gr. 

Um erfðafestulönd þessi skal jafnan gera skriflegan samning, er leign- 
2 

taki skal láta þinglesa á sinn kostnað. Leigutaki getur selt rjett sinn og veðsett. 

38. gr. 

Land, sem tekið er til ræktunar eftir fyrirmælum þessa kafla, skal leioutaki 

rækta á eigi lengri tíma en 10 árum, enda sje minst tíundi hluti ræktaður á ári 

43 
20. júní



kkud ereið- 

  

43 hverju. áð öðrum kosti fel no 

20. júní ist fyrir það. sem unnið kann að vera að ræktun þess. Jafnan skal eripheld girð- 

  

að undanskildu      

  

latt, sem segi 

VII. KAFLI. 

Um tilrauna-nýbýli. 

  

svonefnd-   

  

s lands hvort, 

  

Tx
 

XX
 

       1 arfsa|l ag Í v na . GÅ = : gr 
a0arljelag i: md þess og umsJon, undir VI - 

atvinnumålaråduneytisins. 

  

årsvoxtum af bvi 

    

sem til þeirra með sömn kjörnum 

  

og þjóðjarðir eru 

dot i 

dak oil 

    

ir Vorri konun 

  

Kl. Jónsson.
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LOG 44 
20. júní 

um 

breyting á lögum nr. 43, 27. júní 1 

  

21, um varnir gegn berklaveiki. 

Íslands og D Vjer Christia 
vita og Gan 

        

tormæri,    

    nugt: Albingi hefir fa á lög þe F staðfest þan 

með samþykki Voru 

2 7 . ÞE 
a emnverju ar 

;sagnar uw? 

      

  

       

í i        

  

    

   

EH    
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LÖG 

um 

sandgræðslu. 

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

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

Lá enborg og Aldinborg, 

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

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Landsstjórnin hefir yfirstjórn sandgræðslumála í landinu. En öll for- 

stjórn opinberra ráðstafana til sandgræðslu og varnar gegn uppblæstri og sand- 

foki á landi skal falin Búnaðarfjelagi Íslands, en það skal hafa í sinni Þjónustu 

sandgræðslumann, skipaðan af landsstjórninni, með sjerþekkingu á sandsræðsln. 

- 8r. 

Heimilt er landsstjórninni að lát. a girða svæði, sem uppblásturshætta get- 

ur stafað af, í þeim tilgangi, að þar verði unnið að sandgræðsln, bæði til þess 

að koma í veg fyrir uppblástur, svo og til þess að græða foksvæðin að fullu. o 

Allan þann tíma, sem að sandgræðslunni er unnið, hefir landsstjårnin full 144 

ráð yfir því svæði, sem sandgræðslan fer fram á, og verður landeigandi að tlíta 

þeim reglum, sem að sandgræðslunni lúta. 

3. gr. 

Landsstjórnin ákveður, í samráði við hlutaðeigandi hreppsnefndir og 

eftir tillögum Búnaðarfjelags Íslands, hver svæði skuli tekin til girðingar og 

sandgræðslu. 

Sá er óskar að fá girt uppblásturssvæði í landareign sinni, sendi Bún- 

aðarfjelagi Íslands beiðni um það. og lætur fylgja ítarlega skýrslu um ástæð- 

ur allar. 

Þau svæði skulu að öðru jöfnu vera látin ganga fyrir, þar sem eigendur. Í 
2 

hlutaðeigandi hreppur eða sýsla bjóða mest fje fram til verksins. 

4. gr. 

Kostnaður við girðingu, græðslu og viðhald foksvæðis eða sandgræðslu- 

svæðis skal greiddur að 14 úr ríkissjóði, en að 1% af landeiganda. Ábyrgð hlut- 

aðeigandi hrepps eða sýslu skal fengin fyrir því, að landeigandi greiði sinn
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hluta af kostnaðinum jafnótt og þörf krefur, og veitist aldrei lán úr ríkissjóði 
til þess hluta kostnaðarins. Allur arður af girtu sandgræðslusvæði skal ganga 
óskiftur til viðhalds og græðslu þess, þar til fram er farin afhending sú, er 

getur um í 10. grein. 

5. gr. 

Land, sem uppblástur eða sandfok er á og hætta stafar af, en eigendur 
þess, hlutaðeigandi hreppur eða sýsla vilja ekki kosta græðslu á, getur lands- 
stjórnin tekið eignarnámi. 

Eignarnámið skal fram fara eftir fyrirmælum laga nr. 61, 14. nóv. 1917, 

um framkvæmd eignarnáms. Nú hefir foksvæði verið tekið eignarnámi, og er þá 

landsstjórninni skylt að láta byrja á sandgræðslu þar svo fljótt sem unt er. 

6. gr. 

Nú selur landsstjórnin landssvæði það, sem tekið hefir verið eignarnámi, 

og skal þá eigandi jarðar þeirrar, sem landið hefir áður fylgt, eiga forkaups- 

rjett að því. Afsali hann sjer forkaupsrjetti, skal við söluna fylgt ákvæðum 

laga nr. 4, 28. nóv. 1919, um forkaupsrjett á jörðum. 

7. gr. 

Á þeirri jörð, sem unnið er að sandgræðslu á, er þeim, sem umsjón hefir 

með verkinu fyrir hönd ríkisins, heimilt að taka endurgjaldslaust það efni, sem 

nota má við sandgræðsluna, svo sem vatn, grjót, grassvörð, hús, víðikvisti, slægj- 

ur, þara, þang, leir, fræ og annað, er nota þarf við sandgræðsluna. Einnig er 

honum heimil hagaganga fyrir hesta, sem nota þarf til vinnu. Sje hinsvegar um 

landspjöll eða skerðing á venjulegum jarðarafnotum að ræða, getur landeig- 

andi eða ábúandi krafist bóta eftir mati. 

8. gr. 

Ef einstakir menn setja girðingar fast við sandgræðslugirðingar eða 

áfastar við þær án leyfis, skulu hlið vera á þeim, eigi fjær en 50 m., svo að 

hægt sje að vinna tálmunarlaust að sandgræðslugirðingunum og fara í kringum 

þær til eftirlits. 

9. gr. 

Ekki má óupphleyptur vegur lggja um girt sandgræðslusvæði nje svo 

nærri girðingunni, utanvert við hana, að umferðin þar geti valdið uppblæstri. 

Nú þarf af þessum ástæðum að gera girðingar eða vegi, og skulu þá girðingarn- 

ar kostaðar á sama hátt og sandgræðslan, en vegirnir af hreppum eða sýslum, 

og eru þeir sandgræðslunni óviðkomandi. 

10. gr. 

Þegar sandfokið er heft og svæðið gróið, fær landeigandi umráð yfir því, 

hafi þeim ákvæðum um greiðslu til sandgræðsunnar, sem getið er í 4. gr., verið 

45 
20. júní
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150 að ; 1 « n 
år Að grel10a sam-     

ogg andsstjórnin látið taka foksvæðið eignarnámi sam- 

  

fn
 

  

er., og skal matið miðað við verðgildi svæðisins áður en kvæmt ákvæðum 

n verðauka, sem sandgræðsl- 

1 

sandgræðslan byrjaði, að viðbættum helmingi af þei 

an hefir komið til leiðar. 

ur fengið 

  

að landeigandi hefir af 

að græða    meðferð 

  

a vanrækslu 

; | 
í 

hans eða 

ber að vinna til varnar 

    

með sandsræðslusvæðunnni 

  

    að Dam afhent eiganda til umráða. En 

skal hafa eftirlit með bem, Et 

  

sirðing skemmist áður 

  

ábúandi,     

     

  

en ið er afhent eiganda til umráða, skal eigandi jarðarinnar, ei 

skýra hreppstjóra tafarlaust frá ndunum. Hreppstjóra er þá skylt að sjá e at ed bi J . J 

um, að gert sje við girðinguna sv " en ábúandi skal verja svæð- 

ið fyrir ágangi af skepnum á nm var, að ábótavant 

  

svæðisins, eða að aftur sjeu byrjaðar skemdir af upp- 

    

blæstri á því, eftir að það er gróið, skal hann gera Búnaðarfjelaginu aðvart un 

bad svo fljótt sem kostur er. Skylt er Búnaðarfjelaginu að gefa landststjórn- 
inni árlega skýrslu um allar framkvæmdir við sandgræðsluna, viðhald hennar 

og árangur, svo og reikning yfir tekjur og gjöld við starfræksluna. 

14. 

Búnaðarfjelaeið semur árlega áætlun í 

yr, 

g 

eir hvert sandgræðslusvæði og 

  

sendir landeiganda, eða hlutaðeigandi hreppstjóra, fyrir 15. febrúar. Umsóknir 

  

um styrk úr landssjóði til sandgræðslu skulu sendar til Búnaðarfjelags Íslands 
fyrir lok marsmánaðar ár hvert.



15. er. 45 

| 20. júní 

  

Brot segn lögum þessun varða un til landssjóðs, 50—-1000 krónnn   
   

nema þyngri hegning liggi við eftir öðrum lögum. Með mál út af þeim skal farið   

sem almenn lögreglumál. 

Með löeinu þessum ein úr gildi numin 160 un sandsræðslu, nr. 20, 2. 

  

november 

Eftir bessu eiga allir hlutadeig 

    

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson. 

LÖG 46 
um 20, Júni 

stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur. 

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. 

Jarðirnar Breiðholt, Bústaðir og Eiði í Seltjarnarneshreppi skulu lagðar 

undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Reykjavíkur frá fardögum 1923 að telja. 

Frá sama tíma skal og rafmagnsstöðin við Elliðaár ásamt íbúðarhúsi og lóð, 

svo og Elliðaárnar með árhólmanum, árfarvegunum og landi á austurbökkun 

ánna, er þarf til byggingar þeirra mannvirkja, er þurfa þykir framvegis til 

haenýtingar vatnsorkunnar að fullu og vegna laxveiðinnar og starfrækslu henn.
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46 ar, úr landi jarðanna Ártúns og Árbæjar í Mosfellshreppi, lögð undir lög 
20. júní arumdæmi og bæjarfjelag Reykjavíkur. 

2. gr. 
Frá sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sjer framfærslu allra þeirra, 

sem hjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, ef 
lög þessi væru ekki sett, í Seltjarnarneshreppi, vegna fæðingar eða dvalar á 
einhverjum af jörðunum Breiðholti, Bústöðum eða Eiði 1101, 

  

Á sama tíma skal Reykjaví 

  

  

kur kaupstaður greiða Seltjarnarneshreppi. 
í eitt skifti fyrir öll, tólf þúsund krónur og Mosfellshreppi þrjátíu og sjö þ 
und krónur. Þessi síðarnefnda upphæð greiðist með skuldabrjefi, er ber 4% 
ársvexti og afborgast með eitt þúsund krónum á ári. 

  

i 3. gr. 

Íbúum Seltjarnarneshrepps skal heimilt vatn og rafimagn frá vatnsveitu 
   og rafmagnsveitn Reykjavíkurkaupstaðar til heim      bú 

  

þarfa, enda hlíti 
       þeir þeim ákvæðum, sem sett eru eða sett v 

  

TOa Uu 

    
notkun vatns og rafmagns 

fi ir allan aukakostnað, er og meðferð veitutækja. Svo skulu þeir og greiða sýí 

veitan heim til þeirra hefir í för með sjer. 

  

og enduro gjald fyrir vatnsnotin og   
rafmagnsnotin eftir mati, nema samkomulag verði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendnr sjer að 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi oo innsigli. > 

Christian R. 
(L. S.) 

Kl. Jønsson.
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LOG 
um 

  

heimild fyrir landsstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrirhuguðum 
nýjum banka í Reykjavík. 

      Vjer Christian náð konungur Íslands og Danmerkur 
Vinda og Gauta, hertoei í 1, 

  

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

Ráðnneytinu heimilast að veita fyrirhug sem þeir        

  

   

    

    

      
ert bóndi Benedikt í Ves 

eyjum, Morten kaupn a hæstarjettarmálaflutn 

Sveinsson i 

  

flutningsmaður kaupmaður 

      
hi td bande han ra 
munnma handa Danka, 

  

Reykjavík eru nú í 

lagið ætlar að stofna er hjer segir: 

    a. Ef viðurkennins itast, getur bankinn kallað handhafa 

    

ar með auglýsingu, sem prentuð sje þrisvar í blaði er flytur stjórn- 
valdaauglýsingar, með 6 mánaða fyrirvara að gefa sig fram við bankann. 
og ef enginn hefir gefið f i þá má 

  

frá bank- 

  

bankinn greiða upphæðina þ 

anum, án þess nokkur annar, sem viðurkenningin kann að vera afsöluð, geti 
búið kröfu á hendur bankanum. 

b. Fje það, sem lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanskilið 
kyrsetningu og löghaldi. 

c. Bankinn hefir sem handveðshafi rjett til þess að selja sjálfur veðið við opin- 

  

x bert uppboð, en að öðru leyti samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í lög- 
um um veð, 4. nóv. 1887, 1. gr. 

d. Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 
sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóðs eða annara stofnana. 

Í þess stað skal bankinn gjalda í ríkissjóð hluta af hreinum ársarði sínum 

sem ákveðst þannig: 

Frá ársarðinum dragist fyrst hæfileg fjárhæð til afskriftar af væntan- 

legu bankahúsi og innanstokksmunum, þar næst beint áfallið tap bankans og 

síðast 10% af ársarðinum til varasjóðs og 5% af hlutafjárupphæðinni til 

hluthafaarðs. 

47 
20, juni



47 
20. juni 

  

   

    miðar, hlutabrjef bankans og 7 J 2 

Hlunnindi sem ræðir um í Í. er, ná einnig til útibúa þeirra, sem 

  

bankinn kann að á stofn. 

    

    

       

  

9 
. 

Hlunnindi þan, sem í Í br. 2. gi eru þessum skilyrðum 

bundin: 

a. Hlutafje bankans má cigi vera ira en 6 

miljónir og i ut innan-        
17 

lands í hálft ár eftir að lögin öðlast 

  

Í 

ráðs) sje Íslendingar, búsettir á Ísla 

ge varnarþing í R hb. Bankinn skal hafa heimi 

tvo af þrem endurskoðendum bankans. 

  

c. Ráðuneytið skipar 

d. Bankinn skal jafnan hafa í auðseldum innlendum verðbrjefum, er ráðherra 

tekur gild, sem svarar minst 10% af innlánstfje því, er hann hefir hverju 

sinni, til tryggingar því. 

e. Reikninga bankans skal birta opinberlega á þann hátt, sem leytisbrjef 

segir til. 

f. Bankinn má ekki lána fje eg 

Bankinn skal taka til starfa fyrir árslok 1924. 

nm tryggmg í hlutabrjefum sjálfs sín. 

    

og 

  

h. Ráðuneytið getur sett bankanum frekari skilyrdi i levfisbrjefinu, ef port 

  

bykir, enda fari bau ekki i båga vid 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 
Oo > o 0 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.
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    Gjörum kunnugt: 

með samþykki Voru: 

landinu. 

uppbót af allri    
mur ferðakosinað, eltir 

  

skurðar. Ráðherra sá, er bankamál bera undir, veitir embætti þetta. 

  

  
Laun, uppbót og ferðakostnaður eftirlitsmanns greiðist úr ríkissjóði, en 

  

fjárhæðir þessar endurgreiða nefndar peningastofnanir í ríkissjóð í hlutfalli 

við það fjármagn, er þær hafa í veltu um hver áramót. 

2. ger. 

Stjórnarráðið ákveður með reglugerð starfsvið eftirlitsmanns og annað, 

er þurfa þykir. Eftirlitsmaður má ekki hafa önnur embættisstörf á hendi nje 

eka aðra atvinnu, og ekki má hann vera í stjórn atvinnu- eða verslunar- 

fyrirtækja. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian KÁ. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.



49 LOG 
20. júní um 

lífeyri handa fyrverandi skrifstofustjóra Alþingis 

Einari Þorkelssyni. 

  

e stian hinn Tíundi, ai guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vin da 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 

Fyrverandi skrifstofustjóra 

úr ríkissjóði 2500 krónu 

launalaganna, frá 

Alþingis Eimar1 Po 

A lífeyri, 

kelssyni greiðast 

janúar 1924 

verðstuðulsuppbót eftir ákvæðum 

árlao: 
arlega 

, 
asami 

1 
i, ad telja. 

Eftir þessu cig: 

  

allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. g í 

efið á Amalíuborg, 20. júní 19 

Christian R. 
(L. 8.) 

Kl. Jónsson.
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LOG 50 
20. juni 

um 

atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar. 

  

9 

jesvik, Holtsetalandi, 
Vijer Christian hinn Tíundi 

3] Vinda og Gauta, hertogi í Ss 

  

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vjer samkvæmi 

breyting á lögum nr. 47, 30. nóv. 

  

nanna við alþingiskosningar), höfum 

nefndra laga inn í meginmál laga nr. 47, 30. nóv. 1914 og gefum þau 

hjermeð út sem lög um atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþine- 

iskosningar. 

1. gr. 

ða kaupstaðar, þar 

  

Sjómenn og aðrir, sem staddir eru 

sem þeir standa á kjörskrá, þá er kosning fer fram. og eigi geta sótt kj rfund 

  

enda neyti þeir eigi hins almenna rjettar til að greiða á öðrum kjör. 

stað, samkvæmt fyrirmælum kosningalaganna, hafa heimild til þess að greiða 

atkvæði við kosningar til Alþingis á þann hátt, að þeir senda hreppstjóra eða 

i krá, atkvæðaseðil    bæjarfógeta í því umdæmi. þar sem þeir 

  

samkvæmt reglum þeim er settar eru í lögum þessum 

kvæði. ferða- 

þeir sjeu 

    Með sama hætti mega þeir menn greiða 
x færir sakir elli eða vanheilsu. og kom 

   

  

staddir í þeim hreppi eða kaupstað. þar sem þeir standa á kjörskrá. Forföli 

eru sönnuð með læknisvot 

  

torði í kaupstöðum og hreppi, sem læknir býr í, en 

annarsstaðar með vottorði læknis eða hreppstjóra. Atkvæðagreiðsla þeirra 

manna, er um ræðir í þessari máls inn fyrir       
kjördag, ef kjósandi á heima á kjörstað. og ekki fyr en tveim dögum fyrir 

kjördag, ef hann á heima utan kjörstaðar. 

gr. 

Stjórnarráðið annast wm útvegun kj 

á kostnað landssjóðs. Kjö 

  

„svo og fylgibrjefa þeirra og 

  

   
nm þessi skulu ætíð fást 

  

umslaga. er þar til hev 

hjá öllum lögreglustjórum. umboðsmönnum þeirra c cg hreppstjórum, og skulu 

að jafnaði vera nægar birgðir af þeim á hverju íslensku skipi. 

  

Eyðublöð undir kjörseðla skulu vera úr haldgóðum hvítum pappír án 

nokkurrar áletrunar eða einkenna. 

Umslögin um þá skula vera ógagnsæ og hæfilega stór. 

Eyðublöð undir fvleibrjefin með kjörseðlunum og vottorð þan, sem 

heimtuð eru, semur stjórnarráðið,
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Átkvæðagreiðsla samkvæmt þessum lögum er því aðeins gild, að notaðir 

20. júní gjag hinir fyrirskipuðu atkvæðaseðlar, umslög og fylgibrjef. 

Kosning fer svo fram, að kjósandi ritar á atkvæðaseðilinn nafn þess þing- 

mannsefnis eða þeirra þingmannaefna, ef fleiri en einn á að velja í kjördæm- 

inu, er hann vill kjósa, af þeim sem í kjöri eru. 

Verði hlutbundnar kosningar lögteknar, þá skulu þær kosningar fara svo 

fram, að kjósandi ritar bókstaf þess lista. sem hann vill kjósa, og má hann geta 

þess, hvernig hann vilji hafa röðina á listanum. 

Þeir kjósendur, er nevta kosningarrjettar síns samkvæmt þessum lögum, 

  

mega ekki greiða atkvæði fyr en framboðsfrestur þingmannaefna — eða lista 

— samkvæmt kosningalögunum er liðinn, og telst atkvæðið ereitt þann dag. 

fylgibrjefið er dagsett. 

Enginn má við sömu kosningar senda frá sjer nema einn kjörseðil. Kjör. 

seðillinn gildir við þá kosningu. er fer fram næst á eftir að fyleibrjefið er 

dagsett. 

4. gr. 

Sá er greiða vill atkvæði samkvæmt ákvæðum þessara laga, skal í ein- 

rúmi og án þess að nokkur sjái, rita atkvæði sitt — nafn þingmannsefnis eða 

þingmannaefna, ef fleiri en einn á að kjósa, eða listabókstaf með ákvæðum 

um röð, ef hlutbundin kosning er, ef kjörseðilinn, leggja hann 

  

því næst inn í þar til geit umslag og Hann útfyllir því næst 
  

og undirskrifar fyl 

Nú st 

bilunar, sje eigi 

  

undirskrifa. 

      

  

ss eða annar líkams- 

    

tirskipað er í lögum þess- 

  

um, og skal bi 
  

honum aðstoð 
   
      

    

   ra ljral ha e ka. Skat bessa 

Sá. er aðstoðina 

  

    kvæmar upplýsingar um nafn 

   manni hans     Nú vill skipstjó 

 



5 umboðsmanns hans eða hreppst. al vottorðið gefið af þeim, er í hans     

stað gengur á skipinu, er hans missir við. 

Þá er vottorðið er gefið af skipstjóra eða þeim, er í hans stað gengur á 

  

skipinu, skal geta um atkvæðagreiðsluna í dagbók skipsins; þar skal skýrt frá 

fullu nafni kjósandans, í hvaða umdæmi hann stendur á kjörskrá, og hver hafi 

  

verið tilkvaddur sem vitni að undi ift hans. 

Umslagið með kjörseðlim skal kjósandinn því næst 

  

   

    

  

láta í sjerstakt þar til gert um: utan á það til hreppstjór- 
X ans í þeim hreppi eða bæjarfóe þar sem hann stendur 

á kjörskrá. Á umslaginu lige1 atkvæðaseðill, og skal 

kjósandinn undirrita þá með nafni sínu og kjörumdæmi. 

Kjósandinn annast sjálfur og kostar sendingu brjefsins, 

Hreppstjóri eða bæjarfógeti innfæra á sjerstaka skrá brjef þau, er þeir 

veita móttöku, í áframhaldandi töluröð:; skal geta þess við hvert brjef, hvenær 

    tekið hafi verið á móti því og setja á það tilsvarandi tölunúmer. 

  

Skrá þessa ásamt brjefunum eða hreppstjóri síðan 

  

rún sje komin í hendur henni áður 

  

hlutaðeigandi kjörstjórn svo tí 

en kjörfundur er settur. 

Þau brjef, er koma þar á eftir til kjörstjórnarinnar, en þó áður en at- 

    kvæðagreiðsln er lokið, skulu sett með áframhaldar töluröð. án þess 

    skrána og ska 

  

þó að innfa 

 



20. juni Atkvæði þau, sem greidd eru samkvæmt hessum lögum, 
1. Þegar ekki verður sjeð með vissu. hvort nafn þa d0,         

seðlinum, á við nokkurt af þing     sem í Í A 

inu, eða — þá er um hlutbundna kosnineu er að ræða — hvað 
2. Þeðar í atkvæðaumsla einn er annað en einn al n al kvæðaseðill. 
3. Þegar ekki hefir verið nc aðnr við atkvæðasreiðsluna atkvæðaseðill sá, sem 

stjórnarráðið hefir látið era, eða annað 

      

m ålen sem aKven- 
id er í 3, gr. eða á seðilinn 

  

ta má að sjen seti 

  

til þess, að gera hann þekkjanlegan. Þó vei önr atkvæðaseðill við hlutbundn- 
ar kosningar ekki ógildur, þótt á honum standi auk tstabókstafsins, orðið . 

s 
5 það sje gert til að gera seði! 

a A 
„listabókstafur““, ef ekki verður álitið. 
inn auðkennilegan. 

8. gr. 

     
      

    

  

þess, að til | sjen á skipinu 
nægar birgðir af eyðublöðum undir með tilhevr- 
andi umslögnm, og í híbý 

  

m skinshafnarn 

útdráttur af gildandi ákvæðu 

  

unnfestur 

  

nm atkv: 
þessum greinir, og semur stjórnarráði!i 

skipstjóra á Íslenskum skipum, 
k Á 

    

sningar eða uppkosninoar 
skjótt og þeir vita um kosnino 
aðstoð við atkvæðagreiðslnna. 
greiða atkvæði hjá íslenskum 
störf á skipinu. sem ekki hol: 

um landsönenleyfi til an 
  

því aðeins að nauð 

  

bessn varðar al 
kr. sektum. er renna í lanc Assjóð. 

Fyrir afhending kjörseðla og vottorð. þan er ræðir um 

greiðast engin gjöld. 

10. gr. 

ar þær, er í lög Að öðru leyti 

um þessum getur, að því leyti sem þær 

      

Eftir þe eiga allir hlut: iðeigendir sjer að heeða ad ur Sj 

Gefið á Amalíuborg, 20. júní 1098. 

Undir Vorri konunglegu hendi og 

    

Sig. Eggerz.
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AUGLÝSING 51 
6. júní 

um 

staðfesting á breytingum á reglugjörð fyrir Íslandsban 

  

frá 25. nóv. 1903. 

  

Sjerstaklegir aukafundir hluthafa í Íslandsbanka 17.     1921 hafa löglega samþvkt eftirfarandi breytingar å reg 

  

    
Við 5. gr. 1 stað ori svo 0g i LI | fh til enda 

greinarinnar komi: endis 1 hafa ekastofur, en z1 mega 

  

   þær hafa sjálfstæð bankastört á 

Við á, gr. 1. málsgr.    
fje bankans, sem nú er 414 miljón króna, skal Uka UDP 1 9 MiljoNiIr króna.“ 

  

Við 6. gr. 3. 

til hærri hlutabrjefa en 200 kr. sbr.      

Við s. yr 

sem settar ern hjer 

  

því, sem viðskiftal! 

gullmynt, þegar krafist er. 

  

    
   

  

   

il 31, s að undantekn- 

um þeim 34 vefur ni 

Hinn ekki tín 6 el S 1ljónir 1 ljóni 

króna í seðlum. 

Á tímabilinu Í lewt sans sk A tím 

inn seðla sína alla með ir fil ( 

en þaðan af svo að se tekin úr 

lega til loka leyfistímans 

áð Ísland um seðlanna fyrir        
hvert ár. 

Það er skilvrði fyrir seðlaúteáfurjetti bankans, að hann“. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.
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5. a. 

Við 10. gr. fyrri málsgrein: Fyrri málsgrein orðist svo: Íslandsbanka 
er skylt að selja ríkissjóði með nafnverði það af gullforða sínum, er hann 
Þarf eigi til tryggingar eigin seðlum símum, og má hann því eigi láta neitt 
af forða þessum af hendi nema hann hafi áður boðið hann til kaups með áð- 
urnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa. Higi má Íslandsbanki heldur 
á neinn annan hátt binda þennan forða bannie. að ríkissjóður geti eigi fengið 
hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni. 

Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavík og vera háður eftir- 
líti víkisstjórnarinnar. samkvæmt þeim reglum. sem um það hafa gilt. 

5. b. 

Við #0. gr. síðari málsgrein: Orðin „þess hluta“ í síðari málserein- 
inni falli burt. 

6. 

Á eftir 12. gr. komi ný grein svohljóðandi: 

Íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína með 
þeim fresti og á þann hátt. er stjórnarráðið samþykkir. 

Helmingur andvirðis þeirra hinna vneri seðla, sem eigi koma fram að 
lekum til innlausnar, rennur í ríkissjóð. 

Nú ber svo við. að seðlar bankans týnast á þann hátt. að sannað er. 
hversu miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann og er það þá samn- 
ingamál milli bankans og stjórnarráðsins, hversu fer mn andvirði Þeirra seðla. 

Greinatalan breytist samkvæmt því. 

7. 
Vað 13. gr. 2. líð bætist: „út á sín eigin hlutabrjef má bankinn eiei lána“ 

8. 
Við 15. gr. 1. málsgrein: Eftir orðin „aðra 36 (1 málsgr. komi: „Kjör 

bingkjörnu fulltrúanna skal framvegis bundið við búsetu í Reykjavík“ 

9. 
Við 15. gr. 2. og 3. málsgr. 2. og 3. málserein orðist svo: „Forsætis. 

ráðherra Íslands eða sá ráðherra, sem í forföllum hans gegnir störfum hans. 
er sjálfkjörinn formaður í fuilltrúaráðinn 

10. 

Við 15. gr. síðustu setning. Síðasta setning falli burt.
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11. 51 

Vid 16. gr. Greinin orðist svo: „Þingkjörnir fulltrúar eru kosnir til 9- Jún! 

12 ára. Á hverjum reglulegum aðalfundi fer frá einn úr flokki þeirra full- 

trúa, sem hluthafar kjósa. Aldursröð í ráðinu tæður því. hver frá fer. End- 

urkjósa má fráfarinn.“ 

12. 

Við 18. gr. . setning 1. málsgr. orðist svo: „Fulltrúaráðið heldur fundi 

sína í Reykjavík og boðar formaður þá með þeim fyrirvara. sem hann telur 

hæfilegan.““ 

13. 

Vid 18. gr. 2. setning 1. málser. falli burt. 

14. 

Við 18. gr. Síðasta setning 1. málsgr. fellur burt. 

15. 

Við 18. gr. Síðasta málsgrein orðist svo: ,,Fulltråarådid åkvedur sjålft 

fundarsköp sín. 

16. 

Við 22. gr. T stad orðanna „laga 7. júní 1902, komi: „gildandi laga 

um bankann. 

17. 

I stad orðanna „ráðherra Íslands“. komi: „forsætisráð 

  

annast framkvæmdar- 
1. 

ið hina fyrnefndn en fulltrúa- 

   Já. gr. Greinin orðist svo: 

        þr ; 1 4:24 - 
btvo  Dankastyjorana, en   skipar 

  

stjórn 

  

frúaráðið einn. Gjörir tíkisstjórnin samn     
  

þannie. að     ráðið við hinn síðastnefnda, fulltrúaráðið skiftir störfum 

       
  

bank: og ákveður afstöðu þeirra hvers til annard. Fulltrúa 

setur vikið hinum fulltrúa rankastjóra frá samkvæmt því, er ákveð 

  

   ið er í samningnum við hann, ef ål um það er sampykt með eigi færri 

en 5 atkvæðum. 

19. 

Við #. gr. 1. málsgr. Aftan af málsgr. falli: „L fyrsta sinn þó“ 0. s, frv.
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20. 

Við 27. gr. 8, málsgr. Orðið ,,a5alfundirnir'" verdi: ,,Fundirnir'f. 

21. 

Við 37. gr. 1 stað orðanna: „ráðherra Íslands“, komi: „forsætisráðherra.“ 

22. 

Við 87. gr. Eftir orðin: „sem að framan er greint“, komi: „eða að 

öðru leyti brjóta í bág við gildandi lagafvyrinnmæli vm bankann. 

23. 

Við as. gr. í. málsgr. Aftan af málsor falli: en fulltrúaráðinn er 

o. s. frv.“ 

24. … 

Við 38. gr. Eftir 1. målsgr. komi ny målsgr. svobljådandi: ,,Nå kem- 

ur það í ljós ådur en årsreikningnr er saminn, að bankinn muni bíða veru- 

rjaldamegin á reikninginn 

  

legt tjón á einhverjum skuldastað, og skal þá færa 

upphæð þá, er ætla má að bankinn tapi, eða að minsta kosti svo háa, sem 

hægt er. Komi það síðar fram, að eigi þurfi svo mikið sem áætlað var, skal 

það, sem umfram verður, fært bankanum til tekna í næsta reikningi þar á eftir. 

25. 

Við 38. gr. 2. málsgr. Í stað „ráðherra Íslands“, komi: , forsætisráðherra“, 

26. 
Við 39. gr. Framan við greinina komi ný málsgrein, svohljóðandi : 

  

skurðunar "sins, að 

  

„Nú kemur það í ljós milli reikninesgjörðar oo úi 

bankinn muni bíða verulegt tjón á einhverjum skuldastað, og skal þá, áður 

en arði fyrir hið liðna ár er skift, færa tl útsjalda bá upphæð, er ætla má 

að bankinn tapi, eða að minsta kosti svo háa sem hægt er. Komi það síðar 

fram, að eigi þurfi svo mikið, sem áætlað var, skal það. sem mmfram verður, 

fært bankanum til tekna á næsta reikningi þar á eftir. 

27. 

Við 39. gr. Síðasta málsgrein (Skal þó .... 600000 krónur), falli burt. 

28. 
Við 41. gr. Í stað orðanna: „í Danmörku“, komi: „á Íslandi“. 

29. 

Við 43. gr. Í stað orðanna: „lögum 7. júní 1909. komi: „gildandi 

lögum.““



30. 51 
Við vidaukagrein a. Í stað orðanna: „á meðan lög 7. júní 1902 eru $. júní 

í gildi, vera eina stofnunin á Íslandi, er rjett hafi til að gefa út,“ komi: „sam- 

kvæmt því er gildandi lög mæla fyrir, hafa rjett til að gefa út.“ 

31. 

Við vidaukagrein b. 1 stað orðanna: „sömu hegningu .... seðla þjóð- 
bankans'', komi: „hegningu þeirri, sem ákveðin er í 266. gr. hegningarlaganna.““ 

32. 
Við viðaukagrein ce. Greinin orðist svo: „Bankinn skal greiða gjald í 

ríkissjóð eins og hjer segir: 

a. Hf seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, 
sem ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjald. 

b. Æf seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr. greiðist 2% auka- 
gjald af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður, eða af 62,5% 
af þeim seðlum. 

e. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af 

7 
T. 

því, sem fram yfir er, að svo miklu leyti, sem það er eigi málmtrygt, 
eða af 62,5% af þeim seðlum. Gjald það, er ræðir um í b. og ec, Hið, telst 
eftir seðlum, sem í muferð eru í lok hvers mánaðar, og greiðist gjaldið 

ríkissjóð í hvers mánaðar lok. my
 

Áð 0dru leyti må aldrei ibyngja Islandsbanka med nokkru gjaldi eda 
skatti öðrum en þeim, sem framan er getið, meðan hann hefir seðlaútsáfu- 
rjett samkvæmt núgildandi lögum. 

33. 
Þegar breytingar þessar á hinni upphaflegu reglugjörð bankans, nr. 

48, 25. nóv. 1903 og síðari viðaukum hafa hlotið staðfestingu stjórnarráðs- 
ins, skal fella þær og eldri gildandi breytingar inn í upphaflegu reglugjörð- 
ina og gefa síðan reglug Jörðina, þannig breytta, út í einu lagi. 

34. 

Við reglugjörðina bætist svohljóðandi: 

Bráðabirgðaákvæði. 

Meðan lög nr. 16, 18. maí 1920 eru í gildi, skal bankinn, með sam- 

þykki bankastjórnarinnar, leystur undan þeirri skyldu, að greiða handhafa 

seðla bankans með gullmynt, samkvæmt lögum nr. 66, 10. nóv. 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
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51 hönd, jafnframt að sjer ábyrgð á greiðslu jafnmikillar upphæðar af seðlum 

6. Júní hankans, sem málmforðanum nemur. 

Um leið og ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna verður af ljett, af 

hendir ríkisstjórnin bankanum aftur guliforðann. 

Framanskráðar reglugjörðarbreytingar staðfestast hjermeð samkvæmi 

  

er. í reglugjörð bankans, staðf. 25. nóv. 1903.    lögum 10. nóv. 1905 og 3 

Þetta gjörist hjermeð almenningi kunnuset. 

Í fjármálaráðuneytinu, 6. juni 1925. 

Kl. Jónsson. 

Gísli Ísleifsson. 

52 REGLUGJÖRÐ 

S Júni fyrir 

Íslandsbanka, 25. nóv. 1903, með áorðnum breytingum 5. júlí 1906, 

30. jan. 1909, 2. okt. 1914 og 6. júní 1923. 

I. kap. 

Tilgangur bankans og heima. 

1. gr. 
Nafn bankans er „Íslandsbanki“ 

2. gr. 

Það er tilgangur bankans að efla og greiða fyrir framförum Islands i 

  

verslun, búnaði, fiskiveiðum og iðnaði, og yfirhöfuð bæta úr peningahög- 

um landsins. sva sem lög 18. september 1885 hafa að augnamiði. 

3. gr. 

Heimili bankans og varnarþing er í Reykjavík; þar er og aðalskrifstofa 

hans. Hann skal hafa útibú í hinum stærri kauptúnum Íslands. einkum á
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Seydisfirdi, Akureyri og Isafirdi. Eftir ålyktun fulltråarådsins, er sam" 52 

bykt sje med 5 atkvæðum að minsta kosti, má stofna útibú annarsstaðar á 6. júní 

íslandi. Erlendis má bankinn hafa erindrekastofur, en eigi mega þær hafa 

sjálfstæð bankastöri á hendi. 

Il kap. 

Hlutatje bankams. 

á. gr. 

Hlutafje bankans, sem nú er 414 miljón króna, skal auka upp í 5 

miljónir króna. 

Þegar Íjeð verður þannig aukið, skulu þeir, er upphaflega skrifuðu 

sig fyrir hlutum, látnir sitja fyrir að skrifa sig fyrir nýjum hlutabrjefum 

eftir ákvæðisverði. 

Hlutirnir, er gefin verða út fyrir hlutabrjef upp á 100, 200, 1000 og 

2000 kr., skulu innborgaðir til fnlls, í reiðupeninga, nema hvað 44,900 kr. 
borgast með skuldabrjefum með 1. veðrjetti í íslenskum fasteignum, er bå 
nema eigi meiru en 20% af virdingarverdi fasteignanna; greiðast af beim 
skuldabrjefum 4% í ársvexti, og er greiðsla á þeim vöxtum trygð bankanum 
al landssjóði samkvæmt lögum 7. júní 1902, er og he 

  

lg nila bankanum að gefa 
út bankaskuldabryef, sem nemi jafnmikilli upphæð og veðskuldabrjefin. 

Veðskuldabrjefunum getur bankinn eigi sagt upp, en skuldunautur get- 
ur innleyst þan með reiðupeningum. eftir uppsögn með 6 mánaða uppsagn- 
arfresti, i jani- eda desember-gjalddaga. Nå verda vedskuldabrjef innleyst, og 
skal bå jafnmikil upphæd af bankaskuldabrjefum levst inn med reidupening- 
tn eftir ákvæðisverði, að undangengnu hlutkesti. 

5. gr. 

Hlutabrjefi hverju fylgja ardmidar og stofn; gegn bvi ad skila hon- 

tm aftur, fá menn afhenta tlelri ardmida eftir borfum. 

sje borgunar á arðmiða eigi vitjað hjá bankanum í síðasta lagi 5 år 

frá gjalddaga, þá er hann ógildur, og rennur andvirðið í varasjóð bankans. 

6. gr. 

Hlutabrjefin skulu rituð á íslensku og dönsku og hljóða upp á hand- 

hafa, en hægt er að nafnskrá þau í bækur bankans. 

Framsal á nafnskráðu hlutabrjefi verður eigi eilt gagnvart bankanum 

fyr en það hefir verið nafnskráð í bækur bankans. 

Nú glatast hlutabrjef og (eða) arðmiði eða stofn, er því heyrir til, og 

má þá bæta tapið með nýrri útgáfu á kostnað eiganda, þá er hann hefir feng- 

ið ógildingardóm á hinu glataða. Sje eigi hægt að fá ógildingardóm, má bæta 

tapið með nýrri útgáfu, þegar það að áli bankastjórnarinnar og fulltrúa-



, 
52 ráðsins er áhættulaust fyrir bankann. Þetta nær þó ekki til hærri hlutabrjefa = , . sr og tant 109 

6. júní en 200 kr., sbr. låg nr. 77, 27. jåni 1921, 29. gr. 

DS
 

   m yfir ákvæðis- 

tjefsins. Þessu breytt nje það felt með nein- 

  

lyktunum aðalfunda. 

[IL kap. 

Seðlaútgáfurjettur bankans. 

    

   

Með takmörkunum þeim, er set u hjer á eftir, hefir bankinn rjett, 

     % af þeirri 
að | nnnhe AN #3 7 seðlaupphæð. sem 3 

      hafi v og a r eign 1 þeim hluta seðlafúlgunnar. sem 
EKKI er frveður með málnfo og öðriun kröfum er á bankan-     
im hvíla. 

  

verði. sem myntin segir til:     „nl, sem nemi 

eram af skíru gull; 

Á A
 

æ = vi
 

    

sem greidd verður þeg 

  

innstæða, 

eða Skotlands, svo og hjá öðr- 

  

mannahöf 

um bankastofnunum, sem að minsta kosti 5/. fulltrúaráðs bankans álíta 

fulltrygga og taldar eru til fyrsta flokks, gegn því að kröfur þær, ei vw TE ao
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nefndir bankar hala með sama skilorði gegn Íslandsbanka, sjeu dregnar 

   

frá verði málmtorðans; 

d. seðlar gefnir út af 

  

kisbanka 

Englandsbanka, 

Skotlandsbanka, 

Frakklandsbanka og 

hinum 

  

Þeir hlutar málmforðans, sem taldir eru undir staflið 

alls málmforðans. 

og d., mega 

  

ekki fara fram úr í 1 1 

    

   

10. pí 

Íslandsbanka er skylt að selja ríkis ð nafnverði það af gull- 
forða sínum, er bh eigi til einga In seðlum sínum, og má hann 

  

  
því eigi láta neitt af 

  

hafi áður boðið hann 
   

     
    

  

== til kaups med neitað að kaupa. Kisi má Ís- 

  

1 h landsbanki he nan forða þannig, að ríl      

  

   

  

sjóður geti eigi fen inni. 

„ - 4 = | 1. 

myntunar hmm kon- 

myntforda bankans. 

   Til þeirra eignar, sem tryggja eðlaupphæð þá, er málmforðinn 

  

nægir ekki til, svo oe aðrar kröfur. er h á bankanum, teljast einkum : 
Skuldabrjef gefin út fyrir lánum gegn handveði, 
víxlar, hvort heldur þeir skulu greiðast innanlands eða erlendis, 
kröfur á hendur útlendum viðskiftamönnum, öðrum en þeim er getur um í 

  

12. gr. 

Stjórnarráðið fyrir Ísland leggur samþykki sitt á lögun seðlanna og 

krónutölu hvers þeirra.
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52 13. gr. 
6. júní Íslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína, með 

þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir. 

Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að 

lokum til innlausnar, rennur í ríkissjóð. 

Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er hversu 

miklu nemur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá samninga mál 

milli bankans og stjórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla. 

IV. kap. 

Störf bankans. 

14. gr. 

Bankinn hefir þesskonar störf á hendi, sem nú skal greina: 

1. Að taka við peningum á dálk eða sem innláni. 

Að lána gegn tryggingu í áreiðanlegum verðbrjefum alt að 75% af verði Do
 

Þeirra. Venjulega veitast lán þessi ekki nema åt å skuldabrjef, er gefin 

eru út af ríkjum, sveitar- eða bæjarfjelðsum oe opinberum lánsstofnunum, 

og eru með kauphallarverðlagi, ennfremur út á bankahlutabrjel, sen eru 

með kanphallarverðlagi, og út á veðskuldabrjef fasteigna. Gegn tryggingu 

í skuldabrjefum, er út eru getin af veðdeild Landsbanka Íslands má veita 

lán, þótt eigi sjeu skuldabrjefin með kauphallarverðlagi. Út á sín eigin 

hlutabrjef má bankinn eigi lána. 

co
 

Að veita skyndilán seen tryggingu í verslunarvörum. 

Að kaupa og selja víxla, dýra málma, skuldabrjef og hlutabrjel. 

Áð ráðstafa lánum og útvega fje til fyrirtækja í atvinnuvegum. 

Að láta í tje lán segn sjálfskuldarábyrað eða veði svo og á hlaupareikning. 

Aðrar tegundir af bankastörfum en þær, er að framan eru greindar, má 

bankinn ekki takast á hendur nema samkvæmt ályktun fulltrúaráðsins, er san 

þykt sje með 5 atkvæðum að minsta kosti. 

1 
en 
3
 

V. kap. 

Stjórn bankans. 

15. gr. 

Hag bankans og málefni annast: 

a. Fulltrúaráð (bankaráð), 

b. framkvæmdarstjórn og aðrir embættismenn, 

c. hluthafar á aðalfundi.
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A. Fulltrúaráðið. 52 

6. júní 
16. gr. 

  

Í fulltrúaráði bankans eru 7 menn, kýs alþingi 3 af þeim, hluthafar aðra 

3. Kjör þi ð gkjörnu fulltrúanna skal framvegis bundið við búsetu í Reykjavík. 

    

Forsætisráðherra Íslan 
   

eða sá ráðherra, sem í forföllum hans gegnir störfum 

hans er sjálf kjörinn formaður í fulltrúaráðinu. Þeir af fulltrúunum. er kosnir 

eru af hluthöfum, verða að vera skráðir hlnteigendur í bankanum. 

    

17. gr. 

Þingkjörnir fulltrúar eru kosnir til 12 ára. Á hverjum reglulegum aðal 

fundi fer frá einn úr flokki þeirra fulltrúa, sem hluthafar kjósa. Aldurstöð 

ráðinu ræður því hver frá fer. Endurkjósa má fráfarinn. 

18. gr. 

Nú verður autt sæti í ráðinu á tímabilinu milli tveggja reglulegra aðal 

funda og fyllir þá fulltrúaráðið sjálft hið auða sæti á þann hátt. að ef það er 
    

  

einn af hinum þingkosnn fulltrúum, ei er frá, kjósa hinir þingkosnu, er 

eftir 1 sætið, og sje það einn af fulltrúum þeim er hluthafar kjósa, er 

farinn er, þá kjósa hinir fulltrúarnir í sama flokki mann í það. Sá. er kosning 

hlýtur, g rt kosning getur fram 

    

farið á r 

    I 
40 DVI CF it 

tímans snertir, alveg í stað þess, er sæti hafði orðið autt eftir. ie Ei 

19. er. 

aráðið heldur fundi sína í Reykjavík, og boðar 

  

Fullt formaður þá með 

    

      
     

þeim fyrirvara, sem hann telur hætilegan. fil bess að o verði gild ályktun 

verða 4 fulltrúar að minsta kosti að taka þáti í atkvæðaereiðslunni. Þeir fullirú 
ar, er eigi geta komið fund, seta öðrum fulltrúa, er á fundinn 

ur, að greiða atkvæði sina hönd, eða oe seni idinum atkvæ in skri      
atkvæða, nema þar sem annað er ákveðið í regli 

atkvæði. sker    formannsins úr 
{3 AM IT á ni á ar , E gs ys , Á sú xi 4 1» Carstjornin rjett á að vera á fundum fulltrúaráðsins og taka 

  

þátt í umræðum, nema rætt sje um mál, er taka til forstjóranna sjálfra. For 

stjórarnir hafa ekki atkvæðisrjett. 

Fulltrúaráðið ákveður sjálft fundarsköp sín. 

20, or 

Fulltrúaráðið hefir hina æðstu forstöðu bankans og allra mála hans á 

hendi. 

Í öllum málefnum öðrum en daglegum störfum bankans gerir fulltrúa 

ráðið álvktun fyrir hans hönd, nema þar sem vald til þess er í reglugjörðinni 

áskilið aðalfundi.



52 Að því er snertir hin 

6. júnl stjórninni, þá hefir fulltrúaráðið 
a Tax an a iyrir lelðbein ákvæði og segi 

    

Fulltrúaráðið er fyrir hí 
i bera og öðrum mönnum, þar sem 

  

gagnvart hluthöfum í bankanum. 

    Fulltrúaráðið ge 

undir af störfum sínum til 

um bankans, sumpart hinar 

  

óákveðnum tímum, enda sje ály 

   
   

Inum og 

  

undir fyrir hå     trúaráðið gen 
o 

DB menn engar kröfur í þeim efnum. 

  

    

      

Jafnframt því, 

í fulltrúaráði 

andi laga um 

  

       

  

      að láta sýna sjer bækur bar 

2d. pr. 

1,000 kr. á ári a     Hver fulltrúanna fær í þókr 

  

39. gr. og dagpeninga og borgunar fyrir ferðakostnað. 

B. Framkvæmdarstjórnin og hinir aðrir embættismenn. 

  

   
    

  

    

  

Störf bankans annast ipar ríkis- 

  

stjórn Íslands tvo bankastjórar sstjórnin 

samninga við hina fyrnefndu 

að fulltrúaráðið 

hvers til annars. 

stjóra frá samkvæmt því, sem ákveðið er í sc 

það er samþykt með eigi færri en 5 atkvæðum. 

    

  

órna banka- 

  

nningnum við hann, ef ályl
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26. gr. 52 

Framkvæmdarstjórnin stendur fyrir daglegum stårfum bankans og er 6. jåni 

fyrir hans hönd í þeim málum. 

Með samþykki fulltrúaráðsins ræður hún útihbústjóra, gjaldkera og bókara 

og víkur þeim frá, en er ein um að ráða aðra sýslunarmenn og víkja þeim frá. 
Þá er framkvæmdarstjórnin gerir samninga við þessa menn, ber henni 

að fara eftir þeim hinum nánari ákvæðum, er fulltrúaráðið kann að setja. Sjer- 
staklega skal þess getið, að gjaldkera og bókara ber að setja hæfilega trygging. 

Forstjórar bankans mega. ekki standa í skuld við hann. 

27. gr. 

Það skuldbindur bankann, að undir firma hans skrifi tveir forstjórar í 
sameiningu eða þá einn forstjóri og með honum prókúruhafi, sem fulltrúaráðið 
skipar. 

Í sjerstökum tilfelhum getur framkvæmdarstjórn bankans með samþykki 
fulltrúaráðs veitt einstökum starfsmönnum bankans heimild til að rita undir 
skuldbindingar fyrir bankann. Allar kvittanir skulu undir firma bankans vera 
undirskrifaðar af gjaldkera og með áritun bókara eða aðstoðarmanns hans um. 
að þær sje athngaðar. 

C. Aðalfundar. 

28. or. 
Hinn reglulegi aðalfundur skal haldinn í júlímánuði ár hvert. 
Aukafundir verða haldnir samkvæmt álvktun um það annað hvort á 

reglulegum aðalfundi eða af fulltrúaráðinu. 
Fundirnir skulu haldnir í Reykjavík. Þó getur fulltrúaráðið ákveðið 

annan fundarstað innanlands, þegar því þykir nanðsyn til bera. 

29. or. 
Til aðalfunda skal boða með eigi minna en 6 vikna fyrirvara, talið frá 

síðustu auglýsingu, og skal fulltrúaráðið ætíð gera það. Í fundarboðsauglýsing- 
unum skal tilgreina umræðnefnin, 

30. gr. 

Umræðum á aðalfundum stýrir fundarstjóri, er fundurinn sjálfur kýs. 

Fundarstjóri sker úr öllum formlegum atriðum, er snerta umræðurnar. 

3l. gr. 

Á aðalfundi hefur hver fundarmaður atkvæði í hlutfalli við þá hluta- 

upphæð, er hann á eða sýnir umboð fyrir — 1 atkvæði fyrir hverjar 100 kr.
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32. gr. 

Hver hluthafi er ætlar að neyta atkvæðisrjettar síns á aðalfundi, er í 

hönd fer, verður í síðasta lagi þrem vikum á undan fundinum að gera grein 

fyrir atkvæðisrjetti sínum í einhverri skrifstofu bankans. og fær hann þá að- 

göngumiða til fundarins; skal tilgreint á miðanum. hve mörg atkvæði hann 

hafi. Heimilt er hluthafa að gefa öðrum hluthafa umboð fyrir sína hönd. Aðr- 

ar heimildir til að vera fyrir hönd einhvers hluthafa á aðalfundinum verður 

að sanna fyrir þeirri skrifstofu, er lætur aðgöngumiða úti, áður en það er gert. 

33. gr. 

Á hinum reglulega aðalfundi skal þetta tekið fyrir: 

I. Skýrsla fulltrúaráðsins um starfsemi bankans. 

2. Framlögð endurskoðuð reikningsuppejörð með tillögu um, hvernig verja 

skuli ársarðinum. 

3, Tillaga um kvittun til framkvæmdarstjórnarinnar fyrir reikningsskil. 

4. Kosning fulltrúa í fulltrúaráðið (16. og 17. er.). 

5. Kosning endurskoðunarmanns. 

6. Úrlausn hinna annara mála. er ákveðið hefir verið að bera upp, og um- 

ræður um aðrar tillögur og uppástungur, er fnlltrúaráðið eða hluthafar 

kunna að hafa komið fram með. 

skylt að gera að tunræðnefni 

  

Tillögur frá hluthöfum er fulltrúará 

ef þær koma fram skriflega fyri ' 

hluthafa að 100,000 kr. hlutafjárin 

  

hluthöfum eða ninboðsmönnum 

  

eða baðan af meira. 

Á. aðalfundum verður eigi greitt atkvæði um önnur umræðuefni en þau. 
  er tekin hafa verið upp á hina auglýstu dagskrá. oe breytingatillögur við þau 

Þá er tillöðonr koma fram til breytinsar á regluejörðinni, verður að taka 

  

þær sjerstaklega fram, þe breyt    

    

    

  

inguna. svo að oilt sje, verð inboðsmenn    
hluthafa að helmingi alls hlutafjár 

minsta kosti tveir 

  

Nú eru eigi á beim 

hluthafar eða umbot      fulltrúa 

upp eða fallist á tillðeurnar og ef bær á beim fundi verða samþyktar með 

  

boða til nýs aðalfundar með 6 

þrem fjórðungum allra greiddra atkvæða, þá eru þær löglega samþyktar án 

tillits til þess, hve margir hluthafar eða umboðsmenn þeirra voru á fundi
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Þegar aðalfundur hefir fallist á tillögur til breytingar á reglugjörðinni, 52 
skal bera þær undir stjórnarráð Íslands til samþyktar. og fá þær ekki fyrr 6. Júní 
gildi en sú samþykt er fengin. 

Um allar aðrar ályktanir ræður afl atkvæða. þar sem annað er eigi sagt 
með berum orðum í reglugjörðinni. 

37. gr. 
Bóka skal umræður á aðalfundi, og skal formaður fulltrúaráðsins og 

fundarstjóri undirskrifa fundarbók. 

38. er. 
Nú þykir forsætisráðherra einhver ályktun aðalfundar koma í bága við 

tilgang bankans eftir því. sem að framan er greint, eða að öðru leyti brjóta 
í bág við gildandi lagafyrirmæli um bankann og getur hann þá feit þá ákvörð. 
un úr gildi. 

VI. kap. 

Reikningsuppgjörð, skifting ágóða og varasjóður, 

39. gr. 

Starfsár bankans er frá 1. janúar til 31. desember. 
Nú kemur það í ljós áður en ársreikningur er saminn, að bankinn muni 

bíða verulegt tjón á einhverjum skuldastað. og skal þá færa gjaldamegin á reikn- 
inginn upphæð þá, er ætla má, að bankinn tapi eða að minsta kosti svo háa, 
sem hægt er. Komi það síðar fram að eigi þurti svo mikið, sem áætlað var. skal 
bað, sem umfram verður, fært bankann til tekna í næsta reikninei þar á eftir. 

Reikningurinn skal endurskoðaður af endnrskoðanda Þeim, er aðalfundur 
kýs, og öðrum endurskoðanda. or forsætisráðherra skipar. Þeir skulu rannsaka 
hann og bera saman við bækur bankans og heimafjeð. Fullirúaráðið ákveður 
þóknun fyrir starf þeirra. 

Við hver mánaðarlok skal birta stutt yfirlit yfir hag bankans, 

40. or. 

Nú kemur það í ljós milli reikninesgjörðar og úrskurðunar reikninesins, 
að bankinn muni bíða verulegt tjón á einhverjum skuldastað. og skal bå, ådur 
en arði fyrir hið liðna ár er skift, færa til útgjalda þá upphæð. er ætla má að 
bankinn tapi, eða að minsta kosti svo háa sem hæst er. Komi Það síðar fram, 
að eigi þurfi svo mikið sem áætlað var, skal það, sem um umfram verður. fært 
bankanum til tekna á næsta reikningi þar á eftir. 

Af árlegum arði bankans, að frátöldum 4% af hlutafjenu. skal greiða 
10% í gjald til landssjóðs. Af afganginum skal fyrst leggja 10% í varasjóð, 
því næst skal greiða hluthöfum 4% af hlutafjenu, Af því. sem þá er afgangs,



52 skal greiða fulltrúaráðinu 5% í ásóðahluta og 5% til framkvæmdarstjórnar- 

6. júní innar, en hinum 90% skiftir aðalfundu illi varasjóðs og hluthafa oe skal fram 

kvæmdarstjórn gjöra tillögur er 

  

úaráðið felst á, um skiftingu þessa. 

VIL kap. 

Almenn ákvæða. 

41. gr. 

Allar fundarboðanir og auglýsingar frá bankanum skal birta þrisvar 

  

sinnum í blöðum þeim á Íslandi, er lösoilt eru til að birta stjórnarvalda-anglýs- 

  

ingar og í „Berlinga tíðindum““, annars ern Idar. Svo má og birta 

  

þær í öðrum blöðum ettir því sem fulltrúa 

      

á hverjum tíma sem er, skal vera sú Mynt sú, Q 

sem bankinn notar til viðskifta og í bók no sinni. 

    

Jankinn skal sem handveðshafi hata rett til þess, ef ekki er öðru vísi um 

  samið, að selja veðið við opinbert uppboð, þá er hann hefir gjört þeim, er veðið 

hefur sett, aðvart um það með vottum með 30 daga fyrirvara, eða þá, ef veð- 

sa i þekkist ekki eða ef ókunnugt er tm heimili hans, eftir að hafa innkallað 

ilutaðeiganda með 60 irvara, til ( 

EEN í blöðum þeim, er ætinð ern ti 

    ut vedid, med opmberri 

    Lytja aðrar lösbirtingar. 

  

Meðan einkarjetturinn til seðlaútsáfu varir, vert bankinn ekki lagður 

     

      
niður eftir neinni ráðstöfun En landstjórninni í 

ganga að honum og gjöra vera á, 

lega sem hann fullnægir ekki á hvíla samkvæmt gild- 

  

      andi lögum og reg þess En cf nol sint vildi raskast hlutfall 

það, er ákveðið er um grundvallan bankans, skal honum þó veittur eins mán. 

aðar frestur til að koma því í lag. ki 

   
   
   

  

Ályktun um að bankinn urinn til sedlattgåfu er 

brotinn — skuli lagdur „ið er 

hafar eða umboðsmenn hl 

þrír fjórðu hlutar allra greiddra atkvæða sjen henni fyl 

Nú á að leggja bankann å ) 

búið skuli gjört upp af fulltrúaráði 

að á aðalfundinum sjeu hlut 
   

sins að minsta kosti, og að    
lo 

  

   idi.   
  fundur, hvort banka- 

jerstakri nefnd, er til þess sje
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kosin. Að lokinni uppgjörð skal haldinn aðalfundur og á honum skýrt frá nið- 52 

nrstöðu og kvittan gefin. 

VIÐAUKI. 

Hlunnindi fyrir bankann. 

a. 

Íslandsbanki skal. samkvæmt því er gildandi lög mæla fyrir, hafa rjett 

til að gefa út gjaldmiðil, er komið geti í stað mótaðra peninga, og er það ákveð- 

ið til tryggingar Íslandsbanka og handhöfum seðla hans, að ekki skuli, svo lengi 

gildi, gefa út eða leyfa að gefa út nokkurn slíkan gjaldmiðil. sem lög þessi ern í 

Seðlar þeir, sem útgefnir eru af stjórninni fyrir hönd landssjóðs, skulu þó vera 

í fullu gildi, en ekki má auka þá fram yfir það, sem nú er; þeir og seðlar Ís- 

landsbanka skulu vera hinir einu seðlar, er gilt geti manna á milli og sem tekið 

skuli við í opinbera sjóði sem reiðugull væri. 

b. 

Hver sem býr til eftirmynd seðla, sem útgefnir eru af Íslandsbanka, eða 

falsar þá, skal sæta hegningu þeirri, sem ákveðin er í 266. gr. hegningarlaganna. 

Glæpurinn er drýgður undir eins og búið er að búa til eða falsa seðilinn. þótt 

ekki sje búið að láta hann úti, 

c.* 

Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segir: 

a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem 

ákveðið er í lögum nr. 66. 10. nóv. 1905. en eigi annað gjald. 

  

Sbr. önnur nýrri ákvæði í lögum nr. 7, 4. maí 1922, 2. gr. svohljóðandi: 

Pankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segir: 

a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna greiðist það gjald, sem ákveð- 

ið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905. 

h. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum, greiðist 2% aukagjald af þeim 

kluta 7. miljónarinnar, sem ekki er málmtrygður eftir ákvæðum laga nr. 66, 

10. nóvember 1905. 

c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðir bankinn af því, sem fram yfir er, 

gjald sem er 2% undir forvöxtum hans, þó aðeins af þeim hluta, sem ekki er 

málmtrygður. Gjald það, er ræðir um í b.- og c.lið, telst eftir seðlum, sem í 

umferð eru í lok hvers mánaðar og greiðist gjaldið í ríkissjóð í hvers mánaðarlok.
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b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að í miljónum kr. greiðist 2% au kagjald 
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður, eða af 62,5% af 
þeim seðlum. 

ce. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því. 
sem fram yfir er, að svo miklu leyti. sem það er eigi málmtrygt, eða af 
62,5% af þeim seðlum. 

Gjald það. er ræðir nm í b. og e. lið. telst eftir seðlum sem í umferð 
ern í lok hvers mánaðar. og greiðist gjaldið í ríkissjóð í hvers mánaðar lok. 

Að öðru leyti má aldrei íþyngja Íslandsbanka með nokkru gjaldi eða 
skatti öðrum en þeim, sem framan er getið. meðan hann hefir seðlaúteáfurjett 
samkvæmt núgildandi lögum. 

d. 

Jafnvel þótt stimpilgjald verði leitt í lög á Íslandi, má ekkert slíkt gjald 
leggja á seðla bankans, bækur hans. ávísanir nje skuldbindingar. sem útgefast 
af honum og í nafni hans. heldur ekki á skuldbindingar. sem veita bankanum 
handveðsrjett, hlutabrjef bankans eða yfirfærslur á þan. nje á yfirfærslur á 
bankaskuldabrjef þau, sem nefnd eru í 3. gr. laganna (4. gr. reglugjörðar 
þessarar). 

Bráðabirgðaákvæði. 

Meðan lög nr. 16. 18. maí 1920 ern í gildi, skal bankinn. með samþykki 
hankastjórnarinnar, leystur undan þeirri skyldu, að greiða handhafa seðla bank- 
ans með gullmynt, samkvæmt lögum nr. 66. 10. nóv. 1905, 4. er. : segn því að hann 
afhendi ríkisstjórninni allan málmforða sinn. sbr. sönn lög, 5. er. a. og bh. til 
ráðstöfunar, enda taki ríkisstjórnin. fyrir ríkissjóðs hönd, jafnframt að sjer á 
byrgð á greiðslu jafnmikillar upphæðar af seðlum bankans. sem málmforðanum 
nemur. 

Um leið og ráðstöfuninni um óinnleysanleik seðlanna verður aflett. af. 
hendir ríkisstjórnin bankanum aftur gullforðann. 

Framanskráð reglugjörð staðfestist hjer með samkvæmt 38. gr. auglýsing- 
ar, dags. í dag, nm staðfesting á breytingum á reglugjörð fyrir Íslandsbanka frá 
25. nóv. 1903. 

Þetta gjörist hjer með almenningi kunnugt. 

Í fjármálaráðuneytinu, 6. júmí 1938. 

Kl. Jónsson. 
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OPIÐ BRJEF 53 
11. ágúst 

um 

almennar reglulegar kjördæmakosningar til Alþingis. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

laga 18. maí 1920, nr. 12, eiga almenn- 
3 

Samkvæmt 4. gr. 

I Alþingis að fara fram árið 1925. 
Gjörum kunnugt: 

"ti ar reglulegar kjördæmakosninga 

Fyrir því bjóðum Vjer allramildilegast og skipum svo fyrir að þessar al- 

þingiskosningar skuli fara fram um land alt hinn fyrsta vetrardag þetta ár, sem 

er hinn lögboðni kjördagnr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselsborg, 11. ágúst 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Sig. Eggerz.
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AUGLYSING 

um 

blöðum og tímaritum miilli islands og Noregs ge
 samning um åskrift 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Noregi hafa að fengnu sjerstöku umboði 

komið sjer saman um eftirfarandi samning: 

SAMNINGUR 

um 

áskrift á blöðum og tímaritum milli Íslands og Noregs 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Noregi hafa að fengnu sjerstöku umboði 

komið sjer saman um eftirfarandi samning: 

1. gr. 

Póststarfinu við áskrift á blöðun milli Íslands or Noregs skal hagað 

samkvæmt ákvæðum þessa samnings. 

Með tímarit fer eins og blöð að því er áskrift snertir. 

2. gr. 

andinu um sig veita pósthúsin móttöku á pöntunum frá almenn     

   
Í hvoru 

em gefin eru út á hinu landinu, enda hafi útgefendur sam 

    narinnar V 

    mur á móti pöntunum á um a landa. sem 

itve 'egað, en hvoru landinu um sig er heimilt að       g 

ynnu að vera bönnuð á valds æði þess, eða 

  

leyfa ekki ásk 

útilokuð frá flutningi eða átbý tingu.
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3. gr. 

Hvor póststjórnin um sig ákveður verð það. sem hún tekur fyrir að í 

vega hinni blöð úr sínu landi. og, ef svo ber nundir. blöð, sem koma út í öðrum 

löndum. 

Verð þetta má ekki undir neinum kringumstæðum fara fram úr verði því. 

sem innlendir áskrifendur í Noregi greiða. on á Ísl; 
   i innkaupsverði póststjórn 

  

#1 
arinnar þar. að viðbættu meðaltali á innanrík isburðargjaldi og umboðsæjaldi all 

að 50 aurum fyrir hvert áskriftartímabil. 
    

Fyrir norsk oo íslensk blöð og tímar til Norees oo Íslands. sam 

send eru með beinum skipaferðum eða fara transit yfir Norðni     nd. 
skal taka transítejald, 25 aura um hvern ársf € 

  

Sung,     
fyrir hvert blað eða tímarit, sem kemnr oftar út í viku. en annars 

  

1214 eyri um ársfjórðnns — allt saman með ismunar, sem kann 

  að verða. — Transítejaldið fellur í hlut hinnar nc un póststjórnar, enda gerir 

   hún upp við millilic á bessn gjaldi 

setja póststjórnirnar. 
Fyri r íslen ek | 

  

en Noregs. svo og fyrir 

= 

=
 blöð og tímarit frk, öð     SATAN vai      sam - 

  
kvæmt ákv æð Sam al 

n
r
 

'jóðapóstsamningsins mm slíkar sendingar, nema tran 

  

sítgjald sje ákveðið með sterstökum samningi, 

Á. gr. 
|. Póststjórn ákvörðunarlandsins ákveður geni það sem hún notar við 

brevtingu á kannve rðinn í mynt síns lands. 

landsins ákveður verð hað. sem áskrifanda 

  

2. Póststjórn ákvörðuna   

  

- eða útburðargjaldi því. sera hún 

  

ber að greiða, og bætir við það hurðar 1 

álítur þörf á að tc 
   

iðslur bessar megi fara fram úr beim, 

  

1, án þess þó að gr 
    sem póststjórnin í Noregi tekur áskriftir, eða beim. sem nóst- 

stjórnin á Íslandi tekur í innan oo umboðsetald samkvæmt 3. 

grein. 

Þar að anki bætir hún við stimpilsjaldi því, sem kynni að eiga greiðast 

samkvæmt lögum landsins 

9. Á skriftargjaldið skal greiðast við nöntun og fyrir allt áskriftartímabilið 

í einu. 

5. or. 

Breyting á verði skal tilkynnt aðalpóststjórn ál    örSnnarlandsins eða ein- 

hverju pósthúsi, sem sjerstaklega er tiltekið. og. eftir því sem frekast er unnt. 

innan mánaðar áður en tímabilið hefst. sem hún á við. Nær hún til beirra
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54  áskrifta, sem pantaðar eru fyrir þetta tímabil, en hefir engin áhrif á áskriftir, 

4. okt. sem eru í gildi, þegar hið nýja verð er tilkynnt. 

6. gr. 

Verðlista, áskriftartilboð, auglýsingahefti o. s. frv., sem lögð eru innan í 

blað, en geta ekki skoðast hluti af því, skal borga undir eins og undir prentað 

mál; skal burðargjald þetta greitt með frímerkjum eða stimpli frímerkingar- 

vjelar, annaðhvort á krossbandinn eða umslaginu, eða á prentinu sjálfu. 

7. gr. 

1. Áskriftir er ekki hægt að fá fyrir önnur tímabil en þau, sem tiltekin 

eru á hinum opinberu listum. 

2. Áskrifendur, sem ekki hafa pantað í tíma, eiga ekki heimtingu á 

tölublöðum þeim, sem komið hafa út frá byrjun áskriftartímabilsins. 

8. gr. 

1. Skifti áskrifendur um bústað innanlands, geta þeir með aðstoð við- 

skiftapósthúsanna ferigið blaðið sent eftir hinu nýja heimilisfangi sínu. Fyrir 

þetta má taka gjald samkvæmt innanríkisákvæðum hlutaðeigandi lands. 

2. Áskrift á blöðum hjá póststjórn annars hvors landsins er hægt að 

flytja úr einum stað í öðru landinn í annan stað í hinn gegn 50 aura gjaldi fyrir 

flutninginn, og greiðist það fyrirfram. 

Upphæðin fellur til þeirrar póststjórnar. sem innheimtir hana. 

3. Flytji áskrifandi bústað sinn út fyrir samningslöndin, skulu eintökin 

send með persónulegri utanáskrift viðtakanda og nægilega frímerkt, annaðhvort 

af útgefanda eða pósthúsi fyrsta ákvörðunarstaðar, gegn fyrirfram greiðslu 

áskrifanda á burðargjaldinu. 

9. gr. 

Pósthúsin eru skyldug til þess að taka til greina, áskrifendum að 

kostnaðarlausu, allar umkvartanir, sem hafa við rök að styðjast, og snerta tafir 

eða hverskonar óreglu í póststarfinu við áskrift á blöðum.
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10. gr. 54 

Póststjórnirnar taka enga ábvrgð á sig gagnvart skyldum þeim og skuld- 4. okt. 

bindingum, sem hvíla á útgefendunum. 

Þeim ber og engin skylda til endurgreiðslu ef svo fer, að blað hættir að 

koma út að nokkru eða öllu leyti á meðan áskriftartímabilið stendur yfir. 

11. gr. 

Hvor póststjórnin um sig heldur að fullu burðargjöldum þeim og greiðsl. 

um, sem hún tekur fram vfir kaupverðið, 

12. gr. 

1. Reikningarnir yfir afgreiddar og umbeðnar áskriftir skulu gerðir árs. 

fjórðungslega og greiddir af hinni skuldugu póststjórn í löglegri mynt landsins. 
sem á inni, og innan tímatakmarka, sem ákveðin eru í reglugjörð eða eftir sam- 

komulagi beggja póststjórnanna. 

2. Greiðsla á reikningsjöfnuðinum fer fram með póstávísun, ef annað 

hefir ekki orðið að samkomulagi. 

Slíkar póstávísanir ern undanþegnar ölln gjaldi og mega fara fram úr 

hámarki því, sem ákveðið er í póstávísanasamningnun,. 

3. Verði dráttur á greiðslunni, falla vextir á upphæðina, 7% á ári, til 

póststjórnarinnar, sem á inni, 

13. gr. 

Póststarfið við áskrift á blöðum er framkvæmt af viðskiftapósthúsum, 

sem hvor póststjórnin um sig ákveður. 

14. gr. 

Póststjórnirnar hafa heimild til á sjerstakri starfsreglugjörð eða með 

skriflegu samkomulagi, að setja nánari ákvarðanir, til framkvæmda á samningi 

þessum. 

Beri svo við umi einhver atriði, að engin ákvæði um þau sjeu fyrir hendi 

í samningi þessum, skal farið eftir alþjóðapóstsamningunum og starfsreglugjörð- 

unum, sem þeim fylgja.
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54 15. gr. 

4. okt. Samningur þessi skal ganga í gildi þann 1. október 1923 og vera í gildi 

um óákveðinn tíma, e1. hvor samningsaðili getur sagt honum upp fyrir sitt leyti 
með árs fyrirvara. 

Saminn í tveim eintökum. 

Reykjavík, 10. ágúst 1923 Kristjaníu, 28. júlí 1923 

S. Briem. Hin norska póststjórn. 

(L. 8. Sommerschild. 

(L. 8.) 

Klaus Helsing. 

Þetta gerist hjer með öllum kunnugt. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann. 

Reykjavik, 4. oktbr. 1923. 

Kl. Jónsson. 

S. Briem,
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STARFSREGLUGJÖRÐ 54 
4, okt. 

vid 

samninginn um áskrift á blöðum og tímaritum milli Íslands og Noregs. 

Póststjórnirnar á Íslandi og í Noregi eru orðnar ásáttar um að við áskrift 

á blöðum og tímaritum skuli gilda eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 

Hvor póststjórnin um sig tilkynnir hinni viðskiftapósthús þan, sem hún 

hefir ákveðið til gagnkvæmra viðskifta. 

Pósthús þessi skrifast beint á sín á milli um allt, sem lýtur að póststarf- 

inu við áskrift. 

II. gr. 

1. Påststjornirnar senda hvor annari skrá yfir blöð þau, sem hægt er að 

skrifa sig fyrir með þeirra hjálp ásamt upplýsingum um áskriftarskilyrði, með- 

alþyngd hvers blaðs í grönmum, og kaupverði, þar í innifalið innanríkisburð- 
argjald og umboðsgjald, ef svo ber undir. Kaupverðið skal sett í mynt landsins 
sem útvegar blöðin. 

Breytingar á þessari skrá skulu tilkynntar þegar í stað. . 
2. Póststjórnirnar láta þar að auki, hvor aðra vita um blöð, sem bönn- 

uð eru. 

III. gr. 

Eftir skrám þeim, sem sendar eru samkvæmt næstu grein á undan, útbýr 
hvor póststjórn um sig aðalgjaldskrá, er innihaldi upplýsingar um blöðin, á- 
skriftarskilyrðin og verðið, sem áskrifandi á að borga. Verð þetta, sem er sam- 
sett samkvæmt 4. gr. samningsins, skal tilgreint í löglegri mynt landsins, sem 
gefur gjaldskrána út. 

IV. gr. 

1. Åskriftartimabilin ná yfir: 

1 ár frá 1. janúar, 

12 — — 1. janúar og frá 1. júlí, 

MM — — 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. október.
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Undantekning frá þessu ákvæði eru þó leyfð, þegar um er að ræða blöð 

eða tímarit, sem koma út endrum og sinnum eða ekki að staðaldri; má þá skrifa 

sig fyrir þeim fyrir þann tíma, sem um er að ræða, án þess að vera bundinn við 

dagsetningar þær, sem að ofan getur. 

9. Póststjórnirnar geta komið sjer saman wm, að leyfa mánaðar og 

tveggja mánaða áskrift. 

3. Pósthúsin veita þeim áskrifendum, er ekki hafa pantað í tæka tíð, 

aðstoð sína ef þeir óska þess, til þess að ná í eintök þan, sem þegar eru komin 

út, ef það er hægt. 

V. gr. 

1. Undir lok hvers ársfjórðungs taka viðskiftapósthúsin upp á skrá á- 

skriftarbeiðnir þær, sem þeim hafa borist innanlands frá. Skal skrá þessi vera 

komin til tilsvarandi viðskiftapósthúss á hæfilegum tíma, svo að hægt sje að af- 

greiða áskriftirnar frá þeim degi, er þær ganga Í gildi. 

Beiðnir þær, sem koma eftir að búið er að senda aðalskrána, skal taka 

upp á sjerstaka skrá. Sama gildir og um beiðnir þær, sem fram koma á milli hinna 

vanalegu endurnýjunartímabila. 

9. Skrárnar skulu tölusettar með áframhaldandi númeri yfir árið. Í lok 

hverrar skráar skal taka upp eldri pantanir þannig, að þær, fyrir hvert blað, 

sýni aðalupphæð áskriftanna, sem beðið er um frá einu og sama viðskiftapósthúsi. 

VI gr. 

Á Íslandi eru blöðin aðeins flutt til viðkomustaða skipa og afhent þar. 

Blöðin skulu send í pökkum og skrifað utan á þá til ákvörðunarpósthúsanna. 

Pakkarnir skulu merktir með „Abonnements-poste'“ eða tilsvarandi áletrun. 

VIL. gr. 

Þegar áskrift er flutt gegn 50 aura föstu gjaldi, skal farið að sem hjersegir : 

3eiðni um flutning á áskrift skal gilda frá ákveðnum degi um óákveðinn 

tíma, og er því aðeins tekin til greina, að beðið sje um flutning á blaðinu eða 

tímaritinu í einn stað, en ekki ef samtímis er beðið um flutning í marga staði, 

hvern á eftir öðrum. 

Beiðnina sendir pósthús fyrverandi ákvörðunarstaðar til hlutaðeigandi 

viðskiftapósthúss innanlands, en það skýrir aftur hlutaðeigandi pósthúsum frá 

því, eins fljótt og auðið er. 

Flutningsgjaldið greiðist með frímerkjum, sem límist á beiðnina.
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Þega. peðið er im áskrift á blaði. sem ekki er á skránni, snýr hlutað- 54 

eigandi viðskifta pósthús sjér til viðskiftapósthúss þess, sem það er í sambandi 4: okt. 

við, til þess að fá nauðsynlegar upplýsingar. Það getur þó engu að síður orðið 
við áskriftarbeiðninni þegar í stað gegn því að gera upp eftir á við hlutaðeie- 
anda, sem þó er skyldugur til að borga fyrirfram, eftir því sem þörf krefur. 

VIII. gr. 

Verði töf á sendingu blaða, hún falli niður eða blöðin verði skakkt send. 
þá skal tilkynna það þegar í stað, sem og hverskonar óreglu sem fyrir kann að 
koma í póststarfinu við áskrift á blöðum. bæði til viðskiftapósthússins eða, ef 
svo ber undir, sendipósthússins og aðalpóststjórnanna. sem hafa beðið um það. 

Umkvörtunum skal gefinn gaumur þegar í stað. 

IX. gr. 

Hætti útgefandi um stundarsakir eða með ölln að gefa blaðið út. skulu 
póststjórnirnar, að svo miklu leyti sem þær geta. aðstoða áskrifendur í því að 
få endurgreiðslu á blaðverðinu fyrir þann tíma, sem pöntunin hefir ekki verið 
afgreidd. 

X. gr. 
1. Jafnskjótt og ætla má. að ársfjórðungspöntunum sje lokið og Í síð- 

asta lagi þann 20. annars mánaðar ársfjórðungsins. skal sjerhvert viðskiftapóst- 
hús, ef ekki öðruvísi er ákveðið, útbúa til pósthúss þess, sem það skiftir við. 
sjerstakan reikning. Á reikning þennan færir það. eftir stafrófsröð og áskriftar- 
tímabilum. öll blöð, sem afereiðd hafa verið. síðan næsti reikningur á undan 
var búinn til. Ef þörf krefur má búa. út viðbótarreikning á þriðja mánuði árs- 
fjórðungsins. 

Áskriftarpantanir, sem koma eftir lok hins sjerstaka reiknings, eða, ef 
svo her undir. viðbótarreikningsins, skulu færðar í næsta ársfjórðungsreikningi. 

2. Sje ekki öðruvísi umsamið, skulu upphæðir þær. sem skuldast fyrir að 
útvega áskrifendum einstök eintök eða fyrir að senda blöð til annara landa, 
sakir þess að áskrifendur hafa flutst búferlum. teknar upp til reikningsjafn- 
aðar í ársfjórðungsreikningunum. 

1. Nema öðrnvísi sje umsam 

Xl. gr. 

ið, skulu reikningar beggja adila athugadir 
og jafnaðir áður en ársfjórðungnur sá, er þeir eiga við er runninn út. 

Reikningar beggja aðila greiðast með óskertri fjárhæð sinni án frádráttar 
af gagnkvæmum reikningum. 

  

Mismunur, sem fram kemur, er jafnaður í næsta ársfjórðungsreikningi. 
2. Ef nauðsyn krefur má heimta afborganir mánaðarlega.
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54 XII. 
4. okt. kKeglugjörð þessi gnair frá þeim degi, er samningurinn um áskrift á 

blöðum og tímaritum gengur í gildi. 

Hún skal gilda jafnlengi og tjeður samningur, nema hún verði endur- 

nýjuð með sameiginlegu samþykki beggja aðila. 

Samin í tveim eintökum. 

Reykjavík, 10. ágúst 1923 Kristjaníu, 28. júlí 1923 

S. Briem. Hin norska póststjórn. 

(L.S. Sommerschild. 

(L. 8.) 

Klaus Helsing. 
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TILSKIPUN 55 
3. febr. 

um viðauka við tilskipun 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts 

og eignarskatts í Reykjavík. 

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

Láenborg og Aldinborg, 

  

nnug AS Vjer bjodum hjermed og fyrirskipum, samkvæmt 
ga mr. 74, 27. júní 1921. mm ákvörðun tekjuskatts og eignar- 

í Reykjavík á þessa leið: 

1. gr. 

Niðurjöfnunarnefnd Reykjavíkur skal jafna niður gjöldum eftir efn- 
um og ástæðum. 

ix 4 TS 1 0 f av 
Fra í. Tebruar 

  

tttstjóri ríkisins í Reykjavík jafnframt eiga 

ir hennar. Niðurjöfnunarnefnd skipa, auk 
Jórnin kýs ti 

    

sæti í nefndinni og vera form: 

hans, £ menn, er bæjar 

  

eins árs í senn á síðari reglulegum fundi 
sínum í róvonbel mánuði ár hvert, í fyrsta skifti þó jafnskjótt sem tilskipun 
þessi 

  

Kjörgengir í nefndina ern þeir bæjarbúar, sem kjörgengir 

  

NN 

Formaður nefndarinnar fær 600 króna þóknun á ári úr bæjarsjóði fyrir 
starf sitt og hinir nefndarmennirnir 400 krónur hver, hvorttveggja auk dýr- 
tíðaruppbótar eftir þeim reglum, sem á hverjum tíma gilda um dýrtíðarupp- 
bót á launum starfsmanna bæjarins. Ennfremur greiðir bæjarsjóður ríkissjóði 
1% hlnta af skrifstofnkostnaði skattstofunnar. að frátöldum launum skattstjóra. 

Auk þeirra upplýsinga, er nefndin sjálf aflar sjer um hagi skattþegna, 

skal hún, svo og sú nefnd, er - bæjarstjórn felur athugun á útsvarskærum, hafa 
aðgang að skýrslum þeim, sem skattstofan fær um hagi þeirra, eftir því sem 
hægt er, án þess að í bága komi við vinnubrögð skattstofunnar. Fundi heldur 
iðnn jöðnuna neind í húsakynnum skattstofunnar. 

Nefndarmenn hvorirtveggja vinna skriflegt drengskaparheit að því, að 
halda leyndu fyrir óviðkomandi mönnum öllu því, er þeir komast að í starfi 
sínu um hagi manna. 

  

   

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.t.



55 2. gr. 

8. febr. Með tilskipun þessari er úr gildi feld 7. gr. laga nr. 49, 30. nóvember 1914, 

Tilskipun þessi öðlast þegar gildi. i 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 3. febrúar 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson. 

56 BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita undanþágu frá ákvæðum laga nr. 47, 

8. nóv. 1915, um breytingu á lögum um útflutning hrossa 22. nóv. 1907. 

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 að atvinnu- og samgöngumálaráðuneyti Vort 

hefir þegnlega borið það upp fyrir Oss, að allgóður markaður fáist nú 

erlendis fyrir íslensk hross, en hinsvegar allmikið til af útflutningshross- 

um í landinu. sem landsmönnum virði hagur í að losna við, í stað þess að 

bíða með söln þeirra til næsta árs og eiga á hættu, að markaðurinn 

spillist, enda muni gott að losna við hrossin af fóðrum, þar sem hey- 

skapartíð hefir verið mjög vond síðastliðið sumar á Norður- og Aust- 

urlandi, þá teljum Vjer það brýna nauðsyn, að gefa út bráðabirgðalög 

um þetta efni samkv. 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 1920. 

Því bjóðum Vyýjer og skipum þannig: a 

1 = 

Ríkisstjórninni heimilast að veita þá undanþágu frá ákvæðum laga nr. Ð 5 

47, 3. nóv. 1915. um breytingu á lögum um útflutning hrossa, 22. nóv. 1907, að 

gt.



Do
 

wo
 

Fm
 

flytja megi út hross til sölu á erlendum markaði í nóvember. og desembermánuði 56 
1923. 21. nóv. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 21. nóvember 1928. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
L.S. 

Kl. Jónsson. 

    

OPIÐ BRJEF, 57 
3, des. 

er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 15. febrúar 1924. s 

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 Vjer samkvæmt 18. gr. í stjórnarskrá konungsrík- 

isins Íslands, 18. maí 1920, allramildilegast höfum ákveðið að láta Alþingi 

koma saman til reglulegs fundar föstudaginn 15. febrúar 1924. 

Um leið og Vjer birtum þetta. bjóðum Výer öllum þeim, sem 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. 

Gefið á Amalíuborg. 3. desbr. 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

  

Sig. Eggerz.
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8 KONUNGS BRJEF 
. des. 

um 

setning Alpingis. 

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

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

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vjer viljum hjermeð veita yður sem forsætisráðherra 
Vorum umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi, er koma á saman til 
reglulegs fundar föstudaginn 15. febrúar 1924. 

Gefið á Amalíuborg, 3. desbr. 1923. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Chiistian R. 
(L. S.) 

Sig. Eggerz.


