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Staðfesting konun 
Hins íslenz 
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skipulagsskrá fyrir sjúkrasjóð 

75 16. mai Samþykkt um forkaupsrætt Siglufjarðarkaupstaðar á 
1933 hafnarmannvirkjum 0. Mo 162 163 

1 3. jan. Bráðabirgða-fiskveiðasamþykkt fyrir  Ylri-Akranes- 
hrepp í Borgarljarðarsýslu 2. re er er 238 
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=
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125 S. d. zeglur um framkvæmd 
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lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupslað 00. 14—35 
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Reglugerð um leiðsögu skipa... . 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

126 51, jan. Reglur um úlsvarsskýrslur utansveilarmanna 2 a. 304 306 
18. 12. febr. Reglugerd fvrir barnaskóla Reykjavíkur  .… . … 50 53 
19 016. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð um hafnargjöld í 

Reykjavík, frá 30. maí 1920 0 er kor 40 53 od 
6. 17, febr, Sl sýslumannsins í Rangárv: Hasýslu, um flutning 

þingstaðar see an een renerne ren rer er 18 
20 22. febr. Sampykkt fyrir Fiskiræktar- og veiðifélagið Blanda .. öld 57 
21 Sd. Samþykkt fyrir félagið rafveitu Austur-Húnavatns- 

sýslu SANNAR AÐ 57 59 

22 S. d. Reglugerð fyrir rafveitu Austur-Húnav: atnssýslu … 59 61 
23 S. d. Gjaldskrá fyrir rafveitu Austur-Húnavatnssýslu 2 63 
24 28. febr. Reglugerð um barnapról ARA HAR 63 64 

25. 5. marz Reglugerð um breyting við reglugerð um happdrætti 

Háskóla Íslands, 26. september 1933 FR 65 66 
26 8. marz Reglugerð um innflutning 0. MM. BA 66 67 
27 9. marZz — Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vest- 

mannaeyjakaupstað, 30. ágúst 1926 0 00 00 su 68 
28 S. d. Reglugerd um vörugjald til bæjarsjóðs Vesltmanna- 

evjakaupslaðar #... . . 68 70 
29 012. marz Viðauki við samþykkt um stjórn bæjar: hef fna Reykja !- 

víkur, frá 23. juli 1932 BERA nen eee 70. 71 
#0 16. marz  Auglysing um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á 

viðauka við 20. gr. lögreglusamþykktar fyrir Vest- 
mannaeyjar =... en renere rer ren ke 71 

31 S. d. Auglysing um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á 
viðauka við 29. gr. lögreglusamþvkktar fyrir Reykja- 

vík, frá 7. janúar 1930 men ken ennen aar ver 72 
2 019. marz Auglýsing um slaðlesting dómsmálaráðuneylisins á 

viðauka við lögreglusamþykkt Tyrir Neskaupstað, 
frá 28. október 1930 2. … FE 13 

33 9. apríl Staðfesting konungs á skipul: igsskrå á fyrir Kj: ali inssjóð 13 7Ð 
54 10. april  Hafnarreglugerð fyrir Skagaslrandarkauptún BR 15 79 

7 185. april S. tl sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, um Hulning 
Þingstaðar sen nen mee enken renere kk ke 15 

35 16. april Reglugerð fyrir Evjafjarðarsýslu um fjallgöngur og 
fjárskil su ser 40 A 80 90 

30 24. apríl Reglugerð um kynblöndun á íslenzku sauðfé og kara- 
kúlfé ser nn a see ken ken ken run nes 91 98 

37. 25. april  Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Samkomu- 
hússjóð Lifrarbra ðslufélags Norðfirðinga … 94 95 

38 S. d. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir „Sjúkrahús- 

sjóð Lifrarbræðslufélags NorðfirðingaG 2... 95 96 
39 2. mai Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Kristínar Hólmfríðar Tryggvadóttur BEER 97 98 
10 S. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Jóhanns Jónssonar frá Ytra-Hvarfi..  … 98 99 
{1 S. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktar- 

sjóð Þórunnar ljósmóður Hjörleifsdóttur .. AR 99 0100



  

  

    

NT. Dagselning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

12 11. mai Auglýsing um stadfestingu kirkjumálaráðuneytisins á 

reglugerð um barnavernd 2. a sem ser ner nes 100 101 

13 15. mai 2eglugerd um breyling å reglugerd um niðurjölnun 

og innheimtu vatnsskatts í Siglufjarðarkaupstað ... 101 102 

il 16. maí — Samþykkt um sýsluvegasjóð í Skag galjarðarsýslu … 1020 105 

15. 23. mai Samþykkt fyrir Skagalj: arðarsýslu um mal á heyi Hi sölu 1000 107 

16 25. mai Auglysing um útflutning á verkuðum og óverkuðum 

saltfiski vue seen rer rer es … 107 

17 928, mai Samþykkt fyrir lendingarsjóð í Súg andafirði 107 108 

IS CO 29. maí Reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu “ og Seyðis- 

fjarðarkaupstað AA er eee rer 108 113 

8 I. juni S. ll sýslumannsins Í Húnavatnssýslu um flutning 

þingstaðar a unser ner men ker ken ker ker 13 

19 S. d. Reglugerð um bann við dragnótaveiði í landhelgi í 

Dýrafirði í Vestur-Ísafjarðarsýslu a. ser rer eee 114 

50) i. juni eglugerå um breyting å reglugerd 12. mai 1930 um 

breytingu á fjallskilareglugerð Dalasýslu fá 17. 

Ágúst 1928 se ser mee ner ses eee ne 4 114 115 

5 Í 5. juni Reglugerd um bann vid dragnótaveiði í landhelgi 

fyrir Skeggjaslaðahreppi í í Norður-Múlasýslu ... 115 

02 19. juni Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Olalfs Gissurarsonar og Kristínar Pálsdóttur 

frá Ósi í Hólshreppi FARA 116 117 

53 20. júní — Slaðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkraskýl- 

issjóð Bolungavíkur  ... 17 120 

76 28. júní Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Keflavíkurkauptúni 165 164 

77 S, d. Reglugerð um notkun og medferd rafmagns i Keflavik 164 166 

78 30. júní  Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Barnasjóð 

Stafholtstungnahrepps ... nn. 167 168 

80 2. juli Samþykkt um breyling å sampyk ki um lokunartima 

rakarastola og hárgreiðslustofa í Reykjavík =. 171 

136 6. júlí Auglýsing um að út séu gefnir nvir 10 króna banka- 

seðlar samkvæmt lögum um Landsbanka Íslands 338 

79 11, juli Auglýsing um reglugerð um pról leikfimi- og íþrótta- 

KENNARA sn 168 170 

SÍ 17. juli Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir båtabryggj- 

una og båtauppsåtrid á Blönduósi frá 30. ågust 1932 172 

82 19. juli Reglur: serð fyrir Kennaraskólann í Reykjavík … 17 184 

S3 25, juli Auglýsing um slaðlesting kirkjumálaráðuneylisins á 

reglu serð um kirkjugarða ... 84 191 

84 26. juli Auglýsing um staðfesting ráðuneytisins í erindisbréfi 

fyrir héraðslækna 91 197 

135 28. juli Auglysing um rædaraskirleini … . … 337 

85. 31. juli Auglýsing um útflutning á léltverkaðri saltsilk li es: 197 

86 2. ågust Reglugerð fyrir rafveitu Patrekshrepps FR 198 200 

87 S. d. Gjaldskrá fyrir rafveitu Palrekshrepps enn. 08: 201 

88 3. ágúsl Fiskveiðasamþvkkt fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borgar- 

fjarðarsýslu er eee rer ye varer FE 202 208
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

890 7. ágúst Reglugerð um bryggju í Gralarnesi við Grundar- 
fjörð HARA 203 205 

9000 8. ágúst — Reglugerð um sölu og útflutning á léttverkaðri salt- 
sild . se re re 205—907 

91 15. ágúsl  Reg lugerð um slátrun  Saudljår og verzlun med saud- 
fjårafurdir 0. … EF er eee 207 210 

#2 14. ágúsi Reglugerð um breytingu á bráðabirgðareglugerð um 
Kreppulánasjóð, nr. 108 2. okt. 1988 SR 210 

95 Sd Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minning- 
arsjóð Pálínu G. Þórarinsdóttur og Benedikts H. 
Sigmundssonar mee ver RNA 211 212 

91 0017. ágúst Samþykki um takmörkun á vinnulíma sendisveina, 
er starfa hjá verzlunar- og iðnaðarfyrirlækjum eða 
skrifstofum í Reykjavík see 12 TI 

95 S. d Auglýsing um útflutning á saltsíld ARA 213 
#5 018. ágúst Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Lánssjóð 

Bændafélagsins Vonin 2. 0 0 … 21 214 
97 27. ågust  Reglugerd um bann við dragnólaveiði í land helgi á 

svæðinu frá Gerpisflös að Vallarnestanga í Suður- 
Múlasýslu FA FRA 214 215 

98 030. ágúst Auglýsing um meðalmeðg JÖÐ hálfu barnsfeðra með 
Óskilgetnum börnum til il mal 1937, samkvæmt 
lögum nr. 15 31. maí 1927 . 215 219 

99 Í. sept Reglugerð um bann við dra ignótaveiði í landhelgi á 
trnarfirði - 5 me een nr ker eee 220 

100 10. sept Sambykkt um sv sluveginn Mýrahreppsveg … 221 222 
101 S, d Reglugerð í um skipun slökkviliðs og brunamála í Ak- 

ureyrarkaupstað =... . 223 232 
102 12. Samþykkt um sy sluveginn ii Mosvi allahreppi 232 233 
103 S. Samþykkt um sýsluveginn í Þingeyr: whreppi … 234 35 
104 S. samþ. ykkt um sysluveginn »Sudurevrarvent i Sudur- 

eyrarhreppi 3520 
105 Sd Sampykkt um sýsluveginn í Flateyrarhreppi ……. .….… 286 —237 
106 15. sept. Reglugerd um viðauka við reglugerð frá 16. janúar 

1954, um útflutning á fiski tl Bretlands ... … 237. 238 
107 15, sept. Fjallskilareglugerð fyrir hreppana milli Þjórsár og 

Hvítár (Ölfusár) og þær jarðir i Biskupstunga- 
hreppi, er liggja sunnan Hvítár í Arnessýlu ... 288 255 

157 26, sept. Reglugerð um innflutning 0. Mo BI 
Il 28. sept. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Sjúkrasjóð 

Stigfirdinga i 0 ses eee eee een ren ser 270 
114 li. oki Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir rafveituna 

á Akranesi, nr. 89 frá 21. sept. 1926 0 4 271 
112 29. oki S. Ul sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, um takmörkun 

verzlunarlóðarinnar á Hesteyri ... er see suse 00. 269 
115. 28. okt Augl: um staðfesting ráðuneytisins á lögreglu- 

samþykkt fyrir Keflavíkurhrepp í Gullbringu- 
svslu enn gn... en kr ren eee eee



VII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

116. 29. okt Auglýsing um staðfesting heilbrigðismálaráðuneylis- 

ins á heilbrigðissamþykkt fyrir Hríseyjarhrepp í 

Eyjafjarðarsýslu 22. 104 us 2830 289 

117 10. nóv. Auglýsing um staðlesling heilbrigðismálaráðuneytisins 

á breytingu á heilbrigðissamþykkt fyrir Ytri-Akra- 

neshrepp í Borgarfjarðarsýslu nr. 65 frá 1929 2. 289— 290 

109 12. nóv. Reglugerð um skipun slökkviliðs og Þrunamála í 

Ytri-Akraneshrepp ea eee + mee ker eee er 298 26 

118 15. nóv. Reglur um eftirlit með smjörlíkisgerðum … 290-292 

119 28. nóv. Samþykkt um forkaupsrélt Akureyrarkaupstaðar á 

hafnarmannvirkjum 0. see eee eet er ses 292 

120 94. nóv. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar“ 

sjóð Málfríðar Guðlaugar Ingibergsdóltur 203 294 

121 27. nóv. Samþykkt um lokunartíma sölubúða og takmörkun 

á vinnutíma sendisveina Í Reykjavík a. a... 294 296 

127 t. des. Reglugerð um viðauka við reglugerð um Slysalrygg- 

ingu ríkisins, 28. desember 1991 oa. 40 206 207 

138 6. des. Reglugerð um viðauka við reglugerð um innflutning 

o. fl. frå 26. sept. 1984 a. 341 

139 7. des. Auglýsing um merkingu å frystu kjöti til útflutn- 

NS at rer ne 342 

122 12. des. Reglugerð um viðauka við reglugerð frá 16. Janúar 

1934. um útflutning á fiski til Bretlands ee. 290 2 

123 13. des. Auglýsing um staðfestingu kirkjumálaráðuneytisins á 

reglugerð um barnavernd fyrir Neskaupslað 2. =... 297 298 

124 20. des. Samþykkt fyrir landþurrkunarfélag Álftnesinga ... 2. 298 300 

128 27. des. Samþykkt fyrir einkasímatétag Hvolhrepps og Rang- 

årvalla 240044. … 8 08 10 

129 28. des. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð prófastshjónanna Davíðs Guðmundssonar og 

Sigríðar Ólafsdóttur (200 a er ren ner ner ne 310 311 

130 31. des.  Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Sæmundar Jónssonar, fyrrum bónda á Járn- 

serðarstöðum Í Grindavík ae. a. ser er ker rer 311 312 

131 S. dl. Reglur handa sóttvarnarnefndum 2. ser ser er rer 3183 #21 

132 S. d. Almennar reglur um opinberar sóltvarnir gegn úl- 

breiðslu næmra sjúkdóma a. 22 me eee ek en 32] 335 

140 S. d. Reglugerð um einkasölu á eldspitum og vindlinga- 

pappir ar er er ren rr rer ret res 342— ö11 

Verðlagsskrár. 

55 Fyrir Nordur-Mulasyslu og Seyðisljarðarkaupstað =... 122 123 

56 Suður-Múlasýslu og Neskaupstað a... 124 125 

57 Austur-Skaftafellssýslu se. er er ker er 126 127 

58 Vestur-Skaftafellssýslu sn... 128 129 

39 Vestmannaeyjar see mee ser eee ner er 130 131 

60 Rangårvallasyslu eee rer een rer er 4 132138 

61 Årnessyslu Le eee mer re mer es 134—135



VIN 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

62 Fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 
staðar og Reykjavík... 136 187 

63 Borgarfjarðarsýslu 0 188 189 
64 Myrasýslu enn ene ren nen en re mee 140—141 
65 Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 142—143 
66 Dalasýslu SEINNA 144 145 
67 Bardastrandarsyslu SA 146 147 
68 Ísafjarðarsýslu og Ísaljarðarkaupstað Fe 148 149 
69 Strandasyslu 150. 151 
70 Húnavatnssýslu sen see mee rer eee 152 153 
71 Skagaljarðarsýslu 2 ss re 154 155 
72 Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjardarkaup- 

stad re ren enn rr ren een ver 156. 157 
73 Þingeyjarsýslu en nen en une eee ner 158 159 

Reikningur fyrir árið 1934. 
I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

i Kånadasjodur til styrktar islenzkum nåmsmånnum 11 
108 Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jóns- 

sonar 0... … 256 
159 Reikningur vfir tekjur og gjöld Styrklarsjóðs Christians 

konungs hins Tíunda og Alexandrine drotningar 
til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík 363 

160 Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjóðs Frede- 
riks konungs Attunda 63 364 

161 Reikningur tekjur og gjöld Slyrktarsjóðs Christians 
konungs Nítinda 2. 3 365 

162 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórar- 
ins Tuliniuss 2. see see ene eee ere 365 

16: Reikningur yfir tekjur og gåld Styrktarsjåds V., Gigas's 366 
16- Reikningur yfir tekjur og gjåld Gjafasjods W, Fiskes 

til Grimseyinga see eee re 366 367 
166 Reikningur yfir tekjur og gjöld Slyrktarsjóðs W. 

Fischers …… ... - te 368 
167 Reikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Gísla 

Jóns Nikulássonar en ker rer men en see 368 
168 Reikningur yfir tekjur og gjåld Samgöngubótasjóðs 

*áls Jónssonar SARA … 369 
169 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls 

Jónssonar rr BRT 
170 Reikningur yfir tekjur og gjöld þeirra, sem bíða tjón 

al jarðeldum 2 see see re eee el 370 
171 Reikningur yfir tekjur og gjåld Minningarsjóðs hjón- 

anna Jóh. Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðna- 
ÓU se ne rer er re eg 371 

172 Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjods verdugra 
og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrverandi 
Suðuramti see ne mr eee ver 372



  

  

Nr, | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

173 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 

Hannesdóttur RE eee er en rer us 372— 373 

174 Reikningur yfir tekjur og gjöld Slyrktarsjóðsins Þor- 

valdarminning sr mr mee men man ks 373 

175 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjalasjóðs C. Liebe's 37: 

8: Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Her- 

dísar og Ingileilar Benedielse n 467 

184 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hann- 

esar Årnasonar ses se 00 eee re ke ser 468 

185 Reikningur yfir tekjur og í gjöld Thorkillti- barnaskóli I 

sjóðs 168 409 

186 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landspílalasjóð Geirs 

Lotga kaupmanns og Írú Helgu Zoéga konu hans 169 

187 Reikningur yfir tekjur og gjold Styrktarsjods Krist- 

jáns læknis Jónssonar 2. a. net 470 

I. Sjóðir undir umsjón biskups. 

2 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna Kirkju- 

2 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna Kirkju- 
sjóði AÐ … . … ou 5-9 

142 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs … 346 

143 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollekt tusjóðs Jóns 

Eiríkssonar BeRee 347 

144 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms 

prófasts Þorsteinssonar … 348 

145 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtsleg: als... 349 

146 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs … 350 

147 Reikningur yfir tekjur og sjóld Minningarsjóðs Flekku- 

dalshjóna BARNS 350 

148 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats .. 351 

149 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Thóru 
Melsteð 2 nen een ker nen nå mee eee ken ene 351 

Ill. Bankareikningar., 

176 Reikningar Landsbanka Íslands 4 397 

177 Reikningar Útvegsbanka Íslands H. F. 1. janúar Ul 
desember. ARASON Nas 398 403 

178 Reikningar Bún: aðarbanka Íslands ANNAN 404 411 

Yfirlit um hag Bunadarbanka Íslands 30. júní 111. 412 

IV. Ymsir reikningar. 

3 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú 

Önnu Claessen see mee ren een er mer 10 

ð Snorrasjóður 1930 2020 see BAÐ 11 12 

54 Reikningur sjúkra- og styrkt: irsjóðs vilav: arda Islands 121 

74 Rekstrarreikningur Lánssjóðs stúdenta SRA 160



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

110 Reikningar Styrktarsjóðsins Vinaminning ... 4 268 
111 Reikningur sjóðsins Dýrleifarminning ... 0 see 4 268 
1858 Reikningur æfinlegrar erfingjarentu Sig ridar Melsteð 
154 1932 og 1933 FR . ee. 336 
150 Reikningar ylir tekjur og sjöld Sjóðs Þóru Thoroddse sn 352 
151 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Krist- 

jáns Jónssonar læknis … . RN 502 353 
152 Reikningur yfir tekjur og í gjöld Fiskimann: sjóðs Kjal- 

arnesþings … FR . … 353 
153 Reikningur E kknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdænis 354 355 
154 *eikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands 355 356 
155 Reikningur Brunabótafél: gs Íslands 2. 357 850 
156 Efnahagsreikningur Slysalrvggingar tíkisins FR 360 
157 Reikningur yfir tekjur og í sjöld lðntryggingarinnar .. 361 
158 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sjómannatryggingar- 

innar 00... EDEL 302 

179 Firmatilkynningar 2 sa su see ere eee ser nm 413-448 

180 Vörumerkjaauglýsingar ... 02 see mme ser eee me 448 — 466 

181 Skrá yfir hlutafélög, sem birt hafa verid í Lög- 
birtingablaðinu 1934 ... see su eee ren ver 166 

182 Skrá yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lög- 
birtingablaðinu 1934 ... 2... enn ere est 466 

Auglýsing um útkomin lög m.m. =. GG 4 19, 

161 - 162 

171, 257 
269 

Alþingismenn kosnir årid 1934 .… ... 4004. 470 479; 
479 

Embætti, syslanir m. m. en re TI 475 

Heidursmerki 20 se sneen ren rr re 475476 

Konsúlar su een ke eee renee ses 478 

Heiðursgjafir, styrkveitingar enn a 178—479 

Eimkaleyfi sa see eee rr rer es … 179



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 
Akranes, ralveila, gjaldskrárbreyting, 27 
Akureyri,  lögreglusamþykkt, 14 5 

slökkviliðs- og brunamálareglugerð, 
223 232; forkaupsréttur halnarmann- 

„ virkja, samþykkt, 292. 
Álftnesinga - landþurrkunarlélag, 

Þykkt, 298 300. 
Almennur kirkjusjóður, 

skýrsla, 5 9. 
Alþingismenn, 470 472, 479. 
Andersen, Georg heiðursmerki, 477. 
Andersen,-Ryst, T., heiðursmerki, 475. 
Árgjaldasjóður, reikningur, 350. 
Árnessýsla, fjallskilareglugerð, 238 255. 
Arngrímur Björnsson, héraðslæknir, 475. 
Árni Árnason, héraðslæknir, 475. 
Árni Þórarinsson, sóknarprestur, lausn, 

472. 

1. 

ð; + 

sam- 

reikningur, 4, 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, 471. 
Ásgeir Stelánsson, í skipulagsnefnd al- 

vinnumála, 474. 

Askeland, Rasmus Johan, heiðursmerki, 

„AT. 

Ásmundur Gíslason, heiðursmerki, 477. 

Ásmundur Guðmundsson, prólessor, 473. 

B. 

Bankaseðlar nýir, auglýsing, 338. 

Barði Guðmundsson, vara-alþingismað- 
ur, 471. 

Barnaheimilið Sólheimar í 
skipulagsskrá, 350 37. 

Barnapróf, reglugerð, 63. 64. 
BarnasjóðurStafholtstungnahrepps,skipu- 

lagsskrá, 167 168. 

Barnaskóli Reykjavíkur, 
-“ 

ID. 

Hverakoti, 

reglugerð, 350 

Barnavernd, reglugerð, í Vestmannaeyj- 
um, 1000 101; í Neskaupstað, 297 

298. 
Barnsfeður,  meðalmeðgjöf, auglýsing, 

215. 219. 

Bartels, GC. D., heiðursmerki, 477. 
Bartels, Martin, heiðursmerki, 477. 
Bátabryggja á Blönduósi, reglugerð, 

breyting, 172. 
Bergs, Helgi, í kjötverðlagsnefnd. 474. 
Bergur Jónsson, alþingismaður, 471. 
Bernharð Stefánsson, alþingismaður, 471. 
Bifreiðaskoðun, erindisbréf, breyting, 49. 
Bjarni Ásgeirsson, alþingismaður, 471. 
Bjarni Bjarnason, alþingismaður, 470. 
Bjarni Þorsteinsson og Þórunn Hannes- 

dóttir, Gullbrúðkaupssjóður, reikning- 
ur, 372 ð7ð. 

Björnsson, Georgia, heiðursmerki, 476. 
Blanda, fiskiræktar- og veiðifélag, sam- 

þykkt, od. 57. 
Blindra-afnot útvarps, reglugerð 48 49. 
Blönduós, bátabryggja og uppsátur, reglu- 

gerð, breyting, 172. 
Bolungavíkur-sjúkraskýlissjóður, 

lagsskrá, 117 120. 
Bosch, H., heiðursmerki, 477. 
Bragi Ólafsson, héraðslæknir, 473. 
Bretlands-fiskur, útflutningur, reglugerð, 

H 45. 
Briem, Þorsteinn, 

ráðherra, 472, 
Brunabótafélag Íslands, reikningur, 357 

399. 

Brunamálareglugerð á Akureyri, 22 

232; í Ytri-Akraneshreppi, 258 2( 
Bryggja í Gralarnesi, reglugerð, 20 

205 

skipu- 

alþingismaður, 471;



Búnaðarbanki Íslands. reikningur, 404 
411; yfirlit, 411 419. 

Bæjarmálefni í Reykjavík, samþykkt, við- 
auki, 700 71. 

Böðvar Jónsson, styrkveiling, 479. 
Böðvar Magnússvn, heiðursgjöl, 478. 

“ 
4 C. 

Canuegieler, H. G., heiðursmerki, 476. 
Chrislensen, N. P., heiðursmerki, 477. 
Christian konungur IX., styrktarsjóður, 

reikningur, 364. 365. 
Christian konungur X. og Alexandrine 

drottning, styrktarsjóður, reikningur, a 
9683. 

Christiansen, Magnús Dorthenius, heið- 
ursmerki, 477. 

Claessen, Anna, minningarsjóður, reikn- 
ingur, 10. 

Claessen, Eggert, heiðursmerki, 476. 
Claessen, Gunnlaugur, heiðursmerki, 476. 

D. 

Dalasýsla, fjallskilareglugerð, 
114 115. 

Dalhoffslegat, reikningur, 351. 
Davið Guðmundsson og Sigríður Ólafs- 

dóttir, minningarsjóður, skipulagsskrá. 
o10 11. 

Dragnótaveiði, bann, reglugerð, í Dýra- 

breyting, 

firði, 114; fyrir Skeggjastaðahreppi, 
115; frá Gerpillös að Vattarnestanga, 
214 215; í Arnarfirði, 220. 

Dýrleifarminning, sjóður, reikningur, 268. 

= By 
4. 

gr Sigurður, bæjarfógeti og sýslu- 
maður, 473. 

Eichelbaum, heiðursmerki, 476. 
Einar Árnason, alþingismaður, 471. 
Einar Arnórsson, forseti hæstaréttar, 474. 
Einar Benediktsson, prófessor, 474. 

Einar Magnússon, vara-alþingismaður. 
479. 

Einar Stefánsson, heiðursmerki, 476. 
Einkaleyfi, 479. 
Einkasala á eldspýtum og vindlingapapp- 

I 

Evverz s9gerz, 

ír, reglugerð, 342 344. 
Einkasímafélag Hvolhrepps og Rangár- 

valla, samþykkt, 308 310. 
Eiríkur Einarsson, 

172, 
vara-alþingismaður, 

NI 

Ekeberg, Lars Birger, heiðursmerki, 475. 
Ekknasjóður  Vestur-Skaftafellsprólasts- 

dæmis, reikningur, 354 
Eldspýtur, einkasala, reglugerð, 342 

344. 

Embætti, sýslanir m.m. 472 474. 
Emdal, Mikkel M., heiðursmerki, 177. 
Emil Jónsson, alþingismaður, 470; í 

skipulagsnefnd atvinnumála, 474. 
Erindisbréf fyrir héraðslækna, 191 197. 
Erlend heiðursmerki, 478. 
Eyjafjarðarsýsla, fjallskilareglugerð, 80 

90. 

Eysteinn Jónsson, alþingismaður, 471: 
ráðherra, 474. 

F. 

Fegth, Wilhelm, norskur vVicikonsúll, 478. 

Fenger, John, heiðursmerki, 477. 
Finnur Jónsson, alþingismaður, 4 
Finsen, Aage, heiðursmerki, 476. 
Finsen, Ólafur, heiðursmerki, 477. 

Firmatilkynningar, 418 448. 
Fiske, W., gjafasjóður, reikningur, 366 

367; styrktarsjóður, 367 368. 
Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikn- 

ingur, 353 
Fiskiræklar- og veiðifélagið Blanda, sam- 

þykkt, 54 57. 

1 
(i. 

Fiskútflutningur, reglugerð, HH 45; aug- 
lýsingar, 107; reglugerð, 237 288; + > o 0 

viðauki, 296 297. 

Fiskveiðasamþvykkt fyrir Ytri-Akranes- 
hrepp, 203: 202 203. 

Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Múla- 
sýslu og Seyðisfjörð, 108 113; Dala- 
sýslu, breyting. 114 115; Árnessýslu, 
238 20). 

Fjallgöngur og fjárskil í Eyjafjarðarsýslu, 
reglugerð, 80 90. 

Fjeldsted, Anders, heiðursmerki, 476. 

Flateyrarhrepps-sýsluvegur, samþykkt, 
236 237. 

Flekkudalshjón, minningarsjóður, reikn- 
ingur, 350. 

Frandsen, Johannes, heiðursmerki, 476. 
Frederik konungur VIN., styrktarsjóður, 

4 i í 

reikningur, 363 364. 

G. 

Garðar Þorsteinsson, alþingismaður, 471 
Giese, Alfred R., heiðursmerki, 476.



XIII 

Giessen, J. H., heiðursmerki, 476. 
Gigas, V., styrktarsjóður, reikningur, 366. 
Gísli Guðmundsson, alþingismaður, 471. 
Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, 

reikningur, 368. 
Gísli Sveinsson, alþingismaður, 470. 
Gralarnes-bryggja, reglugerð, 203 - 205. 
Grum, Kaj Vilhelm, heiðursmerki, 477. 
Grönvold, Lars Gundersen, heiðursmerki, 

476. 
Gudbrandur 

175. 
Guðbrandur Jónsson, dómtúlkur ogskjala- 

þvyðandi, 474. 
Guðjón B. Baldvinsson, 

maður, 471. 
Guðjón Jónsson, styrkveiting, 479. 
Guðmundur Ásbjörnsson, vara-alþingis- 

maður, 479. 
Guðmundur Finnbogason, heiðursmerki, 

176. 

Guðmundur Friðjónsson, heiðursmerki, 
177. 

Guðmundur 1. 
læknir, lausn, 

Guðmundur S. 
477. 

Guðrún Lárusdóttir, alþingismaður. 471. 
Gunnar Gunnarsson, prófessor, 474. 
( vara-albingis- 

Björnsson, sóknarprestur, 

vara-alþingis- 

Hallgrímsson, héraðs- 
173. 

Jónsson, heiðursmerki, 

ir 
runnar M. Magnússon, 

maður, 471. 
Gústav Á. Jónasson, lögreglustjóri, settur, 

174. 
Guttormur Þorsteinsson, 

reikningur, 348. 

gjalasjóður, 

H. 

Hafnarmannvirki, forkaupsréttur, sam- 
þykkt, á Siglufirði, 162 163; á Akur- 
yri, 292. 

Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjar, 
breyting, 68; fyrir Skagaslrandarkaup- 
tún, 75 - 79. 

Hafsteinn Bergþórsson, vara-alþingismað- 
ur, 479. 

Hålfdån Gudjånsson, profastur og vigslu- 

biskup, lausn, 473. 
Halldór Krislinsson, héraðslæknir, 473. 

Halldór Steinsson, héraðslæknir. lausn, 

174. 
Hamilton, Henning Adolf, heiðursmerki, 

175. 

Hannes Árnason, styrktarsjóður, reikn- 
ingur, 468. 

Hannes Jónsson, alþingismaður, 471. 
Happdrætti Háskóla Íslands, reglugerð, 

breyting, 65 66. 
Haraldur Guðmundsson, alþingismaður, 

471; ráðherra, 474. 
Hárgreiðslustolur í Reykjavík, lokunar- 

tími, samþykkt, breyting, 171. 
Háskóli Íslands, happdrætti, reglugerð. 

breyting, 65 — 66. 
Hedegaard, O., heiðursmerki, 476. 
Héðinn Valdimarsson, alþingismaður, 

470; formaður í skipulagsnefnd at- 
vinnumála, 474. 

Heiðursgjafir, 478. 
Heiðursmerki, 475 478. 
Heilbrigðissamþykkt fyrir Hrísev, 283 

289; Ytri-Akraneshrepp, breyting, 289 
290. 

Helgi Konráðsson, sóknarpreslur, 4/ð. 
Helsing, Klaus, heiðursmerki, 476. 
Héraðslæknar, erindisbréf, 191 197. 
Herdís og Ingileif Benediclsen, minn- 

ingarsjóður, reikningur, 467. 
Hermann Jónasson, alþingismaður, 471; 

ráðherra, 474. 
Hesteyrar-verzlInnarlóð, samþykkt, 269. 
Heymal í Skagafirði, samþykkt, 105 

107. 

Hilsen, 
477. 

Hjálmar kaupm. Jónsson, styrktarsjóður, 
reikningur, 256. 

Hlíðdal, G., erlend heiðursmerki, 478. 
Hlulafélög, skrá, 466. 
Holm, Holger, heiðursmerki, 476. 
Hrísey, heilbrigðissamþykkt, 283 289. 
Huitfeldt, H. E., heiðursmerki, 475. 
Hvolhrepps-einkasimalélas, samþykkt, 

308 510. 

Einar, erlent heiðursmerki, 

I. Í. 

Iðntrvggingin, reikningur, 361. 
Ingimar Jónsson, í kjölverðlagsnefnd, 

474. 

Ingvar Pálmason, alþingismaður, 471. 
Innflutningur o. fl, reglugerð, 66 67; 

339 841; viðauki, 341. 
Ísberg, Guðbrandur, alþingismaður, 471. 
Íþróttakennara-próf, reglugerð, 168 

170.



XIV 

J. 

Jaenson, Niels Leon, sænskur adalkon- 
súll, 478. 

Jakob Ó. Lárusson, sóknarprestur, lausn, 
472. 

Jarðeldasjóður, reikningur, 370. 
Jensen, Holger Vilhelm, heiðursmerki. 

477. 

Jensen, Peter Frederik, heiðursmerki, 
476. 

Jóhann Jóhannesson og Sigurbjörg Guðna- 
dóttir, minningarsjóður, reikningur, 
371. 

Jóhann Jónsson, minningarsjóður, skipu- 
lagsskrá, 98 99. 

Jóhann P. Jónsson, erlent heiðursmerki, 
478. 

Jóhann Þ, Jósefsson, alþingismaður, 470. 
Johannessen, S. H., heiðursmerki, 476. 
Johannesson, F. K., heiðursmerki, 477. 
Johnson, Jakobína, heiðursmerki, 477. 
Jón Árnason, í kjötverðlagsnefnd, 474. 
Jón Auðunn Jónsson, alþingismaður, 

471. 
Jón Baldvinsson, alþingismaður, 471. 
Jón Eiríksson, kollektusjóður, reikning- 

ur, 347. 
Jón Guðjónsson, sóknarprestur, 473, 
Jón Ívarsson, formaður í kjölverðlags- 

nefnd, 474. 
Jón Jónsson, vara-alþingismaður, 472. 
Jón Oddsson, heiðursmerki, 477. 
Jón Ólafsson, alþingismaður, 470. 
Jón Pálmason, alþingismaður, £71. 
Jón Pálsson, dýralæknir, 472. 

Jón Pálsson, heiðursmerki, 477. 
Jón Sigurðsson, alþingismaður, 471. 
Jón Sigurðsson, heiðursmerki, 477. 
Jón Þorvaldsson, erlent heiðursmerki, 

178. 
Jón Þorvarðarson, sóknarprestur, 473. 
Jónas Guðmundsson, alþingismaður, 471. 
Jónas Jónsson, alþingismaður, 471; í 

skipulagsnefnd atvinnumála, 474. 
Jónas Sveinsson, héraðslæknir, lausn, 

479. 
Jósef Jónsson, prófastur, 473. 
Júlíus Júliníusson, heiðursmerki, 476. 
Jörgensen, Margrethe Löbner, heiðurs- 

merki, 477. 
Jörundur Brynjólfsson, 

170. 
alþingismaður, 

K. 

Kalland, Matthias Olai, heiðursmerki. 
477. 

Kamban, Guðmundur, prófessor, 474. 
Kanadasjóður, reikningur, 11. 
Karakúlfé, kynblöndun, reglugerð, 91 

93. 

Kauffmann, E. L. P, €,, 
476. 

Keflavik, rafmagns-reglugerd, 164. 166: 
gjaldskrå, 163—164; lögreglusamþyk kt, 
211 283. 

heiðursmerki, 

Kennaraskólinn, reglugerð, 172 184. 
Kirkjugarðar, reglugerð, 184 191. 
Kirkjusjóður, almenni, reikningur, 4; 

skýrsla, 5 9. 
Kjalarnesþing, 

ingur, 353. 
Kjarlans-sjóður, skipulagsskrá, 73 75. 
Kjöt-merking og útflutningur, auglýsing, 

342. 
Kjölverðlagsnefnd, 474. 
Kolbert, Ernst, heiðursmerki, 476. 
Kolka, Páll V. G., héraðslæknir, 473. 
Konsúlar, 478. 
Krag, J. A., heiðursmerki, 477. 
Kreppulánasjóður, reglugerð, 

210. 

Kristiansen, M. L., heiðursmerki, 476. 
Kristín Hólmfríður Tryggvadóttir, minn- 

ingarsjóður, skipulagsskrá, 97 98. 
Kristín Ólafsdóttir, heiðursmerki, 477. 
Kristján Jónsson, læknir, minningarsjóð- 

ur, reikningur, styrktarsjóður, 
reikningur, 470. 

Kvaran, Einar H., prófessor, 474. 
Kvenfélag, hið íslenzka, skipulagsskrá, 

344. 345. 

Kvnsjúkdóma-varnir, 
ing, 301 304. 

Kohler, heiðursmerki, 476. 

fiskimannasjóður, reikn- 

breyting, 

302; 

reglugerð, Þbreyt- 

L. 

Landhelgi, dragnótaveiði-bann: í Dýra- 
firði, reglugerð, 114; fyrir Skeggja- 
staðahreppi, reglugerð, 115; í Suður- 
Múlasýslu, 214 215; í Arnarfirði, 220. 

Landsbanki Íslands, nýir seðlar, 
lýsing, 338; reikningur, 374 3 

Landsspítalasjóður, reikningur, 4( 
Landþurrkunarfélag  Álftnesinga, 

þykkt, 298 300. 

aug- 

397. 

9. 

sam- 

c 

)



Lánssjóður bændafélagsins Vonin, skipu- 
lagsskrå, 2130 214. 

Lánssjóður stúdenta, reikningur, 160. 
Lárus Jóhannesson, vara-alþingismaður, 

172. 
Leden, C. v. 
Leiðsögn skipa, reglugerð, 37 

skrá, 420 44. 
Leikfimi- og iþróttakennara-próf, reglu- 

gerð, 168 170. 
Lendingarsjóður í 

þykkt, 107 108. 

Liebe, C., gjafasjóður, reikningur, 374. 

Lokunartími sölubúða í Reykjavík, sam- 

þykkt, 294 296. 
Lykke, Ivar, heidursmerki, 475, 
Lýsismatsmenn, starfsreglur, 45 47. 
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1 BRÁÐABIRGÐA-FISKVEIÐASAMÞYKKT 
3. jan. i , 

fyrir Ytri-Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu. 

Í. gr. 

Allir vélbátar, sem fiskveiðar stunda frá Akranesi og er að stærð 6 smá- 

lestir brúttó og þar yfir, allt að 60 smálestum, mega ekki leggja af stað í fiski- 

róður frá Akranesi, fyr en hér segir: 

eftir miðnætti, Á tímabilinu frá 1. janúar til 14. febrúar kl. 1 

o. febrúar tl 28. febrúar kl. 12 á miðnætti. 

f. 

15. 

Á
 marz til 15. marz kl. 105 miðnætti, 

16. marz til 31. marz kl. 9 f. miðnætti, 

1. apríl til 20. april kl. 8 f. miðnætti, 

21. apríl til 15. maí kl. 7 f. miðnætti. 

Á framannefndum róðrartíma skal gefa ljósmerki í landi, eða, eftir að 

ljósn:erki sjást ekki úr landi, skal af bát, sem lögreglustjóri tiltekur, gefa ljós- 

merkið. 

Fyr en slíkt ljósmerki hefir verið gefið, er öllum óheimilt að leggja af stað 

„ en þó ekki norðar en Vestra- í róður. Þó skal heimilt að fara út fyrir „Sundin“ 

Sunds-merkin beri saman, og ekki vestar en að miðjan Berjadal beri í Flasar- 

vitann á Akranesi.
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3. gr. 

Lögreglustjóri skipar í byrjun hverrar vetrarvertiðar formenn á þrem bat- 

um, til þess að Hta eftir því að samþykkt þessari sé fylgt, svo og, ef ágreiningur 

verður. til að ákveða nánar mið þau, sem ekki má fara út fyrir, fyr en merki 

hefir verið gefið. samkv. 2. gr. Á eftirlitsbátum þessum skal hafa uppi ljós á 

stag auk skylduljósa, og má enginn bátur fara út fyrir þá, fyrr en ljósmerki 
o 

< 
hefir verið gefið, samkv. 2. gr. 

Í. gr. 

Samþykkt þessi nær ekki til útilegubáta, né til báta, sem fara á aðra slóð 

en hina svonefndu vetrarslóð. Vetrarslóð er hér reiknuð allt að 30 sjómilur frá 

Akranesi. 

ð. ET. 

3rot segn samþykkt þessari varða sektum, svo sem hér segir: Í fyrsta 

skipti ár hvert kr. 50.00, í annað skipti kr. 100.00, í þriðja skipti kr. 200.00 og í 

fjórða skipti eða oftar kr. 500.00. 

Sektir þessar skulu renna í Hafnarsjóð Akraness. 

6. or. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara sem almenn lögreglu- 

mál. 

Bráðabirgðafiskveiðasamþykkt þessi fyrir Ytri-Akraneshrepp, sem sam. 

þykkt hefir verið af hreppsnefndinni, staðfestist hérmeð santkv. lögum nr. 86, 

14. júní 1917 um fiskiveiðasamþykktir og lendingasjóði, lögum nr. 21. 27. júní 

1925 og lögum nr. 29, 19. maí 1930, um breyting á þeim lögum, og lögum fré 

síðasta Alþingi, um breyting á framangreindum lögum, til þess að öðlast þeg- 

ar gildi. 

Alvinnu- og samgöngumdlaráðuneylið, 3. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

1934 

1 
, 
3. jan



1954 

nD 
id EIKNINGUR 

yfir tekjur og gjøld hins Almenna Kirkjusjéds årid 1933. 

Ki: i (sl tjórnartið. 1038 B. bls. 109) kr. 549047.07 

2 n rað PEÐ sanne neuer evne . 12936.04 

“ XI 

AF Tånum ss sssseeneeneeeeeveeeeeerereee kr. 8956.80 

b indsbanka ................ 1783.35 

c arbréfum . HR 2023.00 

  

kr. 15763.15 

Vansoldnir vextir HR IR 1058.50 

16821.65 

12185.62 

300.00 

SR 8200.00 

5787.44 

kr. 405277.82 

ER kr. 11104.69 
< > 

  
3iskupinn vfir Islandi, 

kr. 205403.69 

65619.21 

50000.00 

13500.00 

932.67 

teykjavík 10. janúar 1931. 

Jón Helgason. 

8200.00 

186.00 

3000.00 

5787 44 

1058.50 

12185,62 

363455.5 AT
 

kr. 405277,82



1934 

    

    

      

RS 2 

um eign kirkna i hinum Almenna Kirl í árið 1934 

ritunar sera 

V í ár 

Kirkjur. L: inn. Tekið út. 

Kr. au. Kr. au. 1 Ki it 

  

  

N.-Múlaprófastsdæmi. 

  

I. Skeggjastaðakirkja 

2. Hofteigskirkja ...... 

3. Kirkjubæjarkirkja 

4. Hjaltastaðarkirkja 

5. Eidakirkja ......... 

6. Åsskirkja i Fellum 

1. Nalþjófsstaðarkirkja 

8. Hofskirkja í Vopnaf. 

    

S.-Múlaprófastsdæmi. 

9. Vallanesskirkja ..... 

10. Þingmúlakirkja ..... 

11. Klippstaðarkirkja 

12. Vestdalseyrarkirkja 

I3. Mjóafjarðarkirkja 

14. Neskirkja í Norðfirði 

Í5. Stöðvarkirkja ....... 

16. Eydalakirkja ........ 

17. Hofskirkja í ÁHtafirði 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi 

IS. Sandfellskirkja ...... 

19. Stafafellskirkja ..... 

20. Einholtskirkja ...... 

21. Kálfafellsstaðarkirkja 

29. Hofskirkja í Öræfum 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

25. Prestsbakkakirkja 

24. Reyniskirkja ........ 

25. Grafarkirkja ........ 

26. Kálfafellskirkja ..... 

27. Skeiðflatarkirkja 

28. Langholtskirkja ..... 

Flyt 

        
  

      

  

” 

1938.04 

2038.04 568.00 

2038.04 5364.15 2739.56    



1934 

  

Do
 

Kirkjur. 

Eign í árs- 

lok 1932. 

Kr. au. 

Vextir 

á árinu. 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1933. 

Kr. au. 

  

Flutt 

Rangárvallaprófastsdæmi. 

29. Stórólfshvolskirkja 

20. Oddakirkja ......... 

31. Kálfholtskirkja ...... 

32. Krosskirkja ........ 
99 33. Ásólfsskálakirkja 

34. Eyvindarhólakirkja 

öð. Breiðabólstaðarkirkja 

36. Skarðskirkja ........ 

#7. Landakirkja í Vestm 

Arnesprófastsdæmi. 

38. Mosfellskirkja í Grn 

39. Þingvallakirkja ..... 

40. Strandarkirkja ...... 

11. Gaulverjarbæjarkirkja 

12. Haukadalskirkja 

4185. Hraungerðiskirkja 

44. Stokkseyrarkirkja 

45. Ólafsvallakirkja 

46. Miðdalskirkja 

17. Evrarbakkakirk ja 

Kjalarnesprófastsdæmi. 

18. Grindavíkurkirkja 

19. Brautarholtskirkja 

30. Reynivalaktrkja 

51. Lágafellskirkja ...... 

52. Njarðvíkurkirkja 

53. Utskálakirkja ....... 

Borgarfjarðarprófastsd. 

04. Saurbæjarkirkja 

öð. Hallgrímskirkja 

56. Reykholtskirkja 

37. Lundarkirkja ...... 

58. Bæjarkirkja ........ 

Myraprofastsdæmi. 

59. Stafholtskirkia ...... 

60. Sidumulakirkja ...... 

Flyt 

  

57361.16 

12.12 

266.81 

70.27 

8382.45 

149,34 
3749.59 

19,57 

41.81 

1766,67 

1011.66 

795.82 

99892.57 

135.08 

105.66 

695.53 

3976.23 

197.48 

6.37 

1537.55 

630.40 

163.42 

5364,43 

19.69 

38,07 

5.00 

1398.59 

17051.62 

2719.41 

7.95 

160.32 

7893.32 

46.74 

218672.70 

2739.56 

5.22 

13.44 

3.51 

419.12 

7.47 

190.18 

0.98 

2.09 

238.33 

50.58 

39.79 

068.66 

6.15 

5.28 

35.80 

194.63 

11.95 

0.32 

76.88 

33.18 

8.17 

268.22 

0.98 

1.90 

1.00 

69.92 

854.29 

130.95 

0.40 

8.02 

398.21 

2.34 

10887.52 

18.34 

280.25 

73.78 

8801.57 

156.81 

4069.77 

20.55 

13.90 

9005.00 

1062.24 

835,61 

110077.38 

129.28 

110.94 

829.08 

3670.86 

309.43 

6.69 

1614.43 

863.58 

171.59 
56892,65 

20.67 
39.97 

6.00 

1468.5 

17967.9 

2450.36 

8.30 

168.34 

8441.53 

19.08 

231179.01



  

fi 

Eign í árs Vextir Eign í árs- 

Kirkjur. lok 1932. Lagt inn. Tekið út Á árinu. lok 1933. 

Kt ru Ki ru Kr u Ki Lu ki in 

  

Flutt... 218672.70 8224.19 6605,40 10887,52 251179.01 

61. Hvammskirkja í N dal 30.00 ” 86.45 1881,72 

  

   

  

     

       

  

    

62. Borgarkirkja .......…. 85,12 1787.56 

Snæfellsnesprófastsdæmi. 

(3. Breiðaból 80 57.34 1204.14 
64. hol ja. 1.16 20 7417.36 
65. Narfeyrarkirkja ..... 8,08 „40 575 AG 

66. Ytra-Rauðamelskirkja 7.16 .86 963.02 

67. Kolbeinsstaðakirkja .. 3719.19 ” 379 ). 00 5.58 94,77 

Dalaprófastsdæmi. 

68. Stóra-Vatnshornsk. 16.58 

69. Snóksdalskirkja ..... 326 ” 916. 00 3202.06 

10. Garpsdalskirkja .... 5816. 85.00 . 6194.98 

71. Hvammskirkja 1.14 23.99 

E> Barðastrandarprófastsd. 

    

  

    

        
    

  

    

12. Selárdalskirkja ...... 12,00 0.54 10.44 

(3. Sauðlauksdalskirkja 140.70 2954.78 

14. Flatevyjarkirkja ” 1.79 25.01 

75. Gufudalskirk ja 17 39 305.60 

160. Brjánslækjarkirkja 0.6: 13.21 

V.-Isafjardarprofastsdæmi. 

77. Holtskirk ja . |, 8517.99 

78. Myrakirkja ......... 1366.60 

79, Sæbålskirkja ....... 

80. Staðarkirkja í Súgl. 100.0 2 

81. Hraunskirkja | 1247. 19 1 

82. Núpskirkja ....... | MR 370 13.77 3 

N.-Ísafjarðarprófastdæmi. 

83. Staðarkirkja í Grv. | 1.39 

Strandaprófastsdæmi. 

84. Staðarkirkja í Stgrt.. 2687.92 „ ,” 134,40 2822. 

85. Prestbakkakirkja 1975. . ” 98.77 2074. 

86. Skaðarkirkja í Hrí 1173.78 ” ” 58.69 1232 

87. Arneskirkja ........ 3914.35 169.00 ” 203.46 1286 

Ss. Ospakseyrarkirkja . 2071 103.84 2180.69       
Flyt .…. | 

  

12466.04 10553.40 13524.56 287682 i



1934 

  

(AS
; 

Kirkjur. 

  

Eign í árs- 

lok 1932. 

Kr. au. 

Lagt inn. Tekið út. 

Kr. au. Kr. au. 

Vextir 

á árinu. 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1933. 

Kr. au. 

  

Flutt 

Húnavafnsprófastsdæmi. | 

#9, Staðarbakkakirkja 
     

  

   
   

Ar 
Meils 

    

94, I 
94, ifellskirkja 

96. Blönduóskirkja ... 
97. Pjarnarkirkja á Vn. 

  

ml 19 dl 96, Auðkúlukirk 

Skasafjarðarprófastsdæmi. 
} g 7 Alis 

#9. Sauðárkrókskirkja 

100. Rípurkirkja 

    

    

     

  

slakirkja .. 

irkja 

wrarkirkja 

æjark 

jafjarðarprófastsdæmi. 

Grímsevjarkirkja 

. Glæsibæjarkirkja 

  

ngskirk ja 

jarkirkia 

bverårkirk ja 

inshlidark. 

kirkja 

     
    

   
Flyt   

2695.65 

289,81 

68.00 

784,44 

1219.67 

19.44 
749.98 

8.66 

  

Gt
 53: 

1016141 

124.20 

15931.16 

122.9. 

32.13 

133.25 
0.63 

   
   

321304.12 

12466.04 — 10553.40 

100.00 

270.00 18.00 

37 

101.29 

100.00 

150.00 

150.00 

132.00 

12936.04 11104.69 

13524.56 

2.36 

178.39 

40.04 

0.17 

79.59 

0.95 

0.07 

12.74 

1.28 

11.42 

114,88 

0.41 

0.52 

0.58 

140.97 

14,49 

3.40 

39,22 

60.98 

0.97 

37.15 

18.93 

1.82 

19.20 

8.60 

D
r
 

a
 
R
S
K
 

T
C
 

At
 

= 

267. 

503.7 

6.21 

196.56 

6.15 

1.60 

2.25 

5 

15974,10 

287682.77 

49.59 

3746.29 

915.75 

3.50 

1671.46 

20.03 

1.65 

207 48 

26.82 

869.83 

2412.50 

8.52 

11.02 

12.15 

3088.62 

304.30 

71.40 

823.66 

1280.65 

20.41 

780.13 

1027.59 

103.00 

264.283 

23.23 

152.59 

7.309 

5622.96 

10515.11 

130.41 

16727.72 

129.08 

33.73 

3.50 

0.63 

339109.57



  

Kirkjur. 

Flutt 

S.-Þingeyvjarprófastsdæmi. 

  

Eign í árs- 

lok 1932. 

Kr. au. 

321304.12 

Vextir Eign í árs- 

Lagt inn. Fekið úl. á árinu. lok 1983. 

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

12936.04 11104.69 15974.10 399109.07 

  

125. Laufáskirkja ....... 879.67 43.98 923.65 

126. Hålskirkja ......... 764.40 38.22 802.62 

127. Þóroddsstaðarkirkja 196.75 9.84 206.59 

128. Skútustaðakirkja 51.19 2.56 58.75 

129. Brettingsstaðakirkja 680.86 34.04 714.90 

130. Hlugastaðakirkja 10.78 0.54 11.32 

131. Grenjaðarstaðarkirkja 4114.63 205.73 1320.36 

132. Grenivíkurkirkja 1346.62 67.33 1413.95 

133. Draflastaðakirkja 3.41 0.17 3.58 

134. Þönglabakkakirkja 2157.62 107.88 2265.50 

135. Nesskirkja í Aðaldat 378.23 18.91 397.14 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi. 

136. Skinnastaðarkirkja .. 2486.27 144.30 2630.57 

137. Presthólakirkja 74.26 „ ” 3.71 77.97 

138. Ásmundarstaðakirkja 1.14 0.05 1.19 

139. Svalbarðskirkja 4410.97 220.35 1631.32 

140. Víðihólskirkja ..... 1.31 0.07 1.38 

141. Sandanesskirkja 97.88 4.89 102.77 

Samtals .... 338960.11 12936.04 11104.69 16876.07 30 7668.13 

ATHS. 

Sé vaxtaafgangsupphæðinni kr. 5787. bætt við ofangreinda upphæð 

kr. 357668.13, verður eign sjóðsins | 

kr. 363455.57. 

árslok, eins og segir i adalreikningnum, 

Jiskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 10. janúar 1934. 

Jón Helgason.



1934 

e
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mi 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1933. 

Tekjur: 

Eignir frá fyrra ári: 

a. í“ bankavaxtabréf (0 kr. 500.00 .............. kr. 

b. Einstæða í Sparisjóði Skr. .................…. 

c. Hjá gjaldkera „.....0 vereeee 

Varið tl kaupa á bankavaxtabréfi ............ kr. 

Ågodi af því cod ereeeee 

Vextir af bankavaxtabréfum ................... kr. 

Vextir af innstæðu i Sparisj, Skr. .............. 

Gjold: 

Styrkur veittur 5 sjúklingum ,......2.2s es 

Keypt bankavaxtabréf 0... 

Eign í árslok: 

a. 8 bankavaxtabréf & kr. 500.00 .............. kr. 

b. Innstæða í Sparisjóði Skr, 2... 

Sauðárkróki, 18. janúar 1934. 

2000.00 

145.06 

1.25 

384,00 

116.00 

175.00 

10.24 

Kr. 

1000.00 

112.55 

Kr. 

kr. 3946.31 

500,00 

185.24 

1631. = BD 

135.00 

384.00 

1112.5; 

1631. 

Álfheiður Blöndal. Helga Guðjónsdóttir. Sigríður Sigtryggsdóttir. 

- 
Ul 

sø
 

5



11 1934 

KANADASJÓÐUR 4 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Reikningur fyrir árið 1938. 

Höfuðstóll. 

Eign sjóðsins nemur 25.000 kanadiskum dollurum. Eignin ávaxtast ennþá 

af kanadisku ríkisstjórninni. 

Tekjur: 

Vextir af höfuðstólnum .… 1250 kan. dollarar 

Gjöld: 

Styrkur handa Ofeigi J. Ófeigssyni, cand. med., til fram- 

haldsnáms í lvflæknisfræði við kanadiska háskóla 
og sjúkrahús .......0..00. 00. 1250 

Forsætisráðherrann, 2. janúar 1934. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

SNORRASJÓÐUR 1930 5 

Ársreikningur 1933. 

Höfuðstóll, 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .............. kr. 128668.27 
Aukning á árinu samkvæmt neðangreindum reikningi ........ 1777 A 

Kr. 130445.68 

Eignum sjóðsins er varið þannig: 

Jarðræktarbréf „0... ennen er ereen kr. 126700.00 
Innstæða í sparisjóðsbók nr. 26 í Búnaðarbanka Íslands .... 3745.68 

Kr. 130445.68



1934 12 

5 Tekjur: 

Vextir af jardræktarbræfum .o.... kr 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ......0.. er erren 

Kr. 

Gjöld: 

Styrkur til náms í Noregi: 

Ásgeir Hjartarson, stúdent, frå Arnarholti ................ kr 

Geir Jonsson, student, frá Akureyri .....0.00.0. 0 

Jáðir til sacnfræðináms í háskólanum í Osló. 

Ármann Halldórsson. stúdent, frá Ísafirði, til sálfræði- og 

heimspekináms í sama háskóla .......0.0.0. 0... 

Ungfrú Hólmfríður Jónsdóttir, stúdent, frá Hofteigi í Hörgár- 

dal, til sögu- og uppeldisfræðinánis í sama háskóla ...... 

Ásgeir Ásgeirsson frá Reykjavík, til framhaldsnáms í land- 

búnaðarháskólanum í Ási ........000. 0... 

Haukur Jörundsson frá Skálholti, tl búfræðináms í Noregi 

Bergur Lárusson frá Kirkjubæjarklaustri, til raffrædinåms i 

Þrándheimi ........... ennee 

Kr. 

Lagt við höfuðstól ............. 0. nne 

kr. 

Revkjavik, 5. Janúar 1934. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Tryggi Þórhallsson. Þ. Sveinsson. 

6968.50 

108.91 

1077 A 

900.00 

900.00 

900.00 

900.00 

700.00 

500.00 

500.00 

5300.00 

177741 

707741



Stjórnartíðindi 1934, B. 2. 13 (934 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til svslumannsins í 6 

Rangárvallasýslu, um flutning þingstaðar. 17. febr. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 24. f. m., og 

beiðni oddvitans í Rangárvallahreppi innan Rangárvallasýslu, veitir ráðuneyt- 

ið samþykki sitt til þess að þingstaður BRansárvallahrepps verði fluttur frá Hofi 

í skóla- og samkomuhús hreppsins að Strönd, enda annist hreppsnefndin um 

að jafnan verði til á hinum nyja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til svslumannsins í Eyja- 7 

fjarðarsýslu, um flutning þingstaðar. 13. april 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi dags. 27. f. m., og 

beiðni oddvitans í Skriðuhreppi innan Evjafjarðarsvslu, veitir ráðuneytið sam- 

bykki sitt til þess, að þingstaður Skriðuhrepps verði fluttur frá Staðartungu í 

væntanlegt samkomuhús og þinghús hreppsins við Hörgárbrú á Helguhyl vest- 

an árinnar, enda annist hreppsnefndin um, að jafnan verði til á hinum nýja 

þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Húna- 8 

vatnssýslu, um flutning þingstaðar. 1. júní 

Samkvæmt tillögum vðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 23. f. m., og 

beiðni oddvitans í Ytra-Torfustaðahreppi innan Húnavatnssýslu, veitir ráðu- 

neylið samþykki sitt til þess, að þingstaður Ytri-Torfustaðahrepps verði flutt- 

ur frá Melstað að Ytri-Beykjum. í nýbyggt samkomuhús þar, svo kallað Ás- 

byrgi, enda annist hreppsnefndin um, að jafnan verði til á hinum nvja þing- 

stað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hérmeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

1. dag júnímánaðar 1934. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



11. 

1934 

jan. 

14 

AUGLYSING 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á lögreglusamþykkt fyrir 

Akureyrarkaupstað. 

Samkvæmt lögum nr. 1, frá 1890, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, 

er hér með staðfest eftirrituð 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Akureyrarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina, eða til óþæg- 

inda fyrir viðstadda. Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við 

götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða ætlað er til almenningsnota, 

svo sem leikvelli, sölutorg, bryggjur, bólvirki o. s. frv. Um veitingastaði, almennar 

knattborðsstofur, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h., kvikmyndahús, leikhús og önnur 

samkomuhús, gilda ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því sem 

við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölubúða, 

leikhúsa eða annara samkomuhúsa, eða annarsstaðar, þar sem almenningur kem- 

ur saman, skal fólk raða sér þannig, að þeir sem fyrst koma fái fyrstir afgreiðslu, 

og haga sér í öllu eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónarmaður setur 

til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja, né hafa í 

frammi annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raskar allsherj- 

arreglu, eða ónáðar vegfarendur, viðstadda, eða þá sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og enginn 

má að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt 

það að, sem veldur ónæði.



Å fjolfornum gåtum, eda bar sem hætta getur af stafað, má ekki leika knatt- 

leik, paradís, feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir, renna sér á skaut- 

um eða sleðum, eða hafa um hönd aðrar skemmtanir eða leiki, sem hindra um- 

ferðina. Lögreglan ákveður jafnan, hvaða götur þetta á við. Sömuleiðis er bann- 

að að hanga utan í vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um göturnar, 

eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til óþæginda getur orðið. 

6. gr. 

Eigi má skjóta af byssum. skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða 

öðrum skotvopnum á eða yfir almannafæri og hvergi að óþörfu á kaupstaðar- 

lóðinni. Sömuleiðis er öll veiði með skotum bönnuð í landareign kaupstaðarins. 

Þó er Glerárdalurinn og „fjallið“ undanskilið. Á almannafæri má eigi kveikja 

púðri, skoteldum eða sprengiefnum, og bera logandi blys, nema með leyfi lög- 

reglustjóra. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja má aðeins gera með 

sérstöku leyfi eða samþykki lögreglustjóra og ber bæði verkstjóri og sá, sem 

mannvirkið er unnið fyrir, ábyrgð ið allrar varúðar sé gætt. 

7. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, eða í búningi, sem misbýður 

almennu velsæmi eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að 

sýna af sér hneykslanlega hegðun, t. d. með því að ávarpa menn með ókurteisum 

eða Ósæmilegum orðum, eða með því að sýna þar af sér ósæmilegt látbragð, 

svo sem að fletta sig klæðum, sera þarfir sínar o. s. frv. 

Hneykslanleg hegðun telst það, ef nokkur sést ölvaður á almannafæri, og 

hver sem verður sekur um það, skal sæta sektum, er ekki séu lægri en 50 krónur. 

8. gr. 

Enginn má Þaða sig eða synda nakinn við bryggjur bæjarins, eða annars- 

staðar svo nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksl valdi. 

9. gr 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns 

og heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

10. gr. 

Bifreiðarstjórar skulu sæta þess að sera engan óþarfa hávaða að næturlagi 

og skipum er bannað að gefa hljóðmerki við bryggjur eða annarsstaðar á höfn- 

inni frá kl. 10 að kvöldi til kl. 8 að morgni, nema siglingareglur krefji, eða nauð- 

synlega þurfi að kalla á hafnsögumann eða lækni. 

11. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna, er þeir gefa 

til að stjórna umferð, eða halda uppi góðri reglu á almannafæri. Ef nauðsyn
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9 Þer til geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem við- 

1. jan. staddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu 

eiga þeir á fullum bótum úr bæjarsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að Þíða við 

það, á fatnaði eða limum, en bæjarsjóður á aðgang að hinum seka. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að 

neinu leyti, nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra. 

Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema hann þurfi að gera vart 

við eldsvoða. 

Enginn má raska eða skemma rafmagnsleiðslur eða síma. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, er ekki séu lægri en 50 krónur. 

13. gr. 

Enginn má selja vörur eða reka aðra atvinnu á almannafæri, og ekki heldur 

hafa neitt þar um hönd, sem tálmað getur umferð. Börn yngri en 14 ára mega 

alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börnum, 8 ára eða eldri, heimilað 

að selja dagblöð eða fréttablöð og sömuleiðis aðsöngumiða að iþróttasýning- 

um, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 
Bannað er sölumönnum að gera vart við sig með ópi, köllum eða söng, frá 

náttmálum til dagmála (sbr. 4. gr.). 

14. gr. 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, 

húsriðum, húsþökum, girðingum, í sarðshliðum, eða á stöðum þar sem inn er 

gengið í hús eða á húslóðir, né fara inn í hibyli hans í söluerindum. 

Auk þess setur lögreglan bannað mönnum að hafast við á þessum slóðum, 

ef hún telur að það geti valdið óþægindum eða hættu. 

15. gr. 

Stéttir fram með götum eru eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Eftir 

þeim má eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema 

barnavagna, og eigi bera, draga, velta, eða á annan hátt flytja með sér fyrir- 

ferðarmikla hluti, svo sem tunnur, hey eða annað sem tálmar umferðinni. Ljái, 

gaddhrífur, skotvopn og aðra hluti, sem tjón getur hlotizt af, má aðeins flytja 

eftir götunni sjálfri, og skal svo um þá búið að engin hætta stafi af þeim. Hlaðn-
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ar byssur má ekki bera á götum bæjarins, eða annarsstaðar á almannafæri. 

Byssur skal ávallt bera þannig, að opið viti upp. 

16. gr. 
Á almannafæri má eigi leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni. 

Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum lengur en 

nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma og aldrei á gangstéttum. Bæjarstjórn 

ákveður í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum standa megi 

vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til fólks- eða vöruflutninga og setur sér- 

stakar reglur þar að lútandi. Má í þeim reglum ákveða gjald í bæjarsjóð fyrir 

bifreiðastæði. 

17. gr. 

Á almannafæri má eigi vinna neina þá vinnu, er hindrar umferðina eða 

gerir hana hættulega, t. a. m. telgja við, höggva grjót, járna hesta, gera við 

bifreiðar eða því um líkt. Á almannafæri og á veggsvölum eða í gluggum, sem 

vita að almannafæri, má eigi hrista gólfdúka, viðra sængurföt, hengja föt til 

þerris eða annað þesskonar. 

18. gr. 

Vöruskápa, sjálfsala, gluggaskýlur, auglysingaspjöld eða annað þessháttar, 

má eigi hengja utan á hús þannig, að óþægindi verði að á almannafæri. að dómi 

lögreglunnar. Eigi má heldur hengja slíkt á rafveitustaura eða símastaura og 

er ennfremur bannað að festa þar allskonar auglýsingar. Í opnum gluggum. 

sem vita að almannafæri, má eigi láta standa jurtapotta eða neitt það, er tjóni 

getur valdið, ef það fellur niður. Hæð undir gluggaskýlur og auglýsingaspjöld, 

sem standa út frá húshlið fram yfir gangstétt eða sötu, sé minnst 2,20 mtr. 

19. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappirs- 

rusli eða öðru þesskonar á almannafæri, né heldur skvetta þar vatni eða öðru. 

er haft getur í för með sér hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. 

20. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt 

eftirlit sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru 

á almannafæri. Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en 

kl. 22 á tímabilinu frá 16. september til 15. apríl, og ekki seinna en kl. 23 frá 

16. apríl til 15. september, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

21. gr. 

Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins, né raska þeim 

á neinn hátt, nema hann hafi til þess leyfi bæjarverkstjóra og samþykki lög- 

1934 

9 
11. jan.



11. 

1934 18 

9 reglustjóra, enda setji hann aftur í samt lag það, sem raskað var og haldi þvi 
jan. við í eitt ár eftir að umbót var lokið og tekin gild af bæjarverkstjóra. Fyrir 

leyfið greiðast 5 krónur í bæjarsjóð. Slík verk skulu unnin þannis, að sem 
minnstur farartálmi sé að, og ætið skal þess sætt, að vegfarendur séu aðvar- 
aðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu frá því að 
dimma fer að kveldi til þess bjart er orðið að morgni. Að öðru leyti gerir lög- 
reglustjóri þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa, til að afstýra hættu fyrir 
vegfarendur. Getur hann bannað umferð um götuna að nokkru eða öllu leyti 
meðan á verkinu stendur, eða skipad fyric um hvernig umferdinni skuli h: 12a0. 
Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, setur lögreglustjóri 
látið ljúka verkinu, eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið 
átti að framkvæma. Sama gildir ef ekki er fullnægt viðhaldsskyldu. 

22. gr. 

Þegar hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að nokkru eða öllu 
leyti, er eiganda, eða þeim, sem sér um verkið, ef húsið liggur við almanna- 
færi, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar og sanna fyrir 
honum heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, 
er lögreglustjóri setur, til að afstýra farartálmum og hættu eða óþægindum 
fyrir vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, 
nema þar sem lögreglustjóri leyfir, og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn 
krefur. Mold, möl, leyfar af verkefni og annað, er af byggingunni stafar, skal 
eigandinn færa burt, er húsagerðinni er svo langt komið, að því verði við komið. 
Girðingar, sem kunna að hafa verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma. 
skal taka í burtu þegar í stað, þegar lögreglan krefst þess. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið í burt. án þess annað sé 
gert Í staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu. að ekki stafi 
hætta, óþrifnaður eða óprýði að. 

23. gr. 

*allar, stoðir og annar umbúnaður þesskonar. sem notaður er við húsa- 
smíðar og aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur, 
og þeir, sem nota hann, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöll- 
um utanverðum skal vera að minnsta kosti 20 em. há brik og handrið eða reipi 
i brjósthæð. Lausir stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málun. 
gluggaþvott eða þesskonar. skulu vera nægilega traustir og kjálkarnir búnir 
Járngöðddum að neðan, ef stiginn er meira en Á metra langur. Við fjölfarnar 
götur getur lögreglustjóri fyrirskipað að vörður standi við stiga meðan á verki 
stendur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri, nema meðan 
verið er að nota þá. 

Brot gegn þessari grein er á ábyrgð þess sem verkið annast, eða ef hann er 
eigi tilgreindur, þá á ábyrgð húseiganda.
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24. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji, eða einhver hluti 

þess, og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann 

að rífa það, eða endurbæta það svo sem þörf gerist til að afstýra hættu, innan 

tiltekins tíma. Ennfremur setur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar 

ráðstafanir. sem hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu fyrir vegfarendur 

og aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annari 

girðingu liggur við hruni eða falli. 

25. gr. 

Vindur og önnur áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður 

vörum eða öðru úr húsum, sem liggja að almannafæri, skulu vera nægilega 

traustar, og þeir sem nota þær, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

26. gr. 

Nú liggur kjallaraop út að almannafæri og lengra fram en húshliðin, og 

skal þá vera handrið úr járni, eða öðru tryggilegu efni beggja megin við þau. 

eigi lægri en 60 em., og lögreglustjóri getur auk þess krafizt, að kjallaraopið 

sé byrgt með hlemm eða hlera frá því dimma tekur að kvöldi, unz bjart er 

orðið að morgni. 

Yfir birtugrófum, sem nú eru við stétt eða götur, skulu vera nægilega 

sterkar járngrindur, eða annar jafntryggur útbúnaður, jafnhá stéttinni eða göt- 

unni. En yfir birtugrófir, sem gerðar kunna að verða framvegis, skal gera svo 

tryggilega, að enginn óþrifnaður komist ofan í grófina. 

27. gr. 

Um þakrennur og rennsli frá húsunum í göturæsin eða rennurnar skal svo 

um búið, sem fyrir er mælt í byggingasamþykkt kaupstaðarins, og er húseig- 

endum skylt að halda hvorutveggja vel við. 

28. gr. 

Stórt grjót, sem til tálmunar er skipum, bátum eða fyrirdráttum, eða annað 

þvílikt, mega menn ekki láta liggja víðsvegar um fjöruna, heldur skulu þeir, 

sem það eiga, flytja það burt eða saman eftir fyrirsögn lögreglustjóra. 

29. gr. 

Ef ís á Pollinum er ótrvggur, getur lögreglustjóri, að viðlögðum sektum, 

bannað að fara út á hann. 

Enginn má höggva vakir á Pollinn nær landi en í beina línu frá melhorn- 

inu sunnan við Krókeyraroddann, þar sem hann gengur lengst í austur og varða 

segir til, í stöng þá, sem sett er við ósinn á miðri Oddeyrinni, nema lögreglu- 

stjóri veiti leyfi til þess. 
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III. KAFLI 

Almennar umferðareglur. 

30. gr. 
Vegfarendum er skylt að sýna fyllstu nærgætni gagnvart öðrum vegfar- 

endum, einkum þegar farið er yfir þvera götu, við vegamót og þar sem við- 
vörunarmerki eru sett. Þeim er skylt að haga sér tafarlaust eftir þeim fyrir- 
mælum, sem lögreglan setur um umferðina, hvort sem það er gert með upp- 
festum auglýsingum, með boðum eða bendingum. Þeim er og skylt að nema 
staðar samstundis og lögreglan gefur stöðvunarmerki. 

Allir vegfarendur skulu samstundis víkja úr vegi fyrir bifreiðum slökkvi- 
liðsins, sjúkrabifreiðum og bifreiðum lögreglunnar, enda gefi þær auðþekkt 
hljóðmerki. 

31. gr. 
Stéttar meðfram götum eru eingöngu ætlaðar gangandi fólki. Eftir þeim 

má eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema barna- 
vagna (sbr. 15. gr.). 

Fótgangandi vegfarendur skulu, er þeir eru á ferð um götur bæjarins, vegi 
eða torg, að jafnaði halda sér á gangstéttunum. þar sem þær eru fyrir hendi. 
Þeir sem ganga eftir götum og stigum, þar sem engar gangstéttir eru fyrir hendi, 
eða sakir þess að þeir vegna þrengsla á gangstéttinni verða að víkja út á götuna, 
eða þurfa að ganga yfir hana þvera, skulu veita umferðinni nána athygli og 
vikja þegar til hliðar, er viðvörunarmerki eru gefin. 

32. gr. 
Með hesta og ökutæki má aðeins fara eftir þeim hluta götunnar, sem ætl- 

aður er til aksturs, en ekki eftir gangstéttum né vegum, sem ætlaðir eru til 
annarar sérstakrar notkunar. Ef ástæða þykir til vegna umferðarhættu, getur 
lögreglustjóri eða bæjarstjórn bannað akstur, reið eða hjólreiðar um einstakar 
götur, enda séu auglýst á gatnamótum hvaða umferð er bönnuð. 

33. gr. 
Allir sem fara um götur bæjarins utan Sangslétta, hvort heldur eru gang- 

andi, ríðandi, í vagni, í bifreið, á hjóli eða öðrum farkosti. skulu halda sér, 
gripum sínum og fartækjum á vinstri helmingi akbrautarinnar eingöngu og 
svo nærri götubrún eða gangstétt sem auðið er. 

Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, 
þó ekki meira en nauðsyn krefur. 

Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefir farartæki á vinstri 
hönd. Þessi regla leysir vegfarendur þó ekki undan þeirri skyldu, að sýna fyllstu 
varkárni og nærgætni við vegamót, þótt þeir eigi þar umferðaréttinn.
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Þeir, sem fara um gangstéttir, skulu víkja til vinstri handar, en eru þó 

ekki skyldir að víkja út á akbrautina, sé hún á vinstri hönd. 

34. gr. 

Um götuhorn skal aka í kröppum boga ef snúið er til vinstri handar, en 

í löngum boga ef snúið er til hægri. Á götuhornum eða gatnamótum er bannað 

að aka fram fyrir hest eða Ökutæki, sem á undan fer. Þegar ekið er út úr hlið- 

um eða um vegamót skal farið hægt. 

35. gr. 

Það er bannað að aka eða ríða á móti hópgöngum eða líkfylgdum, eða fram 

hjá þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim ef unnt er, eða nema staðar meðan þær 

fara fram hjá. Hópganga telst þegar fólk streymir af íþróttavelli e. þ. h. 

Ekki má aka eða ríða um götur, þar sem fólk hefir safnazt saman til að 

hlusta á hornablástur eða þess háttar. 

36. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða ökutæki, heldur skal það 

sert sem næst gangstéttinni eða gölujaðri, og skal snúa farartækinu þannig, að 

hlið þess sé jafnhliða gangstéttinni eða götujaðrinum. Ekki má nema staðar 

þar sem hestur eða ökutæki heldur kyrru fyrir beint á móti hinumegin á göt- 

unni. Ennfremur er bannað að nema staðar með hest eða ökutæki á gatnamót- 

um, eða nær þeim en 5 metra frá götuhorni, miðað við húsalinu. 

37. gr. 

Með hesta eða ökutæki má ekki nema staðar á götum bæjarins, nema 

meðan ferming eða afferming á sér stað (sbr. 16. gr.)., og skal það gert gang- 

stéttarmegin. Farþegar skulu og þeim megin stíga upp í farartæki og út úr því. 

38. gr. 
Bifreiðarstjórar skulu ætid, er þeir ætla ad beygja fyrir gåtuhorn, eda ad 

fara yfir þvera götu, gefa merki um það í tæka tíð, með þar til gerðu tæki, til 

hvorrar handar þeir ætla að beygja. Sömuleiðis skulu þeir gefa merki, er þeir 

draga skyndilega úr ferð bifreiðar sinnar, eða stöðva hana. 
Bifreiðarstjórar, sem aka bifreið, er ekki hefir umgetin tæki, svo og vagn- 

stjórar, ríðandi menn og hjólreiðamenn, skulu gefa þessi merki með því að 

rétta út hægri eða vinstri hönd, eftir því til hvorrar handar þeir ætla að beygja 

og með því að rétta hönd beint upp, ef þeir draga úr ferð ökutækis síns eða 

stöðva það. Merki þessi skal gefa utan við yfirbyggingu ökutækisins, svo þeir 

er á eftir fara sjái þau greinilega. 
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39. gr. 
Ef vegfarandi veldur slysi, hvort sem bad er hans sök eða ekki skal hann 

Þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er krafizt, og 
hjálpa þeim, sem slasazt hefir, ef þörf gerist. 

10. gr. 
Hlass, sem flutt er á ökutæki um bæinn, má ekki vera þyngra en svo, að 

ökutækið beri það auðveldlega. Því skal vel fyrir komið, og fest svo að ekki 
haggist. Ekki má það dragast með jörðu eða standa langt út af ökutækinu. Með 
málmvarning skal svo fara, að ekki hljótist hávaði af. 

Ökutæki, sem flutt er á möl, sandur, mold o. Þ. h. skulu svo gerð, að ekki 
hrynji úr þeim þar sem farið er um. 

11. gr. 
Hjól á ökutækjum skulu vera slétt og nægilega breið, svo ekki marki þau 

yfirborð gatna. 

Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðalaganna og þeirra laga, sem 
sett eru eða kunna að verða sett um umferðina. 

IV. KAFLI 

Um bifreiðar. 

12. gr. 
Bifreið nefnist í samþykkt þessari hvert það ökutæki. sem knúið er áfram 

af aflvél í ökutækinu sjálfu og ætlað er til að flytja fólk eða varning. Samþykktin 
nær þó ekki til vagna, sem renna á spori, eða ökutækja, sem noluð eru eingöngu 
af slökkviliði. 

43. gr. 
Lögreglustjóri eða bæjarstjórn getur takmarkað eða bannað umferð bif- 

reiða á einstökum götum, ef slík umferð álízt hættuleg, eða Hl sérlegra óþæg- 
inda fyrir aðra umferð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri eða bæjarstjórn takmark- 
að bifreiðaferðir innanbæjar að næturlagi. 

44. gr. 

Um gerð bifreiða fer eftir 3., 6., 10. og 12. gr. í lögum um notkun bifreida, 
nr. 56 frá 1926, sbr. 1. gr. laga nr. 23 frá 1927 og eftir reglugerð um bifreiðar 
28. apríl 1915, eða þeim lögum og reglugerðum, sem þar um gilda á hverjum tima. 

Á sérhverri bifreið, sem ekið er um lögsagnarumdæmi Akureyrarkaup- 
staðar, skulu vera tæki, sem lögreglustjóri tekur gild, og sefa má með greinileg 
merki um það, til hvorrar handar bifreiðastjóri ætlar sér að beygja, svo og um 
það, að hann dragi skyndilega úr ferð bifreiðar eða stöðvi hana (sbr. 38. gr.).
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Horn þau, sem notuð eru til að gefa með hljóðmerki innanbæjar. skulu þannig 9 

serð, að þau gefi þægilegt, djúpt og einraddað hljóð. 

villi vegfarendum sýn. 

til 

Um gerð hornanna ákveður lögreglustjóri nánar í samráði við sérfróða menn. 

Ljós á bifreiðum, sem aka um bæinn, mega ekki vera svo sterk, að þau 

Á bifreiðum, sem ekið er um lögsagnarumdæmið á tímabilinu frá 1. ágúst 

15. 

15. gr. 

mai, skulu vera ljós á þeim tíma, sem segir í eftirfarandi töflu: 

AT
 

14. 
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28. nóv. til 6. des. 0... frá kl. 15,20 til kl. 9,10 
7. des. 13. — FAR FR 15,00 — — 9,35 

14. — — 20. — FIRIR — — 14,55 — — 9,50 
21. — rðr „ — —- 14,50 — — 10,00 
28. — - 6. jan. ..........….. re — 15,00 — 10,00 

46. gr. 
Sérhver bifreidareigandi, sem busettur er hér i bænum, skal senda lögreglu- 

stjóra tilkynningu um bifreið sína áður en hún er tekin til notkunar, svo og um 
það, hvar bifreiðin verði geymd, þegar hún er ekki notuð. Lögreglustjóri lætur 
skoða bifreiðina og greiðir bifreiðareigandi kostnaðinn. Fullnægi bifreiðin ákvæð- 
um bifreiðarlaganna og reglugerða samkvæmt þeim og þessarar samþykktar, 
skrásetur lögreglustjóri hana og afhendir eiganda 2 merki með áletruðu A og 
tölumerki og skal festa annað framan á, en hitt aftan á bifreiðina, og má ekki 
taka þau af henni, eða hylja á nokkurn hátt. meðan bifreiðin er notuð. 

Ef nota á bifreiðina sem leigubifreið til mannflutninga, skal standa stórt 
L fyrir framan stafinn A á merki því. sem fest er framan á bifreiðina, þannig: 
Lx A. 

Bifreiðar, sem notaðar eru til kennslu, skulu auðkenndar með orðinu: 
„Kennslubifreið“. 

Verði eigendaskipti að bifreið, skal bæði hinn nýi og fyrri eigandi bifreið- 
arinnar tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra. 

Bifreiðar, sem eru skrásettar utan Akureyrar, mega því aðeins fara um göt- 
ur bæjarins, að framan og aftan á þeim sé greinilegt skrásetningarmerki þeirra. 

17. gr. 
Enginn má stýra bifreið nema hann hafi ökuskírteini, er heimili honum að 

styra bifreið. Meðan ekið er má Þbifreiðarstjóri ekki sleppa hendi af styri bif- 
reiðar sinnar, og varast skal hann að tala við farþega. 

Lögreglustjóri ákveður hve margir menn mega vera Í einu í bifreið. ef 
hún er ætluð til að flytja farþega fyrir borgun, og mega aldrei vera í henni 
fleiri menn, enda skal bifreiðarstjóri ávallt hafa meðferðis skírteini lögreglu- 
stjóra, er tiltekur farþegafjölda. Í hverri slíkri bifreið skulu og vera til sýnis 
öll gildandi ákvæði laga og reglugerða um bifreiðar, svo og gjaldskrá. 

Bifreiðarstjóri skal hafa einkennishúfu á höfði og framan á henni skulu 
standa skrásetningarstafir þess umdæmis þar sem hann hefir fengið ökuskir- 
teini og tölumerki skirteinis hans. 

Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja, eða vera undir áhrifum 
áfengra drykkja, við bifreiðaakstur. 

18. ør 
Ökuhraða bifreiða skal ávallt stilla svo, að komizt verði hjá slysum, og 

þannig, að umferð um götuna sé ekki trufluð og má ökuhraðinn aldrei vera
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meiri en 20 km. á klukkustund. Þar sem Þifreiðarstjóri sér skammt frá sér, í 

kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem vegur er sleipur og mikil umferð er, 

skal gæta sérstakrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðara en svo, að stöðva 

megi bifreiðina þegar í stað. Sé for eða bleyta á götu, skal aka svo, að ekki 

slettist á aðra vegfarendur, gangstéttar, né byggingar. = 

19. gr. 

Ef bifreið mætir vögnum eða vegfarendum á stað, þar sem hvorugir kom- 

ast framhjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar þar sem hinir 

komast framhjá henni. 

30. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, þegar hætt 

er við árekstri. 

Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræðast eða verða óróir og 

ekki má hann gefa hljóðmerki um leið og Þifreiðin fer fram hjá hestum. 

Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að gera eigi hávaða 

um nauðsyn fram með hljóðmerkjunum. Þeim ber og að sjá um að farþegar 

í vögnum þeirra hafi ekki neinn hávaða, er raski friði. 

Óheimilt er bifreiðarstjórum að gefa hljóðmerki, nema umferðin gefi til- 

efni til þess. 

51. gr. 

Bannað er að nota til eldsneytis á bifreiðar steinolíu eða annað, sem reykur 

stafar af. 

V. KAFLI 

Um reiðhjól. 

52. gr. 

Þeir, sem fara á reiðhjóli um götur bæjarins, skulu gæta þess sem hér segir: 

a) Á hjóli mega ekki vera fleiri menn í senn en hjólið er gert fyrir. Sá, sem 

stýrir hjóli, skal ætið halda að minnsta kosti annari hendi um stýrið og 

hafa báðar fætur á stigsveifum. Enginn má flytja með sér á hjóli hluti, sem 

valdið geta hættu eða hindrað umferðina. 

b) Á hverju hjóli skal vera bjalla. sem gefur hvellt hljóð, en ekki horn né 

annar hljóðgjafi, og skal hjólamaður láta til hennar heyra, ef hætt er við 

árekstri. 

c) Ljósker, er snúi fram og lýsi framundan sér, skal vera á hverju hjóli, 

þegar farið er að skyggja; ljós skal vera tendrað á þeim tíma, sem ákveð- 

inn er til tendrunar á ljósum bifreiða í 45. gr. 
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d) Ökuhraði á hjóli má ekki vera meiri en 18 kílómetrar á klukkustund, og 
þar sem hjólamaður sér skammt frá sér í kröppum bugðum, við satnamót, 
þar sem mikil umferð er og þar sem vegur er sleipur, skal gæta sérstakrar 
varúðar, og má þar aldrei aka hraðar en svo. að stöðva megi hjólið þegar 
í stað. Sé for eða bleyta á götum, skal aka svo, að ekki slettist á aðra veg- 
farendur, gangstéttir eða byggingar. Skylt er hjólamanni að nema staðar. 
ef reið hans veldur því að hestur fælist eða gerist órór. 

e) Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla 
á gangstéttum eða yfir þær og ekki inn eða út úr hliðum. 
Eigandi hjóls ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar það 

þeim, sem er yngri en 14 ára. 

VI. KAFLI 

Um reið, hestaflutning og akstur á götum bæjarins. 

53. gr. 

Á almannafæri má ekki ríða eða aka hraðara en á hægu Þbrokki; þar sem 
salan er mjó og mikil umferð eða farartálmi á veginum skal aðeins farið fól 
fyrir fót. Lögreglan getur skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir, að fara 
skuli aðeins fót fyrir fót á tilteknu svæði og þar sem margir vagnar koma 
saman á einn stað, getur hún raðað þeim eða skipað þeim að nema staðar 
um stund. 

Riðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum. sem 
á undan þeim ganga. 

Eigi má ríða eða aka um gangstéttir bæjarins. 

54. gr. 

Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagna eða flytja farangur á 

höltum eða meiddum hestum, eða svo horuðum, að ekki hafi þeir fullan þrótt. 

Hestar, sem bita og slá, skulu auðkenndir á þann hátt, að áberandi skúfur sé 

festur í ennistopp eða tagl. 

55. gr. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðar- 

hestum, er skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum og bif- 

reiðum, er þeir mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar öðrum kosti. Með 

áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á gölunum en nauðsynlegt er til að 

taka ofan eða láta upp klyfjar. Um reiðhest gildir hið sama eftir því sem við á. 

56. gr. 

Ökumenn og vagnstjórar skulu vera nógu sterkir (sjá reglugerð nr. 129, 
17. nóv. 1916, Stjt. B) og þroskaðir til þess starfa, enda hafi þeim verið kennt
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ad styra hesti og vagni af æfðum ökumanni. Hesta má ekki slá með öðru en 9 

þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum. Virsvipur eða prik má ekki nota. Aldrei 11. jan. 

má slá hesta í höfuðið, fætur eða nára. Vagnhlass má ekki vera þyngra en svo, 

að hestum veitist létt að draga það. 

57. gr. 

Vagnar skulu vera svo sterkir og vandaðir að smíði, að ekki sé hætt við 

bilun. Þeir mega ekki vera svo stórir um sig að þeir hindri umferðina. Vagnar 

þeir, sem notaðir eru til mjólkurflutnings eða annars flutnings, sérstakrar teg- 

undar, skulu gerðir eins og fyrir kann að vera mælt í sérstökum reglugerðum. 

Aktygin skulu vera haldgóð og hesturinn vel girtur við vagninn. 

Sæti ökumanns á vagninum skal haga þannig, að hann sjái bæði vel fram 

undan sér og Hl beggja hliða. Ef hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi 

útsýnið, er ökumanni skylt að ganga vinstra megin við vagninn og hafa taum- 

hald á eykinum. 

58. gr. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en einn vagn. Það er og bannað að 

festa sleða eða handvagn við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega ekki aka samhliða. Eigi má riða við hliðina 

á vagni. 

59. gr. 

Ökumenn og ríðandi menn mega ekki yfirgefa hesta sína á almannafæri, 

nema annar maður haldi í taumana, eða hesturinn sé bundinn tryggilega. Á al- 

mannafæri má ekki taka Þeizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn, nema meðan 

honum er gefið. 

60. gr. 

Um sleða, sem hestum er Þbeitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna, að 

því viðbættu, að á aktygi hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til þeirra 

heyrist í hæfilegri fjarlægð. ” 

VIL KAFLI 

Um rekstur gripa og fénaðar um götur bæjarins o. fl. 

61. gr. 

Alifugla, svo sem hænsn, gæsir og endur má eigi hafa í kaupstaðnum, nema 

þeir séu á afgirtu svæði eða í öruggri vörzlu. 

62. gr. 

Sauðfénaður bæjarmanna má ekki ganga laus á svæðinu fyrir austan beina 

línu vestan við túnið á Eyrarlandi og Hamarkoti, frekar en nauðsynlegt er, bl 

að reka hann úr eða í haga, eða tl vatns.
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Þeir sem sauðfé eiga eða hafa undir hendi, skulu skyldir að annast saman- 
rekstur á sauðfé vor og haust, reka féð til afréttar og gera gangnaskil að haust- 
inu eftir fyrirmælum bæjarstjórnarinnar. 

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til geitfjár og svína. 

63. gr. 

Enginn má láta hesta sína ganga lausa um götur bæjarins, frekar en 
nauðsynlegt er til að reka þá í haga eða til vatns. 

Á meðan lestamenn eða ferðamenn standa við í kaupstaðnum, skulu þeir 
hafa hesta sína í „Caroline Rest“ eða öðrum hesthúsum. Sé eigi rúm þar, skal 
heimilt að hafa hestana utan við götubrautina. Þar sem engin umferð er á 
sumrin, er þó leyfilegt að hafa hestana í rétt. 

64. gr. 

Á götum bæjarins mega ríðandi menn eigi teyma meira en tvo hesta við 

hlið sér. Eigi má heldur teyma hest samhliða vagni eða hjólum, né fleiri en tvo 

lausa hesta samhliða. 

Lausa ferðamannahesta má ekki reka um götur bæjarins, nema riðið sé 

eða gengið hægt á undan þeim. 

65. gr. 

Naut, sem farið er með um bæinn, skulu ávallt leidd í bandi, þannig út- 

búnu, að auðvelt sé að hafa vald á nautinu og tveir fuliorðnir karlmenn, að 

minnsta kosti, fylgi hverju nauti. Ekki mega naut heldur standa úti gæzlulaus. 

66. gr. 

Um hrossárekstra og sauðfjárrekstra, sem koma til bæjarins til útflutnings 

eða slátrunar, getur lögreglustjóri gert þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar 
þykja til að afstýra farartálma eða hættu fyrir vegfarendur. Sláturfé að hausti 
má einungis reka eftir þeim götum í lögsagnarumdæminu, sem lögreglustjóri 

fyrirskipar.. 

VIN. KAFLI 

Um hunda. 

67. gr. 

Skyldur er hver hundeigandi að hafa helsi á hundum sínum með áletruðu 

A og tölu. Bæjarsjóður útvegar merkisspjöldin, en lögreglustjóri afhendir þau 

eigendum hundanna, gegn greiðslu andvirðis þeirra, sem rennur í bæjarsjóð. 

Hver hundur sem ekki ber slíkt helsi eða fylgir utanbæjarmanni er rétt- 

dræpur, ef eigandi hirðir ekki um að greiða áfallinn kostnað innan viku eftir að 

hundurinn hefir verið auglýstur. Ennfremur er lögreglunni heimilt að láta drepa
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bå hunda, sem raska svefnfridi manna med gelti og spangåli å næturþeli og skulu 

eigendur þeirra sæta sektum samkvæmt 98. gr. 

68. gr. 

Grimma hunda og hunda, sem hafa þann vana að ónáða menn og hræða 

með glepsi, urri eða gelti, eða sem eru óvenjulega stórir, ber eigendum að binda 

eða myla tryggilega, að viðlagðri sekt samkvæmt 98. gr. 

69. 

Enginn má siga hundi á mann né láta farast fyrir að aftra hundi sínum þeg- 

gr. 

ar hann verður var við að hann ræðst á menn. Hver sem brytur á móti þessu 

skal sæta sektum þó ekkert tjón hafi hlotizt af. Það er og bannað að egna hunda 

eða siga þeim saman á almannafæri. 

70. gr. 

Blóðhunda, eða aðra grimma hunda, má ekki nota til vörzlu, hvorki utan- 

húss eða innan. 

71. gr. 

Skylt er lögreglustjórninni að hafa sérstakt eftirlit með því, að hundaeig- 

endur komi hundum sínum til lækninga á hverju hausti samkvæmt því, sem 

mælt er fyrir um lækning hunda af bandormunm. 

IX. KAFLI 

Um friðun alfmenningseigna og einstakra manna. 

72. gr. 

Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætladir eru til almennings- 

afnota, eða lil pryðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, 

brunaboða, sima, rafleiðslutæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á götum 

og húsum, bekki, girðingar og annað þessháttar má enginn skemma eða færa úr 

stað, eigi heldur ata eða saurga, rita, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. Þetta 

á einnig við um þann hluta af húsum, múr- og trégirðingum, sem liggur að al- 

mannafæri. 

73. gr. 

Enginn má skemma girðingar sem eru við almannafæri, né setjast á þær né 

klifra yfir eða upp um þær. 

Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort 

sem eru girtir eða ógirtir. 

74. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sér 

stað. Tré eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreitum eða leiðum, má enginn 

4 

1934 

9 
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9 rifa upp eða færa burtu, né spilla eða saurga grafreitina á nokkurn hátt. Enginn 

11. jan. má hafa með sér hund inn í kirkjugarðinn. Skepnum má eigi beita í kirkju- 

garðinum. 

Börn yngri en 14 ára mega eigi vera í kirkjugarðinum, nema þau séu í 

fylgd með fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

75. gr. 

Brot gegn reglum þeim, sem bæjarstjórnin setur um skemmtigarða, kirkju- 

garða, leikvelli og önnur opin svæði, varða refsingu samkvæmt samþykkt þess- 

ari, enda séu reglurnar festar upp við innganginn inn í garðinn eða svæðið eða 

á öðrum áberandi stað í garðinum eða á svæðinu. 

A. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

76. gr 

Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða 

mála nöfnin á götuhornin, þar sem þurfa þykir. Töluspjöldum, sem bæjarstjórn- 

in hefir látið eða lætur festa á hús, til að tákna húsaröð, skulu húseigendur 

halda við á sinn kostnað og endurnvja, ef á þarf að halda. 

77. gr. 

Bæjarstjórnin ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldunum 

og öðrum stjórnarvöldum, og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni 

svo mörg, sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleika, samsöngva, syningar og aðrar skemmtanir, sem 

leyft er að halda, má festa upp hvar sem er, með samþykki hlutaðeigandi hús- 

ráðanda. 

Aðrar auglýsingar má og festa upp með leyti húsráðanda, þá er lögreglu- 

stjóra hafa verið sendar þær, samkvæmt prentfrelsislögum. 

78. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa 

fullnægt tilgangi sínum, og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. 

Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rifa niður, saurga eða gera ólæsi- 

legar á annan hátt.



KI KAFLI 

Um veitingahús. skemmtistaði og almennar skemmtanir. 

19. í er 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkja, 

sem og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjórn- 

arinnar og skal lögreglunni heintill umgangur um húsakynni þau, sem notuð 

eru í sambandi við veitingarnar. 

Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í húsnæði. sem að dómi 

heilbrigðisnefndar er til þess hæft og bæjarstjórnin hefir samþykkt. Þetta á- 

kvæði nær einnig fil þeirra veitinsa- og greiðasöluhúsa, sem eru eldri en þessi 

samþykkt 

Á öllum gistihúsum skal halda nákvæma gestaskrá. 

50. gr. 

ÁA almennum veitingastöðun1 eða samkoinustöðum má enginn gerast sekur 

í ofsalegu atferli eða hávaða. svo að aðrir gestir, húsbóndi eða heimilisfólk eða 

nágrannar hafi ónæði af. Þar má heldur eigi sýna af sér ósæmilega eða hnevksl- 

anlega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. Eigi er heimilt að láta ölvuðum 

manni í té neinskonar veitingar umfram lfsnauðsynjar á almennum veitinga- 

eða samkomustað. 
FI Hverjum þeim, sem hefir á hendi veitingasölu matar og drykkjar, eða selur 

; 
Í 

gistingar, er skylt að sera það sem í hans valdi stendur til að afstýra þvi, að 

nokkuð það fari fram í volt insastol hans eða gistihúsi, sem er á móti góðri 

reglu eða velsæmi. Skal hann sjá um að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. 

Verði misbrestur á að re alu um bessum sé fylgt, eda fullnægi veitingastadir ekki 
Ti skilyrðum 79, gr. er lögre „calustjóra heimilt að banna veitingar á þessum stöðum 

um stundarsakir, eða fyrir fullt og allt, ef ekki er bætt þesar úr ágöllunum, að 

gefinni aðvörun 

81. gr. 
4 Öllum veitingastöðum og almennum knattborðsstofum skal loka frå kl. 

2315 til kl. 6, og allir gestir, sem eigi hafa þar náttstað, skulu hafa farið þar út 

eigi síðar en hálfri stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á 

hvaða Hima sem er, ef þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir lokunartima og 

heimilt skal félögum að halda samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemmtanir fram 

yfir lokunartima, ef eigi taka þátt í því aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Þó 

er lögreglustjóra heimilt að skipa svo fyrir, að híbýlum þeim, sem skemmtunin 

fer fram í. sé lokað kl. 234. og hvorki félagsmönnum eða gestum veittur að- 

gangur eftir þann tíma. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram 

vfir hinn tiltekna tíma. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur að almennum knatt- 

borðsstofum og ber eigendum og umsjónarmönnum stofanna að sjá um, að þeir 

þar ekki aðgang né hafist þar við 
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82. gr. 

Enginn má halda sjónleika, söngskemmtanir, hljómleika, dansleika, 
íþróttasýningar, myndasýningar, töfrasýyningar eða aðrar opinberar skemmtan- 
ir, nema hann fái til þess leyfi lögreglustjóra og getur bæjarstjórn ákveðið visst 
gjald fyrir slíkt leyfi, er rennur í bæjarsjóð. Þó má eigi krefjast neins gjalds 
fyrir leyfi, ef skemmtanirnar eru haldnar borgunarlaust eða í sóðgerðaskyni. 

83. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi lögreglu- 

stjóra og bæjarstjórnar, og með því skilyrði að því er útbúnað og loftrými snertir, 
sem hún tiltekur. Ákveður bæjarstjórn hve mikið gjald skuli greiða í bæjarsjóð 
fyrir leyfið, annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri getur 
einn veitt leyfi til að halda eina og eina kvikmyndasýningu í senn og ákveður 
þá í samráði við bæjarstjóra gjald í bæjarsjóð. 

84. gr. 

Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefir fengið leyfi til að halda sjón- 
leik, dansleik, samsöng eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem talin er 
hér að framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág 
við reglu eða velsæmi. Ef brestur verður á þessu er lögreglunni heimilt að slíta 
samkomunni og skipa áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara í 
burtu. Lögreglustjóri getur og fyrirskipað skoðun á kvikmyndum og bannað 

sýningu á myndum, sem hann telur skaðlegar eða siðspillandi. 

85. gr. 

Húseigendur og húsráðendur geta bannað, að sá, er leyfi hefir fengið til að 
halda skemmtanir, noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis er sérhverjum, sem hefir 
sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi, heimilt að 
krefjast þess, að engar almennar skemmtanir, sem háreisti er að, séu hafðar 
svo nærri húsi hans, að hætta eða tjón geti af því hlotizt. 

86. gr. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús, skal eigandinn láta gera 
nægilega mörg vatnssalerni, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitinga- 

maður eða húseigandi sjá um, að þeim sé ávallt haldið vel hreinum. 

XI. KAFLI 

Um almennt hreinlæti, þrifnað o. fl. 

87. gr. 

Eigi má kasta á almannafæri, í skipakvíarnar, höfnina né fjörurnar, hræum, 

dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi né öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt
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þar eftir. Eigi má heldur á þessum stöðum kasta eða skilja eftir grjót, möl, sand, 

sorp, slor, ösku, járnrusl, víra, bréf. ávaxtahyði eða yfirleitt nokkuð það, þótt 

eigi sé hér talið sérstaklega, sem valdið getur óheilnæmi, óþrifnaði, tálmunum 

eða ópryði. Bannað er að hrækja á götur eða sangstéttir, nema í niðurfallsrör. 

Í ræsi má ekki fleygja neinu því, er stíflað getur vatnsrásina. 

88. gr. 

Þeir, sem flytja vörur, eldivið, mold, möl, sand, hev eða annað um götur 

bæjarins, skulu gæta þess vandlega að flutningatækin séu þannig gerð, eftir nán- 

ari ákvörðun lögreglustjóra. að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða 

hrynur niður á almannafæri við flutninginn, fermingu eða affermingu, skal sá 

er flytur, eða flutningnum ræður, skyldur að hreinsa það upp þegar í stað. 

89. gr. 

Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um götur bæj- 

arins í lokuðum vögnum vel þéttum. Má eigi fylla þá svo, að úr þeim hrynji 

meðan á flutningnum stendur. 

90. gr. 

Á húshliðar eða sgafla, eða girðingar, sem vita að almannafæri, má eigi 

hengja eða festa á annan hátt neinskonar fiskiföns, né annað, sem óþrifnaður 

er að, eða óþefur. Eigi má heldur hafa fisktrönur við almannafæri. Lifrarbræðslu 

eða aðra vinnu, sem óþrifnaði veldur eða óhollustu, má eigi hafa á öðrum stöð- 

um en þeim, sem heilbrigðisnefndin ákveður. 

91. gr. 

Eigendum túna og garða er skylt að girða þau fjárheldum girðingum og 

halda girðingunum ávallt vel við. Á tún eða garða, sem liggja að almannafæri. 

má ekki bera nokkurn þann áburð, sem megnan óþef leggur af. Bannað er að 

hafa gaddavirsgirðingar meðfram götum, torgum, eða annarsstaðar á almanna- 

færi. 

92. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða þvíumlíkt má eigi hafa í nánd 

við almannafæri. Þó getur bæjarstjórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, að 

fengnum meðmælum heilbrigðisnefndar. 

93. gr. 

Skylt er hús- eða lóðareigendum að girða lóðir sínar heldum og góðum girð- 

ingum og halda þeim vel við. Þeim er og skylt að sjá um að haldið sé hreinum 

portum og annari óbyggðri lóð í kringum hús þeirra, eða óbyggðri lóð, þar á 

meðal rústum. 

Þeim, sem eiga lóðir í brekkum eða undir brekkum, er skylt að græða þær 

upp og hlaða undir fót þeirra, þar sem þess þarf með til varnar því að það hrynji 

sífellt fram úr þeim. 
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Enginn má flevgja sorpi, ösku cða öðrum óhreinindum inn á lóð annars 

manns, eða orsaka að þelta berist inn á lóðina. Hver, sem gerist sekur um slíkt. 

skal sæta sektum og flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og sera 
ráðstafanir til að aftra því að óhreinindin berist af lóð hans á lóð annars manns. 

94. ør. 

bar sem holræsi er komið í götu, skal håseiganda skylt ad leggja holræsi 
frá húsi sínu út í göturæsið og skal leiða allt skólp frá bví og regnvatn af hús- 
um og lóð, út í göluræsið. Húseigandi skal sjá um i 

    ganga frá húsinu út í göluræsið eða rennum þeim, 

  

rennur og sjá um að afrennsli í þeim stíflist ekki. 

Húseigendum eða húsráðendum er skylt að nema í burtu klakaströ oOo ir er 

  

hanga kunna niður úr þakbrúnum húsa þeirra, og hættulegt setur verið fyrir 

umferð, sem og að hreinsa snjó af þökum húsa sinna, ef hætta getur stafað at 

því fyrir vegfarendur. 

ÁM. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar. hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

95. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Akureyrar, en skal þvi 

aðeins beitt utan kaupstaðarlóðarinnar, að það þyki við eiga og því verði við 
komið. 

96. er 

Mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari. skal farið með sem almenn 
lögreglumál. 

97. gr. 

Brot gegn sambykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki 

liggur við þyngri hegning að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 
ára drýgir, skorti á hæfilegri umsjón foreldra eða annara, sem barninu ganga 
í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu 

Hagnaður sá, sem sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu. og enginn 

einstakur maður á löglegt tilkall til, skal upptækur ser og renna, auk sekta, í 535 I i; é 

bæjarsjóð. 

98. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykktinni, 

   má lögreglustjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 

hindra, að vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af 

þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri gerir til að hindra brot seen samþykki 

inni, greiðir bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn 
að fullu,
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Allan kostnað. sem leiðir af framkvæmd á samþykkt þessari, og eigi verð- 11. jan 

ur krafizt af einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður 

100. gr. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykkt fyrir Akureyri, 

15. júni 1920, svo og öll önnur ákvæði, sem kunna að koma í bág við samþykkt 

þessa. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 15. febrúar 1934. 

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

Í dómsmálaráðuneylinn, 11. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir barnaheimilið „Sólheimar“ í 10 

Hverakoti í Grímsnesi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 12. jan 

ráðherra 12. janúar 1931. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir barnaheimilið Sólheima í Hverakoti í Grímsnesi. 

Við undirrituð, ég Guðmundur Einarsson sóknarprestur f. h. barnaheim- 

ilisnefndar þjóðkirkjunnar á Íslandi og g ég Sesselja H. Sigmundsdóttir, for- 

stöðukona barnaheimilisins „Sólheimar“ í Hverakoti, gerum svofellda skipu- 

lagsskrá fyrir barnaheimilið Sólheima í Hverakoti í Grímsnesi: 

Í. er. 

Jarnaheimilið er sjálfseignarslofnun. Eignir stofnunarinnar eru jörðin 

Hverakot ásamt húsum öllum og mannvirkjum, búpeningi. innanstokksmun- 

um. annari búslóð. bókum og öðru því, er stofnun þessari tilheyrir. En á eign 5 

unum hvila þær skuldir, sem stofnað hefir verið til vegna heimilisins 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er sá og skal jafnan vera að veita börnum og 

unglingum sem bezt uppeldi, bæði andlegt og Hkamlegt. Skulu þau börn að 

öðru jöfnu ganga fyrir, sem veikluð eru og vanrækt. Einnig er stofnuninni 

heimilt að taka fávita til umönnunar
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3. ør. 

Lausafé stofnunarinnar má ekki selja né láta af hendi nema andvirðinu 
sé varið tl eflingar henni og samþykki barnaheimilisnefndar komi til. Eigi 
má heldur binda eignir hennar nokkrum veðböndum eða skuldbindingum 
sem óviðkomandi séu tilgangi stofnunarinnar. 

Í. ør. 

Meðan Sesselja H. Sigmundsdóttir heldur heilsu og kröftum hefir hún á 
hendi alla stjórn stofnunarinnar bæði inn á við og út á við með takmörkunum 
þeim, er segir í 3. og 5, gr. 

D. gr, 
Barnaheimilisnefnd þjóðkirkjunnar, eða önnur nefnd í hennar stað kos- 

in á prestastefnu af prestum landsins, hefir rétt til að ráða því hvernig því fé 
skuli varið, er hún leggur til stofnunarinnar eða útvegar henni fyrir milli- 
göngu sína. Þess vegna má ekki heldur veðsetja jörð og hús fyrir nýjum lán- 
um til eflingar stofnuninni nema samþykki nefndarinnar komi til. 

6. gr. 

Forstöðumaður stofnunarinnar serir árlega reikning yfir rekstur hennar 
og efnahag og leggur hann ásamt fylgiskjölum fyrir barnaheimilisnefnd þjóð- 
kirkjunnar til athugunar og úrskurðar. Reikningar stofnunarinnar skulu birt- 
ir ár hvert. 

“. gr. 

Sesselja H. Sigmundsdóttir hefir rétt til að ráða vali eftirmanns síns, er 
hún lætur af stjórn stofnunarinnar, en barnaheimilisnefnd þjóðkirkjunnar 
eða önnur nefnd í hennar stað (sbr. 5. gr.) fær honum skipunarbréf og erind- 
isbréf. Síðan ræður stjórnarnefnd stofnunarinnar (sbr. 8. er.) jafnan forstöðu- 
mannsvali, en að öðru jöfnu skulu þeir ganga fyrir til þeirrar stöðu, sem alizt 
hafa upp á stofnuninni og því næst þeir, sem komnir eru af foreldrum Sesselju, 
þeim Sigmundi Sveinssyni og Kristínu Símonardóttur. 

ð. gr. 

Þegar Sesselja H. Sigmundsdóttir lætur af forstöðu stofnunarinnar. tekur 
barnaheimilisnefndin stjórn stofnunarinnar í sínar hendur og kýs eða lætur 
kjósa þriggja manna stjórn fyrir stofnunina þanni: Sjálf kýs nefndin eða . SS. | ð Í S | A 
prestastefna Islands, ef engin slik nefnd er til tvo menn í stjórnina og einn 
til vara, en fær barnaverndarráð Íslands til að kjósa einn mann og einn vara- 
mann, og skulu þeir kosnir til þrigeja ára í senn, en endurkjósa má þá, ef þeir 
vilja taka starfið að sér. Stjórn þessi hefir öll yfirráð yfir stofnuninni, að því 
leyti, sem hún kýs ekki að fela þau forstöðumanni stofnunarinnar. Stjórnin 
setur starfsreglur fyrir stofnunina í samráði við forstöðumann hennar. Skulu 
þær eftir því, sem við á, vera sniðnar eftir reglum þeim, sem Sesselja Siomunds- 
dóttir kann að hafa sett heimilinu eftir sinn dag =:
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9. ør. 10 
Stofnunin og jörðin, sem heimilið stendur á, skal framvegis heita „Sól- 12. jan. 

heimar“, þegar fengin er til þess heimild hjá Stjórnarráði Íslands. 

10. gr. 

Verði stofnunin lögð niður, skulu skuldlausar eignir hennar renna til upp- 

eldis barna og unglinga, á þann hátt, er þáverandi stjórn hennar þykir bezt 

við eiga. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessari verður því aðeins breytt, að Sesselja Sigmundsdóttir 

og meiri hluti barnaheimilisnefndarinnar verði ásátt um það. En eftir það, er 

Sesselja hefir látið af forstöðu, þá þarf tl breytinga afl atkvæða stjórnar- 

nefndar stofnunarinnar og samþykki prestastefnu. 

12. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagskrá þessari. 

St. í Reykjavík. 2. nóvember 1933. 

Sesselja H. Sigmundsdóttir. Guðm. Einarsson. 

Vitundarvottar: 

Sigm. Sveinsson. 
Sveinbjörn Jónsson. 

REGLUGERÐ 11 
mu . 12. jan. 

um leiðsogu skipa. 

1. gr. 

Öllum leiðsögumálum stjórnar atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið. 

2. gr. 

Í landinu verða fyrst um sinn 17 leiðsöguumdæmi, þar sem löggiltir leið- 

sögumenn starfa samkvæmt reglum þeim, er settar eru í þessari reglugerð, en 

auk þess eru 4 hafnsöguumdæmi, Reykjavík, Ísafjörður, Vestmannaeyjar og 

Hafnarfjörður, og starfa hafnsögumenn þar samkvæmt gildandi reglum á 

hverjum stað. 

Leiðsöguumdæmi eru þessi: 

1. Faæaflói innan línu milli Garðskaga og Malarrifs, að undanskilinni Reykja- 

víkurhöfn og Hafnarfjarðarhöfn. 

2. Ytri hluti Breiðafjarðar: Sandur, Ólafsvík og Grundarfjörður. 

u
m
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11 3. Innri hluti Breiðafjarðar, innan við línu milli Eyrarfjalls við Grundar- 
12. jan. fjörð og Hagatöflu. 

1. Ísafjarðardjúp innan línu milli Stiga og Straumness, að undanskilinni Ísa- 
fjarðarhöfn. 

5. Húnaflói innan Hornbjargs að vestan og Skagarifs að austan. 
6. Skagafjörður innan línu milli Hraunsmúla og Hrolleifshöfða. 
7. Siglufjörður og Eyjafjordur. 

8. Skjalfandt innan linu tr Tjörnesodda norðan við Flatey í Gjögurtá. 
9. Á.rarfjörður innan linu úr Bauðagnúp í Tjörnesodda. 

10. Þistilfjörður innan línu úr Hraunhafnartansa í Langanestá 
11. Vopnafjörður innan línu úr Bjarnarey í Digranes. 

12. Austfirðir frá Glettinganesi að Eystra Horni. 
13. Hornafjörður. 

14. Vestmannaeyjar að undanskilinni Vestinannaeyvjahöfn. 
15. Stokkseyri. 

16. Eyrarbakki 
17. Grindavík. 

Í þessi umdæmi skipar ráðherra leiðsögumenn, ef um hæfa menn er að 
velja, eins marga og á þeim stöðum, er hann telur ástæðu til. 

ð. gr 

Á hverjum stað tilnefnir ráðherra hver sé leiðsöguformaður, og sé hann 
viðurkenndur og vanur sjómaður, vel kunnugur í öllu umdæminu, sbr. þó 2. 
og 7. gr. laga um leiðsögu skipa. Leiðsöguformaður ræður framkvæmd leið- 
sögunnar og ber hinum leiðsögumönnunum að fara eftir fyrirskipunum hans. 

Í. gr. 

Leiðsöguformaður skal sjá um, að leiðsögumenn á staðnum fari að öllu í 
starfi sínu eftir fyrirskipuðum reglum og að þeir tilkynni honum tafarlaust 
allt sem út af ber um siglingaleiðir, vita og sjómerki, allt sem tálmað getur 
siglingum og áríðandi er að kunnsert verði, svo sem um grunn og steina í 
botni, er ekki standa í sjókortum, ísrek, skipsflök eða þessháttar, sem er á 
reki, eða sem valdið setur hættu á siglingaleiðum. Ennfremur ber að tilkynna 
honum öll brot á alþjóðareglum og innlendum reglum og lögum um siglingar 
og skipakomur til landsins. Allt slíkt ber leiðsöguformanni þegar að tilkynna 
hlutaðeigandi yfirvöldum. 

5. gr. 

Nú hættir lögskipaður leiðsögumaður störfum einhverra orsaka vegna, og 

ber þá leiðsöguformanni eða hinum elzia leiðsögumanni á staðnum þegar að 

tilkynna það ráðuneytinu. Gerir ráðuneytið þegar ráðstafanir til að nýr leið- 

sögumaður verði skipaður
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6. gr. 

Nú verður ágreiningur milli leiðsögumanna um atriði er snertir starf þeirra, 

  

  

og skulu þá lei Ssöguformenn umdæmanna reyna að jafna ágreininginn, en 

takist það ekki, sk 

  

al málið borið undir úrskurð ráðherra. 

{. ET. 

ðsskipaður leiðsögumaður úr umdæmi sinu um stundarsakir, veikist 

hann eða geti hann annara orsaka vegna ekki gegnt leiðsögustörfum um tíma, 

ber honum þegar að tjá það hinum? öðrum leiðsögumönnum, sérstaklega leið- 
  

  

söguformanni, en þeim skal gert aðvart, þegar hann getur aftur tekið til starfa. 

eiðsöguformaður gerir þær ráðstafanir sem við eiga til þess að tryggja að 

skip fár leiðsögn. 

Í hvert skipti er leiðsaga hefir farið fram. útfyllir leiðsögumaður þar til 

gerðan tvíritaðan leiðsögumiða, sem skipstjóri undirritar ásamt leiðsögumanni, 

og halda þeir hvor sínum miða. Eftir miðanum er leiðsagan innfærð í dagbók 

leiðsöguumdæmisins. 

9. gr. 

Borgun fyrir leiðsögu er ákveðin í hvert skipti eftir gjaldskrá, er ráðu- 

nevtið hefir staðfest. Gjöldin öll renna til þess leiðsögumanns, er leiðsöguna 

framkvæmir, nema öðruvísi sé ákveðið. 

10. gr. 

Nú greiðir skipstjóri ekki leiðsögumanni lögboðið gjald. og ber þá leið- 

sögumanni að tjá það lögreglustjóra á þeim stað þar sem skipið er, og má þá 

ekki afgreiða skipið fyr en skipstjóri hefir greitt gjald þetta tvöfalt eða trygg- 

ing hefir verið sett fyrir greiðslunni (sbr. 25. gr. laga nr. 48, 1933). Ef skip- 

greiðslu, ber honum, áður en hann fær afgreiðslu, að setja 

málskostnaði, og tilnefna mann hér á landi      
sem mæli fyrir hans hönd fyrir rétti í málinu. 

il. gr. 

Hverjum leiðsögumanni ber að gera tollinnheimtumanni og lögreglu- 
J 3 5 5 5 

stjóra aðvart um si sem grunur er um að ekki séu í löglegum erindum svo 

sem vinni að ólöðslegri fermingu eða affermingu. Leiðsögumönnum ber að öllu 

að fara eftir rex alt n hafnarnefnda, toll- og heilbrigðisstjórnar. > . 5 

12. or 

Þá er leiðsögumaður fer út í skip til bess ad leiðbeina því, ber honum að 
1 

hafa meðferðis hið löggilta leiðsöguskírteini svo og lög um leiðsögu skipa, 

  

regluserð og gjaldskrá um leiðsögu. og leiðsögumiða til útfyllingar. 

1934 

11 
12. jan
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11 13. gr. 
12. jan. Ráðunevtið afhendir hverjum leiðsögumanni hið lögskipaða skírteini til 

afnota, en er leiðsögumaður lætur af starfi, skal hann endursenda það. 

14. gr. 
Á hverjum Þát. er hefir starfandi leiðsögumann innan borðs, skal sýna 

Hlagg, sem skipt er í 2 jafnstóra lóðrétta reiti, innri reiturinn er hvítur, hinn 
vtri rauður, alþjóðamerkið „H“. Þessi flögg leggja leiðsögumenn sjálfir til. 

15. gr. 

Leiðsögumönnum ber eftir fongum ad skyggnast eftir skipum, er nålgast 
med leidsågumerki uppi. Nu sést til skips, er óskar eftir leiðsögumanni, og skal 
þá þegar gera leiðsöguformanni aðvart, en hann ákveður hver leiðsögumanna 
fari út í skipið. Í fjarveru leiðsöguformanns ákveður þetta sá leiðsögumanna, 
sem næstur er leiðsöguformanni að starfsaldri. Leiðsöguformaður skal sjá um 
að allir leiðsögumenn á staðnum fái tækifæri til að leiðbeina skipum. 

16. gr. 
Merki þau, sem skip nota til að kalla í leiðsögumann eru þessi: 
Að degi til: 

1. Þjóðfáninn að hún á framsiglu eða þjóðfáninn með hvítri rönd allt um 
kring. 

2. Alþjóðamerkið „PT“ (þarf leiðsögumann) á framsiglu. 

3. Alþjóðamerkið „G“ á framsiglu. 

Að nóttu til: 

4. Skært hvítt ljós ofan við borðstokk, sem brugðið er upp með stuttu milli- 
bili, Í mín. í senn. 

0. „Bláljós“ (pvroteknisk ljós) 15. hverja minútu. 

6. Alþjóðamerkið „PT“ með Morse-merkjum, en þess skal sæta, að 5. merki 
sé ætíð gefið í sambandi við 4. eða 6. merki og að 6. merki sé, ef unnt er 
gefið í sambandi við 4. eða 5. merki. Þegar búast má við að leiðsögumenn 
vegna þoku eða annarra ástæðna geti ekki séð þessi merki, má kalla í 
leiðsögumann með hljóðpípu skipsins, þannig að allsherjarmerkið „PT“ 
sé útvarpað með Morse-hljóðum. 

Ofangreind merki mega skipstjórar ekki gefa í öðrum tilgangi heldur en 
að kalla í leiðsögumann. 

17. ør. 

Þá er leiðsögumaður er kominn út í skip til þess að leiðbeina því, dregur 
skipstjóri niður kallmerkið um leiðsögumann. 

18. gr. 

Nú er leiðsögumaður á skipi, og er hann þá talinn starfandi meðan skipið 
er á siglingu innan umdæmis hans. Skipstjóra er þó heimilt að láta hann fara
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af skipi hvar sem er, leiðsögumanni að hættulausu, gegn því að greiða honum 

heimferðarkostnað og dagpeninga samkvæmt gjaldskrá. Nú kemur skipið út 

fyrir takmörk umdæmisins, og er þá skipstjóra heimilt að nota hann áfram 

sem leiðsögumann, gegn gjaldi, sem samið er um, þangað til komið er inn 

á annað leiðsösuumdæmi. Leiðsögumaður má fylgja skipinu gegn dagpeningum 

og heimferðarkostnaði, ef skipstjóri kýs það heldur og leiðsögumaður fellst á 

það. Leiðsögumanni er þó alltaf heimilt að fara af skipinu, þegar það er 

komið út fyrir umdæmistakmörk hans. Nú kemur skipið inn á annað leið- 

söguumdæmi, og skal þá skipstjóri, ef hann þarfnast leiðsögu um það svæði, 

kalla leiðsögumann umdæmisins með venjulegum merkjum, en heimilt er hin- 

um fyrra leiðsögumanni að leiðbeina skipinu gegn greiðslu samkvæmt gjald- 

skrá, þar til hinn nýi leiðsögumaður er kominn á skipsfjöl, en ekki lengur. 

Eftir það ber honum fæði og dagpeningar samkvæmt gjaldskrá. 

19. gr. 

Það er á valdi skipstjóra hvort hann notar leiðsögumann eða ekki, þar 

sem eigi er öðruvísi ákveðið með sérstökum lögum eða reglugerðum, svo sem 

i Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og á Ísafirði. Þó skal við inn- 

siglinguna á Hvammsfjörð öllum skipum yfir 60 smál. brúttó skylt að taka 

leiðsögumann í Stykkishólmi og láta hann leiðbeina skipinu meðan það er á 

siglingu inn og út um Hvamnsfjarðarröst. Fyrir leiðsögu á þessu svæði er 

farið eftir sérstakri sjaldskrá en ekki eftir hinni venjulegu vegalengdarsjald- 

skrá. 

20. gr. 

Hverjum leiðsögumanni er heimilt, þegar hann óskar þess, að hafa með 

sér aðstoðarmann, og ber skipstjóra að veita honum hvildarstað og ókeypis 

fæði svo og heimferðarkostnað, en hvorki kaup né dagpeninga. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 48, 19. júní 1983 um 

leiðsögu skipa til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og sanmgöngumálaráðuneylið, 12. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1934 

11 
12. jan.
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12 GJALDSKRA 
12. jan. SU FX 2 sx f 

fyrir leiðsögu við Ísland. 

I. KAFLI 

Sumargjaldskrá (á tímabilinu í. april til 30. september) I I 

l. gr. 

Gjald fyrir leiðsögu er miðað við djúpristu skipsins og brúttó stærð þess 
í sambandi við vegaleiðina, sem skipinu er leiðbeint. 

2. gr 

Fyrir hvern desimetra allt að 3 metrum, sem skipið ristir (þar sem það 
liggur dýpst). greiðast 10 aurar. Fyrir hvern dm., sem er fram vfir 3 metra 
allt ad 4 m., greidist 30 aurar, fyrir hvern dm. fram yfir 4 m. allt ad 5 m., 
greidist 60 aurar, frå 5—6 m. 100 aurar, en fyrir hvern dm. fram yfir 6 mm. 
greiðist 150 aurar. Brot úr dm. telst sem heill dm. 

3. gr. 

Fyrir hverja sjómilu eða brot úr sjåmilu sem leiðsögumaður leiðbeinir 
skipum skulu greiddir: 

Fyrir skip allt að 100 smál. brúttó .. 0 Re 60 aurar 

100 smál. og þar yfir allt að 200 ......... 75 

200 - 300 HERIR 90 

300 - 400 .......... 105 

100 - - 500 2... 120 
500 - - 600 re 155 

600 — - 700 .. ….. 150 

700. - - — 800 ........ . 165 

800 — 900 .......... 180 

900 - - 1000 195 

1000 - - — 1100 0. 210 

1100 - - - 1200 225 
1200 1300 235 

- — 1300 —  - - 1400 245 
—  — 1400 — — - - 1500 .... „.. 255 

-- 1500 — -- — 1600 260 

— — 1600 - — — — 1700 2242222. 265 
1700 — - — 1800 ...….. 270 

1800 — og Meira „0... eeee 275 

Minnsta leiðsögugjald skal vera 20 kr. 

Fyrir skip sem fara eftir fastri áætlun lækka gjöldin um 257
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Noti skip sama leiðsögumann fram og aftur, greiðast aðeins *s af vega- 12 

lengdargjöldunum samkv. þessari gr. fyrir heimleiðina, en heimleið er talin 12. jan. 

frá síðasta viðkomustað til heimilisstaðar leiðsögumannsins. 

4. gr. 

Nú fer skipið ekki beina leið, heldur stendur það við til þess að fá afgreiðslu, 

og sé viðstaðan lengri en 6 kist., og á þá leiðsögumaður tilkall til dagpeninga 

fyrir þann tíma, sem viðstaðan fer fram úr 6 klst. á hverjum stað, og séu dag- 

þeningarnir miðaðir við Í kr. á klst. Auk þess ber honum fæði fyrir sjálfan sig 

og hjálparmann, er hann kann að hafa með sér. 

5. gr. 

Nú fer leiðsögumaður ekki með skipinu heim til sín, heldur fer hann heim í 
eigin bát. Bera honum þá heimferðarpeningar, sem eru Í kr. fyrir hverja sjó- 

mílu, en hafi hann engan bát og þurfi að fara landveg eða með skipi frá þeirri 

höfn, þar sem hann yfirgefur skipið, skulu heimferðarpeningar ákveðnir eftir 

vegalengd og ástæðum og eftir samkomulagi milli skipstjóra og leiðsögumanns. 

Náist ekki samkomulag, ákveður ráðherra gjaldið, en skipstjóri setur tryggingu 

fyrir greiðslu þess. 

6. gr. 

Fyrir leiðsögu um Hvammsfjarðarröst greiðast þessi gjöld: 

Fyrir eina ferð um röstina: 

Skip minni en 500 smál. ........ SR HIÐ MR 25 kr. 

500 smál. og meira allt að 700 .....0 35 

700 900 snseneenenernrnrenes 45 

900 1100 öð 

1100 1300 65 

1300 1500 lo 75 
1500 1800 85 

1800 og stærri „0... 95 

Fyrir leiðbeiningar fram og aftur um 

ur á skipinu meðan það er á Hvammsfirði: 

Skip minni en 500 smál. 

að 700 

38 kr. 

500 smál. og meira allt 53 

700 - 900 68 

900 1100 83 

1100 1300 98 

— 1300 — - - 1500 113 

— 1500 — 1800 128 - 

1800 og stærri ..............… vene 143 — 

Auk þessara gjalda greiðist djúpristugjald samkvæmt 1. kafla 2. gr. Fyrir 

skip, sem fara eftir fastri áætlun, lækka gjöldin um 25%.



1934 

12 
12. jan. 

13 
16. jan. 

44 

Dvelji leiðsögumaður á skipinu samkvæmt beiðni skipstjóra eða verði 
hann veðurtepptur á því meðan skipið er á Hvammsfirði, fær hann 20 kr. 
dagpeninga. 

IL KAFLI 

Vetrargjaldskrá (á tímabilinu 1. október öl. marz). 

7. gr. 

Gjöldin samkvæmt 2., 3., 5. og 6. gr. hækka um einn þriðjung, en sam- >» 

kvæmt 4. gr. haldast þau óbreytt. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 18, 19. júní 1933, um 
leiðsögu skipa, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 192. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um útflutning á fiski til Bretlands. 

1. gr. 

Engan nýjan eða frystan fisk (þar með talin sild) eða óverkaðan saltfisk, 

má flytja til Bretlands án leyfis atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

2. gr. 

Hverri leyfisbeiðni skal fylgja skýrsla um þessi atriði: 

Með hvaða skipi fiskurinn er sendur. 

2. Fiskmagnið ef unnt er. 

3. Tilhvaða hafnar og firma í Bretlandi fiskurinn er sendur. 

3. gr. 
Útflytjendur skulu, svo fljótt sem unnt er, afhenda Fiskifélagi Íslands af- 

rit af sölureikningi með tilgreindu magni hverrar fisktegundar og verði. Í 

reikningnum skal tilgreina þann þunga, sem tilkynntur hefir verið brezka 

fiskimálaráðuneytinu. 

Til bráðabirgða skulu útflytjendur láta umboðsmenn sina í Bretlandi 

síma Fiskifélaginu magn fiskjarins í enskum vættum (ewts), þegar salan hefir
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farið fram, ef fiskmagnið hefir ekki verið tiloreint nákvæmlega eftir fyrir- 
fun hæ) . =. 

mælum 2. gr. 16. jan. 

Nú er fískur seldur í erlend skip, sem kaupa fyrir eigin reikning, og skulu 

þá bæði seljendur og umboðsmenn hins erlenda skips. gefa skýrslu um fisk- 

magn og verð sundurliðað á þann hátt, sem Fiskifélagið fyrirskipar. 

  

tjendur hafa ekki afhent Fiskifélaginu afrit af sölureikningi sam- dø
 Ef utf 

kvæmt 3. gr., innan månadar få á því að salan fór fram, geta beir ekki vænzt 

  

bess ad rådunevtid veiti þeim sölulevfi ad nyju, fyr en afrit reikningsins hefir 

  

verid afhent. 

D. oT. 

en reglugerð þessari varðar sektum allt að 10000 krónum. rot 

  

  

6. er, 

Með mál út af brotum segn reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 88, 19. júní 1933, til 505 i 

þess að öðlast gildi þegar í stað.   

Atvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 16. janúar 1934. ( i Yy i . 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUR 14 
19, jan 

smatsmanna. 

  

um störf | 

samkvæmi 6. gr. laga nr. 42, 19. júní 1933. um vinnslu, verkun og mat 

meðalalýsis, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði um störf lysismatsmanna. 

1. gr. 

Lögreglustjóri skipar lýsismatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað. Fer 

nm tölu þeirra oe val eftir tillögum vfirlysismalsmanns. g g ) ! 

ð. gr. 

Lysismalsmenn skulu kosta kapps um að verða sem færastir í því að 

dæma um verkun og gæði meðalalýsis. Ber þeim að vanda matið svo sem mest 5 

má verða, svo ad islenzkt medalalysi geti ordid í sem beztu áliti á erlendum 

markaði.



jan 

3. gr. 

Yfirlysismatsmadur er yfirboðari lysismatsmanna, og er þeim skylt að 

hlýða fyrirmælum hans í öllu, sem lýtur að lýsismati. 

ST. 
L. > 

Lysismatsmanni ber ad framkvæma mat og vigtun å lysi i umdæmi sinu 

eftir beiðni framleiðenda eða þeirra, sem fást við verzlun með meðalalýsi. Ut- 

an síns umdæmis skal matsmaður aðeins framkvæma mat í samráði við vfir- 

lvsismalsmann. Ef sérstaklega stendur á. má lysismatsmaður, á sína ábyrgð, 

láta annan lögeiltan vigtarmann framkvæma vistun á lysi. 

ð. ST 

Lysismatsmenn skulu halda nákvæma skrá vfir allt lýsi, sem metið er 

og gefa um það skyrslu til vfirlvsismatsmanns ársfjórðungslega eða oftar, ef 

ástæða þykir tl. Í skýrslunni skal tilgreint lifrarmagn það, sem brætt hefir 

verið og hve mikið hefir verið flutt út af hverri tegund lýsis ásamt lysismagni 

í hverjum flokki. Lýsisframleiðendum ber skvida til að láta lýsismatsmönn- 

um í té upplýsingar um lifrarmasn það, sem þeir hafa brætt. 

6. gr 
Lýsismalsmönnum er skylt að fylgja reglum þeim, sem settar verða um 

  

rannsókn, flokkun, umbúðir og merkingu meðalalysis. Þeir skulu undirrita 

vottorð um sæði og þunga lýsissendinga Úl útlanda, eftir nánari reglum, er 

atvinnumálaráðunevtið setur, en þó því aðeins að sendingin sé yfir 10 kg. 

að þvned 

7. gr 

Lýsismalsmönnum ber kaup fyrir starf sitt samkvæmt því, sem hér segir: 

Í. Þegar lýsi er metið úr geymi greiðist 20 aurar fyrir hver 100 kg. 

2. Fyrir mal á lvsí utan sevmis greiðist J5 aurar á hverja tunnu, sem inni- 

heldur allt að 100 kg., en 70 aurar fyrir hverja tunnu eða fat, sem inni- 

heldur þar yfir, allt að 200 kg. Sé um stærri ílát að ræða sé greiðslan 35 

aurar á hver 100 kg. 

3. Ferðakostnaður og dvalarkostnaður í sambandi við lysismat utan bú- 

staðar (kaupstaðar eða kauptúns) lysismatsmanns greiðist af þeim, er 

mals beiðist. Verði deila um nefndar greiðslur gildir úrskurður yfirlýsis- 

malsnanns. Úrskurði hans má þó skjóta til atvinnumálaráðherra. 

Matsmenn mega ekki þiggja neina aukaþóknun eða hlunnindi hjá þeim, 

sem þeir meta fyrir 

8. gr. 

Lysismatsenn rita undir drengskaparheit um, að þeir vilji með alúð og 

kostgæfni rækja skyldur þær, sem þeim eru á herðar lagðar með reglum þess- 

um, og verða að sætla sie við þær breytingar, sem gerðar kunna að verða á 

þeim
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c Sa t bær misfellur å starfi lýsismatsmanns, er telja verður að stafi af 14 

  

itaverðu í gáleysi eða vanrækslu ber hann ábyrgð á tjóni, er af þvi kann að 19. jan. 

leiða. 

9. gr. 

Nú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða leysir það illa af hendi að dómi 

vfirlysismatsmanns, og skal vfirlysismatsmanni þá heimilt að vikja honum frá 

um stundarsakir, en tilkynna skal hann Ea lögreglustjóra sam- 

stundis þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinum brotlega lýsismatsmanni endan- 

"ga frá, eftir rannsókn á máli hans, og skipar annan í hans stað. 

10. gr. 

Með mal út af brotum á reglum þessum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Um refsingar fyrir brot lývsismatsmanna gegn ákvæðum ofannefndra laga, 

nr. 42 frå 1935 og reglna þessara, fer sem um brot opinberra starfsmanna 

almennt. 

íeglur þessar öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

v rigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 15 
. se |x: A 19. jan. 

um viðauka við reglugerð um eftirlií með verksmiðjum og vélum, 

.„ febrúar 1929. 

1. gr. 

Aftan við o. gr. bætist ny málser., er orðist svo: 

Eimkatlar með vinnuþrysting yfir 8 kg./em.? og aðrir katlar þar sem 

framkvæmi af hitafleti í ferm. og þrystingi í kg/em.? er yfir 30, mega ekki 

standa í, undir eða yfir stofum, þar sem aðrir en gæzlumenn ketilsins hafast 

við að staðaldri. 
rn 
Fveir eða fleiri katlar sem samtímis eru í notkun, teljast sem einn ketill. 

“ 2. gr. 

Aftan við 45. or. bætist 2 nyjar málsgreinar, er orðist svo: 

  

Skoðun samkvæmt 46. gr. telst aðalskoðun. Þegar nýrri vél er bætt við í 

eldri verksmiðju eða verkstæði skal fara fram aðalskoðun á henni. sérstaklega 

með tillit til örvggisumbúnaðar.
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15 Adalskodun å verksmidjum, verkstædum og vinnustöðum skal venjulega 
19. jan. fara fram fjórða hvert ár. Þó skal aðalskoðun á fólkslvftum venjulega fara 

fram árlega. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 24, 7. maí 1928 til að 
öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

16 REGLUR 
21. jan SN 4: sn: … a . ” fyrir styrkveitingu, er geri blindum mönnum hægara fyrir um afnot útvarps. 

1. gr. 

samkvæmt ályktun Alþingis 7. desember 1933 hefir ríkisstjórnin ákveðið 

að Blindravinafélagi Íslands skuli greiddar á árinu 1933 1500 kr. til þess að 

gera fátækum blindum mönnum hægara fyrir að hagnýta sér útvarp. Skal 

upphæð þessi lögð í sérstakan sjóð, er nefnist „Útvarpsnotasjóður blindra“. 

Sjóði þessum skal verja til greiðslu afnotagjalds útvarps fyrir fátæka blinda 

menn, sem hafa sérstakt heimili, en því næst á hvern þann annan hátt, er 

gerir fátækum blindum mönnum, sem örðugast eiga aðstöðu, hægara fyrir 
3 

um að hagnýta sér útvarp. 

2. gr. 

Vidtækjaverzlun Islands lætur blindravinafélaginu i té 10 vidtæki til af- 

nota handa blindum mönnum. 

Lán til blindra manna á viðtækjum þessum skulu bundin þeim skilyrð- 

um, að hvorki umsækjandi né aðstandendur hans séu svo efnum búnir, að 

þeim sé kleift að eignast útvarpsviðtæki eða fá aðgang að útvarpi. Skulu þeir 

ávallt sitja fyrir, sem hafa sérstakt heimili og örðugasta eisa aðstöðu. 

3. er. 

Umsóknir skulu sendar Blindravinafélagi Íslands, og fylgi þeim vottorð 

sóknarprests og hreppsnefndaroddvita eða fátækrafulltrúa um efnahags- 

ástæður og heimilishætti hinna blindu manna, einnig skattframtal húsráðanda. 

Stjórn blindravinafélagsins ákveður síðan hverjir af umsækjendunum 

skuli hljóta styrk úr sjóðnum og ennfremur hverjum skuli lána útvarpsviðtæki.
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á. gr. 16 
Skýrsla um styrkveitingar úr „Utvarpsnotasjóði blindra“ og um útlán út- 27. jan 

varpsviðtækja, skal senda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu og skrif- 

stofu útvarpsins á ári hverju. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt þingsálvktun 7. desember 1933 

til þess að öðlast þegar gildi. 

Afvinnu- og saængöngumálaráðuneytið, 27. jannar 1954 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason 

AJ
 

AUGLYSING 1 
31. tan 

um breyting á erindisbréfi um skoðunarmenn bifreiða, frá 1. febrúar 1928. 

1. gr. 

3. málsgrein 5. gr. erindisbréfsins orðist svo: 

Svo skal hann og sæta þess, að þeir sem heimild hafa til kennslu í bif 

reiðaakstri hagi kennslunni samkvæmt ákvæðum reglugerðar, er þar um gildir. 

Ennfremur að kennslubifreiðar fullnægi settum ákvæðum. 

2. gr. 
3 síðustu málsgreinar 9. gr. falli niður og komi í stað þeirra ný málsgrein 

svo hljóðandi: 

Ráðuneytið ræður skoðunarmenn í Suðurlandsumdæmi og greiðir þeim 

kaup samkvæmt sérstökum ákvæðum í skipunarbréfi. Á sama hátt má ráða 

skoðunarmenn í öðrum umdæmum. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. janúar 1934 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason
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18 REGLUGERÐ 
12. febr. . i [… 

fyrir barnaskéla Reykjavikur. 

I. 

Um tilgang skólans 

1. ør. 

Það er tilgangur skólans, að veita nemendum sem hagnytasta þekkingu í 

g þeim fræðigreinum, sem kenndar eru í skólanum. og að hafa heillavænleg áhrif 
á hugsunarhátt þeirra og siðferði, svo þeir geti orðið góðir og nýtir menn 

IT, 

Um inntöku nemenda í skólann. 

2. gr. 
fæ) 

Í skólann skulu ganga öll skólaskvid börn í Bevkjavíkurskólahéraði, nema 
þau, sem verða undanþegin samkvæint lögum. 

3. gr. 

Skólarnir skulu starfa i 71% månud ad medtåldum leyfum. Skulu beir byrja 
1. okt. og enda 14. maí ár hvert. 

Öll börn, sem skólann eiga að sækja, skulu koma í skólaársbyrjun og vera 
Í skólanum út allan námstímann, þangað til prófi er lokið. Undantekningar frá 
þessu geta því aðeins átt sér stað, að veikindi, flutningar eða aðrar knýjandi á- 
stæður séu fyrir hendi, og skal skólanefnd, að fengnum tillögum skólastjóra, 
skera úr því, hvort ástæður eru fullnægjandi. 

III. 

Um lenyft. 

Í. ør 

Leyfi skulu vera þessi: 

I. Fullveldisdagurinn Í. des. 
> 

2. Jolaleyfi frå 23. des. til 6. jan. að báðum dögum meðtöldum. 
3. Öskudagurinn. 

> 
Påskaleyfi, frå midvikudegi fyrir skirdag til 3. i påskum ad bådum dågum 
meðtöldum. 

ð. Sumardagurinn fyrsti.
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6. Sé hvítasunna áður en skóli hættir störfum (þ. e. fyrir 14, mai) skal vera 18 

hvítasunnuleyfi frá laugardegi til næsta þriðjudags að báðum dögum með- 12 

töldum. 

Auk þess veitir skólastjóri leyfi einn dag í hverjum mánuði 

Leyfi frá einstökum kennslustundum veitir skólastjóri. Hann ákveður 

einnig hve langan tíma börnin fá til undirbúnings undir próf 

IV 

Um kennara skólans og starfsfólk 

D. gr 

Fastir kennarar skólans skulu settir og skipaðir og starfsvið þeirra og rett. 

indi ákveðin samkvæmt gildandi lögum um skipun og laun barnakennara. 

Skólanefnd ræður stundakennara og forfallakennara að fengnum tillögum 

skólastjóra. Dyraverði og annað starfsfólk skólans ræður skólanefnd einnig að 

fengnum tillögum skólastjóra og setur starfsfólki erindisbréf, ef þurfa þykir 

Kennarar og starfsfólk skólans leggi fram við byrjun hvers skólaárs vottorð 

skólalæknis eða héraðslæknis um, að Þeir séu ekki haldnir neinum næmunt 

sjúkdómi, og sýkist þeir af næmum sjúkdómi á skólaárinu, skulu þeir leggja 

fram samskonar vottorð, áður en þeir koma í skólann að nvju 

v 

Um nemendur skolans 

6. gr 

Börn þau, sem í skólann ganga, skulu jafnt í kennslustundum sem utan 

þeirra hegða sér siðsamlega og sýna kennurunum virðingu og hlýðni. 

Að fengnum tillögum skólastjóra setur skólanefnd regluserð um aga og 

aðra reglu í skólanum. Hún setur einnig að fengnum tillögum skólastjóra og 

skóla- eða héraðslæknis reglur um notkun skólahúsanna utan kennslustunda og 

hollustuhætti þeirra. 

7. er. 

Börn, er sýkjast af næmum sjúkdómi, mega ekki sækja skólann fyr en þau 

hafa fengið vottorð skóla- eða héraðslæknis um, að af þeim stafi engin simi! 

hætta. 

Geri barn sig sekt í ósæmilegu athæfi eða brjóti í bág við settar reglur og 

fyrirskipanir skólans og álítist að hafi spillandi áhrif á önnur börn, og láti eigi 

skipast við áminningar og fortölur kennara, getur skólastjóri 1 samráði við 

kennara vísað því tafarlaust úr skóla, og er þá skólastjóra skylt að tilkynna það 
Ss
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18 

1 

2 

strax skólanefnd og barnaverndarnefnd. Sé brottrekstrarsök barnsins ekki þess 
12. febr. eðlis, að hún, að athuguðu máli. komi undir ák væði barnaverndarlasanna, ber 

skólanefnd að annast um. að það fái fullnægjndi fræðslu utan skóla. 

VI 

9. or, 

Skólanefnd heldur bréfabók og gerðabók: en í skólanum skulu vera bréfa. 
bók, dagbækur og prófbækur og ber skólastjóra að sjá um, að reglulega sé í Us 

í 

þær ritað. 

10, ør. 
Skyrslur bær og skirteini, sem yfirstjórn fræðslumála heimtar um próf, 

hús, kennsluáhöld og hvað annað, er að skólahaldinu lýtur, semur skólastjóri 

f iðir það til fræðslumálastjóra 
Skólanefnd sér um að reikningur yfir skólahaldið í heild sinni verði árlega 
sendur fræðslumálastjóra. 

og leggur fyrir skólanefnd, sem síðan a     

VIL 

Um námsgreinar og slundalöflur o. fl. 

11. gr. 
bessar nåmsgreinar skal kenna i skålanum: 

1. Íslenzku (lestur, kvæði, stíla. málfræði). 
2. Skrift. 

0. Kristin fræði. 

1. Reikning. 

5. Sögu. 

6. Landafræði. 

7. Náttúrufræði. 
8. Söng. 

9. Leikfimi. 

10. Sund. 

1. Teiknun. 

12. Handavinnu. 

15. Matreiðslu. 

Skólanefnd má, að fengnum tillögum skólastjóra, láta kenna fleiri náms- 
greinar eftir því, sem ástæður leyfa og kröfur tímans útheimta, t. d. dönsku 
og ensku. 

Heimilt er forráðamönnum barna að fá þau undanþegin kennslu í kristn- 
um fræðum.



12. gr. 

I 

ar, og skal leggja sérstaka åherzlu å bær greinar sem lågbodnar eru, og sær- 

  

tar (sbr. nåmsskrå). 

13. or. &] 
> 

Um árspróf og fullnaðarpróf fer eftir því, sem segir í reglugerð um barna- 

próf. 

14. gr. 

Verði ágreiningur út af ákvæðum reglugerðar þessarar skal skjóta hon- 

um undir úrskurð fræðslumálastjórnarinnar. 

Samkvæmt 28. gr. laga nr. 40 frá 15. Júní 1926, um fræðslu barna, staðfestist 

hér með framanrituð reglugerð til að öðlast gildi strax. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 12. febrúar 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Gissur Bergsteinsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um hafnargjöld í Reykjavík, frá 30. maí 1920. 

1. gr. 

Vörugjald af fiskmjóli skal vera 2 kr. af hverri smálest frá 1. janúar 1934 

til 1. janúar 1955 að telja, og síðan framvegis unz breyting verður á þessu gerð 

med að minnsta kosti 6 mánaða fyrirvara. 

2. ør. 

Frå 1. januar 1934 til 1, januar 1955 ad telja, og sidan framvegis unz breyt- 

ing verður á þessu gerð, með að minnsta kosti 6 mánaða fyrirvara, skal veita 

öllum fiskiskipum, sem skrásett eru í Beykjavik eða gerð út þaðan, 50% afslátt 

um lestagjöldum, vita- og sæmerkjagjöldum, bryggjugjöldum og hafnsögu- 

  

Beykjavikurhafnar. 

Í sama tímabili skal veita 56% afslátt af vörugjaldi af útfluttum þurrum 

3. gr. 

d lidur 17. gr. reglugerdarinnar ordist svo: 

Kol, olia, vistir og adrar naudsynjar skipa og håta til eigin notkunar, sem 

7 

1934 

18 
12. febr. 

19 

16. febr.
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19 fluttar eru úr landi og ennfremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk fiski- 
16. febr. skip til eigin afnota. 

Með reglugerð þessari eru úr gildi felldar reglugerðir, um breyting á reglu- 
serð um hafnargjöld í Reykjavík frá 26. febrúar 1932 og frá 18. marz 1938. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt, 
staðfestist hér með 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. febrúar 1934 

Magnús Guðmundsson. 

v igfús Einar SsOnN, 

20 SAMÞYKKT 

fyrir Fiskiræktar- og veiðifélagið Blanda. 

Í. or. 

Félagið heitir Fiskiræktar- og veiðifélasið Blanda. Heimili þess og varnar 
þing er í Bólstaðarhlið. 

2. gr. 

Félagssvæðið eru þessar jarðir: Þröm, Eldjárnsstaðir, Eiðsstaðir, Guð- 
laugsstaðir, Höllustaðir, Syðri-Löngumýri, Ytri-Löngumyri, Tungunes, Kára- 
staðir, Ásar, Hamar, Gunnfríðarstaðir, Kagaðarhóll, smyrlaberg, Kaldakinn, 
Hnjúkar, Blönduós. Enni, Breiðavað, Björnólfsstaðir, Yztasil, Miðeil, Engihlið. 
Glaumbær, Fremstagil. Geitaskarð. Holtastaðir með kotinu. Hvammur. Mó- 

berg, Strjúgsstaðir, Gunnsteinsstaðir með Hólabæ, Auðólfsstaðir, Æsustaðir, 
Gautsdalur, Mörk, Hvammur, Mjóidalur, Þverárdalur, Kálfárdalur, Bólstaðar- 
hlíð, Botnastaðir, Gil, Fjósar, Skeggstaðir, Brattahlíð. Brún. Eiríksstaðir. Torfu- 
staðir, Barkarslaðir, Beresstaðir, Leifssladir med Steinårgerdi, Steiná, Hóll, 
Skottastaðir, Hvammur, Kúfustaðir. Stafn, Fossar, Rugludalur, Bollastaðir, Ey- 
vindarstaðir, Austurblíð, Brandsstaðir, Blöndudalshólar, Syðra-Tungukot, 
Finnstunga, Ytra-Tungukot. 

” 
ð. ET 

Verkefni félagsins er: 

a. að koma á og auka lax- og göngusilungs-veiði í Blöndu og ám, sem í hana 
falla, svo sem með aðflutningi seiða, klaki, friðun, eyðing sels og annars 

  

eiðivargs, ennfremur með því að laga farveg til að greiða fyrir fiskaför. 

  

b. að reka alla lax- og göngusilungsveiði í fiskihverfinu, og er því öllum, 
sem veiðirétt eiga þar, óheimilt að stunda slíka veiði; þó má veiðifélagið 
selja á leigu stangaveiði og annan veiðirétt í fiskihverfinu. 5
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Á. gr. 20 

Stjórnina skipa fimm menn. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára 22. febr 

í senn og ski    

    

árin: einn eftir eitt ár en tveir eftir 

tvö ár ettir 

  

Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu ef þess er óskað. Enginn atkvæðis- 

bær féla tur skora, osnin í stjórn, nema lögmæt forföll     

  

banni eða ha 

Stjórnin ber ábyrgð á eiosum félagsins. 
1 i Á stjórnarfundum ræt Hl atkvæða úrshtum 

  

>. OT, 

  

á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. For- 

sins út á við og hefir yfirumsjón með öllum störfum    

   

  

boðar bl allra funda og stýrir þeim. Stjórnin fær þóknun 
   

  

gildandi gjaldskrá félagsins settri 5.     
marz 1931 St.t. bls. 4951 1930).    

sins skipt milli félagsmanna og er hún þvi 

jafnfr mdur getur þó árlega ákveðið, að allur 

arður eða nokkur Gjaldskránni og arðskránni má =,
 

     
, sem gilda um brevtingar á samþykktinni.    aðeins breyta san 

1. ST. 

Andvirði veiðinnar skal varið þannig: 

ur kostnaður við veiðina og, sem af henni 

  

1 | Í „Rr Í. Greiddur sölukostnaður og 

; ør tj lavvejdj 4 fél einhver ljón á laxveiði á tei 
   

gssvæðinu vegna félagsveiðinnar og hafi 
; 

verið stunduð síðastliðin 10 

    

    

bá á hann kröfu á endurgjaldi fyrir 

n missi, ep iðist af andvirði félagsveiðinnar, þegar fyrsti Hður er    
greiddur. 

Náist ekki samkomulag mill félagsins og þess, er fyrir skaðanum 

( lómkvaddir menn meta hreinan ágóða 

veiðina og söluna). er hlutaðeigandi 

og skipta þeirri upphæð, er þá fæst 

sem félagið skal árlega greiða hlutaðeis- 

hrökkva Hl. Áð öðrum kosti fá þessir aðilar 

meðan þær hrökkva. 

a árnar, skal þá endurgjaldskröfunni skipt 

að ekki séu líkur til að hlutaðeigendur 

    

HISSI SVO DOKKPII NOT 
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5. Því sem þá verður eftir, skal annaðhvort skipt á milli félagsmanna sam- 
kvæmt arðskránni eða lagt í sjóð félagsins. 

8. gr. 

Gjalddagi árgjaldanna er 15. júlí og má taka þau lögtaki. 

9. gr. 

Aðalfundur skal haldinn í marzmánuði ár hvert og skal hann boðaður 
með þriggja vikna fyrirvara mað auglýsingu á þessum stöðum: Bólstaðarhlíð, 
Ytri-Löngumýri, Holtastöðum og Blönduósi. Jafnframt skulu á sömu stöðum 
lagðar fram til synis helztu tillögur stjórnarinnar um starfrækslu félagsins 
á því ári. 

Á fundinum leggur stjórnin fram endurskoðaða reikninga félagsins fyrir 
síðastliðið ár, skýrir frá störfum þess á liðna árinu og leggur fram áætlun um 
starfstilhögun og starfrækslukostnað á yfirstandandi ári. 

Aðalfundur ákveður árgjaldið. hve miklu skuli úthlutað af arði. hvernig 
veiði skuli rekin á árinu, hverju skuli varið til fiskiræktar og svo framvegis. 

Aðalfundur kýs stjórn og tvo endurskoðendur reikninga. 
Afl atkvæða ræður árslitum mála á fundum nema þar sem öðruvísi er 

ákveðið í samþykkt þessari. 

10. 

Stjórn félagsins boðar til aukafunda þegar henni þvkir ástæða til eða '% 

or gr. 

félagsmanna æskir þess skriflega ásamt tilgreindu fundarefni. 

11. gr. 

Fundir eru lögmætir, ef þeir eru löglega boðaðir. 

12. gr. 

Félagar eru allir eigendur þeirra jarða, sem taldir eru hér upp, nema 
þar sem ábúendur hafa með samþykki eiganda og lögmæts félagsfundar serzt 
félagsmenn í þeirra stað. 

g Hver félagi hefir eitt atkvæði á fundum og má hann fela öðrum að fara 
með atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og þess getið í fundargerð. 

13. gr. 

Félagsmönnum og þeim öðrum, er á félagssvæðinu búa, er óheimilt að 
hafa með höndum ádráttarnet fyrir lax og silung, nema þeir sanni að það 
eigi að nota netið í vatni utan félagssvæðisins. Öll net, sem nota á til veiða í 
fiskihverfinu, skulu merkt með merki félassins, sem er orðið Blanda. Um veiði 
til klaks og vísindalegra rannsókna fer eins og lög mæla fyrir.



14. gr. 20 

Brot gegn samþykkt þessari varða allt að 1000 króna sektum, er renna i 22. febr. 

sýslusjóð og skulu öll veiðarfæri gerð upptæk, sem notuð eru ólöglega. 

15. gr. 

Samþykkt félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi ef % fundarmanna 

samþykkja og breytingartillögurnar hafa verið birtar með fundarboðinu. 

16. gr. 

Nú þykir æskilegt að slíta þessum félag 

löglega boðaðir fundir samþykkja að leggja f 

lagsskap, þá er það heimilt ef tveir 

ælagið niður með ?4 félagsmanna. 

Skuldum og eignum félagsins á þeim tima skal jafnað niður á félagsmenn 

samkvæmt gjaldskránni. 

Með samþykkt þessari er úr gildi felld samþykkt fyrir Fiskiræktarfélagið 

Blöndu, frá 5. marz 1930. 

  

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 61, 25. júní 1932, um lax- og 

silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist tl eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. febrúar 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 
ÞJ
 

tó
 

. . sr N . A , . febr. 
fyrir félagið Rafveitu Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Félagið heitir „Rafveita Austur-Húnavatnssýslu“, og er heimilisfang þess 

og varnarþing á Blönduósi. 

Þátttakendur félagsins eru: 

a. Syslusjóður Austur-Húnavatnssýslu, 

b. Kaupfélag Húnvetninga og Sláturfélags Austur-Húnvetninga, og 

c. Sveitarsjóður Blönduósshrepps. 

3. ør. 

Verkefni félagsins er að afla íbúum Blönduóss og fyrirtækjum, sem þar eru 

rekin, raforku til heimilisþarfa, iðnaðar og annara þarfa. Ennfremur að
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stuðla að því, að veitulaugar verði lagðar og raforku veitt út um sveitirnar, 
eltir því sem fært verður 

kt. er. 
Yfirstjórn félagsins skipa níu menn. Þeir eru kosnir 3 af hverjum þátttak- 

anda til þriggja ára í senn. 

Stjórnin kýs sér sjálf formann. Á fundum hennar ræður afl atkvæða úr- 
slilum. Þeir eru því aðeins lösmætir að   minnst 7“ sljórnarmeðlimir séu á fundi. 

Stjórnin hefir æðsta vald í öllum málum Í        
muna hans í hvívetna. Hún ein getur svo bindandi sé gert meiriháltar ákvarð- 

anir, samþykkt gjaldskrá, úrskurðað reikninga endanlega o. s. frv. Hún skipar 

rafveitustjóra, og setur honum erindisbréf 

  

Aðalfund skal halda fyrir lok ár hvert. Þar skal kosin 

framkvæmdastjórn og 2 endurskoðendur, til eins árs í senn, úrskurðaðir reikn 

ingar rafveitunnar, og tekin fyrir önnur þau mál, er rafveituna varða. Á að- 

alfundi ræður afl atkvæða. 

6. gr. 

Stjórnin kýs þriggja manna framkvæmdanefi 

þátttakanda kjósa Í mann hver, il að stjórn: 

  

funda. Nefnd så kys sær sjálf formann, 

tækisins. 

Framkvæmdanefnd hefir á hendi stjórn rafveitunnar og reikningshald 

hennar. Reikningsárið er almanksárið. Hún sér um viðhald hennar og umbæt- 

ur, sölu á raforku og allt, er að starfrækslu veitunnar lítur. Hún skal gefa yfir- 

stjórn félagsins þ skýrslur, sem óskað 

  

er eftir um start      
unnar. Ennfremur semur hún nánari reglur ef met 

rafveitunnar å grundvelli bessarar sambykktar og 

Þvkkist af yfirstjórn. Framkvæmdanefndin gerir tillögur til yfirstjårnar félags- 

  

ins um gjaldskrá fyrir veituna og undirbýr og annast framkvæmdir allra raf- 

veitumála félagsins. Frankvæmdanefnd ræður starfsmenn rafveitunnar, aðra 

en rafveitustjóra, og víkur þeim frá. 

Reikningar rafveitunnar skulu lagðir fyrir svslufund Austur-Húnavatns- 

sýslu til athugunar. 

(. ET 

Stofnkostnað og rekstrarkostnað fyrstu virkjunar og raforkuveitu til íbúa 

Blönduóss bera þátttakendur að sínum þriðjungi hver. Kostnaðurinn við veitu 

kerfi um aðra hluta sýslunnar og aukningu orkuvers greiðist eftir því sem um 

semst, þegar 1 verður ráðizt 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar atvinnumálaráðuneytisins á samþykkt þessari. 

Breytingar á henni verða því aðeins gildar að þær hafi blotið staðfestingu at 

vinnumálaráðuneytisins
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Samþykkt þessi staðfestist hér með, samkvæmt valnalögunum nr. 15, 20. 21 
júni 1925, til þess að öðlast gildi þegar i stad og birtist til eftirbrextni öllum 22. febr. 

þeim, sem hlut eiga að máli 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 22. febrúar 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ [49
7 

Rø
 

. . = . r , 1 22. febr 

fyrir Rafveitu Áustur-Húnavatnssýslu. 

I. gr. 

Rafveita Austur-Húnavatnssysiu er fyrirtæki, sem er eign samnefnds fé- 

angi, að veita raforku til íbúa Blönduóss norðan ár og lags, og rekið í þeim tils g 

sunnan, og annara íbúa ÁAustur-Húnavatnssýslu eftir því sem fært verður, og 

selja hana til heimilisnotkunar, iðnaðar og annara þarfa. 

2. gr. 

Stjórn rafveitunnar er í höndum öja manna framkvæmdanefndar, sem kosin 

er af yfirstjórn félagsins (sbr. 6. gr. sam). félagsins}. Yfirstjórn félagsins skipar 

  

einnig rafveilustjóra, og setur honunr erindisbréf. Hann skal vera löggiltur raf- 

virki við háspennuvirki. Hann á sæti á fundum tafveitustjórnar og hefir þar 

tillögurétt. 

3. ør. 

Rafveitustjórn hefir á hendi stjórn rafveitunnar og reikningshald hennar. 

Reikningsárið er almanaksárið. Hún sér um viðhald hennar og umbætur, sölu 

á raforku og allt er að starfrækslu veitunnar lítur. Hún skal gefa yfirstjórn 

félagsins þær skyrslur. sem óskað er eftir um starfrækslu og ástand veitunnar. 

Ennfremur semur hún nánari reglur ef með þarf um starfrækslu raf veit- 

unnar á grundvelli þessarar reglugerðar, er samþykktar séu af yfirstjórn. Baf- 

veitustjórn gerir tillögur til yfirstjórnar félagsins um gjaldskrá fyrir veituna, 

og undirbýr og annast framkvæmdir allra rafveitumála félagsins. Rafveitu- 

stjórn ræður starfsmenn rafveitunnar, aðra en rafveitusljóra, og víkur þeim frá. 

Reikningar rafveitunnar skulu lagðir fyrir sýslufund ÁAustur-Húnavatns- 

sýslu til athugunar. 

  

Bafveitustjóri annast daglega starfrækslu veitunnar, eftirlit og viðhald á 

stöðvum, taugum og öðrum útbúnaði. og allar verklegar framkvæmdir, er 5 5
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22 snerta veituna, þar á meðal þær, sem miða að því að halda uppi stöðugum 
febr. 

kaupa raforku við föstu ársgjaldi. fá endurgreiddan tiltölulegan hluta af gi: 

rekstri og bæta úr truflunum. Hann hefir og umsjón með raflagningum, sem 
tengdar eru við veituna. 

ð. gr. 
rafveita Austur-Húnavatnssýslu selur raforku til þeirra þarfa. sem um 

getur í Í. gr., eftir því sem afl endist, alstaðar þar, sem lagnir hennar nå til, 
og við því verði, sem ákveðið er í gjaldskrá veitunnar á hverjum tíma 

6. or. 

af veitustjóri getur lokað fyrir strauminn að nóttu til, frá 20. mai til 19. 
júli, að báðum dögum meðtöldum, í því skyni að eftirlita veituna. svo og endra- 
nær, ef þörf krefur. Meðan verið er að leggja heim taugar, má taka spennu af 

   þeim götutaugum sem þörf krefur. Allar stöðvanir á rekstri skulu auglý 
fyrirfram ef auðið er. Komi það fyrir að minnka þurfi notkun á raforku, um 
lengri eða skemmri tíma, ákveður stjórn rafveitufélagsins eftir tillösum raf- 
veitustjórnar, hver notkun skuli fyrst takmörkuð. Stöðvun eða takmörkun á 
rekstri veitunnar, hefir engar skaðabótaskyldur í för með sér á hendur veit- 
unni, en koma skal reglulegum rekstri á aftur svo fljótt, sem unnt er. Þeir, sem 

inu fyrir þann tima, sem þeir misstu raforkunnar vegna truflunar á veitunni, 
þó ekki fyrir skemmri tíma en tvo sólarhringa. 

7. gr. 

Umsókn um raforku svo og raflagningu í hús, aukningu eða breytingu á 
húsveitu, skal stíla til rafveitustjórnar. Eyðublöð undir slíkar umsóknir lætur 
rafveitustjóri í té. Skal í umsókninni skýrt frá hve mikið afl þarf, og til hverra 
nota það er ætlað. Sá. sem fær raforku um hemil. greiði fyrir hana hið ákveðna 

I, er bundin 
við 1. október, og er uppsagnarfrestur skeminstur tvær vikur. Þó skal sá, semi 

gjald frá þeim degi, er hann fær hana. Uppsögn á raforku um hemi 

flytur alfarinn burt úr húsi, ekki skyldur að greiða gjaldið lengur en tl loka 
þess ársfjórðungs, sem hann flytur burt á, enda sé uppsögnin komin til raf- 
veitustjóra eigi siðar en tveim vikum fyrir þann tíma. Ef ekki er um hemla að 

"æða, skal uppsögnin eða breyting á notkun raforku tilkynnt rafveitustjóra með 

að minnsta kosti hálfs mánaðar fyrirvara. 

ð. gr. 

Raf veitan leggur húsálmur frá veitutaugum (gðtulögnum) sínum inn fyrir 

húsvegg að stofnvari á sinn kostnað, sé vegalengd ekki meiri en 35 m.. og eru 

stofnvör og húsálmur þá eign hennar. Ef lengd húsálmu fer fram úr því, er raf. 

veitunni eigi skylt að leggja hana, nema húseigandi beri hluta kostnaðar eftir 

samkomulagi. Umsækjandi (sbr. 7. gr.) skal láta löggiltan rafvirkja legsja hús- 

veituna eða rafveitustjóra, taki rafveitan slíkt að sér, en sjálfur stendur um- 

sækjandi straum af kostnaðinum. Bafveitustjórn ákveður hvers kyns mælitæki 

skulu notuð fyrir húsveitu hverja, hún ákveður og stað fyrir þau og annast upp-
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setningu þeirra, sölu eða leigu. Sérhver húsveita, að meðtöldum tækjum til 

notkunar á raforku, skulu fullnægja kröfum þeim, sem settar eru í reglum raf- 

veitunnar. 

9. gr. 

Engir aðrir mega taka að sér á eigin ábyrgð rafvirkjun við þær raflagnir 

eða önnur raforkuvirki, sem tengd eru við eða notuð í sambandi við veitukerfi 

rafveitunnar, en þeir, sem rafveitustjórn löggildir tl þess. Ekki má löggilda 

aðra til rafvirkjastarfa en þá, er hlotið hafa löggildingu rafmagnsetftirlits rík- 

isins og eru búsettir í sýslunni. 

10. gr. 

Rafveitustjóri hefir eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og tækjum, sem 

notuð eru við hagnýting á raforku, og er starfsmönnum veitunnar heimill að- 

gangur til eftirlits hvenær sem nauðsyn krefur. Gallar á húsveitum skulu taf- 

arlaust bættir, á kostnað húseiganda. Séu gallar ekki bættir, eða meðan gallar 

eru á veitu, og hætta getur stafað af þeim fyrir reksturinn, getur rafveitu- 

stjóri rofið sambandið við veituna, þar til bætt er úr. Komi það fyrir, að raf- 

magn sé notað á annan hátt, en um var samið, eða raskað hafi verið mæli- 

tækjum, skal rafveitustjórn meta þá raforku, sem notuð hefir verið óleyfilega, 
og skal notandi gjalda fyrir það þrefalt verð eftir gjaldskránni allan þann 

tíma, sem liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar, og þar til leiðrétt er, nema 

þyngri refsing liggi við. Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og 

gera viðeigandi ráðstafanir til að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brot- 

legur hefir gert. 

11. gr. 

Sé gjald fyrir raforku ekki greitt á réttum gjalddaga, er heimilt að taka 

strauminn af veitunni, en þó ekki fyrr en 14 dögum eftir að skrifleg tilkynn- 

ing þess efnis til gjaldanda er afhent honum, eða afhent í húsnæði því, er veita 

hans er í. Gjöld fyrir raforku má taka lögtaki. 

€ yr“ 12. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum, nema 

þyngri refsing liggi við að lögum. Hver, sem veldur skemmdum á eignum raf- 

veitunnar skal bæta skaðann. 
13. gr. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari eða reglum og reglugerðum, sem sett- 

ar eru samkvæmt henni, skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt vatnalögunum nr. 15, 20. 

juni 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 22. febrúar 1934. 

Þorsteinn Briem. HU 

Vigfús Einarsson. 
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JALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Austur-Húnavatnssýslu 

I. gr. 
Rafveita Austur-Húnavatnssýslu selur raforku á þann hátt og við því verði, 

er hér segir: 

a) um hemil fyrir kr. 130,00 hvert kílówatt um árið. 
Rafveitan selur eigi minna afl um hemil en % kílówatt. 

b) um mæla, þar sem hver tegund notkunar er mæld sérstaklega 
Í. til ljósa ............. FI HR IRIR fyrir 50 aura hver kwst. 

2. suðu, vatnshitunar o. fl. .......... A 1 — — 
3. herbergjahitunar .....00.. 0. I 
1. vélareksturs og iðnaðar ............... .… —— 15 — — 

c) um mæli til heimilisnotkunar (ljós, suðu, herbergishitunar í íbúðum), mæld 
um einn mæli: 

I. fyrir fyrstu 6 <h kwst. á hverjum mán. greiðist 50 aur. f. hv. kwst. 
2. næstu 44 x h / - 
3. - það, sem notað er þar fram yfir .. -- d — — - 

Merkir þá h fjölda íbúðarherbergja. 
d) Þeir notendur, sem festa kaup á 20 kw. a. m. k. til heils árs skulu seta fengið 

það afl, er þeir nota fram yfir fasta-afl, segn kwst- gjaldi: 
1. til iðnaðar eða vélareksturs fyrir 8 aura hverja kwst. 
2. til upphitunar húsa eftir sérstökum samningi, þar sem tekið er tillit til 

þess á hvaða tíma dags orkan er notuð. 
e) Um sérstaka notkun, sem ekki fellur undir lið a)—-d), fer eftir samningi 

mill raf veitustjórnar og hlutaðeigenda. 
Gjöld þessi má hækka og lækka um 10%, ef yfirstjórn samþykkir. 

go “ 
i 2. gr. 

Fyrir leigu å mælitækjum skulu rafnotendur greiða: 
1. fyrir heimil kr. 1,50 fyrir hvern ársfjórðung. 

2. vend ulesan tvifasa mæli 50 aura á mánuði. 
3. samsett mælitæki kr, 1,00 å månudi. 

3. gr. 

Heimtaugagjald skal hver húseigandi eða húsráðandi greiða í eitt skipti 
fyrir öll, er hann fær lagða heimtaug að húsum sínum. 

Upphæð heimtaugagjalds miðast við fasteignamat hússins eða húsanna, 
sem orku fá úr heimtaug, og skal vera 1% af því, og innheimtast ársfjórð- 
unglega á 2 árum með Í í hvert sinn.
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1. gr. 23 
Fast árgjald skal soldið fyrirfram að fjórðaparti í senn, fyrir hvern árs- 22. febr 

fjórðung, og er gjalddagi 2. jan., Í. apríl, 1. júlí og 1. okt. 

Gjald eftir tölu kilówattstunda skal greitt mánaðarlega eftir á, undir eins 

og krafizt er. 

Þó skal gjald eftir tölu kílówattstunda skv. d-lið 1. greinar, greitt eftir á 
við lok hvers ársfjórðungs. 

D. gr. 

Gjald fyrir raforku má taka lögtaki. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með, samkvæmt vatnalögunum nr. 15, 20. 

Júni 1925, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eisa að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. febrúar 1934. > 

Þorsteinn Briem. 
  

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 24 

28. febr. 
um barnapróf. 

Samkvæmt 23. gr. laga nr. 40 frá 1926 er sett eftirfarandi reglugerð um 

barnapróf: 

l. gr. 

Skylt er að hafa árspróf og fullnaðarpróf. Prófin skal halda að vorinu, í 

lok kennslutímans, þó eigi fyr en í aprílmánuði. Fullnaðarpróf er burtfarar- 

próf barna um 14 ára aldur. Miða skal við síðustu áramót, þannig að veita má 

þeim börnum fullnaðarpróf, sem orðið hafa 13 ára fyrir Í. janúar það ár, sem 
prófið er haldið. 

2. gr. 
"oo 

Þau börn, sem prófuð hafa verið áður um vorið að viðstöddum eftirlits- 

manni er ekki skylt að prófa aftur í sömu námsgreinum. 

3. gr. 

Nú nota börnin vinnubækur, er sýna lausnir barnanna á þeim verkefn- 

um, sem tekin eru til meðferðar í einstökum námsgreinum yfir veturinn, og 

er þá fræðslumalastjóra heimilt, ef skólanefnd og kennari óskar, að veita und- 

anþágu frá einkunnagjöfum við árspróf í þeim námsgreinum, er próldóm-
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24 ari skal þá jafnan hlusta á kennsluna sem svarar að m. k. einni kennslu- 

28. febr. stund í hverri námsgrein. Hann skal og skoða vinnubækur barna í þeim grein- 

um og senda skólanefnd og fræðslumálastjóra álit sitt um hvorttveggja. Slíka 

undanþágu skal þó hvorki veita í íslenzku né reikningi. 

I. or. 

Einkunnir skulu gefnar eftir getu án tillits tl aldurs. 

5. gr. 

Próf skulu vera skrifleg þar sem því verður við komið. Einkunnir skulu 

sefnar með tölunum frá 0 og upp í 10 með einum tugastaf aðeins (t. d. 1; 

1,i; 1,2; 113; .... 1,9). Heimilt er við árspróf að gefa eina sameiginlega eink- 

unn í landafræði, náttúrufræði og sögu. 

6. gr. 

Til þess að standast fullnaðarpróf þarf að meðaltali einkunnina 4, en þó 

sé ekki lægri einkunn en 5 í lestri, skrift, réttritun og reikningi, hverri grein 

um sig. 

Þriðja einkunn telst frá 4 upp 1 5; önnur einkunn frá 5 og upp í 7; fyrsta 

einkunn frá 7 og upp 1 9; ágætiseinkunn frá 9 og upp í 10. 

{. ET. 

Ef eftirlitsmaður kemst við eftirlitspróf að raun um það, að mjög skorti i Í 5 

á kunnáttu fullnaðarprófsbarns, eftir hæfileikum þess, má hann leggja bann 

við því. að barnið taki fullnaðarpróf á því ári. 

1 
Börn þau. er ljúka fullnaðarprófi, skulu fá skírteini um það, undirritað 

af forstöðumanni skólans (eða kennara) og prófdómara. Við fullnaðarpróf 

skulu einkunnir gefnar í öllum þeim greinum, sem lögboðnar eru í fræðslulög- 

unum, nema Í söng og teiknun. Ef skólanefnd og kennari óska, má þó gefa 

einkunnir í teiknun og í handavinnu, ef kennd er. 

Prófskýrslur skulu sendar eftirlitsmanni, en hann gerir fræðslumálastjór: 

grein fyrir þeim. Senda skal og skýrslu um fullnaðarpróf beint til fræðslu- 

málastjóra 

9, ør 

egluserð þessi öðlast þegar gildi, og falla um leið úr gildi öll ákvæði, sem 

  

fara í bága við hana. 

Í kennslumálaraáðuneytinu, 28. febrúar 1954. 

Þorsteinn Briem. 

  

Gissur Bergsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting við reglugerð um happdrætti Háskóla Íslands 

26. september 1933. 

13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Daginn áður en dregið er í Í. flokki, skal leggja í hlutastokkinn 25000 miða, 

sem merktir eru tölunum Í til 25000 og daginn áður en dregið er í hverjum 

hinna síðari flokka „skal leggja í hlutastokkinn jafnmarga miða, sem síðast voru 

úr honum dregnir og með sömu tölum, og skal þá einnig leggja 1 vinningastokk- 

inn miða, sem á eru prentaðir vinningar þeir. einn á hvern miða, sem draga skal 

um í það skipti samkvæmt vinningaskrám. er stjórn happdrættisins semur og 

happdrættisráð samþykkir fyrirfram fyrir ár hvert. 

Miðana skal láta í stokkana að viðstöddum minnst 3 mönnum úr happ- 

drættisráðinu. sem formaður kveður til þessa eftirlits, enda sé héraðlútandi á- 

kvörðun formanns bókuð í neðangreinda dráttabók happdrættisráðs. Eftrlits- 

menn þessir fullvissa sig um að innsigli sé heil á hlutastokk, áður en 1 hann 

er látið og að rétt sé lálið í stokkana og í 

Skal skýrsla um þetta rituð í téða dráttabók og undirskrifuð af öllum eftirlits- 

mönnum. 

nnsigla þá síðan með innsigli ráðsins. 

Við hvern drátt skulu vera staddir minnst 3 menn úr happdrættisráðinu 

Skiptir formaður, með bókun í dráttarbók raðsins. verkum mill meðlima þess. 

Skulu þeir hafa eftirlit með því. að þegar dráttur byrjar. séu innsigli heil á 

stokkunum og að dráttur fari rétt fram og rétt séu lesnar og bókaðar tölur mið- 

anna. 

Í hverjum drætti eru dregnir jafnmargir miðar úr hlutastöokknum sem 

vinningar eru í vinningastokknum. 

Fer dráttur þannig fram, að fyrst er dreginn miði úr hlutastökknum og les- 

in upp tala miðans, sem síðan er afhentur eftirlitsmanni, er athugar að rétt se 

sagt til um töluna. Síðan afhendir eftirlitsmaðurinn öðrum eftirlitsmanni 

miðann, er dregur hann á þráð, sem festur sé við spjald og innsiglaður með 

innsigli happdrættisráðs. Þriðji eftirlilsmaðurinn ritar jafnframt tölu miðans í 

þar til gerða dráttabók, löggilta af happdrættisráðinu 

Að þessu loknu er dreginn miði úr vinningastokk og er með hann farið á 

sama hátt sem fyr segir, og skal sá miði þræddur á bandið næst eftir miðanum 

úr hlutastokknunm. 

Miði sá, sem dreginn er úr hlutastokknum. hlýtur vinning þann. sem mið- 

inn, er næst þar eftir er dreginn úr vinningastokk, segir til um. 

Stjórn happdrættisins ræður menn til að draga úr stokknum og lesa upp 

tölu hlutamiða, og upphæð á vinningsmiðum. Einnig lætur stjórnin skrá tölu 

og vinningaupphæðir í sérstaka bók og skal nota hana þegar gerð er vinninga- 

skýrsla að loknum drætti 
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5 
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Þegar dreginn hefir verið síðasti vinningsmiði í hverjum drætti, skulu eft- 
irlitsmenn innsigla þráðinn á annað spjald með innsigli happdrættisráðs. 

Þegar að loknum drætti skulu eftirlitsmenn fullvissa sig um að dregnir hafi 
verið allir miðar úr vinningastokk, að dregin hafi verið rétt tala hlutamiða og 
vinningsmiða og bera tölur miðanna saman við báðar gerdarbækurnar, bar sem 
tölurnar eru skráðar. Að því loknu innsigla eftirlitsmenn hlutastokkinn með 
innsigli happdrættisráðs. Skulu eftirlitsmenn síðan rita i dráttabók happdrættis- 
ráðs yfirlýsing um að dráttur hafi farið fram löglega og svo sem skráð hafi verið 
i bókina. Dráttabók skal síðan afhent formanni happdrættisráðs. 

Eftir hvern drátt lætur happdrættið án tafar prenta skýrslu um vinning- 
ana, hvaða hlutamiðar hafi hlotið vinning og hve háan. 

Skýrslan skal send öllum umboðsmönnum happdrættisins og vera þar til 
sýnis viðskiptamönnum. 

Fjármálaráðuneylið, 5. marz 1934. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
      

Páll Eggert Ólason. 

REGLUGERÐ 

um innflutning o. fl. 

Samkvæmt bráðabirgðalösum dags. í dag um sjaldeyrisleyfi, innflutning ao I BD >» DJ . d > > 
o. fl. er hérmeð sett eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 
Til þess að flytja inn eftirtaldar vörur Þarf leyfi gjaldeyrisnefndar. 

I. Landbúnaðarvörur. Kjötmeti allskonar, smjör, egg, ostur, dýrafeiti, 
kartöflur, haframjöl. 

li. Sjávarútvegsvörur. Fiskur, nýr, frystur, saltaður eða reyktur. 
II. fðnvörur. Húsgögn úr allskonar efni og hlutir úr þeim, smjörlíki, kaffi- 

bætir, kerti, sápuvörur allskonar, skóáburður. gólfáburður, fægiefni, ser- 
duft, brauð og kex allskonar. 

IV. Sælgætisvörur. Brjóstsykur, karamellur, munngúm, marsipan, konfekt, 
lakkrís, sykraðir ávextir, átsúkkulaði, suðusúkkulaði. 

V. Niðursuðuvörur. Niðursoðnir ávextir, niðursoðið grænmeti, niðursoðið 
fiskmeti, ávaxtamauk. 

VI. Drykkjarvörur. Öl, gosdrykkir, ölkelduvatn, óáfeng vín, á vaxtasafi. 
VIL. Skrautmunir og málmvörur. Gimsteinar, skrautmunir og áhöld, úr gulli, 

silfri, nýsilfri, plett, eir og nikkel, úr og klukkur. 
VIII. Áveatir. Nyir ávextir, þurkaðir ávextir.
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IX. Skófalnaður og leðurvörur. Skófatnaður allskonar, leðurvörur allskonar 

og skinn, vörur úr serfileðri. 

X, Vefnaðarvörur og fatnaður. Prjónavörur og vefnaðarvörur úr hverskon- 

ar sem er og fatnaður úr allskonar efni, þar með talin sjóklæði, regn- 

hlífar, sólhlífar, kniplingar. Undanþegið er þó hessian, segldúkur, pok- 

ar, lóðarbelgir, lampakveikir og sáraumbúðir. 
XI. Ýmsar vörur. Nýtt grænmeti, ilmvötn, hárvötn og snyrtivörur, fiður og 

dúnn, myndarammar, veggmyndir og bréfspjöld, flugeldar og sérstök 

efni til þeirra, hljóðfæri, grammófónplötur, legsteinar, bifreiðar og bif- 

hjól, skip og bátar, mótorar, skrifstofuvélar, sjónaukar, ljósmyndavélar, 

speglar, skotvopn, jólatré, jólatrésskraut, lifandi blóm, gerfiblóm, postu- 

líns- og krystalvörur. 

2. gr. 

Nú telur einhver vafa á hvort vara sú, er hann vill flytja til landsins, falli 

7 

bad, og er það fullnaðar-úrskurður sem og aðrir úrskurðir þess út af skilningi 
á í 
d c ikvæðum reglugerðar þessarar. 

3. gr. 
3rot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 50,000 kr. Sömu hegn- 

ingu varðar bað ef sá, sem fengið hefir gjaldeyrisleyfi, brýtur skilyrði, sem 

1 gj I 
tækur sá ágóði, er fæst við brot á reglugerð þessari eða skilyrðum gjaldeyris- 

nefndar fyrir gjaldeyrisleyfi. 

gjaldeyrisnefnd kann að hafa sett fyrir veitingu leyfisins. Ennfremur er upp- 
e 

Á. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumál. 

>. Jr. 

É 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 8. marz 1934. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Torfi Jóhannsson. 

1934 

26 

8. marz
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27 REGLUGERÐ 
9. marz . „ . . 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað 30. ágúst 1926. 

1. gr. 

1. flokkur vörugjaldskrárinnar í 25. gr. orðist þannig: 

Gjald kr. 1,70 fyrir hver 100 kg. Allar aðrar vörur, sem venja er að greiða 
flutningsgjald fyrir eftir þyngd. 

Reglugerð þessi er hér með sett, samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 
1917 og samkvæmt hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar nr. 60, 10. nóv. 1913, til 
að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. marz 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

28 REGLUGERÐ 
9. marz |. . . ar 7 . 

um vörugjald til bæjarsjóðs Vestmannaeyjakaupstadar. 

Í. gr. 

Til bæjarsjóðs Vestimannaevjakaupstaðar skal sreiða vörugjald af öllum vör- 

um, sem fluttar eru af skipsfjöl á land, og úr landi á skipsfjöl, með undantekn- 

ingum þeim, sem síðar verða nefndar. 

2. gr. 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vörur, sem samkv. farmskrá skips eiga að fara til annara hafna en Vest- 

mannaeyja, en eru látnar þar á land um stundar sakir, vegna skemmda á 

skipi eða í misgripum. 

b. Nyr og saltaður fiskur óverkaður og nyjar fiskafurðir, þegar þetta er flutt 

á land. 

c. Kol, olía og vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, 

þegar þær eru fluttar úr landi. 

d. Póstur og farangur ferðamanna. 

c. Vörur og tæki til hafnarinnar og annara fyrirtækja bæjarfélagsins. 

f. Allt, sem flutt er milli eyjanna innbyrðis.
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g. Vörur sem innfluttar eru til stofnana eða einstakra manna, búsettra í öðr- 

um héruðum, eða koma frá þeim til útflutnings, enda þótt settar séu á land 

í Vestmannaeyjum. 

3. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum. Brot úr 

gjaldeiningu, sem nemur meira en helmingi, telst heil gjaldeining. Far: 

skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Sé engin farmskrá, 

skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, 

sem skip hans flytur eða hefir flutt. Þyki bæjarstjóra ástæða til getur hann 

hvenær sem er. látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentug- 

astan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiði farmeigandi kostnað- 

inn. Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða at. Við útreikning vörugjalds skal leggja 

saman hvern vöruflokk, sem saman stendur á farmskránni, ef móttakandi eða 

sendandi er sami maður. 

f. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds, eftir því sem vörugjaldskrá til tekur, og 

gjald skal greiða eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna lægra vörugjald en 10 

aura. Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal bæjarstjóri úrskurða, 

en úrskurði hans má áfrýja til fjárhagsnefndar. 

5. gr. 

Vörugjaldið skal greiða á skrifstofu hafnarinnar um leið og greitt er vöru- 

gjald til hafnarsjóðs, og er afgreiðslumönnum skipa óheimilt að afhenda vöru 

eða flytja hana út, fyrri en sýnd hefir verið kvittun fyrir greiðslu gjaldsins. 

Þegar enginn er afgreiðslumaður skips er skipstjóra óheimilt að afhenda eða 

flytja út vöru, fyrri en sannað hefir verið fyrir þeim, að gjaldið sé greitt. Skip- 

stjóri og afgreiðslumaður bera ábyrgð á greiðslu gjaldsins ef brugðið er út af 

þessu. 

6. gr. 

Vörugjaldskrá. 

flokkur. Gjald 10 aurar fyrir 100 kg. Kol, kornvörur, áburður. 

9. flokkur. Gjald 5 aurar fyrir hver 100 kg. Nýr fiskur. fullsaltaður en óverk- 

aður fiskur, salt, ís. 

3. flokkur. Gjald 8 aurar fyrir hver 100 kg. Saltfiskur, sem ekki fellur undir 

2. flokk. 

t. flokkur. Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg. Steinolia, áburðarolia, benzin. 

sement. 

flokkur. Gjald 12,5 aurar fyrir hver 100 kg. Veiðarfæri, hrogn, lysi, sund- 

vi
 

magi, fiskimjöl, kartöflur, rófur, sild, bein. 

1934 

28 
9. marz
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28 6. flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg. Allar aðrar vörur. sem venja 
9. marz er að greiða flutningsgjöld fyrir eftir þyngd. 

flokkur. Gjald 5 aurar fyrir hvert te ningsfet. Trjáviður og þess háttar vörur, 

AT
 

sem reiknadar eru eftir råmmåli. 
8. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hvert teningsfet. Húsgögn, hljóðfæri og aðrar 

léttavörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 
9. flokkur. Gjald 12,5 aurar fyrir hvert stykki. Tómar tunnur. 

10. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hvert stykki. Sauðfénaður. 
11. flokkur. Gjald 1 króna fyrir hvert stykki. Nautgripir, hross. 

7. ør. 
Af vörum, sem fluttar eru til innanlandshafna, greiðist hálft vöruglald. 

8. gr. 

Vörugjald samkv. reglugerð þessari er fallið i gjalddaga, þegar skip eða 
bátar eru komnir í höfn með vöruna eða varan er komin í skip til burtflutninss. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefir samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 40, 19. júni 1933 til þess að öðlast 
þegar gildi og til að gilda til ársloka 1935. Birtist hún til eflirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. mars 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

29 VIÐAUKI 
12. marz 

" við samþykkt um stjórn bæjarmálefna Reykjavíkur frá 23. júlí 1932. 

1. gr. 

Aftan við 18. gr. samþykktarinnar bætist ný málsgrein, er orðist þannis: 
Í forföllum borgarstjóra gengur borgarritari í hans stað. nema það sé sér- 

staklega öðrum falið. Borgarritari annast og daglegar afgreiðslur fyrir hönd 
borgarstjóra, eftir því sem það verður honum falið. 

2. gr. 

Å eftir 18. gr. samþykktarinnar komi ný grein, sem verður 19. gr. og brevt- 
ist greinatalan samkvæmt því. Hin nýja grein orðist þannig:
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Borgarritari skal vera emb: 

  

ögfræðingur. Hann stendur beint 29    
undir borgarstjóra, og skal hafa á hendi stjórnina á innheimtu bæjartekna, um- 12. marz 
sjá sérstakra sjóða bæjarins og störf skrifstofustjóra að því er kemur til fjár- 
mála, fasteignamála og þeirra annara mála, sem ekki eru lögð undir skrifstofu- 
stjóra, framfærslu- og félagsmála. Hann skal og flytja mál bæjarins fyrir undir- 

rétti, nema málflutningur sé í einstökum tilfellum öðrum falinn sérstaklega. 

3. gr. 

Á eftir 1. lið í upptalningu starfsmanna bæjarins í 20. gr. (sem verður 21. 
gr. komi nýr lður: 

2. Borgarritari. 

Liðatalan breytist samkvæmt því. 

g 
staðfestist hér með samkvæmt tilskipun 20. april 1872, sbr. lög nr. 59, 14. júní 
1929 til að öðlast g áldi í þegar í slað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefir samið og samþykkt, 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. marz 1931. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 30 
. . ” - - . |, 0 … . … 16. marz 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á viðauka við 20. gr. lögreglusamþykktar 

fyrir Vestmannaeyjar. 

Samkvæmt lögum nr. 1 frá 1890, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, 
er hér með staðfestur eftirritaður 

VIÐAUKI 

við lögreglusambþvkkt fyrir Vestmannaeyjar, frá 31. marz 1928. 

Við 20. gr. bætist: 

Unglingum innan 16 ára aldurs er bannað að sækja dansleiki fullorðinna 

og gangast fyrir danssamkomum barna á svipuðu reki. Ennfremur skal lög- 

reglustjóra heimilt að banna stöður barna og unglinga á þessu reki í knatt- 

borðssal. 

Viðauki þessi öðlast gildi 1. apríl 1934 

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

Í dómsmálaráðuneylinu, 16. marz 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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31 AUGLYSING 
16. marz 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á viðauka við 29. gr. lögreglusamþykktar 

fvrir Reykjavík frá 7. janúar 1930. 

Samkvæmt lögum nr. 1 frá 1890, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, 

er hér með staðfestur eftirritaður 

VIÐAUKI 

við lögreglusamþvkkt fyrir Reykjavík. 

Við 29. gr. bætist: 

„Heimilt er blindum mönnum að auðkenna sig með gulum borða með 

þremur svörtum deplum; bera þeir hann um hægri handlegg fyrir ofan oln- 

boga. 

Blindur maður réttir fram hægri handlegg er hann æskir hjálpar vegfar- 

enda, og er þeim þá skylt að veita honum hjálp. 

Heyrnarlausum mönnum skal heimilt að hafa grænan borða um báða 

handleggi fyrir ofan olnboga. 

Öðrum en Þlindum mönnum og heyrnarlausum er óheimilt að bera merki 

þau, er hér eru tilgreind.“ 

Viðauki þessi öðlast gildi 15. april 1954. 

Þetta Þirtist hér með til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneylinu, 16. marz 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson.
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AUGLYSING 32 
19. marz 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á viðauka við lögreglusambykkt fyrir 

Neskaupstað frá 28. október 1930. 

Samkvæmt lögum nr. 1 frá 1890, un lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina. 

er hér með staðfestur eftirritaður 

VIÐAUKI 

við lögreglusamþykkt fyrir Neskaupstað. 

Aftan við 7. gr. bætist: 

„Enginn má nota skotvopn, nema hann hafi til bess leyfi lögreglustjóra, sem 

einnig getur svipt menn slíku leyfi“. 

Viðauki þessi öðlast gildi 1. april 1954. 

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

Í dómsndlaráðuneylinu, 19. marz 1954. 

Magnús Guðmundsson. 

  

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Kjartanssjóð“, útgefin á venjur 33 

legan hátt ad mandalum af dómsmálaráðherra 9. april 1934. Skipulagsskráin er 9. apríl 

þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir Kjartanssjóð. 

1. gr 

Sjóðurinn heitir Kjartanssjóður. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af frú Maríu S. Kjartansdóttur á Hofsósi, til minn- 

ingar um foreldra hennar, frú Þórlaugu Björnsdóttur og Kjartan *ósenkranz- 

son, kaupmann á Flateyri, og systkini, sem öll eru látin. Þessi systkini hennar 

hétu: Torfi Magnús, Guðlaug Jóna, Kristín Bergljót og Rósenkranz Páll
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3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000,00 fimm þúsund krónur —, og skal það 

geymt í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. ís vaxta skal leggjast við höfuðstól 
inn, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 20000,00 tuttugu þúsund Úr því skal 
leggja við höfuðstólinn 14 hluta vaxta. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

4. gr. 
Aðaltilgangur sjóðsins er að styrkja ekkjur og ófullveðja börn (þar með 

talin fósturbörn) drukknaðra manna, sem átt hafa lögheimili í Önundarfirði er 
Þeir drukknuðu. Þ. e, að segja á svæðinu milli Barða og Sauðaness. Þær ekkjur 
og þau börn, sem halda áfram að eiga lögheimili í Önundarfirði, skulu, að öðru 
jöfnu, sitja fyrir þeim um styrk, er burt flvtj 

5. ør. 

beirra åsamt var amönnum, á lög- A mætum sveitarfundi, í hvorum hreppnum fyrir sig, Mosvallahreppi og F lateyrar- 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Kjósa skal 2 

hreppi, Í í hvorum hreppi, til 5 ára í senn. Íbúar In i8jaldssands kjósi með ibú- 
um Mosvallahrepps. Deyi aðalmaður eða flytji burt úr hreppnum, tekur vara- 
maður við þar til kjörtímabilið er úti. Það má endurkjósa aðalmenn og varamenn. 

Sóknarprestur Holtsprestakails í Önundarfirði er sjálfkjörinn, sem 3. maður 
stjórnina. Verði prestakallið lagt t niður, skal syslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu 

kjósa Jja manninn ásamt varamanni í stjórni 

  

til 5 ára í senn. Kjörgensir eru 
aðeins menn búsettir í Önundarfirði. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. 1 er formaður, en hinir 2 með- 
stjórnendur. Formaður annast bókhald sjóðsins. Þessar bækur skal halda: 
Gerðabók, höfuðbók og sjóðbók. 

Eftir hver áramót semur stjórnin reikning fyrir næsta ár á undan, og sendir 
hann svo sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu til endurskoðunar og samþykktar á 
næsta aðalfundi hennar. 

4, ST. 

Umsóknir um styrk, stílaðar til stjórnar sjóðsins, skulu komnar til for- 
manns fyrir áramót. Stjórnin úthlutar þjálir svo fljótt, sem verða má. Þær 
ekkjur og þau börn, sem ekki þiggja af sveit, skulu að jafnaði, vera látin sitja 

fyrir um styrkinn. 

8. gr 
Stjórninni er heimilt að veita viðtöku gjöfum tl sjóðsins, og afla honuni 

tekna á þann hátt, sem hún telur bezt henta. Það, sem sjóðnum kann að áskotn- 
ast þannig. leggst að hálfu við höfuðstólinn. en hinn helmingurinn kemur til 
úthlutunar.
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Stjórn sjóðsins starfar kauplaust. Þó skal greiða af honum beinan kostnað 

við stjórnarstörfin, svo sem nauðsynlegar bækur, pappir o. s. Í. 

9. or. 

Sjái stjórn sjóðsins sér fært og fé er fyrir hendi, má veita ekkjum á áður- 
nefndu svæði og ófullveðja börnum þeirra, styrk úr sjóðnum, þó að menn þeirra 
eða fyrirvinna hafi ekki drukknað, heldur látizt á annan hátt. 

Ógiftar mæður og börn þeirra, njóta sömu réttinda gagnvart sjóðnum yfir- 
leitt, eins og giftar væru. 

10. gr. 

Komi eitthvert ár engar, eða svo fáar umsóknir um styrk úr sjóðnum, að 

ekki þyki ástæða til að veita allt það fé, sem heimilt er að veita, skal leggja af- 
ganginn við höfuðstólinn. Verði sjóðurinn svo stór, að ekkjur og ófullveðja börn 
þeirra, á svæði því, sem nefnt hefir verið, geti lifað sómasamlega á styrk úr hon- 
um, og fé er afgangs, sem heimilt er að veita, þá má styrkja unga efnilega pilta 
úr Önundanfirði til náms í sjómannafræði. 

Hofsósi, 9. maí 1933. 

María $. Kjartansdóttir. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Skagastrandarkauptún. 

|. ør. 

Takmörk hafnarinnar eru: Frá Höfðatá beina línu til suðurs í Djúpsker, 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins í Hrafnárós. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna, 

undir yfirstjórn atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

Hafnarnefnd annast framkvæmd hafnarmálefna og eftirlit með höfninni, 

og hafnarmannvirkjum og sér um viðhald og umbætur á hvorutveggja, stýrir 

öllum framkvæmdum er þar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikn- 
ingsskil fyrir hönd hreppsnefndarinnar. 

Hafnarnefnd er skipuð þremur mönnum, og eru tveir kosnir af hreppsnefnd 

Vindhælishrepps, en sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu kýs 1. Nefndarmenn 

eru kosnir til Jja ára, og gengur einn úr árlega, fyrstu tvö árin eftir hlutkesti. 

Að minnsta kosti 2 nefndarmenn skulu eiga heima í Skagastrandarkauptúni, 
eða nágrenni þess. 

1934 

33 
9. apríl 

34 
10. apríl
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3. gr. 

Hafnarnefnd sér um, að sætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er 

öllum skylt að hlýða boði hennar og banni, og ennfremur annara þeirra starfs- 

manna, er hún setur til að sæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger, getur 

hann kært það fyrir lögreglustjóra, en skipun hafnarnefndar, eða starfsmanna 

hennar, ber að hlýða tafarlaust. Starfsmenn hafnarinnar skulu sæta allrar kurt- 

eysi Í starfi sínu. 

l. 

Öl skot við höfnina og á henni eru stranglega bönnuð, og skal sérstaklega 

jr. 

sæta þess, að skot og fugladráp, frá skipum og bátum á höfninni eigi sér ekki 

stað. Þó getur hafnarnefnd veitt undanþágu frá ákvæði þessu, þegar sérstakleg: 

stendur á, og í einstöku tilfellum, svo sem til að skjóta hvali eða seli. 

ð. ET. 

Skvlt er að sæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum sem flytja eldfim efni má ekki kveikja eld nema í eldavél skipsins og 

á ljóskerunum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði 

sem unnið er að fermingu þeirra eða affermingu. Áliti hafnarnefnd að hætta 

geti stafað af fermingu og affermingu eldfimrar vöru, er henni heimilt að 

stöðva verkið, unz gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. Bannað 

er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta getur stafað af, 1 

skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með sérstöku leyfi hafnar- 

nefndar í hvert sinn. 

6. gr. 

Seglfestu má hvergi kasta út á höfninni, nema með leyfi hafnarnefndar, 

og seglfestu má hvergi taka nema með leyfi hafnarnefndar og landeiganda. 

Við höfnina má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta eða auka við 

þau hafnarmannvirki sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né dypka ut frá 

landi, nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar, og 

gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

Bannað er að kasta fiskiúrgangi eða öðrum óþrifnaði í sjóinn frá skipum, 

er liggja við hafnarbryggjur, eða á höfninni, nema með leyfi hafnarnefndar. 

7. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei liggja svo 

á höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annara skipa, og skulu í hvert 

skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar um það. hvar þau skuli leggjast. 

Ekki má leggja skipum eða bátum svo nærri bryggjum, að eigi sé að dómi 

hafnarnefndar nægilega sott pláss fyrir önnur skip að komast að eða frá, né 

heldur að leggja netum eða duflum, svo nálægt bryggjunni, eða á höfninni, að 

aðgangur verði ógreiður skipum. 

Skip mega aldrei leggja svo út frá sér strengi, eða önnur festartæki, að 

umferð tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraveg.
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8. er. 

Nú tregðast eigandi, skipstjóri eða umráðamaður báts eða skips, að hlyð: 
skipun hafnarnefndar, eða umsjónarmanns, að flytja skip sitt, ból eða stren gi 
á höfninni, og setur þá hafnarnefnd látið sera það á kostnað og ábyrgð eio- 

anda eða umráðamanns. 

9. gr. 

Eigi má festa skip við uppfyllingu eða bryggju, nema við festarhringi, eða 
við festarstólpa. Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst um- 
ferð á pryggjunni eða uppfyllingunni. Þyki þess eigi nægilega gætt, má krefj- 
ast að úr þvi sé bætt tafarlaust 

10. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefndar 
tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á nd látið færa skipið burt á kostnað eisandans 
og er heimilt að láta selja skipið ú il lúkningar kostnaðinunn. ef nauðsyn krefur 

  

11. gr. 

Venjulega er skipum heimilt að leggjast að br     yggju hafnarinnar í þeirri 
röð sem þau koma. Þó skulu skip. sem sigla eftir fyrir fram ákveðinni auglýstri 
ferðaáætlun og flytja póst. svo og afgreiðslubátar slíkra skipa, hafa rétt til þess 
að le 

3 

ggjast ad bryggju, på &nnur skip liggi þar fyrir og verða þau að víkja 
á með: an hin eru afgreidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram xfir seglskip. Sé 
fermingu eða affermingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða, að áliti 
hafnarnefndar, ber því að víkja fvrir óðrum skipum, ef hún krefst þess. Enn- 
fremur getur hafnarnefnd vísað skipum frá bryggjum, áliti hún það nauðsyn- 
legt vegna veðurs. 

Ef ágreiningur rís, ræður hafnarnefnd í hverri rod skip kom 
unni. 

  

að brygøj- 
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 skal & eiðslumaður eða skip- er 

í þörf gerist, láta ræsta bryggju þá. eða uppfylingu, sem notuð hefir 

  

vrir, skal hafnarnefnd sjá um að það sé gert á þeirra kostnað. 

Ís. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru. eða látnar í skip, mega ekki 
sja á bryggju eða uppfyllingu og eigi annarssiaðar á landi hafnarinnar en á 

þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnar- 
Skal flytja burtu muni og vörur jafnskjótt og hún krefst þess. Hafnar- 

nefnd getur heimtað gjald eftir vörur sem látnar eru 

  

á landi hafnarsjóðs 

Gjaldskrá. 

d. 

  

1934 

34 
10. apríl
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af hverri smálest, í hvert sinn er þau leggjast á Skasastrandarhöfn, eða við 

bryggju, þó með þeim undantekningum er síðar segir. Gjaldið er reiknað af 

netto burðarmagni skipsins. talið í heilum tonnum, minna broti en % er 

sleppt. 

b. Bryggjugjöld: Skip og bátar, sem nota bryggju ha   fnarinnar eða lenda innan 

takmarka hennar, greiða í bryggjugjald 5 aura af smálest fyrir sólarbrins. 

þó ekki minna en 2 krónur. Hafnarnefnd er heimilt að lækka gjaldið ef 

um lengri tíma er að ræða. 

c. Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af eða á skipsfjöl. 

2 krónur pr. smálest. Af timbri reiknast 3 aurar af teningsfeti og af tómum 

ra manna 

  

tunnum uppsettum 5 aurar. Af flutningi og munum hl ei 

greiðist minnst 10 aurar af stykki. 

d. Fiskibátar, allt að 8 tonnum, greiði andvirði % hiutar, þó el 

40 hluta heildaraflans. Stærri bátar greiði í hlut, sé gengið úl 

  

legum hlutafjölda. 

e. Festargjöld, af skipum þeim, er nota festar hafnarsjóðs 

Fiskiskip og bátar, er greiða fiskhlut tl hafnarsjóðs, eru undanþegin 

brygejusjaldi, og vöruflutningabátar, semi notaðir eru til upp- og framskipunar, 
255105. 5 i; Hi : i 

ef gjald hefir verið greitt af þeim vörum, sbr. e.-lið. 

Herskip, varðskip og skemmtiskip. eru undanþegin öllu > 1 

arinnar. 

Póstflutningur, efni og tæki til hafnarinnar, er undanpeg 

Þó hefir þetta ákvæði ekki áhrif á lestargjald skipsins. 

Gjöld þessi má þó ekki innheimta fyr en byrjað er á hafnarmann irkjunum., 

15. gr. 

Móttakandi greiði vörugjald af vörum sen koma t 

andi af vörum sem fluttar eru úr höfninni. Ef skip eða bátur hefi 
| . vr 

1 inc å TIDS. á skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu sjaldsi 
    

  

fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vör 

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar, 

skipið. sem vörurnar flytur, er komið á höfnina 

  

fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar 

Andvirði fiskhlutar, þess sem umræðir i 14 d. fellur 

vertiðarlok. 

Hafnarsjóður hefir haldsrétt á vörum ung gjöldin eru 

gr. 

  

16. gr 

Gjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrit- 

stofu hans. 

17. gr.   
FG 

Formaður báts og skipstjóri skips bera ábyrgð á greiðslu hafnargjalda af 

skipi sinu.



=
 

NO
 

Í8. gr. 5 

Öll gjöld samkv. reglugerðinni renna í hafnarsjóð. 

19. 

Öl gjöld tl hafnarsjóðs hafa lögtaksrétt og hefir hafna 

sr. 

jóður haldsrétt í 

  

skipum og bátum fyrir gjöldunum. Skipstjóri, sem fer af höfninni án þess að 

greiða lögmæt hafnargjöld, hefir gerzt sekur um brot á reglugerð þessari. 

20. er. 

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki hafnarinnar og hafnar- 

tæki, eru skyldir til þess að bæta að fulli kostnaðinn við að lagfæra það. 

Formaður hafnarnefndar er réttur sóknaraðili skaðabótamála 

21. gr. 

Enginn, sem hefir bakað sér refsingu, eða skaðabótaskvidu fyrir brot á 

reglugerð þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

Sama gildir um skaðabótaskvld skip. 

29 or 22. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá 20— 1000 krónum, nema 

þvngri hegning liggi við eftir almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

23. gr. 

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

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 21, 14. júní 1999 

til þess að öðlast gildi 1. mat 1931, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgøngumdålardduneytid, 19. april 1934. 

Magnus Gudmundsson, 
  

Pall Pálmason.
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35 REGLUGERÐ 
16. apríl 

fyrir Eyjafjarðarsýslu um fjallgöngur og fjárskil. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjárskilamála. 

1. gr. 

Eyjafjarðarsýsla er eitt fjárskilafélag, sem sýslunefndin skiptir í deildir, eftir 

því, sem landi hagar og fjöll eða vatnsföll deila. 

Yfirstjórn allra félagsdeildanna hefir sýslunefndin á hendi, samkvæmt 

sveitarstjórnarlögunum 31. maí 1927, en hreppsnefndir hafa á hendi alla stjórn 

og framkvæmd í fjárskilamálum, innbyrðis í deildunum. 

2. gr. 

Nú eru tveir eða fleiri hreppar sameinaðir í eina deild, og hefir bá hver 

hreppsnefnd téð störf á hendi fyrir sinn hrepp, en stendur í sambandi við hinar 

aðrar hreppsnefndir í þeirri deild, eftir því sem reglugerð þessi mælir fyrir. 

3. gø. 

Hver hreppsnefnd velur einn mann úr sínum hóp, til þess að hafa yfirstjórn 

og umsjón allra fjárskilamála í hreppnum og nefnist hann fjárskilastjóri. Hann 

skal vera sjálfur við aðalrétt í hvert sinn, sem það er réttað, nema gild forföll 

banni. Setur hann þá hæfan mann í sinn stað með fullu umboði. Ennfremur ber 

honum að útnefna réttarstjóra við þær aukaréttir, sem kunna að vera í hans 

fjárskilaumdæmi. 

Í. gr. 

Hver hreppsnefnd skal árlega útnefna einn gangnaforingja fyrir hvert 

gangnasvæði, sem hún á yfir að ráða. 

Enginn getur skorast undan að vera gangnaforingi þrjú ár í senn, nema að 

hann sanni, að hann sé ófær til þess sökum elli eða heilsuleysis. 

5. gr. 

Hver hreppsnefnd haldi sérstaka fjárskilabók, staðfesta af oddvita sýslu- 

nefndarinnar. Í hana skal rita allt, sem gerist um fjárskilamál í hreppnum. 

Sýslunefndin getur heimtað eftirrit af fjárskilabókinni, hvenær sem með þarf.
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II. KAFLI 

Um afrétti. 

6. gr. 

Allt land skiptist í öræfi, afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir, sem 

áður hafa verið. Hreppsnefnd getur tekið upp nýja afrétti breytt takmörkum 

afrétta og lagt tl þeirra heimalönd eða landshluta einstakra jarða með sam- 

þykki landeiganda, umráðamanns og sýslunefndar. 

Hver hreppsnefnd skal semja skrá yfir þá afrétti, og tilheyrandi öræfi með 

tölu og ummerkjum, er hún hefir umsjón með, og skal rita hana í fjárskilabók 

hreppsins. Þessar skrár skal senda sýslunefnd, er sér um, að þær séu innfærðar 

i afréttarbók, er tilgreini gangnasvæði innan fjallskilaumdæmis Evjarfjarðarsýslu. 

í. gr. 

Heimilt er hreppsnefndum að gangast fyrir því, hverri í sinum hreppi, að 

gerð sé sveitarsamþykkt um það, að notuð skuli heimalönd til upprekstrar fyrir 

sauðfé; skal í samþykktinni skyrt tekið fram, hvar þau lönd séu og tala þess fjár, 

er í þau má reka. Má enginn nota eða leyfa öðrum að nota ógirt heimaland sitt 

til upprekstrar, nema það sé þannig heimilað með gildandi sveitarsamþykkt, 

samþykktri af eigendum og umráðamönnum og staðfestri af sýslunefnd, ella 

tvígjaldi hann fjártoll í sveitarsjóð, þar sem hann á heima, þó ekki yfir 30 aura 

fyrir kind. 

Nú liggja saman heimalönd hreppa, er menn vilja nota til upprekstrar, og 

geta þá hlutaðeigandi hreppsnefndir gert sameiginlega samþykkt um notkun 

þeirra. 

Heimalönd þau, sem heimild er fyrir að nota til upprekstrar, skal skoða sem 

afrétti, að því er göngur snertir. 

8. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að gera ákvörðun um, hve margt sauðfé, stóðhross 

og nautgripi má reka á hvern afrétt, sem heyrir undir stjórn hennar. Sé eigandi 

eða umráðamaður afréttar óánægður með ákvörðunina, er honum heimilt, að 

skjóta máli sínu til sýslunefndar, er leg 

Í 

gur fullnaðarúrskurð á það. 

Nú telur hreppsnefnd of margt fé rekið á aðliggjandi utansveitarafrétt. 

getur hún þá skotið því atriði Gl fullnaðarúrskurðar sýslunefndar, náist eigi 

samkomulag við umráðanda afréttarins. 

IN. KAFLI 

Um smölun sauðfjár á vorin. 

9. gr. 

Hreppsnefndin skipar fyrir um smölun sauðfjár á vorin, bæði í heimalönd- 

um og gangnasvæðum hreppsins. 

1934 

35 
16. apríl



35 Hver, sem jörð hefir til ábúðar, afréttarnot eða afréttarumráð. er skyldur 
16. apríl að taka þátt í vorsmölun eftir því, sem hreppsnefnd þess hrepps er land Hggur í, 

ákveður. 

sama skylda hvílir á fjáreigendum með öll fjárskil að vori sem hausti. 

10. gr. 

El tveir eða fleiri hreppar eru í sama upprekstrarfélagi, skulu vorgönsur 
afréiti ákveðnar af hreppsnefndum upprekstrarfélagsins í sameiningu. 

11. gr. 

Nú finnst órúið fé eftir að samanrekstur og rúningur er afstaðinn. ber þá 
finnanda 50 aurar fyrir að rýja kind og 30 aurar fyrir að marka lamb. Skal 
hann gera eiganda full skil á ullinni og grein fyrir marki og öðrum einkennum 
á hverri kind, sem hann hefir rúið eða markað. 

KAFLI 

Um rekstur til afrétta og fyrirstöðu. 

12. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að dilkær og geldfé — þegar það er komið úr ullu, 
sé rekið til afrétta svo tímanlega á vorin, sem árferði og önnur atvik leyfa. 
Heimilt er þó að hafa sauðfé í eyjum og fjárheldum girðingum yfir sumarið 
Áður en fráfærnalömbum er sleppt í upprekstrarland, skal sitja þau ekki 

skemur en þrjá daga. Reka skal í miðjan afrétt, nema hlutaðeigandi hreppsnefnd d 

hafi öðruvísi ákveðið. 

13. gr. 

Eigandi eða umráðamaður afréttar er skyldur að sjá um fyrirstöðu afrétt- 

arfjár. Allir þeir, sem eiga frjálsan upprekslur á afrétti, skulu kjósa einn mann 

úr sínum flokki, sem hafi umsjón með afréttinum. og komi fram saenvart 
hreppsnefnd, og öðrum, að öllu leyti, sem aðrir afréttareigsendur. Skylt er þeim, 
sem næstir búa afrétti, að varna því eftir föngum „að fé renni af afréttum í heima- 

haga manna og ber þeim þóknun fyrir frá umsjónarmanni afrétta. Komi þeir sér 

ákveður hreppsnefnd gjaldið, þó má skjóta úrskurði hennar til 

  

Ef hreppsnefnd verður vör við, eða berst umkvörtun um það. að afréttar- Pi 

heimah ögum manna; skal hún þá tafarlaust, ef henni líst þess þörf, 5 i     
sé smalað. Skal svo hagað smölun og rekstri, að eigi 

  

£ í i 1 bann afrétt eða afrétti, sem hreppsnefnd ákveður. 

Sannist bað hvar fyrirstaða hefir verið vanrækt, ber fjártakanda að bera kostn- 

að þann, er af smöluninni leiðir, annars greiðist hann úr viðkomandi sveitar- 

sjóðum.
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14. gr. 35 

Hver eigandi eða umráðamaður upprekstrarlands, er skyldur til að gefa 16. apríl 

i hreppsnefnd i sidasta lagi fyrir midsumar år hvert, - skyrslu 

  

um það, hverjir noti afrétti eða upprekstrarland hans það sumar, og fyrir hve 

Jisendum eða umráðamönnum afrétta ber að láta innansveita- og þar næst 

innansýslumenn sitja fyrir utansýslubúum með upprekstur fjár í afrétti, enda 

komin beiðni un það, fyrir miðjan maimánuð ár hvert. 

KAFLI 

E fg 
Um fjárskil á haustin. 

|. þe
r jr. g 

Enginn fjáreigandi, sem löglega er sjálfs síns, eða býr á jarðarhundruðum, 

getur skorast undan að gera gangnaskil. efir niðurjöfnun hreppsnefndar. 

Nú á einhver utansveitarmaður afrétt í hreppnum; skal hann þá gera þar 

fiir ráðstöfun viðkomandi hreppsnefndar. 
1 
kjum og heilsulitlum må hreppsnefnd veita undanþágu 

  

stöddum einy 

rá göngum. Húsbændur annast fjá irskil vegna hjúa sinna. 

16. gr. 

     

    

  

   

     
     

  

il í öðrum hreppi, en hann er búsettur í, og skal 

hann á heima. senda hreppsnefnd þeirri, er hlut á að 

eru Í sama upprekstrarfélagi, skulu haustgöng- 

ákveðnar af hreppsnefndum upprekstarfélagsins í 

  

Sad) eini ngu, 

kveður nenn til sangna nægum líma áður en göngur byrja, 3 5 05 . . 

2 1 4 fjópgþ1! harð 23280 hvert fjárskila það haust og nver)- 

sg helmingur gangnamanna 

amanna sannur að óhlýðni 

"og varðar sektum. 

kil, sem á ir hafa skipst, eða legg- 
Its 
STOLIÐ rátt, þá varðar bað sektum 

  

öngur skulu byrja í hverju     Þrennar skuli 

  

"réttarfélagi fyrir sig þá daga, er venja er til (Mi inudaeinn 1 32. viku sumars). 
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Þó getur sýslunefnd eftir áskorun hreppsbúa í einum eða fleirum hreppum á- 
kveðið aðra gangnadaga 

; Nú kemur óveður er Sangnamenn eru af stað komnir og göngur byrjaðar, 
1 svo þær verða að litlu gagni eða engu, gelur þá hlutaðeigandi hreppsnefnd skip- 1 

að fyrir um aðrar göngur þegar í stað, ef þurfa þykir. Hið sama gildir nm vor- 
smölun. 

19. gr. 
Ganenaforinei skal tafn: "era Í 0ðÖnonn eima löomæi forfáll anni sanánalorInSI skal Jalnan vera Í göngum, nema lögmæi forföll banni, og 

setur hann þá fullkominn mann í sinn stað. Skipar hann fyrir um það, hvernig 
göngum skuli haga. Óhlýðnist « jangnamenn skipun gangnaforingja, varðar bad 
sektum. 

20. gr 
(Gangnaforingjar skulu sjá um. að söfnin séu rekin tafarlaust og með reglu 

til rétta. Þegar á rétt er komið, sku 1 þeir kveðja til svo marga menn, sem með 
þarf til þess að sæta safnsins. bar | til rétlarstjóri eða fjallskilastjóri hefir tekið 
við þvi. 

21. gr 
Ef fé festist í ógöngum, skal sá, er finnur það. tafarlaust skýra hlutaðeisandi 

gangnaforingja frá því, ef það er um fjárskilafima, en afréttarbónda eða hlut- 
aðeigandi hreppsnefnd að öðrum kosti. Er Þeim skylt svo fljótt, sem unnt er, að 

  

sera tilraun að bjarga því. Kosinaður sá, er björgun hefir í för með sér. 
greiðist eftir mali hreppsnefndar af eiganda ef hann finnst, en annars úr sveit- 
arsjóði. 

em Þyki einhverjum sér gerð ofmikil fjárskil. hefir hann rétt á að kæra það 

  

hreppsnefnd, er leggur úrskurð á kæru hans. Úrskurði hreppsnefndar má 
skjóta til sýslunefndar. Enginn getur, með því að kæra, skotið sér undan að inna 
af hendi þau fjárskil, er honum voru gerð. 

KAFI 

Um smölun heimalanda. 

1 Hver búandi er skyldur að smala heimaland sitt á hverju hausti um leið og 
  almenn fjárskil fara fram, eftir nánari fyrirmælum hreppsnefndar 

áuk þess getur hreppsnefnd skipað fyrir um almenna smölun heimalanda 

  

I 
” henni bykir naudsyn til bera. 

  

á hausti, beg 

  

Nú Hggja heimalönd tvegsi fleiri hreppa saman, og skulu      eigandi hreppsnefndir koma sér saman um. hvernig smöluninni skuli hasað á 
því svæði. 

23. or. 
Skyldir eru allir búendur, að hirða fé það, sem finnst í heimalöndum eftir



85 

að fjárskilum er lokið og reka það tafarlaust til næsta bæjar, þá leið. sem það 

á að ganga. 

Nú kemur fjárrekstur öl manns bæ frá bæ, og er hann skyldur að reka 

hann tafarlaust þá leið, sem hann á að ganga, nema kvöld sé komið eða óveður, 

svo eigi þyki fært að reka féð bæja á milli. Skal þá beita fénu eða gefa hey ella, 

unz fært er að reka það. Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, 

varðar það sektum. 

Hreppsnefnd er heimilt að sefa út nánari fyrirmæli um sauðfjárrekstra, 

sem ganga bæ frá bæ í hreppunum, sérstaklega um skipting þeirra, og er rétt 

við niðurjöfnun fjárskilakostnaðar, að taka tillit til þess, er sérstaklega mikill 

rekstrarþungi hvílir á einhverju býli eða búanda. 

I. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

24. gr. 

Adalréttir og aukaréttir skulu vera bær såmu og nu eru. Nu bykir pårf 

að fjölga fjárréttum eða færa þær af fyrri stöðvum á annan hentugri stað; skal 

þá hreppsnefnd sú er hlut á að máli bera það á almennum sveitarfundi 

undir atkvæði fjáreiganda í hreppnum og ræður meiri hluti atkvæða úrslitum. 

Sé um aðalrétt að ræða, skal auk þess leita samþykkis sýslunefndar. Skyldur er 

hver að leggja land til undir fjárrétt og hleðslnefni í hana, valdi það ekki skenimd- 

á vektu landi. Sanngjarna bóknun úr sveitarsjóði ber landeiganda fyrir jarð- 

  

og átroðning, eftir mati tveggja óvilhallra manna, sem sýslumaður útnefn- 

ir, ef samkomulag ekki næst. 

25. gr. 

Það er skylda altra fjáreiganda, að byggja fjárréttir og nægilega marg: 

dilka í sameiningin og viðhalda beim svo sem þörf er á. 
> í i    

   

kulu þeir leg þar tl skylduvinnu eftir því, sem hlutaðeigandi hrepps- 

Í ákveður. Ef einhver vinnur eigi þá skvlduvinnu að fjárréttum og dilkum, 

er á hann skiftist, selur hreppsnefnd lálið sera það á kostnað hans. Dilkrúm 

efir fylgt, eins þó ábúendaskipti verði. skal vanal örð þeirri, er það 

  

Að öðru lexti ráði réltarstjóri dilkrúnu hvers eins. 

    
26. g1 

vera kominn til réttar, svo snemma sem þörf gerist hvern 

ré nn fyrir um hvernig fjárdrætti skal haga í réttinni og held- 

ir Hann bannar siranglega allt slark og óreglu, sem miðar til 

að hindra starf manna á rétlinni. 

27. gr. 

Hver aukarétt heyrir undir einhverja aðalrétt, og skal þar jafnan réttað 

næsia dag á undan aðalrétt þeirri, sen hún heyrir undir. Skal úrtiningsfé úr 

11 

1934 

35 

16. apríl
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35 aukaréttum rekið til aðalréttar af mönnum sem hreppsnefndin hefir útnefnt til 
16. apríl þess. Fjárskilastjóri kveður hæfilega marga menn til þess, ad koma til aðalréttar. 

árdegis þann dag, sem úrtíningsfé er greitt sundur, þar skulu þeir í öllu vera 
háðir stjórn fjárskilastjóra. 

Enginn má reka burtu úr rétt fyr en úrtíningur er upp dreginn, nema fjár- 
skilastjóri leyfi. Fjárskilastjóri hefir einn öll umráð á téttar- og dilkrúmi aðal- 
réttardaga. Öll óhlýðni og þrjóska við fjallskilastjóra varðar sektum. 

28. g1 

Jafnan skal draga sundur fé í aðalréttum eftir markaskrå og i aukaréttum, 
þar sem þörf er á. 

Í eða við almennar fjárréttir að hausti til. má enginn blóðmarka kind án 

samþykkis réttarstjóra. 

}merkinga skal draga í sérstakan dilk undir eftirliti réltarstjóra, og skal 

öllum gefinn kostur á að leiða þangað lambamæður til að helga sér lamb sitt. 

Omerkinga þá, sem enginn finnst eigandi að, ber að fara með samkv. niður- 
lagi. 30. 

VII. KAFLI 

Um hirðing fjár í utanhreppsréttum. 

29. gr. 

Nokkru á undan fyrstu löggöngum á hausti hverju skal hreppsnefnd kveðja 

svo marga menn, sem þarf til þess að sækja fé hreppsbúa í utanhreppsréttir. 

Skulu sendi-menn þessir taka féð, reka það tafarlaust heim í hreppinn og ganga 

þar frá því samkvæmt ráðstöfun hreppsnefndar. 

IX. KAFLI 

Um óskilafé. 

30. gr. 
það, sem kemur fyrir á haustinu og ekki finnst eigandi að, skal     

tt i til fjárskilastjóra og hirðir hann það sem sitt eigid fé til hausthreppaskila. 

skal það seljast við uppboð þó með því skilyrði ef eigandi sefur si 

hálfs mánaðar frá söludegi, sé honum heimilt að fá eign sína, ef 

áfallinn kostnað. Fé þvi, sem þannig er selt, skal hreppstjóri lýs 

um, lit, aldri og einkennum þegar eftir uppboðið og senda sýslu 

til birtingar í „Lögbirtingablaðinu“. Hafi enginn lýst sig eiganda : 
X 6 månudir eru lidnir frå prentun auglysingarinnar, fellur verå þess í sveitarsjóð 

  

ad frådregnum kostnadi. 

Afeyrdåar kindur, eda med svo skemmdum mårkum, ad enginn seti helgað 

sér, skal farið með sem eigendalaust fé, og má bjóða bað upp ásamt ómerkins- 

uÐi að afstöðnum réttum.
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31. gr. 35 

Í hreppi hverjum skal hreppstjóri útnefna tvo menn til að dæma um mörk 16. apríl 

á óskilafé, sem selt er. Verði ágreiningur um mörkin sker hreppstjóri úr. 

Nú ætlar einhver að hann eigi kind, sem þannig er seld, skal þá dómnefndin 

úrskurða um eignarétt hans á kindinni. 

Vilji hann ekki hlita þeim úrskurði getur hann skotið honum til dómstólanna. 

32. gr. 

Gæslukaup fyrir kindur þær, sem ekki spyrjast uppi í þriðju göngum, má 

eigi hærra vera en 10 aurar um sólarhring hvern, talið frá þeim degi er fjall- 

skilastjóri tók bær í gæglu, eftir þriðju réttir, og borgist það þegar eigandi vitjar 

fjársins, eða það er selt, annars er gæzlumaður ekki skyldur að sleppa fénu, þó 

má fjallskilastjóri hækka gjald þetta fyrir fé úr öðrum sýslum til jafnaðar móts 

við samskonar gjöld í þeim. 

Á. KAFLI 

Um eftirleitir. 

33. gr. 

Eigi síðar en viku eftir að löggöngum er lokið, skal hreppsnefndin láta gera 

eftirleit á afréttum hreppsins. 

Þegar eftirleit þessari er lokið, skal hverjum heimilt að gera enn eftirlit, 

ef hreppsnefnd leyfir. Nú finnur einhver fé í eftirleit, skal hann þá fá 4 krónur 

fyrir hverja óheimta kind, og 2 kr. fyrir hverja þá kind, semi áður hefir verið 

heimt. Heimilt er þó hreppsnefndum að hækka fundarla unin fyrir fé úr öðrum 

sýslum, þó eigi meira, en þar er tekið í fundarlaun. Fyrir fé sem finnst í heima- 

löndum, skal engin fundarlaun greiða. 

Nú sést fé enn í afréttum, eftir að eftirleitum er lokið, skal þá tafarlaust 

skýra hlutaðeigandi hreppsnefnd frá því, og er henni þá skylt að sjá um, að fénu 

verði bjargað. 
Heimt fé skal eigandi auðkenna á þann hátt er hreppsnefnd ákveður, svo 

verði síðar á haustin um það villst hvort bað er heimt eður eigi. 

XI. KAFLI 

Um fjármörk. 

34. gr. 

Hver madur skal audkenna fé sitt með glåggu marki å evrum, en ef það er 

soramarkað, þá brennimerkja það á hornum. Einnig skal brennimerkja sauðfé 

með hreppsbrennimörkum á vinstra horn og séu þau eins og gildandi marka- 

skrá sýnir. 

Enginn fjáreigandi má eiga fleiri mörk en tvö.
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35. gr. 

Syslunefnd skal låta prenta markaskr 
og útbýta eftir þörfum. 

á fyrir alla sýsluna fimmta hvert ár 

Nú flytur einhver inn í sýsluna, skal hann þá auglýsa mark sitt hreppsnefnd- 
um sýslunnar. Þeir, sem vanrækja að láta prenta mark sitt í markaskrá sýslunn- 
ar, mega búast við, að með fé þeirra verði farið sem óskilafé. 

XII. KAFLI 

Um sölu fjárrekstra. 

36. gr. 
Hverjum fjárrekstri, sem rekinn er til sölustaðar, skulu fylgja nægilega 

margir og dugandi menn. 

Ávallt þegar rekstrarmenn eru fleiri en einn, skal einn vera yfirmaður þeirra, 
útnefndur af eigendum fjársins. Ber hann ábyrgð á því, að rekstur hans sangi að 
öllu leyti vel og reglulega, og ábyrgð Sagnvart þeim, er kvanu að kæra til skaða- 
bóta einhver afbrot rekstrarmanna, en hann á aftur adgang að samrekstrarmönn- 
um sínum, ef þeim er um að kenna. Þó hvílir ábyrgðin aðeins á hverjum einstök- 
um rekstrarmanni, er brýtur, ef brotið er svo vaxið, að það heyri undir almenn 
hegningarlög. 

37. gr. 
Allt fé á sölurekstrum, skal vera merkt ákveðnum rekstrarmerkjum, er séu 

svo glögg að þau sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að þau máist ekki af, þó 
að votviðri gangi. 

Oddviti sýslunefndar ákveði rekstrarmerkin í samráði við kaupendur fjárs- 
ins, þannig að hver kaupandi fær sitt ákveðna rekstrarmerki. sem allt fé hans 
skal merkt með, og öllum öðrum óheimilt að nota. Skal oddviti halda skrá yfir 
þá fjárkaupendur, sem hafa fengið löggilt rekstrarmerki, og ber þeim að gjalda 
kr. 5,0ð árlega, er renni Í sýslusjóð, á meðan merkið er notað. Skylt er oddvita 
að tilkynna ölum hreppsnefndum sýslunnar og bæjarstjórn nn Akures rar og 
Siglufjarðar hin lögskráðu merki svo tímanlega á hverju sumri, að þau geti 
orðið auglýst fyrir almenningi áður en slátrun byrjar. 

Skulu rekstrarmenn gæta þess nákvæmlega, að engin kind. sem merkt er 
rekstrarmerki þeirra, glatist úr rekstrinum. og að engin kind með öðru merki 
eða ómerkt slæðist inn í hann. 

Ef fé heldur sig meðfram vegi, þar sem sölurekstur fer um, mega rekstrar- 
menn ekki siga hundum á það, heldur aðeins beina því frá með sætni, Þannig. 
að það styggist sem minnst. 

Nú sannast það, að einhver hafi beðið tjón af sölurekstri, skal þá formaður 
rekstrar annast um skaðabætur til hlutaðeiganda, eftir mati tveggja dómkvaddra 
manna.
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NIIL KAFLI 35 

Um stóðhross og nautgripi. 16. apríl 

38. gr. 

Hver, sem á stóðhross eða trippi, er skyldur að reka þau á afrétt, ekki síðar 
, 
Í 

Q 
en 8 vikur af sumri, nema ótið og grodurlevsi banni og vardar sektum, ef ut af 

er brugdid. På er båendum heimilt, ad hafa veturgåmul trippi sin i heimahåg- 

um, sem ganga undir mæðrum sínum, enda séu þær hafðar til brúkunar og í 

rækilegri gæzlu. Sömuleiðis er búendum heimilt, að hafa trippi sin heima á 

sumrum, þó eldri séu, ef þeir hafa þau í gripheldum girðingum. Reynist girð- 

ingin ótrygg, skal tafarlaust reka trippin til afréttar. 

Eigandi eða umráðandi afrétta, sem hefir trippi á þeim, er skyldur að sjá 

um nægilega fyrirstöðu að viðlögðum sektum. Nú vanrækir hann þá skyldu síra, 

skal þá hreppsnefnd skyld að útvega nægilega fyrirstöðu á hans kostnað. Eigandi 

eða umráðamaður afréttar, skal senda hreppsnefndinni áður en tíu vikur eru af 

sumri, lýsingu af öllum þeim trippumi, sem hann hefir undir höndum, með mörk- 

um, lit, aldri og einkennum. 

39. ør. 

Nú ganga trippi samt á sumrum úr afréttum og í heimalönd manna, geta 

þá þeir, er fyrir ágangi verða, tekið þau í gæglu og gert cisendum eða umráða- 

mönnum afréttarins, eða þeim, sem fyrirstöðu hafa á hendi, aðvart, áður en 2 

sólarhringar eru liðnir, um að útleysa þau gegn gæzlukaupi, allt að 50 aurum um 

sólarhringinn, fyrir hvert hross. Auk þess skal og borga ómakslaun fyrir til- 

kynning. Gjald þetta skal greitt um leið og hrossanna er vitjað, annars er sæzlu- 

maður ekki skyldur að afhenda þau. Vitji eigendur eða umráðamenn eigi hrossa 

sinna innan þriggja sólarhringa frá tilkvnning skal farið með þau sem annað 

óskilaté. 

Gangi nú stóðhross af utansýsluafréttum á afretti eða heimalönd sýslurnar, 

getur hreppsnefnd sú, sem hlut á að máli, kært yfir því til sýslunefndar eða odd- 

vita hennar. Skal þá sýslunefndin eða oddviti hennar svo fljótt sem við verður 

<omið, semja við nágrannasýsluna um, að áganginum verði afstýrt. Náist ekki 

slíkur samningur, eða sé hann brotinn, má taka ágangshrossin í hald, hvenær 
e 

sem er að sumrinu og fara með þau samkvæmt 42. gr. 

10. gr. 

Ef trippi koma fyrir í heimalöndum á vorin eða sumrin, sem ekki finnst i « 

eigandi að, skal þá farið með þau sem annað óskilafé. 

11. gr. 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi skal gera ráðstafanir til bess, að stóðhross- 

um sé smalað af afréttum og heimalöndum áður en löggöngum er lokið, og 

dregin sundur í réttum.
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42. gr. 

Með óskilahross og trippi, sem eftir verða við réttir og koma fyrir af fjall- 

löndum eða í byggðum eftir réttir, skal fara með sem annað óskilafé, nema 

hrossin skulu seljast með þriggja vikna auglýsingafresti fyrir söludag. Nú þarf 

að hafa þau í vöktun, og má þá vöktunargjald hvers um sig vera allt að 50 aurar 

um sólarhring, nema í húsi og heygjöf þurfi að vera. 

15. gr. 

Um lausagöngu graðhesta og graðneyta gilda ákvæði laga nr. 32, 14. ágúst 

1931, um búfjárrækt. 

KIV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

ld. gr. 

Syslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjárskila- 

málum. Ennfremur geta einstaka menn komið sér saman um, að leggja slík 

ágreiningsmál undir úrskurð sýslunefndar. 

45. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10 til 200 kr. eftir mála- 

vöxtum, og renna þær í sveitarsjóð þess hrepps þar sem brotið er framið. 

16. gr. 

Mál sem risa út af brotum á reglugerð þessari, skal fara með sem almenn 

lögreglumál. 

17. ør. 

Með reglugerð þessari er numin tr gildi reglugerå fyrir Eyjafjardarsyslu 

um fjallgöngur og fjárskil frá 7. júní 1921 og reglugerð um viðbót við hana 

frá 19. sept. 1929. 

Reglugerð þessi, sem syslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefir samið og sambykkt 

samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, 31. maí 1927, staðfestist hér með til 

þess að öðlast gildi 1. mai 1934. 

Alvinnu- og samgöngumaálaráðuneylið, 16. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason. 
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REGLUGERÐ 36 
av 24. april 

um kynblöndun á íslenzku sauðfé og karakúlfé. 

Samkvæmt lögum nr. 27, 8. september 1931, e " heimila ríkisstjórninni að 

flytja inn sauðfé til sláturfjárbóta og lögum nr. 9, 25. Janúar 1934 um viðauka 

við þau lög, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

Í. gr. 

Hver sem vill blanda saman íslenzku sauðfé og karakúlfé, í einn eða fleiri 

ættliði, skal sækja um leyfi til þe ss til atvinnumálaráðherra. 

Í teyfisbeiðninni skal leyfisbeiðandi taka fram, hve langt hann hvggst að 

í kynblönduninni áfram, og með hvaða takmarki fyrir augum. 

Leyfisbeiðninni skulu fylgja meðmæli frá hlutaðeigandi hreppstjóra eða full- 

trúa, er atvinnumálaráðherra skipar samkv. 16. gr. laga nr. 27, 8. september 

1931, Þar sem enginn fulltrúi er skipaður kemur hreppstjóri í hans stað í öll- 

tin greinum. 

2. gr. 

Nú hefir alvinnumálaráðherra veitt leyfi til áframhaldandi kvnblöndunar 

anmkvæmt 1. gr. og er leyfishafa þá heimilt að ala upp tl undaneldis gimbrar- 

lömb, sem að meiru eða minna leyti eru karakúlkynblendingar, og nota þá til 

gunar með karakúlhrútum. 

K arakúlkind kallast í reglugerð þessari hver sú kind sem er að 31/32 hluta 

eða meira af hreinu karakúlkyni. 

ð. ST, 

Öll þau lömb, seim að nokkru eða öllu eru af karakúlkyni. og ekki er lósað 

innan 7 daga eftir að þau fæðast skal merkja með eyrnamerkjum, en Búnaðar- 

  

lands ákveði hvaða gerð eyrnamerkja skuli notuð. Á hverju merki skulu 

vera einn eða fleiri bókstafir, er sýni frá hvaða búi kindin er, og tölustafir er 

syni hvaða einstaklingur kindin er á búinu. 

A. 
Hver sem rekur blendingsrækt, samkvæmt 1. gr. skal færa ættbók yfir féð, 

gr. 

eftir fyrirmynd frá atvinnumálaráðuneytinu. Fé það, sem fært er í ættbókina, 

sem sjálfstæðir einstaklingar, eru: 

Í. Karakúlhrútar. 

2. Íslenzkar ær, sem notaðar eru til blöndunarinnar. 

35. Álir kynblendingar. sem verða svo gamlir, að þeir hljóti ættbókartölu. 

Til upplýsinga um hvern einstakling skal tekið fram: 

a. Auðkennisstafir og ættbókartala hlutaðeigandi einstaklings.
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b. Fædingardagur og år. 

c. Foreldrar, tilgreint með auðkennisstöfum og ættbókartölum. 
d. Litur, svo og stutt lýsing er einkum sé miðuð við að skýra, til hvorrar ætt- 

arinnar einstaklingnum bregður meira. 

e. Með hvaða kind einstaklingurinn blandar blóði og hvenær, og hvað afkom- 
andi varð (kyn lambsins og ættbókartala eða söluverð skinnsins). 

f. Ef kindin er seld, þá hverjum hún var seld og hvenær og við hvaða verði. 
s. Ef kindin er ekki seld, þá hver urðu endalok hennar og hvenær 

Auk þessa færi fjáreigandi inn í ættbókina þær aðrar upplýsingar er til 
kunna að falla og hann telur mál skifta. 

Útdrátt úr ættbókinni, eftir fyrirmynd frá atvinnumálaráðuneytinu, skal 
árlega senda Búnaðarfélagi Íslands. Á skýrslu þessa skal fulltrúi votta að ætt- 
bókin sé rétt færð og útdrátturinn sé réttur. 

5. gr. 

Hver kind skal bera það auðkenni sem hún hlaut lamb, á meðan hún lifir. 
ef ekki verða eigendaskipti að henni, en verði eigendaskipti fær kindin nvít auð- 
kenni, hjá síðari eigandanum, en getið skal þess í ættbókum beggja eisendanna. 
hvaða ættbókartölu hún hafði á hverjum stað. 

Þegar kind er lógað, sem var auðkend sem að framan greinir, þá skal eig- 

andi sýna fulltrúa eyrun með merkinu í, og skal þá fulltrúi fullvissa sig um, að 

skráð hafi verið í ættbókina um afdrif kindarinnar. 

Um hver áramót skal fulltrúi rila í ættbókina vottorð uim að hún hafi verið 

rétt færð og fullnægi kröfum Búnaðarfélags Íslands, en ef svo er ekki, þá skal 
hann tilfæra, hvað hann telji þar ófullnægjandi upplýst og hvað rangt. Afrit af 
vottorði þessu sendir hann Búnaðarfélagi Íslands. 

6. 

Nú tapast merki ur karakulkynblending e6a kynblendingslamb tavast ó- 

)t. q 

merkt, og skal þá eigandi tilkynna fulltrúa það, en jafnframt því skal hann 

seta þess í ættbókinni. Geti eigandi kindarinnar síðar sannað fyrir fulltrúa, hver 

kindin er, (hvaða ættbókartölu hún bar), þá skal merkja hana þeirri tölu aftur, 

eða tölu sem hún átti að hafa, ef um lamb er að ræða. og geta þess jafnframt í 

ættbókinni að þettað hafi verið gert. 

Geti eigandi kindarinnar ekki sannað fyrir fulltrúa hvert sé hin rétta ætt- 

bókartala hennar, þá skal hún auðkend með nýrri tölu og má eigandi setja hana 

á vetur svo að hún eigi lömb, en lóga skal þeim þegar að vori, nema eigandi seti 

sannað það fyrir fulltrúa, svo að hann telji fullnægjandi, að kindin sé ekki ver 

ættuð en þær ær hans er hann má ala undan. 

7. gr. 

Enginn sem kynblöndun stundar samkvæmt reglugerð þessari má selja 

kynblendinga til lífs öðrum en þeim. sem sýna að þeir hafi fengið leyfi atvinnu-
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málaráðherra til kynblöndunar. Skal þá skrá í ættbók seljanda, hvaða kindur 36 

hafi verið seldar og hverjum þær voru seldar, en í ættbók kaupanda skal skráð 24. apríl 

hvaða kindur hann keypti og hver var seljandi þeirra. Skylt er bæði seljanda og 

kaupanda að tilkynna fulltrúa viðskiptin tafarlaust. 

8. gr. 

Þegar kynblöndun er svo langt komið, að kynblendingslömbin eru að 

minnsta kosti að 31/32 hluta af hreinu karakúlkyni er heimilt að ala upp hrút- 

lömb til tímgunar með íslenzkum ám, eða karakúlkynblendingum, og gilda um 

afkvæmi þess fjár hinar sömu reglur, sem að framan greinir. 

9. gr. 

Skylt er sérhverjum, er stundar kynblöndun með karakúlfé, hvort sem er 

einblendingsrækt eða áframhaldandi kynblöndun, að senda Búnaðarfélagi Ís- 

lands árlegar skyrslur um þá fjárrækt, á þeim tima og þannig gerðar sem fé- 

lagið áskilur enda lætur það gera skyrsluforim 1 þessu skyni á kostnað ríkissjóðs 

og sendir þau hlutaðeigendum í tæka tið. 

10. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum til ríkissjóðs allt að 2000 krónum. 

Verði einhver uppvís að óleyfilegri kynblöndun, eða öðru alvarlegu broti á 

þessari reglugerð skulu auk sekta, hrútar þeir, sem hann á af karakúlkyni, vera 

upptækir og eign ríkissjóðs. Auk þess skal svipta hann leyfi því sem um ræðir í 

l. gr. 

11. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 

hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 
  

Vigfús Einarsson.
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37 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Samkomuhússjóð Lifrarbrædslu- 

25. apríl félags Norðfirðinga“, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráð- 

herra 25. apríl 1934. Skipulassskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Samkomuhússjóð Lifrarbræðslufélags Norðfirðinga, Norðfirði. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir: Samkomuhússjóður Lifrarbræðslufélags Norðfirðinsa. 

2. gr. 

Sjóðurinn er myndaður : f Eifrarbræðslufélagi Norðfirðinga. Er stofnfé hans 

nú Í. jan. 1934 kr. 7825,57 sjö þúsund átta hundruð tuttugu og fimm krónur 

og 57 aurar. Vextir skulu árlega lagðir við höfuðstól, sbr. þó 4. gr. 

a . 
ð. ET. 

Allt að tveim þriðju af höfuðstól sjóðsins á hverjum tíma skal Te að 

lána til byggingar eða kaupa á samkomuhúsi í Neskaupstað, þó ekki yfir 6/10 

sex undu af kaup- eða kostnaðarverði hússins, gegn fyrsla veðr: éti il hás. 

inu ásamt lóðarréttindum, enda sé húsið eign hins opinbera eða félags er árlega 

nýtur styrks af opinberu fé. Lánið eða lánin endurgreiðist með jöfnum afborg- 

unum á tuttugu árum, ef húsið er timburhús, en á þrjátíu árum ef húsið er stein- 

hús, ásamt ársvöxtum sem miðaðir skulu við sparisjóðs innlánsvexti á hverj- 

um tima. 

Að öðru leyti skal sjóðurinn ávaxtaður í Sparisjóði Norðfjarðar. Hætti sú 

stofnun störfum skal fé sjóðsins ávaxtað í trvggri lánsstofnun er heimilisfang 

hefir innan núverandi takmarka Neskaupstaðar, ef slík lánsstofnun er tl eða 

verður til. Starfi engin trvgg lánsstofnun í Neskaupstað skal féð ávaxtað í tryggri 

lánsstofnun innan Austfirðingafjórðungs. 

I. gr. 

Þegar höfuðstóll sjóðsins er orðinn 15000,00 kr. fimmtán búsund krónur 

skal heimilt að verja helmingi árlegra vaxta til þess að styrkja rekstur 

kvikmyndahúss í Neskaupstað, þó því aðeins að kvikmyndahúsið sé rekið af 

hinu opinbera eða félagi sem nýtur árlegs styrks af opinberu fé. Telji stjórn 

sjóðsins það heppilegra skal heimilt að verja vaxtahlutanum til styrktar íþrótta- 

iðkana í Neskaupstað, enda standi slíkar íþróttaiðkanir undir eftirliti bæjarstjórn- 

ar og njóti styrks af opinberu fé. Þegar höfuðstóll sjóðsins er orðinn 50000.00 

finmtliu þúsund krónur skal heimilt að verja allt að 34 vaxta í sama skyni.
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5. gr. 37 
Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd. Í henni eiga sæti: bæjar- 25. apríl 

stjóri Neskaupstaðar, sjálfkjörinn. einn maður kosinn af bæjarstjórn og einn 

kosinn af aðalfundi Lifrarbræðsluféiags Norðfirðinga, báðir tl fjögra ára í 

senn. Hætti Lifrarbræðslufélagið störfum, eða leggist niður, kýs bæjarstjórn 

báða nefndarmennina. 

6, gr. 

Reikningsår sjødsins er almanaksårid og skal stjórn sjóðsins ljúka reikn- 
ingum í janúarmánuði ár hvert. 

7. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá bessari. 

Þannig samþykkt á aðalfundi Lifrarbræðslufélags Norðfirðinga 21. jan. 1954. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Sjúkrahússjóð Lifrarbræðslu- 3g 
félags Norðfirðinga“, úlgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráð- 25. april 
herra 25. april 1934. Skipulagsskráin er bannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjúkrahússjóð Lifrarbræðslufélags Norðfirðinga, Norðfirði. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Sjúkrahússjóður Lifrarbræðslufélags Norðfirðinga. 

2. gr. 

Sjóðurinn er myndaður af Eifrarbræðslufélagi Norðfirðinga. Er stofnfé 

hans nú kr. 8028.66. Vextir skulu árlega lagðir við höfuðstól. 

3. gr. 

Sjodnum skal varið til kaupa og viðhalds innanstokksmuna í sjúkrahús 

Neskaupstaðar, svo og áhalda og muna er sjúklingum getur að haldi komið og 

miða að fullkomnun stofnunarinnar sem sjúkrahúss, án þess að gangi í rekstur 

eða viðhald sjálfrar byggingarinnar. Loks má síðarmeir, þegar hérgreindum til- 

gangi þykir fullnægt svo að vel sé, veita úr sjóðnum styrk fátækum sjúklingum
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er dvelja á sjúkrahúsinu og heimili eisa innan takmarka Neskaupstaðar, atli 

samkvæmt fyrirmælum 4. gr. 

Í. gr. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 9000,00 níu þúsund krónur er heimilt 

að veita allt að 5000,00 kr. í einu til ráðstöfunar samkv. 3. gr. Eftir það má 

ekki skerða sjóðinn meir en svo að höfuðstóll verði ávallt 5000,00 kr. fimm 

þúsund krónur og aldrei veita minni upphæð í einu en kr. 500,00. 

5. gr. 

Fé sjodsins skal åvaxta i Sparisjodi Norðfjarðar, Hætti sú stofnun störfum 

á einn eða annan hátt, skal fé sjóðsins ávaxtast í iryggri lánssíofnun er heimili 

hefir innan núverandi takmarka Neskaupstaðar ef slík lánsslofnun er til eða 

verður til. Starfi engin slík lánsstofnun í Neskaupstað skal féð ávaxtað í trvggri > 
5 

lánsstofnun innan Austfirðingafjórðungs. 

6. gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd. Í henni eiga sæti: Bæjar- 

stjóri Neskaupstaðar, sjálfkjörinn, einn maður kosinn af bæjarstjórn Neskaup- 

staðar og einn kosinn af aðalfundi Lifrarbræðslufélags Norðfirðinga, báðir til 4 

ára í senn. Hætti hifrarbræðslufélagið störfum eða leggist niður kys bæjarstjórn 

báða mennina. 

7. gr 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal stjórn sjóðsins lúka reikn- 

ingunum Í janúarmánuði ár hvert 

ð. Er. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Þannig samþykkt á aðalfundi Lifrarbræðslufélass Norðfirðinga 21. jan. 1934.
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Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir ,,Minningarsjod Kristin ar Hólm- 39 

fríðar Tryggvadóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 2. maí 

ráðherra 2. mat 1934. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Kristínar Hólmfríðar Tryggvadóttur. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Kristínar Hólmfríðar Tryggvadóttur“ og 

er stofnaður í minningu um ungfrú Kristínu H. Tryggvadóttur, f. 28. febr. 1906. 

d. 28. maí 1926 í heilsuhælinu á Vífilsstöðum. 

2. or 2. gr. 

Sjødurinn er stofnaður á greftrunardegi hinnar látnu, 11. juni 1926, af 

Tevygeva Kristinssyni frá Yztabæ. Er stofnféð kr. 500,00. 

3. gr. 

Tilsangur sjóðsins er að efla kirkjusöng í Svarfaðardalshreppi. 

Í. gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af sveitarstjórn Svarfaðardalshrepps. Skal stjórnin 

á ári hverju semja reikning hans ásamt reikningum sveitarsjóðs og færa inn- 

hans á eignaskýrslu hreppsreiknings. en sýslunefnd endurskoðar reikning- stæðu 

inn og úrskurðar. 

5. gr. 

Hofudstol siødsins må åvanta í Sparisjóði Svarfdæla. Þó getur stjórn hans 
, nir til breyvtinga i bessu efni, en ætid sjå um, 

  

ef henni burfa 

og vöxtum sé nægileg og örugg. Allir vextir 

ml gjöfum og Öðrum tekjum, er sjóðnum kann 

  

rir geymslu 

  

2
 skulu Jagðir við höfuðstólinn g 

i íðsins nema minnst 250,00 krónum. Má þá verja 

Ári hverju. Eftir það skal að minnsta kosti legc 

ólinn af vöxtum hans, ung ársvextir nema 2000 a. 

  

verja þeim öllum til útborgunar, en höfuðstólinn má aldrei skerða. 

6. gr. 

Fé bvi, sem fellur til titbor gunar úr sjóðnum, skal verja til þess að launa 

ið Svarfdæla, sem hafa meiri hluta allra sveitar- einn organleikara við þær k 

unit sínum, g í, að söfnuðir þeir er hann starfar fyrir greiði 

minnsta kosti 200 krónur í árslaun. Þegar samanlögð 

    

aun organ- 

  

   leikara nema 1000 krónum, má verja því sem bå verdur afgangs af utborgunar-
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39 fé sjóðsins. annaðhvort til båknunar handa söngtlokki innan sveitar eða hl 
2. maí síyrklar söngnámi. Engum organleikara má greiða laun af fé sjóðsins, nema 

hann með vottorði sefnu og undirrituðu af organleikara í Reykjavíkurdómkirkju 
sanni, að hann sé fullhæfur til þess að gegna organleikarastarli, og hafi auk 
þess tíl að bera nokkra þekkingu og kunnáttu í hljómfræði. Skyldur skal og org- 
anleikarinn Hl þess, að halda opinbera samsöngva að minnsta kosti þrisvar sinn- 
um á ári og skal ágóði af einum þeirra ætið ganga til sjóðsins, og legsst há við 
höfuðstól hans. 

7. gr. 
Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram 28. febrúar ár hvert. Annast hana brir 

menn. Sóknarpresturinn i Vallaprestakalli og tveir menn aðrir, sem kjörnir eru 
at sveitarbúum. Skulu menn þessir kosnir til Þriggja ára í senn, en að öðru levti 
fer um kjörgengi þeirra og kosningu sem til hreppsnefndar væri. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulaesskrá þessari. 

p. t. Völlum í Svarfaðardal, 1{. júní 1926. 

Tryggvi Kristinsson 

frá Yztabæ. 

40 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Jóhanns Jóns- 
2. maí sonar frá Ýtra-Hvarfi“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsinála- 

éðherra 2. maí 1934. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPÐULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóhanns Jónssonar frá Ytra-Hvarfi, 

1. gr, 

Sjóður þessi var stofnaður af Jóhanni Jónssyni, hreppstjóra á Ytra-Hvarfi, 
Hl verklegra framkvæmda í hreppnum með samskotim á þjóðhátíð, sem haldin 
var í Svarfaðardal árið 1871, að upphæð kr. 100.00 — fjögur hundruð krónur — 
sem nú eru kr. 1021.03. Hann skal heita: „Minningarsjóður Jóhanns Jónssonar 
frá Yfra-Ilvarfi“, fæddur 31. október 1838, dáinn 4. maí 1901, 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign Svarfaðardalshrepps og stjórnað af hreppsnefnd. Árleg: 
ber að semja reikning sjóðsins og ioníæra bann í gerðabók hreppsins jafn- 
hliða sveitarsjóðsreikningi. Skal innstæða hans færð inn á eignaskýrski hrepps- 
ins og sendast Hl svslunefndar með sveitarsjóðsteikningi il endurskoðunar og 
úrskurðar.
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3. gr. 40 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða; ber hreppsnefndinni ad åvaxta hann 2. mai 

á tryggan og öruggan hátt. Allir vextir skulu lagðir við höfuðstólinn, sem og 

tillög úr sveitarsjóði, gjafir og áheit, sem honum kann að hlotnast, unz hann 

er orðinn 10000 tíu þúsund krónur. Eftir það leggst “o ársvaxta við höfuð- 

stólinn, en %o þeirra falla til útborgunar. 

1. gr. 

Þeim hluta vaxtanna, sem falla til útborgunar, skal varið til skógræktar í 

Svarfaðardalshreppi. Ber hreppsnefndinni að hlutast til um það, að tl fram- 

kvæmda komi með skógræktina. Er það á hennar valdi hvernig fénu er varið, 

hvort það er veitt einstökum mönnum, félögum eða hreppurinn sjálfur fram- 

kvæmir skógrækt, allt eftir því, sem hún álítur gefi beztan árangur. Ætið skal 

þess gætt að útborgunarféð sé ekki fyrirfram bundið þegar hreppsnefndarkosn- 

ingar fara fram. 

5. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Dalvík, 8. apríl 1953. 

Í hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps. 

Jóh. Jóhannesson. Gestur Vilhjálmsson. Jóh. Páll Jónsson. 

Helgi Símonarson. Oskar Kr. Júlíusson. Þorsteinn Antonsson. 

Gamalíel Hjarlarson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Þórunnar ljós- 41 

móður Hjörleifsdóttur“, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmála- 2, maí 

a > 
ráðherra 2. mai 1934. Skipulagsskráin er þannig: 

nf 

KIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Þórunnar ljósmóður Hjörleifsdóttur. 

rm
 Á 

ha
m 

h
a
 

þ 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Þórunnar ljósmóður Hjörleifsdóttur. Stofn- 

fé hans er 225,00 tvö hundruð tuttugu og fimm krónur, en er nú krónur 

  

(7820. Fjárupphæð þessi var afhent Þórunni í samsæti, sem Svarfdælingar héldu 

henni haustið 1915, er hún hafði sagt af sér ljósmóðurstörfum. 5



41 2. gr. 
2. mai Tilgangur sjóðsins er sá, að bæta úr brýnustu þörfum fátækra sængur- 

kvenna í Svarfaðardalshreppi. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða eða það sem við hann er lagt og ber 

hreppsnefndinni að ávaxta hann á öruggan og góðan hátt. Allir vextir skulu 
lagðir við höfuðstólinn unz hann er orðinn 2000.00 tvö þúsund krónur. 
Eftir það leggst % ársvaxtanna við höfuðstólinn, en 54 þeirra falla hl útborg- 
unar. Verði eitthvert ár enginn styrkur veittur, leggjast allir vextirnir við höfuð- 
stólinn. 

1. ør. 
sjóðnum skal stjórnað af sveitarstjórn Svarfaðardalshrepps. Skal hrepps- 

nefndin árlega semja reikning hans. ásamt sveltarsjóðsreikningi og færa inn- 
stæðu sjóðsins á eignaskýrslu hreppsreiknings, en sýslunefnd endurskoðar og úr- 
skurðar reikninginn. Beikning sjóðsins ber að innfæra í dagbók hreppsins, 

5. gr. 
Úthlutun styrktarfjár úr sjóðnum hafa á hendi þrjár konur, sem kosnar 

eru meirihlutakosningu á lögmætum sveitarfundi til óákveðins tíma. Ætið skal 
kosning fram fara, þegar sæti losnar í nefndinni í auða sætið. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Dalvík, 1. maí 1988. 

Stefán Kristinsson. Jóh. Jóhannesson. 

42 AUGLÝSING 
11. maí um staðfestingu kirkjumálaráðuneytisins á reglugerð um barnavernd. 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 76 frá 19. júni 1933, um breyting á lögum nr. 43 
frá 1932, um barnavernd, er hér með staðfest eftirfarandi 

REGLUGERÐ 

um barnavernd. 

1. gr. 

Í umdæmi Barnaverndarnefndar Vestmannaevja er bannað að selja börnum 
cg unglingum innan 16 ára aldurs tóbak. Bannað er að gefa þeim bað eða stuðla 1 

á nokkurn hátt að því, að þau neyti þess.
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Bönnuð er sala á spitubrjóstsykri (sleikjum), svo og öðrum sælgætisvörum, 11. maí 

sem að dómi barnaverndarnefndar eru óholar börnum og unglingum. 

a . 
3. gr.   

som ætlast er til að börnum 

  

skenini 

  

Leiksýningar og aðrar opinbei 

  

aðsangur að skulu sýndar barnaverndar- 

  

og unglingum innan 16 ára sé seldur 

nefndinni áður, eða henni gefnar nákvæmar upplýsingar u og getur nefnd- 

in, ef henni þykir ástæða til, bannað, að börn og unglingar fái aðgang að bet. Á 

L. ør. 

Börn og unglingar innan 16 ára aldurs mega ekki selja blöð og bækur. nema 

að fengnu leyfi barnaverndarnefndar. 

Ð. EP. 

Sa sektum sem brot gegn barnaverndarlög- 

  

um. Skal fara með mál vegna þeirra brota eins og um slík mál í barna- 

  

verndarlögunum. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. 

  

Þetta er hérmeð birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, til eftirbreytni. 

, 57 
11. mar 1954     Í kirkjumalaráðunewy 

Þorsíeinn Briem. 

Gissur Bergsleinsson. 

UGERÐ 43 
. i i 15, mai 

um breyting å reglug 

    

      

Å eftir 1. mgr. 3. gr. komi nv 

Vatnsskattsskylda framleiðslu urt af framleiðslustaðnum 

fyr en vatnsskattur af henni er greiddur, að 16, 

gr. reglugerðarinnar, ef útaf bregður 

ð. gr 

6. gr. reglugerðarinnar skal vera svoldjóðandi: 

Gjaldárið er almanaksárið. í vatnsskatts húsa er 1. júlí ár og        
  greiðist vafnsskatturinn í einu lagi
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43 mgr. ö. gr. fellur í gjalddaga um leiå og varan er framleidd. Vatnsskattur sam- 
i 15. maí kvæmt 5. gr. fellur gjalddaga þegar krafist er. 

teglugerð þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. júní þ. á. og birt- 
ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

44 
16. maí 

Áfvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 15. maí 1934. 

Magnús Guðmundsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Skagafjarðarsýslu. 

Í. gr. 

Í Skagafjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Kostnaður við þær vegabæt- 
ur, sem að lögum hvila á sýslufélaginu, greiðist úr sýsluvegasjóði. 

b
m
w
 

Eee
 

= 

10. 

11. 

12. 

15. 

v 
or 2. gr. 

Sysluvegir eru bessir: 

Skarðavegur frá Sauðárkróki á fjallveginn við Heiði í Gönguskörðum. 
Laxárdalsvegur frá fjallveginum á Grímsáreyrum um Laxárdal að Selvík. 
Skagavegur frá Selárbrú út efri leið að Hrauni á Skaga. 
teykjarstrandarvegur frá Gönguskarðsárbrú að Beykjum á Revkjarströnd. 
Borgarvegur frá þjóðveginum austan og sunnan Sauðár áð svonefndu 
Vatnsviki við Áshildarholtsvatn. 

Ssæmundarhlíðarvegur frá þjóðveginum hjá Geitagerði fram Sæmundarhlíð 

á þjóðveginn á Vatnsskarði. 

Goðdalavegur frá þjóðveginum sunnan við Reykjarhól að Goðdölum. 

Kjálkavegur í Akrahreppi frá Norðurá að Merkigili. 

Blönduhlíðarvegur frá brúnni á austurkvísl Héraðsvatna eða þjóðveginum 
við hana fram Viðvíkursveit og Blönduhlíð á þjóðveginn utan við Dalsá. 

Miðvegur frá þjóðveginum hjá Garði í Hegranesi um Ríp að Evhildarholti. 

Hólavegur frá Kolkuósi um Hóla, að Hofsá. 

Kolbeinsdalsvegur frá Kolkubrú að Unastöðum í Kolbeinsdal. 

Bæjarvegur frá Hofsósi að Bæ á Höfðaströnd. 

Sléttuhlíðarvegur frá þjóðveginum við Tjarnir um Skálá að Heiði. 

Flókadalsvegur frá þjóðveginum vestan Sandóss fram Flókadal vestan 

Flókadalsvatns að Krakavöllum. 

Fljótavegur frá Fljótaárbrú austan Fljótaár að Þrasastöðum í Stíflu. 
Enagle T Unadalsvegur frá Hofsósi að Bjarnastöðum í Unadal.
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44 ekki útsvar eftir sömu reglum og aðrir, og er þá hreppsnefnd heimilt að krefja 
16. mai eiganda um vegaskattinn sem þúsundgjald af eigninni, eftir því sem hann er 

ákveðinn að lögum. Gjald þetta hefir lögtaksrétt. 

6. gr. F 3 
Í verzlunarstöðum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal hálfur vega- 

skatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vegaserðar innanhrepps 
á því ári að minnsta kosti jafnmiklu fé úr sveitarsjóði, sem hálfum vegaskattin- 
um nemur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefir til umráða Það ár, og hafi 
hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið með hámarki þeirrar uppbæðar á hvern 
verkfæran mann, sem lög heimila. 

7. gr. 

Heimilt er sýslunefnd að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundraðs- 

gjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunnar. Há- 

mark hundraðsgjalds í einstökum hreppi má ekki vera meira en 30% hærra en 

meðalsjald í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn, eða aðallega í þágu hreppsins, og 

heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi úr sýslusjóði, að 

hreppurinn sjái um, að lagt verði fé á móti, eftir nánari ákvæðum sýslunefndar 

í hvert sinn. 

ð. Er. 

Idi að 

einhverju leyti eyjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim, ennfremur að ívilna 

Ráðherra er heimilt, eftir tillögum svslunefndar, að undanþisgja skatt; 

  

að einhverju leyti jörðum, sem eru í mjög háu mati vegna sjávarhlunninda. 
1 Á sama hátt má einnig ívilna þeim kauptúnum, sem eru sérstakt hrepps S Í i 

félag og hafa Htil not af vegakerfi sýslunnar, Sg 8 5 . 

9. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikning- 

ur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda bar um 

sömu reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal semja áætlun 

un tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár 

Afrit af sýsluvegareikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti syslunefnd- 

ar senda vegamálastjóra að afstöðnum syslufundi. 

10. 

Svsluvegasjóðurinn skal fá tillög úr ríkissjóði, og fer jafnan um rétt hans 

or gr. 

Ul þeirra eftir því sem ákveðið er í gildandi lögum um samþykktir um sýslu- 

vegasjóði.
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li. gr. 44 

samkvæmt samþykkt þessari má taka lögtaki eftir lögum nr. 29, 16. 16. maí 

r. 12. gr. laga nr. 102, 19. júní 1955. 

12. gr. 

Fyrir brot gegn samþykkt þessari skal sá, er sekur verður, greida 10——200 

kr. sekt, er rennur í sýsluvegasjóð, og fer um mál út af slíkum brotum sem um 

almenn lögreglumál. 

13. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt eru úr gildi numdar samþykkt nr. 14, 16. marz 1926, og sam- 

þykkt um breyting á þeirri samþykkt, nr. 86, 18. sept. 1930, og ennfremur sam- 

b . 89, 19. sept. 1931 um vidauka vid sambykkt nr. 86, 18. sept. 1930, allar 

um sýsluvegasjóð 1 Skagafjardarsyslu. 

'slunefnd Skagafjardarsyslu hefir samid og samþykkt 

ðfestist hérmeð til þess að öðlast gildi 
“ 

9. júní 1955, sta samkvæmt lögum nr. 102 

stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Samþykkt þessi sen sy 
{ 
i 

begar i 

ifvinnu- og stmgöngumdlaráðuneylið, 16. maí 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 45 
23. maí 

fyrir Skagafjarðarsýslu um mat á heyi til sölu. 

1. gr. 

Allt hey, sem selt er kaupanda utanhrepps, eða út úr sýslunni, skal metið 

og flokkað nema aðiljar séu á annað sáttir. Heymatsmenn skulu einnig hafa um- 

sjón með seymslu heys á matsstað, útskipunarstað eða útflutningsstað eftir að 

mat fer fram, og með úlfskipun og meðferð þess, sé það flutt með skipum, og er 

seljendum eða útflytjendum heysins skylt að hlýða fyrirmælum þeirra um það. 

Hverri heysendingu skal fylgja vottorð um að heyið sé skoðað og flokkað 

eftir réttum reglum og samrit af voltorðunum fylgja farmskránni et heyið er 

sent með skipum. Skal sýslumaður eða hreppstjóri votta með undirskrift sinni, 

að löglega skipaður heymatsmaður hafi undirritað vottorðið í viðurvist hans. 

Sé hreppstjóri sjálfur seljandi heysins eða ekki búsettur á sölustaðnum eða út 

flutningsstaðnum, skipar sýslumaður til þess annan hæfan mann.



DØ
 

co
 

1934 

45 
mai Heymatsmenn sl 

  

Kolkuósi, Hofsó 

  

mafsmenn víðar ef þurfa 

   r A 1 £1 FVT 1 ? w- eða ulilulningshöfn. en sé     il skal að ja 

"sem kaupandi og seljandi um innanhéraðssölu að 

  

koma sér saman um. 

% GQ" >. 97 

  

Logreglustjori skipar hevinatsmenn og setur þeim erindisbré 

   undirrita drengskaparheit áður en þeir 

það af alúð og samvizkusemi. 

   Allt hey skal flokkað 

úthey. 

I 

  

Iverri tegu 

sem hér segir: 

  

T i x Í. Snemms 

  

En DA sl - 
siðslegið velverkað hes     Snemmslegid midurverka? lí 

lll. Síðslegið mmslegið Haverkað hey. 

laða eda stør 

  

nemi, telst aldrei til 

    

Heymatsmenn meta hvort h 

  

ingu þess. 

Matsmenn fá í kaup eina krónu u 

vinnu, hvort sem það er við mat heys 

  

sess. Þurfi þeir að ferðast til matss 
Á í 

  

sem þeir þurfa til ferðarinnar fram og 

Sendandi annast um greiðslu matskostnaðar 

  

Brot gegn samþvkkt þessari varða 

sýslusjóð. 

in samþykkt þessari skal farið sem almenn lög- Á Með mál út af brotum ge 

reglumál.
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8. gr. 45 
Samþykkt þessi öðlast gildi 1. juni 1934 og gildir fyrir Skagafjardarsyslu. 23. mai 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 21, 19. júní 1953, 

um samþykktir um mat á hevi Hl sölu, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Alfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 23. maí 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

Á TI (“ VU 4 
AUGLYSING 46 

re . i , þes 25. maí 
um útflutning á verkuðum og óverkuðum saltfiski. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum, útgefnum í dag, skipar ríkisstjórnin 

svo fyrir, að viðlögðum sektum samkvæmt lögunum, að leyfi atvinnu- og sam- 

söngumálaráðuneytisins þurti til þess að mega selja eða flytja til útlanda verk- 

aðan eða óverkaðan salttisk. 

Þetta birtist hérmeð hlutaðeigendum til leiðbeiningar og eftirbreytni. 

Í aivinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. maí 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

“AMR > 
SAMÞYKKT 47 

. sex rr Ov xx: 28 al 
um lendingarsjóð í Súgandafirði. #8. maí 

1. gr. 

Af bátum allt að 60 smálestum, er ganga til fiskveiða í Súgandafirði, skal 

greiða í lendingarsjóð 1 kr. 50 au. af hverjum vertiðarhlut. 

2. gr. 

Hreppsnefnd innheimtir gjald þetta; greiðir formaður það í peningum af 

óskiptum afla áður en vertið er lokið í Súgandafirði. Innheimtumaður fær 2' 

í innheimtulaun. Taka má gjald þetta lögtaki, sé það eigi greitt á réttum tima. 

I 
ðÐ. BI 

Hreppsnefndaroddvit semur skýrslu yfir alla þá, er gjald þetta eiga að 

greiða, og sendir hana oddvita sýslunefndar ásamt gjaldinu fyrir lok október- 

mánaðar ár hvert.
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47 I. 

     28. mai Gjaldið skal ávaxtað í sérstökum sjóði, er kallast Lendingarsjóður Súgfirð- 

inga. Ánnast sýslunefnd um að sjóðurinn sé ávaxtaður á sem tryggastan og hag- 

nlegastan hátt. 

5. gr. 

Fé sjóðsins skal varið til að bæta bátalegu eða lendingu å Sudureyri i Sug- 
andafirði. 

Syslunefnd ákveður, hvenær byrja skal að veita fé úr sjóðnum til lendingar- 

bóta. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefndin í Vestur-Ísafjarðarsýslu hefir samið og 

samþykkt staðfestist hérmeð sai nkvæmt lögun nr. 86, 14. nóvember 1917 til að 

  

öðlast gildi 15. júní þ. á. og Þirtist til ef! evtni Öllum, sem hlut eiga að máli. 

lfvinnu- og samgöngumálaráðuneyftið, 28. maí 1934. ú JONG ! 

Magnús Gudmundsson. 

Páll Pálmason. 

  

48 REGLUGERÐ 
29. maí ax 

um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

Í. er. 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður eru eitt fjallskilaumdæmi. 

Hver hreppur er deild út af fyrir sig og kaupstaðurinn ein. Sýslunefndin hefir 

yfirstjórn allra fjallskila sýslunnar, en hreppsnefnd framkvæmd þeirra í hverj- 
|, 

um hreppi og bæjarstjórn vfirstjårn og framkvæmd i kaupstadnwm. I 8 J . . í 

s} er 
a ST. 

Sveitarstjórn í hverri deild hefir heimild tl að annast um, að þeir fjáreig- 
1 endur, sem ekki hafa nægilegt upprekstrarland fyrir sig. fái upprekstur annars- 

staðar. Er hver fjáreigandi skyldur til að reka fé sitt á fjall samkvæmi því, sem 

sveitarstjórn kann að skipa fyrir, nema hann hafi útvegað sér upprekstrarland 
' 

annarsstaðar. Sveitarstjórnin í hverri deild getur samið reglur um notkun upp- 

  

rekstrarlands. Hver fjáreisandi, sem eigi á afréttarland, skal skyldur að borga 

hagatoll, 6 aura fyrir hverja kind. 

5. 2T' 

Hver fjáreigandi skal hafa eyrnamark å fé sinu, og ef hann vill, eda ef mark 

verður oglåggt, brennimark eda önnur skylaus einkenni. Auk þess skal hann 

merkja allt fé sitt veturgamalt og eldra, sem hornótt er, framan á hægra horni
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med brennimarki beirrar deildar, sem hann verður heimilisfastur 1 í fardögum, 48 

og jafnframt afmå brennimark þeirrar deildar, er hann flutti úr. Sama eyrna- 29. maí 

mark má hann hafa á hestum sinum. Mark sitt skal hann hafa svo skyri, að auð- 
þekkt sé. Enginn má hafa tölustafi fyrir brennimark, nema bókstafur fvlsi með. 

Hver deild skal hafa brennimark. Eyrnamark má hún og hafa. 

Å. gr. 

Brennimårk deildanna skulu vera þessi: 
Í Skeggjastaðahreppi N 1, í Vopnafjarðarhreppi N 2, í Jökuldalshreppi N 3, 

Hliðarhreppi N 4, í Tunguhreppi N 5, í Feliahreppi N 6, í Fljótsdalshreppi N 7, 

Hialtastaðalhreppi N 8, í Borgarfjarðarhreppi N 9, í Loðmundarfjarðarhreppi 
N 10, í Sevðisfjarðarhreppi N (1, í Sevðisfjarðarkaupstað N 12. 

Hverjir sem kaupa fé tl slátrunnar á hbaustum, skulu þegar merkja hverja 

kind bannis, að í hnakka hennar allan við sneggjuna sé snoðklipptur blettur 

ekki minni en 5 em. á lengd og Í em. á breidd. Auk þess skuin beir merkja fé 

silt með öðru skýru einkenni, anilínht eða máli, þó ekki þannig, að hið klippta 

i 

i 

merki óskýrist. 

Hver sveitarstjórn skal safna mörkum fl nýrrar markaskrár að minnsta 

kosti 5. hvert ár eftir ákvörðun sýslunefndar. Skal hver markeigandi skýra sreini- 

lega frá mörkum sinum. Sýslunefndin sér uni niðurröðun markanna og prentun 

markaskrár. Enginn hefir leyfi hl að taka upp mörk þau, er standa í glídandi 

markaskrá umdæmisins, Svslunefndin ákveður í hvert sinn, er mörkum er safn- 

að, hvað borga skuli fyrir hvert mark. Hver markeigandi sendi borgun með 
marki sínu ll þess, er mörkum safnar í bans sveitarfélagi, og rennur það gjald 

í sýslusjóð, en bann ber kostnað allan við söfnun markanna og prentun marka- 

skrárinnar. Um leið og nýrri markaskrá er úibyti, falla úr gildi gömlu marka- 

skrárnar, sem sönnunargagn fyrir eignarrétt Ul fjár. Nýjum markaskrám skal 

útbýtt svo Hmanlega, að bær séu komnar á hvert heimili fyrir fyrstu lösgöns- 

ur á því ári, sem þær eiga að koma til notkunar. Sýslunefndin felur einum eða 

fleiri mönnum að ráða fram år sammerkingum í samráði við þann, er mörk- 

um raðar, þar tl markadómur verður siofnaður. 

6. gr. 

Ef menn nota mörk, sen eigt eru prentuð í gildandi markaskrá sýslunnar 

og kaupstaðarins, t.d. þeir, sem flutzt hafa úr öðrum sýslum, bá skulu þeir lýsa 

mörkum sínum fyrir sveitarstjórn þar, sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal 

sveitarstjórnin skrifa upp og senda fyrir Í. júlí Gl sveilasijórna í nálægum sveil- 

um, þar sem helzt eru fjársamsgöngur. Ber hlutaðeigandi sveitarstjórn að sjá 

tm „að mörkin sé færð inn i gildandi markaskrár, sem notaðar eru við töflu- 

drátt í lögrétfum og við hreppaskil. 
Eigi maður, sein flytur í fjallskilaumdæmið, sammerkt manni, sem fyrir er, 

og hagi svo til, að misdrátfur geti stafað al, þá skal sá, seim aðfluitur er, breyta 

14
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verði með     48 marki sínu. Þeir sem ví 

29. maí þeirra sem vafafé. 

     Þrennar skulu ve   

  

   

  

   
   

            

    

næsl. Skal hin fyrsta byrja 

ber upp á helgan dag. Þriðju göngu er heimilt að 

    Þyki sveitarstjórn ástæða Gl vegna iskyí 

  

annara orsaka, getur hún skipað göngur fyr en ákveðið er, og sk 

ir að hlýða því. Í löggöngum skal smala bæði afréttir og heimalönd 

   Verði samkomulag milli sveitasíjórna í fjórum hreppi 

artljóts og þremur af fimm. þar med i 

Lagarfljots um frestun gangna eina vik     

   hinum sveitunum bad fyrir 5. 

samkomulagi um frestun gangna 

stjórn aukasöngur, þegar hún álit 

smöluð með Að því levti sem sveitarstjórn 

  

   

afréttum, skal hver nt d siti 

h okt Í 

Uu ot 

Skipa mega sveitarstjórn begar safna 

þarf fé tl rúnings, og skulu svei nu nl 

dagana, þar sem samgöngur fjår ið ge skil 

  

á rekstrum samkvæmt 11. og 25. er. 

Í0. er. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, hvort he 

  

hver fjáreigandi skyldur að sera fjallskil á |}    
    enda tiltekur hún kaup söng     kostnað til peningaverðs og honum á 

Jafnt gjald komi fyrir hverja kind. Sveitarstjórn ræður menn auk þess Hl gangna, 

cf þörf gerist. Um smölun heimalanda og kostnað fer samkvæmi 8. or Í > € 

  

ja skuli menn 

  

til hverra sangna, ákveða þar, hverjir 

  

   
         lur hverju 

  

og kjósa sangnaforingja, eða fel: 

Þar skal og nefna til þá menn, er fara skulu í réttir næstu sveit:   

sinnar sveitar, sömuleiðis þá, er reka skulu fé bl næstu sveita. 

sveila, er afréttarlönd eiga saman, skulu í tína koma sér sam 5
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strum milli sveitanna. Geti slikt samkomulag ekki 48 

i hreppa eftir göngur, skal hver hreppur reka féð frå 29. maí 

Sé ekki yfir fjallveg að fara, þá eru ábúendur 

jarð. ) kun skyldir til að reka rekstra endurgjaldslaust tl næstu 

sveitar eftir þei int boðleiðum, sem hlutaðeigandi sveitastjórnir koma sér saman 

um. $ ildir, þótt yfir syslumårk sé ad fara. 

12. gr. 

Sá sem rekur fé á utansveitarafrétt, Hlkynni það sveitarstjórn fyrir 15. juli 

hann þetta, getur sveitarstjórn gert honum full fjárskil heima 

í sveitinni fyrir allt sitt fé. Sama gildir um þá menn, er rétt hafa til að taka utan- 

svcilarfé í af rétt: irland sitt, enda sé þeir skyldir að tilgreina tölu fjárins og ann- 

ast öll skil á þv 

ku 

år hvert. Vanræki 

13. gr. 

“ú gengur margt fé leyfislaust í afrétt annara sveita, skal þá sveitarstjóri 

þeirrar sveitar, er fé á, skyld til að kveðja menn í fyrstu og aðrar göngur í þær 

sveitir, sem fyrir ágangi verða, eftir kröfu sveitarstjórnar. Skal einn maður 

sendur fyrir 800 kindur, tveir fyrir 1200 og tveir fyrir hverjar 500 þar yfir. 

Krafa um slíka göngumenn skal bvegð á fjártölu í fyrstu skilaréttum næsta haust 

á undan. Þó má draga frá það fé. sem krefjandi á í fyrstu réttum hjá þeirri sveit, 

sem krafin er um göngumenn. 

14. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur að leggja menn í göngur eftir fyrirmælum sveit 

arsljórnar. Nú sendir einhver ó we. ngan mann Í göngur eða réttir, þá varðar 

t fjallskil hjúa sinna og annara, sem eru á veg- 

um hans, gegn endurgjaldi frá þeim. 

það sektum. Húsbóndi skal annas 

15. gr. 

Syslubúar geta skotið málum sinum undir úrskurð sýslunefndar, þyki þeim 

sér gerð of há fjallskil, og fá þá endurgreiðslu, falli úrskurður sýslunefndar- 

innar þeim í vil, en blita verða þeir í svip fyrirmælum sveitarstjórnar. 

16. gr. 

Á viðlendum afréttum getur sveitarstjórn, á kostnað sveilarsjóðs, látið 

byggja göngukofa og tættur til að hýsa fé í. 

17. gr. 

Gangnaforingi stjórnar göngum, og eru allir leitarmenn skyldir að hlýða 

honum. Skyldur er hann að skyra sveitarstjórn frá, ef einhver hefir óhlýðnast 

honum, vanrækt að senda menn Í göngur eða sent óliðgengan mann í þær. Óhlýðni 

við 

  

  

sangnaforingja varðar sektum. Sektum varðar og, ef gangnaforingi vanrækir   

stöðu sína eða misbeitir henni.
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1934 

48 
mai Lögréttir skulu vera í hverri sveit, þar sem verið hafa, eða þar : 

Si tilheyri hverri Íó 

lögrétt skal byggja eða bæta, hefir sveitarstjórn framkvæma 

    

   

   
stjórn ákveður, og tiltekur hún, hver 

ar kostnaðinum á fjáreigendur. Þó má jafna niður 1 

með útsvörum á hreppsbúa. Til lögréttar hverrar skal 

sem heyrir lögréttinni til. 

Sveitarstjórn skal skipa réttarstjóra í hverri lögréti. Hann ska 

dráttur á fénu fari Íram fljótt og skipulega 

  

Yfir höfuð skal hann sjá um góða regiu í rétltinni, og varðar 

20. gr. 
1 

Vafafé er pad fé, sem mark finnst ekki å i gildandi markaskrå, og ómerk- 
ri ingar, er ekki finnast mæður að í réttum, svo og bað fé. sem tveir eða fleiri eiga 

10 fe, sem svo     mark á, og mikill vafi leikur á, hver er 

  

ógreinilega er markað, að ekki verður lesið úr af ben eða mönnum, er 

hún kveður til þess. 

21. gr 

Heimilt er sveitarstjórn að láta selja ómerki 

  

   

að á opinberum uppboðsþingum í réttum, en 

selt fyrir hausthreppamót. Komi það fyrir, að 

að tveir eða fleiri eiga markið, skal fara með ki 

fljótt og hægt er, og helzt fyrir hausthreppaskil, tilkynna aðiljum, svo 

gefist kostur á að sanna eignarrétt sinn. 

29. Er ikr ST. 

I hrep nda oddvita syslunefndar 

  

Fyrir novembermånadarlok skal hver 

  

skyrslu um allt vafafé, er selt hefir verið í hreppi hans, og greiða an g: 

gjald eftir reikningi. Oddviti syslunefndarinnar skal svo sjá um, að skýrsla um 

V 
- afafé sé birt í einu lagi í Lögbirtingablaðinu fyrir lok Desembermánaðar. 

23. gr. 

Fram að fardögum næstu geta menn sannað eignarrétt sinn að andvirði 

vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn eignarrétt sinn, rennur andvirðið 

í sveitarsjóð. 

JÁ. gt. 

Þeir sem taka við rekstrum úr haustréttum, skulu reka þá þangað, sen 

réttarstjóri ákveður. Sveitarstjórn skal ákveða rekstrarleið. Ef ágreiningur verður 

um rekstrarleið milli sveita, sker svslunefnd úr, eða svslunefnd og bæjarstjórn.



'o greiðlega, sem kostur er á, og skal sæta 

  

rð á rekstrum varðar sektum, svo og ef þeim 

    

rottar 
Sveltai 

  

jórn eftir Marteinsmessu, 

fé á afrett, 

  

tann þá fá í fundarlaun 20% af verði kindanna, eftir 

  

farsljórn 

  

göngur, svo að hysa þurfi og >   

statt, ef ástæður leyfa. Að öðru 

eiga, þangað til kostur 
run þess fjár skal greiða þeim, 

   

    

   

    

ir krefjast þess, eftir sanngjörnum reikningi. Skal sá, er féð 

rsljórn með borgun fyrir kostnað e1g2    
    

  

sinn. tarstjórninni, þar sem féð á heima, og 

skal vfir kostnaðinn        

      

  

yfir mörk á kindum 

sektum frá 10 400 

ta meðferð almennra 

Norð 

felldar. 

  

-Múlasvslu og Seyðisfjarðar- > 

verid og sambykkt af syslunefnd Nordur- 

  

Sarkaupstadar samkvæmt 41. gr. sveilar- 

sljórnarlaganna nr. 12 1997, staðfestist hér með til ad öðlast gildi (5. júní 1901 

og birtist fil eftirbrevtni öllum. sem hlut eiga að máli. 

lfvinnu- og 

  

ngöngumálaráðuneylið, 29. maí 1954. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Pálmason,
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REGLUGERÐ 

um bann við dragnótaveiði í landhelgi í Dýrafirði í Vesiur-Ísafjarðarsýsla. 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 55, 7. mai 1928, um bann gegn dragnótaveiði í 

landhelgi, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Enginn má nota neina tegund dragnóta, þar á meðal kolai 

vaad), til fiskveiða í landhelgi innan línu frá Þúfu austan Dýtafjarðar o    nestá vestan við fjörðinn á tímabilinu frá 1. september til 30. nóvemi 

Bann þetta nær jafnt til allra skipa og báta, sem slík veiðarfæri nota. Þó 

skal eigendum og nothöfum jarða þeirra, er að sjó liggja á bannsvæðinu, heimilt 

að nota ádráttarnætur og draga þær á land. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim, er hafa á hendi landhelgi 
annast um að bannákvæðum reglugerðar þessarar sé hlytt 

æzlu, ber að 

  

9 or . ET. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar þeim sektum og viðurlögum, sem á- 

kveðin eru í framangreindum lögum. 

  

Acglugerð þessi gengur í gildi Í. september 1934, og Þirtist 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

eftirbrevtni 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í. júní 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

CANGTSSOT, sem
i 

en
 

3
 a 

ng 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð 12. maí 1930 um breytingu á fjallskilareglugerð 

Dalasýslu frá í7. ágúst 1923. 

38. gr., sem er í VIII. kafla reglugerðarinnar eins og hann á að vera sam- 

kvæmt breytingunni 12. maí 1930, orðist þannig: 

Á sláturfénaði eða öðrum förgunarfénaði skal rekstrum hagað 

sem búa á löndum, sem um er rekið eða áð er í, verði sem minnstur b 

        

i og 

skulu hverjum fjárrekstri fylgja minnst 2 menn með 150 kindum e við 

fyrsta tug hvers hundraðs, sem framyfir er 150, bætist einn maður vi 

Áður en fé er aflífað á slátrunarstöðum eða selt á mark: en 

markaðsstaðir teljast hvert það heimili, er fjárkaupmenn kaupa íé á, skal
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markglöggur maður, annar en eigandi, afhuga mark å hverri kind. Alit mark- 59 

adsfé skal, um leið og það er keypt, merkja glöggu og haldgóðu rekstrarmerki, 4. júní 

og sé hver markaðskind merki tveimur llum, til aðgreiningar frá heimamerklu 

fé bænda, annar liturinn sé jafnan rauður. Ákvæði þessarar greinar ná einnig 

til allra þeirra, sem reka fé út úr héraðinu tl slátrunar. þótt þeir hafi ekki keypt 

bad af öðrum. 

Begluserð þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og samþykkt, sam- 

kvæmt f1. gr. sveifarstjórnarlaganna, staðfestist hérmeð til bess að öðlast gildi 

15, túni 1934. 

Álpinnu- og sæmgöngunálaráðuneylið, Á. júní 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 51 

um bann við dragnótaveiði í landhelgi fyrir Skeggjastaðahreppi Í 

Norður-Múlasýslu. 

samkvæmi 8. gr. laga númer 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnóla- 

veiði í landhelgi, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

Í. gr. 

Enginn má nola neina tegund dragnóla, þar á meðal kolanætur (Snurre- 

vaad), til fiskveiða í landhelgi innan linu frá Stapatá austan Viðvíkur í Foss- 

dal í Gunnólfsvikurfjalli á tímabilinu frá 1. september til 30. nóvember ár hvert. 

Bann þetta nær jafnt Hl allra skipa og báta, sem slik veiðarfæri nota. Þó 

skal eigendum og nothöfum jarða þeirra, er að sjó Hgsja á bannsvæðinu, heim- 

ilt að nota ádrállarnætur og draga þær á land. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim. er hafa á hendi landheleissæzlu, ber að 

annast um að bannákvæðum reglugerðar þessarar sé hlýtt. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerd þessari varðar þeim sektum og viðurlögum, sem ákveðin 

ru í framangreindum lögum. 

RBegluserð þessi gengur í gildi í. september 1954, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afcinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 5. júní 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

  

Vigfús Einarsson.
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sonar og Kristínar Pálsdóttur frá Ósi í Hólshreppi“, útsefin á venjulegan hátt, 
ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. júní 1984. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ólafs Gíissurssonar oe Kristínar Pálsdóttur 

frå Osi í Hólshreppi. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir; „Minningarsjóður Ólaf Gissurssonar og Kristinar Páls- 
dóttur“. Hann er myndaður með gjöfum frá ættingjum þeirra hjóna, og nemur 
hann í dag, sem er 180 ára afmælisdagur Ólafs heitins, kr. 1347,97. Sjóðurinn 
er ávaxtaður í Sparisjóði Bolungavíkur og ber að ávaxta hann þar áfram meðan 
stjórn minningarsjóðsins telur það tryggt. enda njóti hann ekki lakari vaxtakjara 
en Landsbankinn býður. 

2. or. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: Sóknarprestur Hólssóknar og er hann for- 

maður stjórnarinnar, formaður Sparisjóðs Bolungavíkur og einhver af nánustu 
fulltíða ættingjum Ólafs heitins, sem búsettir eru í Hólshreppi, nú Árni E. Árna- 
son bókhaldari. Verði enginn þeirra þar búsettur, eða gefi kost á sér, skal for- 
maður sóknarnefndar skipa þriðja sætið í stjórninni. Verði stjórnin ekki full- 
skipuð á benna hátt, kýs safnaðarnefnd til viðbótar í stjórnina. Stjórnin heldur 
gjörðabók og skrifar reikning sjóðsins í hana í lok hvers ahmanaksárs. Reikn- 
ingar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum sparisjóðsins. Ætlast er 
til þess að stjórn og endurskoðendur vinni endurgjaldslaust. 

nm 

   

3. gr. 
Vextir sjóðsins, og aðrar tekjur, som honum kunna ad åskotnast, leggjast 

við höfuðstólinn þar til hann hefir náð þeirri stærð að ársvextir hans nemi 150 
krónum. Má stjórn sjóðsins þá úthluta 100 krónum árlega til tveggja þurfandi 
samalmenna, sem ekki þiggja af sveit og búsett eru í Hólshreppi, 50 krónum 
til hvers, en eftirstöðvar vaxtanna leggjast við höfuðstólinn þar til ársvexlirnir 
nema alls 200 krónum. Þá má á sama hátt bæta við þriðja stvrkþeganum með 
50 krónur, og þeim fjórða og fimmta þegar ársvextirnir hafa alls náð 250 og 
300 krónum, o. s. frv., en eftirstöðvar vaxtanna, minnst 50 krónur. leggjast jafn- 
an við höfuðstólinn. 

Á. gr. 
Að 50 ára fresti má þáverandi stjórn sjóðsins breyta skipulagsskrá hans í 

samræmi við breytta tíma, en jafnan skal hann bera nafn þeirra hjóna og styrkja
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Hknarstarfsemi, sem likasta beirri, som gert er ráð fyrir í skipulagsskrá þessari, 

enda fáist á þá breyting konungleg staðlesting. 

Suðureyri, 15. marz 1951. 

Ólafía Ölafsdóltir. 

Staðfestins konunes á skipulagsskrá fyrir „Sjúkraskýlissjóð Bolungavíkur“, 

tgefin á venjulegan hátt, ad mandafum af dómsmálaráðherra 20. júni 1934. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKR Å 

fyrir Sjukraskølissiéd Bolungavikur. 

T. gr. 

Sjóðurinn heitir „Sjúkraskýlissjóður Bolungavíkur“, og er heimili hans og 

varnarþing í Bolungavík. Sjóðurinn er jafnan eign íbúa Hólshrepps, hann er sjálf- 

stæð stofnum, hefir sérstakt fjárhald og skal framvegis vera óháður fjárreiðum 

sveitarsjóðsins. Ákvæðum þessarar greinar má aldrei breyta 

2. gr. 

Sjóðurinn er myndaður á Hmabilinu frá 23. nóvember 1919 til bessa dass, 

með jársöðnun í Hólshreppi. aðallega með samskotum, tekjum af skemmtunum 

og 5006 króna framlagi úr sveitarsjóði Hólshrepps á árunum 1921 fil 1924. Fyrstu 

gjafirnar til s sjóðsins eru 95 krónur frá Halldóri Kristinnssyni héraðslækni, tekjur 

af fyrirlestri, sem hann hélt í Bolungavík, og 100 krónur frá Guðriði Jónsdóttur 

og Arngrími Fr. Bjarnasyni, gjöf til minningar um barn þeirra. Eignir Sjúkra- 

skýlissjóðsins, ásamt ninningarsjóðnum, eru í dag kr. 28260,98, þar af kr. 22260,08 

í viðskiptabók nr. 576 við Sparisjóð Bolungavíkur og 1000 króna eiginvixill odd- 

vita Hólshrepps til greiðslu 30. marz 1984. Sjóðurinn stendur nú sem veð, auk 

annara trygginga, fyrir 12 þúsund króna skuld Hólshrepps við Sparisjóð B olunga- 

víkur. 

Tekjur sjóðsins eru: 

I. Vextir af höfuðstólnum. 

2. Skemmtanaskattur samkvæmt reglugerð um skemmtanaskatt í Bolungavík. 

3. Tekjur af sölu minninsarspjalda. 

4. Gjafir og áheit, sem sjóðnum kann að áskolnast. 
Tekjur samkvæmi 2. líð renna fyrst um sinn í bvegingarsjóð barnaskóla 

15 

1934 

52 
19. júní 

53 
20. júní
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Íshrepps, meðan fjársöfnun í þann sjóð stendur vfir, þó eigi lengur en til árs- 
loka 1940. 

sjóðinn skal jafnan ávaxta í Sparisjóði Bolungavíkur ef 
   banki Íslands og stjórn Sjúkraskvlissjóðsins 

  

staður með þeim kjörum, að hann seti verið 

  

sjúkraskylis í Bolungavík. 

  

2. Á reksturshalla þess. 
3. Að styrkja fátæka sjúklinga, sem heima eiga í Hólshre ppi 

  

        
   

5. gr. 

stjórn sjóðsins skipa fimm menn: Héradslæknir Holslæknisheé og 
er hann formaður stjórnarinnar, sóknarprestur Hólspre iðn 
Sparisjóðs Bolungavíkur, oddviti Hólshrep pps asfjó Hóls- 
skólahéraðs. Nú verður stjórn sjóðsins ekki fullskipuð á Þenn: vori 
af því að einhver, eða einhverjar þessara sýslana falla niður. eð 

ir fleiri en eina þeirra á hendi samtímis,       
mann eða menn til viðbótar í stjórnina, fyrir það tímabil, sem svo er ástatt, að 
fengnum tillögum þeirra, sem fyrir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr, 

ðsins og       hefir á hendi reiknin 

    

lok hvers almanaksárs. Skulu reikningarnir jafn 

  

ps til endurskoðunar ogs samþykkt 

  

. gefið í aðalfundarserð sýslunefndar. i 

kvæmdir allar fyrir sjóðinn og hefir hún æðsta vald 
þeirra takmarka, sem skipulagsskrá hans setur á hverjum 

ingur um hvort einhver ráðstöfun sé í samræmi við    
neytlið úr 

7. gr. 
Sjodnum skal skipt í tvær deildir, A-deild og B-deild 

   B-deildina. en eftirstöðvarnar í A-deild. Deildirnar ha 

    

til byggingar sjúkraskýlis i Bolui     
viði fyrir framlagi sjóðsins til byggingarinnar að 

varanlegu efni og að það sé af hæfilegri stærð, miðað 

og aðrar ástæður. Einnig er til þess ætlast, 
    

    fnframt á sinn kostnað, í sambyggingu við skylið, vandaðan 

hæfilegri stærð, nema annað verði álitið hagkvæmara. Heilbri 

  

lætur gera, eða samþykkir teikningu af byggingunni.
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Ekki má verja meiru af fé sjóðsins til byggingar sjúkraskýlisins, heldur en 

svo að eftir verði 15000 krónur í A-deild. Ekki má framlag úr sjóðnum heldur 

vera hærra en allur stofnkostnaður sjúkraskýlisins, með innanhúsmunum og 

áhöldum, að frá dregnum styrk til bvegingarinnar úr tikissjóði og annarsslaðar 

frá, ef um slíkan styrk verður að ræða. 

9. gr. 

Hreppsnefnd Hólshrepps ákveður hvenær sjúkraskýlið skuli byggt. Ef 

hreppsnefnd ákveður að byggja áður en sjóðurinn hefir náð þeirri stærð, að Ör- 

uggt þyki að framlag úr honum, samkvæmt 8. gr. nægi fyrir öllum stofnkostn- 

aði sjúkraskýlisins, greiðir sveitarsjóður það, sem á vanlar og setur trvggingu 

fyrir greiðslunni, áður en byrjað er á verkinu. Sé slík trvgging ekki sett, greiðir 

sjóðurinn ekki framlag sitt fyr en verkinu er lokið. Hreppsnefnd annasl fram- 

kvæmd verksins undir eftirliii stjórnar sjóðsins. 

10. gr. 

Hólshreppur kostar rekstur sjúkraskýlisins og annast hreppsnefnd hann 

eftir starfsreglum, sem samdar skulu af hreppsnefnd, héraðslækni og stjórn 

sjúkraskýlisins í sameiningu. Náist ekki samkomulag um starfsreglurnar, sker 

ráðuneytið úr. Verði tekjuhalli á rekstri skýlisins. að viðhaldskostnaði öllum 

meðtöldum, ber sjóðnum að taka þátt í honum með alli að % hlutum þeirrar 

upphæðar. sem vextir af eflirstöðvum A-deildar námu, það almanaksár, sem 

reksturshallinn varð. en % hluti vaxtanna leggst jafnan við höfuðstólinn. Ef 

höfuðstóll A-deildar rýrnar af einhverjum ástæðiun, eflir að bvggt hefir verið. 

svo að hann nemi ekki fullum 15090 krónum, leggjast þó jafnan hálfir vexl- 

irnir við höfuðstólinn þar til hann hefir aftur náð þeirri upphæð. Til þess er 

ætlast að skylið sé rekið í sambandi við heimili læknisins, nema annað reynist 

hagkvæmara. 

Þó skipulagsskrá þessari verði breytt samkvæmt Í5. gr. eflir að sjúkraskvlið 

hefir verið byggt. má ekki létta af sjóðnum skyldunni til þátttöku í reksturs- 

halla þess, nema sambvykki hreppsnefndar komi Hl. 

Ti. gr. 

Nú er eitthvert ár ekki ráðstafað öllum þeim hlula af vöxitun Á-deildar 

sjóðsins, sem komið geta til útborgunar, samkvæmi 10., 12. og 13. gr. eða ef 

vextir, sem ráðstafað hefir verið, eru ekki teknir út á næsta ári, eftir að heir 

mynduðust og leggjast þeir þá við höfuðstól sjóðsins. Tekjur sjóðsins, aðrar en 

vextir, leggjast einnig jafnan við höfuðstól A-deildar. 

12. er. 

Séu eitthvert ár ekki notaðir til þess að greiða reksturshalla skýlisins, san- 

kvæmt 10. og 18. gr., air þeir vextir, sem komið geta il útborgunar, má stjórn 

sjóðsins úthluta eftirstöðvunum öl fátækra sjúklinga, búsettra í Hólshreppi. 

1934
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53 15. ør, 
20. júní Sjúkraskýlið með áhöldum og innanhúsmunuim, er jafnan eign sjúkraskýlis- 

sjóðsins í réttu hlutfalli við þátttöku hans í stofnkostnaði þess 
Nú kemur það fyrir að ríkið tekur á sínar herðar hlutverk það, sem sjúkra- 

skylinu er ætlað, eftir að það hefir verið byggt. eða að rekstur þess fellur niður 

  

um lengri tíma og sýnt þykir að það muni ekki verða rekið á næstu árum, cg að 
þess muni heldur ekki þörf til hliðstæðrar líknarstarfsemi. Skal eignin þá seld 
og hluti sjóðsins af andvirði hennar leggjast við höfuðstól A-deildar. sem svo 
ávaxtast áfram þar til skipulagsskrá þessari verður næst brextt á lög egan hátt 

1 Ef rekstur skýlisins fellur þannig niður. en hreppsnefnd kýs 

  

nola húsið 
ll hliðstæðrar Vknarstarfsemi. og er það þá heimilt án endurgjalds. Einnig má 
verja allt að hálfum vöxtum A-deildar til að greiða reksturshalla slíkrar starf 
semi, þar til skipulagsskrá Þessari næst verður brevtt á löglegan hátt, enda sam- 
þykki stjórn sjóðsins starfsreglur fyrir þá starfsemi. 

14. gr. 

Allir vextir af B-deild leggjast við höfuðstólinn. Ef endurbyggja þarf skylið, 
má verja B-deild til þess, nema 2000 krónum. sem eftir skulu skildar og ávaxt- 
aðar á sama hátt, þar til skylið aftur þarf endurbyggingar við. 

15. gr. 

Á tuttugu og fimm ára fresti má þáverandi stjórn sjóðsins, í samráði við 
stjórnarvöld hreppsins, breyta skipulagsskrá þessari í samræmi við breytta tíma, 
enda sé slík breyting staðfest af ráðuneytinu. Höfuðstól A-deildar sjóðsins má 
þó aldrei skerða, nema til þess eins og í það eina skipti, sem gert er ráð fyrir í 
skipulagsskrá þessari. 

Þvki ekki lengur ástæða til þess að láta sjóðinn starfa á því sviði, sem hon- 
um er afmarkað með skipulagsskrá þessari, má fá honum annað. eða önnur 
starfssvið til almenningsheilla í Hólshreppi. 

Bolungavík, 4. desember 1933. 

Í skipulagsskrárnefnd sjóðsins: 

Jon J. Fannberg. Bjarni Eiríksson. Steinn Emilsson. 

Í hreppsnefnd Hólshrepps: 

Jóh. Teilsson, (oddviti). Finnbogi Guðmundsson. Finnbogi Bernódusson, 
Bjarni J. Fannberg. Kristján Ólafsson,



REIKNINGUR 

sjukra- og styrktarsjóðs vitav 

Í. Tekjur: 

{. Í sjóði 1. jandar 19383 2... ss. kr 

2. Gestafé og gjafir ............ kr. 235,60 

3. Tillag vitavarda ............. 552,39 

í, Tillag úr ríkissjóði ........... 100,00 

5. Vextir NR enerrenenes … 954,64 

I Gjöld: 
1. Greiddur styrkur ............. kr. 1200,00 

2. Í sjóði 31. des. 1933 .......... 3671,58 

ll. Eignir öl. des. 1933: 

60 hafnarlán Reykjavíkur 1919 ............. kr 

64 skuldabréf bæjarsjóðs 1921 ........... 

614 1933 2... 
6“ 1925 ........... 

jú ÞO8L 

I. fl bankavaxtabréf Landsb. RN 

Sr 

þ3 JAN 

10. AÐ 

Íslands Hlutabréf Eimskipaféel. 

Í sparisjóði 

Reykjavík, 27. febrúar 1994 

Vitamálastjórinn 

Th. Krabbe. 

arða Íslands 1933. 

2748,95 

2122,65 

1000,00 

1000,00 

500,00 

2000,00 

2000,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

3200,00 

25,00 

1934 

un
 

mk
 

kr. 4871,58 

1871,58 

15725,00 

3671,58
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55 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1934 bl jafnlengdar 1935. 

  

  

Í peningum Hundrað á | Álín 

Á. Fríður peningur. þr a kr au aur 
1. | í hndr., Í kýr, 3 H1 8 vetra, sem beri frá miðjum okló- | 

ber til novembermånadarloka, i fard. .......... á { 221 25} 221 251 184 
2. 6 ær, 2 GL6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 30 081! 180 48) 150 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å » 3» „0 » 

ER 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å 21 401 171 20f 143 
5. 12 sauðir, velurgamlir, á hausti 200... hver á 18 001 216 001 180 
6. — SS ær seldar á hausti lll hver á 21 54} 172 32} 144 
1} 10 ær mylkar á hausti 2.2... hver á 15 12} 151 20| 126 
8. -- Í áburðarhestur, laminn, 5 til 19 vetra, í fard. á | 156 001 156 001 130 
9. —- 1% hryssu, á sama aldri 2.,............… hver á | 144 50} 192 671 161 

DB. Ull, smjør og lolg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. å 0 69; 82 80| 69 
l1l,.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ...…. pd. å 0 52f 62401 52 
12.) — 120 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 35f 162 001 135 
13.| —- 120 pd. af télg, vel bræddri .............. pd. å 0 58) 69 60f 58 

C. Tóvara af ulln. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 

haldi hver hespa Íl skreppur, en hver skreppa 
Ad þræði pundið á ». ÞÐ » 

Is. — 60 por eingirnissokka 2... parið á ”» i» » dd » 
16. - - 39 pår tvibandsgjaldsokka CL... parid å NN) » 0» » 

17.| 180 pör sjóvetlinga Ll. parið á »  » „0. » 
18,f —- 20 eingirnispeySr Ll... hver á ». » 5 | 

19. { —- 15 tvíbandsgjaldpeysur .......0.... hver á „0 „0 „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á „ „0 » 
2l.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á NN) ”» dx» » 

D. Fiskur. | 
22,| I hndr., 6 væltir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 25 001 150 001 125 
23. —- 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á » md» ÞE » 

24.) — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å A 0 » 

25.4 — 6 vættir af ysu, hertri 0... vættin å ANN) ÞU »         26.) — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞAÐ DA »



  

      

   

      

ambskinn (vorlamba), einlit 

     lambsfóðui 

  

í tunna (120 pi.) hvalslýsis ...... 8 pottar 

120 pt) hákarlalysis ....... 8 pottar 

I pt) selslýsis .......... 8 pottar 

  

>
 20 pt.) borskalysis pottar 

Skinnavara. 

órðungar nautsskinns ........ 10 pund 

ns kyrskinns 2200000 10 pund 
ar hrossskinns ............ 10 pund 

skinns, af tvæv. og eldri 10 pund 

sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund 

ar selskinns .............. 10 pund 

breve hvert 

   

TF > F 

tegl. 

LL af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið 

óhreinsuðum ..... pundið 

FIRIR 10 pund 
; 

10 pund 
ssverk um hevannir 

Á 

hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verðu 
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Nordur-Malasyslu og SeydisfjarGarkaupstadar, Seydisti 

Åri Arnalds. 

Framanritud verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið. 21. april 1994 

Þorsteinn Briem. 

ið, 

Páll Eggert Ólason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16, maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1955. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. ke. aur. kr. aur. aur. 

l.f I hndr., Í kýr, 3 Hl8 vetra, sem beri frá miðjum okté- | | 
ber til novembermånadarloka, i fard, ..........- á 1 206 671 206 671 172 

2. 6 ær, 2 16 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 25 | 601 153 601 128 

3. - 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 24 90} 144 001 120 
4. - 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 19 131 153 04! 128 
5. 12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 15 091 181 081 151 

6.| — 8 ær geldar Á hausti 2.....0... hver á 18 831 150 64} 126 
T.| — 1Ð ær mylkar á hausti 2220 hver á 13. 13{ 131 30} 109 
8. 1 — Í áburðarhesiur, laminn, 5 hl 12 velra, í fard. á 142 00 142 00} 118 

gå - 1%5 hryssu, å sama aldri ...............- hver á { 125 331 167 111 139 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. I hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 0.72| 86 40f 72 
11. - 120 pd. af mislitri ulla, vel bveginni ..... pd. å U 54} GÅ 801 54 
12. 120 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 23} 147/601 123 
13. 120 pd. af tóls, vel bræddri .............. pd. á 0 57} 68 40) 57 

GC. Fóvara af alin. 
14. | Ehndr., 30 pd. bespugarns, 8 til 6 hespur Í pundi, 

haldi hver hespa Í skreppur, en hver skreppa 

AA þræði Lo. pundið á ÞU) „1 » 
15. 60 pör eingirnissokka 2000000 parið á DAN) I) » 

16.| - 30 pör tvibandsgialdsokka „........... parið á ÞÐ DAN » 

17. 180 pör sjóvellinga ....200eeeeeeereeeee parið á „0 „| > » 
18.f — 20 eingirnispeysur 2... hver å » 5» 0 » 

19. - 15 tvibandsgjaldpeysur 2.2.0... hver å » 0» »| » » 

20.1 — 126 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á Þ ÞU » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å » dd ÞIÐ „ 

D. Fiskur. 
22. í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 20 13} 120, 78| 101 
23. - 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á Þ 0 » 
24. — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vætlin á AÐ) ÞANN) » 
25.) — 6 vættir af ysu, hertri 2.2... væltin á » ». » » 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å NN) ÞIÐ »        
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27. 
28. 
29. 
30. 
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38. 
39. 
10. 
41. 
42. 
43.   

Etti 

Eftir 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

i BA kr. aur. kr. aur. | aur 

E. Lýsi. 
I hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar á ”»| dd DO » 

1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ÞU d» »| » 
1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| »| » 
Í tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å » 0» ”» 0) » 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 11 86| 47 44| 40 

6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 10 29f 61 741 51 
6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 7 17| 43 02| 36 
8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9 00| 72 00| 60 
12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 7 501 90 00f 75 
6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ÞIÐ v » 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 39) 93 60| 78 

G. Ymiíslegl. 
I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 16 43| 98 581 82 

10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”»| » I) | 

120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 19 17| 230 04| 192 
480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á » | » INN). | 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................… á 8 37 » ») 167 
1 lambsfóður ...........0 000 á 8 07 „, ol 161 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu .............. 0. 158 83} 132 
Eftir B. eða i ullu, smjåri og tålg 2..............… verevrrreree 91 80| 77 
Eftir GC. eða í ullartóvört ..........0...0 0 DD) > 

Eftir D. eða í fiski .............00 0... 120 ,78{ 101 

'E. eða í lýsi ........20.00 000 nrnnene »| V » 
F. eda i skinnavåru ..........0... 2 67 97) 57 

En medalverd allra landaura samantalid serene, 439 381 367 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0..0..0 0000 109 84| 92     
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 20. febrúar 1934. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggerl Ólason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyri 

Austur-Skaftafellssýsiu 

frá 16. maímánaðar 1934 bil jafnlengdar 1935. 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 

22. 
23. 
24. 
25 að. 

26. 

e
n
s
 

R
A
N
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

  

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ...... … å 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 

6 sauðir, 3 Ll 5 vetra, å hausti .......... hver å 

8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å 

12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver 

S ær geldar å hausti ........ IR hver í 

10 ær mylkar á hausti ........... hver á 

Í áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ...... .…. pd. å 

120 pd. af tólg, vel bræddri ...... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

  

  

44 þræði Lo... pundið á 
60 pör eingirnissokka ..........00... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka parið á 

180 por sjóvetlinga ........0.0. 0... parið 

20 cingirnispeysur 2... .……. hver 

15 tvíbandsgjaldpeysur ........00 hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. Þbreiðs, í al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til o kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum .. vællin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarl, hertum ........... vættin á   
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i peningum | Hundrad å Alin 

kr. aur. kr. aur.| áur. 

27 í ina (190 ni hvalslvsi S 1 lar á )) ) » » » 4 i ina [ZU Di.) DVAISIYVSIS .... € pot ar a ) A » 

Í funna (120 pt) hákarlalysis ....... $ pottar å I) ”». | 

Í tunna (1820 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ | 

1 tunna (120 pt.) Þborskalýsis . 8 pottar á I ÞIÐ „ 

F. Skinnavara. 

  

   

    

   

  

   

3l.f i nautsskinns ........ 10 pund á 5 97| 23 88| 20 
32. yrskinns .............. 10 pund å 1231 25 381 21 
33 hrossskinns ............ 10 pund á 24 14 82 12 
34 uðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 2 57t 20 561 17 

) sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 2121 25 401 21 
selskinns ........... .… 10 pund á 2 25| 13 50t 11 

inn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0. 451 108 007 90    

vel hreinsuðum .. pundið á » |» ÞIÐ „ 

,„ óhreimsuðum #..... pundið á <= =     1 10 pund å »| ÞIÐ » 

11 IS0 p agrosum .. HI 10 pund á ÞJ ÞU » 

5 ålnir, I ( erk um heyannii Á 6 10 »| »| 122 
Í lambsfóður MI . HR 5 65 „of 113 

  

      
Me hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

HR 127 24| 106 
1 GE LÓla 69 60 58 

eða i ullartévoru .......0.. 0 DD) » 

ða Í fiski sneen nn ennen nere een nerne ersrnes ». » 

Sa i RN ”» 0» » 

a i skinnavord „0... FA 33 08 27 

En landanra samantalið FA so... 229 92| 191 

og skipt með } sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......0.0. 70 64| 64 

  

      

  

Gísli Sveinsson, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

2 14. april 1934, 

  

Fjármálaráðuneyti 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1934 til jafnlengdar 1935. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kt kr aur a 
I.| fhndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 190, 71| 190. 71! 159 
2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 17 36| 104 16| 87 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 21 64| 129 841 108 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 16 14| 129 12! 108 
5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 11 43{ 157 16| 114 
6. 8 ær geldar å hausti .................... hver å 16 291 130 321 109 
7. 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 7 14| 71 40| 59 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 118 574 118 57! 99 
9. 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 83 71! 111 61 93 

B. UT, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 521 62 40| 52 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 311 37 20| 3 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 03| 123 60| 103 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 48) 57 60| 48 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á Þ » dd » 
15. 60 pör eingirnissokka .................. parið á ÞIÐ ”» dd » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á ÞIÐ) ÞÐ ”» 

17. 180 pör sjóvetlinga .........0.... parið á » ”» dd» » 
18. 20 eingirnispeysur .......... hver å ÞIÐ ”». DD » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver å vð „ » 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å ÞIÐ ”» » 
21 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ÞIÐ) 0 | 

D. Fiskur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ » » 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin å „I 9 „yy » 

24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ”». » DR) » 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » »  d» » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........0.. vættin á ”»| ÞAÐ »    
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í Hundrað á { Alin 

i , . kr. aur. kr. aur. ur. 

E. Lyst. 

27.) 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å ÞU dd ” | » 
28. I tunna (120 pt.) håkarlalvsis ....... 8 pottar á |) ) ”» ) 

29. | - Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ”»| 3 I » 
30. Í tunna (120 pt.) þorskalýsis .. „28 pottar á » |» » 

F. Skinnavara. 

31.{ í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 50| 42 90| 35 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 1001 42 00/ 35 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 00} 30.00| 25 
34. 8 fjord. saudski af 10 pund å 7 25 8 00| 48 
35. 12 fjord. saudskinns, af 10 pund å 3 75 001 37 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 1) »| » 
37. 240 lambskinn (voriamba), einlit hvert å 0 281 67 20! 56 

Ymislegl 
38. 1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á Þ „I 9 | l 
39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á |. „ » 

40. 120 pd. af fuglafidri ............. „.. 10 pund á ÞIÐ) „0 » 
41. 480 pd. af fjallagrösum ....... „022. 10 pund á DNNNÐ) „0 » 

42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ....,............. á 6 92 „0 yf 138 
43. 1 lambsfóður 0... á 6 64 Þ ot 133 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríði .......... eee enrvee 124 77} 104 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tó MIR 10 20| 58 
Eftir C. eda i ÓVÖPU 20 enevese TE Sy » 

Eftir Ð. eða í fiski ..........22. 0. „0 

Eftir E. eða í lyst .............. 0 „I „ 

Eftir F. eða í skinnavörti ........02..22 rreve 47 374 39 

En meðalverð aHra landaura samantalið 22. esse eee eet, 242341 201 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ................. RN 80 781 67     
  

Skrifstofu Skaftafellssysiu, 20. janúar 1984. 

Gisli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

  

Fjármál Ouneytid 14, april 1934, 

borsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyri 

Vestmannaeyjar 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1935. 

  

  

  Á. fríður peningur. kr. aur kn 
Í hndr., Í kýr, 8 Ul 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- þm

 

  

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 260 001 260 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar. í fard. hver á „1 » 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti ....... .. hver á 35 001 210 

{. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 26 00| 208 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 15 00) 180 

6. S ær geldar á hausti L...... hver á 25 001 200 

7. 10 ær mylkar á hausti .............. hver á 12 00! 120 

8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á { 120 00| 190 
9, 1%5 bryssu, å sama aldri ................ hver å SD. y 

b. Ull, smjör og tólg. 

  

  

10. | í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 50| 60 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 35 12 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ....... ... pd. á 1 50/ 180 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 70} 84 

G. Tóvara af ullu. 
lá. í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 000 pundið á DD: » 

15. 60 pör eingirnissokka ............12224… parið á „0 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............… parið á » 

17 180 pår sjovetlinga ...............… „.. parið á 1 25! 225 
18. 20 eingirnispeysur 22... hver á 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .......... hver á DD » 

20. (20 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á » dd ) 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til o kv. breiðrar Í al. á ”». dd » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 13 801 82 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin å 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á Þ Ð 

6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å ÞÐ       
  

6 vættir af hákarl, hertum ......... vættin á NN) |  
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur, kr. aur.| aur. 

hk. Lýsi. 
21 í hndr., í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... S pottar á ÞIÐ ”». ”» 
28 Í tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á ”». dd» ”»  ) » 

29 Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ »… ”» 

30 í tunna (120 pt) þorskalysis ........ 8 pottar á 3 20| 48. 00) 40 

F. Skinnavara. 

     

31.| 1 hndr., 4 fjórðunsar nautsskinns ........ 10 pund å TS 30 00 25 

32. 6 fjórðungar kyrskinns ......0....... 10 pund á 1 50| 45 00} 37 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 2 00} 12 00} 10 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 12 00| 96 00| 80 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞU DR) » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å DR) DAN) » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » DR) | 

(r. Ymislegl. 
38.| Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR) ÞAÐ » 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „5 „0 | 
40. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å 18 00! 216 00! 180 
11. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DNNNÐ) „AÐ » 
12,1! 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir 2.............. å 12 00 „31 240 
13. I lambsfoådur ............... HIÐ á » dd ÞU) »     

      

Eftir A. Í fríðu AR 185 431 155 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ....... AR 91 50| 76 
Eftir GC. eða í ullartóvörti 20... „1 225 00| 188 
Eftir D. eða Í fiski ................ 00 … 82 80| 69 
Eftir E. eSa i lyst s.ueseeennueueenenn enes sevnnenee 48 00 40 

Eftir F. eða í skinnavöru .........200 00. 45 75| 38 

En meðalverð allra landaura samantalið „...,.......0. eer 4. 678 48: 564 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð alira meðalverða ............ es | 113 08| 94     
  

Skrifstofu Vestmánnaevjasvslu, 25. apríl 1934. 

Kr. Linnel. 

Íframanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 28. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyri 

Ransárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 tl jafnlengdar 1935. 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

  

Á. Fríður peningur. km aur| kr.  aur.4 aur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ..... …. å 1218 00/ 218 00| 182 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 16 10| 96 60| 80 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti „......... hver á 20 50} 123 00! 102 
8 sauðir, tvævettir, á hausti ........, .… hver å 15 30| 122 40| 102 
12 saudir, veturgamlir, å hausti .,....... hver å 11 351 136 20! 113 
S ær geldar á hausti 301 114 40f 95 
10 ær mylkar å hausti 2...............… hver å 6170) 67 00! 56 
I åburdarhestur, faminn, 5 fil 12 vetra, i fard. å 98 60) 98 60! 82 

3 hryssu, á sama aldri ................ hver á 17 30{ 103 07| 86 

TT < oO
 

þa
 

it 

B. Uli, smjör og tólg. 

CD
 

494 5880) 49 

  

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. å 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...,.. pd. á 0 26| 31 20| 26 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 35| 162 001 135 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 54| 64 80) 54 

C. Tovara af illu. 

Ihndr., 39 pd. hespugarns, 3 tl 6 hespur í pundi. 

haldi hver hespa I skreppur, en hver skreppa 

td þræði 00... pundið á ÞE dd ON | 

60 pör eingirnissokka .................. parið á „0 » d » 
30 pör tvíband sgjaldsokka ..... HI parið á ÞAÐ DNNNÐ)) » 

180 pör sjóveliinga ......... parið á ÞÐ ,» 0» | 

20 eingirnispeysur ........ HR hver á Þ »| dd » 
15 tvibandsgjaldpeysur BI hver á ». dd» »| 0» » 
DD ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, I al å » 9 DD) » 

120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ». » DR) „ 

D. Fiskur.       í hndr., 6 vættir af sa NA vel verkuðum .. vættin á DL DR dd» | 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á Þ ÞIÐ » 

6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ». dd ”» d» » 

6 vættir af vsu, hertri ................ væltin å DU) ÞU » 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ DL »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, . kr. aur. kr. aur aur 

KE. Lýsi. 
21. 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”» dd» ÞU d» » 

28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ”»| d» ÞU » 
VÆR Í tunna (120 pt) selslýsis .......... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ) » 

30. Í tunna (190 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á „0 » » 

F. Skinnavara. 
3l. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 5 27f| 21 08| 18 
32. 6 fjórðungar kýrskinns .........0.... 10 pund á 3 85| 23 1I0{ 19 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 2 70| 16 20f 13 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 2 90| 23 20| 19 
35, 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å 2 00| 24 00; 20 
2 sp 5 . 1 då , y 
30. 6 fjórðungar selskinns .........0.2.... 10 pund á ÞIÐ ”» > 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 21} 50 40} 42 

(1. Ymuislegl. 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á ÞÐ ÞAÐ » 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ) DU) » 

40. 120 pd, af fuglafidri 2......... 10 pund å ». dd » dd » 

11, 180 pd. af fjallagråsum ............… 10 pund å » »”» » 

12. Sálnir, Í dagsverk um heyannir 2... á 6 87 „of 137 
13. 1 lambsfóður 0... á 6 47 „ot 129 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .....0...0.0.0 00 119/92| 100 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og lólg 00... rrree0 rr erveree 19/20| 66 
Eftir GC. eða í ullartóvöru .......... een eee nen evnee ÞIÐ) » 

Eftir D. eða í fiski .............. ennen enenne ÞIÐ | 

Eftir E. eða i lýsi ..........0.00 0 ernnsee „im » 

Eftir F. edSa i skinnavåru .........2.. 26 33| 22 

En meðalverð allra landaura samantalid „........0..0. 0. 225 45 188 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............00..0. 00. 75 15f 63     
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 10. febrúar 1934. 

Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið 13. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Olason. 
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61 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyri 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1930. 

  

8. 
9. 

10. 
ll. 

13. 

22 É 

23. 
24. 

26. 

Ut
 

M
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Alis 

A. Friður peningur. BDA SELEN A 
I hndr., 1 kýr, 3 lS8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 1 255 00 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 20 94 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti hver á 21 06 
8 sauðir, tvævelrir, á hausti ............ hvet 20 12 

12 sauðir, velurgamlir, á hausti hver 15 69 

8 ær geldar å hausti hv 18 81 
10 ær mylkar å hausti ............ hver å 9 69 
Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å Í 

1% hryssu, á sama aldri ..... or... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel bveginni .. pd. á 0 56} 67 20} 56 

120 pd. af miíslitri ullu, vel þveginni ..... pd. í 0 321 38 40} 32 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.......... pd. á 1 461 175 201 146 
120 pd. af tólg, vel bræddri or. ÞÁ. á 0 59 (0 801 59 

C. Tovara af ullu. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

hafdi hver hespa í skreppur. en hver skreppa 

44 þræði 2... „.. pundið á ÞAÐ I » 

60 pår eingirnissokka .......... . parið á ÞÐ ) » 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ........... parið á ÞIÐ ÞÐ » 

180 por sjóvetlinga ....... BEEN parið á ÞIÐ) |) | » 

20 eingirnispeysur 22... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur ...... sr... hver á »| ) ) ) 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á » ) ” 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. á DAN » ) ) 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum ,. vættin å ÞU dd ” 0) | 

6 vættir af harðliski, vel verkuðum ... vættin á »| d» 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin å | PB » 

6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å RN ÞAÐ | 

6 vættir af hákarh, hertum ........... Vvættin á ÞIÐ ÞIÐ »      
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a 
Í peningum | Hundrað á í Alin 

—| 
kr. aur. kr. aur.| aur. 

27.1 1h (120 pt) hvalslysis ...... 8 pottar á ”| ”| » » 

28. pt.) håkarlalvsis ....... 8 pottar å DR » ”| » » 

29. pt.) selslysis ......... 8S pottar å DR ÞU » 

30 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á ÞIÐ ”» | » 

F. Skinnavara. 
3l. nautsskinns 10 pund å 7 061 28 24| 24 
32. skinns {0 pund á 5 33| 31 0981 27 
33 ;ssskinns . . 10 pund á 2 941 17 64| 15 
34. af tvæv. og eldri 10 pund á 4 75f 38100! 32 
35 af velurg. og åm 10 pund á 2 60} 32 28f 27 

36. ungar kinns BR 10 pund á BL » | 9 » 

37 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å ”» dd ”» dx » 

Pa Ú * , 

(7. Ymislegl. 
38.t 11 , 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum pundid ” SED | 

39. pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið » dx DR) » 
10. pd. af fug i 10 pund å |. „0, » 
il. 10 pund å |) » I» » 
12. Já ad 7 17 ») | 143 

13 å 7 03 » »| 141 

hundraði hverri hverju 

      í ullartóvör 
fiski   

  

   

  

alin 

  

150 65 
87 90       

Skrifstofu Arnessyslu, 17 Í 

  

Magnus Torfason 

Framanniluð 

Fjármálaráðunevtið 12. 

verðlagsskrá staðfestist hér með. 

april 1934 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggerl Ólason. 

1934 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstað og Revkjavik 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1935. 

  

=
 

10. 
11. 
12 2. 

13. 

20. 

D
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O
D
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A. Fríður peningur. 
Í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til ð vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti ......00.0..00 hver á 

10 ær mylkar å hausti .................… hver å 

1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 

1%3 hryssu, å sama aldri í 

B. UM, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 34 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 20... pundið á 

60 pör eingirnissokka .......0.. parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .............. „2. parið á 

20 EINGIFNISÞEYSUP 2... hver á 
15 tvibandsgjaldpeysur „......... hver å 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þreiðs, 1 al. á 

120 álnir einskettu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. aur. kr. aur.{ aur 

268 21| 268 21| 223 
24 50} 147 001} 122 
28 93| 173 581 145 
22 77| 182 16f 152 
17 38| 208 56 174 
20 71! 165 68| 138 
11 831 118 30} 99 

136 78| 136 78| 114 
99 231 132 301 111 

Þ 561 67 20| 56 
„ 431 51 60| 43 
1 55| 186 001 155 
» 6081 81 60| 68 

» » » » 

» » » » » 

» » » » 

1 581 284 401 237 

” » 

D » » » | 

17 091 102 541 85 
43 431 260 581 217 
27 17| 163. 201 136 
48 001 288 001 240 

» » » »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

FE. Lýsi. 
21.| 1 hndr. í tunna (190 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| » »  » 2 
28. 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... ö pottar á ÞÐ »  » > 
29. Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á DR) ”» 0» » 
30. Í tunna (120 pt. þorskalýsis ....... 8 pottar á 1,30| 64 50| S4 

F. Skinnavara. 
3l.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 86| 39 44| 33 
32. 6 fjórðungar kyrskinns „............. 10 pund á 7.944 47 64| 40 
33. 6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 6 17| 37 02f 31 
34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9133) 74 64 62 
35. 12 fjord, saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 6 58| 78 96| 66 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á I „0 » 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ÞIÐ DR l» | 

(. Ymislegl. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á 2029) 121 741 101 
39. {0 pd. af æðardún, óhreinsuðum „...., pundið á ÞU ”» dd » 
40. 120 pd. af fuglafidri ..............…. 10 pund å » »… DD » 
fl. 180 pd. af fjallagrösum ............, 10 pund á ”» » » 
12.1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir 2... å 10 00 „, 51 200 
13. 1 lambsfóður 200... errenee á 9 75 „ „| 195 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. Eða í fríði 00... ree 170 28| 142 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg lll. 96 O0| 81 
Eftir GC. eða í ullartóvöru „......0... vrerven 284 401 237 
Eftir D. eða í fiski ......0...0..0 203 54| 170 
Eftir E. eða í lýsi ......0..... erree 64 50f 54 
Eftir F. eða í skinnavöru .......00.00. 0. 55 50f 46 

En medalverd allra landaura samantalid 22222000 eee nvevene 874 821 730 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða FAR sense | 145 80| 122       

Skrifstofu Gullbr.- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar, 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 21. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

13. apríl 1984 1 

Páll Eggerl Ólason. 
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63 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1935. 
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A. Fríður peningur. 
í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 616 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 il5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...... .…….. hver á 

19 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

S ær geldar á hausti 2....0... „.. hver á 

10 ær mylkar á hausti ..............… .. hver á 

í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ............ „.. hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddti ....0....00.. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ll... pundið á 
60 pör eingirnissokka ....0..000 0. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ...0000... parið á 

I80 pör sjóvetlinga seeren, parið á 

20 eingirnispeysur co. hver å 

15 tvibandsgjaldpeysur 20.02.0000... hver å 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á 8 
—. 190 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
{ bndi., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum „.. vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. væltin á 

6 vættir af ýsu, heitri 2.....0..... væltin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

      

Í peningum | Hundrað á { Alir 

kr. aur k aur.| aur. 

230 00{ 230 001} 192 
23 20| 139, 201 116 

» » » » 

» » » » » 

n» ”» ”» ”» » 

18 15f 145 20f 121 
10 65{ 106 s0| 89 
98 00} 98 001 82 

72 00) 96 00| 80 

0 58} 69 60| 58 
0 45} 54 00! 45 

1 41} 169 201 141 
0 534 63 601 53 

” ” » » 

”» n» 2} » 

» | » 

» » » » » 

» » » » 

» » » 

Di Di ») » » 

») | » » 

” » ) » » 

»5 » » ”» )n») 

” > 

» ”» » »
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28 28 
29 
2 
30 

      

00
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Í peningum Hundrað á | Alin 

  

  

  

  

kr. aur. kr. aur.f aur. 
E. Lýsi. 

Í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á Þ ÞIÐ > 
Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ ») 
Í tunna (120 pt.) selslysis .......... S pottar å ». » ÆRE » 
Il tunnaå (120 pt.) porskalysis ........ 8 poltar á ÞIÐ) »| d» » 

F. Skinnavara. 
sr . i» En >> I hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 61731 261924 22 

6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 5/71! 34 26f 29 
6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 3 80; 22 801 19 
S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| dd » dx» » 

12 fjord, sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DO ÞIÐ) » 
6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å 0) DR) | 
210 lambskinn (Cvorlamba), einlit ...... hvert á »| dd ”»| » 

G. Ymislegt. 
Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á BL ÞIÐ) » 

10 pd. af ædardån, óhreinsuðum ..... pundid å DAN ÞIÐ » 
120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å DD. DL 3 » 
180 pd. af fjallagrösum ,............ 10 pund á »| DD »| » » 

5 ålnir, I dagsverk um heyannir 2................. å í 65 „ot 153 
Í lambsfóður „ll... everrvee á 8190 »| ») 178 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

dlir Á. eða i fridu „0... ennen nen erernrne 135 82 113 
lir B. eða í ulla, smjöri og tólg 89 10} 74 
ir GC. eða í ullartóvöru 0... sees vverveeereee DNÐ) » 

2flir D, eda i fisk 20... vees ”». DD » 
2ftir E. eða Í lýsi 000... eee ed ÞAÐ » 
eftir F. eða í skinnavöru .,..............… AIR 27 99| 23 
ðalverð allra landaura samantalið ,.,.. sess eeeee eee 0…e 25 91 210 

8 skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ss. 84 301 70       

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 19. febrúar 

{r. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

1934. 

Páll Eggert Ólason.
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64 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1930. 

  

  

Í peningum | Hundrað á 

A. Friður peningur. kr aur kr our: 

I.| f hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á Í 211 871 211 87 

2 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar., í fard. hver á 22 S1' 136,86 

3 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ...... hver á „3 | DD 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .... s.s hver á „ ÞU DD 

5, 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å „0 DR 

6. „8 ær geldar á hausti .............. .…... hver á 18 12| 144 96 

7. 10 ær mylkar å hausti ........... „2. hver á 10 121 101 20 

8 | —. 1 áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 96 874 96 87 

9, | - {14 hryssu, á sama aldri .........…. .……... hver á 70 71| 94 28 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | thndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 61| 73 20 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 4l1| 49 20 

12. 120 pd. af smjåri, vel verkudu ........... pd. å 1 32| 158 40 

13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .........12..… pd. á 0 441 52 80 

C. Tovara af ullu. 

14. | í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

      
44 brædi 0... pundid å „0 » 0» 

15. 60 pör eingirnissokka 20.02.0000... parið á Þ ÞU 

16. - 30 pör tvíbandsgjaldsokka 2....000000.. parið á »| dd ÞU 

17. 180 pör sjóvetlinga ....02000 00... parið á Þ Þ 

18. - 20 EINGIFNISPEYSUP lr ccn eseererrrrreee hver á ”» 0% 0 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur „...0..00 0. hver á DNNN)) » 0» 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »1 » ÞU 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ». dB » 0» 

D. Fiskur. 

22 | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å „0 »| » 

23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å ,» » 0» 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á » dd DR) 

23. „6 vættir af ýsu, hertri 2...0.00. 00... vættin á ÞÐ RN) 

26. „6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞAÐ D  
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Í peningum | Hundrað á { Alin 

- kr. aur. ke. aur} aur. 

El. Lyst. 
21.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å » 2 DA) » 
28.| — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á I ÞIÐ » 
29.) — 1 tunna (120 pt) selslýsis .......... 8 pottar á 2 30! 34 50) 29 
30.| — 1 tunna (420 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á 0 Þ » 

#. Skinnavara. | 
31. | i hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 5 60 22 40 19 

2.| — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 5 40f 32 40 27 
33.| — 6 fjørdungar hrossskinns ............ 10 pund å 3 29| 19 74{ 16 
34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ».… > »| » » 
35. f — 12 fjord. saudskinns, af velurg. og ám 10 pund á 0) ÞÐ > 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å » 0)» ”»| » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ....…. hvert å 0 31 74 404 62 

fr. Ymiíslegl. | | 
38. Í bndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 15 00} 90. 00} 75 
39. —- 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum ..... pundið á »| » ”» | ” » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ,............... 10 pund å 18 50 222 00 185 
ál.) —- 480 pd. af fjallagrösum 2.2... 10 pund á » » »| » > 
42.1 Sálnir, Í dagsverk um heyannir lll. á 6 75 »: » 135 
43. | —- 1 lambsfådur ss eee eeeeeeee å 7 81 > ot 156 

| 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða Í fríði Ll... 131 01 109 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tåle ss 83,40} 69 
Eftir G. eða Í ullartóvöru ss DNA EÐ 
Eftir D. eða í fiski (00... ÞIÐ ” 
Eftr E, eda i lysi Lol 34 50! 29 
Eftir FL eda i skinnavoru 2 eee 37 2 …3l 

En meðalverð alira landaura samantalid 222. 286 14| 238 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð alira meðalverða ......00.0.0.000 71 53) 60       

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 19. febrúar 7 > € v = Ð eð
 

=
 

G. Björnsson. 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. apríl 1934, 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason. 
18 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 öl jafnlengdar 1935. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Friður peningur. kr a kr own i sur: 
1. ft hndr., 1 kýr. 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 1206 671 206 67} 172 

2. Bær, 2116 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 20 251 121 50} 101 

3. 6 sauðir, 8 ilo vetra, á hausti .......... hver á 25 001 150 00) 125 

4 {8 sauðir, lvævetrir, á hausti ............ hver á 20 83| 166 64} 139 

5. — 19 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 15 671 188 041 157 

6.| — 38 ær geldar å hausti ........22200020000… hver å 17 941 143 52} 126 

7T.| — 10 ær mylkar å hausti 2000... hver å 11 58f 115 80! 96 

8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á { 101.25( 101, 25| 84 

9. — 1% hryssu, á sama aldri ............ hver á 72 92) 97 231 81 

R. Ull, smjör og tólg. 
10. | í hndr., 190 pá. af hvítri ulla, vel þveginni .. pd. á 0 57f 68 40 57 

1l.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. å 0 371 44 40| 37 

12.4 — 128 pd. af smjöri, vel verkaðu ........... pd. á 1 23| 147 60| 123 

13. 120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 0 60! 72 001 60 

C. Tovara af ullu. 
14, | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á » 0» »| » » 

15. 60 pör eingirnissokka ............ parið á » DD »| » » 

16.,| — 30 pår tvibandsgjaldsokka 2.222212201204 parið á » dd »/ 5» » 

17.| — 180 pår sjóvetlinga ss20s0rrererrrerene parid å » 0» „0 » 

18.| —- 20 eingirniSpeyStin 20... hver å „I „ „ 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur 2.......... hver á „0 „0 » 

20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å „0 ÞÐ » 

21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar Í al. á » dd DU » 

D. Fiskur. 
22.1 i hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 16 50! 99 00f 82 

23.1 —. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin å „0 „| » 

24.{ —- 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å 24 431 146 581 122 

25. — 6 vættir af ysu, hertri 200... vættin á 27 371| 164 221 137 

26. 6 vættir af hákarli, hertum .,.......... vættin á ÞAÐ »| » »        
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Í peningum Í Hundrað á | Alin 

< | kr.  aur.f kr.  aur.f aur. 

E. Lýsi. | 
21. Í hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ÞU » 
28.8 — Í lunna (120 pt) håkarlalysis ....... S pottar á »| » 0 » 
29, — 1 funna (120 pt.) selslysis 20... 8 pottar å 1 84| 27 60! 23 
30.) — 1 tanna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å 2 644 39 60j 33 

F, Skinnavarda. | 
3l.f í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 886! 35 44t 30 
32... — 6 fjårdSungar kyrskinns .............… 10 pund å 8.354 50 10) 42 
33.,! — 6 fjørdungar hrossskinns ............ 10 pund å 5195 35 701 30 
34,! — 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á #0) VR) » 
30. — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å ”»| » „0 » 
36.) — 6 fjordungar selskinns ............…… 10 pund å 46 43 278 SS| 232 
37.{ — 240 lambskinn (vorlamba), eindit ...... hvert á 0 .39| 93 60} 78 

G. Ymislegt. 
38.) Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel breinsudum .. pundið á 15 81} 94 86} 79 
39,1 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum „.... pundið á 0 » 3 » 
40.0 — 120 pd. af fuglafidri ss... 10 pund å 14 921 179 04} 149 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum ............… 10 pund á DAN „0 » 
42,4 5 ålnir, I] dagsverk um heyannir 22... å 5 42 „ot 108 
43. — 1 lambsfødur (0... á 7 00 „ ot 140 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríði lll... 143 4if 119 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0.. 83 101 69 
Eftir G. eða í uHastóvört 2... ennen nnnvnnnne » 0» » 
Eftir D. eða Í fiski (00... nvennse 136 60 114 
Eftir E. eða Í lýsi 000... ennen 33 60{ 28 
Eftir F. eða í skinnavört ............ 98 681 82 

En meðalverð allra landaura samantalið „,........0.. 0... 495 39} 412 

og skipt með ó synir: 

Meðalverð allra meðalverða .......00000.. 0 99 081 82     
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 5. marz 1994. 

Jón Steingrímsson. 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 23. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eygerl Ólason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 hl jafnlengdar 1935, 
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— 6 vættir af ysu, hertri ................ ættin á   

A. Fríður peningur. 
1 Í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, i fard, FR á 

- Bær, 2 til 6 veira, loðnar og lembdar, i fard. hver å 
—… 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 

- 8s saudir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

— Í2 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 

— S ær geldar á hausti .................... hver á 
Í0 ær mylkar á hansti .................. hver á 

— {Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

—- 18 hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 
- 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

G. Tóvara af ullu. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

4A þræði Lol pundið á 
— 60 pör eingirnissokka .......... 222424... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka #............. parið á 

- 180 pör sjóvetlinga ........0...... parið á 
— 20 cingirnispeysur .........0.. 0. hver å 

- 15 tvíbandsgjaldpeysur ............0.... hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 

— 1820 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
lhndr, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vætlin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðun ... vættin 

— 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

2 
fr 

D
D
 

os
 

- 6 vættir af håkarli, hertum .,..... .…….. vættin å 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr aur aur. 

195 561 195 56| 163 
24 11} 144 66} 121 

» » » ) | 

» » » » » 

” » » » » 

15 44f 123 52f 103 
10 94{ 109 401 91 
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53



  

27. 
28. 
29. 
30. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

Meðalverð á 

Meðalverð allra meðalverða 

  

KE. Lýsi. 
Í hndr., í tunna (120 pi) hvalslysis ...... 8 pottar á 
— Í tunna (128 pi.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á 
— Í funna (120 pt) selslýsis .......... 8 poltar á 

— Í tunna (120 pt.) Þborskalýsis ........ S pottar á 

FH. Skinnavara. 

Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á J 3 
— 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
— Í2 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
— $ fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 
— 240 lambskinn (Cvorlamba), einlit ...... hvert á 

(1. Ýmisleg. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel breinsuðum .. pundið á 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
— 120 pd. af fuglafiåri 0... 10 pund å 
— 480 pd. af fjallagrösum ,............ 10 pund á 
S álnir, Í dagsverk um heyannir 2.2.2... á 
— Í lambsfóður „........ á 

Efiir B. eða í ulla, smjöri og tólg 

Eftir Ð. eða í fiski 
Eftir EK, eða í 

Eftir Þ. eða í skinnavöru 

08 skipt með 4 synir: 

  

  
hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eflir Á. eða í fríði Ll 

Ellir G. eða í nllarlóvörti Lol ereeree 

  

  

    

Í peningum Hundrað á Alin | 

kr. aur. kr. aur. aur. 

„| » 0 » 

»| » NN) » 

3 00! 45 00| 38 
”» | » » od» » 

1 061 28 24t 24 
5 00| 30 00f 25 
3 22! 19 32| 16 
DIED: Æ » „ 

#5 » 0)» » 

08 00) 408 001 340 
0 37| 88 80f 74 

| 

15 001 96 60! 75 
» 1» ” » » 

DU) ”» | » » 

» 5% NN) » 

586 »  »| 117 
7 61 »… »| 152 

NR 128 491 107 
FI 75 0Q0| 63 
FR NN) » 

users NN) » 

FA 45 00) 38 
FR 114 87| 96 

FER 363 36 304 

| 

BR 90 84} 76 
  

skrifstofu Dalasvsln, 30. des. 1933. 

Þorsteinn Þorsteinsson, 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason. 
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67 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

x 
maímánaðar 1934 til 
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15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21.   

Á. friður peningur. 
hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

    

   

  

be "til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... Á 

til 6 vetra, loðnar og lembdar, ifard. hver å 

3 til 5 vetra, å hausti .... hver å 

tvævetrir, å hausti hver å 

amlir, å hausti .... hver å 

sees hve "á 

A . AN h ver nl 

ål ftaminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 

114 hryssu, á sama aldri 

„ smjör og tólg. 

  

120 pd. af hvítri ulln, á 

af misktri ullu, vel á 

af smjöri, vel verkt á 

al s, vel bræddri á    
ópara af ullu. 

Ir. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í 

i skreppur, en hver 
I hn 

1 Í hn 

pundi, { 

haldi hver hespa 11 skreppa 

  

  

þræði 00. 

60 pör ein girnissokka FR parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka 2... parið á 

i80 pör sjóvetlinga HIÐ ið á 

20 ecingirnispeysur 200 

15 tvibandsgjaldpeysur AR 

(20 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 

120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 

D. Fiskur. 
ndr.. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. væt 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum . væt 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vætti 
6 vættir af ysu, herti .............. væl 

t 6 vættir af hákarl, hertum 

  

í 
i 
i 

  

  
     

      
        

ra! Á {% 
ik Að! 
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1 6) 

0 | 51 
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i 194 UI 
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í 
1 peningum Hundrað á { Alin 

aur, 

  

hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pollar á »| » ”| DD » 

Í tunna (120 pt.) håkarlalysis S pottar å ”»| 9 MIÐ) D 

1 tunna (120 pt) selslýsis S pottar á 2 70| 40 50) 34 

Í tunna (120 pi) þorskalýsis 6 pottar á DU) DD» | 

h 10 pund á 10 31 il 24 34 

HAR 10 pund á 7 67| 46. 02| 38 
„22. 10 pund á 5 441 32 64| 27 

S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9 50| 76 001 63 
í2 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á ”»| | » » 

j selskinns er. 10 pund á 11100! 66 00f 55 
nn (vorlamba), einlit ... hvert á 0 46{ 110.40} 92 

v V 
(7. á 'mislegl. 

     
al fjallagi 

sálnir, Í dagsverk um hevannir 

  

    

vel hreinsuðum 

if æðardún, óhreinsuðum 

fuglafiðri 

; pd. af æðardún 

  

BI á 6 14 » »| 123 
vere: å 8 77 „ot 175 

hverju hundraði og hverri 

    

pundið á 14 33 

pundið á „ y „> N 

  

BR 10 pund 19 501 234 00! 195 
10 pund å DAN) ”» »   

tin í fyrtöldum landaurum verður: 

Dø
 

co
 

D
O
 

  

eða Í 194 4 
I. eða í fi HR 103 44 

E í ly . 1050 
F í skinnavöru 62 05 

ðalverð allra landaura samantalið .,.... a FR …… 631 01 527 

og skipt með 6 sýni 
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< þr
 

=
 co
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skrifstofu Í 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist héi 

sa rKa tran area 3 
sarðaslrandarsyslu, 13. febrúai 

Bergur Jonsson 

med. 

Fjårmålaråduneytid, 20. april 1954, 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason.
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I hndr., 

yreiðrar I al. til 5 1 ålnir einskeftu, 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. {aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21.| 1 hndr. Í tunna (190 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞÐ »| » » 
28.| — 1 tunna (190 pt) hákarlalýsis ....... S pottar á Þ »| » » 
29.| —- 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å » 0» »| » „> 

30. l tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á 4 lif 61 ó6s| Sl 

F. Skinnavara. 
31. f 1hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 7 00! 28 00) 23 
32. 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 6 39| 38 34 32 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á od 43 32 58 27 
34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6 59) 52 56f 44 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 5 75f 69 00f 58 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ÞIÐ DO) » 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å » ÞIÐ | 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DM »| » » 
39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| ”». dx» » 
40. 120 pd. af fuglafiðri ..............….. 10 pund á DR » I) „ 
41. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ Þ) » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 7 34 ÞAÐ) 147 
43. 1 lambsfóður ........00 Å 11 37 »| »| 227 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 0 vereesrrer::,: f 186554 155 
Eftir B. eða i ullu, smjåri og tålg 2... se eeeenere 91:80)f 77 
Eftir GC. eða í ullartóvöru 22.22222 ed 216,00 180 
Eftir D. eða Í fiski .........00000.0. 0 190 „62 159 
Eftir E. eða Í ÝSi 20.00.0000... 6l 6s| Sl 
Eftir F. eða í skinnavöru .....00000 0. 44 10 37 

En meðalverð allra landaura samantalið „........00000,..ll 190 72} 659 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............0.0. 0000. 131 79{ 110       

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 15. febrúar 1934. 

Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 20. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason. 

19
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 tl jafnlengdar 1930. 
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11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

S
e
n
d
 

e
R
N
n
 

  

A. Fríður peningur. 
Í hndr., 1 kýr, 3 18 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til n6vembermånadarloka, i fard. .........- å 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, å haust .......... hver å 

S sauðir, lvævefrir, á hausti ............ hver á 

19 sauðir, velurgamlir, á hausti ,........ hver á 

S ær geldar á hausti ..0........ hver á 
10 ær mylkar á hausti 2... hver á 
1 áburðarhestur, laminn, 5 tl 12 vetra, í fard. á 

15, hryssu, á sama aldri 20...) hver á 

B. UI, smjör og tólg. 
1 hndr., 190 pd. af hvítri ulla, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

GC. Tóvara af ullu. 
í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 Hl 6 hespur Í pundi, 

haldi hver hespa Íf skreppur, en hver skreppa 

4 þræði Ll pundið á 

60 pör eingirnissokka Loc... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka .....211....- parið á 

180 pör sjóvetlinga 2......0. parið á 

20 EINBIrNISPENSUP 2... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeystir ......... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. í 

120 álnir einskeltu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. í 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. væltin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

6 
6 vættir af hákarl, kertum ........... vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vællin í 

) vættir af ysu, hertri 2... vættin í 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. | aur. aur. 

214 29| 214 29| 178 
23 00} 138 001 115 

» » » » ” 

»1 0)» » » » 

16 33| 195 96| 163 
17 86) 142 881 119 
11 711 117 10} 98 

122 86{ 122 86| 102 
88 57} 116 09} 98 

0 601! 73 20] 61 
0 41| 49 20| 41 
1 34/ 160 80} 134 
0 5l|' 61 20/ Sl 

» » » | » 

» | » um » 

| » » » » 

0 93 167 401 139 
” | » » » » 

DD » » » 

» » » | » 

»”» | » » » » 

10 50| 63 00| 52 
34 331 205 98} 172 

» » | » | 

» ” » » » 

32 001 192 081 160
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Í peningum | Hundrað á | Alin 69 

kr. aur.J kr.  aur.} aur. 

É. Lýsi. 7   

27. 1 hndr. 1 tunna (#20 pi) hvalslýsis ...... S pottar á „0 „0 » 

28.| — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| » „1 » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á Þ 0 „ 
30. — {í tunna (120 pt) Þþorskalýsis ........ 8 pottar á 4 20| 63 001 52 

ff. Skinnavara. | 

3l.f ft hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 12 00} 48 00| 40 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 9 57| 57 42| 48 
33.} — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5,711 34 26| 29 
34.1 — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞU DAN) » 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 3 83| 45.96| 38 
36. — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 25,80| 154 80 129 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 311 74140) 62 

G. Ymislegt. | 
38. | Lhndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 14 .83| 88 98| 74     39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „5 ÞNNÐ) 

40. - 120 pd. af fuglaliðri ................ 10 pund å »  » » » 
ål.j — 480 pd. af fjallagrösum 2............. 10 pund å vu ÞU » 
42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir 2................. å 5 00 „| o| 100 
Á3.þ—— 1 lambsfødur Lo... á 8 29 »… »| 166 

Meðalverð á hverju hundradi og hverri alin i fyrtoldum landaurum verður:   Eftir A. eða Í fríðu ............ 02. nee 149 88| 125 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 22.00.0000... 86 10| 72 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........002 00... 167 40} 139 
Eftir D. eða i fiski .............. ene e nerne sneee 153 66) 12 
Eftir E. eða Í lýsi 00... rsnnee 63 00) 52 
Eftir F. eda i skinnavåru .......... 09 14| 58 

En meðalverð allra landaura samantalið „..........2.0..0 0. 689 181 574 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ........0..0..0. 114 86| 96       

Skrifstofu Slrandaswsin, 17. febrúar 1964. 

H. Kr. Júlíusson. 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunewtið Il. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll E ggerl Ól son,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1935. 

i peningum | Hundrad å | Alin 

A. Fridur peningur. mm a kr mm ar 
1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 193 93| 193 93{ 161 
2. 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 24 501 147 00{ 122 
3. 6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti .......... hver á „0 „3 » 
d. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á D DNNNN)) | 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 17 63| 211 64| 776 
6. 8 ær geldar å hausti .................... hver å 17 071 136 571 114 
7. 10 ær mylkar å hausti ,................… hver å 13 43} 134 30/ 112 
8. 1 áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 108 93{ 108 93| 91 
9. 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 19 071 105 43| 88 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 69| 82 62| 69 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 46| 55 53| 46 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 06| 126 851 106 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 49| 58 70| 49 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 2... pundið á ÞAÐ DR) » 

15. 60 pör eingirnissokka .......0....... parið á DR) DR) » 
16. 30 pår tvibandsgjaldsokka ............. parid å » » 0% » 
17. 180 pör sjóvetlinga 22.00.0000... parið á ”». ÞAÐ » 

18. 20 cingirnispeysur 0... hver å » 0» ÞAÐ | 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á ÞU d» DNNÐ) » 

20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å DR) ”» 9 » 

21. 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å DR DR) » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 15 35f 92 10f 77 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å 32 71| 196 28f 1601 
24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin å ÞAÐ DR d » 

25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å VN dD DA » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞAÐ 5 ”        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

8 0 kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (190 pí) hvalslýsis ...... 8 pottar á I 0 » 
28. - T tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ ») 
29, 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å ÞIÐ » » 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar á ÞIÐ ”»| » 

F. Skinnavara. 
31.{ 1 hndr., 4 fjórðungar naulsskinns ........ 10 pund á 9 64| 38 541 32 
32. 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 1 52| 45 12/ 38 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5301 31 82f 26 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | on ”» » | 
35. - 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR) Þ » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DL »| om | 
37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 40) 97 20; 81 

(. Ymiíslegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ”»| ÞIÐ » 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å » |» ”» 9 „ 
40. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| DD » |» » 
41. 180 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ » » 
42.1 óSálnir, 1 dagsverk um heyannir 20.00.0000... á 6/11 »| ») 122 
43. I lambsfødur 2........ å 7 0: „Lot 141 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............ ennen 148 261 124 
Ettir B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg ....0.. eeneeeeeeeeererne 80 92| 67 
Ettir C. eða í ullartóvöru „.....0.00. » dd » 
Eftir D. eða í fiski ............ 0. 144 191 120 
Eftir E. eda Í lýsi 20.00.0000. » » 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0..00 00 53 17| 44 

En meðalverð allra landaura samantalið „....,.......00 000 425 721 354 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .......00...0..0 000. 106 43| 88       

Skrifstofu Húnavatnssýslu. 31. janúar 1934. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið 18. apríl 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason. 
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VERDLAGSSKRA 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. mafimánaðar 1984 til jalnlengdar 1935 

  

  

á. Fríður peningur. kr.   

    

     

  

   

1 í hndr., Í kýr, 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

Svembermánaðarloka, í fard. .......... Á 233 

2. 2 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 24 

3. 6 sauðir, 8 til5 vetra, á hausti .......... hver 25 

d. 8 sauðir, Lvævelrir, á hausli ....... …. hver å 19 

5, 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 15 

6. S ær geldar á hausti ......0.0.. hver á 18 

7. 10 ær mylkar å hausti ...... HA hver á 11 

8. í áburðarhestur, taminn, 5 tl 12 vetra, í fard. á 114 

9, 1% hryssu, á sama aldri ......... 2... hver á 81 

  

R. UIL smjør og tolg. 

    

  

     
    

10. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 60 60 

11. pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. á 0 37 37 

12. pd. af smjåri, vel verkudu ....... .… pd. å [ ll 111 

13. nd. af tålg, vel bræddri ... ........ pd. á 0 67 67 

(. Tóvara af ullu. 
14, hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

er hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

a pundið á 0 „I 

15 ingirnissokka ....... Lo  ÞArIð á ) | »1 3 » 

16. ldsokka . 2422424, parið á „ 

17. S parið á 0 6911 105 

18. 20 eingirnispeysur lll hver å » 3 I 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur 0000 . hver á » 0) » »] 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á DR) »| Di 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á » dd» I) » 

D. Fiskur. 

í hndr.. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å » dd 3 

vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å 33 141 198 84! 166 

6 vættir af þvrsklingi, vel verkuðum .. vættin á „ )) ) » DO
 

DO
 

DQ
 

V
I
 

B 
0
 

0)
 

  

        2 6 vættir af ýsu, heitri 2... ættin á ) 

26. 6 vættir af hákarh, hertum ...... .……. Vætlin á ) | ) )
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

| Tr - . kr. aur. kr. aur. aur, 

| f4. LUS. | { 
í Lhndr., Í tunna (120 pt) hvalslysis ...... 8 poltar á ÞU DR d» | 

Í lunna (120 pt) hákarlalysis ....... 8 pottar á »| d» » DD » 
Í tunna (120 pt.) selslysis ......... 8 pottar å » ; » 

Í tunna (120 pt.) porskalysis ........ 8 pottar å 2 8S5| 42 751 36 

f. Skinnavara. 
3l.f I Endr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 

ðungar kýrskinns ........0..... 10 pund á 
A 10 pund á 

iðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

sanuðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 

BI „2. 10 pund á »| 5 ÞAÐ | 
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CO
 

DO
 

=
 

a
 

mm
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ngar selskinns 

  

lambskinn (Cvorlamba), einlit ...... hvert á 0 401 117 601 96 

af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 185 00} 108 001 90 
al æðardún, óhreinsuðum       „0... pundið á ”» dd » 0» » 

    

    

      

HU, I I l. af rr. 10 pund á DR) DR) » 
il. | 480 pd. af Í, AIR 10 pund á ÞU d RN) » 
2. ! ir, 1 dagsverk um hevannir ......... á 5 46 ». »1 109 

13. | I lambsfødur „......... evrrene å 7 39 „ „| 148   
Meðalverð á hverju hundraði eg hverri alin í fyrtöldum landauruim verður: 

  

Eítir Á. eða í fríðu FI . AÐ AÐ l 831 126 

í B. lu, smjöri og tólg 30| 69 
HE ' irtóvöru 01 105 

  

NO
 

1
 
0
 

bs
 

I
 us
 

nnavoru er
 

5 ut
 

CN
 

  

En samantalið ... FR see 664 761 557 

Og skipt ineð 6 synn 

Veðalverð allra meðalverða . 110 79{ 93       

Skrifstolu Skagafjarðarsyslu, 16. febrúar 1934. 

Sigurdur Sigurdsson 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðuneytið 16. april 1934 

Þorsteinn Briem. 

Páll Eggert Ólason.
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VERDLAGS 

sem gildir fy 

Evjafjarðarsýslu, Akureyri og 

frá 16. maímánaðar 1934 til 

SKRÁ 

rir 

Siglufjarðarkaupstað 

jafnlengdar 1935. 

  

=
 

14. 

16. 

22 le 

23. 
24. 
25. 
26. 

æ
n
d
r
e
 

  

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur kr. aur aur 
í hndr., í kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 278 081 278 08| 232 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 28 08| 168 40| 140 
6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti .......... hver á » dd» ÞU » 

8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å „0 » 0» » 

12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 18 77| 225 24| 188 
8 ær geldar á hausti ........0. 0 hver á 23 83| 190 64| 159 
10 ær mylkar å hausti .................. hver á 14 45| 144 50/ 120 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 153.08| 153 081 127 

!% hryssu, á sama aldri ............ hver á | 127 08| 169 44{ 141 

B. UN, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 0 76| 91 20| 76 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á ) 524 62 401 52 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu „.......... pd. á 1 58| 189 60| 158 
120 pd. af tålg, vel bræddri .............. pd. å 0 61! 73 20f 61 

C. Tovara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

AA þræði 0... k enes pundið á DNNN) Þ » 
60 pör eingirnissokka ....0...0.. parið á ». » » » 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............… parið á A) DD » 

IS0 pör sjóvetlinga 20.00.0000. parið á 0 761 136 801! 114 
20 EINGIrNISPEYSUr 2..0.... - hver á Þ ÞAÐ » 

15 tvibandsgjaldpeysur ...........0.... hver å ÞU DD DU » 

120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, Í al. á » dd» ”»  » » 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å ”» dd VN) „ 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 21 25| 127 50| 106 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum vættin á 37 56| 225 36! 188 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á ”» DD ÞU » 

6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å ”» 3 ÞAÐ » 
6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å ». » I» »
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13 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1934 til jafnlengdar 1935 | 5 

  

  

     

  

   

  

        

í | H 5 Alin 

A. Fríður peningur. kr al kr aur aur 
l.f 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 231 67 | 193 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 27 89 139 
3. - 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver á 33 8 169 

1 8 saudir, tvævetrir, å hausti ........... hver å 182 
5. - 18 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 202 
6. - 8 ær geldar á hausti ................... hver á 157 
7. - 10 ær mylkar á hausti ....... … .……. hver á 112 
8, -… 1 åburdarkestur, taminn, 5 til 12 veira, í fard. á | 1 Í 125 
9. 1% hryssu, á sama aldri ........ oe. hver á | 12 7 137 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 71 71 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0501 50 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 23 123 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddr ...... AR .… pd. å 0 56 56 

C. Tóvara af ullu, | 
14.) 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

14 brædi 0... „22. pundið á ”» dd ) ) 

15. 60 pör eingirnissokka .......... . ... parið í ) » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parid å » » 
17. 180 pör sjóvetlinga ........0rr0rrrr240 parið á „0 RN | 
18. 20 eingirnispeysur .......... hver á » 0% ) » » 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur .............. .…. hver å » „0 | 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. á | ) „0 » 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv, breidrar i al. å » 3 dd» » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 16 | 100 92| 84 
23. - 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin å 28 361 170 161 142 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DEN) 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ............. .… væltin á „5 » ” 
20. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á LR DR dd» »
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hk. Lýsi. 
27 Zl.f Í hndr., Í tunna (120 pi.) hvalslysis 

Í tunna | 

Í lunna (120 pt. 

120 Í tunna 20 

pt.) hákarlalysis 20 

selslysis 

  

HL.) þorskalysis 

F. Skinnavara. 

    
    

} ", 4 fjórðungar nautsskinns 

0 fjórðungar kyýrskinns 
NA x . 

6 fjordungar hrossskinns 

8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og 

  
Í2 fjórð. sauðskinns, af velurg. í 

6 fjórðungar selskinns ...... .    240 lambskinn 

    

  
Átir Á. 

fir B. 

eða í fríðu 

eða Í ullu, smjöri og tólg 

  

Ef 

Efti 

Eftir G. eða í ullartóvöru 

Eftir D. a í fiski 

Eftir E. eða í lysi 

Eftir F. eða í skinnavöru 

En 

  

meðalverð allra landaura sc 

OL g skipt med 

Meðalverð 

oo synir! 

allra meðalverða 

Cvorlamba), einli 

Í 

r., af æðardún, vel hreinsuðum 

39. 10 æðardún, Óhreinsuðum 

40. 120 pd. af fuglafiðri ......... 
11 1850 pd. af Hagrösum 

(2.1 Bálnir, Í dagsverk um hevannir 

13. I lambsfådur 

    

  

Í pen Hundrað á 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

5 pottar á ») 

8 pottar å „ly „ly 
S pottar å » » » ”» 

S pottar å 1 77| 20 55f 22 

10 pund å 9 
10 pund å 7 

eres 10 pund å 5 

eldri 10 pund å 1 
;g ám 10 pund å 3 

10 pund å » 

| .… hvert å 0 

pundid å   pundið á | 

10 pund å » 

10 pund å | 

AR á 7 

A l 9 

hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

00 36 

56 15 
31 31 
(51 35 
55| 42 

Oo
 

—
 

C 

22 
33 97 

; ) 

» ) 

  

00 e.
s 

36| 38 
92| 27 
60 30 

00 80 

» 

) ny 

» ) 

„| 146 

„| 194 

871 157 
754 75 

D » 

54| 113 

AJ
 

DN
)     

Skrifstofu Þingevjarsvslu, 17. febrúar 1944, 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð 

Fjármálaráðuneytið 16. 

Þorsteinn 

verðlagsskrá staðfestist hér með 

april 1934. 

Briem. 

Pall Eggerl Ólason.
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74 REKSTRARREIKNINGUR 
Lánssjóðs stúdenta 1933. 

Tekjur: 

I. Lántökugjöld 20... kr. 83,50 

Il. Vextir: 

a. Áf lánum 2... kr. 868,53 

b. Af inneign i Landsbanka ......00.. 0. 155,02 

1023.,55 

II Greidd ársgjöld studenta .......00.. 0 164,00 

IV. Gjöf frá Pétri Benediktssyni 22.00.0020. 54,00 

V. Gjöf frá Háskólanum ..........00 0. vskseee 145,91 

Kr. 1468.96 

Gjöld: 

I. Kostnaður ........0... 0. ene kr. 14.00 

I Tekjuafgangur 2... rnnnnen AR (1541.96 

Kr. 1468.96 

Efnahagsreikningur 31. des. 1933, 

Etgni1 

I. Í sparisjóði .........200 0. enken k nn kernens kr. 2934.61 

II. Í útlánum 2222 nn rn rrrenene 23075.00 

Kr. 26009.61 
Skuldir 

I. Lån úr Háskólasjóði ......%%2200 0 kr. 20000.00 

IE a. Eign 31. des. 1952 ............ FRI 1551.65 

b. Tekjuafsangur ........00. 0 sesnnen 1454.96 

Kr. 26009.61 

Reykjavík, 27. febr. 1954. 

Ólafur Lárusson. Árni Tryggvason. 

RBeikning þennan höfum við endurskoðað og ekkert fundið athugaveri 

við hann. 

Reykjavík, 19. marz 1934. 

Bjarni Benediktsson. Magnús Jónsson.



Stjornartidindi 1934, B, 3, 161 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna árið 1934. 
tglýsing um að Ísland hafi fullgilt alþjóðasanninginn um hraðsam- 

bönd, sem gerður var í Madrid þann 9. desember 1939, undirskrifuð at for- 
sælisráðherra 7. april 1934 (nr. 27). 

Auglýsing um að Ísland hafi fullgilt samning Evrópuþjóða um öldu- 
lengdir úlvarpsstöðva, sem gerður var í Lucerne þann 19. júní 1933, undir- 
skrifuð af forsætisráðherra sama dag (nr. 28.). 

< 

duglýsing um breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð af 
kennslumálaráðherra 12. april 1984 (nr. 29.). 

    

  

um samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Nor- 

iðar um breyting á orðalagi L, 3. og 6. gr. samnings, dags. 28. 

;, milli såomu rikja, um haff: 

tistáðherra 25. april 1934 (nr. 30). 

lglýsing um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um hversu viss- 

  

skipa og skipsbúnað, undirskrifuð af 

ar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skulu framkvæmdar, undir- 

skrifuð af forsætisráðherra 19. mai 1984 (nr. 31). 

ud bréf um almennar kosningar til Alþingis, undirskrifað af konungi 

  

20 1934 (nr. 39). 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 15 25. jan. 1934, um stofnun 
idarbræðsluverksmiðju á Norðurlandi o. fl, undirskrifuð af konungi 10. 

april 1934 (nr. 33). 

ir áðabirgt jálög wm heimild fyrir ríkisstjórnina Hl íhlutunar um sölu og 

ski, undirskrifuð af konungi 25. maí 1934 (nr. 34). 

  

framlengingu á gildi laga nr. 90 19. júní 1983, um út- 
flutning á kjöli, undirskrifuð af konungi 28. júní 1934 (nr. 35). 

  

   

  

     

um löggidlding nýrrar lyf jaskrár, undirskrifuð af dómsmála- 

Í (nr. 36). 
sr Tf 
ix 

sem prentaður er sem fylgiskjal með lög- 

tm nr. 8 Já. marr (054, um heimild fyrir ríkisstjórnina fil þess að lála öðl- 

"gi i islands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

skili koma í gildi, undirskrifuð af forsætis- 

BR 

  

ráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka síldarbræðslu- 

í lei 0 gi 25, juli 1934 (nr. 38). 

irskrifuð af atvinnu- og samgöngumálaráð- 

(mild fyrir ríkisstjórnina til ihlutunar um sölu og 

d, undirskrifuð af konungi 31. júlí 1934 (nr. 40). 

viðauka, um stundarsakir, á allrahæstum úr- 

     

   29. desc vr 7954 um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, undir- 

  
21. d tgústmánaðar 1934, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1934



16. 

1934 

75 

maí 1933 
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3ráðabirgðalög um ráðstafanir til þess að greiða fyrir viðskiptum með 

slálurfjárafurðir og ákveða verðlag á þeim, undirskrifað af konungi 9. ágúst 

1934 (nr. 42). 

Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 78 19. júní 1933 um Kreppu- 

lánasjóð, undirskrifuð af konungi 14. ágúst 1954 (nr. 43). 

Bráðabirgðalög um viðauka við bráðabirgðalög 31. júlí 1934 um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutning á léttverkaðri saltsild, 

undirskrifuð af konungi 16. ágúst 1934 (nr. 44). 

Bráðabirgðalög um viðauka við bráðabirgðalög 25. maí 1934, um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til íhlutunar um sölu og útflutning á saltfiski, undirskrit- 

uð af konungi 20. ágúst 1934 (nr. 45). 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á hafnarmannvirkjum o. fl. 

Samkvæmt beimild í lögum nr. 22, 23. júní 1932 um forkaupsrétt kaupstaða 

og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl, hefir bæjarstjórn Siglufjarðarkaup- 

staðar gert eftirfarandi samþykkt: 

Siglufjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á öllum útgerðarstöðvum 

frá bryggjum ríkisverksmiðjunnar, strandlengjuna suður að svokölluðum Tinb- 

urhólma, og á móts við hann og suður af honum, en það eru m. a. eftirtaldar 

útgerðarstöðvar: 

Sildveiðistöð Halldórs Guðmundssonar, 

sildveiðistöð h/f Ásgeir Pétursson, 
sildveiðistöð Ólafs Henriksens, 

fasteignin Baldur, 

sildveiðistöð H. Thorarensen, 

sildveiðisiöð dánarbús Ragnars Ólafssonar, 

sildveiðistöðvar og sildarverksmiðjur S. Goos, 

sildveiðistöð dánarbús Halldórs Jónassonar, 

sildveiðistöð Edvin Jakobsens, 

sildveiðistöð Jóns Hjaltalin, 

sildveiðistöð hlutafélagsins Kveldúlfur. 

sildveiðistöð Friðleifs Jóhannssonar og félaga með lfrarbræðslu. 

sildveiðistöð Alf. Jónssonar, 

sildveiðistöð Indiðnu Tvnes, 

sildveiðistöð Ingvars Guðjónssonar, 

sildveiðistöð samvinnufélags Ísfirðinga, 

síldveiðistöð Páls Friðfinnssonar og félaga, 

sildveiðistöð Skafta Stefánssonar,



163 1934 

sildveiðistöð Malmquists Einarssonar, 15 
sildveiðistöð h/f Ásgeir Pétursson undir Hafnarbökkum og landið suður 16. maí 1933 

af Timburhólmanum. 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 16. maí 1933. 

Magnús Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

GJALDSKRÁ 76 
. - - . - a 28. júní fyrir notkun rafmagns í Keflavíkurkauptúni. Jún 

Í. gr. 
Um leið og hús eru tekin í samband við taugar rafveitunnar, skal húseig- 

andi greiða tengigjald, sem fer eftir brunabótavirðingarverði húseignarinnar 
þannig, að fyrir hvert hús, sem er að virðingarverði: 

frå  0— 5 pusund krånur greidist ....................…. kr. 20,00 
— 5—10 — eee ereevee — 30,00 

10—20 — — 40,00 
vfir 20 — — -— 50,00 

Ef heimtaug frå aðallögn er lengri en 40 metrar ákveður rafveitunefnd tengi- 
gjaldið í samráði við hreppsnefnd. 

2. gr. 
Verð á rafmagni til ljósa gegnum mæli er fyrst um sinn kr. 1,20 kílówatt- 

stund. 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjald þetta um 25% eftir því 
sem þarf, til þess að rekstur stöðvarinnar beri sig. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að rafmagn handa aðgerðar- og beitingahús- 
um, eða annarar slíkrar útgerðarstarfsemi, skuli selt allt að 50% hærra verði en 
rafmagn til annara ljósa. 

Hreppsnefnd ákveður verð á rafmagni til gatna og hafnarlýsingar eða til 
hleðslu rafgeyma fyrir útvarpstæki. 

Utan venjulegs ljósatíma er gæzlumanni heimilt að hafa vélar stöðvarinnar 
í gangi ef þess er óskað. Skal sá, sem þess óskar, greiða fyrir hverja klukkustund, 
eða brot úr klukkustund kr. 10,00. 

Mælisleiga skal vera kr. 0,75 á mánuði. 

3. gr. 

Gjald fyrir rafmagn um mæli greidist månadarlega um leið og lesið er af 
mælinum.
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76 Sé gjald fyrir rafmagn eigi greitt innan viku frá gjalddaga, má slita sam- 

28. júní bandi við hlutaðeigandi notanda, þó ekki fyr en þrem dögum eftir að skrifle 
Í , 

tilkynning þess efnis er afhent honum, eða afhent í húsnæði því, sem lögnin er 

Hver húseigandi ber ábyrgð á greiðslu fyrir rafmagn, sem notað er í húsi 

hans. 

Gjöld öll fyrir rafmagn má laka lögtaki. 

Í. gr. 

Með gjaldskrá þessari er numin úr gildi gjaldskrá nr. 19 7. marz 1928. fyrir 

rafmagn í Keflavíkurkauptúni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 85, 23. juni 1932 

til að öðlast gildi 1. júlí þ. á., og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 28. júní 1954. 

Þorsteinn Breim. 

Vigfús Einarsson. 

11 REGLUGERÐ 
28. júní . 4 

um notkun og medferd rafmagns i Keflavik. 

1. gr. 

Bafveitan er eign Keflavíkurhrepps og hefir hreppsnefndin yfirstjórn hennar. 

Hún kýs 2 menn í rafveitunefnd til þriggja ára Í senn, en hreppsnefndareddviti 

er sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. 

2. gr. 

2afveitan selur Öllum rafmagn innan þess svæðis, sem laugar rafveitunnar 

ná yfir, að svo miklu leyti, sem afl stöðvarinnar nægir, samkvæmt reglugerð 

þessari. 

3. ET. 

Aafmagnið er eingöngu ætlað til lýsingar. Þó má hreppsnefnd selja til ann 
, 

ara afnota afl það. sem stöðin getur framleitt umfram það, sem til ljósa þarf, 

ef það á engan hátt truflar rekstur stöðvarinnar til ljósa. 

Í. gr. 

2eksturstimi stöðvarinnar til ljósaframleiðslu er frá 15. águst til 15. mat, 

frá þeim tíma dags, sem ljósa er þörf og þar til á morgnana að vinnubjart er orðið.



Þann tima, sem ljósa er þörf, sbr. 4. gr., má ekki taka strauminn af nema 

nauðsyn beri til, og svo stuttan tíma sem unnl er. 

6. gr. 

áafveitan lætur leggja heimtaugar frá aðallögnum inn fyrir húsvegg að 

stofnvari og eru heimtaugar eign hennar, en umsækjandi skal að verkinu loknu 

greiða tengingargjald, er hreppsnefnd ákveður. Umsækjandi skal láta einhvern 

löggiltan rafvirkja leggja húsveiturnar, en sjálfur stendur hann straum af kostn- 

aðinum, 

7. gr. 

Hver, sem óskar að fá hús sitt raflagt. eða breytt eldri raflagningu, skal 

senda rafveitunefnd skriflega beiðni um það með uppplýsingum um, hve mikið 

rafmagn hann óskar að fá, ásamt öðrum upplýsingum nauðsynlegum fyrir raf- 

lagninguna. Rafveitunefnd ákveður því næst, hvort raflagningin eða breytingin 

skuli leyfð og skal hún hafa tekið ákvörðun um það og tilkynnt umsækjanda 

innan þriggja vikna frá því að hún fekk umsóknina. 

8. gr. 

Nú hefir hús verið raflagt, áhöld sett í hús eða breytt eldri raflagningu, og 

má þá ekki taka húsveituna til afnota fyr en sá, er gætir stöðvarinnar, hefir 

skoðað og reynt hana og vottað, að hún sé fullnægjandi. Ef raflagningin reynist 

ófullnægjandi, skal hlutaðeigandi rafvirki laga hana þannig að hún sé full- 

nægjandi. 

9. gr. 

Allir rafmagnsnotendur skulu hafa straummæla, er rafveitan leggur til. Eru 

„mælarnir eign rafveitunnar og leigir hún þá út fyrir ákveðið gjald. Þó er þeim, 

er nú eiga straummæla, heimilt að nota þá framvegis. 

10. gr 

Enginn má, án leyfis rafveitunefndar, taka rafmagn úr taugakerfi rafveit- 

unnar né aðhafast neitt það, er valdið geti skemmdum á raftaugum eða öðrum 

raftækjum, sem notuð eru í sambandi við taugarnar, hvort heldur er í húsi hans 

eða utan þess. Brjóti nokkur gegn ákvæði þessu skal hann greiða fullar 

bætur og sæta sektum, sé verkið ekki þannig vaxið, að þyngri refsing ligei við 

” skada- 

því samkvæmt hegningarlögunum. 

11. gr. 

Notendur skulu sjá um, að tæki þeirra og lagnir séu ætíð í góðu lagi og 

skýra stöðvarstjóra frá sérhverri bilun, sem þeir verða varir við. Notendur skulu 

varast að taka sundur ljóstækin, straumsnerlana, tengihvlkin o. s. frv. 

12. gr. 

Rafveitunefnd er. heimilt að banna notkun gamalla lampa eða annara þeirra 

áhalda, er að hennar áliti eru ótrygg eða til tálmunar góðum rekstri. 

21 
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13. gr. 

Starfsmenn rafveitunnar og medlimir rafveitunefndar skulu ætíð hafa 

frjálsan aðgang til þess að skoða innlagnir og tæki þau. er notuð eru, til þess 

að ganga úr skugga um, hvort allt sé í góðu lagi. Ef gallar reynast á en þeir eru 

ekki bættir getur stöðvarstjóri rofið sambandið við húsið þar til aðgerð hefir 

farið fram. 

14. gr. 

Vanræki rafmagnsnotandi skyldur þær, sem á honum hvila, samkvæmt 

reglugerð þessari, eða virði að vettugi fyrirskipanir rafveitusljóra, er rafveitu- 

stjóra heimilt að slíta sambandi við hann til bráðabirgða og að fuliu með sam- 

þykki rafveitunefndar. Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum sem af van- 

rækslunni kunna að stafa. 

15. gr. 

Enginn má taka að sér að leggja raflagnir, utan húss eða innan, eða brevta 

eldri raflögnum eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt það verk, er snertir 

taugakerfi rafveitunnar, nema hann sé löggiltur af rafmagnseftirliti ríkisins til 

þess að framkvæma slík störf. 

16. gr. 

Rafveitan hefir einkasölu á rafmagnsperum og örvggjum á rafveitusvæðinu. c o VOÐA 

17. gr. 

Hreppsnefnd ræður, að fengnum tillögum rafveitunefndar stöðvarstjóra og 

aðra starfsmenn rafveitunnar og ákveður laun þeirra. 

Stöðvarstjóri á rétt á að sitja fundi rafmagnsnefndar og taka þátt í umræð- 

um, en atkvæðisrétt hefir hann ekki nema hann sé í nefndinni. 

18. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sein almenn lögreglumál. 

19. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 100, 22. nóv. 1923, 

um notkun og meðferð rafmagns í Keflavík. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 83, 28. juni 1932 

til þess að öðlast gildi 1. júlí þ. á., og Þirtist til eftirbreytni öllum, þeim sem hlut 

ciga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 28. júní 1954. 

Þorsteinn Briem. 

Vigfús Einarsson. 
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Barnasjóð Stafholtstungna- 78 

hrepps“, útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. júní 30. júní 

1934. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir „Barnasjóð Stafholtstungnahrepps“. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Barnasjóður Stafholtstungnahrepps. J J S 

2. gr. 

Sjodurinn er stofnadur af gjof Þuríðar Jónasdóttur frá Flóðatanga ad upp- 

hæd kr. 5420.93 fimm þúsund fjögur hundruð og tuttugu 93/100 krónur 

og gjöf Ragnheiðar Magnúsdóttur, Vonarstræti 8, Reykjavík, að upphæð kr. 

2991.83 tvö þúsund níu hundruð níutíu og fjórar 83/100 krónur. 

3. gr. 

Sjodinn skal auka med bvi, sem hér segir: 

a. Í af árlegum vöxtum hans, 

b. gjöfum og áheitum, sem honum kunna að áskotnast, 

c. ágóða af skemmtunum eða öðru því, er hreppsnefndin eða aðrir kunna að 

gangast fyrir honum til styrktar. 

Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 50006 fimmtíu þúsund krónur — er þó ekki 

lengur skylt að leggja vextina við höfuðstólinn. Fjórir fimmtu vaxtanna koma 

árlega til úthlutunar, þó hefir hreppsnefndin heimild til að leggja þá við höfuð- 

stólinn eitt og eitt ár í senn, ef meiri hluti hennar samþykkir það. Höfuðstól 

sjóðsins má aldrei skerða. 

Í. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: Að styrkja uppeldi og fræðslu efnalitilla barna í 
ireppnum allt að 18 ára aldri. Þyki ekki ástæða til að veita styrkinn að öllu eða 

nokkru leyti slíkum börnum, má veita hann fátækum gamalmennum, sem bú- 

seli eru í hreppnum og ekki hafa af sveit þegið, en fyrir sérstök veikindi eða 

óhöpp orðið ófær til að sjá fyrir sér sjálf. 

ð. SP. 

Hreppsnefnd Stafholtstungnahrepps hefir alla stjórn sjóðsins á hendi. Skal 

hún ávaxta hann á tryggum stað, samkvæmt tillögum sýslunefndar, ef óskað er. 

Ef harðindi eða fjárhagsörðugleika ber að höndum, eða hreppurinn leggur í 

dyr nvtjafyrirtæki, hefir hann þó heimild til að ávaxta sjóðinn sjálfur, þó ekki
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78 með lægri vöxtum en annarsstaðar fást, en greiða skal hann æfinlega aftur svo 

30. júní fljótt sem verða má. 

6. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Í hreppsnefnd Stafholtstungnahrepps. 

Pa. Svarfhóli 28. okt. 1933. 

Brynjólfur Guðbrandsson. Kristján F. Björnsson. Tómas Jónasson. 

Jósef Björnsson. 

AUGLÝSING 
19 um reglugerð um próf leikfimi- og íþróttakennara. 

Il. juli 
Samkvæmt 2. gr. laga nr. 24 frå 1932, um próf leikfimi- og iprottakennara, 

er hérmeð sett eftirfarandi 

REGLUGERÐ 

um próf leikfimi- og íþróttakennara. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hver sá, er fær fast start eða er ráðinn sem leikfimi- eda íþróttakennari við 

ríkisskóla, eða skóla, sem ríkið styrkir, skal hafa lokið prófi eftir fyrirmælum 

þessarar reglugerðar. 

Kennaraefni skulu prófuð í eftirtöldum greinum og sýna með prófinu, að 

þau hafi numið í hverri grein, það sem þar er til tekið. 

a. Í íslenzku: Undirstöðuatriði málfræðinnar og sæmilega stafsetningu. 

b. Í uppeldisfræði: Hið sama og kennt er í Kennaraskólanum. 

c. Í líkamsfræði: Yfirlit um líkamsbyggingu mannsins svo sem beinagrind, 

beinatenging, vöðva, innyfli, hjarta, æðar, heila og taugakerfi. húð og 

skynfæri. 

d. Í lífeðlisfræði: Starf helztu líffæra mannsins og áhrif íþrótta á það. 

Í heilsufræði: Aðalatriði almennrar heilsufræði, svo og „Hjálp í viðlögum“. 

f. Í fimleikafræði: Flokkun fimleikaæfinga og áhrif þeirra, æfingaval fyrir 

börn, konur og karla. 

6. Í fimleikaiðkunum: Æfingar við hæfi barna, unglinga og fullorðinna, bæði 

byrjenda og þeirra, sem lengra eru á veg komnir. Kunnáttu í að segja fyrir,
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stjórna leikfimi og raða æfingum á stundaskrá. Ennfremur kennslu ýmissa 79 
leika, bæði úti og inni. 11. júlí 
Í öðrum íþróttum, svo sem glímu, skíðaferðum, skautahlaupi, hlaupum, 
stökkum og köstum, eftir því sem til verður tekið síðar, þegar við verður 
komið 

II KAFLI 

3. gr. 

Um kennarapróf í sundi, sem hægt er að taka sérstaklega, gilda þessar reglur: 
Sundkennaraefnin verða að standast próf í þeim bóklegu greinum, sem 

taldar eru í 2. gr. ae hér að framan. 

). 

Próftaki þarf ennfremur að geta leyst af hendi það, sem hér segir: 

1000 metra sund, frjáls aðferð, tímahámark 26 mín. 

100 metra bringusund, tímahámark 1 mín. og 55 sek. 

100 metra baksund, tímahámark 2 min. 30 sek. 

30 metra skriðsund, tímahámark 50 sek. 

Við einkunnagjöf í ofangreindu skal, auk hraðans, taka fullt tillit til 
annara atriða, er sundleikni tilheyra. 

25 metra björgunarsund með mann, báðir klæddir venjulegum klæðnaði, 
synda með bjargþega með þrennskonar tökum á honum, leysa sig frá hon- 
um með þrem leysiaðferðum. 

Dómarar ákveða hvaða björgunartök og leysiaðferðir verða viðhafðar. 
Klæðnaður karla sé þannig: 

Sundbolur, nærskyrta, nærbuxur, sokkar, utanyfirbuxur, milliskyrta 

flibbi og bindi, stígvélaskór, vesti og jakki. 

Kvenfólk sé klætt í: Sundföt, skyrtu, mjaðmarbelti, sokka, stigvélaskó, 

kjól (eða pils og blússu). 

Köfun frá vfirborði vatns eftir 5 kg. hlut á 275—-4 metra dýpi, ennfremur 

köfun eftir manni tl botns á sama dýpi. 

25 metra kafsund, steypa má sér til kafsins. 

Flot án hreyfingar í Í mínútu. 

Afklæðzt á sundi úr venjulegum klæðnaði og stígvélum. 

Kunna að varpa sér til sunds, bæði af venjulegum vatnsbakka og úr 2 m. 

hæð áfram. 

sýna munnlega og verklega að hann sé fullkomlega fær um að kenna ofan- 
greindar sundaðferðir og önnur atriði sem prófið nær yfir, og einnig allar 
bekktustu björgunar- og leyfisaðferðir, meðferð á manni, sem legið hefir 

við drukknun og öndunaraðferðir Scháfers (endurlífgunartilraunir).
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11. júlí 4. gr. 

Prófnefnd þriggja manna, og skipar kennslumálaráðherra einn, fræðslu- 

málastjóri annan og Íþróttasamband Íslands hinn þriðja, sér um próf þessi að 

öllu leyti og dæmir um kunnáttu, svo og um það, hvort áður fengin prófgögn séu 

fullnægjandi. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. Prófnefndin getur kvatt 

sér til aðstoðar sérfróða menn, er henni þykir við þurfa, t. d. til þess að prófa og 

dæma um bóklegar greinar. 

5. gr. 

Profid skal ad jafnadi halda i Reykjavik ad vorinu. På må halda prof ann- 

arsstadar med leyfi råduneytisins. 

6. gr. 

Einstakir menn, sem iþróttapróf vilja taka, skulu sækja um það til próf- 

nefndar. Ber henni þá að kynna sér, hvort umsækjandi hefir numið það, sem 

tilgreint er í reglugerð þessari. Ef þeim skilyrðum virðist fullnægt, kveður hún 

á um stað og stund til prófsins. 

í. gr. 

Í bóklegu greinunum mega prófin vera hvort sem vill skrifleg eða munnleg. 

Einkunnir skulu gefnar frá 0---10 og eigi smærri brot en fjórðu partar, sér- 

stök einkunn fyrir hverja grein. Gefa skal einnig sérstaka einkunn fyrir kennslu. 

Í sundprófinu er gefin sérstök einkunn fyrir hvern töluliðanna í 3. gr. 

8. gr. 

Til þess að standast próf þarf að minnsta kosti o í aðaleinkunn og > 

kennslueinkunn og ekki lægra en 3 Í neinni grein, 

9. gr. 

Einkunnir upp að 5 teljast þriðja einkunn; 5 og upp Í 7 önnur einkunn; 

7 og upp að 9 fyrsta einkunn; 9 og upp i 10 ágætiseinkunn. 

10. gr. 

Sá, er staðizt hefir próf, fær um það skírteini, undirritað af prófnefnd. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. september næstkomandi. 

Þetta er hérmeð birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að mali. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 11. júlí 1934. 

Þorsteinn Briem. 
—.—..........

— —.—r 

Gissur Bergsteinsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1934. 

Auglýsing um breyling á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð af 
kirkjumálaráðherra 25. júlí 1934 (nr. 46). 

Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar mánudaginn 1. 

oklóber 1934, undirskrifað af konungi 5. september 1984 (nr. 47). 

Konungsbréf um setning Alþingi, undirskrifað af konungi sama dag 

(nr. 48). 

Bráðabirgðalög um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl, undirskrifuð 

af konungi 10. september 1934 (nr. 19). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í Í jar- 

víst konungs, undirskrifuð af konungi 16. september 1934 (nr. 50). 

Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn heim aflur og tekinn við 

ríkissljórn, undirskrifuð af konungi 23. september 1934 (nr. 51). 

Bráðabirgðalög um bann gegn útflutningi á síldarmjöli, undirskrifuð af 

konungi 26. september 1934 (nr. 52). 

Auglýsing um breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð 

kennslumálaráðherra 8. október 1934 (nr. 53). 

tn
 

SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um lokunartíma rakarastofa og hárgreiðslustofa 

í Reykjavík. 

I. gr. 

Fyrirsögn samþykktarinnar verði: Samþykkt um lokunartíma rakarastofa. 

hárgreiðslustofa og ljósmyndastofa í Reykjavík. 

2. gr. 

Í stað orðanna „trakarasiofum og hárgreiðslustofum“ í 1. gr. og 2. gr. sam- 

Þþvkktarinnar komi: rakarastofum, hárgreiðslustofum og ljósmyndaslofum. 

3. gr. 

Í stað orðanna „rakarastofur eða hárgreiðslustofur“ í 3. gr. og 1. gr. sam- 

Þþykktarinnar komi: rakarastofur. hárgreiðslustofur eða ljósmyndastofur. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar. sam- 

kvæmt lögum nr. 79, 14. nóvember 1917, um samþykktir um lokunartíma sölu- 

búða í kaupstöðum, sbr. lög nr. 9, 2. ágúst 1918 og lög nr. 182, 7. mai 1928 um 

viðauka við þau lög, er hérmeð staðfest til að óðlast gildi 15. júlí 1931. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. júlí 1984. 

Þorsteinn Briem. 

29 

8. dag októbermánaðar 1934. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

Vigfús Einarsson. 
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81 REGLUGERÐ 
17. júlí . , | , . , sr z FR „ 

um breyting á reglugerð fyrir bátabrvggjuna og bátauppsátrið á Blönduósi 

frá 30. ágúst 1932. 

Stafliður c. í 2. tölulið 6. greinar reglugerðarinnar orðist svo: 

Fyrir að ferma eða afferma bát við bryggjuna greiðist 6 SEX krónur, 

sé báturinn eigi stærri en 5 smálestir, ella greiðist kr. 1,25 fyrir hverja fermda 

eða affermda smálest. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 

1917 til þess að öðlast gildi begar í stað, og DÞirtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í. júlí 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

82 REGLUGERÐ 
19. júlí ns 7 , ” et 

fyrir Kennaraskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögun: nr. 63 frá 22. nóvember 1907 um kennaraskóla í Reykja- 

vík, er hérmeð sett eftirfarandi reglugerð fyrir skólann. 

I. KAFLI 

Markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 

Það er markmið skólans að veita nemendum bæði almenna menntun og sér- 

menntun í því, sem snertir uppeldi barna og kennslu. 

2 , 2. gi 

Í skólanum eru þrjár ársdeildir. Hann er jafnt fyrir konur sem karla. 

II. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

3. gr. 

Skólastjóri úrskurðar um inntöku nemenda í skólann.



Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 
Að nemandi. sem tekinn er í fyrsta bekk, sé fullra 18 ára um næslu áramót, 

en sá fullra 19, sem tekinn er í annan bekk. 
Að nemandi hafi engan næman kvilla eða sjúkdóm, sem öðrum geti að 

meini orðið eða geri hann sjálfan óhæfan til kennarastarfa. 
Að nemandi sé óspilltur að siðferði. 

5. gr. 
Til þess að komast í fyrsta bekk skólans verður nemandi að sanga undir 

inntökupróf er sýni, að hann hafi Þá kunnáttu og þann þroska, sem hér segir: 
I. Hann skal vera vel læs á gotneskt letur og latínuletur, hafa numið vand- 

lega ágrip af íslenzkri málfræði, kunna a. m. k. 10 íslenzk kvæði og geta 
gert grein fyrir efni þeirra, vita nokkur skil á skáldum íslenzkum á síðustu 
öld og hafa lesið a. m. k. fimm Íslendingasögur svo vel, að hann geti gert 
grein fyrir aðalefni þeirra. Hann á að Seta skrifað með hreinlegri og læsi- 
legri rithönd og sæmilegri stafsetningu og greinarmerkjum stutta ritgerð um 
kunnugt efni. 

2. Hann á að hafa lesið í dönsku a. m. k. 300 bls. af venjulegu léttu máli, vita 
aðalatriði danskrar beygingarfræði og geta snúið auðveldum setningum af ís- 
lenzku á dönsku og hafa gert a. m. k. 15 stíla. Í stað dönsku má gefa upp 
sænsku og þá samsvarandi mikið. 

ö. Hann á að hafa lesið í ensku a. m. k. 100 bls. í samfelldu léttu máli, auk byrj- 
unaratriða, og undirstöðuatriði málfræðinnar. Í stað ensku má gefa upp 
byzku og på tilsvarandi mikið. 

1. Hann skal hafa lesið og lært í stærðfræði það, sem hér segir: Fjórar höfuð- 
greinir reiknings með heilum tölum og brotum, hlutfallareikning, félags- 
reikning, keðjureglu, prósentureikning og rentureikning. 

>. Hann skal hafa numið ítarlegt ágrip af biblíusögum. 
6. Hann skal hafa numið ítarlegt ágrip af sögu Íslendinga. Í mannkynssögu 

skal hann hafa lesið vandlega um fornöldina í sæmilega stórri kennslubók. 
7. Í náttúrufræði skal hann hafa lesið vandlega um hryggdýr og almenna 

grasafræði út að ættum. 

6. Hann skal hafa lesið vandlega í landafræði um Ísland og Evrópu og kunna 
nokkur deili á hinum heimsálfunum og jarðeðlisfræði. 

6. gr. 
Til þess að verða tekinn í annan bekk verður nemandi að ganga undir próf 

i því, sem heimtað er til inntöku í fyrsta bekk. og því, sem þar er kennt. Gagn- 
fræðingar með 1. einkunn úr Yriggja ára skóla sleppa við próf nema í kristnum 
fræðum og skólasögu. 
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7. gr. 

82 Inntaka í 3. bekk er ekki leyfð nema sérstakar ástæður þyki til. Til þess að 
19. júlí orr. , . x . . . Fx . 

ii slik undanpåga sé veitt, verdur nemandi ad hafa gengt kennarastarfi ad minnsta 

kosti tvo vetur. Ennfremur verður hann að standast próf inn í 3. bekk með ann- 

arsbekkingum. 

HI. KAFLI 

Um kennsluna. 

8. gr. 

Í skólanum skal kenna þessar námsgreinar: Íslenzku, Norðurlandamál, ensku 

eða þyæzku, kristinfræði, trúarbragðasögu, uppeldisfræði, kennslufræði, sögu og 

félagsfræði. landafræði, stærðfræði, náttúrufræði, eðlisfræði og efnafræði, 

heilsufræði, teiknun, handavinnu, söng, leikfimi, skrift, kennsluæfinsgar. 

9. gr. 

Skipta skal kennslustundum milli námsgreina sem hér segir! 

I. bekkur II. bekkur HI. bekkur 

Íslenzka .....0000. 1 st. 5 st. ð st. 

Norðurlandamál ......000.00 1 3 ” 

Enska eða byzka 20.00.0000. 1 do ” 

Kristinfrædi ......0... 00. 2 2 ” 

Trúarbragðasaga ......00.. „ ” 1 

Uppeldisfræði 22... 1 2 1 

Kennslufræði .......... „ 2 3 

Saga og félagsfræði ..............… 2 2 3 

Landafræði .0.....0. 0 2 1 ” 

Stærðfræði ......... 1 3 ” 

Náttúrufræði ........0 0 | 3 , 

Eðlisfræði og efnafræði ............ „ ” 3 

Heilsufræði ......... ” ” 1 

Teiknun #00... 2 2 2 

Handavinna ......00000 0 2 2 2 

SÖNngUur „2... 3 2 3 

Leikfimi „0... 3 3 3 

Skrift 2... 1 1 |” 

Kennsluæfingar .....000. 0... 1 3 7 

Samtals 39 st. 39 st. 37 st. 

10. gr. 

Keppa skal að því marki í hverri námsgrein, sem hér segir: 

1. Íslenzka: Nemandinn á að kunna rækilega beygingafræði málsins og itar-
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legt yfirlit um hljóðbreytingar, ennfremur ágrip af setningafræði; hann skal 82 
vita helztu reglur orðmyndunar, vita um skyldleika orða og uppruna, eftir því 19. jálí 
sem tök eru á, og kunna aðalatriði bragfræðinnar. Hann á einnig að þekkja aðal- 
drætti íslenzkrar bókmenntasögu frá fyrstu tímum og fram á vora daga; megin- 
áherzlu skal leggja á tímabilið eftir 1800 og á fornöldina. Í skólanum á nem- 
andinn að hafa farið yfir úrval fornra og síðari tíma bókmennta með ítarlegum 
orða- og efnisskýringum. Til heimalesturs skal hafa a. m. k. eina af stærri 
Íslendingasögunum og aðalatriði norrænnar goðafræði, auk þess kafla úr síðari 
tíma bókmenntum eftir því sem tími vinnst til, og sé talað um efnið í kennslu- 
stundum. 

Í skriflegri íslenzku skal gera þær kröfur, að nemandi kunni sæmilega lög- 
boðna stafsetningu og geti skrifað á hreinu máli og með réttri orðskipun ritgerð 
um í meðallagi þungt efni. 

2. Norðurlandamál: Nemandinn á að geta lesið málið með sæmilegum fram- 
burði, kunna aðalatriði málfræðinnar og geta snúið á sóða íslenzku venjulegu 
lesnu máli og léttu máli ólesnu. Hann skal einnig geta gert sig sæmilega vel skilj- 
anlegan á málinu, bæði skriflega og munnlega. 

ö. Enska eða þýzka: Nemandinn á að seta lesið málið með sæmilegum fram- 
burði, kunna aðalatriði málfræðinnar og geta snúið á góða íslenzku venjulegu 
lesnu máli. Hann skal einnig geta gert sig sæmilega vel skiljanlegan á málinu. 

Eftir því sem föng eru á, skal láta nemendur lesa á útlendum málum með 
aðstoð kennaranna bækur um uppeldismál og kennslu. 

Í. Kristin fræði: Nemendur skulu hafa yfirlit um bækur biblíunnar, en eink- 
um Nvjatestamentisins, og vita um efni þeirra í aðaldráttum. Í framhaldi af 
postulasögunni skulu þeir vita höfuðdrætti um útbreiðslu kristindómsins. Þeir 
skulu hafa farið með skýringum yfir eitt guðspjall með hliðsjón af hinum. 

5. Trúarbragðasaga: Þeir skulu vita deili á allra helztu mönnum. stefnum 
og atburðum í sögu kristninnar, og þó einkum á mismunandi trúarskoðunum 
nútímans innan kristninnar. Í sambandi við það skulu þeir hafa fengið stutt yfir- 
lit um önnur helztu trúarbrögð í heiminum og vita hver er höfuðmunur Þeirra 
og kristinnar trúar. 

6. Uppeldisfræði: a) Í skólasögu skulu nemendur hafa allrækilegt yfirlit 
um tilhögun uppeldis og skólamála frá því á dögum Hellena og fram á okkar 
daga. Þeir skulu hafa kynnt því, hvernig meginstraumar í menntun liggja frá 
einu tímabili til annars og frá landi til lands. Þeir skulu vita allslögg deili á 
þeim mönnum, sem mest koma við sögu uppeldismála. 

Þeir skulu vita um helztu kenningar uppeldisfræðinnar og merkustu skóla- 
hreyfingar nútímans. 

Loks skulu þeir hafa numið stutt ágrip af skólasögu Íslands. 
b) Nemendur skulu hafa numið nokkurn veginn itarlegt yfirlit um almenna 

sálarfræði, með sérstöku tilliti til sálarfræði barna, ásamt uppeldisfræðilegum 
og kennslufræðilegum ályktunum af helztu niðurstöðum hennar. Jafnframt skulu 
þeir hafa kvynnæt höfuðaðferðum tilraunasálarfræðinnar.
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82 7. Kennslufrædi: Samhlida kennsluæfingunum skulu nemendur hafa kynnzt 

19. jálí kennsluaðferðum og öðru því, er kennslu snertir, svo sem efnisvali og efnis- 

meðferð eftir þroskastisum barnsins. Þeir skulu hafa numið yfirlit um kennslu- 

tilhögun í hverri námsgrein, sem kennd er í barnaskólum hér, og hafa kvnnt 

sér helztu gildandi lög um kennslu og skólamál. Þeir skulu hafa kynnt sér helztu 

prófaðferðir og lært að semja skýrslur og halda bækur þær, sem í skólum tíðkast, 

og yfirleitt vera vel heima í öllu því, sem við kemur daglegum kennslustörfum. 

8. Saga og félagsfræði: a) Nemendur skulu hafa numið hæfilega stórt ágrip 

af almennri mannkynssögu og tamið sér íhugun og skilning á sambandi orsaka 

og afleiðinga sögunnar. Þeir skulu hafa lagt megináherzlu á menningarsöguna. 

b) Nemendur skulu hafa numið rækilegt ágrip af sögu Íslendinga, sérstak- 

lega valda kafla, aftur má hraðlesa þá kafla, sem minna máli skipta. 

c) Nemendur skulu vita deili á helztu stefnum í félagsmálum núlimans og 

höfuðkenningum hagfræðinnar. Þeir skulu einnig vita um helztu atriði stjórn- 

skipulags á Íslandi og hafa nokkra þekkingu á löggjöf, landsstjórn og héraðsstjórn. 

9. Landafræði: Nemendur skulu hafa ljóst vfirlit um landaskipun á jörðinni 

og aðalatriði landafræðinnar, einkum Íslands og nágrannalandanna. Þeir skulu 

vera leiknir í að rekja helztu orsakasambönd, er landafræðin fjallar um, þekkja 

helztu kenningar um eðli sjávar og lofts, vita um helztu auðlindir Jarðarinnar, 

stærstu framleiðslustöðvar og helztu samgönguleiðir. Þeir skulu vera vel leiknir 

í að nota landabréf og hafa greinilega hugmynd um afstöðu jarðar og nálæg- 

ustu hnatta í sólkerfinu. 

10. Stærðfræði: Auk þess. sem heimtað er til inntökuprófs. skulu nemendur 

hafa lært fyrsta stigs jöfnur með bæði einni og fleiri þekktum stærðum. enn- 

fremur flatarmáls- og rúmmálsreiknins, og auk þess undirstöðuatriði bókstafa- 

reiknings (algebra) eða flalarmálsfræði (geometri). 

11. Náttúrufræði: a) Nemendur eiga að þekkja til hlítar öll aðalatriðin í 

serð plantna og vera leiknir í að skilgreina íslenzkar blómplöntur eftir Flóru 

Íslands. Þeir eiga að þekkja serð og starfsemi plöntusellunnar og lífeðlisfræði 

plantnanna í aðaldráttum. Þeir skulu þekkja að minnsta kosti 75 tegundir is- 

lenzkra plantna og hafa safnað um 50 plöntutegundum og ákvarðað þær rétt. 

b) Nemendur eiga að hafa lesið og lært almenna dýrafræði og auk þess 

kynnt sér helztu atriðin í gerð dýrasellunnar og vefjum dýranna. Ennfremur 

ciga þeir að þekkja helztu íslenzk hryggdyr og vita um þann bókakost, sem til , 

er á ýmsum málum um íslenzk dýr. Þeir eiga að hafa tileinkað sér skilning á 

skyldleikakerfi dýranna og sambandinu mili tegundanna og umhverfisins. Loks 

eiga þeir að hafa kynnt sér megindrög æltsengisfræðinnar og fósturfræðinnar. 

Í sambandi við þetta skulu þeir hafa lesið líkamsfræði mannsins. 

c) Nemendur skulu, eftir því sem tími vinnst til, hafa numið stutt ágrip 

af jarðfræði og steinafræði. 

12. Eðlisfræði og efnafræði: Nemendur skulu hafa lært greinilegt ágrip um 

alla helztu þætti eðlisfræðinnar, þó aðallega um þá þætti hennar, sem mest 

snerta menningar- og athafnalíf nútímans (svo sem rafmagn). Þeir skulu hafa
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numið grundvallaratriði efnafræðinnar, og kynnæt einföldustu tilraunum í þess- 

um greinum báðum. 

15. Heilsufræði: Nemendur skulu hafa lesið og lært helztu atriði heilsu- 
fræðinnar með hliðsjón af því, sem við kemur hollustuháttum í skólum. Auk 
þess skulu þeir hafa lært og iðkað að nokkru hjálp í viðlögum. 

14. Teiknun: Nemendur skulu hafa lært að teikna eftir flatarmyndum og 
margflötungum. Auk þess skulu þeir leiknir í að draga upp kritarteikningar á 
töflu, sem að gagni megi koma við kennslu. 

15. Handavinna: Nemendur skulu hafa læri og iðkað þá tegund handavinnu, 

sem hæfust er til kennslu í barnaskólum á hverjum tíma. 

16. Söngur: Þeir nemendur, sem hafa kennarapróf í söng. verða að seta 
sungið einföld lög í öllum alsengum tóntegundum tónrétt og taktrétt eftir nót- 
um, gert grein fyrir höfuðatriðum almennrar söngfræði og leikið á eitthvert 
hljóðfæri. Ennfremur skulu þeir geta stjórnað söng os skipað söngfólki í raddir. 

17. Leikfimi: Þeir nemendur, sem kennarapróf taka í leikfimi, verða að 

geta leikið fyrir allar venjulegar æfingar, skipað fyrir, leiðréit aðra og stjórnað 

þeim, og borið skyn á, hver tilhögun æfinga er hallkvæmust. 
8. Skrift: Nemendur skulu hafa leikni í að skrifa skýra og læsilega snar- 

hönd með sæmilegum hraða. Ennfremur skulu þeir hafa kynnzi helztu skriftar- 

aðferðum, sem að gagni mega koma við skriftarkennslu. 

11. gr. 

Um kennsluæfingar. 

Kennsluæfingar skulu fara fram í sérstökum barnaskóla. þegar þess er 
kostur. Eigi mega þar vera færri en þrjár deildir, og sé ein Þeirra smábarna- 
deild, en hinar fyrir eldri börn. Sé þess kostur. skal fjölga deildum skólans, unz 
hann er orðinn fullkominn barnaskóli með öllum ársdeildum. Einn af ælinga- 
kennurum Kennaraskólans stjórnar skólanum og æfingunum. og er hann æfinga- 
stjóri. 

Kennaraefni öll skulu sækja kennsluæfingar bæði í smábarnakennslu og 
kennslu eldri barna. Skólastjóri og æfingastjóri skipa niður kennslustundum 
Þeim, sem ætlaðar eru til æfinganna. Þeim nemendum. sem þess óska. skal gef- 
inn kostur á að leggja sérstaka stund á smábarnakennslu, en sækja verða þeir 
sami sem áður *%, þeirra stunda, sem ætlaðar eru til æfinga í eldri deild- 
unum. 

I æfingastundunum skulu nemendur bædi hlusta á kennslu hjå æfingakenn- 
urum og einnig kenna sjálfir undir handleiðslu þeirra. Þeir skulu og vandir 
við að prófa börnin og gera ýmsar athuganir. sem að gagni mega koma við 
kennslu. 

Auk æfingastundanna sjálfra skal hver nemandi þriðja bekl jar kenna og 
stjórna barnadeild upp á eigin spýtur að minnsta kosti eina stund á dag í hálfan 
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mánuð og skal hann få til þess leyfi úr skólanum eftir því. sem nauðsyn 

krefur. 

Umsjón með þeirri kennslu hafa æfingakennarar skólans og segja þeir 

kennaraefnum kost og löst á frammistöðu þeirra 

Ennfremur skal kennaraefnum gefinn kostur á, eftir því sem ástæður frek- 

ast leyfa, að heimsækja barnaskóla bæjarins og hlýða þar á kennslu og kynnast 

skólastarfseminni yfirleitt. 

IV. KAFLI 

Um próf og einkunnir. 

12. gr. 

Í skólanum skulu, auk inntökuprófs. vera árspróf og burtfararprof, og 

nefnist það kennarapróf. Munnleg próf skulu vera í heyranda hljóði. 

Til prófs skal að jafnaði hafa það, sem lesið hefir verið í hverri grein. Þó 

geta kennarar með samþykki skólastjóra leyft að sleppa köflum, sem minnstu 

máli skipta, sérstaklega í þeim greinum, sem prófað hefir verið í áður. 

15. gr. 

vrri hlutinn við uppfluining úr H. bekk, Kennarapróf fer fram í tvennu lagi, f 

síðari hlutinn við burtför úr Hl. bekk. 

14. gr. 

Til fyrra hlutans teljast þessar námsgreinar: 

Í. Norðurlandamál. 

2. Enska eða þvzka. 

3. Mannkynssaga. 

Landafræði. 

Stærðfræði. 

6. Náttúrufræði. 

7. Kristin fræði. 

8. Skólasaga. 

9. Skrift. 

15. gr. 

þa
 

—
 síðara hlutans teljast þessar námsgreinar: 

1. Íslenzka. 

2. Trúarbragðasaga. 

3. Uppeldisfræði. 

í. Kennslufræði. 

5. Íslandssaga. 

6. Eðlisfræði og efnafræði.
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20. gr. 

Einkunnir skal gefa i heilum tålum og hålfum frå 0 og upp i 10. Vid sam- 

anburð milli prófdómara og kennara og við annan útreikning, svo og við skrif- 

{e
l 

) og 0,75, en fylla skal upp ef smærri 

taka meðaltal af einkunn- 

  

leg próf, má einnig nota jórðungshr oki 0. 

  

brot koma fyrir. Aðaleinkunn skal finn: 

um allra námsgreina, og skulu brot, sem út koma, látin hallast með tveimur 

lugastöfum. 

Einkunnin 4,50—1,99 telst þriðja einkunn, 5—-6,99 önnur einkunn, 70 8,99 

fyrsta einkunn og 9- 10 ágætiseinkunn. 

21. er. 

Til þess að standast inntökupróf og árspróf þarf að minnsta kosti 4,50 1 

meðaleinkunn. Til þess að standast kennarapråf barf medaleinkunnina 5, og ekki 

lægri einkunn en 5 i islenzku, munnlegri og skriflegri, uppeldisfræði, kennslu- 

fræði og kennslu. Enginn stenzt próf með 0 í einni grein, ekki heldur með 1 1 

fleiri en einni grein, 2 í fleiri en tveimur og 3 í fleiri en þremur greinum. Låg- 

marki meðaleinkunna. sem að ofan getur, verður að ná í bóklegum greinum og 

verklegum, hvorum fyrir sig. 

22. gr. 

Heimilt er nemendum að taka upp aftur fvrrihlutapróf í einstökum grein- 

um, um leið og þeir taka síðari hlutann, en þó því aðeins, að þeir hafi ekki 

fengið hærra en aðra einkunn í þeim greinum. 

25. gr. 

Nemandi. sem fellur á prófi, fær ekki að taka sama próf upp aftur fyrr 

en ári síðar nema sjúkdómi sé um að kenna eða öðrum jafngildum forföllum. 

Falli nemandi tvisvar á samskonar prófi. á hann eigi afturkvæmt í skólann. 

24. gr 

Hver sá nemandi. sem staðizt hefir kennarapróf, skal fá skírteini, er sýni 

aðaleinkunn hans og fullnaðareinkunn 1 hverri grein. 

Stúdentum og kandidötum, sem fulmægja almennum inntökuskilvíðuni 

skólans, skal heimilt að ná kennaraprófi með þeim kostum er hér greinir: Þeir 

skulu sækja tíma einn vetur í uppeldisfræði, kennslufræði, kennsluæfingum. 

kristnum fræðum og heilsufræði. Nú lýkur stúdent eða kandidat próti í þessum 

fræðum að afloknu námi með sama | 

lægri einkunnir í námsgreinum Kennaraskólans við stúdentspróf eða kennara- 

ætti og nentendur skólans og hefir eigi 

próf en segir í 21. gr., og teist þá próf hans fullkomið kennarapróft. Heimilt er 

einnig stúdentum og kandidötum að sækja kennslu í skólanum í söng. handa- 

vinnu og leikfimi og ljúka kennaraprófi í þeim greinum. Kandidatar i guðfræði 

eru undanþegnir prófi í kristnum fræðum.
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V. KAFLI 82 

Kennarar skólans. 19. júlí 

26. gr. 

Kennarar skólans eru skólastjóri, tveir fastir kennarar, einn fastur auka-   

kennari og aðrir kennarar ettir þörfum. Skólastjóri hefir á hendi stjórn skólans 

með þeim takmörkum, er þessi resluserð setur; hefir eftirlit með kennslu. reglu 

og aga í skólanum, skólahúst og munum skólans og áhöldum. ö 

Stundakennara selur ráðuneytið eftir lillögum skólastjóra og ákveður kaup 

þeirra. 

28. gr. 

Rådunevtid ákveður kennslustundafjölda skólastjóra og kennaranna. 

Skólastjóra ber að sjá um. að í skólanum séu þessar bækur og reglulega í 

þær ritað: Prófbók, bréfabók, áhaldabók, fundabók og námsskeiðsbók. 

30. 

Skólastjóri boðar til kennarafundar, er honum þykir þurfa. Á kennarafundi 
J I. 

Or. 

ciga sæti fastir kennarar, en boðað setur skólastjóri einnig stundakennara á 
- 

fund, einkum ef um störf 

  

ta er að ræða. Skólastjóri styrir kennarafundi, Jol i 

og ræður atkvæði hans úrslitum, ef atkvæði eru jöfn. 

ing nemenda úr bekk, bókakaup og io 

SK
 

fk
) Kennarafundur úrskurð 

skóla. Á kennarafundi skal ræða     
  

áhalda til skólans og > 
um tilhögun kennslu og prófa, nýrra bóka, skiptingu námsgreina milli    

kennara og samvinnu þeirra og veitingu námssiyrks. 

1 

Gerðir kennarafundar skal rita í gerðabók, er lesa skal upp og samþykkja 

á hverjum fundi. Heimilt er hverjum fundarmanna að fá ágreiningsatkvæði 

sin bókuð. 

  

Allir kennarar skólans eiga eftir megni að styðja að góðri reglu við 

skólann, og með kennslu sinni, viðb   úð við nemendur og eftirdæmi sínu að leit- LA 4 

og unglinga 

  

ast við að gera þá sem hæfasta kennara ba
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19. júlí VI. KAFLI 

Um nemendur skólans. 

34. gr. 
Nemendur, sem sela ekki sótt skólann sakir sjúkleiks eða annara gildra 

ástæðna, eiga að senda skólastjóra tilkynningu um bað, og srenslast hann þá 

eftir ástæðum, ef honum þykir þörf. 

35. gr. 

Valdi nemandi skenundum á áhöldum eða munum skólans, skal hann bæla 

fullum bólum. Ef fullvíst er, að slíkar skonumdir hafi orðið af völdum nemanda 

í einhverjum ákveðnum bekk og enginn gengst við, skulu nemendur þess bekkj- 

ar bæta allir í félagi. 

36. gr. 

Ef nemandi hegðar sér ósæmilega, sýnir megna vanrækslu eða vist hans i 

skólanum er skaðleg fyrir skólann eða gagnslaus honum sjálfum að áliti skóla- 

stjóra og kennara, má vísa honum burf úr skólanum um stundarsakir, en telt 

kennarafundur nauðswnleot að vísa honum úr skóla að fillu og öllu. skal til 

þess leita sambvkkis wfirstjórnar skólans. Nemandi, sem vísað hefir verið úr 

skóla fyrir fullt og allt, setur ekki gengið undir kennarapróf. 

VIE KAFLI 

Um kennslutíma og leyfi. 

skólaárið byrjar 1. okt. og endar 30. sept. 

2 38, £ 

Eiei skulu vera fleiri en 59 kennsiu 

T. g 

lundir á viku í neinum bekk skólans. 

Hver kennslustund sé 50 mínútur, en 10 minútna hló á milli. Fyrir hvert skóla- 

ár semur skólastjóri stundaskrá, er yfirstjórn skólans sanbvykkir. 

Þessi skulu vera leyfi ákveðin: 

1. Fyrsti desember. 

2. Jólaleyfi, er nær frá 23. degi des. til 2. dags janúarmánaðar að báðum dög- 

um meðtöldum. 

3. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til pridj in í páskum, að 

báðum beim dögum meðtöldum.
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I. Sumardagurinn fyrsti. 

5. Sumarleyfi, er nær frá 1. degi maímánaðar til 30. dags septembermánaðar. 

Auk þess má skólastjóri gefa leyfi einn dag í mánuði hverjum, 

VITI. KAFLI 

Um vornámsskeið. 

10. gr. 

Vornámsskeið fyrir barnakennara skal halda, þegar fé er veitt til þess í 

fjárlögum og nægar umsóknir eru fyrir hendi. Námsskeiðið skal standa í mánuð 

að minnsta kosti. Rétt til aðgangs að því hafa þeir barnakennarar, sem skipaðir 

hafa verið eða settir að lögum, en veita má skólastjóri einnig öðrum aðgang, 

ef rúm leyfir. 

il. gr. 

Skólastjóri stjórnar námsskeiðinu og ræður tilhögun þess í samráði við aðra 

kennara skólans, og skal að því stefnt, að nemendur sæki þangað ekki einungis 

aukna þekkingu í þeim fræðigreinum, er þeir óska helzt og nauðsynlegar má telja 

fyrir stöðu þeirra, heldur einnig verklega æfingu í kennslustarfinu og nýtt fjör 

og hressingu eftir vetrarvinnuna. 

12. gr. 

Fastlaunaðir kennarar skólans hafa kennsluna á hendi svo sem þeir hrökkva 

til, en leita má aðstoðar annara, ef þurfa þykir og föng eru á. 

Yfirstjórn skólans ákveður borgun fyrir aðstoð við námsskeiðið. 

15. gr. 

létt til styrks, ef veittur er, hafa eigi aðrir en löglega ráðnir barnakenn- 

arar og því aðeins. að þeir sæki nám kostgæfilega. Við styrkveitingu skal taka 

hæfilegt tilht til ferðakostnaðar. 

11. gr. 

Skólastjóri skal auglýsa námsskeiðið eigi síðar en um áramót, og skulu um- 

sóknir um það vera komnar til hans fyrir lok marsmánaðar. Rétt er, að um- 

sækjandi geti þess. ef hann óskar sérstaklega kennslu eða hjálpar í einni eða 

fleiri kennslugreinum. 

Nú eru færri en 10 umsóknir komnar til skólastjóra 1. apríl, og ferst þá 

námskeið fyrir í það sinn. 

15. gr. 

Skólastjóri skal halda bók yfir nemendur námsskeiðsins og störf þess. 

1934 

82 
19, júlí
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16. gr. 

Reglugerð fyrir Kennaraskólann í Reykjavík, frá 24. september 1924, er hér 

  

með felld úr gildi og þar með önnur ákvæði, sem brjóta í bág við reglugerð þessa. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. september 1951. 

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

Í kennslumálaráðuneytinu, 19. júlí 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Gissur Bergsteinsson. 

83 AUGLÝSING 
júlí [AS

] 7 
ú 

um staðfestins kirkjumálaráðuneytisins á reglugerð um kirkjugarða. 

Samkvæmt 38. gr. laga nr. 64 frá 23. júní 1932, um kirkjugarða er hérmeð z oOo + 

stadfest eftirritud 

REGLUGERÐ UM KIRKJUGARÐA 

I. Um kirkjugarða almennt. 

Í. gr. 

Í hverri kirkjusókn skal vera vígður grafreitur fyrir hlutaðeigandi sókn til 

greftrunar látnum sóknarmönnum og þeim öðrum, sem þar ber að jarða eða 

hafa óskað sér látnum leg þar. Utan sóknarkirkjugarðs má ekki hk jarða, nema 

þar sem með leyfi rétlra stjórnarvalda hefir verið tekinn upp grafreitur fyrir 

ákveðinn söfnuð utan Þjóðkirkju eða heimagrafreitur fyrir ákveðna fjölskyldu. 

2. gr. 

Ssóknargrafreitir og allir grafreitir aðrir eru friðhelgir, svo og legstaðir 

beirra, sem bar eru jarðsettir. Má þar engan hávaða sera eða neitt fara fram 

innangarðs, sem raskar helgi grafreits og srafarfriði og ótilhlyðilegt er talið 

friðhelsum stað. 

vår 

h« Vígja skal sóknargrafreiti svo og 'agrafreiti og grafreiti utanþjóðkirkju- 

manna, þar sem þeir hafa verið teknir upp, áður en þar er jarðsett í fyrsta sinni, 

og framkvæmir hlutaðeigandi prestur þá athöfn samkvæmt (tilsettum) reglum 

löggilirar helgisiðabókar þjóðkirkjunnar.
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l. gr. 

Allir grafreitir skulu vera vandlega girtir fjårheldri girdingu ur steinsteypu, 

velhlöðnu grjóti eða öðru því efni, sem a dómi prófasts telst sæmilegt. Í eirð- 

ingu grafreita skal vera steinlímt hlið með vandaðri grind úr járni eða tré, sem 

hægt er að tvilæsa. 

ð. gr. 

Séu grafreitir, hvort heldur er þjóðkirkjusafnaða eða utanþjóðkirkju, svo 

fjarri kirkju, að ekki heyrist þangað líkhringing frá turni kirkjunnar, skal þar 

reist líkhús eða að minnsta kosti klukkustöpull með sæmilegum umbúnaði til 

likhringingar. 

6. gr, 

Nú er sóknargrafreitur útgrafinn svo að stækka verður eða taka upp nyjan 

grafreit handa sókninni. Heyrir það mál undir lögmætan safnaðarfund. Verði 

safnaðarfundur, sem boðað hefir verið til í því skyni, ólögmætur, skal að mán- 

aðarfresti boða til nvs safnaðarfundar, og er söfnuður álvktunarfær og setur 

tekið fullnaðarákvarðanir um málið, þótt ekki hafi meiri hluti atkvæðisbærra 

manna sótt fundinn. Þó er samþykkt safnaðarfundar varðandi stækkun eða upp- 

töku nýs grafreits því aðeins gild, að prófastur sé henni samþykkur. 

Syni söfnuður vanrækslu í þessu efni, þá getur prófastur skipað fyrir um 

stækkun eða flutning kirkjugarðs án samþykkis safnaðarfundar og er þá sóknar- 

nefnd skylt að láta framkvæmd verða á því verki. Þó er heimilt að skjóta slíkum 

fyrirmælum prófasts til biskups. 

7. gr. 

Þær kvaðir, sem þegar eru á jörðum eða lóðum, þar sem kirkjugarðar standa, 

um hæfilegt, ókeypis kirkjugarðsstæði, haldast óbrexttar. Að öðrum kosti er 

sveitar- eða bæjarfélagi því, er Hggur innan sóknar, skylt að leggja til ókeypis 

hæfilegt kirkjusarðsstæði svo og hleðslu, eða steypuefni (sand og möl) í girð- 

ingu. Eins er sveitar- eða bæjarfélagi skylt. ef þörf gerist, að kosta framræslu 

cða uppfyllingu lands, sem hún ávísar undir grafreit, svo að unnt sé að taka 

nægilega djúpar og þurrar grafir. Loks annast sveitar- eða bæjarfélag um lagn- 

ingu og viðhald akfærs vegar frá kirkju bl kirkjugarðs, þar sem kirkja er ekki í 

kirkjugarði, og leggur til ókeypis hæfilegan otaniíburð í götur og sangstiga inn- 

an girðingar grafreitsins. Eigi fleiri sveitar- eða bæjarfélög í hlut, skal skipta 

Í oslnaðinum niður eftir mannfjölda hvers Þeirra. 

II. Um skipulag kirkjugarða. 

8. gr. 

Þegar sera á nvjan kirkjugarð eða stækka gamlan, að fengnu vottorði hér- 

aðslæknis um að kirkjugarðsstæði sé valið samkvæmt lögákveðnum heilbrigðis- 
> reglum, skal gera uppdrátt í 3 eintökum að fyrirhuguðum nvjum grafreit eða 
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viðbót við eldri grafreit, þar sem markaðir eru adalgangstigar og hlidargang- 
stígar, svo og Eik leiði. sem gert er ráð fyrir. Mælikvarði uppdráttar skal vera 

Í á móti 200. Aðalgangstigar mega ekki vera mjórri en 1 m., en hliðargang- 

stígar ekki mjórri en 174 m. En hverju leiði skal ætlaður flötur er sé 214 m. á lengd 

og 17 m. á breidd. Dýpt grafa skal vera, þar sem landslag leyfir, minnst 2 m. 

eða frá yfirborði líkkistu upp að grafarbarmi minnst 14 m. 

Uppdrættina sendir sóknarnefnd, ásamt vottorði héraðslæknis og umsögn 

sóknarprests og prófasts, biskupi til staðfestingar. 

9. 

Ekki er heimilt að taka gröf i grafreit nema þar sem sóknarnefnd eda um- 

sjónarmaður kirkjugarðs leyfir, og skulu leiðin jafnóðum eg grafið er mörkuð 

á uppdrætti sóknarnefndar og tölusett, en nafn hins greftraða og greftrunardag 

skal setja í legstaðaskrá, er uppdrættinum fylgir. 

gr Si. 

10. gr. 

Nu æskir einhver að fá úimældan grafreit til legstada handa sér og ætt- 

mennum sínum og skal það heimilt látið, ef sóknarnefnd þykir ástæður leyfa, 

segn því að legslaðareigandi greiði hærra legkaup en hið venjulega. eftir því er 

sóknarnefnd ákveður. 

11. gr. 

Grafkapellur í kirkjugörðum getur sóknarnefnd bannað nema í sérstökum 

röðum, og gegn gjaldi eins og síðar segir. Skulu srafkapellur settar í sérstakri 

röð í útjaðri og vera gerðar samkvæmt teikningu, sem sóknarnefnd hefir sam- 

bykkt, úr steini eða steinsteypu og mega aldrei vera hærri en %% m. ofanjarðar. 

Fyrir leyfi til að selja grafkapellur í kirkjugarði greiðir hlutaðeigandi 500 kr. 

og rennur gjaldið í kirkjugarðssjóð. Einnig er leyfishafa skyli að leggja fram allt 

að 250 kr. upphæð eitt skipti fyrir öll í legstaðasjóð til viðhalds kapellunni. 

12. gr. 

Nú er í kirkjugarði sp sem þar hefir verið reist áður, en hefir ekki 

verið haldið við sem skyldi. Ber sóknarnefnd eða skipuðum umsjónarmanni að 

aðvara hlutaðeigandi um viðhaldið, en sé aðvöruninni ekki sinnt eða sé enginn 

á lífi, er beri skylda til að annast viðhaldið, er sóknarnefnd heimilt að láta rifa 

kapelluna til grunna og hylja moldu á venjulegan hátt líkkistur þær, sem þar 

kunna að geymast. 

Um umsjón kirkjugarða. 

13. gr. 
Sóknarnefnd hefir á hendi umsjón kirkjugarða. Þó getur bæjarstjórn eða 

hreppsnefnd, að fengnu leyfi réttra stjórnarvalda, tekið að sér umsjón og fjár- 

hald kirkjugarðsins. Einnig getur sóknarnefnd með samþykki lögmæts safnaðar-
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fundar ráðið sérstakan unsjónarmarn til eftirlits og umsjonar undir yfirum- 83 

sjon såknarnefndar, launadan af sjóði kirkjugarðsins, og á sama hátt getur bæj- 25. júlí 

arsljórn eða hreppsnefnd, er tekið hafa kirkjugarð í umsjón sína, ráðið sérstak- 

an mann til hins sama gegn bóknun úr bæjar- eða hreppssjóði. 

  

Sóknarnefnd ber að sjá um, í ður sé vel hirtur, að sangstigar séu 

snyrtilegir, ad kirkjugarðurinn sé sleginn á hverju sumri og að vanda sé tm 

  hann gengið, svo að skepnur komist ekki inn í hann. Einnig ber sóknarnefnd 

eða skipuðium umsjónarmanni laðir sé vei hirtir af hlut ladere 

       
   

   

endum, ið girðingum og leg sé vel við haldið. Loks ber 

sóknarnefnd eða umsjónarmanni að hvetia hlutaðeigendur Gl að pryða lesstaði 

framliðinna ástvina með blómum 

Vanræki hlutaðeigendur skyldur sínar varðandi hirðingu legstaða eða við- 

hald girðinga um þá og legsteina á þeim. ber sóknarnefnd eða umsjónarmanni 

að gera hlutaðeigendum aðvart um það og ef ekki stoðar, þá að láta vinna 

verkið á kostnað þeirra. Sé hins vc ókunnugt um aðstandendur, en nefnd 

  

  mannvirki brotin eða fúin og til óprýði í kirkjugarðinum, þá er sóknarnefnd 

eða fulltrúa hennar við umsjónina heimilt að flytja þa burt úr garðinum og 

  

selja kirkjugarðssjót Si til hagnaðar, hafi enginn leitt sig að þeim með hæfilegum 

fresti, en slétta yfir legstaðinn. En legsleina (ef heilir eru) skal setja í skipulega 

röð á þeim stað í garðinum, sem prófastur telur bezt fara á. 

endurbólar eða girða skal viðbót við ding um grafreit 

  

sér sóknarneind framkvæmd verksins. Greiðist kostnaður 

    

sem hann hrekkur ti 

  

við það af sjóði en því, sem á vantar, 

  

skal jafnað niður á     sem hundraðse 

bo ekki vfir 24, nema safnaðarfundur lexfi 

     

Þegar tekinn er upp nýr kirkjugarður þar, sem enginn kirkjugarður er fyrir 

  

og enginn kirkjugarðssjóður er fyrir hendi, er Índ heimi tt að Jafna stofn- 

kostnaðinum niður að hálfu með úlsvörum sóknarmanna. 

  

ax 
se hasað 

að fela um- 

Lati adstandendur hins svo fljótt 

sem því verður við komið, úr garðin- 

    

3 

n grjót og mold. sem eftir hefir orðið þesar gröfin var fyllt, Vanræki aðstand- 

Þetta, lætur sóknarnefi r garðsins framkvæma verkið 

a kostnað þeirra.
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17. gr. 

Þvki ástæða til að reisa líkhús í kirkjugarði sökum fjarlægðar hans frá 
sóknarkirkju, skal sóknarnefnd leggja málið fyrir safnaðarfund. Að fengnu sam- 
þykki safnaðarfundar, er málið afgreitt til prófasts, en hann tilkynnir kirkju- 
stjórn vilja og óskir safnaðarins þar að lútandi og segir álit sitt um hvort þörfin 
sé brýn. 

Um efni, sem líkhús er byggt úr, fer eftir því, sem til er tekið í kirkjugarðs- 
lögum. En sóknarnefnd sér um framkvæmd verksins, að það sé gert eftir hin- 
um staðfesta uppdrætti. 

Kostnaður af líkhúsbyggingu, og eins af verkamannaskýli, þar sem þörf 
þykir að koma því upp, greiðist úr kirkjusarðssjóði. 

18, gr. 

Sóknarnefndir skulu láta gera uppdrætti af kirkjugörðum þeim, sem nota 
má til nokkurrar frambúðar að áliti prófasts. Kallar prófastur eftir uppdráttun- 
um í tæka tíð og sendir biskupi. En kirkjustjórn lætur sérfróðan mann gera til- 
lögur um, hvernig megi skipuleggja þessa kirkjugarða og sera uppdrætti þar RT 

að lútandi. 

Fyrirmynd af kirkjugarðsuppdrætti fylgir reglugerð þessari. 

19, gr. 

kirkjugardur, sem lagdur hefir verid nidur med sambykki lågmæts eða 

ålyktunarfærs safnaðarfundar og að fengnu samþykki prófasts og biskups, er 

áfram Í umsjón sóknarnefndar. Lætur sóknarnefnd gera um hann griphelda girð- 

ingu og heldur henni við á kostnað kirkjugarðssjóðs. En þegar liðin eru 20 ár frá 

niðurlagningu, má með samþykki safnaðarfundar slétta yfir garðinn og gera 

að grasreit. Þó komi einnig til samþykki ráðunevtis að fengnum tillögum bisk- 

ups og fornminjavarðar. 

20. or. 

Næstu 20 ár eftir að kirkjugarður hefir verið lagður niður má þó jarða I r 

ka menn, ef rúm lextir og klukka er þar til hringingar. En skylt er bar einsta 

þeim, er lætur grafa, að setja trausta girðingu um legstaðinn og leggja minnst 

50 kr. 1 legstaðasjóð honum til viðhalds. 

21. gr. 

Þegar sléttað hefir verið yfir niðurlagðan grafreit, eru öll minnismerki 

(lcgsteinar, krossar o. s. frv.) á ábyrgð vandamanna hins látna, en heimilt skal 

þeim að halda slíkum legstöðum óhögguðum. ef þeir halda þar við sómasamlegri 

girðingu, eða gera ráðstafanir til þess, að það verði gert, með því að leggja 

ákveðna upphæð í legstaðasjóð. 

22. gr. 

Ekki má nota niðurlagðan grafreit til neins þess, er óviðurkvæmilegt telst 

að dómi prófasts. Og ekki má þar neitt jarðrask gera fyr en liðin eru 100 ár
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frá því er síðast var jarðað þar, nema með leyfi ráðuneytis að fengnu tillög- 83 
um biskups. og þó aldrei fyr en liðin eru 60 ár. 25. júlí 

23. gr. 
Prófastar skulu á kirkjuskoðunarferðum sínum og við önnur tækifæri líta 

eftir, að nákvæmlega sé farið eftir ákvæðum gildandi laga um kirkjugarða og 
reglugerðar þessarar, að því er varðar alla hirðingu og viðhald kirkjugarða. Nær 
sú skylda prófasts einnig til grafreita utan bjóðkirkjumanna, þar sem þeir eru. 

Einnig skulu prófastar á eftirlitsferðum sínum Mta eftir heimagrafreituni í 
prófastsdæmi sínu. Fyrir það greiðir leyfishafi heimagrafreits prófastti hálf 
visttazíulaun. 

IV. Fjárhagur kirkjugarða. 

21. or. 

Kirkjugarðar eru sjálfseignarstofnanir með sérstöku fjárhaldi í umsjón og 
ábyrgð hlutaðeigandi safnaðar- eða hrepps- og bæjarfélags, þar sem hrepps- eða 
bæjarfélag hefir tekið kirkjugarðinn í sína umsjón (sbr. 13. gr.) undir yfir- 
stjórn biskups. 

Fjármál kirkjugarða eru fjármálum kirkna með öllu óviðkomandi. 

25. gr. 
Unisjón og fjárhald kirkjugarða er í höndum sóknarnefnda, nema bæjar- 

félag eða hreppsfélag hafi tekið kirkjugarðinn að sér. Skipar þá bæjarstjórn eða 
hreppsnefnd sérstaka nefnd til þess að annast allt það, er að kirkjugörðum lýtur. 

26. gr. 
Heimilt er að taka upp legkaup til tekna fvrir kirkjugarðssjóð, að fensnu 5 . JUS . 

samþykki safnaðar og héraðsfundar, staðfestu af ráðunevli. 

27. ør. 

Einnig er heimilt ad stofna legstaðasjóði í hverri sókn, þar sem menn óska 
að leggja fram ákveðna upphæð, er ávaxtast til viðhalds og endurnýjunar ákveð- 
ins legstaðar, samkvæmt fyrirmælum þess, er féð leggur fram. Minnsta upp- 
hæð, sem fram er lögð í þessu skyni, er 50 kr. fyrir hvern legstað. Sóknarnefnd 
hefir á hendi stjórn sjóðanna undir yfirstjórn prófasts, og ávaxtast sjóðirnar í 
Söfnunarsjóði Íslands þannig, að hver legstaðasjóður hefir sína viðskiptabók. 

28. gr. 
Tekjur kirkjugarðs eru þessar: 

I. Legkaup, þar sem þau hafa verið tekin upp. 
2. Leyfisbréfa-gjöld og ársgreiðslur fyrir útmælda ættargrafreiti og fyrir grat- 

kapellur, þar sem þær hafa verið leyfðar.
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3. Hundradsgjåld af útsvörum manna, þegar aðrar tekjur hrökkva ekki fyrir 83 
útgjöldum. 25. júlí 

Eindagi hundraðsgjalds er hinn sami sem á úlsvörum. 

Fyrir innheimtu gjalda þessara greiðist 6“ í innheimtulaun þeim. er 
hefir innheimtuna á hendi. 

Lögtaksréttur fylgir öllum þessum gjöldum. 

20. gr. 

sóknarnefnd gerir árleg reikningsskil fyrir tekjum og útgjöldum kirkju- 
garða- og legstaðasjóða eftir fyrirmynd frá biskupi. Skal reikningurinn sendur 
prófasti fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert ásamt fylgiskjölum. 

Fyrir hver áramót skal sóknarnefnd gera fjárhagsáætlun fyrir kirkjusarð- 
inn næsta ár. 

30. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. október 1934. 

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

Í kennslumálaráðuneytinu, 95. júlí 1934. 

Þorsteinn Briem. 

Gissur Bergsteinsson. 

N 7 Tf“ AUGLÝSING 84 
26. júlí um staðfesting ráðuneytisins á erindisbréfi fyrir héraðslækna. 

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 44, frá 23. júní 1982, um skipun læknishéraða, 
verksvið landlæknis og störf héraðslækna, er hér með staðfest eftirfarandi er- 
indisbréf, sem samið er af landlækni. 

ERINDISBRÉF HÉRAÐSLÆKNA 

1. jr. i: 

Embættisstörf héraðslækna. 

Héraðslæknar hafa, hver innan sins héraðs eftirlit með heilbrigðismálum 
annast þar framkvæmdir opinberra heilbrigðisráðstafana samkvæmt lögum og 

og fyrirmælum ráðherra, undir eftirliti og samkvæmt nánari leiðbeiningum land- 
læknis.
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84 2. gr. 

26. juli Héradslæknar stunda almennar lækningar. 

Gegningarskyida héradslækna. 

Héraðslæknar stunda almennar lækningar í héraði sínu og gegna hverjum 

þeim, sem leitar þeirra í lækniserindum. Aðkallandi sjúkravitjunum eru þeir 

skyldir til að gegna hvenær sem eftir því er leitað, að nóttu sem degi (sbr. þó 

4. gr.), nema þeir séu hindraðir af öðrum embættisverkum, sem eru meira að- 

kallandi, eða sjálfir sjúkir. 

Ef annar læknir hefir sjúkling til meðferðar. 

Héraðslæknir verður þó ekki skyldaður til að vitja sjúklings, sem annar 

læknir hefir til meðferðar, nema eftir ósk þess læknis eða í brýnni nauðsvn, ef 

ekki næst til læknis sjúklingsins. 

3. gr. 

Héraðslækni er heimilt að hafa ákveðna vidtalstima. 

Héraðslækni er heimilt að auglýsa viðtalstíma, þó eigi styttri en 175 klukku- 

stund á hverjum degi, og eiga þá þeir, sem búsettir eru á sama stað og héraðs- 

læknirinn (í sama kaupstað eða kauptúni eða í svipuðu nágrenni) ekki heimt- 

ingu á afgreiðslu heima hjá honum utan þess tíma nema í aðkallandi nauðsyn. 

Á helgidögum og almennum frídögum eiga aðkomumenn ekki heldur 

heimtingu á afgreiðslu heima hjá héraðslækni utan hins auglýsta viðtalstina 

tema í aðkallandi nauðsyn. 

Héraðslæknum er heimilt að auglýsa að um sjúkravitjun skuli beðið í tæka tíð. 

Á sama hátt er héraðslækni heimilt að auglýsa, að fyrir ákveðinn tíma 

dags, er eigi sé þó fyr á degi en kl. Í síðdegis, skuli beðið um sjúkravitjanir i 

nágrennið. Nú æskja þeir. sem auglýsingin nær til, síðar á degi læknisvi:junar, 

og eiga þeir þá ekki heimtingu á henni fyr en næsta dag, nema i aðkallandi 

nauðsyn. 

l. gr. 

Þátttaka héraðslæknis í læknaverði. 

Þar sem fleiri læknar en héraðslæknir eru búsettir, er héraðslækni heimilt 

að taka þátt í samkomulagi um, að læknarnir skipti með sér að gegna sjúkra- 

viljunum á nóttum, á helgidögum og almennum frídögum, eftir nánari reglum, 

er landlæknir staðfestir. 

5. gr. 

Skylda héraðslæknis að gegna utanhéraðssjúklingum. 

Nú er héraðslæknis vitjað úr öðru læknishéraði en sínu til konu í barns- 

nauð eða í annari mjög brýnni nauðsyn, fyrir þá sök, að hægara er að ná til
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hans en viðkomandi læknis, og hefir hann þá sömu skyldur til að vilja sjúklinss- 84 
ins sem héraðsbir hans ætti í hlut 26. júlí 

    sjúklingur, búsel 

  

héraðslæknis á heimili hans eða 

sem hann er slade 

  

innanhéraðs, og hefir hann þá sömu 

  

aðsbú1 hans ætti í hlut 

  

HÍ margir vitja héraðslæknis í senn. 

Ef tveir eða fleiri vitja héraðslæknis í senn eða annað embætitisstarf kallar 
að á sama líma, sem hans er vi 

hver nauðsyn kallar að í hverju 

melur Í ann, að fengnum upplýsingum,    nan fyrst því erindinu, sem 
sáðsutparm af sa . harfnact T 111. 

bráðastrar afgreiðslu barfnast. Þó ma i 

  

ann áður ljúka hinum smærri erindum, 

  

fo al “ rr ig 1 V.A er. 
el þenn er svo fljótl lokið, að töfin e 

Héraðslæknar annast lyfjasölu. 

  

sem ekki eru sérstakar lyfjabúðir. 

    í hér bar sem ekki eri slakar Í ðir, hafa héraðslæknar á 
hendi lyfjasölu. 

Í ví javerð. 

Lyfjaverðið fer eftir lyfjagjaldskrá. 

  

       
di lyfjasölu, skulu hafa ti hennar viðunandi 

húsakynni og áhöld efti     Gg samkvæmi nánari fyrirmælum 
landlæknis 

i hiroðir héraðslækna 
LyílaDirgðir heraðsiækna. 

    
gar birgðir af fyrir- 

ja sétr Jafnan óskemmd. 
ve a umbúða.    

    Héraðslæknas vi (jaavisunum. 

Héradslækni er skylt aå Játa VI Ivø einnig eftir åvisunum ann- 

  

ATA Kia. 

  

imndi læknir hefir aðsetur i heraðslækni, svo að búast 

  

að ntjög mikið al Í ninum, verður héraðs-     starfandi læknis að stað- 

  

i sem samningar Íakast um það þeirra á milli. 

Endurprentað blað.



1934 194 

84 Lausasala lyfja og lyfjavarnings. 

26. júlí Þau fyrirskipuð lyf og lvfjavarning, sem afgreiða má án læknisávísana, læt- 

ur héraðslæknir úti eftir sömu reglum, sem þar um gilda, er í hlut eiga sér- 

stakar lyfjabúðir. 

9. gr. 

Lyfjagreiðsla héraðslækna. 

Héraðslæknar sinna lyfjaafgreiðslu á sama hált sem segir um aðra læknis- 

hjálp í 2—6. gr. 

Takmörkuð afgreiðsla lausasölulyfja. 

Nú hefir héraðslæknir opna lyfjabúð sína hl afgreiðslu lengur en viðtals- 

tímanum nemur (sbr. 3. gr.) og skal hann þá auglýsa það nægilega. Utan hins 

auglýsta líma er honum ekki skyli að afgreiða lausasölulyf eða lyfjavarning, 

nema Í aðkallandi nauðsyn eða gegn læknisávísun. 

Aðstoð við lyfjaafgreiðslu. 

Héraðslæknir má ekki fela aðstoðarmanni lyfjaafsreiðslu fyrir sig nema 

með samþykki landlæknis, og þá innan þeirra takmarka, er landlæknir setur. 

10. gr. 
Eftirlit héraðslækna með lyfjabúðum. 

Þar sem eru sérstakar lyfjabúðir, skulu héraðslæknar gera sér far um að 

fylgjast sem bezt með daglegum störfum þeirra og rekstri, og ef þeir verða þess 

varir, að á það skorti, að lyfsalar hafi nægar og óskemmdar birgðir fyrirskip- 

aðra og nauðsynlegra lyfja, umbúða og sjúkragagna, skulu þeir gera landlækni 

viðvart, svo og ef rekstrinum er að öðru leyti á einhvern hátt ábólavant. 

11. or. 

Læknisáhöld héraðslækna. 

Héraðslæknar skulu hafa öll áhöld og viðunandi húsakynni til almennr: 

læknisstarfa, svo og nauðsynleg áhöld tl stærri aðgerða, er bráðan kunna að 

að bera, allt eftir nánari fyrirmælum landlæknis. 

Áhöld sín skulu héraðslæknar geyma í snyrtilegum verkfæraskáp og halda 

þeim svo við, að þau séu jafnan í nothæfu standi. 

12. gr. 

Borgun fyrir störf héraðslækna. 

Um borgun fyrir störf héraðslækna og ferðir þeirra fer eftir gjaldskrá, er 

landlæknir semur og ráðherra staðfestir.
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Héraðslækn 

  

st undan 

læknishjálp 

Héraðslæknir má ekki synja sjú 

greiðsla geti ekki farið fram 

ing fyr 

    

<ingi 

   

      

ip, þó að 

samstundis, há að ii - 

yrir greiðslu sé ekki þegar fyrir hendi. 

Héraðslæknir, sem annast lyfjasölu. má ekki skorast undan að lána til bráð 
birgða lyf handa sjúklingi sínum í brýnni nauðsyn. 

Slík bráðabirgðalán eru þegar gjaldkræf. 

Gkeypis lyfjaávísanir hand: 

Héraðslæknar láta starfandi ljósmæðru ókeypis í Í 

nauðsynlegar ávísanir á fyrirskipuð ljósmæt! 

13. gr. 

Aðstoðarlæknar héraðslækna 

Héraðslækni heimilt að ráða sér 

tíma, og má hann með samþykki landlæknis 

slörfunum með sér að meira eða minna lexti 

aðstoð arlækni um 

fela ho 

  

num 

Héraðslækni, sem er orðinn 

annan læ 

héraðslæknir fyrir elli sakir 

héraðslæknisstörfun á viðunc 

kni geg 

  

Nú er 

indi andi hátí, 

  

fela aðstoðarlækni að gegna enbæittinu nema 

tilfelli er að ræða. 

  

um stunda 

Héraðslækni er skylt að lá ee
n 

léraðslæknir skal jafn ] an leitast við að sjá um, að 

komast að því, hvar hann er 

    

sem (lg sé að 

staddur á hverjum tima, fyrir þá, sem ið 

leita hans í lækniserindum 

15. gr. 

Fjarvistir héraðslækna. 

Héraðslæknir má ekki án leyfis 

sinu til að verða fjarverandi lengu 

landlæknis eða 

erindum (sbr. 

  

ráðherra fara út úr héraði 

en 2 sólarhringa í einu nema 

5. gr.). 

ia í embættis- 

Ef héraðslæknir er forfallað 

Jafnan þegar héraðslæknir er 

að um stuttan tíma sé 

  

á einhvern hátt forfallaður frá störfum, og þó 

skal hann leitast við. ef unnt er, að 

  

va eve sne a lækna ti 

  

84 
26 júlí
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84 gegna fyrir sig å medan, þá, sem búsettir ert á sama stað sem hann, ef um það 

26. júlí er að ræða, en annars nágrannalækn: 

17. gr. 

héradslæknis, månud eda skemur. 

rá héraði sínu í mánuð eða um skenimri 

landlæknis. Brott- 

héraðinu fyrir 

ar Leyfi til fjarvista 

"að vikja 

innanlands, leitar samþykkis 

Héraðslæknir, sein Óskar 

að héraðslæknir sjál 

tíma til dvalar eða ferðalaga 

fararleyfið veitist aðeins með því skilyrði, 

viðunandi læknisþjónustu, að dómi landlæknis, á meðan hann er fjarverandi 

engur en mánuð og til utanfarar. cnis le 

tima en mån- 

Leyfi til fjarvistar héradslæk 

sem óskar að vikja 

ráðherra. leitar samþykkis í 
að héraðslæknir sjái héraðinu fyrir þjónustu læknis. er 

andi. 

héraði sínu um lengri frá 

Slíkt brottfararleyfi veitist að- 
Héraðslæknir, 

uð eða til utanfarar, 

eins með því skilyrði, 

landlæknir tekur gildan á meðan hann er fjarver 

ÍS. gr. 

na til leyfa. 

Garleyfi frå 

bjónusíu læknis. 

Réttur héraðslæk 

Héraðslæknar eiga kröfu á allt að mána héraðslæknisstörfum á 

hverju ári, gegn þvi að þeir sjái héraðinu fyrir er landlæknir 

tekur gildan, á meðan þeir eru fjarverandi. 

19. gr. 

Bann við launuðum aukastörfum héraðslækna. 

leyfi ráðherra 

læknisstarfi þeirra. 
Héraðslæknum er óheimilt nema með sérstöku að takast 

á hendur önnur föst, launuð störf en þau, sem við koma 

Bann við of víðtækur sjúkrahússtörfum héraðslæknis. 

Héraðslæknir má veita forstöðu eða starfa við almennt s Jura nus vid hæfi 

héraðs sins, en víðtækari sjúkrahússtörfum má hann ekki gegna nema með sér- 

stöku leyfi ráðherra. 

20. gr. 

gegna någrannahéradi. Skylda héraðslæknis að 

Héraðslækni er skylt að taka við skipun um að annast þjónustu nágranna- 

héraðs gegn hálfum byrjunarlaunum þess héraðs 

21. gr. 

að gæta ráðdeildar 

gæta fyrir hönd ríkissjóðs ytrustu sparsemi og 

Þeir gera sér ekki 

Skylda héraðslækna fyrir hónd ríkissjóðs. 

skylt að Heéraðslæknum er 

eilbrigðisráðstafana. ráðdeildar við framkvæmd opinberra h
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ferðir til slíkra framkvæmda eða eftirlits nema í brynni þörf og, þegar unnt er, 84 

í samráði við landlækni. 26. júlí 

Fyrirskipað eða nauðsynlegt eftirlit, sem unnt er að framkvæma við tæki- 

færi, leitast héraðslæknir við að leysa af hendi, er hann á ferð þar um, er eftir- 

litsins er þörf. en gerir sér ekki sérstaka ferð til þess, nema annað sé óhjá- 

kvæmilegt. 

22. gr. 

Sérstök ákvæði um héradslækni i Reykjavik. 

Héraðslæknir í Reykjavík er undanþeginn að sinna sjúkravitjunum nema 

eftir sérstökum fyrirmælum ráðherra. 

Hann aðstoðar stjórnarvöld við millilandasóttvarnir og veitir forstöðu 

sóttvarnarhúsi ríkisins án sérstaks endurgjalds. 

Honum er heimilt að vera yfirlæknir við farsóttahús Reykjavíkur eða til- 

svarandi stofnun, en óheimilt að gegna víðtækari sjúkrahússtörfum. 

Þetta er hérmeð birt til eftirbreytni öllum þeim. er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 26. júlí 1934. 

A
 Íagnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson, 

AUGLÝSING 85 
ris . rr HR , 31. júlí 

um útflutning á léttverkaðri saltsíld. mi 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum, útgefnum í dag, skipar ríkisstjórn- 

in svo fyrir, að viðlögðum sektum, að leyfi atvinnumálaráðuneytisins þurfi til 

þess að selja eða flytja til útlanda léttverkaða saltsild. 

Þetta birtist hérmeð hlutaðeigendum til leiðbeiningar. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. júlí 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson,



R6 

. ágúst 

    
; "ki, sem stofnað er til á kostnað hreppsins, 

Patrekshrepps raforku til ljósa og annara þarfa, 

  

rafveitunnar er í höndum hreppsnefndarinnar, en framkvæmda- 

  

um manni, sem hreppsnefnd ræður til þess starfa. Einnig ræð- 
ur hreppsnefnd stöðvarstjóra og setur honum erindisbréf 

  

skal hafa eftirhf með daglegum rekstri rafveitunnar. 1 

Einnig annast hann alla innheimtu og reikni 

  

gsskil. Skal hann halda glögsa bók 

  

yfir tekjur og gjöld rafveitum ' eignir 08 skuldir, semja ársreikning fyrir 
t da hann hreppsnefndinni, sem láti endurskoða hann af Dj      

er hún kýs hl bess. 
1 ramkvæmdarstjóri skal einnig annast um kaup á efni til rafveitunnar að 

jguni stöðvarstjóra, og sjá um að ekki vanti nauðsynlega hluti. 

       ann tillögur um framkvæmdir og breytingar, er snerta raf veituna 

  

fyrir hreppsnefnd. 

1 ot 

Stöðvarstjóri annast gæzlu orkuvéla og annað það, sem hreppsnefnd ákveð- 
ur í erindisbréfi hans. 

5. gr. 

sta er allan sólarhringinn á tímabilinu frá 1.     

  

ia april og 

  

starfstiminn vera frá 

kl. 6 að morgni til kl. 1 að nóttu, en yfir mánuðina mai, júní og júlí frá kl. 6 að 

  

regni tl kl. 19 á miðnætti. öðrum ma má ekki stöðva vélarnar eða taka 

af, nema brýn nauðsyn beri tl, og þá sem stytt að unnt er. 

    

Heimlaugar að íbúðarhúsum legg veilan á sinn kostnað, allt að 35 metra 
frá ' húsvegg. Sé lögnin lengri kostar húseigandi það, sem framyfir er. 

    

ds gar að útihúsum, bryggjunni og Öðrum stöðum í þágu einstakra manna 

kosta hlutaðeigendur sjálfir frá aðalálmu rafveitunnar,
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í. gr. 

Rafmagn skal að mestu selt um mæli. Þó getur hreppsnefnd að fengnum til- 

lögum framkvæmdarstjóra, selt rafmagn eftir öðrum ákvæðum, t. d. í útihús 

eða þar sem sérstaklega stendur á. 

?afveitan leggur til mæla gegn ákveðinni leigu. 

8 

Enginn má aðhafast neitt það, er valdið geti skemmdum eða truflunum á 

jr. 9 

raflaugum eða öðrum tækjum, sem notuð eru í sambandi við rafveituna. Eng- 

inn má heldur taka orku úr leiðslum rafveitunnar nema hafa fengið leyfi fram- 

kvæmdarstjóra 

9. gr. 

Hver sem óskar eftir að fá raforku, skal senda um það skriflega beiðni til 

framkvæmdarstjóra rafveitunnar, með nákvæmum upplýsingum um lögnina, 

eða hve mikla orku hann býst við að nota. 

Framkvæmdarstjóri veitir þá leyfið svo fljótt sem unnt er, eða neitar því. 

Verði ágreiningur milli not anda eða umsækjanda og framkvæmdarsíjóra, 
1 

sker hreppsnefnd úr um deiluatriðin. 

10. gi 

Nú hafa raftaugar eða áhöld verið sett í hús, eða breyting gerð á eldri lög- 

um, og má þá ekki taka lögnina eða áhöldin til notkunar fyrr en stöðvarstjóri 

hefir athugað hana og vottað að hún væri fullnægjandi. 

ll. gr. 

Hverjum rafmagnsnotanda ber skylda öl að sjá um það eftir mætti, að 

rafmagnstæki hans og leiðstur séu ætið í góðu lagi. Komi ólag á þau, skal hann 

afarlaust láta taka þau úr sambandi við rafveituna og ekki tengja þau við aftur 1 

fyrr en lagfærð hafa verið. 

12. gr. 

Framkvændastjóra er heimilt að banna að nota í sambandi við rafveituna 

áhöld. sem að áliti hans eða stöðvarstjóra eru ólrvgg eða til tálmunar góðum 

rekstri stöðvarinnar. 

13. gr. 

Framkvæmdarstjóri og stöðvarstjóri rafveitunnar skulu ætið hafa frjálsan 

aðgang að rafleiðslum eða áhöldum, sem notuð eru í sambandi við afltaugar rat- 

stöðvarinnar, til þess að rannsaka hvert alt sé í góðu lagi 

Nú vanrækir rafmagnsnotandi skyldur þær, sem hann hefir samkvæmt 

reglugerð þessari, eða virðir að vettugi bann eða fyrirskipanir framkvæmda- 

1934 

86 

ágúst
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86 stjóra, skal þá framkvæmdarstjóra heimilt að slíta sambandi við hann til bráða- 

- ágúst birgða, og að fullu með samþykki hreppsnefndarinnar. 

Notandi ber fulla ábyrgð á öllum afleiðingum, sem af vanrækslunni kunna 

að stafa. 

15. gr. 

Hreppsnefnd semur gjaldskrá fyrir notkun rafmagnsins og leitar samþykkis 

stjórnarráðsins á henni. 

16. gr. 

Sé gjald fyrir rafmagn ekki greitt å réttum gjalddaga. er framkvæmdastjóra 

heimilt að láta slíta rafmagnssambandi við hlutaðeigandi notanda, en þó ekki fyr 

en viku eftir að skrifleg tilkynning þess efnis er afhent honum eða á heimili hans. 

Gjöld fyrir rafmagn og leigu á mælum má taka lögtaki. 

17. gr. 

Reikningsår rafveitunnar er almanaksárið, 

18. 

Brot gegn reglugerð þessari, eða gegn reglugerðum eða reglum, sem settar 

fm ýr i z 

verða samkvæmt henni, varða sektum allt að 1000 krónum, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt lögum. og skal farið með mál útaf þeim sem almenn lög- 

reglumál. Ef brot veldur skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn brotlegi 

| auk þess bæta skaðann. 

19. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð um notkun og meðferð 

'afmagns á Patreksfirði frá 10. september 1926. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923 til þess 

að öðlast gildi 15. ágúst þ. á., og birtist öl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. ágúst 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir rafveitu Patrekshrepps. 

Í. gr. 

Gjald fyrir rafmagn til ljósa og útvarpstækja eingöngu skal vera kr. 1.00 

fyrir kilówattsstund allt árið. 

2. gr. 

Frá 1. april til 31. ágúst er heimilt að nota hitunartæki eftir því sem orka 

stöðvarinnar hrekkur til. Slík tæki skulu skráð af framkvæmdastjóra og mega 

notendur aldrei setja við raftaugar stærri tæki í einu en skráð hafa verið. 

Gjald fyrir rafmagn hjá þeim, sem hafa látið skrá slík tæki, skal vera 

kr. 0.20 kwst. yfir mánuðina april og ágúst, en kr. 0.10 á kwst. yfir mánuðina 

maí, júní og júli. Þó skal þeim skylt að greiða yfir tímabilið apríl til ágúst lág- 

marksgjald, sem nemi einum eyri á watt í hinu skráða hitunartæki, á hverjum 

mánuði, þó aldrei lægra en fjórar krónur á mánuði. 

3. gr. 

Leiga fyrir mæla skal vera í íbúðarhúsum kr. 0.60 á mánuði, í öðrum hús- 

um kr. 0.80. Þó skal ekki greiða leigu þann eða þá mánuði, sem rafmagn er ekki 

notað. 

Í. gr. 

Framangreind gjöld hefir hreppsnefnd heimild Gl að hækka eða lækka um 
allt að 25%. 

ð. gr. 

Verð á rafmagni til ljóslækninsa fer eftir sérstökum samningi. Verð fyrir 

rafmagn til götulýsingar ákveður hreppsnefndin. 

6. gr. 

Gjöld fyrir rafmagn um mæli og leiga mæla, greiðist annan hvern mánuð 

eftir á um leið og lesið er á mæla. Gjald fyrir rafmagn, sem selt er eftir sérstök- 

um samningi, greiðist á þeim gjalddaga. sem tiltekinn er í samningnum. Öll raf- 

magnsgjöld má taka lógtaki. 

7. gr. 

Með gjaldskrá þessari er úr gildi numin gjaldskrá fyrir rafveitu Patreks- 

hrepps frá 10. september 1926. 

Gjaldskrá þessi er hérmeð sett samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923 til þess 

að öðlast gildi 15. ágúst þ. á., og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. ágúst 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

26 

1934 

87 
3 ágúst



1934 

88 
3. ågust 

CA r A 1 
FISKVEIDASAMPYKKT 

fyrir Ytri-Akraneshrepp i Borgarfjardarsyslu. 

1. or 

Vélbátar, sem fiskveiðar stunda frá Akranesi og eru að stærð 6 smálestir 

brúttó og þar vfir, allt að 60 smálestum, mega ekki leggja af stað í fiskiróður, 

fyrr en svo sem segir hér á eftir: 

Á tímabilinu frá 1. janúar til 14. febrúar kl. 1 eftir miðnætti 

15. febr. 28. I2 á miðnætti 

1. marz 15. marz 1014 fyrir miðnætti 

16. 31. 9 

1. april 20. april 8 

21. 15. mai 7 

2. gr. 

Á framannefndum róðrartíma skal gefa ljósmerki í landi, eða eftir að ljós- 

merki sjást ekki úr landi, skal bátur, sem lögreglustjóri tiltekur, vefa ljósmerkið. 

Fvr en slíkt ljósmerki hefir verið sefið, er öllum óheimilt að leggja af stað 

í róður. Þó skal öllum heimilt að fara út fyrir „Sundin“, en þó ekki norðar en 

að Vestra-Sunds-merkin beri saman, og ekki vestar en að Fjlasarvitann á Akra- 

nesi beri í miðjan Berjadal. 

3. gr. 

lögreglustjóri skipar i byrjun hverrar vetrarvertidar formenn þriggja báta 

til þess að lita eftir því, að samþykkt þessari sé fylgt, svo og Hlað ákveða mið þau, 

sem ekki má fara út fyrir, fvr en merki hefir verið gefið, samkvæmt 2. gr. Eftir- 2 

litsbåtar bessir skulu hafa uppi ljås å stag, auk skylduljósa, og má enginn Þátur 

fara út fyrir þá, fyr en ljósmerki hefir verið gefið, samkvæmt 2. gr. 

Í. gr. 

Saniþykkt þessi nær ekki til útilegubáta, né til báta, sem fara á aðra slóð en 

hina svonefndu vetrarslóð. Vetrarslóð er hér reiknuð allt að 30 sjómilur frá 

Akranesi. 

D. gr. 

Brot gegn sambykkt bessari varda sektum frå 25 til 500 kronum. Sektir 

þessar skulu renna í hafnarsjóð Akraness. 

6. gr. 

Med mål ut af brotum å sambykkt bessari skal fara sem almenn lågreglaumål. 

Samþykki bessi, sem syslunefnd Borgarfjardarsyslu hefir gert, stadfestist 

hérmeð samkvæmt lögum nr. 86, 14. nóvember 1917 til þess að öðlast gildi 15.
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ágúst 1934, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafn- 88 

framt er úr gildi fallin bráðabirgðasamþykkt um sama efni frá 3. janúar 1934. 3. ágúst 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 3. ágúst 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Pall Pálmason. 

REGLUGERÐ 89 
7. ågust 

um bryggju í Grafarnesi við Grundarfjörð. ran 

1. gr. 

Hreppsnefnd Eyrarsveitar hefir alla yfirumsjón með bryggjunni og tækjum 

hennar. Ræður hún brvggsjuvörð og semur um borgun fyrir störf hans. 5ð. : : . 

2. gr. 

Bryggjuvordur hefir umsjón með bryggjunni, tækjum hennar og allri notk- i; . ISS) . S 

un. Skal hann í öllu fara eftir fyrirmælum reglugerðar þessarar og ákvörðun 

hreppsnefndar. Eru allir, ser bryggjuna nota, skyldir til að hlýða fyrinmælun 

hans um notkunina. 

3. gr. 

Bátar og skip hafa rétt til ad nota bryggjuna, gegn hbvi ad greida lågmælt 

gjald og hlíta ákvæðum bryggjuvarðar um notkunina. Njóta þau réttar sins í 

þeirri röð, sem þau koma að bryes gjunni. Þó skulu bátar og skip, sem flytja póst. 

hafa rétt til að leggja að bryggjunni tafarlaust til þess að afhenda póstinn, 

Í lífsnauðsvn mega allir nota bryggjuna án endurgjalds. 

Í. gr. 

Allar skemmdir, er bryggjan verður fyrir og áhöld hennar, skal bæta að 

fullu eftir mati óvilhallra manna, af umráðamanni þess báts (skips}, er 

skemmdirnar hljótast af. 

oð. Or. > 
x 1 Cc 

COheimilt er 26 låta vorur liggja å bryggjunni lengur en nauðsvn krefur. Sé 55. + HS 5 . 

þess ekki gætt af hlutadeigendum, er brygsjuverði heimil að láta flytja vör- 

urnar burtu á kostnað eiganda. Hann setur og gs bannað alla ónauðsynlega um- 

ferð um bryggjuna. 

6. gr. 

Allir, sem bryggjuna nota, eru skyldir til að ganga hreinlega um hana, og 

ræsta hana og tæki hennar Þegar eftir notkunina. Sé það ekki gert svo að full-
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89 nægjandi sé, að dómi bryggjuvarðar eða hreppsnefndar, annast bryggjuvörður 

ágúst ræsting á kostnað hlutaðeiganda. 

7. gr. 

Þeir hreifilbátar, sem stunda fiskveiðar frå Grafarneslandi yfir lengri eda 

skemmri tíma, greiði einu sinni á ári gjald í bryggjusjóð Grafarness. sem hér 

segir án tillits til þess, hvort þeir nota bryggjuna eða ekki: 

1. Bátar yfir 20 rúm. ....... kr. 50.00 

2. milli 10 og 20 ruml. ................. 25.00 

3. mili 5 08 10 rúmi. 2... 10.00 

1. undir 5 rum. 2... 5.00 

200rarbåtar greiða ekkert gjald. 

8. gr. 

Af ollum vörum, innlendum sem útlendum. sem fluttar eru í land í Grafar- 

nesslandi eða á skipsfjöl þaðan, hvort heldur eftir bryggjunni eða annarsstaðar, 

skal greiða það sjald er hér segir: 

1. Fyrir hverja smálest af kolum, sementi og salti 50 aura. 

2. hver 50 kg. af saltfiski, verkuðum sem óverkuðum 5 aura. 

3. hverja tunnu af kjöti, salti, olíu og Ivsi 20 aura. 

l. hvert ten.fet af timbri 4 aura. 

5. hver 100 kg. af öllum öðrum vörum 20 aura. 

Brot af gjaldeiningu stærra heldur en í er reiknað sem heill. en minna 

er sleppt. 

Nú er gjaldskyld vara flutt aftur á skipsfjöl eða í land, hvort heldur eftir 

bryggjunni eða annarsstaðar til eða frá Grafarnesslandi sjóleið, og er þá samt 

ekki i reiknað gjald nema einu sinni. 

9. gr. 

Undanþegin vörugjaldi eru veiðarfæri, olía og tæki, sem tilheyra bátum, 

stunda veiðar frá Grafarnesi, svo framarlega sem bátarnir hafa þau sjálfir 

meðferðis. Ennfremur póstur og farþegaflutningur. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð innheimtir bryggjuvörður og afhendir 

þau hreppsnefndaroddvita mánaðarlega. Bátagjöldin falla í gjalddaga fyrir 

heimabáta 1. apríl ár hvert, fyrir aðkomubáta við komu þeirra til Grafarness, 

en vörugjöldin um leið og vörurnar koma á bryggjuna. Vörurnar má ekki af- 

henda né láta í skip fyr en gjaldið er greitt. Afgreiðslumenn strandferðaskip- 

anna láta bryggjuverði í té skrá vfir vörur, sem koma eða fara um bryggjuna 

eða annarsstaðar um strandlengju (rafarnesslands, og bera þeir ábyrgð á að 

vörur verði ekki afgreiddar nema gjaldið sé greitt.



Gjöld samkvæm! reglugerð þessari renna í sérstakan sjóð. er nefnist Brvggju- 

sjóður Grafarness við Grundarfjörð. Er hann undir umsjón hreppsnefndar " Eyr- 

arsveltar, en í vörzlum oddvita „og ber honum að sjá um, að fé sjóðsins sé ávaxtað 

á tryggilegan hátt, en féð má ekki nota tl annars en til viðhalds og endurbóta > 
! 

bryggjunnar og tækja hennar eftir ákvörðun hreppsnefndar og með sambykki 

sýslumanns. Sjóðurinn skal ætið vera handbær til afnota í þarfir bryggjunnar. 

Reikningur brvggjusjóðs skal endurskoðaður og úrskurðaður á sama hátt 

og reikningur hreppssjóðs. Afrit af reikningnum skal senda atvinnu- og sam- 

göngumálaráðuneytinu. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

12. gr. 

Brot gegn reglugerð þesari varða sektum allt að 190 kr., og fer með mál út 

af þeim sem almenn lögreglumál. Sektir renna í brvggjusjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 76. 14. nóvember 

1917 til þess að öðlast gildi 15. ágúst þ. á. og birtist til eftirbreytni ölluni þeim. > 5 . Í 

sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. ágúst 1934 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um sölu og útflutning á léttverkaðri saltsíld. 

Samkvæmt bráðabirgðalögum 31. júlí 1934, um heimild fyrir ríkisstjórn- 
ina til íhlutunar um sölu og útflutning á léttverkaðri saltsild, eru hér með sett 
eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 

Skylt er hverjum þeim, sem óskar að selja eða flytja til útlanda léttverkaða 
saltsild af framleiðslu ársins 1931, svo sem hún er skilgreind í 1. gr. téðra bráða- 
birgðalaga, að snúa sér þegar í því efni til stjórnar Samlags íslenzkra matjes- 
sildarframleiðenda á Siglufirði, sem með heimild í 2. gr. laganna er skipuð sem 
nefnd til þess að starfa sem sölumiðstöð fyrir alla léttverkaða saltsild. sem seld 

" ul útlanda og til þess að sjá um úthlutun útflutningsleyfa (framlei Osluleyfa). 
Må engin sala å slikri sild fara fram nema fyrir milligöngu téðrar nefndar og 
samkvæmt útflutningsleyfum, sem hún veitir. 

1934 

89 
7. ågust 

90 
8. ågust
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2. gr. 

Nefndin skal starfa með það fyrir augum að tryggja hagsmuni bæði fram- 

leiðenda og kaupenda í markaðslöndunum. með því að halda útfluttri léttverk- 

aðri saltsild í eðlilegu verði, miðað við framleiðslukostnað og kaupgetu í neyzlu- 

löndunum, sem og að koma í veg fyrir óeðlilegar verðsveiflur á nefndri vörn. svo 

að innflytjendur í viðskiptalöndunum geti keypt vöruna ákveðnu verði. án þess 

að eiga á hættu óeðlileg undirboð. 

Nefndin skal, eftir því sem við verður komið, leiðbeina framleiðendum um 

það að takmarka framleiðslu léttverkaðrar saltsildar í samræmi við sölumögu- 

leika og söluhorfur. 

3. gr. 

Við sölu og úthlutun útflutningsleyfa (framleiðsluleyfa), skal nefndin láta 

sildarútgerðarmenn og sildarframleiðendur hér á landi, sem eru utan Samlags 

íslenzkra matjessildarframleiðenda, njóta jafnréttis við samlagsmenn um fram- 

leiðslu og sölu léttverkaðrar saltsíldar, og sé í því sambandi tekið tillit til fyrri 

framleiðslu og veiði- og verkunaraðstöðu á yfirstandandi sildveiðatímabili að 

svo miklu leyti, sem því verður við komið. 

Í. gr. 

Nefndin getur sett þær takmarkanir og þau skilyrði fyrir veitingu útflutn- 

ingsleyfa (framleiðsluleyfa) og sölu úr landi, sem henni þykir þurfa vegna mark- 

aðarins í viðskiptalöndunum, og til þess að trvggja að útflutningurinn komi sem 

jafnast niður, en taka skal hún tillit til eldri viðskiptasambanda og fyrirfram 

serðra samninga, að svo miklu leyti sem slíkt er unnt án þess að spilla fyrir út- 

flulnings- eða sölumöguleikum eða verði eða mismuna útflytjendum. Meðal 

ð annars setur nefndin sett það skilyrði fyrir útflutningi, að framleiðendur hliti 

ákvæðum, sem hún setur um jafnaðarverð á sild, sömu tegundar og sömu gæða. 

». ET 

Nefndin setur reglur um merkingu síldar frá hverjum einstökum fram- 

leiðanda og er það skilyrði fyrir útflutningslexfi, að fylgt sé reglum hennar uni 

það efni. Veiting útflutningsleyfis innifelur það í sér, að framleiðandi ber ábyrgð 

á þeirri síld, sem hann selur fyrir milligöngu nefndarinnar og verði um skaða- 

bótaskyldu að ræða til kaupanda vegna skenimda á sildinni eða af öðrum ástæð- 

um, á kaupandi aðgang að framleiðanda um bætur, sem seljanda. 

6. gr. 

Heimilt er nefndinni að halda eftir allt að 4“ af fob-verði sildar, er hún selur 

fyrir ulansamlagsmenn til að standast kostnað af starfsenn nefndarinnar þeirra 

vegna. Ef ástæður leyfa, má nefndin verja einhverjum hluta þessarar fjárhæðar 

til að greiða bætur, sem á kunna að falla út af sildarsölu utansamlagsmanna at 

áslæðum, sem þeim verður ekki gefin sök á. Verði afsangur af þessu fé að starfs-
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tíma nefndarinnar loknum, þegar allur kostnaður af starfi hennar hefir verið 90 
greiddur, skal skipta honum mill þeirra utansamlagsmanna, sem selt hafa síld 8. ágúst 
fyrir milligöngu nefndarinnar í réttu hlutfalli við andvirði þeirrar síldar, er þeir 
þannig hafa selt. 

Öll sala fyrir utansamlagsmenn og útflutningsleyfi til þeirra eru bundin því 
skilvrði, að leyfishafar hliti ákvæðum þessarar greinar, sem er í samræmi við til- 

svarandi ákvæði um síld samlagsmanna. 

{. ST. 

Atvinnumálaráðherra getur skipað tilsjónarmenn, einn eða tvo, að fengnum 
tillögum Alþýðusambands Íslands, til þess að fylgjast með störfum téðrar nefnd- 
ar og Samlags íslenzkra matjessildarframleiðenda, og hafa þeir aðgang að skjöl- 
um og reikningum nefndarinnar og samlagsins og tétt til að sitja á stjórnar- 
fundum þess. 

Þóknun tilsjónarmanna ákveður atvinnumálaráðherra ogs telst hún með 
kostnaði við störf nefndarinnar og greiðist af þeim 1% af andvirði allrar útfluttrar 6 

ii 

matjessildar, sem um ræðir í 6. gr. 

8. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum allt að 25 kr. fyrir 
hverja heila tunnu lóéttverkaðrar saltsildar, sem út er flutt eða seld úr landi án 
heimildar. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

dfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. ágúst 1931. 

Haraldur Guðmundsson 

Vigfús Einarsson. 

mn AQ T AX NA I 

REGLUGERD 91 
; er ev ge . 13. ågust 

um slåtrun saudfjår og verzlun med saudfiårafurdir. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum um ráðstafanir til þess að greiða 
fyrir viðskiptum með sláturfjárafurðir og ákveða verðlag á þeim, útsefnum 9. 
ágúst 1934, eru hérmeð sett eftirfarandi ákvæði. 

I. gr. 

Kjötverðlagsnefnd getur ráðið fulltrúa, annaðhvort úr sínum hópi eða utan 
nefndar, til þess að annast dagleg störf. Kostnaður við skrifstofuhald svo og ann- 
ar kostnaður við starf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
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91 Þóknun fyrir nefndarstörf má ekki fara fram úr 1000 krónum á ári til hvers 

13. ágúst nefndarmanns. 

2. gr. 

Landið skiptist í eftirfarandi verðlagssvæði: 

1. Reykjavik, Hafnarfjörður, Gullbringu- og Kjósarsýsla, Rangárvallasýsla, 

Árnessýsla, Mýra- og Borgarfjarðarsýsla, Vestmannaeyjar. 

2. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, Dalasýsla, Strandasýsla innan Bitru- 

fjarðar, Vestur- og Austur-Húnavatnssýsla. 

3. Barðastrandarsýsla, Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður, 

Strandasýsla norðan Bitrufjarðar. 

4. Skagafjarðarsýsla, Eyjafjarðarsýsla, Akureyri, Siglufjörður, Suður- og 

Norður-Þingevjarsýsla. 

5. Norður- og Suður-Múlasýsla, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Austur- og 

Vestur-Skaftafellssýsla. 

  

3. gr. 

Kjötverðlagsnefnd ákveður verð á sauðakjöti á innlendum markaði í heild- 

sölu og smásölu, með tilliti til framleiðslukostnaðar og markaðsmöguleika. 

Nefndin getur og gert sömu ráðstafanir um nautakjöt. Verðskráning þessi skal 

gerð svo oft sem þörf krefur og birt opinberlega. 

Heildsala telst sala á kjöti í heilum skrokkum og í tunnum. Sé um mikil 

viðskipti að ræða, má nefndin ákveða lækkun frá heildsöluverði, samkvæmt regl- 

um, sem hún setur. 
Útsöluverð kjöts skal vera sem jafnast á hverju verðlagssvæði fyrir sig, 

eftir því sem við verður komið. Ef mismunandi verð er ákveðið eftir verðlags- 
svæðum og innan verðlagssvæða, skal verðmunurinn aðallega miðaður við kostn- 

að við það að koma kjötinu til helztu markaðsstaða innanlands og möguleika 

lil þess. 

d. gr. 
Umsóknir um leyfi til slátrunar skulu sendar kjötverðlagsnefnd hæfilegum 

tima fyrir sláturtíð, eftir nánari ákvörðun nefndarinnar. 

Í umsókn skal tekið fram, hvernig gert er ráð fyrir að kjötið verði verkað 

og hve mikið af því er ætlað til útflutnings og hve mikið til sölu á innlendum 

markaði. 
Umsókn skal fylgja skýrsla um það, hve mörgu fé umsækjandi hefir slátrað 

undanfarið ár og hvernig kjötinu hafi verið ráðstafað. 

5. gr. 

Kjötverðlagsnefnd felur eftirlitsnefndum eða trúnaðarmönnum þau dagleg 
störf, sem vinna þarf á slátrunar- eða kjötsölustað, svo sem skýrslusöfnun, eftir- 

lit með því að lögum og reglugerð þessari sé hlýtt o. s. frv. 

Þóknun fyrir slík störf telst kostnaður við starf nefndarinnar.



     

    

   

   

  

   

  

Í sláturhúsum skal daglega, jaf gera skyrslu um 

  

tölu sauðfjár. sem slátrað er, kjötþvns 
skal votta, að skýrslan sé rétt. Skýrslur 
kjötverðlagsnefndar jafnóðum og slátrun fer > 

ja
 

Þegar lægra nettó-verð fæst fyrir úlílutt 
framleiðslu sama árs, getur kjötverðlagsneind 

unarsjóði á útflutta kjöt | 

  

samkvæmt ákvæðum 
e ráðstafanir til þess að greiða frie vidskip 

  

é og ákveða 
verðlag á þeim. Við úthlutun ver! ðuppbótar skal nefndin gæta þess, að nettó-verð 
fyrir útflutt kjöt verði ekki vegna verðuppbólarinnar eins hátt og nettó-verð w v í i 

   
fyrir kjöt sömu tegundar, sem selt er á adalmarka: Ósstöðunum innanlands. Enn- 
fremur skal nefndin gæta þess að nettó-verð Hi 
verðuppbótarinnar eins hátt og nettó-verð á átfluttu freðkjöti. 

Nettó-verð er það verð, sem endanlega er Sreitt til framleiðenda á slátrunar- 
stað. 

8. gr. 
Verduppbåtin skal greidd utflyt lje ndum kjötsins, en þeir eru skyldir að sreiða ; . S u sl g a 

hana að fullu til framleiðenda.    keypt á fæti, skal kjötverðlass-    nefnd ekki greiða verðuppbót á nema kaupandi sanni fvi 

  

frá hverjum hann hafi keypt féð, 

um manni. 

  

tegundar 

Verduppbåt samkvæm síðustu 
aðiljum o 

    
Øg Er 
5 > 

t uppbót af ú fluttu kjöti. 

Nú telur framleiðandi sie mi 

« Cc 

  

fnunartillag, Gilda um hana såmu åkvædi og um verå- 

  

greiðslu verðuppbótar sam- 
kvæmt þessari grein og Ö 

    
getur h 

  

agsnefnd. Komi það 
í ljós. að réttum reglum hafi ekki nefndin eftir föngum aðstoða 
hlutaðeiganda til að ná rétti sínum. 

  

   
   

  

Ef kjótverðlagsnefnd virðist of mil ra ætlað til sölu á einhverjum 
markaðsstað innanlands, svo ? hætta seljist ekki, er henni heimilt 

  

| 
að takmarka flutning á kjöli þangað. Á að ot Hiið sé á einhve 

  

markaðsstað, setur hún og gert ráðsíafani tja kjöt þangað. 

  

10. ør. 

Brot á reglugerð þessari eða ráðstöfunum. sem kjölverðlagsnefnd gerir sam- 
kvæmt heimild í henni, varða sektum allt að 1000 krónum. 

Sektirnar renna í verðjöfnunarsjóð.
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91 11. gr. 

13. ágúst Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til leiðbeiningar og eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu og samgöngumálaráðuneylið, 13. ágúst 1954. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

92 REGLUGERÐ 
14. ágúst . , ,x . - , , … De 

il um breytingu á bráðabirgðareglugerð um Kreppulánasjóð, nr. 108 2. okt. 1933. 

1. gr. 

Þau lán, sem Kreppulánasjóður veitir eftir staðfestingu reglugerðar þess- 

arar, skulu ávaxtast og endurgreiðast með jöfnum ársgreiðslum allan lánstim- 

ann. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að veita lán með þeim afborgunarskilmálum. 

sem ákveðnir eru í 27. gr. bráðabirgðareglugerðar nr. 108, 2. október 1933, um 

Kreppulánasjóð, ef lántakendur óska. 

Um öll lán Kreppulánasjóðs gilda að öðru levti ákvæði bráðabirgðareglu- 

gerðar um Kreppulánasjóð nr. 108 frá 2. október 1955. 

2. er. 

Stjórn Kreppulánasjóðs er heimilt að breyta afborgunarskilmálum þeirra 

lána, sem veitt hafa verið úr Kreppulánasjóði fyrir staðfestingu þessarar reglu- 

gerðar, til samræmis við ákvæði 1. greinar, enda æski skuldunautar þeirrar 

breytingar. 

Fjármálaráðuneytið, 14. ágúst 1954. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson.
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x 
Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Pálínu G. Þórar- 9 I 5 . i: J < 

insdóttur og Benedikts H. Sigmundssonar“. útgefin á venjulegan hátt ad man- 14. ágúst 
datum af dómsmálaráðherra 11. ágúst 1934. Skipulagsskráin er þannis: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Pálínu G. Þórarinsdóttur og Benedikts H. Sigmundssonar. 

1. gr. 5 

Sjodurinn er stofnadur med gjafabréfi, dags. 4. júní 1934, af Ingibjörgu 

Benediktsdóttur, dóttur og stjúpdóttur ofangreindra hjóna. til styrktar fátækum, 

efnilegum nemendum, við Tónlistarskólann í Reykjavík. 

Nafn sjóðsins skal vera „Minningarsjóður Pálínu G. Þórarinsdóttur og 

Benedikts H. Sigmundssonar“ 

2. gr. 

Stofnfé sjødsins er kr. 5000.00, samkvæmt skuldabréfi, utgefnu 7. febr. b. å., 

af Andrési G. Þormar, tryggi með 2. veðrétti í húseigninni nr. 114 við Hring- 

braut hér í bæ, og á það að greiðast að fullu á árunum 1934 1942, með 6“ 

ársvöxtum eftir á. 

5 3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæka, en að dómi skólastjórnar Tónlist- SES J 

arskålans efnilega nemendur við þann skóla til tónlistarnáms, eftir nánari á- 

kvæðum gjafabréfsins og skipulagsskrár þessarar. Styrkurinn á fyrst og fremst 

að ganga til greiðslu skolagjalds við skólann, en að því greiddu, vera til frjálsra 
afnota fyrir styrkþega. Þar til sjóðurinn er orðinn kr. 50.000.00, má árlegur 

styrkur til eins nemanda eigi fara fram úr kr. 250.00. Þegar sjóðurinn er orð- 

inn kr. 50.000.00, má árlegur styrkur til eins nemanda verða allt að kr. 500.00 

og Þegar hann er orðinn kr. 100.000.00 kr. 1000.00, en aldrei hærri. Nemendur 

úr Hafnarfirði ganga fyrir til styrks, að öðru jöfnu. 

Þegar útborgaðir vextir samkvæmt því, er segir hér á eftir, eru orðnir kr. 
10.000.00 eða meira á ári, má verja því af þeim, er eigi kynni að ganga til nem- 
enda samkvæmt ofanrituðu, til styrktar tónlistinni í landinu á annan hátt. sam- 
kvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins. 

Í. gr. 

Vextir af sjóðnum skulu lagðir við höfuðstól í næstu 10 ár. frá 4. júní 1934 

að telja. Frá þeim tíma, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 100.000.00, má verja % 

  

vöxtunum tl styrkveitinga samkvæmt framansögðu. Þegar sjóðurinn er orð- ' í J 

inn kr. 100.000.00 og úr því, má verja allt að 3; af vöxtunum til styrkveitingar.
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93 5. gr. 

14. ågust Verði skóli sá, er nú slarfar hér í bænum lagður niður, eða annar skóli stofn- 

aður í hans stað eða jafnframt honum, sem styrktur verður af ríkinu, skal sjóð- 

urinn renna til þess skóla, með sömu skilmálum og að ofan greinir. En verði 

Tónlistarskólinn lagður niður og komi enginn skóli í stað hans. er ríkisstyrks 

  

nýtur, skal vöxtunum af honum samkvæmt ofanrituðu varið tl styrktar fátæk- 

um og efnilegum tónlistarnemendum til náms, hérlendis eða erlendis, eftir nán- 

ari ákvæðum kennslumálaráðunevtis íslands. 

6. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í Söfnunarsjóði íslands, eftir því sem skuldabréfið 

innheimtist og úr því. 

1 í kennslumálaráðuneylinu Ég 

  

er taka kynni við sjóðnum af hon- 

    

  

um, og formaður 

án þess að nokkur 

  

1 sílörnina, er búi framanrituðu, skal í stað skólastjórans koma 

  

velur, áður en hann lætur af stjórn sjóðsins. St skiptir sjálf með sér störf- 

  

    Sýnum, innan þeirra takmarka, er getur 1 um, hún ræður styrkveitingum úr sj 

  

skipulagsskrá þessari, en farið skal eftir tillögum stjórnar skólans svo sem unn! 

er eftir atvikum. 

Leita skal konunesstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 5 > i < i 

1934. Reykjavík, 5. júní Í 

Ingibjörg Benediktsdóttir. 

94 SAMÞYKKT 
17. ágúst ss , s z . . gf … 6. a 

6 um takmörkun á vinnutíma sendisveina, er starfa hjá verzlunar- og iðnaðar- 

fyrirtækjum eða skrifstofum í Reykjavík... 

1. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 60 frá 19. júní 1935, um viðauka við lög nr. 

í 

gr. 

í sölubúða í kaupstöðum. 79 14. nóvember 1917, um samþykkiir um loku 
  

skal vinnutími sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 

tækjum eða skrifstofum í Reykjavík, eigi vera lengri á degi hverjum en hér segir: 

  

Fyrir sendisveina á aldrinum 12 lí ára ...... 8 klukkustundir.
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2. gr. 94 
Úísending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að. skal 17. ágúst 

lokið eigi síðar en einni klukkustund eftir lokunartíma sölubúðanna. verkstæð 

anna na, og daginn fyrir almennan fridag eigi síðar en tveim 

klukkustundum eftir lokunartima 

arstjórn Reykjavíkurkaupstaðar sam-    festist hér með til þess að öðlast gildi 

Þegar í stað, og birtist til ettirbr i Gollum þeim, sem hlu! eiga að máli. ==
 

A = 

Í7. águst 1934 

  

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 95 
17. ágúst 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum, útgefnum í dag, sbr. bráðabirgða-    
løg 51. júlí 1934, og með skir ráðuneytisins, dags 31. f. m., J 5 . 5 

ugerdar 8. b. m., um sålu og utflutn- 

3 

og tilkynningar, dags. 3. b. m., sem og regl 

með hlutadeigendum til leiðbeiningar og 

  

ing á léttverkaðri saltsild, aug 

  

eftirbreytni, að tikistjórnin hefir ákveðið, að fyrirmæli framangreindra laga, 

auglýsinga og reglugerðar um léttverkaða saltsild, taki einnig til allrar tálkn- Sd 

innar og slógdreginnar salísíldar, þó hún sé söltuð meira en nemur 22 kg. k 1 

salts í 120 lítra tunnu eða tilsvarandi í minna ílát. 

Ålvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. ágúst 1934. 

Vigfús Einarsson. 

    Staðfesting konungs á skipi krá fyrir „Lánssjóð Bændafélagsins Vonin“, 96 

útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum af dómsmálaráðherra 18. ágúst 1984. 18. ágúst 

Skipulagsskráin er þannig: 

mn Í SKIPULAGSSKRÁ 

ns Vonin. 

  

fyrir Lánssjóð 

1 
Í or i. SF. 

Sjóðurinn heitir „Lánssjóður Bændafélagsins Vonin 

Ð ip a. ET. 
; 

Sjóðurinn er til orðinn á þann hátt, að árlegur tekjuafgangur Bændafélags- 

ins Vonin, sem stofnað var Í. marz 1894, hefir gengið til sjóðmvadunarinnar.
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96 Er sú upphæð nú kr. 1842.60 átján hundruð fjörutíu og tvær krónur og sextíu 

18. ágúst aurar —. Skal svo og verða, að árlegur tekjuafgangur félagsins ásamt gjöfum og 

áheitum, sem sjóðnum kynni að áskotnast. ganga til eflingar honum, auk ár- 
1 egra vaxta. 

s} ;: 
. or >. ST. 

Markið sjóðsins er að styrkja félagsmenn með lánum: 

1. Til búnaðarframkvænmda. 

2. Til eflingar sjávarútvegi. 
ry 

Ungu fólki til menntunar. 
T . „án þessi skulu veitt eftir þeim útlánsreglum, sem aðalfundur félagsins 

setur fyrir sjóðinn. 

1. er. 

Sjóðurinn skal vera í umsjá Bændafélagsins Vonin. Reikningsár hans sé 
> 

almanaksárið og skulu reikningar endurskodadir af tveimur månnum kjörnum 

af aðalfundi félagsins. 

Það af fé sjóðsins, sem ekki er í útlánum, skal ávaxta þar sem hentast 

þykir. að öðru jöfnu þó í Sparisjóði Önundarfjarðar, á meðan ekki er kominn 

tryggur sparisjóður innan Mosvallahrepps. 

or 8 

Fækki meðlimum Bændafélagsins Vonin, svo að ekki verði eftir 10, skal það 
1 á 
i teljast hætt störfum, og skal bá hreppsnefnd Mosvallahrepps taka sjóðinn í sína 

umsjá og verja til styrktar hreppsbúum á sama hátt og að framan greinir. 

26. Janúar 1934. 

Hólmgeir Jensson Stefán Pálsson Guðmundur Bjarnason 

(formaður). (ritari). (féhirðir). 

97 REGLUGERÐ 
27. ágúst 

um bann við dragnótaveiði í landhelgi á svæðinu frá Gerpisflös 

að Vattarnestanga í Suður-Múlasýslu. 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiði i 5 

landhelgi, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Enginn má nota neina tegund dragnóta, þar á meðal kolanætur (Snurre- 

vod), til fiskveiða í landhelgi fyrir innan Hnu frá Vattarnestanga til Gerpis- 
2 flasar å timabilinu frå 1. september til 30, nóvember 1934. Bann betta nær jafnt
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til allra skipa og báta, sem slík veiðarfæri nota. Þó skal eigendum og nothöfum 97 

jarða þeirra, er að sjó liggja á bannsvæðinu, heimilt að nota ádráttarnætur og 27. ágúst 

draga þær á land. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim, er hafa á hendi landheleissæzlu. ber að 
€ 5 d > € € 

annast um að bannákvæðum reglugerðar þessarar sé hlytt. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða þeim sektum og viðurlögum, seim ákveðin 

eru Í framangreindum lögum. 

Reglugerð þessi gengur í gildi 1. september 1931, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

I 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. ágúst 1954. g GONG U 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 98 
sp erg , „ir . . , 30. ágúst 

um meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum til (4. maí 1937, 

samkvæmt lögum nr. 15 31. maí 1927. 

1. Revkjavíkurkaupstaður: 

Ti fullra 4 ára aldurs kr. 480.00 á ári. 

9 100.00 

id 180.00 

16 300.00 

2. Hafnarfjarðarkaupstaður: 

Ti fullra í ára aldurs kr. 400.00 á ári. 

9 320.00 

14 100.00 

16 200.00 

3. Gullbringusysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 100.00 á ári. 

9 320.00 

14 100.00 

16 200.00



30. 

98 
ågust 

Til 

Til 

Fi 

7] 
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1. Kjósarsýsla: 

fullra í ára aldurs kr. 300.00 á ári. 

9 250.00 

14 300.00 

16 150.00 

  

'Barsýsla: 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

) 200,00 

[4 250.00 

16 125.00 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

lå 250.00 

16 125.00 

í. Snæfelisness- og Hnappadalssysla: 

fullra 4 åra aldurs kr. 250,00 Á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

8. Dalasýsia: 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

{1 250.00 
16 125.00 

. Austur-Bardastrandarsysla: 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

í Á 250.00 

16 125.00 

10. Vestur-Bardastrandarsysla: 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125,00
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11. Norður-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

12. Vestur-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.90 á 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

13. Ísafjarðarkaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 400.00 á ári. 

9 320.00 

14 100.00 

16 200.00 

14. Strandasýsla: 

Til fullra í ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

15. Vestur-Húnavatnssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 

9 200.006 

14 250.00 

16 125,00 

16. Austur-Húnavatnssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

17. Skagafjardarsysla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

á 

ári. 

ár. 

1934 

98 

30. ágúst



30. 

98 
ågust Til 

Til 

Til 

Til 

il 
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18. Eyjafjardarsysla: 

fullra 4 åra aldurs kr. 250.00 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

19. Akureyrarkaupstadur: 

fullra 4 åra aldurs kr. 300.00 

9 250.00 

14 300.00 

16 150.00 

20. Siglufjardarkaupstadur: 

fullra 4 åra aldurs kr. 400.00 : 

9 320.00 

14 100.00 

16 200.00 

21. Norður-Þingevjarsýsla: 

I fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

22. Suður-Þingevjarsýsla: 

fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 : 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

23. Nordur-Mulasysla: 

fullra 4 ára aldurs kr. 300.00 á 

9 250.00 

14 300.00 

16 150.00 

24. Seydisfjardarkaupstadur: 

fullra 4 ára aldurs kr. 300.00 

9 250.00 

14 300.00 

16 150.00 - 

2 

ári. 

ári. 

ári. 

ári. 

ári. 

ári.
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25. Sudur-Mulasysla: 98 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 300.00 å åri. 30. ågust 

9 250.00 

14 300.00 - 

16 150.00 

26. Neskaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 300.00 á ári. 

9 250.00 

14 300.00 

16 150.00 

27. Austur-Skaftafellssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

28. Vestur-Skaftafellssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 - 

29. Rangárvallasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

30. Vestmannaeyjakaupstadur: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 100.00 á ári. 

9 - 320.00 

14 100.00 - 

16 200.60 

31. Årnessysla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 250.00 á ári. 

9 200.00 

14 250.00 

16 125.00 

Atfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. ágúst 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason.



  

99 REGLUGERÐ 

um bann við dragnótaveiði í landhelei á Arnarfirði. 

  

t í laga nr. 55 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiði í 
ter með sett eftirfarandi ákvæði:     

  

sent slík veiðarfæri nota, þó 

liggja á bannsvæðinu, heim- 

hendi landheleissæzlu, ber að 

    

  þeim sektum og við urlögum, sem ákveð- 

  

september 1954. 

  

Vigfús Einarsson.
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SAMÞYKKT 

um sýsluveginn Mýrahreppsvesg. 

Í. gr. 

Myrahreppsvegur er í samþykki bessari nefndur sýsluvegurinn, er Hsgur úl- 

frá þjóðveginum að Gemlufalli; út að Nani og inn að Höfða. 

2. ør. 

Samþykkt þessi nær yfir allan Mýrahrepp. 

3. gr. 
Myrahreppsveg skal sera akfæran vögnum og bifreiðum hið fyrsta, að tekj- 

ur þessa vegafélags leyfa. Skal hann lagður samkvæmi fyrirmælum vegamåla- 

stjóra. 

1. gr. 

Vegafélag Mvrahrepps greiðir minnst %s hluta 

fæst greiddur úr ríkissjóði. í4 hluti greiðist af svsi Vi stur-Ísafjarðarsýslu. 

Þó ekki vfir 300 kr. á ári, nema sérstakt sambykki nefndar komi fl. 

Viðhald vegarins skal sreiða úr vegasjóði, að því | texti sem það ekki verður 

greitt úr syslusjóði. 

egakostnaðar, er ekki 

   
Á
 þa
ri
 

ci
 

5. gr. 
Árlegar tekjur veg safélagsins eru: 

a. Áf skuldlausum eignum, sem nema 500 kr. eða meira, samkvæmi síðasía 

skattframtali, greiðir hver gialdbegn 1 — einn af hverju þúsundi. 

b. Fyrir hvern verkfæran mann, á svæðinu frá löfða að Álviðru — ad báð- 

um bæjum meðtöldum —- greiðir hver húsráðandi 1Ð krónur. En fyrir hvern 

verkfæran mann heimilisfastan á bæjunum Arnarnesi, Gerðhömrun, 

Næfranesi og Lambadölum. 5 krónur. Rétt á húsráðandi á endurgjaldi frá 

hlutaðeigendum. Gjald þetta má greiða í vinnu við veginn. Er hver vinnur 

stund þá metin til verðs, eins og samtímis er greitt fyrir vegavinnu ríkis- 

sjóðs innan sýslunnar, eða bå vinnu, sent oð öllu lexti er framkvæmd 

vegum sýslusjóðs. Ingjaldssandur er undanþeginn þessu gjaldi. 

c. Úr sveitarsjóði Myr rahrepps sé árlegt gjald Hl vegafélagsins minnst 100 kr. 

DN 

gø 
ei 

Y 
Ei 

Stjórn félagsins hefir heimild til med samþykki aðalfundar — að hækka 

eða lækka þessar tekjum, allt að %% hlnta fyrir Í ár í senn. Til hækkunarinnar 
þarf samþykki svslufundar. 

6. gr. 

Allir, sem gjalda til vegarins, samkvæmt 5. gr. a. og b. mynda félag, er 
nefnist vegafélag Myrahrepps. Það skal eiga með sér aðalfund í febrúar eða 
marz ár hvert. Á fundi þeim, er samþykki þessi verður löglega samþykkt, skal 

1934 

100 
10. sept.
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100 kjósa 5 manna stjórn fyrir félagið. Eftir 2 ár ganga 2 menn úr stjórninni eftir 
10. sept. hlutkesti og kýs aðalfundur 2 menn í þeirra stað til 4 ára. Hinn hluti stjórnar- 

innar fer frá eftir að hafa setið 1 ár og gilda sömu reglur um kosningu hans. 

Á aðalfundi skulu félagsmál rædd og álvktanir teknar um þau; endur- 

skoðaðir félagsreikningar fyrir s. 1. ár, lagðir fram og atkvæði greidd um sam- 

þykkt þeirra, kosin stjórn svo sem áður er sagt og 2 endurskoðendur félass- 

reikninganna, og annað það tekið fyrir, sem fram er borið og félagið varðar. 

Aðalfundur sé boðaður með minnst viku fyrirvara. Er hann lögmætur ef minnst 

10 félagsmenn mæta. Þó því aðeins, að ekki sé um almenn forföll að ræða, er 

hamlað hafi fundarsókn, svo sem veikindi eða ófært veður. 

7. gr. 

Stjórn félagsins kýs sér formann. Boðar hann Hl aðalfundar og gengst fyrir 

kosningu fundarstjóra. Stjórnin annast allar framkvæmdir vegafélagsins og 

gefur aðalfundi glögga skyrslu um þær fyrir s. Í. ár. Stjórnarkostnað má greiða 

af tekjum félagsins. 

8. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

9. gr. 

Séu tekjur félagsins, samkvæmi í. gr. b., greiddar með vinnu, ákveður 

stjórn félagsins, með minnst 14 daga fyrirvara, hvenær og hvar vinnan fer fram. 

Að öðru leyti er gjalddagi árstekna hinn sami og útsvara og má taka þær lögtaki. 

10. gr. 

3rot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 200 kr. Renna þær í fé- 

lagssjóð. Með mál út af slíkum brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefir samið og sam- 

þykkt, staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 38, 28. nóvember 1919 til þess 

að öðlast gildi 1. október 1934, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Afvinnu- og stngöngumálaráðuneytið, 10. september 1934. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason.



REGLUGERÐ 

um skipun slökkviliðs og brunamála í Akureyrarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

I. gr. 

Brunamálanefnd er skipuð 4 bæjarfulltrúum og slökkviliðsstjóra. Auk þess 

á bæjarstjóri sæti í nefndinni, og er hann formaður. Um kosningu nefndarinnar 

fer með sama hætti og annara fastra nefnda bæjarstjórnar, og skal hún kosin 

til sama tíma. 

Brunamálanefnd hefir á hendi, undir umsjón bæjarstjórnar, stjórn bruna- 

mála kaupstaðarins, að svo miklu leyti sem starfið heyrir ekki beinlínis undir 

slökkviliðsstjóra eða lögreglustjóra. Hún skal hafa eftirlit með því, að ákvæð- 

um brunamálalaganna og reglugerðar þessarar sé í öllu framfylgt. 

H. KAFLI 

Hver slökkvitæki kaupstaðurinn skuli eiga og viðhald þeirra. Sc 

2. gr. 

Akureyrarkaupstað er skylt, auk slökkvistöðvar, að eiga í nothæfu ástandi. 

að minnsta kosti þessi slökkvitæki og áhöld: 1 bil (1-tons), með útbúnaði fyrir 

slökkviáhöld, í véldælu, sem dælir minnst 1000 mínútulitra, 1006 metra slöngur 

með tilheyrandi tengslum og stútum, björgunarstiga, 8 m. langan, 2 áhalda- 

og slönguvagna, 50 ferm. eldvarnarsegl, Í reykgrimur, 10 hjálma, 2 krókstjaka, 

ásamt öðrum smærri áhöldum. Áhöldum þessum skal á kostnað bæjarsjóðs 

haldið vel við, svo að þau séu ávallt í nothæfu standi. 

Ef brunamálanefnd þykir ástæða tl að fjölsa eða fullkomna slökkvitækin, 

skal hún leggja það til við bæjarstjórn, að svo verði gert. 

Öll slökkvitæki skulu geymd í slökkvistöðinni. að undanskildum einum 

vagni með slöngum og nokkrum smærri áhöldum. sem ávallt sé geymt í inn- 

bænum. Lykill að slökkvistöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra og vara- 

slökkviliðsstjóra og svo margra úr slökkviliðinu, sem slökkviliðsstjóri álítur 

nægilegt. Slökkvistöðinni skal haldið vel við á kostnað bæjarsjóðs. 

3. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir, undir umsjón brunamaálanefndar, eftirlit með slökkvi- 

tækjunum, og ber hann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim sé vel 

við haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá yfir 

1934 

101 
10. sept.
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DD
V Aa 

101 slökkvitæki þau, sem til eru, og skal þess jafnframt getið, hver slökkvitæki hafi 
10. sept. verið keypt á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

li. KAFLI 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 

i. or. 

Hverju timburhúsi þar sem íbúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum ofan kjall- 
ara skal fvl Sja traustur stigi, er sé svo langur að hann nái upp í glugga á efsta 
ibúðarherbergi hússins. Skal stiginn geymdur á tilteknum stað. er sé aðgengi- 
legur fyrir slökkviliðið. 

ð. gr. 

Brunamálanefnd getur, að fengnu samþykki bæjarstjórnar, látið setja Í sér- 
hverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús, verk- 
smiðjur, smíðastofur), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu hússins á kostnað 
hússeiganda, og er hann skyldur að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endurnýja 
þau og má ekki nota þau til neins annars en slökkviráðstafana. Skulu þau gevmd 

„eim stað er siðkkviliðsstjóri ákveður. Brunamálanefnd getur skyldað húseis- 
endur, þar sem óvenjuleg brunahætta er, til þess að útvega á eiginn kostnað og 

3 

fa á tilteknum stað í húsinu slökkviáhöld, af þeirri gerð er Brunabótafélag i 1 

ands tekur gild. 

IV. KAFLI 

Skylda borgaranna til bess ad gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

6. gr, 

Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum bans varaslökkviliðsstjórinn, er yfir- 
maður og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal í janúar ár hvert í blaði, 
sem gefið er út í kaupstaðnum, hver sé slökkvili oss Hori, hvar bann byr, hverjir 
séu honum næstir yfirmenn í slökkviliðinu og hvernig tilkynna skuli eldsvoða 
Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri mega aldrei vera fjarverandi úr bæn- 
um báðir í senn, nema sérstaklega standi á og þó því aðeins að bæjarstjóri sam- 
bykki og slökkviliðsstjóri setji mann í sinn stað. 

= or. g 
Allir verkfærir karlmenn 20—60 åra ad aldri, sem heimilisfastir eru i kaup- 

staðnum, að undanskildum þeim, sem með læknisvottorð sanna, að þeir fyrir 
heilsubilun séu ekki færir til vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. 

ð. Er. 

) iði kaupstaðarins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir 

menn: Slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, 40 liðsmenn og 4 brunaboðar. þe
 

=



  

'g varaslökkviliðsstjóra eftir tillögum 

  

   
x 

aðra starfsmenn slökkviliðsins 

  

sstjóri setur sagt upp liðsmönnum      

  

   

  

slök kv iliðsin IS á      ástæðu úl, og ráðið aðra í 

ra stað ti liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að til- 

  

þa
 

A
 n
 

ra, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki 

sinnt starfi sínu í sl 

að tilkynna slökkviliðs: Flokksstjórar þeir fara 

  

     

  

hafa föst laun fyrir starfa sinn, 

ljórnar. Aðrir Hösmenn slökkviliðsins fá greiðslu     
    

  

eftir nánari ákvörðun bæjars 

fyrir hverja kluk kusti Ind stu þess við æfingar, við að slökkva 
£ er Dæjarstjórn setur í januar år hvert. 

  

eld, eða við 

   

      Þeir, sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því, að fá skemmd- 
irnar endurgoldnar úr hæjarsjóði, eftir mati eða samkomulagi. 

  

ábyrgð á, að ávallt 

    

  

   

  

   

sét cidsvoða ber að hönd- 
um ákveður skuli fyrir komið, og allt hvað gera 
skuli til þess útbreiðslu hans. Þó má hann ekki rifa 
niður hús til varnar útbreiðslu nema samþykki lögreglustjóra komi til, 

idsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er forfall- 

  

eða þess er fer 

   hans stað og sé hann heldur ekki viðstadd- 

2 af Híðsmönnum, sem slökkviliðsstjóri hefir fyrir- 

12. í ag: 

að viðlagðri seki, skyldur til að mæta til æf- 

"hann er til þess kallaður, hvar sem er innan 

  

'ða þá í öllum atriðum öllu því, er yfir- 
maður hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanna, vfirgefa 
eldsvoða áður en slökkt er, né 

  

ingu áður en henni er lokið. 

   

      

Ærrar, er viðhalda skal góðri 
, slökk viliðsæfin gar. Auk hans eru 1 lögreglusveitinni lög- 

ennfremur menn, er 

    

þeirra, er skyldir eru tl þess að vera í þess úr flokki 

  

slökkviliðinu. Lögreglustjóri ákveður ipulag lögreglusveitarinnar og starfsvið 

  

29 
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hvers einstaks í henni. Skylt er lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við 

eldsvoða og æfingar, sjá slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum 

og annast um að engir aðrir en slökkviliðsmenn gangi of nærri húsi því er 

brennur, eða flytji þaðan neitt burt, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning og 

aðhjúkrun þeirra er verða fyrir slysum, vísar burtu og tekur fasta þá, er sekir 

verða um brot og kærir þá. 

Umferð má banna um götur, þar sem þess þarft. 

V. KAFLI 

Um vatnstöku o. fl. 

14. gr. 

Vatn til að slökkva eld, sem og til æfinga, skal tekið úr brunahönum bæj- 

arins. Það er á ábyrgð umsjónarmanns vatnsveitunnar og slökkviliðsstjóra, að 

allir brunahanar séu óskemmdir og ávallt í nothæfu standi, hvenær sem vatn 

þarf að taka úr þeim. Sé þess vandlega gætt að moka snjó frá þeim þegar þá 

fennir í kaf og á tímabilinu frá 1. október til 1. júní skal einu sinni á mánuði 

sannprófa að þeir séu óskemmdir. Enginn má taka vatn úr brunahönum né 

hreyfa við þeim að nokkru leyti, nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðs- 

stjóra og umsjónarmanns vatnsveitunnar. 

15. gr. 

eyfa að vatn sé tekið úr vatnshönum 1 rm
 

Skylt er sérhverjum húseiganda að 

húsi hans til að slökkva með eld, gegn fullu endurgjaldi úr bæjarsjóði fyrir 

skemmdir á húsi og öðrum fjármunum, sem af því hlýzt og má enginn, sem í 

húsinu er, leggja tálmanir fyrir að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatns- 

hönum í húsinu. Meðan verið er að slökkva eldsvoða, eru bæjarbúar skyldir að 

takmarka vatnsnotkun sína svo. að þeir noti vatn aðeins til nauðsynlegustu 

heimilisþarfa. 

16. gr. 

Ef hús brennur þar sem vatnsveita liggur ekki að, eða vatn úr brunahönum 

nægir ekki, er sérhverjum skylt að lána þau tæki er hann hefir, til að flytja í 

vatn og leyfa að vatn sé tekið úr vatnsbólum þeim, sem á lóð hans eru, eða hann 

hefir umráð yfir. Ef tæki, sem lánað hefir verið, skemmist eða týnist, skal fullt 

endurgjald koma fyrir úr bæjarsjóði. 

17. gr. 

Það er skylda hvers og eins, sem viðstaddur er eldsvoða, hvort sem hann 

er í slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð sem hann getur, ef slökkvi- 

liðsstjórinn krefst þess, og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra.
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VI. KAFLI 101 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 10. sept. 

18. er. 

Reykháfa alla skal hreinsa fjórum sinnum á ári. Brunamálanefnd skal eftir 

fyrirmælum bæjarstjórnar, í október eða nóvember ár hvert, láta skoða eldfæri 

og reykháfa í öllum húsum kaupstaðarins, og lita eftir að þau séu útbúin lög- 

um samkvæmt, og að rewkháfar hafi verið nægilega hreinsaðir, svo og að að- 

sæta hvort púðurbirgðir, sprengiefni og önnur eldfim og hættuleg efni séu geymd, 

sem vera ber samkvæmt lögum um brunamál og samkvæmt ákvæðum reglu- 

serðar þessarar. Skoðunarmenn skulu og lita eftir, hvort stigar eru nothæfir og 

seymdir þar sem þeir eiga að vera. Á sama hátt skal líta eftir sérstökum slökkvi- 

tækjum, ef þau eiga að vera í húsinu. Skoðunarmenn skulu gera skýrslu um 

skoðunina, er afhendist brunamálanefnd. 

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, skal 

það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita húseisanda stuttan frest til að lag- 

færa gallana, skal þá að frestinum lHðnum ný skoðun fara fram. Komi þá í ljós, 

við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr þvi, sem að var fundið, 

skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur fram ábyrgð 

á hendur þeim brotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það er lagfæra þarf. 

VII. KAFLI 

Um brunaboðun. 

19. gr. 

Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það slökkvi- 

liðinu þegar í stað. Næturverðir skulu á göngum sínum um kaupstaðinn hafa 

sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna í húsum og tilkynna það þegar 

í stað slökkviliðsstjóra. brunaboðum og öðrum úr slökkviliðinu, lögreglustjór: 

og símastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun verður gerð, slökkviliðið 

kallað saman með því að hefja brunakall um kaupstaðinn með brunalúðrum. 

VINI. KAFLI 

Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 

Á götum, stakkstæðum, torgum eða almannafæri, eða milli húsa eða í görð- 

um, má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af slökkvi- 

liðsstjóra og ákveður hann þá hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra varúðar- 

reglna skuli gætt. Þegar slíkt er leyft skulu menn alltaf vera við eldinn, meðan
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logandi er í hlóðunum. Hið sama er um lýsisbræðslu, tjörugerð og bikgerð og 

bikun á veiðarfærum. Mill húsa eða úti við, má ekki bera eldsglæður nema í 

lokuðum málmkössum. Á kaupstaðarlóðinni má ekki kveikja bál eða halda 

brennur, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

21. gr. 

Fldivið, steinkol, mó og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús, nema 

með samþykki brunamálanefndar og veitir brunamálanefnd því aðeins sam- 

þykki tl þess, að ekki geti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og 

  

borðviði má því aðeins hafa fyrir utan hús, að brunamálanefnd leyfi. Ákveður 

hún um leið og hún veitir leyfið, hversu stór trjástafli megi vera og hversu langt 

bil skuli vera á milli þeirra, og minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má 

aldrei vera minni en 6 metrar. Það skal yfirleitt ekki leyft að hafa viðarstafla 

hærri en 4 melta og ekki stærri að flatarmáli en 40 metra, enda standi þá stafl- 

arnir ekki nær hver öðruni en svo, að tveggja metra bil sé á milli þeirra og ekki 

nær næsta húsi en 6 metra. Birgðir af steinolíu, bensíni, terpentínu, eða öðrum 

eldfimum vökvum, skulu ætið geymdar í húsum inni, eða í mannheldum girð- 

ingum og hvergi nema þar sem bæjarstjórn samþykkir. Þó má ekki geyma 

birgðir af vökvum þessum, nema í steinhúsum með steinsteypuloftum eða stein- 

steyptum kjöllurum með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu 

fer samkv. lögum um brunamál. Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum 

  

vökvum á bersvæði eða annarstaðar, í óleyfi bæjarstjórnar, má lögreglustjóri 

láta flytja þær burtu á kostnað eiganda. 

22. gr. 

Þar sem geymdar eru birgðir af steinolíu, terpintínu, benzíni eða áþekkum, 
eldfimum vökvum, skal eftirfarandi varúðarreglum fylgt: 

a. Séu Þbirgðirnar meiri en 800 lHtrar af steinolíu eða 175 Mtrar af benzini eða 

  

álíka eidfimum vökvum. má hvorki bera um geymslustaðinn eld eða ljós, 

enda þótt það sé byrgt í ljóskeri, ekki kveikja á eldspítu né reykja þar tó- 

bak. Þar mega heldur ekki vera eldstór, reykháfar eða hitaleiðslur, sem 

eldhætta setur stafað at. 

b. Séu Þbirgðirnar ekki meira en 800 lítrar af steinoliu eða 175 lHtrar af bengzini 

  

  

eða öðrum álíka eldfimum vökvum og þær geymdar utanhúss í sörðum 

eða portum, þar sem ekkert hús er nær en 6 metra, má því aðeins bera 

þar inn ljós, að það sé í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja þar eða 

bera. Ekki má heldur taka þar ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós. 

nema ljósið sé í lokuðu ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjar- 

lægð. 

Séu slíkar birgðir seymdar innanhúss skal gæta sömu varúðar og 

undir a-lið. 

c. Birgðir, alit að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzini eða álíka 

eldfimum vökvum má geyma í sölu- eða smíðahúsum, en þá skulu þær
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geymdar å afviknum stad i målmilåti eda lokudum flöskum. Skal þá sætt 

sömu varúðar og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum þar sem farið er með eld eða ljós, má ekki taka 

úr íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 40 stiga hit 

mælis (Celsius). 

ce. Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur er úti eða inni, í sölubúðum 

eða smíðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á 

st er. Í húsinu má 8 

a hundraðs- 

gólf í húsi,   

A 

  

skal hann þerraður upp þegar í stað, svo vel sem hæ 

geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema vfir þeim sé höfð ábreiða, 

sem ekki er eldfim. Þar sem geymdir eru meita en 200 lítrar af steinolíu eða 

10 litrar af benzini eða álíka eldfinum vökvum, má engin vinna fara fram, 

nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt staddur. Ella skal 

sevmslustaðnum lokað, svo óviðkomandi 

f. Benæzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauy 

samkvæmt fyrirmælum bæjarstjórnar, að fengnum tilögun 

nefndar. Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki 

urhúsum en 25 metra og skal frágangur allur vera svo ramnby 

  

Hegur, að 

  

sem minnst eldhætta stafi af. Tóbaksreikningar mesa ekki 

  

við geymana. Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja 

sg. Landflutningur eða uppskipun á benzini og olíu í stærri stíl, svo og fylling 

benzin- og olíugevma, má ekki fara fram, nema undir eftirlit, sem fram- 

kvæmt er eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra og skal það kostað af eiganda 

eða farmsmóttakanda, samkvæmt taxta brunamáta . 

h. Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af 1 selum þessum hanga á vegg, 

þar sem það er auðvelt til aflestrar 

23. gr. 

Í smiðahúsum handidnadarmanna, sem fåst vid træsmidar, skal gætt bessara 

varúðarreglna: 

a. Eld má ekki fara með nema í eldslæðum eða ofninum og 

skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera 

  

sé að minnsta kosti 50 em. á hæð og sé hann þannig áfastur 

allar glæður og eldur úr honum i 

     
b. Þegar limpotturinn er tekinn af eldst: , skal setia hann å mål 

alt GG 13 212; Emni A ala vegu. Brún máhnpiöt- er nái að minnsta kosti 8 cm. út 

  

unnar skal beygð upp á við. 

c. Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða 

lokað ljósker, en hvorki óld eða kertaljós. 

d. Ekki má fleygja eldspitu á gólfið, þegar kveikt hefir verið á henni, heidur 

skal fleygja henni í ofninn, eða lex ggia han Á málmplötu eða annan stað, 

þar sem vissa er fyrir að hún seti ekki kveikt eld frá sér. 

ce. Tréspænir, hey, eða aðrir slíkir eldfimir hlutir, mega ekki liggja dreifðir 

um smíðahússgólfið, dag frá degi. Á hverjum degi, að endaðri vinnu, skal 
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101 þeim sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á 

10. sept. sérstökum stað í smiðahúsinu sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af 

tréspónum skal gevma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta 

setur stafað af. 

f. Miklar birgðir af trésmiðaefni mega ekki Hegja í göngum eða stigum og 

heldur ekki utan við smiðahúsið, nema sérstakt leyfi Þbrunamálanefndar komi 

til. Handiðnaðarmenn, sem fást við trésmíði eða járnsmiði, mega ekki geyma 

meira viðarsmíðaefni í járn- og trésmiðju sinni, en þarf til að vinnan verði 

innt af hendi viðstóðu- og tafarlaust. 

gs. Þegar vinnu er lokið að kvöldi, og áður en smiðirnir fara úr smiðahúsinu, 

skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn 

komist ekki í það. 

h. Í sérhverju smíðahúsi. þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani 
með viðfestri slöngu. Ennfremur setur brunamálanefnd fyrirskipað eiganda 

að hafa þar önnur slökkvitæki ef hún sér nauðsyn til. 

i. Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á 

vegg, þar sem auðvelt er að lesa bað. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá 

um, að reglum þessum sé hlýtt og hinnar mestu varúðar gætt, í meðferð á 

eldi og ljósi. 

IX. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

24. gr. < 

"astir starfsmenn í slökkviliðinu skiptast þannig niður: 

Til björgunar ..........20. 0. 16 menn 
Við vatnsslöngur .......0..0.0000 0 16 

Við dælur ............ 0 i 

Við brunahana ........%..000 00 1 

Brunaboðar ......0...00 eenns { 

Slökkviliðsstjóri skiptir liðinu niður í flokka og skipar flokksstjóra eftir 

þörfum. Hann skal og árlega semja skrá yfir alla sem skyidir eru að mæta sam- 

kvæmt 8. gr., og skal hverjum tilkynnt í hvaða flokki hann skuli vera. Að lok- 

inni æfingu eða eldsvoða skal merkja á skránni við alla þá sem hafa mæti. 

25. gr. 

a. Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknum, er skylt að mæta, þá 

er eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnum, svo fljótt sem unnt er. Hinir 

sjá um flutning stiga og annara björgunartækja á brunastaðinn. Fyrsta verk 

björgunarflokksins skal vera að bjarga fólki, þá lHfandi skepnum, og siðan 

öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast undantekningarlaust. AN! 

sem hann bjargar, skal hann fara vel með. Enga björgun má hann fram-
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kvæma, ad undanskildu fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkvi- 

liðsstjóra eða annars, sem gengur í hans stað. Slökkviliðsstjóri skipar úr 

flokki þessum flokksstjóra, sem hann getur snúið sér til með skipanir sín- 

ar, sem og til hinna annara flokksstjóra sem skipaðir kunna að verða. 

b. Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rífa það, sem þurfa þykir, eftir skipun 

slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt vera með sín ákveðnu verkfæri á brnna- 

staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 

c. Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og tilheyrandi áhöld komi 

á brunastaðinn, og skal hann koma slöngunum þannig fyrir, að þægilegt sé 

að drepa eldinn. Síðan skal flokkurinn starfa sem bunustjórar eftir fyrir- 

mælum yfirmanna. 

d. Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina svo fljótt sem unnt er. þegar 

eldsvoða ber að höndum, og hafa dælurnar í góðu standi, flytja bær bangad 

sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja véldælurnar í gang og láta þær dæla. 

Einnig skulu þeir aðstoða vatnsslönguflokkinn við samsetningu slangnanna. 

e. Brunahanaflokkur skal tengja slöngurnar við brunahanana eftir fyrirskip- 

unum yfirmanna slönguliðs. 

f. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart 

með því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem fyrirskipað er af brunamála- 

nefnd. Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, nema segja götu og hús- 

tölu, þar sem eldurinn er. Skulu þeir að afloknu brunakalli skyldir til að 

mæta á brunastaðnum, og vinna þar það, sem slökkviliðsstjóri leggur fyrir 

þá. Loks skulu þeir skyldir til að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrir- 

skipun slökkviliðsstjóra 

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

eða tal, og gera sér far um að taka öllu með gætni og stillingu. og vera skjótir 

og liðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna 

27. gr. 

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

eða á annan hátt brotið á móti reglugerð kaupstaðarins, vanda um við þá sem 

gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðsstjóra 

aðvart svo fljótt sem unnt er. 

28. gr. 

Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á stökkvistöðinni þá er liðið er 

kallað saman. að undanskildum 4 mönnum úr Þbjörgunarliðinu (sbr. 25. sr.) 

nema þeir séu þess fullvíssir, að öll áhöld sén komin á brunastaðinn í nothæfu 

ástandi „Engin forföll eru tekin gild önnur en veikindi eða fjarvera úr lögsagn- 

arumdæminu. 

1934 

101 
10. sept.
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101 29, gr. 
10. sept. Allir slökkviliðsmenn, eða aðrir gr. 

slökkvitilraunum, æf-     
ingum eða björgun við eldsvoða skulu 

  

   
að bæjarsjóðs. Ve 

e slökkviliðsmaður fyrir slvsi skal fyrir allí a : 
ur eftir sömu reglum og slvysatrvggingin greiðir eftir þann tíma. 

A, KAFLI 

Sektarákvæðto. fl, 

30. gr. 
Með brot segn „Bið þessari skal fara sem 

  

iumál og g 
hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir afbrot sitt. er renni Í bæjarsjóð Akureyrar- 
kaupstaðar. 

  

      
gr. 

leð reglugerð þessari er elld reglug um skipun og 
brunamåla i Akureyrarkaupstad frå 26. september 1919, 

Reglugerd pessi stadfestist hérmed samkvæint er        
1907, til þess að öðlast gildi Í. október 1984, og birtist til ef im 
sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 10. september 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Pall Pálmason, 

102 SAMÞYKKI 
12. sept. , . . 

um sýsluveginn í Mosva 'lahreppi. 

Í. gr. 

Sýsluvegurinn í Mosvallahreppi er í sambykki 
völlum að Hjarðardal ytri og frá Breiðadalsá 

  

2. gr. 
Samþykkt þessi nær yfir allan Mosvallahrepp 

3. gi 
   

nm . CT id 

um svo fljótt sem 

unnt er, og skal hann lagður eftir fyrirmælum og umsjón vegamálastjóra. fæ) 7 . z A 

Sysluveg þenna skal sera akfæran vögnum og bifr«
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4. gr. 
Sá bluti vegakostnadarins, er ekki fæst greiddur úr ríkissjóði, greiðist 

Þannig: 
a. Sveitarsjóður Mosvallahrepps greiði að minnsta kosti % — tvo þriðju — 

hluta hans. 
b. 1% — einn þriðja — greiði sýslusjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu, þó ekki yfir 

kr. 300.00 á ári, nema sérstakt sambvkki svslunefndar komi til. 

5. gr. 
Tillag Mosvallahrepps til sýsluvegarins, skal sveitarstjórn taka upp á fjár- 

hagsáætlun hreppsins, þegar hún jafnar niður sveitarútsvörum. Ákveður hún þá 

hve mikið skuli leggja hl vegarins ár hveri. 

6. gr. 

Skylt er hreppsnefnd Mosvallahrepps, að annast framkvæmdir á vegalagn- 

ingunni, ef annað er ekki tilskilið af vegamálastjóra. 

Verkakaup í vinnu við veginn greiðir Mosvallahrenpur eftir þeim kauptaxta 

er gildir um vegavinnu tikissjóðs. ef ekki er öðruvísi um samið. 

7. gr. 
Hreppsnefndin skal árlega leggja fram reikning með fylgiskjölum wfir allar 

greiðslur til sýsluvegarins, svo og kvittanir fyrir innborgunum beim „er 4. gr. 

samþykktar þessarar áskilur. Skal reikningurinn siðan endurskoðaður með 

hreppsreikningunum og lagður fyrir sýslunefnd til samþykktar. 

u
g
 

8. gr. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum allt ad kr. 200.00, sem renna i 

sveitarsjóð. Með mál útaf samþykkt bessari skal farið sem opinbert lögreglumál. 

Sambykki þessi, sem samin er og samþykkt samkvæmi lögum nr. 38, 28. 

nóvember 1919, staðfestist hérmeð Hl bess að öðlast gildi {. október 1934 og 

birtist til eftirbrevini öllum beim, sein hlut eiga að máli. 

Atfvinnu- og samgöngumálaráðunegtið, 12, september 1934. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

30 

1934 

102 
12. sept.



1934 

103 SAMÞYKKT 
12. sept. 

um sýsluveginn í Þingevrarhreppi. 

Í. gr. 

Svsluvegurinn í Þingeyrarhreppi er í samþykkt þessari nefndur sýsluvegur- 

inn, er liggur frá þjóðveginum til Hrafnseyrar að Hvammi, og frá svo nefndum 

Bvggðarenda í Þinsevrarkauptúni til Haukadals. 

9 Uu 2. gr. 

Samþykkt þessi nær yfir allan Þingevrarhrepp. 

ð. ET. 

Sysluveg þennan skal gera akfæran vögnum og bifreiðum hið fyrsta að unnt 

er. Það, sem ekki er þegar fullgert af veginum, skal lagt eftir fyrirmælum vega- 

málastjóra. 

i. ør gr. 

Sá hluti vegakostnaðarins, sem ekki fæst greiddur úr ríkissjóði, greiðist 

þannig: 

a. Sveitarsjóður Þingeyrarhrepps greiði að minnsta kosti % hluta hans. 
b. 72 hluti greidist 4r syslusjodi, på ekki vfir 400 kr. å åri, nema sérstakt sam- 

bykki syslunefndar komi til. 

5. gr. 

Tillag Pingeyrarhrepps til sysluvegarins skal sveitarstjórnin taka upp í fjár- 

hagsáætlun hreppsins, þegar hún jafnar sveitarútsvörum niður. Ákveður hún þá. 

hve mikið skuli leggja til vegarins ár hvert. 

6. gr. 

Skylt er hreppsnefnd Þn 100 igeyrarhrepps, að annast um framkvæmdir á vega- 

lagningunni, ef ekki er annað til skilið af vegamálastjóra. Verkakaup í vinnunni 

við veginn greiðir Þingeyrarhreppur samkvæmt þeim kauptaxta, er gildir um 

vegavinnu ríkissjóðs, ef ekki er öðruvísi um samið 

7. gr. 

Hreppsnefndin skal årlega leggja fram reikning med fylgiskjålum vfir allar 

greidslur til sýsluvegarins, svo og kvittanir fyrir innborgunum þeim, er 4. gr. 

samþykktar þessarar áskilur. Skal reikningurinn síðan endurskoðaður með 

hreppsreikningnum og lagður fyrir syslunefnd til samþykktar.
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103 

un allt ad 200 kr., sem renna i sveitar- 12. sept. 

  

Brot å sambykkt bessa 

sjóð. Með mál út af samþvkk sem opinbert lögreglumál. 

samkvæmt lögum nr. 38. 28. 

ildi 1. október 1934 og      
aráðuneytið, 12. september 1954. 

  

lfvinnu- og sam 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

104 
12. sept. 

ðureyrarhreppi. 

    

Suðurevrarvegur í Suðureyrarhreppi nær frá {0 m. innan við Suðureyrar- 

  

kauptún að þjóðveginum á Dagverðardal (Breiðadals 

  

Samþykkt þessi nær vfir allan 

    

Suðureyrarveg ska um og bifreiðum svo fljótt, sem unnt 

    

er, og skal hann gerður eftir fyrirmælum vegamálastjóra. 

    Sá hluti vegarkostnaðarins. sem “í fæsi greiddur úr ríkissjóði, greiðist 

þannig: 

a. Sveitarsjóður Suður 
1 

minnsta kosti % hluta hans. 

    

   

x   

  

4 

b. % hluti greiðist úr sí sjóði, þó ekki i r. á ári, nema sérstakt sam- 

    

Enn rir al 
íPEINI90 ur SVSIU- 

    

  

ka upp í fjárhags- 

Ákveður hún þá hve áætlun hreppsins þegar    mikið skuh leggja 7. 

x , 
Skylt er hreppsnefnd Suðureyt 

  

mact om fr rr Ii Á od annast um framkvæmdir å vega- 

  

af vegamálastjóra. 

  

lagningunni, ef ekki er annað tilsl



1934 236 

Sudureyrarhreppur samkvæmt 
ef ek ki er öðruvísi um samið. 

104 Verkakaup í vinnunni 

2. sept. þeim kauptaxta, er gildir um 

  

reikning með fylgiskjölum yfir allar 

   

Í; 

greiðslur til vegarins, svo og kvit Jorgunum þeim, er á. gr. sam- 
þvkktar þessarar áskilur. Skal reikningurinn síðan endurskoðaður og lagður fyrir 
sýslunefnd til sambvkktar. 

kr. 200.00. seim renna í sveil-     

  

opinber lögreglumál. 

38, 28. 
1984. og 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 192. september 1934. 

  

Páll Pálmason. 

105 SAMÞYKKT 
12. sept. 

nefndur svsluvegur-     
inn frá Breiðadalsá : 

  

samþykkt þessi nær yfir allan Flatevrarhrepp. 

reiðum svo fljótt sem unni     Sysluveg þennan skal gera akf 

er, og skal hann gerður eftir fyrinnæ 

  

raða álagttArs coamaiasttora, 

  

kt fæst úr r jóði, greiðist þannig: Sá hluti vegarkostnaðarins, sem ek 

a. Sveitarsjóður Flateyrarhrepps greiði að minnsta tufa hans. di í 

    

b. % hluti greiðist úr sýslusjóði Vestur- ki yfir 400 kr. g ! 
á ári, nema sérstakt samþykki sýslunefndar komi til.



1934 

3. gr. 105 

ag Flateyrarhrepps til syslauvegarins skal sveitarstjornin taka upp å fjår- 12. sept. 

hagsåætlun hrej DDRs: beg hún jafnar niður sveitarúfsvörum. Ákveður hun 

þá, hve mikið al leggja til vegarins ár hvert. 

Skylt er 

ingunni, ef 

Verkaka 

er gildir 

6. gr. 

breppsnefnd Flateyrarhrepps ad annast framkvæmdir å v 

annað er ekki tlskilið af vegamálastjóra. 

vinnu við vegii 

um vega 

  

up Í 

    

egalagn- 

in grc latevrarh 

vinnu rikissjods 

  

reppur eftir kauptaxta þeim, 

ef öðruvísi verður ekki um samið. 

7. gr. 

reppsnefndin skal årlega leggja fr: slögsan kning með fylgiskjölum 

vfir allar greiðslur til sýsluvegarins, svo og kvittanir fyrir innborgunum þeim 

er 4. gr. samþykktar þessarar áskilur. Skal reikningurinn því næst 

aður, ásamt hreppsreikninsnum og lagður 

endurskoð- 

fyrir sýslunefnd til samþykktar 

  
sjóð. 

   skt I 

Med mål tt af 

3rot gegn sambyl 

af sh 

1 7 X al 
CSSAFI Vare st sektum allt að 200 kr 

SDKUM brotun 

, ér renni i sveitar- 

farið sem almenn lögreglumál 

Samþykkt þessi, sem samin er og sambykki samkvæmt lögum nr. 38, 28. 

nóvember 1919, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi Í. október 1934 og Þirt- 

ist til eftirbreytni öllun: þeim, sem hlut eiga að máli. 

lfvinnu- og samgöngumála "0 unegtið, 12. september 1934. 

He rmann Jónasson. 

Páll Pálmason 

RE 

um vidauka vid reglugerd frå 16. 

GLUGERD 

anuar 1934, 

106 
Da 13. sept. 

um utflutning å fiski til Bretlands. 

Med bvi ad ljost er ad islenzkir fiskutflytjendur geta ekki, vegna vidskipta- 

samningsins við brezku ríkisstjórnina, flutt til Bretlands allan þann 

þeir óska á þessu ári, verður að takmarka sem mest 

um fiski, og hefir atvinnumálarát 

fisk, sem 

st útflutning 

ráðuneytið því sett 

oa g á mjög verðhtl- 

ftirfarandi reglugerð: 

I. gr. 

Þau íslenzk veiðiskip, sem flytja 1 

ekki leggja þar á land meira at 

'Wjan og frystan fisk til Bretlands mega 

ftirtöldum fisktegundum:
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106 ufsa, karfa, keilu, há 

13. sept. hundraði af þunga af 

fi og steinbif, en sem svarar samanlögðu 100 tíu af 

% 

2. ør . gr. 

Átvinnumálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. gr. þegar á- 

stæður mæla með. 
or 

Brot gegn 1. gr. reglugeråar bessarar vardar sektum frå 1000 til 10000 kr. 

L er. 

Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skulu sæta meðferð almennra 

lögreglumála. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 88, 19. júní 1933, til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaraðuneytið, 13. september 1934. 

  

Haraldur Guðmund:   
Vigfús Einarsson. 

107 FJALLSKIÍLAREGLUGERÐ 
15. sept. . erase BN Fy. rr 28, on . or my: 

fyrir hreppana milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár) og bær jardir i Biskupstungna- 

hreppi. er liggja sunnan Hvítár í Árnessýslu. 

I. KAFLI 

Um afrétti og heimildir fyrir notkun þeirra. 

Þeir eiga afrétt, sem að fornu hafa átt, Áfréttur Hrunaniannahrepps er 

milli Hvítár og Stóru-Laxár, afréttur Flóa- og Skeiðamanna milli Stóru-Laxaár 
og Fossár, afréttur Gnúpverja milli Fossár og Þjórsár. Að öðru leyti fara mörk 

afréttanna eftir landamerkjaskrám og fornri venju. Áustasti hluti af afrétti Flóa- 

og Skeiðahreppa er sérstaklega nefndur Skeið 

  

   ðamannaafréttur. 

2. gr. 

Um upprekstrarskyldu. 

Þeir, sem nægilegt afréttarland eiga eir þurfa 

ekki að hafa heima á sumrum, eða geta ; A k 

reka til afréttar geldfé sitt, lömb og dilkær, svo og stóðhross, nema þeir hafi 

búpening sinn, er 

BD
. 
sy
ne
t 

fy 
m
n
 

  

göan afrétt fyrir har
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sauðhelda girðing, að dómi hreppsnefndar, fyrir þennan fénað sinn, eða fái leyfi 107 

hlutaðeigandi hreppsnefndar til þess að hafa hann í heimahögum. 15. sept. 

a 
ð. ST. 

Um upprekstrarbann. 

Eigi má reka hross á afrétt Flóa- og Skeiðamanna fyrir innan Dalsá, nema 

með samkomulagi við hreppsnefnd Gnúpverjahrepps. 

Enginn má reka sauðfé annara manna inn fyrir afréttargirðinguna án leyfis 

eiganda, nema alrúið sé og markað, og hross alls ekki. 

Í. gr. 

Um ítölu. 

Enginn má ljá öðrum ítölu sína í afrétti nema með leyfi hlutaðeigandi 

hreppsnefndar, enda sé afréttarland viðurkennt nægilegt. 

Enginn má heldur leyfa öðrum sumarbeit fyrir afréttarfé í heimalandi sínu, 

án leyfis allra nágranna sinna og hreppsnefndar, nema í sauðheldri girðingu sé. 

D. gr. 

Um yrkingu afrétta. 

Enginn má yrkja eða nota afréttarlönd til annars en beitar að sumrinu, 

nema með leyfi hreppsnefnda þeirra sveita, er afréttinn eiga. 

IL KAFLI 

Um upprekstra til afrétta. 

6. gr. 

Um rekstrartíma. 

Í öllum hreppum má reka til afréttar þegar hlutaðeigandi hreppsnefndit 

leyfa. 

7. gr. 

Um rekstrarstadi. 

Å Hrunamanna- og Gnupverjaafrétti skal reka i bå stadi, sem hreppsnefndir 

þeirra hreppa ákveða með ráði hreppsbænda. Á Flóamannaafrétt skal reka á 

þessa rekstrarstaði: Sandvikurhreppur í Kamb, Hraungerðishreppur í Kiljans- 

fitjar, Villingaholtshreppur innst í Hestfjallaver, Gaulverjabæjarhreppur í Kinn- 

arver, Stokkseyrarhreppur í Kinn, Skeiðahreppur í Fossárdal. 

Eyrarbakkahreppur telst hér með Stokkseyrarhreppi svo sem þeir væri 1 

hreppur. Svo er og hvarvetna annarsstaðar í reglugerð þessari.
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kosti ”z alls fjallskilakostnadar á jarðir, miðað við landverð þeirra eftir gild- 

andi fasteignamati, eins þótt ábúandi þeirra eða umráðandi noti ekki afréttinn. 

Þó er hreppsnefnd heimilt að undanskilja fjallskilum það, sem jarðir hafa 

hækkað í verði fyrir hlunnindi eða lóðarsölu 

Fjallskil skal leggja á sauðfé og afréttarhross eftir tölu við fóðurskoðun, 

þar sem það er fóðrað að vetrinum, neima það sé haft heima í sauðheldum girð- 

ingum, sem að dómi hreppsnefndar þykja fullgildar, eða rekið á annan afrétt, 

og fjallskil gerð af því þar. Þó skal ávallt sera at því á fjallskila. 

Heimilt er hverjum þeim, seim fjallskilum er jafnað á, að bera upp við hlut- 

aðeigandi hreppsnefnd aðfinningar um hvernig fjallskilunum er jafnað á aðra 

eða sjálfan hann, eða einhverjum hafi verið ranglega sleppt. Sú kæra skal koma 

bréflega til oddvita innan 4 vikna frá fjallskila fundi (sbr. 13. gr.). Hreppsnefnd 

leggur síðan úrskurð á kæruna og sendir kæranda eftirrit af úrskurðinum. Úr- 

skurði hreppsnefndar um fjallskilakæruna má skjóta Hl sýslunefndar. og skal 

það gera skriflega innan ársloka. Sýslunefndin leggur síðan á næsta fundi fulln- 

aðarúrskurð á málið. 

Eindagi fjallskila er 30. september. 

Enginn sá, er fjallskil eru lögð á, getur komizt hjá að greiða þau á eindaga, 

þótt hann hafi kært yfir fjallskilaupphæðinni, og lagt það mál undir úrskurð 

sýslunefndar. Ef sýslunefndin lækkar fjallskilin, skal endurgjalda gjaldþegni 

það, er hann hafði greitt fram yfir upphæð þá. er syslunefndin gerði honum 

að greiða. 

Um undirbúning fjallskila. 

Hver hreppsnefnd heldur almennan fjallskilafund í sveit sinni, að minnsta 
kosti viku áður en fjallleitir byrja. Til fundar þessa sé boðað með nægum fyrir- 

vara, ef ekki er fastákveðinn fundardagur í þessu skyni. Á fundi þessum birtir 

hreppsnefndin alla sérstaka tilhögun, sem höfð verður við fjallsöfnun í það sinn. 

Oddvitar allra hreppsnefnda í Flóa og á Skeiðum komi saman á afréttar- 

málafund í ágústmánuði ár hvert. Í stað oddvita má þó senda annan mann, er 

hlutaðeigandi hreppsnefnd kýs. Oddviti Hraungerðishrepps boðar til fundarins 

og ákveður stund og stað. 

lá. gr. 

Um fjallkonga. 

Hreppsnefndir ráða fjallkonga, eða umsjónarmenn aðalleitanna, einn eða 

fleiri, eftir því sem hagar á hverjum stað, og gelur enginn, sem til þess er fær, 

skorazt undan slíkum starfa. Fjallkongar fara eftir fyrirskipunum hreppsnefnd- 

anna, það er þær ná, en í afrétti hafa þeir öll ráð og umsjón á hendi um allt, e1 

að leitunum Íýtur. Þeir skipa í leitir og stjórna leitum og rekstri fjárins til rétta. 

Þeir hafa og, með ráði hreppsnefndar og hreppstjóra umsjón við réttahöldin 1 

aðalrettum. Ef menn svkjast í fjallleitum, ef slys verða, ef óvenjulegar hættur 

31 

1934 

107 
15. sept.



1934 242 

107 koma fyrir eða einhvern vanda ber að höndum, ráða fjallkongar hvað til bragðs 

15. sept. skuli taka, með ráði þeirra fjallmanna, sem þeir treysta bezt. En eigi bera fjall- 

kongar ábyrgð á ráðstöfunum sinum nema varði við lög. Rétt er að fjallkongar 

fái þóknun af sveitarsjóði eða fjallskilasjóði. Hreppsnefndir eða fjallkongar ráða 

aðra umsjónarmenn við fjallasöfn, eftir því sem á stendur, og hafa þeir sömu 

skyldur og völd sem fjallkongar, það. sem þeirra verkahringur nær. Ef fjall- 

kongur eða leitarforingi fatlast, svo að hann getur ekki aðstaðið, þá kjósa leitar- 

menn annan í hans stað. Ef ágreiningur verður, þá ræður afl atkvæða, og er sá 

rétt kjörinn, sem fær flest atkvæði. 

15. gr. 

Um fjallmenn. 

Sérhver maður, sem sendur er í fjallleitir, þarf að vera með fullri heilsu og 

verkgreind og vel útbúinn að öllu leyti. Á fjallskilafundinum eða fyrir fjall- 

ferð skulu allir þeir, sem menn eiga að leggja til fjallleita, segja til hvern mann 

þeir láti fara. Segir þá fjallkongur til, ef sá maður þykir eigi gildur, en hrepps- 

nefnd sker úr ef á greinir. Vilji viðkomandi ekki láta duglegri mann, ef kostur 

er á að fá hann, þá kaupir hreppsnefndin fjallmann á hans kostnað. 

16. gr. 

Um skyldur fjallmanna. 

Skylt er hverjum fjallmanni að vera þar í göngu sem fjallkongur skipar 

honum, sé hann til þess fær, og smala vandlega svæði það er hann skal leita. 

Skylt er fjallmönnum að sýna fjallkongi sinum, og öðrum þeim, sem yfir þá 

eru skipaðir, tregðulausa hlýðni í öllu því er þeir geta. Geri þeir sig seka í óhlýðni 

eða einhverju ósæmilegu framferði, þá getur fjallkongur, með ráði fjallmanna 

sinna, gert þá ræka. Er þá svo á að líta sem hlutaðeigandi bóndi hafi engin 

fjallskil gert. Komi þetta fyrir í aðalfjallsafni, borgi sá, er slíkan mann hefir 

sent, fjallskilin fullu verði. 

Vanti menn í eftirsafn eða eftirleit, eða sé gerður rækur áður en farið er 

úr byggð, þá skal kaupa annan mann í hans stað, á kostnað þess er manninn 

átti að láta. 

IV. KAFLI 

Um fjallleitir. 

17. gr. 

Um skyldu til fjallleita. 

Skylt er hverjum hreppi að láta þrísmala sinn afrétt á hausti hverju og 

oftar, ef þurfa þykir.
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18. gr. 

Um tilhögun á fjallleitum. 

Svo skal haga til um leitir sem venja hefir verið, nema hlutaðeigandi 

hreppsnefndum þyki ástæða til að breyta því. en þó mega þær breytingar eigi 

koma í bág við reglugerð þessa né við hagsmuni annara sveitarfélaga. Svo 

skal leitum haga. þar sem því verður við komið. að sem minnstar míisgöngur 

verði afrétta á milli. 

19. gr. 
Um leitartímann. 

Leita skal á þeim tímum sem venja hefir verið og fara svo snemma, að 

leitarmenn, að öllu stórforfallalausu, verði komnir í aðalréttir og skilaréttir á 

þeim tíma, þá er þær á að halda. 

20. gr. 

Um leitarstadi. 

På stadi skal leita sem ad fornu hefir verid, en på må leita vidar, ef hlutad- 

cigandi hreppsnefndir telja bess bårf, og er enda skylt ef vidar er von kinda- 

stöðva. 

21. gr. 

Um fjölda leitarmanna. 

Landið fyrir innan Fjórðungssand smali 8 menn, Í úr Gnúpverjahreppi og 

{ úr Flóa og Skeiðum. Skulu þessir menn sérstaklega vel valdir. 

Í norðurleitina milli Dalsár og Fjórðungssands senda Skeiða- og Flóa- 

hreppar sína 2 menn hvor, en Gnúpverjahreppur >. 

Afréttinn smali svo margir menn í aðalleit sem hlutaðeigandi hreppsnefndir 

telja þörf á. 

Í eftirsafn senda Skeiða- og Flóahreppar 3 menn hver, Gnúpverjahrepnur 6, 

en Hrunamannahreppur 12. 

Í þriðju leit (eftirleit) fara á afrétt Hrunamannahrepps 4 menn, á afrétt 

Gnúpverjahrepps 3 menn og á afrétt Flóa- og Skeiðamanna J menn. 

Tölu leitarmanna í annari og þriðju leit má þó breyta, ef hlutaðeigandi 

hreppsnefndum þykir þess þörf. 

22. gr. 

Um tölu fjallkonga. 

Á Hrunamannaafrétti og Gnúpverjaafrétti, hvorum um sig. er 1 fjallkongur 

í aðalleit. en á Flóamannaafrétti 3 fjallkongar í þeirri leit: Einn í Vesturleit. 

annar í Austurleit og þriðji í Skeiðamannaleit. Foringja í Norðurleit fyrir innan 

Fjörðungssand tiltekur hreppsnefnd Gnúpverjahrepps. Hún ákveður og for- 

ingja í norðurleitina milli Dalsár og Kisu. Foringja í norðurleit Flóamanna fyrir 

1934 

107 
15. sept.



15, 

1934 

107 
sept. 

244 

framan Fjórðungssand kjósa leitarmenn sér sjálfir úr sínum flokki. Í eftir- 

safni er Í leitarforingi á hverjum afrétti. Á afréttum Gnúpverja- og Hruna- 

manna séu þeir tilteknir af hreppsnefndunum, en á Flóamannaafrétti kosinn af 

leitarmönnum. 

23. gr. 

Um nordurleitarmenn. 

Af leitarmönnum fyrir innan Fjórðungssand gangi leitarmenn Gnúpverja 

í leit með sveitungum sínum, þá er kemur fram yfir Kisu. Af leitarmönnum 

Flóa og Skeiða í sömu leit, skulu 2 lausir við þá leit við Kisu og 2 við Dalsá. Þeir 

2, sem lausir eru við Kisu, verða úr því norðurleitarmenn. Allt það fé, sem finnst 

fyrir innan Dalsá, taka Gnúpverjar og Skeiðamenn og reka það fram afrétt 

Gnúpverja og ganga úr því í leit með Gnúpverjum, undir forustu fjallkongs 

þeirra. Norðurleitarmenn Flóamanna, þeir er fara inn að Kisu, smala aftur ör- 

æfin inn af afrétti Flóa- og Skeiðamanna, undir stjórn þess manns, sem þeir 

kjósa sér sjálfir. Að þeirri leit lokinni hitta þeir Flóamenn á Fit og ganga síðan 

í lið með þeim. 

24. gr. 

Um adstodarleitarmenn. 

Til aðstoðar Gnúpverjum í aðalleit inn að Dalsá leggja Flóa- og Skeiða- 

menn 2 menn duglega og vel úthúna. Sömuleiðis fá Gnúpverjar í eftirsafni til 

aðstoðar 2 af eftirsafnsmönnum Flóamanna. Ennfremur leggja Flóa- og Skeiða- 

menn til 1 valinn mann í þriðju leit (eftirleit) á afrétt Gnúpverjahrepps. Á meðan 

fé má óhindrað renna af Flóa- og Skeiðaafrétti á Hrunamannaafrétt, leggur hver 

Flóahreppanna, svo og Skeiðahreppur, til Hrunamannahrepps leitarstvrk 10 með- 

álálnir, er borgist í Revkjarétt ár hvert með peningum. 

25. gr. 

Um meðferð á annkrömuðu fé. 

Þá er veikt fé eða annkrama finnst í fjallleitum, skulu þeir, er fjallkongur 

ákveður, koma því lifandi til byggða, ef unnt er, án þess að ganga mjög nærri 

þvi. Að öðrum kosti skal slátra því þegar í stað og flytja það af því. sem nýtilegt 

er, á trússhestum til retta 

26. gr. 

Um mörkun dilka á afréttum. 

Þá er komið er saman fjársafnið úr leitum á afrétti, skulu fjallkongar láta 

marka ómarkaða dilka undir ám, þar sem því verður við komið, með sama 

marki sem ærnar hafa.
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27. gr. 

Um eftirleitartolla. 

Eftirleitartollar eru: Í fyrstu eftirleit: af fullorðnu fé 7% verðs, af lömbum 

!% verðs, af veturgömlum tryppum og móðurlausum folöldum 14 verðs. af eldri 

hrossum 14 verðs. Í annari eftirleit: af fullorðnu fé %% verðs, af lömbum *g verðs, 

af velurgömlum tryppum og móðurlausum folöldum *g verðs, af eldri hrossum 

16 verðs. Hryssur með folöldum teljast ásamt folöldunum sem eldri hross. Ekki 

hækka eftirleitartollar úr því, þótt fleiri eftirleitir séu farnar. Af heimtum fén- 

aði skal soldinn hálfur tollur. Verð fénaðar skulu meta 2 óvilhallir matsmenn, 

sem hreppsnefndir tilnefna, en heimilt er bæði eftirleitarmanni og greiðanda 

tollsins að áfrýja mali þeirra til 4 yfirmatsmanna, er sýslumaður kveður. Mats- 

menn og yfirmatsmenn skulu tilteknir fyrirfram og starfa kauplaust að þvi 

sem öðrum fjallskilum. Eftirleitartollar greiðast af andvirði skepnunnar ef eig- 

andi spyrst ekki uppi, en ella sem annar fjallskilakostnaður af sveit eiganda. 

Svo er og um kostnað við hirðing fénaðar, er finnst eftir allar fyrirskipaðar leitir. 

Fé úr eftirleitum skal vera tolllaust til allra þeirra, er búa á svæði því, sem 

reglugerð þessi nær yfir. 

28. gr. 

Um björgun og bjarglaun. 

Skylt er sérhverjum, sem verður var við að fé sé komið í svelti í hömrun 

í landareign hans eða annarsstaðar, á hverjum tíma árs sem er, að sjá um, ef 

cigi næst til eiganda eða hann þekkist ekki, að því sé bjargað, ef unnt er, og 

ber þeim, er bjargar, borgun fyrir það af eiganda eða andvirði skepnunnar eftir 

mati hreppsnefndar í þeim hreppi er björgun fer fram 1, og sé það í afrétti, þá 

þeim hreppi sem næstur er. 

99 
29. ør. 

Um sæluhu 

Svo skulu vera mörg sæluhús til skylis eftirleitarmönnum á afrétti hverjum 
x 

og svo útbúin sem vanir eftirleiiarmenn og aðrir kunnugir menn álíta nauð- u 
synlegt. Hreppsnefndir annast um byggingu og viðhald þeirra, og skal sá kostn 

aður, sem af því leiðir, annaðhvort borgast með fjallskilum eða vera tekinn 

úr sveitarsjóði þeirra hreppa, er afréttinn eiga. Sérhver sá, sem þess verður var, 

að sæluhús þurfi aðgerðar, geri hlutaðeigandi hreppsnefnd aðvart um bad. Eftir- 

safnsmenn skulu á haustum viða að sæluhúsum hrís: eða lurkum., ef hægt er. 

Hver sem um sæluhús gengur skal jafnan læsa því er hann fer þaðan 

verður sannað á einhvern, að hann hafi gengið hirðulauslega um sælt 

skemmt það á einhvern hátt, án brýnna nauðsynja, skal sá hinn sami bæta í það 

að fullu. Hafi það verið gert af keksni eða öðrum illum hvötum, varðar það 

auk þess sektum, nema þyngri hegning liggi við. 
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V. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

30. gr. 

Um skiptingu å réttum. 

Réttir (lögréttir) eru þrennskonar: 1. aðalréttir, 2. skilaréttir og 3. auka- 

réttir. Aðalréttir eru þær, sem rekin eru til fjallsöfn úr fyrstu leit. Skilaréttir 

eru þær, sem rekin eru til eftirsöfn eða fjársöfn úr fleiri hreppum. Aukaréttir 

eru þær, sem rekin eru til fjársöfn úr smölunum í hverri sveit. 

31. gr. 

Um aðalréttir. 

Aðalréttir eru: Fyrir Hrunamannahrepp hjá Beykjadalskoti. fyrir Gnúp- 

verjahrepp hjá Skaptholti (Skaptholtsrétt), fyrir Skeiða- og Flóahreppa hjá 

Reykjum (Revkjarétt). 

32. gr. 

Um skilaréttir. 

Skilaréttir eru: Fyrir Hrunamannahrepp i adalrétt bess hrepps, fyrir Gnup- 

verjahrepp i Skaptholtsrétt, fyrir Skeida- og Fléahreppa i Dælarétt i Villinga- 

holtshreppi. 

33. gr. 

Um aukaréttir. 

Aukaréttir eru: Fyrir Hrunamannahrepp í aðalrétt þess hrepps, fyrir Gnúp- 

verjahrepp í Skaptholtsrétt, fyrir Skeiðahrepp á Hlemmiskeiði, fyrir Villinga- 

holtshrepp í Þingdal, fyrir Gaulverjabæjarhrepp Vallarrétt, fyrir Hraunsgerðis- 

hrepp að Skeggjastöðum, fyrir Sandvíkurhrepp í Litlu-Sandvík, fyrir Stokks- 

eyrarhrepp í Keldnakoti. 

34. gr. 

Um vidhald å réttum. 

Viðhald á öllum réttum hvílir á þeim, er þá rétt sækja, eftir réttri tiltölu. 

Skal sýslunefndin hafa umsjón með Revkjarétt og Dælarétt, en hreppsnefnd- 

irnar í hinum hreppunum, hver með þeirri rétt sem þar er. Þó má kæra það 

fyrir sýslunefnd ef þeim er ekki vel við haldið, og heldur hún þá hlutaðeigendum 

til þess. Til þess að réttir sé í góðu standi heyrir það, að þær sé nægilega rúm- 

góðar og lögulegar, veggir vel stæðilegir og nægilega háir, og að ekki standi 

vatn í þeim, þótt rigningar gangi, sér í lagi ekki í almenningsréttinni, svo og að 

  

þar sé í nánd nothæft vatnsból. Dilkar sé einnig í sama standi. Grind sé í al 
menningsdyrum og hurð á öllum dilkdyrum. Við hverjar aðalréttir og skila- 

réttir skulu utansveitarhreppar, þeir er þar eiga fjárvon, eiga dilka, rúmsóða 

og vel úr garði serða. Skulu hlutaðeisendur sjálfir annast um viðhald Þeirra
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eftir fyrirsögn hreppsnefndar í þeim hreppi er réttin stendur í. Þeir sem leigðan 

fá afrétt annarsstaðar en á sínum afrétti, sjái sér sjálfir fyrir nægilegu dilk- 

rúmi, en hreppsnefnd í þeim hreppi, sem réttin er í, vísar á stað ef byggja barf 

nýjan dilk, eða réttarbóndi fyrir hennar hönd, sömuleiðis hvar taka má bvgg- 

ingarefni. Réttarbóndi hefir, að því leyti sem unnt er. eftirlit með því, að réttir 

sé ekki að óþörfu skemmdar. Skemmdir á réttum varða bótum og sektum. 

35. gr. 

Um réttafærslu. 

Þar skulu réttir vera sem nú eru, nema meiri hluti þeirra búenda. er rett 

ciga að sækja, vilji flytja hana. Þó má ekki flytja aðalréttir fjær afrétti en nú 

eru þær, svo að neinu verulegu muni. Til réttarflutnings þarf og samþykki land- 

eiganda þess, er byggja á hjá, svo og sýslunefndar, ef um aðalvéttir eða skila- 

réttir er að ræða. 
36. gr. 

Um réttatimann. 

Aðalréttir Hrunamannahrepps og Gnúpverjahrepps eru haldnar fimmtu- 

daginn í 23. viku sumars, en aðalréttir Skeiða- og Flóamanna daginn eftir. Skila- 

réttir Hrunamannahrepps og Gnúpverjahrepps eru haldnar laugardaginn í 24. 

viku sumars. Dælaréttir eru tvennar: Fyrri Dælarétt mánudaginn í 24. viku 

sumars, en síðari Dælarétt síðasta sumardag, en þá er sumarauki er. réttri viku 

fyr. Aukaréttir eru haldnar þá er hlutaðeigandi hreppsnefndir fyrirskipa. 

Heimilt er að reka fé fram af afréttum fyr en hér er sagt, ef nauðsyn ber 

til að dómi hlutaðeigandi hreppsnefnda, sökum náttúruviðburða, svo sem ösku- 

falls, snjóa eða annara harðinda. 

Mm 37. gr. 

Um smålun til rétta. 

Smala skal vandlega heimalönd allra jarða fyrir allar skilaréttir og reka 

úrgangsfé til rétta. Smölun fer fram: 

1. Til skilarétta í Hreppunum: daginn fyrir þær. 

2. Til fyrri Dælaréttar: um allann Flóa og Skeið laugardaginn næstan á undan 

henni. 

Til síðari Dælaréttar: í öllum hreppum milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár) 

miðvikudaginn næstan á undan henni. 

38. 

Um réttun afréttarfjår og byggdasafna. 

gr. 

Undir eins og fé kemur af afrétti skal rétta bvi: 

í. Aðalsafni að afrétti Gnúpverjahrepps í rétt þess hrepps ásamt safni Skeiða- 

manna og safni úr austurleit Flóamanna. Þó má réttun austurleitarsafnsins 

ekki taka lengri tíma en 2 klst, 

107 
15. sept.
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2. Aðalsafni af Flóamannaafrétti í nere Hunt 
3. Adalsafni af afrétti Hrunamannahrepps i rv t þess hrepps. 

lt. Eftirsafni af afrétti Hrunamannahrepps í rétt þess hrepps 
0. Eftirsmölun af afréttum Gnúpverja. Flóa- og Skeiðahr *ppa, ásamt epp 

bvggðarsafni Gnúpverjahrepps. fyrst í Skaptholtsréti, þá í Bevkjarótt og St j i . i JA 

sidast i Dælarétt. 

Á sama hátt rétta því fé, sem sótt kynni að vera til afrétta fyr en å venju- 
legum tima, sbr. 3 

Austurleit Flóamanna er áskilin rekstrarleið fyrir fjallsafnið niður með 
Þverá um Fossanes á þjóðveginn, þar sem skemmst er og minnst til baga. 

36. gr. 

39. ør. 

Um dråttarskyldu i réttum. 

Skylt er hverjum fjáreiganda, eða þeim sem á fjárvon í réttum, að hafa þar 
nægilega marga menn til að draga fé sitt. bæði í aðalréttum og skilaréttum, þar 
á meðal báðum Dælaréttum, og hirða þar að loknum réttum 

  

bað fé er þeir eiga. 
Öllum sem afréttarnot kaupa er skylt að láta draga fé sitt í aðalrétt hlutaðeig- 
andi sveitar, og óheimilt er þeim að láta það sanga ódregið í úrgangi til annarar 
réttar. 

10. gr. 

Um lögreglu í réttum. 

Allir, sem úl þess eru kvaddir að sjá um að draga og hirða fé í réttum, 
skulu vinna að því verki trúle Sa og kappsamlega, en ekki mega þeir draga meðan 
inn er rekið. Allir, sem í réttir koma skulu hegða sér þar siðsamlega á allan 
hátt og engar óspektir gera, svo og varast að tefja þá sem þar eiga að starfa að 
því að hirða féð, nema brýna nauðsvn beri til. Fjallkongar í aðalréttum og hrepps- 
nefndir, eða þeir hreppsnefndarmenn, sem sérstaklega hafa slíkt á hendi, í öllum 

Ss 
réttum, skulu sjá um, að allt fari fram með reglu. er lýtur að hirðing 

  

en önnur lögregla hvílir á sýslumanni cg hreppstjórum. Skylt er sýslumanni að ul 
vera í aðalrétt Flóamanna. til að ha da þar reglu. En seti hann það ekki vegna 
embættisanna eða annara lögmætra hindrana. setur hann annan mann Í sinn 
stað og tilkynnir það í tíma viðkomandi hreppsnefndum eða birtir það almenn- 

8! ingi. Í öllum öðrum réttum ber hreppstjórum að halda lö ;greglu, nema sy:    sJumadur 
hafi i tima kvatt til bess annan og tilkynnt það í tíma hlut tadeige ndum. 

Um úrgangsfé úr réttum. 

  

Úrgangsfé úr öllum réttum, nema 2. og 3. Skaptholtsrétt, seli 
andi hreppstjórar þegar að afloknum réitum. 

Úrgangsfé úr skilarétt Gnúpverjahrepps reka eftirsafnsmenn Flóa- og 
Skeiðamanna til fyrri Dælaréttar
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ld. ør. 

Um markalysingar. 

Allir hreppstjórar rita markalista yfir það óskilafé sem þeir selja, og senda 

þá til birtingar í alla hreppa milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár), svo og í Grims- 

nes- og Biskupstungnahreppa. 

Yfir allt það fé, er hreppstjórar fyr eða síðar á haustin hafa selt við almenn 

uppboð, og ekki hefir spurzt eigandi að. semja þeir markalista og senda þá ein- 

um manni, er sýslunefnd hefir tilnefnt, eigi síðar en fyrir árslok, en hann annast 

um að Öll mörkin, ásamt samkynja mörkum úr vtra hluta sýslunnar, verði prent- 
uð í einu lagi og í réttri röð í Lögbirtingablaðinu, eigi síðar en fyrir lok næsta 
febrúarmánaðar. 

15. 

Um borgun fyrir marklýsingar. 

3 

i 

Fyrir að semja og senda markalista skal greiða hreppstjórunum í Hruna- 

manna-, Gnúpverja-, Skeiða- og Villingaholts hreppum borgun eftir reikningi, er 

sýslumaður samþykkir. Aðrir hreppstjórar semja sína markalista borgunarlaust. 

Fyrir samningu aðalmarkalistans á óskilafé, sem prentaður er í Lögbirtinga- 

blaðinu, má borga á sama hátt. Kostnað Þennan, ásamt prentunarkostnaði aðal- 

markalistans, skal taka af andvirði hins selda fjár, ef nokkuð verður, en ella af 

sýslusjóði. Allir reikningar hér að lútandi skulu lagðir fyrir sýslunefndina. 

16. ør. 

Um meðferð á óskilahrossum. 

Óskilahross skal reka til aðatrétta og skilarétta. Þau hross sem ekki ganga 

þar út skal hreppsnefnd koma í gæzlu segn hæfilegri þóknun, er greiðist af 

eiganda þeirra eða andvirði. Hreppstjóri skal þegar skrifa upp mörk á Þeim og 

senda í þá hreppa, sem helzt geta verið Hkur til að hrossin sé úr. Verði þau ekki 

gengin út eftir 3 vikur, skal hreppstjóri selja þau við almennt uppboð, er aug- 

lýst sé í þeirri sveit og næstu sveitum með nægilegum fyrirvara. Síðan lýsir 

hreppstjóri þeim í Lögbirtingablaðinu með ht, auðkennum og marki. ef mörkuð 

eru. Þau óskilahross. sem finnast kunna á öðrum tima árs, og eigandi þekkist 

ekki að eða byr utan hrepps, þótt þekktur sé. má afhenda hreppsnefndinni til 

ráðstöfunar, og lætur hún, ef henni svo sýnist, fara með þau sem önnur óskila- 

hross. Hreppsnefndum er heimilt að láta halda hrossarétt haust og vor, þá er 

þeim þykir þurfa. 

Andvirði éskilahrossa sem enginn getur helgað sér, innan þess tímatakmarks St 

sem åkvedid er i 47. gr., rennur i sveitarsjod bar sem gripirnir koma fyrir. 

17. gr. 

ítlausnarrétt og andvirðisgreiðslu óskilafjár. 

  

Missiris útlausnarfrestur er á seldum hrossum, en enginn á sauðfé. Hross 1 

falla eiganda meðan útlausnarfresturinn stendur vfir. Andvirði seldra kinda og



ÞJ
 nm 

gripa fá eigendur allt til septembermánaðarloka árið eftir að selt er, að frá- 
   

dregnum öllum kostna 

    

    

  

Eigi þarf að lvsa ómer! koma eftir aðalréttir og 

skilaréttir, né heldur því fé. ; brunnið á evrum, sora- 

markað eða að öðru leyti svo illa markað, markglöggir kki sert 

úr markinu, og skal það al i i 

glögglega sannað eign sína, fær að kostnaði frá- 

Hr um ómörkuð eða 

  

dregnum. Sama gil sauðfé. 

Um leifar andvirðis óskilafjár. 

  

Andvirði þess óskila ir úr eflirleitum og ekki gengur út, renn- 

er eftirleitir annast. En það af andvirði annars óskila- ur óskipt til þeirra hrepp: 

   

      

fjár, sem enginn getur helgað sér innan hins ákveðna tíma og eigi hefir 

gengið í markalýsingakostnað, rennur í sví sjóði h nna þannig. að Hruna- 

mannahreppur og 

selt, en andvirði þess sem selt 

þessi nær yfir, skiptist mi 
árslok næst eftir að 

iplir þeim og stendur 

hlutaðeigandi sveitarsjóðum skil en á næstu manntals-    

  

þingum. Með sam ða minna af fé þessu 

óskiptu til að fjárskilum og varðar 

  

alla hlutaðeigandi hreppa 

  

Um 

Tndirnar 

  

   á ir < a Ea arma hátt TátsrA 1 réttir geta þær á sama hátt látið h
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107 51. er. 

15. sept, Um óskilafé á vorin. 

Oskilafé sem kemur fyrir í síðustu vorsmölun skal reka til rétta. Innan- 
sveitarmenn hirða sitt fé, en utansveitarfé skal hlutaðeigandi hreppsnefnd láta 
ganga til eiganda eða reka til afréttar. Sé það fé í ull, skal það rúið. og ómörkuð 
lömb mörkuð. svo sem við verður komið. Kostnað við rúning og mörkun borga 
eigendur, og skal hreppsnefndum skylt að sjá um innheimtu þess, en kostnað 
við skil á fénu eða upprekstur skal telja með fjallskilakostnaði þess hrepps. 
er upp lætur reka. 

52. gr. 

Um haustsmalanir. 

Eftir veturnætur skal almenn smölun fara fram í öllum hreppum annan 
hvern þriðjudag, þar til er fé er tekið á gjöf. og jafnframt daginn áður á Öllum 
fjallajörðum. Skal þá hver bóndi halda öllu því sauðfé og hrossum, sem aðrir 
eiga Í landi hans, til réttarinnar í hreppnum, og því réttað þar smaladagana í 
Skeiða- og Flóa hreppum, en daginn eftir í Hrunamanna- og Gnúpverja hreppum. 

Fyrsta smölun eftir veturnætur fari fram þriðjudaginn annan í vetri. 

DD. ET. 

Um skil á fénaði. 

Hverjum bónda ber að hreinsa vel heimalönd sín af öllum óskilum við 

hverja almenningssmölun vor og haust, og halda öllu fé annara sem Þbegt til 

skila. Bregðist fyrirskipuð smölun hjá einhverjum, án bess að lögmæt forföll 
komi tl, varðar það sektum. Verði einhver ber að því að smala illa heimalönd 
sín við almenningssmölun, hefir hreppsnefnd vald til að setja tilsjónarmann 
við smölun hans. eða bå að láta framkvæma hana. hvorttveggja á hans kostnað. 
sé einhver svo mannfár, að hann geti ekki af eigin rannmleik smalað heimaland 

a itt, þá er boðið er, ber hreppsnefnd að útv 1onum styrk tl þess, ef fáan- c 

legur er. á hans kostnað, nema því aðeins að sveitarfélagið vilji styrkja til þess 

ókeypis. Ol vísvitandi vanskil á fénaði varða sektum. nema baun sé svo vaxin, i i 

20 byngri refsing liggi vid. 

od. gr. 

Um meðferð á fénaði. 

Þess skal jafnan vandlega sæta, hvenær sem fé er smalað eða rekið á milli, 
| cttað eða geymt, að fara svo vel með féð sem framast er unnt: vist handleika 

"en þörf gerist, eigi láta það standa inni í svelli nema seim    NR 
það eða 

skemmst, láta vera of þröngt um það né fara svo með það á annan hátt, 
sem gelur ið það fram vfir þörf. Álar slíkar óþarfapvndingar ber að mela 

  

sem illa meðferð á skepnum.
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55. gr. 107 

Um óbþrif á fénaði. 15. sept. 

Ef vart verður við cinhver iskyggileg óþrif í fénaði, skal þegar taka það 

frá öðrum fénaði og tafarlaust tilkynna það hreppstjóra, er þá lætur rannsaka 5 . . 

bad og segir syslumanni til, ef hætta bykir å ferdum. 

VII. KAFLI 

Um rekstra á sölufé. 

Um rekstrarmenn. 

Íverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir menn, NK duglegir og 

vel útbúnir. En það telst nægileg tala ef 2 menn reka allt að 100 fjár, 31 nenn 

allt að 200 fjár og 4 menn allt að 100 fjár, og svo fleiri menn eftir líkri tiltölu 

ef fleira fé er tekið í einum rekstri, en ekki mesa þeir jafnframt hafa annað á 

hendi, ef ekki er betur mennt. Ekki mega að jafnaði vera færri en 2 rekstrar- 

menn hversu fátl sem rekið er. Þó má einn maður reka, ef ekki eru reknar 

nema Í5 kindur, þó aðeins með samþykki hreppstjóra þess hrepps sem rekstur 

er úr, og þarf sá er rekur að geta sýnt leyfi frá honum, ef krafist verður. 3 

Um rekstrarforingja. 

Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávalt einn vera yfir- 

rreglum sé hlvtt, og ber hann ábyrgð 

  

maður, er annist um að þessum rekst: 

því gagnvart þeim er kynnu að kæra, en aðgöngu á hann aftur að samrekstrar- 

mönnum sínum, ef þeim er um að kenna. Þó hvílir ábyrgðin aðeins á hverjum 

einstökum rekstrarmanni er brytur, er brotið er svo vaxið, að það á undir al- 

menn hegningarlög. 

58. gr. 

Um rekstrarmark. 

Allt fé í sölurekstrum skal vera auðkennt með ákveðnu tekstrarmarki, er 

sé í svo glöggt, að það sjáist tilsyndar í björtu, og svo traust, að það máist ekki 
' þótt votviðri gangi, og sé samskonar rekstrarmark á öllum kindum í sama 

rekstri. 

99. gr. 

Um áning og áfanga. 

Reka skal hægt og gætilega, æja nógu oft og hafa áfanga eigi of langa. Eigi 

má æja í slægjulöndum meðan hevannir standa yfir, en úr því má æja hvar 

sem vill, hvort heldur í byggð eða óbyggð.
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107 60. gr 

15. sept. Um vörn við bví, að tjón verði af rekstrum. 

Svo skal rekstrum haga. að sem minnstur bagi verði að, þeim er þau lönd 

  

  
eiga, sem tm er rekið. Varast s 

x 
kal, að kstrum lendi saman við annað fé, ef 

  

hjá því verður komizt. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að 

  

a, og aldrei úr því 8 
1 

  

skvggja til muna, nema bryna nauðsyn 

  

dimmt er orðið. Svo má aldrei leggja upp nieð rekstra fyr en markljóst er orðið. 

   Nú ber svo til að öðru fé     
   

    

urinn, ef á ferð er, en ja aftur af stað með om
 

8 lkvöddum skilríkum 

  

hann, ef í bv 

mönnum. felur enginn skor til þess er fær, og 
IT 

ella ber rekstr- 

  

ber að gera það ókeypis, ef þí 

armönnum að greiða þóknun fy 

  

kurði sýslumanns, ef á greinir, en 

aðgöngu ei rekstrarmenn með bá borgun að eigendum fjárins. ef þeim hefir 

  

ekki verið sjálfum um að kenna 

OZ. ør 

Um talning á rekstrinum. 

að feð dreifi 

aftur. Vanti 
         

     

  

    

sér nokkuð til muna, bæði 

      þá fé 1 reksturinn, tl gera aðvart un á næsla komið og 

biðja fyrir það, sem v En ef fleira er komi n honum á    

  

      

ud fylgja, skal á næsta bæ sem að er ilja bad frå, VIS] . 

ndum að skað-    sem að hefir komið, og sjá Gl að 

lausu. 

63. gr 

U a fiårtoku i rekstra. 

  

     fé annara 1 rekstur heimildarlaust, 

  

x skal hann bæta það eigendum að fullu eftir samkomulagi, eða eftir mati óvil- 

hallra manna, er sýslunaður tilnefnir, ef með þarf. Sannist það, að slíkt hafi 

    verið gert af skeytingarleysi, varðar þa fyrir hverja 

kind sem þannig er tekin, til sveitarsjóðs þess hrepps, sem land á þar sem brotið 

cr framið, nema því aðeins. að brotið eigi undir almenn hegningarlög
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un
 

IX. KAFLI 

Almenn åkvædi. 

64. 

Um urskurdarvald. 

GT gr. 

Í öllum beim atridum, sem eigi er minnst å i bessari reglugerd, en eru sam- 

kyns eða skyld að efni, skulu hreppsnefndir ráða því, er snertir þeirra eigin 

sveitir, þó svo, að það komi ekki í bág við landslög né reglugerð þessa, né 

skerði skýlausan rétt annara sveitarfélaga. Bera skulu hreppsnefndir þau at- 

  

riði, er að þessu lúta, og þær hafa ástæðu tl að ætla, að almenning varði, undir 

sveitunga sína, og ber þeim að taka sem mest tiilit til óska almennings, ef þær 

eru á rökum Þbvggðar., en skera verða hreppsnefndir úr sjálfar, ef á greinir. 

Syslunefnd ræður í þeim atriðum, er hagsmunir tveggja hreppa eða fleiri í 

sýslunni koma í bág hverir við aðra. Þá getur hún veitt leyfi til, að hér að lút- 

andi mál, sem að lögum bera undir hana, seu lögð í gerð. Stjórnarráðið ræður, 

ef í málum þessum greinir á við aðrar sýslur. 

65. gr. 

Um sektir og málssóknir. 

> 26) Brot gegn reglugerd bessari varda 1—100 kr. sektum, sbr. på 45. og 683. gr. 

Uppljóstrarmenn eiga heimting á fjórðungi sektar, en hinn hlutinn rennur í 

sveilarsjóð eða fjallskilasjóð þess hrepps, sem brot er framið í. Ef brotið er 

framið í afrétti, skal svo lita á sem brotið sé í þeirri sveit, sem næst Hegur þeim 

afrétti, sbr. þó 16. g HS 

66. gr. 

Um ógildingu eldri ákvæða. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjárskilareglugerð 22. júlí 1916 > >» 

fyrir hreppana milli Pjorsår og Hvitår (Olfusår) i Årnessyslu, svo og reglugerdir 
} 

10. september 1917 og 20. maí 1919 um breytingar á þeirri reglugerð. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Árnessýslu hefir samið og samþykkt sam- 

kvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 12, 1927, staðfestist hér með til þess 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eig: 

að máli. 

Afvinni- og samgöngumálaráðuneylið, 15. seplember 1934. 

Hermann Jónasson. 

Pall Pálmason. 

1934 

107 
IS. sept.
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109 
nóv 

REGLUGERÐ 

um skipun slókkviliðs og brunamála í Ytri-Akraneshreppi. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar 

1. gr. 
Yfirstjórn brunamála í Ytri-Akraneshreppi skal falin 3 manna nefnd. og 

ciga sæti i henni oddviti hreppsnefndar, sem formaður nefndarinnar. slökkvi- 
liðsstjóri og einn maður, er hreppsnefnd kýs til 3 ára í senn. 

srunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar, eftirlit 
með, að fyrirmælum laga um brunamál og teglugerðar þessarar sé í einu og öllu 
framfylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið lögreglustjóra eða 
slökkviliðsstjóra. 

II. KAFLI 

Hver slökkvitæki hreppurinn skuli eiga og viðhald þeirra. 

2. gr. 
Ytri-Akraneshreppi er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti 

þessi slökkvitæki og áhöld: 

Véldæla með slöngum og tenglum, minnst 50 vatnsfötur, rafknúinn bruna- 
lúður, áhaldakerru, brunasegl og björgunarsegl, auk annara minni áhalda. 

Áhöldum öllum skal á kostnað sveltarsjóðs haldið vel við. Skal smyrja 
vélar og vagna svo oft sem þess er þörf og reyna dælur ekki sjaldnar en einu 
sinni á mánuði. Ef brunamálanefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða 
endurnýja þau. skal hún senda hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en 
hreppsnefnd tekur ákvörðun um tillöguna skal leitað umsagnar Brunabótafé- 
lags Íslands. 

3. gr 
Öll tæki til brunavarna skulu sevmd í slökkvistöðinni. Skal þein haganlega 

fyrir komið, svo greiður verði aðgangur að þeim, er á þarf að halda. Lykill að 

slökkvistöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra, og svo marera úr slökkvi- 

liðinu, sem þurfa þykir. Brunamálanefnd getur ákveðið að geyma 1 lykil í smá- 

skáp með glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvistöðinni skal 
haldið við á kostnað sveitarsjóðs.
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1. gr. 109 

Hreppsnefnd rædur, eftir Uullådgum brunamålanefndar, mann cda menn til 12. nåv 

ið hirða eða hafa umsjón með slökkvitækjunum, og ber hann eða þeir ábyrgð 

á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim sé vel við haldið 

5. gr. 

Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá yfir slökkvi- 

tæki þau, sem hl eru, og skal þess jafnframt setið, hver slökkvitæki hafi verið 

keypt á árinu og hver hafi gengið úr sér 

ll. KAFLI 

  

Hver slökkvitæki húseigandi skuli ra sér og láta fylgja húsi sínu. 

6. gr. 

slökkviliðinu afnot lausastiga á hæfilega mörg- 

r að höndum. 

þar sem. ibúðarherbergi eru á 2. og 3. hæð, ofan 

kjallara, skal fylgja hægi ega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo lang- 

Í herbergi hússins. Skal stiginn og a á efsta ibúðarh 

fyrir slökkviliðið. 

Slökkviliðsstjóri skal tryegy: 

tm slóðum víðsvegar 1 kauptúninu er eldsvoða be 

Hverju timburhúsi, 

117 ml 1111 As 13111 1 1 
Ur, Að hann hál Upp Í GÍUGG 

    

Gu 

krókstjakinn geymdur á ilte knum stað, er sé aðgengilegur 

7. gr. 

fnd setur, að fengnu samþykki hreppsnefndar, Brunamálanef 

hverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús, smiða- Í 

stofur þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu hú: 

að viðhalda slíkum slökkvitfækjum og endurnýja þau, 

nm þess að verjast eldsvoða eða slökkva eld. 

brunahætta 

látið setja í sér- 

sins. 

  

  

Húseigandi er skyldur og 

ckki må nota þau til neins annars € 

setur skvldað húseigendur, bar sem óvenjuleg Brunamálanefnd 

er, til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, slökkvi- 

áhöld af þeirri gerð, er Brunabótatélag Íslands tekur gild. 

IV. KAFLI 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

8. gr. 

Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans, vara-slökkviliðsstjórinn, er yfir- 

órnandi alls slökkviliðsins. Auglysa skal tvisvar árlega (í marz og 

" eru upp aðrar sveilarstjórnarauglýsingar, hver 

yfirmenn í 

maður og stj 

september) á stað þar sem festar 

sé slökkviliðsstjóri, hvar hann byr og hverjir séu honum næstir 

slökkviliðinu. 

slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri mega aldrei vera báðir burtu úr 

á, og þó því aðeins, að þeie hreppnum í senn, nema alveg sérstaklega standi
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109 tilkynni brottför sína tímanlega, og settur sé slökkviliðsstjóri í þeirra stað á 

12. nóv. ineðan í samráði vð brunamálanefnd. 

9. gr. 

Allir verkfærir karlmenn 20 60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í hreppn- 

um, að undanskildum presti, læknum, lvfsala og símastjóra, og þeim mönn- 

um, sent með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun séu ekki færir til 

vinnu, eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar eða 

eldsvoða, að eigi sé börf fyrir alla, skulu þeir eltu ganga fyrir með hvild. 

10. gr. 

Í slökkviliði hreppsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir menn: 

Slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, 18 liðsmenn og 2 brunaboðar. 

11. gr. 

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra, eftir tillög- 

unt brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkviliðs- 

ins, eftir tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri setur sagt upp liðsmönn- 

un slökkviliðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til þess, og ráðið 

aðra menn í þeirra stað til bráðabirgða, en þó skal hann gera brunamálanefnd 

grein fyrir brottrekstrinum, og ræður hún síðan menn í stað þeirra, sem vikið 

hefir verið úr Hðinu. Allir Hðsmenn úr slökkviliðinu eru skyldir að tilkynna 

slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum ekki geta gegnt 

starfi sinu í slökkviliðinu. Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkvi- 

liðsstjóra, ef þeir fara burt úr hreppnum daglangt, og liggur sekt við, ef út af 

er brugðið. 

12. gr. 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri hafa fasta þóknun fyrir starfa sinn, 

eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. Aðrir liðsmenn slökkviliðsins fá greiðsl- 
ur fyrir starf það, er þeir vinna í þjónustu þess við að slökkva eld, eftir gjald- 

skrá, er hreppsnefnd setur í janúarmánuði ár hvert. 

Þeir, sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá skemmd- 

irnar endurgoldnar úr sveitarsjóði eftir mati, nema öðruvísi semjist um. 

13. gr. 

Hreppsnefnd ákveður, ettir tillögum brunamålanefndar, hver einkenni 

slökkviliðið skal bera þegar það er að starfi sínu. 

14. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á, að ávallt 

séu nægilega margir í slökkviliðinu og að það sé vel ætt. 

Þegar eldsvoða ber að höndum ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli 

fyrir komið og allt hvað gera skuli til þess að slökkva eldinn og varna útbreiðslu 

hans. Þó má ekki rífa niður hús til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki 

lögreglustjóra komi til, eða þess, sem fer með umboð hans við eldsvoðann. Ef
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slökkviliðsstjóri er forfallaður, gengur varaslökkviliðsstjóri í hans stað. og sé 

hann heldur ekki viðstaddur, þá hefir yfirstjórn á hendi sá af lHíðsmönnunum, 

sem slökkviliðsstjóri, í samráði við brunamálanefnd. hefir fyrirfram ákveðið 

til þess. 

15. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til æf- 

inga og til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er 

innan hreppsins, og hlýða þá í öllum atriðum öllu því, er yfirmaður hans skipar 

honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanns yfirgefa eldsvoða áður en slökkt 

er, né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið 

16. gr. 

Lögreglustjóri er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, er viðhalda skal góðri 

reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd kveður í flokk þennan, 

eftir tillögum lögreglustjóra. hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru 

til þess að vera í slökkviliðinu. Lögreglustjóri ákveður, í samráði við slökkvi- 

liðsstjóra, skipulag lögreglusveitarinnar og starfssvið hvers einstaks í henni. 

Skylt er lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æfingar, sjá 

slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum og annast um, að engir óvið- 

komandi menn gangi of nærri húsi því. sem brennur, eða flytji þaðan neitt burtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni. annast brottflutning og 

aðhjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá, er sekir 

verða um brot. og kærir þá. 

Umferð má banna um götur, þar sem þess þarf með. 

Vv. KAFLI 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

17. gr. 

Heimilt er að taka vatn, til þess að slökkva eld og til æfinga, úr brunnum og 

vatnsbólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn sé 

tekið úr vatnshönum í húsi hans tilað slökkva eld, og má enginn, sem í húsinu 

er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum i 

húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld er sérhverjum húseiganda skylt að leyfa 

slökkviliðinu tálmunarlaust aðgang og umferð um lóð sína, en fullt endurgjald 

komi fyrir skemmdir, ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur er sérhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefir. til þess 

að flytja vatn og tæki slökkviliðsins. Ef tæki, sem lánað hefir verið, skemmist 

eða týnist, skal fullt endurgjald koma fyrir það úr sveitarsjóði. 

Meðan verið er að slökkva eld eru hreppsbúar, er vatn taka úr sömu vatns- 

veitu eða brunnum, skyldir að takmarka vatnsnotkun sína sem mest má verða
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109 18. gr. 
12, nóv. Það er skylda allra. sem viðstaddir eru eldsvoða. hvort sem þeir eru í slökkvi- 

X lidinu eda ekki. að láta í té alla þá aðstoð, sem þeir geta. cf slökkviliðsstjórinn 
X 

krefst þess. og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. KAFLI 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

19. gr 

Reykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári af manni, sem hreppsnefnd ræður 
til þess starfa. Þó getur hreppsnefnd, eftir tillögum Þbrunamálanefndar, á- 
kveðið að hreinsun skuli fara fram oftar, ef sérstakar ástæður eru til. Bruna- 
málanefnd skal. eftir fyrirmælum hreppsnefndar, einu sinni á ári hverju 
láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum í hreppnum. og lita eftir að 
þau séu lögum samkvæmt, og að reykháfar hafi verið nægilega hreins- 

aðir, svo og aðgæta. hvort púðurbirgðir, sprengiefni og önnur eldfim 09 

hættuleg efni séu geymd sem vera ber samkvæmt lögum um Þbrunamaál og 

ákvæðum reglugerðar þessarar. Skoðunarmenn skulu oe Hta eftir, hvort 

stigar og krókstjakar eru nothæfir og geymdir þar sem þeir eiga að vera 

Á sama hátt skal líta eftir sérstökum slökkvitækjum, ef þau eiga að vera í hús- 

inu. Skoðunarmenn skulu gera skýrslu um skoðunina, er afhendist brunamála- 

  nefnd og sendist Brunabótafélagsi Íslands. ef óskað er 

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, skal 

það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita búseiganda stuttan frest ti) þess 
að lagfæra gallana. Skal þá að frestinum liðnum ný skoðun fara fram. Komi 
þá í ljós við hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því. sem að var 

fundið. skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur fram 

ábyrgð á hendur hinum Þbrotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það er lag- 

færa þarf. Auk þess greiðir hinn brotlegi allan kostnað við síðari skoðunina. 

VIN. KAFLI 

Um brunaboðun. 

20. gr. 

Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða. að tilkynna bað 

slökkviliðinu þegar í stað. Næturverðir, ef nokkrir ern, skulu á göngum sinum 

um kauptúnið hafa sérstakt eftirlit með þvi, hvort eldur er að kvikna í húsum, 

og tilkynna það þesar í stað slökkviliðsstjóra, brunboðum og öðrum úr slökkvi- 

liðinu, lögreglustjóra og simastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun 

verður gerð, slökkviliðið kallað saman með því að hefja brunakall um kaup- 

lúnið með brunalúðrum.
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VIIL KAFLI 
   

     
Ymsar almennar varúðarre r töl að fvrirbvegja eldsvoða. 

21. gr 

Y gölum, slakkstæðu torgum eða á almannfæri. eða milli húsa eða í görð- 

hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af slökkvi- 

eldstæðið skuli útbúið og hverra varúðar- 

menn alltaf vera við eldinn meðan 

gilda um lýsisbræðslu, tjörugerð og 

    

a úti við má ekki bera eldsglæður 

nema 1 lokuðum í kauptúnslóðunum má ekki kveikja Þál eða 
1 

halda brem "glustjora komi til. 

    

íkol. mór eða annað eldsneyti má ekki Hegja fyrir utan hus 

og veitir brunamálanefnd aðeins sani- 

af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og 

brunamálanefnd leyfi. Ákveður hún 
       

trjástaflinn megi vera, hve langt bil 

rlægð frá næsta húsi, sem þó má aldrei 

viðarstafla hærri en 4 metra og ekki 

la standi þá staflarnir ekki nær hver 

  

rra, og ekki nær húsi en 6 metra. 

og Öðrum eldfimum vökvum skulu 

  

heldum eirðingum, og hvergi nema 

ðir af vökvum þess-       
1 steyptuin loftum eða steinsteyptum kjöllurum 

þessu fer samkvæmt Im undanþágu frá 

   

  

af slíkum eidfimum vökvum á bersvæði eða ann- 

arsstaðat má lögreglustjóri láta flytja þær í burtu á 

kostnað eiganda 

sem gevmdar eru birgðir af steinolíu, terpintinu, benzini eða áþekkum 

skal 

  

arúðarreglum fylgt:     

  

steinoliu eða 175 lítrar af benzini eða 

bera um geymslustaðinn eld eða ljós, 

ekki kveikja á eldspitum né reykja þar 

oldstór, revkháfar eða hitaleiðslur, sem 

rar af steinoliu eða 175 ltrar af benzini 

  

  
eða álíka eldfimum vökvum, og þær seymdar utanhúss, í görðum eða pori- 

um þar sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar um ljós, 

1934 

109 
Í > nóv.
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109 að það sé í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja né bera. Ekki má 
12. nóv heldur taka þar ljósvökva úr tunnu eða stærra iláti við ljós. nema ljósið sé 

í lokuðu ljóskeri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. Séu slíkar 

birgðir geymdar innanhúss, skal gæta sömu varúðar og undir a.-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzini eða álíka 

eldfimum vökvum må geyma í sölu- og smíðahúsum. en þá skulu þær 

geymdar á afviknum stað í málmíláti eða lokuðum flöskum. Skal þó gætt 

sömu varúðar og undir a.-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er með eld eða ljós, má ekki 
taka úr íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 10 stiga hita hundi- 

aðsmælis (Celsius), t. d. benzin. 

c. Par sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni. í sölustöðum eða 

smiðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á sólf í húsi 

skal hann þurrkaður upp þegar í stað svo vel sem hægt er. Í húsum må 

aldrei geyma eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé á- 

breiða, sem ekki er eldfim. Þar sem geymdir eru meira en 200 litrar af 

steinolíu eða 40 litrar af benzini eða álíka eldfimum vökvum. má engin 

vinna fara fram nema undir eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt 

staddur. Ella skal geymslustaðnum lokað. svo óviðkomandi komist þar 

ekki inn. 

f. Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins, nema sam- 

kvæmt fyrirlagi lögreglustjóra að fengnum tillögum brunamálanefndar. 

Hvergi má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhúsum 

en 25 metra, og skal frágangur allur vera svo rammbvggilegur, að sen 

ntiinnst eldhætta stafi af. Tóbaksreykingar mega ekki fara fram í nánd við 

geymana. Tæmdar benzintunnur skal jafnharðan flytja í burtu 

sg. Landflutningur á benzini og olíu í stærri stíl, svo og fylling benzin- og olíu- 

sevma má ekki fara fram nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir 

fyrirmælum brunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farms- 

móttakanda. . 

h. Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg 

þar sem það er auðvelt til aflestrar 

24. gr. 

Í smíðahúsum handiðnaðarmanna, sem fást við trésmíði. skal sæta þess- 

ara varúðarreglna: 

a. Eld má ekki fara með, nema í eldstæðum eða ofnum, og tóbaksreykingar 

skutu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi úr málmi, er 

sé að minnsta kosti 50 em. á hæð. og sé hann þannig áfastur ofninum. að 

allar glæður og eldur úr ofninum detti í kassann. 

b. Þegar limpottur er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu. er 

nár a. m. k. 8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal 

beygð upp á við.
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Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinoliuvegglampa eda 

lokað ljósker, en hvorki borðlampa né kertaljós 

Ekki má fleygja eldspytu á gólfið, þegar kveikt hefir verið á henni, heldur 

skal fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða á annan stað 

þar sem vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 

Tréspænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir mega ekki hgeja dreifðir um 

smíðahúsgólfið dag frá degi. Á hverjum degi að endaðri vinnu skal þeim 

sópað saman og þeir bornir úr smiðahúsinu, eða þeim komið fyrir á sér- 

stökum stað í smiíðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af tré- 

spónum skal gevma í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta setur 

stafað af. 

Miklar birgðir af trésmiðaefni mega ekki Uggja í söngum eða stigum. og 

heldur ekki utan við smíðahúsið. nema sérstakt leyfi brunamálanefndar 

komi til. Handiðnaðarmenn, sem fást við trésmiði og járnsímiði, mega ekki 

seyma meira viðarsmiðaefni í járn- og trésmiðju sinni en þarf til þess að 

vinnan verði innt af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smiðahús- 

inu, skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu svo að óviðkomandi menn 

komist ekki í það. 

Í sérhverju smíðahúsi. þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani 

með viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva, af 

þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. 

veitt undanþágu 

jafnaði aðeins Í 

3runamálanefnd getur 

frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar sem vinna að 

2 menn. 

Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest upp 

á vegg, þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smiðahússins skal 

sjá um að reglum þessum sé hlýtt og hinnar mestu varúðar sé að öllu levti 

sætt í meðferð á eldi og ljósi. 

IX. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

IK 25. gr. 

Fastir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 10. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

I. Björgunarflokkur .............. „2. 4 Tiðsmenn 

2. Húsrifsflokkur .. . rr. 2 

3. Vatnsslånguflokkur .... . … 6 

í. Dæluflokkur Í 

5. Stigaflokkur 2000. . 1 

6. Brunaboðar ...... HR 2 

1934 

109 
Í2. nóv 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. 

J. gr. semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt í 

Hann skal og árlega 

og skal hverjum 

34
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109 tilkynnt í hvaða flokki hann skuli vera. Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal 

nóv. merkja á skránni við alla þá. sem hafa mæil 

d. 

5 26. gr. 

Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknun er skylt að mæta, þá er 

eldsvoða ber að höndum, á brunastaðnuim, svo fljótt sem unnt er. Hinir sjá 

  

PI 

  

um flutning stiga og annara björ 

  

   
björgunarflokksins skal vera að bjarg: 

  

lifandi skepnum, og síðast 

öllum dauðum munum, hverju nafni sem nefnast undantekningarlaust. ÁL 
} 

i , 
KOmMa ÞVI 4 SVO Of 

    

   sem hann bjargar skal fara vel með í 

unnt er. Enga björgun má framkvæma. að undanskildu fólki og skepnum, 

, sem gengur í hans stað 

  

nema eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra eða anna 

Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem flokksstjóra, sem hann d i I 

  

setur sérstaklega snúið sér til með skipanir sínar, sem og hinna annara 

flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða 

  

Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rifa það   sem þurfa þykir, eftir skipun 

veðnu verkfæri á bruna- slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt vera með sin ál 

  

slökkviltósstjóra staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir 

  

Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar ínssevmar komi á J Se! 
brunastaðinn, jafnframt dælunum, og skal koma slöngunum svo fyri    

  

kkunnn starfa sem bunu- að þægilegt sé að drepa eldinn. Síðan skal 

stjórar eftir fyrirskipunum yfirmanna 

Dæluflokkur skal mæta við slökkvistöðina 

  

eldsvoða ber að höndum, og hafa dælurnar 

  

að sem slökkviliðsstjóri skipar fyrir, setja ví 

dæla, og knyja handdæluna, verði hún notuð 

vatnsslönguflokkinn í samsetningu slang    Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður 

með því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem 

ur við hús hvers Hðsmanns, nefnd. Sé það á næturþeli, skulu þeir blása i lå: 

þar til hann verður var við og skal liðsmaður þegar gefa þeim merki 

  

| 

um að hann hafi orðið þeirra var. Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, 

nema segja götu og hústölu þar sem eldurinn er. Skulu þeir að afloknu 

brunakalli skyldir til að mæta á brunastaðnum og vinn: ð sem slökkvi-     
    liðsstjóri leggur fyrir þá. Loks skulu þeir skyldir hl að    

æfingar eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 

  

Stisaflokkur skal sjá um að koma stigum beim, sem slökkvitækjunui fylgja 

  

enn bar fyrir i 

  

og sem aðfengnir kunna að vera, å brunastadinn og koma | 
  

tl að vinna 

  

sem slökkviliðsstjóri ákveður. Skulu þeir jafnframt vera skyl 

  

þau verk önnur, er slökkviliðsstjóri kann að skipa þeim ta á bÞruna- 

staðnum. 

Loks má slökkviliðsstjóri í samráði við brunamalanefnd skipa vatnsburð- 

arflokk, svo marga menn sem honum þykir við þurfa. Fyrirliðar flokks- 

ins geta skipað hverjum sem er úr flokknum að aðstoða sig eftir þörfum
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með flutning á vatnsfötum til og frå slåkkvistådinni, og til ad bera vatn ad 

brunastadnum. 

27. gr 

Árlega skal halda minnst 3 æfingar, og er liðsmönnum Öllum (sbr. 10. er.) 5 9 2 J 

skylt að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum Öðrum úr 
skylduliðinu (sbr. 9. gr.), er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri á- 

kveður hvenær æfingar skuli haldnar, en sæta skal um það hagræðis liðsmanna. 

Skal halda skyrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs til Brunabóta- 

félags Íslands til athugunar 

25. or 

Allir lðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða 

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

iiðugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

29. er. 

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

eða á annan hátt brotið á móti brunareglugerð hreppsins, vanda um við þá sem 

gera sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðsstjóra 

aðvart svo fljótt sem unnt er. 

30. gr. 

Allir Hðsmenn eru skyldir til að mæta á slökkvistöðinni, að undanskildum 

ð 

öll áhöld séu komin á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda Gl að sjá um, að 

nokkrum hluta björgunarliðs, sbr. 26. gr., nema þeir séu þess fullvissir, a 

þau komist á brúnastaðinn í nothæfu ástandi. Enginn má fara af brunastaðn- 

um, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. Engin forföll eru tekin gild, önnur en 

veikindi eða fjarvera úr hreppnum 

X, KAFLI 

Sektarákvæði o. fl. 

öl. or. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál. og 
Do 

greiði hinn seki allt að 100 kr. sekt fyrir brot sitt. er renni í sveitarsjóð Ytri- 

Ákraneshrepps. 

Regluserð þessi, sem hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir samið og san1- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 1907, til að 

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

Afvinnu- og stmgöngumálaráðuneytið, 12. november 1934, 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

1934 

109 
12. nåv.
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a. Í Söfnunarsjóði l.....00. . kr. 1962.88 

b. Hjá forstöðunefnd Dyrleifarminningar ..... 32.92 kr. 1995.80 

2. Vextir 1952 .. BR a kr. 115.28 
re ir 999 ey Vextir 1935 0 vers . 122.10 937.38 

Kr. 2233.18 

Gjöld: 

I. Varið samkv. skipulagsskránni 1932 .... kr. 32,92 

Varið samkv. skipulagsskránni 1933 34.32 |. 
kr 67.24 

2. Eign við árslok 1933: 

a. Í Söfnunarsjóði ........... kr. 2180.02 
b. Hjá forstöðunefnd Dyrleifarminningar HR 35.92 

2165.94 

Kr. 2233.18 

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar 

Skútustöðum, 20. april 1954 

Kristin Sigurðardóttir. Kristín Jónsdóttir Kristjana Hallgrímsdóttir



Strornartidindi 1934, B. 6. 269 1934 

ser 

Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna 1934. ==
 

re
d 

Åuglysing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Spánar, undirskrif- 

uð af ráðherra 12. desember 1934 (nr. 66). 
ri 

        
Lög um gengi isvidauka, i konungi 29. desember 1934 (nr 
Fjárlög fyrir árið 1935, undi konungi 28. desember 1934 (nr. 7 

Lög um breyting á lögum nr. um breyting á 1. gr. tolllaga, 

  

nr. 54 Í. júlí 1911, undirskrifuð af desember 1834 (nr. 79). 

   sildarúlvegsnefnd, úffluining á síld, hagnýiingu markaða o. fl., 

at konungi sama da: > 
> 

ög um markaðs- og verðjöfnunarsjóð, undirskrifuð af konungi sama dag 

    
fl, fískimdlanefnd, útflutning á fiski, hagnýtingu markaða o. | 

76). 

  

af konungi sama dag (nr. 

Bréf atvinnu- og samgongumålaråduneytisins til svslumannsins i 112 
saf jardarsyslu, um takmörkun verzlunarlóðarinnar á Hesteyri. 22 

  

Með bréfi, dags. 8. f. m., hafið þér, herra sýslumaður, sent hingað tillö 

sýslunefndarinnar í Norður-Ísafjarðarsýslu viðvíkjandi takmörkun verzlunar- 
lóðarinnar á Hesteyri ásamt uppdrætti af hinni fyrirhuguðu verglunarlóð. 

Út af þessu er hér með samkvæmt lögum nr. 61 10. nóvember 1905, tak- 

mörk svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús á Hesteyri seit eftir framan- 

sSreindum tilögum og uppdrætti svo sem hér segir 

AO utan leigulóð Ketilriðar Ve urliðadóttur Að innan Hnansabakkalækur 

Áð ofan lína 20 faðmar upp frá stórsteaunasflarða ina frá vitri takmörkum inn 

áð vtri kvísl Hesteyrarár, þaðan líma 150 faðmar upp frá stórstraumsflæðar- 

mál að innri takmörkum. 
; } i ramt því að tilkynna yður þetta til frekari birting:       

sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda ú 

skjöl hlutaðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti J 5 Í bp     hreppssjods kostnad glåéggum merkjum å takmårkum verzlunarlé 
  
túrunnar hendi. 

  

sem takmörkin eru ekki glögg af ná 

30. dag desembermánaðar 1934 Ríkisprentsmiðian Gutenberg
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113 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Sjúkrasjóð Sugfirdinga”, ut- 

28. sept. gefin á venjulegan hátt. ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. sept. 195 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjúkrasjóð Súgfirðinga. 

1. gr. 

Sjóður þessi, sem nefnist „Sjúkrasjóður Súgfirðinga“, er stofnaður með 

gjöf til minningar um hjónin Jóhannes Hannesson og Guðrúnu Ólafsdóttur og 

dóttur þeirra Hansínu, og er að upphæð kr. 100.00 fjögur hundruð krónur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign Suðureyrarhrepps, en hagnýta má hann þó aðeins á þann 

hátt, sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnalitið fólk í Suðureyrarhreppi. í sjúk- 

dómstilfellum. 

|. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þannig: Tveimur konum úr stjórn kvenfélagsins 

Ársól á Suðureyri, kosnum á aðalfundi þess. og einum manni kosnum af hrepps 

nefnd Suðureyrarhrepps í febrúar árlega. Stjórn sjóðsins hefir á hendi umsjón 

hans og reikningshald. og annast nm að hann sé á vöxtum Í iryggum opinberum 

sjóði. Hún skal einnig hafa á hendi úthlutun úr sjóðnum og bóka. í bar til serða 

bók, ályktanir sínar um allt það, er starf hennar varðar. Í veir endurskoðendur 

skulu yfirfara reikninga sjóðsins. Er annar kosinn af kvenfélaginu Ársól, á aðal- 

fundi þess. en hinn af hreppsbúum, á sama fundi er kýs endurskoðanda hrepps- 

teikninganna. RBeikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

D. gr. 

Tekjum sjóðsins. vöxtum, gjöfum og tillögum, skal stjórn sjóðsins ráð- 
1 

stafa við hver árslok. samkvæmt tilgangi hans. þó þannig, að aldrei leggist minna 

en hálfir vextirnir við höfuðstól sjóðsins, sem aldrei má skerða 

6. gr. 

Hætti kvenfélagið Ársól að starfa. skal sveitarstjórn Suðurevrarhrepps sjá 

sjóðnum fyrir stjórn. 

Suðureyri, 28. febrúar 1955 

Sigríður H. Jóhannesdóttir.
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i Il. okt 
um breyting á gjaldskrá fyrir rafveituna á Akranesi, nr. 39 frå 21, sept, 1926. vting á g) ! 

I. málsgrein 2. greinar gjaldskrárinnar orðist svo: 

Verð á rafmagni skal fyrst um sinn vera sem hér segir: Fil ljósa 60 aurar 
i fyrir hverja kilówattstund, til iðnaðar 40 aurar fyrir hverja kilów   alistund, og 

50 aurar á mánuði fyrir hvern rafmagnsmæli yfir starfstímann. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir samið 

5 og sampbykkt, stadfestist hér med samkvæmt låégum um raforkuvirki nr. 83 frå 

5 frá 1923, til að öðlast gildi þegar 1 stad og birtist til 1952, sbr. vatnalög nr. í 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. október 1934 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson 

AUGLÝSING 

um staðfesting ráðuneytisins á lögreglusamþvkkt fvrir Keflavíkurhrenp 

  

í Gullbringusýslu. 

  

Samkvæmt lögum nr. 26 frá 8. sept. 1931. um Þreyting á löt 

ktir utan kaupstaðanna, er hérmeð stað- 20. október 1905, um lögreglusamþvk 

eftirrituð lögreglusanm þvkkt fyrir Keflavíkurhrepp i Gulibringusyslu: 

  

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Keflavíkurhrepp í Gullbringusýsiu. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

Í. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

þvrpast saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferðina. Þegar talað er 

tm almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenn- 

ingur fer um, eða er ætlað til almenninssafnota, svo sem leikvellir, torg, brves- 

ur, bólvirki o. s. frv.
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2. gr 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, 

sölubúða. leikhúsa eða annara samkomuhúsa, eða annarsstaðar þar sem almenn- 

ingur kemur saman, skulu menn haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögregl- 

an setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Allir, sem fara um götur kauptúnsins utan gangstétta, hvort heldur eru 

gangandi, ríðandi, á vagni, í bifreið. á hjólum, eða öðrum farkosti, skulu, þá er 

þeir mæta einhverjum, eða einhver vill komast fram fyrir þá, halda sér, grip- 

um sínum og farartækjum á vinstra helmingi akbrautarinnar eingöngu og svo 

nærri götubrún eða gangstéttarbrún. sem auðið er. Sá. sem vill komast fram 

fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó ekki meira en nauðsyn krefur. 

Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefir farartæki á vinstri hönd. Þeir, 

sem fara um gangstéttir skulu jafnan víkja til vinstri handar. en eru þó ekki 

skyldir til að víkja út á akbraut. sé hún til vinstri handar. 

Í. ør. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa. kalla, blístra. svngja hátt, eða hafa 

í frammi annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherj- 

arreglu, eða ónáðar vegfarendur eða þá, sem búa í nágrenninu. 

5. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna. og enginn 

má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða aðhafast 

neitt það, er ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

6. er. 

Á fjölförnum götum, eða þar sem hætta getur af stafað. má ekki leika 

knattleik, paradís, feluleik, „stikk“ eða „klink“. ekki gera rennibrautir, renna 

sér á skautum eða sleðum, eða hafa um hönd aðrar skemmtanir eða leiki, sem 

hindra umferðina. Sömuleiðis er bannað að hanga utan á vögnum, sleðum eða 

bifreiðum, sem eru á ferð um göturnar, eða festa við þá sleða, handvagna eða 

annað, sem til óþæginda getur orðið. 

7. gr. 

Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbvssu. af boga eða öðrum skot- 

vopnum, yfir götu eða á gölu né á svæði. sem almenningur fer um eða ætlað 

er til almenningsnota, né heldur kveikja í púðri, olíu, benzini eða öðrum eldfim- 

um efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, glerbrotum, snjó- 

kögelum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum þeim, er 

vm fara. Nauðsynlegar sprengingar má aðeins gera við götur, torg eða á almanna- 

færi, með leyfi lögreglustjóra, og skal ætið. þegar sótt er um leg fi il slíks, til-
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greina. hver framkvæmi verkið og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unn- 

ið fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sé sætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim 

efni má hvorki sevma í íbúðarhúsum né annarsstaðar, þar, sem hætta stafar at. 

S. Er. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið af eða á 

grimudansleik eða áHadans. Ekki heldur í búningi, sen misbyður velsæmi eða 

raskar almennri reglu. Einnig er bannað að svna af sér hnevksianlegt athæfi á 

almannafæri, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta 

sig klæðum eða gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt 

9. 

Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á al- 

gr. 

mannafæri, skal rådstafa å tryggilegan hátt, þar til þeir eru komnir til sjálfs sín 

aftur. Þeim mönnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt 

athæfi eða látbragð á almannafæri, skal ráðstafa á sama hátt. þar til þeir koma 

til sjálfs sín aftur, og skulu þeir bá ennfremur sæta sektum eftir samþykkt 

þessari fyrir röskun á allsherjarfriði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með 

drykkjuskap sinum og ólátum. 

10. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggju kauptúnsins eða annars- 

staðar svo nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

11. gr. 

Hver så, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja tl nafns sins 

og heimilis, ef lögreglan krefst þess. 

12. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauð- 

svn ber til getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fuiltiða karlmann, 

sem viðstaddur er, til þess að afstyra óreglu eða óspektum á almannafæri, en 

heimtingu eiga slíkir menn á fuHum bótum úr hreppssjóði fyrir tjón, er þeir 

kunna að bíða við það á fatnaði eða limum, en hreppssjóður á aðgang að hinum 

  

seka. 

Il KÁFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

15. gr. 

Enginn maður má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á sötuljóskerum kaup- 

lúnsins, eða snerta á brunaboðum. nema hann þirfi að gera vart við eldsvoða. 

1934 

115 
23. okt
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14. gr. 

Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja 

vörur eða reka aðra atvinnu. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur 

á almannafæri. Þó skal börnum, 8 ára eða eldri, heimilað að selja dagblöð og 

fréttablöð og sömuleiðis aðsöngsumiða að iþróttasvningum, dagskrár og merki, 

er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 

15, gr. 

Enginn má, án leyfis hlutadeigandi umrådamanns, låta fyrirberast í um- 

girtu svædi eða öðrum stóðum, bar sem gengid er inn i hus eda garda, né fara 

inn í hús manna í óleyfi. 

16. gr. 

Stettir meðfram götun skulu eingöngu ætlaðar sangandi mönnum. Ljár. 

saddhrífur, skolvopn og aðra hluti. sem tjón setur hlotizt af, má aðeins flvtja 

eftir götunni sjálfri og skal svo um þá búið, að engin hætta stafi af þeim. Hlaðn- 

ar byssur má ekki bera á götunum eða annarsstaðar á almannafæri. Byssur 

skal ávallt bera þannig að opið viti upp. 

17. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni 

  

   frekar en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga og skal þess ætið sætt að bað seri 6 

sem minnslan farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæðið, 

sent notað var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götunni 

lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá eða tæma og aldrei mega þeir standa 

á gangstéttum. Hreppsnefnd ákveður í samráði við lögreglustjóra hvar á götum 

eða torgum vagnar eða bifreiðar megi standa og setur sérstakar reglur þar að 

lútandi. 

18. gr. 

Á almannafæri má ekki vinna neina vinnu, sem tálmar umferð manna eða 

  

na hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, te sja tré, járna hesta       
19. g gr. 

Ekkert má það hafa í opnum gslugsa við götu, sem niður gefur fallið og 

valdið skaða þeum, er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það 

  

upp á hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og 

  

1 eigendur og umráðamenn húsanna ábyrgð á þeim skaða. er stafar af hirdu- 

leysi þeirra í þessu efni. 

20. gr. 

ínginn má gera skurði í götur eða torg hreppsins né raska þeim á nokk- I 5 >    

urn hátt, nema hann hafi til bess leyfi hreppsnefndar, Fåist slikt levfi, skal verkid
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unnið þannig. að sem minnstur farartálmi sé að, og ætið skal þess sætt, að veg- 

farendur séu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, frá 

því að fer að skvggja að kveldi og þar til albjart er orðið að morgni. Að öðru 

leyti gerir hreppsnefnd og lögreglustjóri þær ráðstafanir. er þurfa þykir til þess 

að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi fram, getur 

hreppsnefnd eða lögreglustjóri. eða bæði í sameiningu, látið ljúka verkinu og 

sett götur eða torg í samt lag aftur. á kostnað þess. er verkið átti að framkvæma. 

21. gr. 

Þegar hús eru bvegð að nyju eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru 

eða öllu leyti, skal eigandanum, ef ' húsið leggur við sölu eða svæði, sem almenn- 

ingur fer um, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar. og sanna 

fyrir honum heimild sína Úl verksins. Hann skal haga sér eftir beim fvrirmæl- 

um, sem lögreglustjóri setur til að afstyra hættu, farartálma eða óþægindum 

fyrir vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri. 

nema þar sem lögreglustjóri leyfir. og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn 

krefur. Mold. möl. leifar af verkefni og annað. sem af byggingunni stafar. skal 

eigandinn færa burtu þegar húsgerðinni er svo langt komið, eða verki þvi, sem 

unnið er að, að því verði við komið. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er flutt í burtu, án þess að annað 

sé gert í staðinn. og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo 

frá rústunum. að ekki stafi hætta. óbrifnaður eða óprýði af 

22. or. 

Palla. stoðir og annan útbúnað við húsasmiðar eða önnur mannvirki, eða 

viðgerðir á þeim, skal gera nægilega Laust. Heimilt er lögreglunni að sera ráð- 

stafanir hér að lútandi. Lausir stisar. sem notaðir eru við aðgerðir á húsum. 

málun, gluggabvott eða þess konar; skulu vera nægilega traustir og kjálkarnir 

búnir járngöddum að neðan. ef stigini er meira en í metrar langur. Lausir stig- 

ar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eflir að dimmt er orðið. Brot 

  

segn ákvæðum þessarar greinar, eða fvrirskinunuim lögreglunnar. hér að lút- 
€ > ” e 5 Nn hn) 

andi, eru á ábyrgð þess. er verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki til- 

greindur, þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

23. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við að það Arni eða einhver hluti þess, 

og setur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið í g lagt fyrir eigandann að rifa 

það eða endurbæta það svo sem þörf gerist til hos að afstýra hættu, innan til- 

tekins tíma. Ennfremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráð- 

  

ge 

stafanir. sem hann telur nauðsvnlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarend- 

ur og aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess. begar steinvegg. trévegg eða ann- 

ari girðingu liggur við falli eða hruni. 

Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt. að hætta gel- 

ur af því stafað fyrir þá, sem um fara. t. d. Þegar göt eru á pöllum eða mann-
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virki fúin, og getur lögreglustjóri bå krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, 
að þeir gangi svo frá þeim að hættulaust sé. 

Ahold, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru 
við bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og 

ir, sem | þau nola, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Sama ábvreð hvílir 

  

eigendum, umráðamönnum og þeim. er verkið framkvæma. og á brotum 

25. gr. 
sporbrautir, sem liggja eftir götu endilangt eða yfir, skulu því aðeins leyfð- 

ar að þær að dómi hreppsnefndar séu nauðsynlegar. Skulu allar síkar spor- 
' falla ofan í veginn þannig. að þær valdi ekki vegfarendum farartálma., 

sem sporbrautir 

   

  

ja yfir götu eða eftir, skulu þeir. sem með vagnana     

h ra, gæta þess, að ekki hljótist tjón af, enda er slíkt á ábyrgð eiganda eða um- 
ráðamanna og þeirra, sem með fara, þá er slys ber að höndum. Geti sá. er með 
vagninn fer, ekki bætt tjónið, ber eiganda eða umráðamanni að gera það. 

KAFLI 

Um reið, lestaflutning og akstur. 

26. gr. 
Þeir, sem ríða eða aka um götur eða stræti, skulu viðhafa alla varúð. og er 

öllum bannað að ríða nema fót fyrir fót fram hjá húsdyrum og fyrir götuhorn 

   út og inn um port eða garðshlið. Svo er og stranglega bannað, ad ri 

  

aðara en hægt brokk á götum kauptúnsins. og eru Þeir, sem riða og aka.    
skyldir til að sera fótgangandi mönnum, sem á undan þeim eru, viðvart í tæka 

É tesla má ekki nota fyrir vagni eða sleða. Hvorki fælna eða slæsa 
má reka lausa um götur kauptúnsins. Vagnar eða sleðar með hesti fyrir 
aldrei standa á sötu eða á almannafæri í hreppnum. nema ökumaður 

  

annar vel hæfur maður sæti hestsins. 

or 
5 

  

nönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðar     úr vegi og jafnvel út af sölum fyrir vögnum, er bei 
4 3 1 7 æfa, ei vagninn keinst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta 

  

1 viðdvöl á götunum en nauðsynlegt er til að taka ofan eða 
láta upp klyfjar. 

28. gr. 

er bannað að ríða eða aka á móli skrúðgöngum og líkfvledum: eða 
{ge 
væl áll 

  

þeim. Skal víkja úr vegi fyrir beim. ef unnt er, eða nema staðar með- 
an þær fara fram hjá.



: gölur kauptúnsins og 

  

Lausa hesta skal jafnan reka 

  

ef þeir eru 

  

aldrei má siga hundum     þar staddir, skít 

Með vagna til vinstri 

handar, sem aut boga. ef 

  

tuhornum og gatna- 

   mótum €« am fyrir vas ða hest. sem á undan fer. Sömuleiðis 

  

er bannað að nema s eða fast við þau eða 

  

nema staðar þar sen fyrir beint á móti hinu megin 

á götunni. 

Slökkviliðið er undanskilið frama 

  

Allir eru 

  

Sama eildir um sjúkra- skyldir að víkja úr vegi 

32. gr 

sum um notkun bifreiða, nr. 70, 8. Um bifreiðar og gerð þeirra fer eftir | 

sept. 1951, eða lögum þeim og reglugerðum, sem þar um gilda á hverjum tím: 

ða bannað umferð Dbif- 

eða til sérlegra óþæs- 

eða hreppsnefnd tak- 

      

d. gr 
Bifreiðar mega því aðeins fara um götur kauptúnsins, að aftan á þeim seu 

  

   

skrásetningarimerki, þar sem eigandi er búsettur og ekkert annað merki 

hjá slysum oe 

aldrei vera 

skammt frá 

  

sletp- 

må þar aldte! 

  

193 

þa
ð |
 

okt
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37. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sinu í tæka tíð þegar hætt 
er við árekstri og ávallt áður en farið er fyrir götuhorn eða vfir gatnamót og 
er hann ekur bifreiðinni aftur á bak. Hætta skal hann að gefa hljóðmerki ef 

hestar hræðast eða verða órðir og ekki má sefa hljóðmerki um leið og bifreið- 

in fer fram hjá hestum. 

  

Bifreiðarstjórar skulu gæta þess. einkum að nætu 1, að gera eigi hávaða 

un nauðsyn fram með hljóðmerkjum. Þeir bera og ábyrgð á því að farþegar í 

vögnum þeirra hafi ekki í frammi hávaða eða söng. 

38. ør. 

Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun bifreiða. 

skal bifreiðarstjóri þegar stöðva bifreiðina, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, 

ef þess er krafigt. og hjálpa þeim, sem slasazt hefir, ef þörf gerist 

Ef hestur fælist eða verður órór, skal bifreiðarstjóri þegar í stað stöðva 

bifreið sína og gangvél hennar. 

3ifreiðarstjóri skal ætið stöðva bifreið sína ef lögreglan sefur honum merki 

um að nema staðar. 

39, gr. 

Ljós skal tendra å bifreidum pegar skyggja fer, en ekki seinna en å beim 

tíma, sem ákveðinn er til tendrunar å gåtuljåskerum 

10. ør. 

Á hverju reiðhjóli, sem notað er, skal vera bjalla, sem sefur hvellt hljóð og 

skulu hjólreiðarmenn láta tl hennar heyra ef hætt er við árekstri og ætíð áður 

en þeir fara fyrir húsdyr. horn eða gatnamót. Skylt er þeim að hafa ljósker á 

reiðhjólunum og hafa þau tendruð er þeir eru á ferð, frá bví að skyggja tekur að 

kvöldi og þangað til bjart er orðið að morgni. 

Ökuhraði reiðhjóla má aldrei vera meiri en 20 kílómetrar á klukkustund. 

Þar sem gæta þarf sérstakrar varúðar má aldrei aka hraðar en svo að stöðva 

megi hjólin þegar í stað. Á hjólum mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru 

gerð fyrir. 

Ef slys vill til. sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal 

hjólreiðarmaður þegar nema staðar, skyra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef 

þess er krafist. og hjálpa beim. sem slasazt hefir, ef þörf gerist. Hjólreiðarmað- 

ur skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um bað. Eigandi 9 æ I i æ 

hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar þau þeim. sem er 

, 

vngri en 15 ára.



279 1934 

þá
 > þm
 

þa
n 

gi
 

okt ts
 

3
 

Alifugla má ekki hafa í kauptúninu frá I. mai til 15. sept,, nema þeir séu | 

afgirtu svæði eða öruggri vörzlu. 

Sauðfénaður og geitfé má ekki í laust inni í sjálfu kauptúninu frekar 

  

ið úir og í haga. Þeir, sem sauðfé eiga, 

um hreppsnefndar. 

  

eri skyldir til að annast 
yr 

4 sa um götur kauptúnsins frekar 

  

má láta hesta eða 

  

en nauðsyn krefur. Fælnir og hrekkjóttir hestar Diega aldrei ganga lausir á göl- 

um í kauptúninu. Ekki má lala hesta standa á eða við sölur í kauptúninu hetd- 

    ur skulu þeir látnir í réttir eða geymdir að húsab Hestacisendur eru skyldir 

að eiga hús fyrir hesta sína og hýsa þá í vondum veðruni 

13. gr 

  

Um hundahald í Keflavíkurkauptúni fer eftir reglugerð nr. 1, 19. jan. 1927 

eða öðrum þeim teglugerðum. er í hennar slað kunna að koma 

V. KAFLI 

Um fridun almenningseigna. 

(4. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla eignum 

    hreppsins. hvort heldur það eru vegir. isból. byggingar, rafáhöld, rafbræðir. 

götuljósker, símar eða annað, sem ætlað er til almenningsnota. Sama gildir um 

víðvarpsúlbúnað einstakra manna. 

15. gr ie 

teikna né mála á hús manna eða girðingar 

  

     had, sem enimdum eða ói ryði. Enginn má heldur 

    rðingar þær. fún eða önnur mann- 

  

virki. Það er bannað at 
1 

um þær, nema með leyfi 

     hátt ildtt 

  

nda eða umr: vísvitandi spila nokkr-     um eignum hreppsbúa. er veldur, bæta fullum bótum 

  

þann skaða, sem hann ge 

16. gr 3 

Enginn má skemma, troða eda spilla å annan hått ræktudum blettum, mat- 

jurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girl er eða ógirt. Ekki má
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115 heldur skemma plöntur né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreit hreppsins eða 
okt. saurga hann á nokkurn hátt. ts

 
W
 

17. or. 
Auglýsingar má ekki festa á íbúðarhús manna án þeirra leyfis. Bannað er 

að festa upp auglýsingar með járnnöglum eða öðrum nöglum á síma- eða raf- 
magnsslaura og aðrar opinberar eignir, eða eignir einstakra manna. nema með 
leyfi hlutaðeisenda. Uppfesiar augl ýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður þes- 
ar þær hafa náð tilgangi sínum. Opinberar auglýsingar má enginn taka niður í 
óleyfi, né skemma þær eða gera ólæsilegar á nokkurn hatt. 

VI. KAFLI 

Um reglu á veitingastöðum og almennum skemmtistöðum. 

18. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala malar og drykkjar 
eða gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lösreslustjóra og æ . 5 BSUS8S J é 
skal lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sam- 
bandi við veitingarnar. Á öllum eistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

19. gr. 

Hverjum, sem hefir veitingasölu, hverju nafni sem nefnist. er skvlt að sera . & J . 5 

allt, sem í hans valdi stendur til að afstýra því. að nokkuð það fari fram í húsi 
hans, sem kemur í bága við velsæmi og sóða reglu. 

50. gr. 

Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalest athæfi eða látbragð, hávaða 
eða nokkra ósæmilega hegðun. eða hafa áhættuspil um hönd. 

öl. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 
11 að kvöldi til kl. 6 að morgni og allir gestir, sem ekki hafa náttstað þar, 

i Í skulu hafa farið út. ekki síðar en ís stundu efiir að lokað er. Þó má selja ferða- 
mönnum greiða á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda samkvæmi. 
dansleiki og aðrar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn vissan lokunar- 
tíma, ef ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og sestir þeirra. Sama gildir 
um brúðkaup og samsæti einstakra tiltekinna manna. 

52. gr. 5 

Enginn má fyrir borgun halda opinberar skemmtanir án leyfis lögreglu- 
stjóra og greiði eftir ákvæðum hans í hvert sinn gjald í sveitarsjóð. 5050 kr. 
Leyfishafi skal ennfremur skyldur að hlýða þeim fyrirskipunum. er lösreglu- 
valdið kann að setja til þess. að varðveita sóða reglu. velsæmi og hreinlæti. 3



heilbri 

  

Leyfishafa er og skylt að hlýða fyri 

  

hreinlæti í húsrúminu, enda skal bað ætið nýræst þá er samkoma byrjar og nægi- 

Sisnefiidar um ræsting og 115 

2 
5 

   
| 

eg nm atlát fil staðar. 

53. gr. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhds skal cigandinn låla gera 

táðhús og salerni, sem gestum er heimili aðgangur að. Skal veitingamaður eða 

húsráðandi sjá um. að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

54. gr. 

Sérhverjum, er sjúkling hefir á heimil sínu. er heimilt að fá bannað, að 

almennar samkomur, sem háreysti seta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans. 

að hætta geti stafað af fyrir ónæði. 

55. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í hreppnum nema með leyfi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum. að því er útbúnað og 

loftrými snertir, sen hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli 

greiða í sveilarsjóð fyrir leyfið annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. 

lögreglustjóri getur veitt leyfi til að halda einstakar kvikmyndasýningar og 

ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

96. Er 

  

sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort 

sem það eru skuggamvndir eða kvikmyndir. getur lögreglustjóri bannað að sýna       

þær. Hann getur og bannað, ef honum svnist ástæða til, að láta börn horfa á 

myndir, sem geta haft vond áhrif á þau 

Vil KAFLI 

Um samgöngur við skip. 

57. gr. 

Lögreglustjóri hefir heimild til, ef hann telur þess þörf Hl trygging: í ggingar góðri 

reglu og velsæmi, að g 5 

skip, er koma frá útlöndum, eða eru útlend, en skyra skal hann þegar í stað < 

stjórnarráðinu frá slíkum fyrirskipunum og bönnum. 

VEL KAFLI 

Um börn á götum kauptúnsins. 

58. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilblyði- 

gr. 5 

iegt eftirlit sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau
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115 eru å almannafæri, Børn vngri en 1; 

  

a mega ekki vera á almannafæri siðar 

  

okt. en ki. 9 á kvöldin á Hmabilinu frá Í. ok! ts
 

nn
 til 31. janúar, ekki seinna en 

kl. 10 frá Í. febrúar til 3ð. frá Í. maí til 30. sept- 

ember, nema þau séu í lan setir bannað börn- 

  

um, sem ekki ganga þar 

  

jum kauptúns- 

  

ns eða við fisk- og pakkhúsin þegar ví er við fiskvinnu eða upp- og út- 

skipun. 

IK. KAFLI 

Um almennt hreinlæti og brifnað 

Heilbrigðisnefndin hefir eft 

  

nennum þriífnaði 

  

lytur. Fer um þetta efni eftir 

12, 6. febr. 1913, eða þeim hei 

kauptún nr. 

síðar kunna að verða 

  

settar fyrir hreppinn. 

[ 

    

Sambykkt bessi gildir epp + Gullbrimgusyslu 

Brot gegn løgreglusambykkt ðar sektum ð 500 í      
ekki Hggur þyngri hegning við að lögum. 

se 
Ef ker     na má vfirsi sem barn dryeir. ir umsjón foreldra 104 id 

  

X 1 ng 1 i eða umráðamanna. er ganga þeim í foreldra stað, skal refsa þeii fyrir yfirsjón- 

ina, en ekki barninu. 

62. gr 3 

Ef einhver lætur bad sem skylda hans er samkvæmt samþykkt þess- 

    

ari eða fyrirskipun lustjóri látið ýra samkvæmt henni, setur lÍógr 

  

sera það. Kostnað við 

  

> 

  

vfirleitt kostnaður sá, sem lei þeim ráðstöt- 

unum, er lögreglustjóri gerir eða lætur gera Hl þess að hindra brot segn því, 

sem bannað er í samþykkt þessari, greiðist brytur. Ef hlutaðeigandi 

  

reynist ekki fær um að greiða kostnaðinn, greiðist hann úr sveitarsjóði, 

63. gr 

Kostnadur så, sem ad 6dru levti leidir af sampykkt bessari og ekki verdur 3 

krafinn af einstökum. mönnum. greiðist úr sveilarsjóði
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64. gr 115 

Mál. sem rísa kunna út af samþykkt þessari. skal farið með sem almenn 23. okt. 

lögreghunál og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í sveitarsjóð. 

Samþvkktin öðlast gildi 1. nóvember 1931. c i 

Þetta birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 23. október 1934 

Hermann Jónasson. 

Gissur Bergsteinsson. 

AUGLÝSING 116 

SF. 43 sf , … re ss SN 29, okt. 
um staðfesting heilbrigðismálaráðunevtisins á heilbrigðissamþykkt fyrir 79. okt 

Hrísevjarhrepn í Kvjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþykktir 

fyrir bæjar- og sveitarfélög. er hér með staðfest eftiríarandi heilbrigðissam- 

þvkkt fyrir Hrísevjarhrepp, sen sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefir samþykkt 

eftir tillögum hreppsnefndar 

HEILBRIGÐISSA MÞYKKT 

fyrir Hríseyjarhrepp í Evjafjarðarsýslu. 

Í. Almenn ákvæði 

Í. gr. 

Samþykkt þessi gildi fyrir Hrisevjarkauptún í Svöstabæjarlandi í Hrísey. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti í nefnd- 

inni einn maður er hreppsnefnd kýs til3 ára og annar er svslunefnd Exjafjarðar- 

sýslu kýs af íbúum kauptúnsins til jafnlangs tima 

3. ET. 

Formaður kveður nefnd á fund þá er honum þykir ástæða til eða hinir 2 

nefndarmenn héraðslæknir eða hreppsnefnd óska. Þó eigi sjaldnar en tvisv- 

ar á ári. Hann ákveður fundarstað og tíma, ritar í gerðabók nefndarinnar allar 

fundarálvktanir, annast bréfaskriftir og gengur eftir að fyrirskipunum nefndar 

innar sé hlýtt.
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Ti. Um skóla. 116 

29. okt 

9. or. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða skólastofur, hvort heldur er opinber eign eða 

einstakra manna að minnsta kosti tvisvar á ári. Hver sá, sem tekur Ul kennslu 

ðo nemendur eða fleiri, er skyldur að tilkynna það heilbrigðisnefnd og fá sam- 

Þþvkki hennar um kennslustofu. Hver kennslustofa hafi að minnsta kosti 80 rúm- 

fel á nemanda hvern. Hiti í kennslustofu má ekki vera minni að jafnaði en 

20 gr. cels. Gólf í kennslustofu skal þvo dagleg: 

10. gr. 

Verði heilbrigðisnefnd þess vör, að nemendur eða kennarar hafi einhvern 

næman sjúkdóm, skal hún tilkynna það héraðslækni. Áliti hann að um sótt- 

næmishættu sé að ræða setur heilbrigðisnefnd bannað að kennari eða nem- 

endur komi í skólann meðan svo er. 

IV. Um bökunarhús. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með bökunarstofum í kauptúninu og 

sæla þess stranglega að þar sé sætt þrifnaðar um meðferð húss og áhalda. 

Þeir menn mega ekki vinna við brauðgerð, er nokkurn næman sjúkdómi 

hafa, eða hafa sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. Deig má ekki hnoða 

með fótum. Öl tóbaksnautn er bönnuð í bakarastofum 

V. Um verzlunarbúðir 

12. gr. 

Verzlunarbúðir, fundarhús og hús, sem notuð eru til skennmtana    kulu þveg- 

in hátt og lágt að minnsta kosti einu sinni á ári, og gólf í þeim húsum á hverjum 

morgni ef þau eiga að notast að deginum. Í verzlunarbúðum, skólum og kirkj- 

um skulu vera hrákadallar, er hreinsast í hvert sinn sem húsin eru notuð. Í þeim 

húsum skal loftræsting vera svo góð sem heilbrigðisnefnd ákveður 

VI. Um fráræslu. 

13. gr. 

Eldhússkólp, þvottaskólp og hreingerninga, fiskþvotta-vatn eða önnur ó- 

hreinindi, má ekki láta síga í jörð niður svo nærri íbúðarhúsum að hætta sé á 

að jarðvegur saurgist. Skal veita öllu skólpi í opnum eða lokuðum ræsum burt 

37
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116 frá húsinu svo langt sem heilbrigðisnefnd þykir nægilegt. Opin ræsi má þó 
29. okt. engin nota án leyfis nefndarinnar. 

Öl skólpræsi, hvort heldur á almannafæri eða einstakra manna eign, skulu 

vera svo víð og hallajöfn að hvergi standi í þeim pollar eða flói út úr þeim og 

skal hreinsa þau svo oft sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. Undantekning frá 

ræsagerð má heilbrigðisnefnd sera fyrir hús sem ekki standa við aðalsötu. ef 

viðkomendur kjósa að bera skólp svo langt burt sem nefndin telur hættulaust. 

14. gr. 

Ef ræsi eru gerð á opinberan kostnað að nokkru eða öllu leyti. skulu þeir 

er hús eiga þar nærri, skyldir að gera hver frá sínu húsi út í það ræsi. og skulu 

stöðva, lysis- 

  

þau ekki síður gerð en aðalræsið. Skyldir skulu eigendur silda 

bræðsluhúsa og fiskverkunarstöðva að gera ræsi frá húsum þess. ef heilbrisðis- 

nefnd álítur þess þörf. 

VIL Um vatnsból. 

15. gr. 

OH vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum. Er bannað að láta í þan 

fara eða að þeim koma rennsli úr skólpræsum. forum, haugstæðum, salernum. 
  arstöðvun!. Má ekki láta þau fara eða nærri 

  

peningshisum, iiskþvolla eða 

þeim koma neinskonar saurindi. sorp, slor eða hræ, ekki þvo í þeim eða fast 

við þau, hvorki falnað, fisk, uli né neitt annað, er getur óhreinkað vatnið. Bann- 

að er að leggja húðir eða matvæli í blexti í vatnsból eða nærri þeim. 

16. gr 

srunn má ekki hafa nær haugum, forum, salernum eða peningshúsum en 

svo að bilið sé 12 metrar. Engan brunn má grafa nema í samráði við heilbrio 

  

isnefnd. Hún getur bannað að taka vatn úr brunnum um slundarsakir cf 

álítur vatnið óheilnæmt og skipa fyrir að fylla brunn, sem ekki verður talinn 

nothæfur. Brunnar skulu vera lokaðir, og vatn tekið með dælu 

17. gr. 

Heilbrigðisnefnd skipar fyrir um uppaustur og hreinsun á brunnum og 

vatnsbróm, svo oft sem þörf gerist. Hún skal hafa umsjón með vatnslagnins- 

um þeim sen nú eru og síðar kunna að verða lagðar og sjá um að hreinlega og 

  

trvggilega sú búið um vatnsþrær og aðrennsli að þeim



VIIL Um peningshús. áburð o. fl. 

18. gr. 

Stórgripi eða sauðfé má ekki hafa í íbúðarhúsum. 

19. gr. 

Vilji einhver bvgsja peningshús eða sera for eða áburðarhús skal hann 

gera heilbrigðisnefnd aðvart áður en hann byrjar verkið. Áburðar- eða sorp- 

   haug er bannað að hafa frain með alfaravegi. Heilbrigðisnefnd sjái um að pen 

ingshús sé ekki byggð nær vatnsbóli en 12 metrum. 

Fjós má því aðeins byggjast fast við íbúðarhús að steinstevptir veggir sé 

  

mill og áburður fluttur burt daglega eða sevmdur í lokuðu húsi. Forarvegegir 

skulu ná % m. vfir jörð og forir lokaðar með hlerum. 

20. gr. 

Sildarstöðvar, fiskverkunar og aðgerðarstöðvar, lýsisbræðslur og verk- 

smiðjur skulu daglega hreinsa aðsgerðarpláss sín. og flytja slor, fiskúrgane. 

Hfur o. fl. í sjó fram eða hirða í safnervfjur eða flytja burtu. Safnervfjur skulu 

byggðar og notaðar með eftirliti og umsjón heitbrigðisnefndar. Ílát með lifur 

eða fiskúrgangi má ekki sevma fram með vegum eða á þeim, heldur flytja jafn- g: 

óðum burtu. Flutningur slors og áburðar um vegi þorpsins fari svo hreinlega 

fram, að engin óþrif verði að og bera hlutaðeisendum ábyrgð á að því ákvæði 

sé stranglega fylgt. 

Valdi peningshús, haugar, haugstæði eða forir seim eldri eru en þessi sam- 

bvkki miklum óbrifnaði. getur heilbrigðisnefnd skipað fyrir um burtflutning 

eða færslu þeirra. Skjóta má þó þeim úrskurði Hl svslumanns. er að fengnu áliti 

héraðslæknis leggur úrskurð á málið 

IX. Um salerni. 

22. ør. 

Hverju ibúðarhúsi þar með talinn fisk- og síldarhús sem búið er í um 

tima, skal fylgja salerni er sett sé á þeim stað sem heilbrigðisnefnd ákveður i 

hverju einstöku tilfelli. Umbúnaður um sæti og saurilát skal vera eftir fyrir- 

mælum nefndarinnar. Hafa má salerni innan húss í sérstökum klefa ef loftsúgur 

er nægilegur 1 klefanum. 

23. gr. 

í salernunum skal seta, veggir og gólf jafnan vera vel hrein og saurilát 

tæmd jafnóðum og fyllast. Heilbrigðisnefnd segir fyrir um hvert flytja skuli 

saur úr salernum. 

u
s



1934 288 

116 24. gr. 

29. okt Ef engin salerni fylgja húsum, sem eldri eru en samþykkt þessi. eða þau 

eru illa gerð og óþrifaleg, getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseisendunum 

að þeir geri þau að nyju. 

Heimilt er heilbrigðisnefnd að láta byggja salerni, eitt eða fleiri, til al- 

menningsnota á vertiðum. Kostnaður við byggingu þeirra og hirðingu greiðist úr 

sveitarsjóði. Sildarstöðvar og fiskveiðaúthöld sreiða þó kostnaðinn hver fyrir 

verkfólk sitt. 

X. Um sorp og óhreinindi. 

25. gr 

Sorphauga eða sorpgryfjur má ekki gera nærri íbúðarhúsum. Ösku og öðru 

sorpi frá húsum skal safna í laus málmílát, er skulu tæmd og sorpið flutt burtu 

jafnóðum og full eru ilátin. 

Heilbrigðisnefnd skipar fyrir um hvert flutt skuli sorpið. Hún má og með 

ráði hreppsnefndar ráða sérstakan sorphreinsunarmann. Kostnaðurinn greiðisl 

þá úr sveitarsjóði. 

26. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir svo fylulykt verdi ad, eda daunillt rennsli fer 

út á alfaravegi eða með þeim, eða inn á eignir þeirra er næstir búa, getur heil- 

brigðisnefnd skipað þeim er óþrifnaðinum veldur að ráða tafarlaust bót á því. 

27. ør. 

Hver sá iðnaður, sem óþrifnaður fylgir eða &hollasta, svo sem lysisbrædsla, 

tiskþvottur, síldarverkun, skal vera háður fyrirmælum og eftirliti heilbrigðis- 

nefndar að því er hreinlæti snertir, bæði ulan húss og innan 

XI. Um slátrun. 

28. gr. 

Slátrun á sauðfé og stórgripum fari fram á afviknum stöðum og með cftir- 

lit heilbrigðisnefndar. Á blóðvelli skal hafa sérstakt ílát fyrir sulli, sem skulu 

brendir að kvöldi hvers slátrunardags. Eigendur sláturfjár eru skyldir að hreinsa 

vel blóðvöll hvenær sem slátrað er 

KI. Um matvöru. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með verkun á fiskifangt til matvæla og 

sölu. Hún sér um að ekki sé höfð á boðstólum matvara, innlend eða útlend, er



289 1934 

sc svikin, skemmd eða skaðleg heilsu manna. Skal nefndinni heimilt að kaupa 116 

synishorn af hverri matvöru er hún telur að skemnd sé og láta rannsaka hana 29. okt. 

á kostnað sveitarsjóðs. Leiði sú rannsókn í ltós að varan sé skaðleg má hún 

banna seljanda að hafa vöruna á boðstólum 

50. gr. 

Brot móti reglugerð þessari varða sektum frá 25 tl 300 kr, er renna 1 

sveitarsjóð. 

Heilbrigðissamþvkkt þessi öðlast gildi 1. desember 1931. 

Þetta tilkynnist öllum þeim, sem hlut eiga að máli, til eftirbreytni. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 29. október 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

AUGLYSING 117 
- . . . . - Ld . . , . Ld . . . 10. nóv 

um staðfestins heilbrigðismálaráðunevtisins á breytingu á heilbrigðissambþykkt 

fyrir Ytri-Akraneshrepp í Bergarfjarðarsýslu nr. 65 frá 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþvkktir 

fyrir bæjar- og sveitarfélög, er hér með staðfest eftirfarandi breyting á heilbrigð- 

issamþvkkt fyrir Ytri-Akraneshrepp, nr. 65 4. Júlí 1929, sem sýslunefnd Borgar- 

fjarðarsýslu hefir sambykkt eftir tillögum hreppsnefndar. 

Í. er. 

36. gr. heilbrigðissamþykktarinnar hljóði svo: 

„Öll mjólkursala skal háð eftirliti heilbrigðisnefndar og er óheimilt að selja 

mjólk annarsstaðar en í mjólkurbúðum, sem uppfylla þau skilyrði, sem heil- 

brigðisnefnd setur á hverjum tíma um heilbrigðisráðstafanir og hreinlæti í alli 

meðferð mjólkurinnar. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að höfð sé á boðstólum mjólk frá heimil- 

um, þar sem næmir sjúkdómar ganga eða ef kyrnar eru haldnar af smitandi 

sjúkdlomi. 

Berklaveikar manneskjur mega ekki hafa á hendi kúahirðingu. mjólka eða 

fara með mjólk, sem ætluð er til sölu 

Heilbrigðisnefndin getur og bannað mjólkursölu ef óþrifalega er farið með 

mjólkina, eða hreinlæti í fjósum og hirðing kúnna er í svo löku standi, að erf- 

ilt verði að forðast að mjólkin óhreinkist.
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10. nås 

118 
15. nåv 
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9 2. gr. 

samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hérmeð til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í hetlbrigðismálaráðuneylinu, 10. nóvember 1934. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

REGLUR 

um eftirlit með smjörlíkisgerðum. 

Samkvæmt lögum nr. 32, 19. júní 1933, um tilbúning og verzlun með smjör- 

líki o. fl, eru hérmeð settar eftirfarandi reglur: 

Í. er. 

Eftirlit með smjörlíkisserðum. bp. ce. verksmiðjum, sem framleiða smjör- 

líki eða aðrar eftirlíkingar mjólkurafurða, hefir þar til hæfur sérfróður mað. 

er alvinnumálaráðuneytað skipar. Hann annast í samráði við hlutaðeisandi 

  

'reglustjóra eftirlit með framleiðslu þessara vörutegunda og með verzlun með 

þær hér á landi og er jafnframt ráðunautur atvinnumálaráðuneytisins um allt. 

er að iðju þessari lýtur. 
   

Eftirlitsmaður undirritar eiðstaf um, að hann vilji með alúð og kostgæfni 

rækja skyldur bær, sem á hann eru lagðar með reglum þessum. 

2. gr. 

Enga smjörlíkisgerð má setja á stofn án þess að það sé tilkynnt atvinnu- 

málaráðuneytinu með tveggja mánaða fyrirvara, enda séu húsakynni og öll á- 

höld hæf öl fullnustu og næg kunnátta fyrir hendi til þessa iðjureksturs að 

dómi eftirhfsmanns. 

Fá skal samþykki eftirlitsmanns tl allra breytinga á húsakynnum og á- 

höldum smjörlíkisgerða, svo og ef skipta skal um kunnáttumenn, er annas! 

framleiðsluna. 

Þær smjörlíkisgerðir, sem eru starfandi begar reglur þessar sanga í gildi. 

skulu skoðaðar af eftirlitsmanni og bætt úr því sem hann telur áfátt 

ð. ST. 

Eftirlitsmaður á jafnan aðgang að hverri smjörlíkisgerð. Honum er heim- 

ilt að taka eða láta taka sýnishorn af framleiðsluvörunum. svo og af öllum beim 

hráefnum, sem í þær eru notaðar. Honum er og heimill aðgangur að bókum
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og reikningum hverrar smjörlíkisgerðar og skulu bækur svo færðar, að hægt 

sé að fylgjast nákvæmlega með framleiðslunni og sölunni og því, hver hráefni 

   
  h mikið er notað af hverri tegund og eru notuð til framleiðslunnar sem og 

  

öðru því er eftirhitsmanni þykir máli skipta. Í 
Hver smjörlíkisgerð skal semja skýrslu um framleiðslu sína eftir fyrir- 

mælum eftirlitsmanns 

I. gr 

Eftirlitsmaður skal leitast við að fylgjast með því, að smjórlíkisserðir hagi 

jafnan framleiðslu sinni að öllu leyti á fyrirskipaðan hátt, samkvæmt lögum 

og reglugerðum. Í þessu skyni skal hann athuga smjörlikisgerðir í Reykjavík, 

svo oft, sem þörf er á og ekki sjaldnar en annan hvern mánuð, en smjörlkis- 

serðir úti um land að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Auk þess sem eftirlilsmaður tekur við og við sýnishorn af hráefnum og 

framleiðsluvörum i öllum smjörlíkisgerðum. skal hann við og við kaupa víðs- 

vegar í verglunum allar tegundir smjörlíkis og annara eftirlíkinga mjólkur- 

afurða. ef til eru, og rannsaka hvort efnasamsetning vörunnar svarar til gild- 

  

andi fyrirmæla. 

D. gr. 

Eftirlitsmaður skal sérstaklega sefa því gaum, að smjörlíkisgerðir fylgi i 

hvívetna fyllstu þrifnaðar og heilbrigðiskröfum og skulu héraðslæknar hver á 

ðiseftirlitið. 

u smjörlíkis eða annara eftirlíkinga mjólk- 

    sínum slað aðstoða hann við heilbri; 
    

Enginn má vinna að framleiðs 

urafurða. nema hann sanni með læknisvattorði, að hann sé ekki haldinn af 

berklaveiki, öðrum næmum sóttum eða kvillum, er heilbrigðishætta geti stafað 

  

af. Vottorð þetta skal endurny, oft sem eftirlitsmaður eða héraðslæknir 

krefst. 

6. gr. 

Eftirlitsmaður hefir þagnarskyldu um allt, sem lýtur að framleiðslu ox > 

rekstri smjårlikisgerda, og má ekki sjálfur notfæra sér eða láta öðrum í té 

upplýsingar, sem hann kann að fá um sérstakan útbúnað eða aðferðir hverrar 

verksmiðju. 

7. gr 

Um erlent smjörlíki eða aðrar erlendar eftirlíkingar mjólkurafurða og 

eftirlit með þeim vörum hér á landi, fer eftir reglum þessum, eftir því. sem við 

setur att. 

8, ør 

Eftirlitsmaður semur ársskýrslu um allar smjårhkisgerdir og verzlun med 

li, svo og um eftirlitsstörf sin, 

  

smjörlíki hér á atvinnumálaráðu-    um fram- 

  

nevtinu hverja ársskyrslu eigi síðar en Í. júlí næs   

leiðslumagn hverrar smjörlíkisgerðar skal hann þó hafa afgreitt til ráðunevtis- 

ins fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

1934 

118 
] 5. nóv
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118 9 
15. nåv 

. gr. 
Til ad standast kostnad vid eftirlitid skulu smjårlikisgerdir greida årlega 

i rikissjod kr, 5,00 fyrir hverja smálest smjörlíkis eða brot úr smálest. sem þær 
framleiða á árinu samkvæmt skýrslu eftirlitsmanns. Gjald þetta fellur í gjald- 
daga 1. april ár hvert fyrir næsta almanaksár á undan og innheimlist með öðr- 
um skatttekjum ríkissjóðs og eftir sömu reglum. 

10. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 100 til 500 krónum. nema 
þyngri hegning Lggi við samkvæmt lögum, og skal farið með brot gegn henni 
sem almenn lögreglumál, nema um brot á hegningarlögunum sé að ræða. 

ll. gr. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Afvinnu- og sængöngumálaráðuneylið, 15. nóvember 1934 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

119 SAMÞYKKT 
nóv ts

 
us
 

um forkaupsrétt Akureyrarkaupstaðar á hafnarmannvirkjum oo. fl. 

samkvæmt heimild í lögum nr. 22, 23. júní 1932, um forkauprétt kaup- 

staða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl, hefir bæjarstjórn Akureyrar- 

kaupstaðar gert eftirfarandi samþykkt: 

Akureyrarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á lóðum dánarbús Basnars 

Ólafssonar á Oddeyrartanga norðan Gránufélagsgötu, vestur og norður á eign- 

armörk Akureyrarbæjar og austur öl sjávar, ásamt öllum sjávarréttindum. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að 

telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. nóvember 1934 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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Stadfesting konungs å skipulagsskrå fvrir „Minninsarsjóð Málfríðar Guð- 120 

laugar Ineibergsdóttur“, úigefin á venjul hátt ad mandatum af dóms- og 24. nóv 

  

kirkjumálaráðherra 24. nóvbr. 1934. Skipulagsskráin er þannig: 

S Málfríðar Guðlausar Ineibergsdóttur frá Fógruvöllum a:
 fyrir Minninsarsjó 

í Vestmannaeyjum. 

l. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Málfríðar Guðlaugar Ingibergsdóttur 

2. gr. ir 5 

Sjóðurinn er stofnaður af „Kristilegu félagi ungra manna“ og „Kristilegu 

félagi ungra kvenna“ í Vestmannaeyjum, með kr. 1200,00 eitt þúsund og tvö 

hundruð krónum er vinir Málfriðar sál. Guðlausar Ingibergsdóttur sátu til 

minningar un hana 

3. gr. 

Sjóðurinn er undir stjórn og umsjón formanns K. F. U. M. Vestmanna- 

eyjum. forstöðukonu K. F. U. K., Vestmannaeyjum, og Guðlaugs Hanssonar. heil- 

brigðisfulltrúa. Fösruvöllum. Vestmannaeyjum. en að honum látnum kýs K. F. 

U. M. og K. í Vestmannaeyjum á sameiginlegum fundi þriðja manninn í stjórn 

sjóðsins, til 5 ára í senn. Falli annaðhvort félagið niður kys það, sem eftir er, 

tvo menn 1 stjórn til 5 ára 
fg 

Hætti bæði félögin starfi fellur sjóðurinn tl evangeliska lúterska safnað- 

arins Í Vestmannaeyjum. og skipa þá stjórn sjóðsins prestur safnaðarins og 
mr 

tveir menn aðrir kosnir af söfnuðinum til 5 åra 

í. er 

Tilbangur sjóðsins er að styrkja unglinga til náms Í skólum, sem leggja 

l 
X 

åherzlu å kristilega måtun nemendanna. Ennfremur styrkja unglinga til ad læra 

á hljóðfæri. Fel 

  

»K. F, U, M, og K.í Vestmannaevjum sitja fyrir styrkveitingu. 

5. gr 

    

má veita úr sjóðnum fyrr en bann er orðinn kr. 1500.00. Eftir það má 

verja hlutuni vaxfanna samkv. Á. gr. Se 

  

tyrkur veiltur úr sjóðnum     

eitt ár, má næsta ár veila *% tvegg 

  

vaxta. M hluta vaxtanna skal jafnan 

leggja við höfuðstólinn 

  

Höfuðstólinn ber jafnan að á þann bátt. er stjórn hans telur full- 

komlega tryggan. Aldrei má kaupa hlutabréf fyrir fé sjóðsins. Verðbréf sjóðs- 

38
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lu ávallt hljóða á nafn hans. Sjóðssljórninni ber að gera reikning árlega 
F. U. M, og K. i Vestmannacyjum lætur endurskoða og úrskurðar 

í. gt 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari 

Þorgerður Jónsdóttir, torstöðukona 

um lok 

Söl 

samþvk 

Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis og 
þær eig 

undante 

ðdcgis, 

Vestmannaeyjum. 21. október 1934 

Sigurjón Þ. Arnason, formaður K. FL, M. Vestmannaevjum 
Guðlaugur Hansson. 

k. EF. UK. Vestmannaevjum. 

SAMÞYKKT 

unartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Reykjavík 

I. gr 

ubúðum í Reykjavík skal lokað eftir því, sem ákveðið er í 2. 
klar þessarar 

es Ja 

2 or í 2 

i opnar aftur fyr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu vera bær Í 4 

kningar frá þessu. er nú skal greina: 

Aðfangadag Jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eig1 síðar en kl. 4 
og Íaugardagana fyrir páska og fyrir hvílasunnu eigi síðar G siðd. 

Sid: 

opnum 

sölubúð 

um opn 

  

sta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda sölubúðum 

til miðnættis. Næsta laugardag á undan þessum degi skal heimilt að halda 

um opnum tl kl. 10 síðdegis. Ennfremur skal heimi 

  

um til kl. 10 síðdegis einn virkan dag til viðbótar í vikunni næstu fyrir 
Jólin eftir ákvörðun lögreglustjóra. 

Á 1 

  

imabilinu frá 1. júní öl. ágúst skal á laugardögum loka sölubúðum 
eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

E 
í 

seli orð 

lengri 

árdegis 

Áln 

skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir. að skortur Í 

ið á því, er bæjarstjórninni heimilt að ákveða. að sölub 

  

Sum skuli um 

eða skemmri tima lokað fyr en kl. 7 síðdegis og opnaðar síðar en kl. 8 
á virkum dögum. 

3. 91 

renna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ásústmán- 
uði mega engar sölubúðir vera opnar. 

Hinn Í. mai, 17. júní og 1. desember skulu allar sölubúðir lokaðar kl. 12 á 
hádegi, ef þessa daga ber upp á virkan das. 

að halda sölubúð-
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Í. gr 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða í samþykkt þessari skal sú ein 

að brauðsölubúð     og mjólkurbúðum má halda opnum á 

fyrsta manudag i 

  

almennum     mardagni 

  

islmánuð! 

  

frá kl. 9 árdegis til kl. Í síðdegis. eingöngu til sölu á brauði, kökum, mjólk, 

rjóma og skyri. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lv jabúða 

5. er 

Menn. sem komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartíma, er heimilt að al- 

greiða eftir að lokað er 

6. gr 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og lorgum eða 

annarsstaðar utan sölubúða., nema úr sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem 

ekki má selja nema samkvæmt verzlunarleyti. 

í. gr 

Vinnutími sendisveina. er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 

tækjum eða skrifstofum í Bevkjavík, skal eigi vera lengri á degi hverjum en 

hér segir: 

Fyrir sendisveina á 120 14 ára 8 klukkustundir á dag. 

  

í ára og eldri 814 klukkustund á dag. 

Útsending á vörum, bréfaburði og innheimtu. er sendisveinar starfa 

skal lokið ei 

að 
FR 1073 

oi síðar en Í klukk     narlínia sölubúðanna. verkstæð-     

         

  

anna et: rif inna, og fyr frídaga eigi síðar en tveim 

klukkustundum eftir lokunartima 

9, ør 

Logreglustjåra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþ: 

frá samþvkkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram i góð.     

serðarskyni, eða til ágú     a fyrir stofnanir 

  

sen að dómi lögreglu- 

  

stjóra horfa til alnenningsi 

Rural 606 an hf hossar BrOL JEOD SÆMDNKKI ÞOSSAPI 

  

irnar í bæjarsjóð. Mál út af bro 

  

menn lögreglumál 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og er jafnframt úr gildi numin 

  

samþykki um lokunartima vík nr. 7 frá 5. janúar 1923, og 

  

ss , 1091 arð) < 
| frá Í1. nóv. 1931, og nr. 73 frå 2. juni 1953, breytingar á þeirri samþykkt 

1931 

nn
 

tv
 

þa
n 

ta
 

=
 nóv
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121 svo og samþykkt um takmörkun á vinnutima sendisveina, er starfa hjá verg- 
27. nóv. unar- eða iðnaðarfyrirtækjum eða á skrifstofum í Reykjavik, staðfest 17. 

ágúst 193 

Samþykkt þessi sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar, sam- 
kvæmt lögum nr. 79, 14. nóvember 1917. staðfestist hérmeð og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 27. nóvember (984. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

122 REGLUGERÐ 
12. des 

um viðauka við reglugerð frá 16. janúar 1934, um útflutning 

á fiski til Bretlands. 

1. gr. 

Þau veiðiskip. sem flytja nýjan og frystan fiski til Bretlands. svo og skip 
sem flytja lausan fisk, mega ekki leggja þar á land meira af eftirtöldum fisk- 
tegundum: ufsa. karfa. keilu, löngu. lýsu. háfi og steinbit. en sem svarar að 
samanlögð 105. tíu af hundraði af þunga aflans. 

2. gr. 

Til Bretlands må ekki flytja annan fisk i kåssum en lådu, skarkola, bykkva- 
| 

i 
f 

lúru. langlúru, stórkjöftu, vsu svo og flakaðan borsk. Ennfremur er heimilt 5 J - € 

að flytja út þangað hrogn í kössum. 

9 
ð. ST. 

Atvinnumålarådherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. er. og 2. gr. 
þegar ástæða þykir til. 

Í. gr. 

;r. reglugerðar þessarar varða sektum allt að 10000 Brot gegn 1. gr. og 2. g 

krónum. 

Ð. ET. 

Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála.
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Reglugerð þessi er hérmeð sett, samkvæmt lögum nr. 88. 19. júní 1935, Hl 122 

þess að öðlast gildi þegar í stað, og er jafnframt úr gildi feld reglugerð frá 15. 12. des 

september 1934, um viðauka við reglugerð frá 16. janúar 195 

Alpinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. desember 1954. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLYSING 123 

um staðfestingu kirkjumálaráðuneytisins á reglugerð um barnavernd 

fyrir Neskaupstað. 

Samkvæmt 2. or. laga Ir. / > : 

| 

6 frá 19. júní 1935. um breyting á lögum nr. 

13 frå 1932, um barnavernd, er hérmeð staðfest eftirfarandi 

REGLUGERÐ UM BARNAVERND 

ýr 1. g 
Í umdæmi barnaverndar Neskaupslaðar er bannað að selja börnum og 

/ 

unglingum innan 16 ára aldurs, tóbak, hverju nafni sem nefnist, gefa þeim það 

eða láta þeim það í té á nokkurn hátt eða að stuðla að því, að þau neyti þess eða 

hafi það um hönd. 

2. gr. 

Bönnuð er ennfremur Öll sala á DÞrjóstsvkursstöngum, spytubrjóstsvkri, 

sleikjum svonefndum og öðrum þeim sælgætisvörum, sem að áliti barnavernd- 

arnefndarinnar geta talizt beinlínis eða óbeinlinis hættulegar börnum og ungl- 

ingum. 

a 
ð. ST. 

Barnaverndarnefnd skal eiga kröfu til þess, að sjónleikir eða aðrar skenmt- 

anir, sem börnum og unglingum innan 16 ára aldurs, er ætlað að hafa adgang 

að, séu syndar henni eða fulltrúum hennar, áður en sjónleikurinn eða skemint- 

anirnar eru sýndar almenningi, og gelur þá nefndin bannað. að börn og ungl- 

ingar innan 16 ára aldurs fái aðgang að þeim, ef henni þykir ástæða til. Enn- 

fremur skal nefndin eiga kröfu til þess að henni séu gefnar nákvæmar upplys- 

ingar fyrirfram um skemmtiatriði á væntanlegum samkomum. 

Þeir, sem hafa í hvggju að stofna til þeirra skemmtana, sem hér um ræðir, 

skulu tilkynna barnaverndarnefnd það með þeim fyrirvara. er hún telur hæfi- 

legan.



1934 

123 
des. 

124 
20. des. 

  

       

    

skemmíana Dar Sem BOF Inna! 

lakendur, skal þeim, er fyrir skenumtun standa, skylt að sýna barnavernd- 
{ arnef legi leika þau. 

hafa á hendi blaða-    

  

Börn og unglingar innan 16 ára al 
  

u fái til bess íevt1 barna verndarnefndar 

  

4 í hál að 1 
SOLLU og bóka, að i 

  

en barnaverndarlöo- 

  

Brot gegn regluserð þessari varð: i 
unum. Skal fara med mål vegna beirra brota å sama hått og segir um slik mål 

+ barnaverndarlågunum, 

Reglugerð þessi öðlast þesar gildi 

Þetta er hér með birt öllum þeim, er hlut eiga að máli, til eftirbreytni 

4 Í kennslumálaráðuneytinn, (8. desember 1934 

Haraldur Guðmundsson 

Gissur Bergsteinsson 

SAMÞYKKT 
fyrir TF andhrrminnarfála 
fyri Landþurrkunarfélao    

Í. er. 

Félagið heitir „Landþurrkunarfélag Álftnesinsa“ Heimili þess og varnar- 

  

þing er Bessastaðahreppur í Gullbringusýslu 

Félagssvæðið nær yfir eftirtaldar jarðir í Bessastaðahreppi: Landakot, 
Deildarkot. Deild. Tröð, Eyvindarstaðir. Eyvindarstaðir (gerði). Kirkjubrú, 

17 
{skóla- 

    

Brekka, Brekkukot, Svalbarði, Sviðholt. Ves 

Svelns=- 

  

jörðin). Bjarnastaðir (hreppurinn). Gerð 

  

kot, Litibær, Þórukot, Halakot 6e Haskahús. partur í sameign í Vestur-Sviðholti. 

Tilgangur félagsins er: 

      I. Að annast þurrkun rækthæfs lands þeirra jarða. sem taldar eru í annari 
r., og koma í veg fyrir landspjöll af sjávarágangi á jörðunum. a
 

2. Að útvega nauðsynlega vinnu oe styrk til þeirra umbóta.
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1 or gt 

Félaginu stjórnar þriggja manna nefnd. kosin á aðalfundi Hl briggja ára. 

(Gengur einn maður úr stjórn félagsins á hverju ári. Fyrstu tvö árin eftir hlut, 

  

    

  

síðar í röð eftir starfsaldri jórnarnefndarmenn má endur- 

kjósa. Stjórnin kys sér formann og gi cera, og MÁ sami maður eigi gegna 

þeim störfum báðum. 

Formaður boðar til allra funda og stýrir þeim, hann sér um bókun allra 

fundargerða. 

Gjaldkeri sér um alla reikninga félagsins. Hann annast allar innheimtur 

og greiðslur eftir ávísunum formanns 

stjórnarnefnd annast um alla framkvæmd fyrirtækisi H < 

  

starfrækslu þess 

alla milli aðalfunda, hún sér einnig um að framkvæmt sé hið árlega viðhald á 

mannvirkjum þeim er félagið lætur sera 

Í nóvembermánuði ár hvert jafnar stjórnarnefnd niður öllum kostnaði sam- 

kvæmt 7. gr. Greiðslu fyrir störf sín fær stjórnarnefnd samkvæmt reikningi, sen 

samþykktur skal af aðalfundi. 

. 81 

Til aðalfundar skal boðað með minnst hálfsmánaðar fyrirvara með skrif- 

legu fundarboði er gangi milli félagsmanna. Aðalund heldur félagið fyrir febrú- 

armánaðarlok ár hvert. 

  

Aðalfundur er því 

Á aðalfundi leggur stjórnin Í 

félagsmanna mæti á fundinum.    koðaða reikninga félagsins. Þar er 

kosinn stjórn og endurskoðendur, og rædd þau mál er félagið varða. Aukafund 

má halda þegar félagsstjórnin. eða meira en helmingur félagsmanna álítur þess 

þörf. 

6. ør. 

        
    

    

unum Búnaðarfélags Íslands og uppdráttum 

viðaukum e kann að sera. 

sins séu gerðir affalls og viðtökuskurðir. 

svo og útrás úr Bakkakotsljörn, en lokræsi og þurrkskurði geri eigendur jarð- 

anna hver á sínu landi. 

(. gr 

Á kostnað félagsins sé gerð úlrásin úr Bakk:    kotstjörn. Við gröft affalls og 

  

viðfökuskurða leggi hlutaðeigendur fram næga vinnu með beim verksljóra er 
Do 2 

félagssijórn ræður til ad hafa verkstjórn á hendi. eða ereiði kostnað við serð 

skurða hver á sínu landi. Mi 

Hinn sameiginlega kostnað við fráræslu Bakkakotstjarnar skiptist á þær 

Jarðir er aðrennslissvæði eiga að tjörninni og þurrka á, í hlutföllum við flatar- 

málsstærð þess lands, er jarðirnar eiga á aðrennslissvæðinu. 

ílíð árlega viðhald þessara mannvirkja eru félagsmenn skyldir að inna af
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124 hendi hver í sínu landi eftir ákvörðun félagsstjórnar með vinnu. Annist menn 
| 20. des. það eigi sjålfir i tæka tid skal félagsstjórn láta framkvæma viðhaldið á kostn- 

að hlutaðeigenda. 

Greiðslur samkvæmt 7. í Elagsstjórn. Niðurjöfnuð gjöld hafa lög- 

taksrétt. 

9, gr. 

Verði ágreiningur í félagsmálum innan félags eða utan skal úr honum skorið 

með gerðardóm. 

Gerðardómur skal skipaður þrem mönnum, skulu sakaraðilar tilnefna hvor 

sinn mann, en oddamaður sé skipaður af sýslumanninum í Gullbringu og 

Kjósarsýslu. 

10. < 5 
r 

Með brot å sambykkt bessari skal farid sem almenn lögreglumál og geta 

bau vardad seklum allt ad 500 kronum, ef eigi liggur byngri hegning við að lög- 

um. Sektir renna í sjóð félagsins 

il. or 

Lögum þessum má brevta á lögmætum aðalfundi ef 4 félagsmanna sam- 

þykkja breytinguna, enda komi staðfesting sljórnarráðs til 

12. gr 

Félagsskap þessum má því aðeins sita, að eigi verði náð beim tilgangi, sem 

félagð hefir sett sér, eða þeir örðugleikar reynast á að ókleift eða illkleift þyki 

að halda félagsskapnum áfram 

13. gr 

AJ 6dru leyti en bvi er bessi sambykkt nær til, er félagid háð ákvæðum 

vatnalaga frå 20. juni 1923 

Samþykkt þessi staðfestist hérmeð samkvæmt vatnalögum nr. 15. 20. júní 
4 1923, til þess að öðlast gild Í. janúar 1935, og Þirtist til eftirbreytni &llum beim, 

sem hlut eiga að mál. 

Afvinnu- og saæmgöngumálaráðuneytið, 20. desember 1934 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUR 

um framkvæmd laga nr. 91, 23. júní 1932, um varnir gegn kynsjúkdómum. 

Í. er 

Um rannsókn sýktra og grunaðra og hvernis meta skuli sýkingarhættuna. . > > 2 

Gonorrhoea. 

Ef um útferð er að ræða, skal leita að sóttkveikjum í útferðinni með við- 

eigandi aðferðum. 

Se engin útferð en aðeins þræðir eða slimklumpar Í þvagi, skal rannsaka 5 i 5 

bå å sama hått. 

Ef þvag karlmanna er hreint og tært og engir þræðir eða slím 1 pvi 4—5 

klukkustundum eftir að þvagi var kastað síðast, skulu þeir taldir ósrunsamlegir. 

Frá konum skal rannsaka slím, sem tekið er með sköfu bæði úr þvagrás 

leghálsi (canalis cervicalis). 

Þann, sem sjúkur er eða grunaður um að vera syktur af lekanda, skal ekki 

telja ósmitandi fyrr en hann hefir verið rannsakaður að minnsta kosti þrisvar 

með ekki minna en viku millibili, og í öll skiptin án þess að lekanda-sóttkveikjur 

hafi fundizt. Taka skal útferð frá sjúklingi til rannsóknar að morgni, áður en 

hann hefir kastað af sér þvagi. Hjá konum fari, ef unnt er, að minnsta kosti ein 

rannsókn fram rétt á eftir tíðum. Meðan á þessum rannsóknum stendur, noli 

hinn sjúki eða grunaði engin lekandalvf. 

Ef við sóttkveikjurannsókn á sjúklingi, sem haft hefir lekanda, finnst mikið 

hvítum blóðkornum i útferð eða slími, skal ekki telja hann ósmitandi, þó að 

engar lekandasóttkveikjur finnist. 

Syphilis. Ulcus molle. 

Farið skal með Öll grunsamleg sár, sem þau væru af þessum uppruna. 

Þar sem þess er kostur, skal þegar láta fara fram sóttkveikjurannsókn á 

slíkum sárum. 

Þegar um er að ræða útbrot eða önnur einkenni þess, að um svphilis sé að 

ræða, skal gera ráð fyrir, að svo sé, unz úr því er skorið með rannsókn á blóði 

sjúklingsins. 

Sé nm að ræða rannsókn sýktra eða grunaðra og meira en 7 vikur eru liðnar 

frá því að sýking hafði átt að eiga sér slað, skal, ef unnt er, gera Wassermanns- 

rannsókn eða aðra jafngilda rannsókn á blóði hins sjúka eða grunaða, os hún 

látin skera úr. Séu 7 vikur ekki ugglaust liðnar, ska! beðið með rannsókn unz 

sá mi er liðinn. Hafi sjúklingurinn notað þau lyf, sem áhrif geta hafi á þessa 

rannsókn, t. d. kviíkasilfur-, arsenik- eða joðlyf, skal láta líða 4—6 vikur frá því 

að hætt var við lyfin og þangað til rannsókn fer fram, og sé hún neitandi, skal 

endurtaka hana eftir 1030 daga eða síðar, ef ástæða þykir til. Ekki skal taka 

39 
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blóð til rannsóknar á meðan hinn sjúki eða grunaði er ölvaður eða í svælingu, 

og ekki fyrr en sólarhringur er liðinn þar frá. 

kki skal sjúklingur, sem haft hefir svphilis, talinn albata og ósmitandi, 

  

fyrr en hann hefir notið viðeigandi læknismeðferðar eftir fyllstu kröfum læknis- 

  

msrannsókn eða önnur jafngild rannsókn hefir síðan fræðinnar go ÁVacsarn iræombar, 08 VV asserl! 

1 Q A 
i óði hans, fyrst 8 vikum eftir að lækningu var lokið og síðan með 

ca. Íó árs millibili í full 2 ár og séu allar rannsóknirnar neitandi. 

  

sjúkling með uleus molle skal telja ósmitandi, þegar öll sár eru að fullu 

Do gr. 

Um skråsetningu sjuklinga með svphilis > . 

(sbr. 5. gr. laganna). 

Allir læknar skulu skrá kynsjúkdómasjúklinga í dagbækur sínar eða spjald- 

  

skrár á sama hátt sem aðra sjúklinga. 

éðarslæknar skrá auk þess alla svphilissjúklinga í héraði sínu í bók, 

landlæknir lætur í té, og fylgir bókin embættinu. Í þá bók skal ekki skrá nöfn 

  

sjúklinganna, heldur einkennismerki þeirra, er fundin skulu þannig: Kvynmerki, 

fyrstu stafir í öllum nöfnum sjúklingsins og Íöðurnafni, fæðingardagur og ár. 

ður Árnason, f. 8. ágúst 1891; merki: 4 JSÁ SVIN94. Ágústa 

Felan, f. 10. marz 1900; merki: ? ÁJGM 101 00. 

AÐ öðru let i segir landlæknir fyrir um, hvernig skrá skuli í bókina. 

   Dæmi: 

  

i læknar skrá einkennismerki svphilissjúklinga sinna á viku- eða 

ínaðarskyrslur sínar til viðkomandi héraðslæknis og gefa honum aðrar nauð- 

  

Héraðslæknar skrá einkennismerkin á mánaðarskyrslur 

  

sinar og ársskyrslur til landlæknis 

3. gr 

Um ókeypis læknishjálp kvynsjúkdómasjúklinga 

(sbr. 5. og 6. gr. laganna). 

Ef sjúklingur leitar ókeypis læknishjálpar við kynsjúkdómi, lætur viðkom- 

andi Íæknir sér nægja munnlega skyrslu sjúklingsins um, að hann sé ekki fær 

sjálfur, nema læknirinn viti, að þetta sé ósatt, 

  

um að greiða | 

sé ekki ástæða tl að óttast um. að sjúklingurinn vanræki að leita sér 

læknishjálpar, ef hún er ekki veitt ókeypis. 

Reikningum um ókeypis læknishjálp kynsjúkdómasjúklinsa skal fyleja 

i og læknishjálpina, hvorttveggja skráð á eyðublað. er 

 



1934 303 

jan 27. 

 
 
 
 

      
 
 
 

        
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

= 
S
E
M
 

L
Æ
T
 

ed 
=
 

ZZ 
RR 

mn 
2 

as) 
z 

>
 

5
 

em 
— 

S 
= 

=
.
 

wo 
2
2
 

må 
z 

= 
H
E
R
 

sc 
UL 

mu 
Re 

rem 
TT 

IM 
KO 

SN 
mm 

met 
= 

4 
0
 

Fe 
ns 

TT 
RT 

3 
SD 

= 
. 

re 
hane 

mand 
h
d
 

TE 
mme 

| 
end 

jan! 
má 

=
 

. 
þí 

of 
DO 

þe 
vu 

þ
a
n
"
 

in 

a
o
 

p
m
 
T
R
 

dm 
G
S
 

4 
DU 

=
 

; 
0 

+; 
V
R
,
 

SS 
n
e
t
 

„na 
í 

a 
þr 

am 
sm 

em 
md 

P
a
 

m
o
m
 

— 
== 

Su 
| 

Sø 
mø 

0 
7 

—
 

fm 
v
n
 

F
A
 

D
o
m
 

tv 
== 

om 
vu 

7 
D
r
 

B
E
 

mt 
= 

VV 
sm 

E
x
 

#. 
en 

m 
2 

- 
om 

= 
K
T
 

me 1
9
 

pr 
“ 

= 
pæl 

ml 
sg 

D
r
 

S 
= 

> 

> 
mom 

: 
í 

ag 
== 

mn 
= 

jé) 
fd 

or 
gl 

% 
sa 

a 
sj 

= 
I, 

5
 

10 
“ 

> 

o 
— 

GI 

ma 
= 

Se 
=D 

= 
XX 

mme 
mx 

orm 
=
=
 

= 
RB 

n
e
 

5 
Å 

= 
= 

vu 
GR 

je 
= 

æg 
n
x
 

= 
S
S
 

J 
KO 

sm 
Fi 

"ed 
MT 

a
x
 

7 
< 

= 
= 

= 
P 

m
s
 

= 
mm 

mm 
om 

vo 
= 

= 
må 

co 
= 

emi 
n
a
 

= 
þy 

ms 
& 

SA 
= 

2 
= 

mm 
ant, 

* 
=
 

=
 

—
 

hun 
co 

D
E
 

T 
A
m
 

Z 
= 

om 
A 

a 
"gw 

Ey 
S 

Í 
2
 

ÆR 
í 

#0 
= 

e
n
 

i 
a
 

þan 
49 

Í n
n
 

—
-
 

e
x
 

m
m
 

= 
= 

GA 
þ
m
 

. 

a
 

van 
—— 

= 
vv 

 



1934 304 

125 Áður en hjånaefnin undirrita yfirlysinguna, skal prestur eda vigslumadur 

21. jan. brýna fyrir þeim að ráðfæra sig við lækni, ef þau séu í nokkrum vafa um heilsu- 

far silt að þessu leyti. 

Læknir gefur vottorð um það, hvort maður eða kona hafi smitandi kyn- 

sjúkdóm og hvort hjónaband skuli leyfa, í samræmi við ákvæði Í. greinar 

þessarar reglugerðar. 

7. gr. 

Reglur nr. 66 frå 20. oktåber 1923 eru hér med ur gildi numdar. 

Þetta birtist hér med til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 27. janúar 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson. 

126 REGLUR 
31. öl. jan. 

um úts varsskýrslur utansveifarmanna. 

Samkvæmt fyrirmælum í 11. gr. laga nr. 16, 15. júní 1926, um útsvör, eru 

eftirfarandi reglur settar: 

l. gr. 

Sveit í reglum Þessum tekur bæði yfir hrepp og kaupstað. 

Sveitarstjórn tekur bæði til hreppsnefnda og bæjarstjórna. 

Afvinnusveii merkir hrepp eða kaupstað, þar sem atvinna er rekin eða 

stunduð 
Heimilissveil merkir þann hrepp eða kaupstað, þar sem atvinnurekandi eða 

atvinnustundandi á heimilisfang. 

Utansveitarmaður merkir hvern þann, er rekur atvinnu eða stundar atvinnu 

utan henmilissveitar sinnar 

2. gr 

Hverjum þeim einstaklingi eða félagi, sem: 

í. hefir heimilisfasta atvinnuslofnun eða útibú utan heimilissveitar sinnar, 

2. hefir leiguliðaafnot at landi, þótt ekki fylgi þeim ábúð, svo sem laxveiði, 

ábúð á jörð eða jarðarhluta, lóðarafnot, er arð gefa. o. s. frv.. utan heimilis- 

sveitar sinnar, 

3. á heima erlendis, en rekur hér atvinnu eða stundar, 

I. stundar fiskiveiðar og leggur upp afla af skipi utan heimilissveitar sinnar, 

5. rekur annars atvinnu utan heimilissveilar sinnar, svo sem verzlun, selveiði, 

hvalveiði, síldarkaup. stldarsölu, síldarverkun eða sildarbræðslu eða verk- 

smiðjuiðnað,
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6. flyzt búferlum úr einni sveit í aðra, 

7. erlendum vátrvggingarfélögum, 

er skylt að senda sveitarsljórn alvinnusveitar sinnar skyrslu um atvinnurekstur 

sinn í atvinnusveitinni, og atvinnutíma síðastliðið almanaksár, reikningsár eða 

rekstrartímabil, á eyðublöðum samkvæmt 1. sýnishorni') hér á ettir. 

Einnig skulu þeir. sem eiga heima erlendis. senda sveitarstjórn atvinni- 

sveitar skýrslu um eignir sínar Í atvinnusveitinni, 

Þeir. sem í 1. 3. tölulið segir, skulu senda skyýrslurnar fyrir hvert umliðið 

almanaksár eigi síðar en í janúarlok næst á eftir, en þeir. sem í 1 6. tölulið 

getur, skulu gera það áður en þeir flytjast búferlum eða áður en þeir hverfa 

aftur úir atvinnusveitinni, og þó aldrei síðar en í árslok ár hvert. Erlend vátrvgs- 

insarfélög sendi skyrslurnar eigi síðar en 30. júní ár hvert. Skulu þær greina 

iðsjöld síðasta árs af trvggingum, er greiðst hafa umboðsmanni þar í sveit síð- 

asta reikningsár. 

3. or. 

1. Þeir. sem stunda atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minnsta kosti 

mánuði samtals á útsvarsárinu í sömu sveit, 09 

2, þeir, sem lögskráðir eru á skip utan heimilissveilar sinnar að minnsta kosti 

3 mánuði af útsvarsárinu samfleytt í sömu sveil 

skulu senda sveitarstjórn atvinnusveitar sinnar skyrslu samkvæmt Hl. synis- 

horni) um atvinnu sína þar, áður en þeir hverfa þaðan, þó aldrei síðar en í 

árslok ár hvert. 

|. ør. 

Allir beir, sem hafa utansveitarmenn í þjónustu sinni, skulu senda sveitar- Í 

stjórn atvinnusveitar skýrslu um þessa menn og kaup það. er þeim hefir verið 

greitt á hverju útsvarsári. Ef vinnuveitandi er búsettur í atvinnusveitinni, eða 

hefir þar heimilisfasta alvinnustofnun, skal hann senda skýrslur þessar fyrir 

lok janúarmánaðar næstu á eftir úlsvarsárinu, en sé vinnuveitandi utansveilar- 

maður, skal hann senda skyrsluna jafnskjótt og hvers árs alvinnurekstri þar í 

sveit er lokið. bó aldrei síðar en í árslok. Skýrslur þessar skal gera samkvæmt . | í 

II. sýnishorni.!) 

5. gr. 

Nú lætur aðili eigi af hendi skyrslu samkvæmt ákvæðunu 

og getur atvinnumálaráðuneytið þá lagt við 5- 200 króna dagsektir, ef skvid- 

unni er ekki fullnægt innan þess líma, er ráðuneytið tiltekur 

6. gr 
{ Sveitarstjórn getur krafið utansveilar alvinnurekendur um reikninga at- 

vinnufyrirltækis þeirra eftir sömu reglum sem skatlanefndir geia það. Svo er 

I) Sýnishornið er prentað í B-deild Stj.tíð. 1927, bls. 162—-165



  

   

  

stjórna að veita 

  

ssar öðlast gildi hega 

reglur um útsvarsskýrslur utansveitarin 

fvinni- og stmgöngumálaráðuneytið, 31. janúar 19. 

  

G I »4 
SamKvænit 

jublöð bau, er i reglum bessum 

  

pstjorum og sveilarstjórnum. 

  

sk anefnda og oddvitum sveilar 

  

<Vrsluojafir samkv 

  11. gr. úlsvarslasanna, yfir St!     
úlsvörum þeirra frá annari 

tvinnusveitar senda til viðkomandi heinmilissveilar 

  

og unnt er. 

    

an aprilmánuð. Þó skulu sky 

  

í tæka tið, ef þær berast til heimilissveitar 

  

eru jafnframt úr gildi numdar 

Írá 8. nóvember 

'igfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

Slysatryggingu ríkisins 28. desemher 1981. 

nr. 72, 8. september 1931, um slvsatrvggingar, eru hér 

    

„3 ; far 2 í iðntrvgein; 

  

teljast menn því aðeins slvsatrvggðir á 55 

  

Tá vinnu, eða í sendiferðum beint í þágu hennar. á vinnulimanum, 

  

ggingar, enda sé þá 

fram af   
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åhættuflokki en 4. flokki og að öðru leyti séu fyrir hendi þau skilveði, sem fram 127 

eru tekin í 4. gr. reglugerðarinnar. t. des 

2. gr. 
iv sem sívsi    Stjórn tryggingarinnar úrskurðar það hverju sinni, hvort 

valda, hafa staðið í því sambandi við hina tryggðu vinnu, að slysið seti taliz! 

  

bótaskvlt eða eigi. 

Nú verður bótaskylt slys beint af völdum annars manns og er 

ingunni eigi að síður skyll að bæta bad, enda þótt hinn slasaði kunni að eiga 

skaðabótakröfu á hendur þeim. sem slyssins var valdur. 

  

s s 
ð. ST. 

Nú orsakast slys af óafsakanlegu gáleysi slasaða sjálfs. og er Slvsatrvgsging- 

unni þá ekki skylt að bæta það slys. 

1. ør 

Na eru menn skrådir cda ráðnir á skip til fiskveiða. en vinna þó að 

tryggingarskylda landvinnu í þágu útgerðarinnar (móttöku fiskjar, aðgerð. lóða- 

beiting), og er þá heimilt að endurgreiða af iðcjaldinu mismuninn, sem verður 

  

á milli þess áhættuflokks, sem skráð var í, og þess áhætluflokks, sem bæri 
£ 
í 

  

tryggja landvinnuna í, enda sé það skilmerkilega sannað fyrir þeini umboðs 

manni tryggingarinnar, sem hína upphaflegu tryggingu skráði 
5 

D. gr. 

    

Aftan vid 11. gr. slysatryggingarreglugerdarinnar komi sví 
z + álku) * > 

hljóðandi: 

Heimilt er þó að fyrirlagi atvinnumálaráðherra í hvert si að rta fe 

Slvsatrveginsarinnar til sérstakra útlána gegn fyrsta veðrétti í fasteign 
. „00 > 05 . 35 

6. gr 

Mál út af rétti til slvsabóta má höfða fyrir gestarétti Reykjavíkur. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni ölum beiin, 

sem hlut eiga að máli. 

í desember 1934. 

  

Átfvinnu- og samaðngumálaráðunegylið 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson
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SAMÞYKKT 

fyrir einkasímafélag Hvolhrepps og Rangárvalla. 

1. gr, 

Símar þeir, sem þessi samþykkt nær til, eru: 
a. Frá Efra-Hvoli um Kotvöll, með hliðarálmu að Þórunúpi, um Völl, Árgils- 

staði, Stokkalæk að Keldum. 

b. Frá Efra-Hvoli að Stórólfshvoli og í hús ru agsins þa 
c. Frá Efra-Hvoli um Vegamót og Götu að Vestri-Garðsauka 
d. Frá Efra-Hvoli að Djúpadal, Strönd, Lambhaga, Odda, Oddhól. Móeiðar- 

hvoli, og frá Oddhól að Fróðholtshjáleigu. 

2. or 2.8 
Linur bær, sem taldar eru i 1. gr., skulu lagdar sumarid 1934, nema línan 

frá Oddhól að Fróðholtshjálegu, skal hún lögð Þegar ástæður eru fyrir hendi. 

ð. gr. 
Ábúendur á jörðum þeim, sem nefndar eru í 1. gr. og sem símalínurnar ná 

til) svo og Kaupfélag Hallgeirsevjar að Stórólfshvoli og sláturhúsið í Djúpadal, 
ganga í símafélag, seim nefnist Einkasímafélas Hvolhrepps og Bansárvalla, og 
ábyrgist það, að greiddur verði kostnaður sá. sem lagning símanna og viðhald 

  

hefir í för með sér, að frádregnum þeim 54 hlutum stofnkostnaðar. sem lands- 
síminn greiðir. Ábyrgð þessari skal þó þannis hagað, að félags þetta skal starfa 
i tveim deiklum, er nefnast Hvolhreppsdeild og Bangárvalladeild. skipt eftir > 

svo og hlufaðeisandi sveitar-    hreppsmörkum., og ábyrgist hver deild fyrir sig 
sljórn (sjá 4. stofnkostnað og viðhald þeirra hluta símalinanna, sem eru 

  

í þeirra hreppi. Þó skal RBangárvalladeild og sveitarstjórn RBangárvallahrepps 
jafnfram A yrgjat st kostnaðinn við þann spöl Hnunnar frá Áregilsstöðum að 
Eyvstri-Rangá (í stefnu að Stokkalæk), sem sú lína er lengri heldur en linan frå 
Oddhól að E syst i-Rangá (í stefnu á Móeiðarhvol) 

Í. or. 

  

Kostnaður og viðhald hverrar línu skal greiddur af ábúanda be: 
sem línan sérstaklega tilheyrir, miðað út frá Efra-Hvoli og svo frá stöð til stöðvar, 
og ábyrgist hlutaðeigandi sveitarstjórn greiðslu þessa af hendi hvers ábúanda os 
eirra annara, sem línurnar ná til. Þó skal ábúandinn á Stórólfshvoli os kaup- 

  

| 

félagið þar, greiða jafnan kostnað; ábúandinn í Djúpadal og slåturbusid bar, 
greida jafnan kostnad; en linuspottarnir frå Oddbål ad Eystri-Rangå og frå År- 
gilsstöðum jafnlangan spål í áttina að Stokkalæk. skulu kost aðir hvor fyrir sig 
af félagsdeild þess hrepps. sem þeir Hggja í. Símatækin á einstaka bæi kosta sim- > TOD.
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notendur hver fyrir sinn bæ, að því er skylt er, En flutningskostnadur efnis frá 

skipi út á línusvæðið greiðist af viðkomandi hreppum hvorum fyrir sína deild. 

5. gr. 

Afgreiðslu á sínum síma og oreiðslu tengigjalds, annast hver félagsmaður 

sem sima hefir, og sér jafnframt um, að aðgerðir séu framkvæmdar svo fljóti 

sem unnt er, þegar þess gerist þörf á línu hans. 

sins framkvæma aðgerðir á 

    

Vanræki félagsmaður þetta, lætur stjórn féla: 

kostnað hans og missir hann þá í það sinn rétt til fjárveilingar úr sjóði félags- 

ins (sjá 6. gr.) 

6. Er. 

Félaginu má afla tekna með því að taka gjald af símtölum og simskeytum 

å einkalinunum innbyrdis, og fer um gjaldid eftir því sem stjórn fél igsins åkved- 

ur fyrir hvert ár, og landssímastjóri samþykkir, þó má aldrei taka gjald af sim- 

tölum eða símskeyvtum inn á einkasímasvæðið frá stöðvum landssímans. Skal 

hver félagsmaður, sem síma hefir, gera í janúarmánuði ár hvert, stjórn félags- 

ins grein fyrir innkomnum gjöldum á stöð hans á síðastliðnu ári, og afhenda 

henni þat u. Skal stjórnin leggja gjöld þessi í sjóð til ávöxtunar, en halda greini- 
>. 

lega skýrslu yfir hvað inn hefir komið frá hverri stöð. Skal fé þessu varið til 

viði | 

i simalinu sina, hefir tilkall til þeirrar fjárupphæðar úr sjóðnum, sem myndast 
lalds símalínanna þannig, að hver félagsmaður, sem þarf að láta gera við 

hefir fyrir innkomin gjöld á stöð hans, og má ekki verja því til viðgerða annars- 

staðar á línunni, nema samþykki hans komi til 

(. Or. 

Nýir ábúendur nefndra jarða (sjá Í. gi taka við rétti og skyldum fráfar- 

andi ábúenda. 

8 ot .g 

Felagid skal « með sér adalfund årlega sidla vetrar. Å fundi, er gengid 

  

verdur frå sambykkt bess Hnustu, skal kjosa briggja manna stjærn fyrir 

    sið. Stjórnin er kosin ára, og gengur einn maður úr stjórninni á 

   hverju ári, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti, og kýs aðalfundur mann í stað þess er úr 

sengur. Á aðalfundi skulu rædd félagsmál, kosinn endurskoðandi, úrskurðaðir 

  

lagsins, er stjórnin semur fyrir næsta ár á undan o. s. frv. Afrit 

  

af ársreikningunum skal sent landsstmastjóra. 

9. gr. 

Sveilarstjórnir viðkomandi hreppa. bar sem einkasimalinur verda lagðar 

samkvæmt samþykkt þessari, ábyrgjast undir yfirstjórn sýslunefndar Rangår- 

  

vallasýslu, starfrækslu einkasímakerfisins, hver í sinni deild. eftir því, sem lands- 

símastjóri mælir fyrir um, svo og það, að línunum sé að öllu vel við haldið. 

10 

1934 

128
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128 10. gr, 
27. des. Um tengigjåld til landssimans fer eftir bvi, sem 13. gr, laga um einkasima i 

sveitum mælir fyrir. Stjórn félagsins ber ábyrgð á skilvísri greiðslu félagsmanna 
á Öllum gjöldum til stöðvarstjóra landssímans. 

11. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 200.00, sem renni Í 
sveitarsjóð þess hrepps, sem brotið er framið í. 

Með mál út af brotum þessum skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 11. 14. Júni 1929, um einka- 
síma Í sveitum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. desember 1934 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

129 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð prófastshjónanna 
28. des. Daviðs Guðmundssonar og Sigríðar Ólafsdóttur, útgefin á venjulegan hált ad 

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra, 28. desember 1934. Skípulagsskráin 
er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð prófastshjónanna Davíðs Guðmundssonar og 

Sigríðar Ólafsdóttur. 

I. ør. 

   
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður prófastshjónanna Davíðs Guðmundssonar 

og Sigríðar Ólafsdóttur, og er stofnaður til minningar um prófastshjónin á Hofi 
í Möðruvallaklausturssókn í tilefni af aldarafmæli síra Davíðs Guðmundssonar. 
15. juni 1934, af gjöf Hannesar Davíðssonar. Hofi, að upphæð 10.000 tíu þús- 
und krónur. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins og annað fé, er honum kynni að áskotnast, má ekki skerða. 
enda engu úr sjóði þessum verja fyr en á aldarafmæli frú Sigríðar Ólafsdóttur. 
19. maí 1939. Eftir þann tíma má verja öllum vaxtatekjum sjóðsins frá upphafi, 
annaðhvort árlega eða samandregnum, til að styðja hverskonar þörf búnaðar- 
málefni á sambandssvæði Búnaðarsambands Evjafjarðar
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d. ET. 129 

urinn slendur undir stjårn Bånadarsambands Evyjafjardar, en hverju 28. des. > Sic 

  

  búnaðarfélagi, sem er í Búnaðarsambandi Evjafjarðar, er heimilt að gera til- 
   

      

kuli vöxtum sjóðsins, svo og aðalfundi sambandsins. 

jarðar ein, hefir úrskurðarvald til að ákveða 

  

rið. enda sé bað ætlið samkvæmt tilgangi sjóðsins. i æ æ . 

  
ávaxlast eftir sömu reglum og gilda um fé 

L or. 3 

Ssins skulu fvrir hvert umlidid almanaksår endurskodadir af 

ambandsreikninganna, og skulu reikningar sjóðsins 

  

endurskoðendum búnaðar 
> 

með reikningum búnaðarsan bandsins 

>). OT, 

afjarðar sameinast öðrum búnaðarsamböndum eða     
ber fundi þeim, sem hefir með upplausn Búnaðarsambands Evja- 

randi mynd að gera. að ráðstafa minningarsjóði þessum á tryggan 

  

að af ati fram að þeim málefnum og á því svæði, sem skipu-    
lagsskrá þessi Hill 

£ Cx
 Á ingar á skipulagsskrá sjóðsins 

  

9 Hofi í Arnarnesshreppi, 12. des. 1991. 

Hannes Davíðsson 

   Á fyrir „Minningarsjóð Sæmundar 130 

fyrrum bónda á Járngerðarstöðum í Grindavík“, útgefin á venju- 31. des 

  

mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 31. desember 195 i€ í S % 

  

ipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

garsjóð Sæmundar Jónssonar, fyrrum bónda á Járngerðarstöðum í 

  

Grindavík. 

Í. gr 

heitir Sæmundarsjóður og er stofnaður 1 Hlefni af hundrað ára 
{ 

  

   34, af undirrituðum syni bans og með 

  

mæli Í. september Í“ 

  

samþykki stofnanda. Stofnféð er eitt þúsund krónur. 
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130 2. gr. 
31. des. Aðaltilgangur sjóðsins er að veita nemendum í barnaskóla Grindavíkur 

hrepps, að loknu námi, verðlaun fyrir góða hegðun og framúrskarandi kunnáttu 
Í námsgreinum skólans, að sundi meðtöldu. ef regluleg kennsla fer fram í þeirri 
grein. Svo má og síðar verja nokkuru af fé sjóðsins öðruvísi (sjá 3. or.). > 

3. gr. 

Af vöxtum sjóðsins skal árlega (i fyrsta sinn vorið 1936) verja tuttugu 
krónum til tvennra tíukróna verðlauna. ef full ástæða þvkir til og mega önnur 
Þeirra veitast fyrir sund (samkv. 2. gr.). En Þegar sjóðurinn er orðinn fimmtán 
hundruð krónur, má annaðhvort hækka verðlaunin, fjölga þeim eða verja nokk- 
uru af árstekjunum til styrktar skólaferð, eftir því hvað stjórn sjóðsins telur 
þá heppilegast, en þó mega þessi auknu útgjöld, að viðbættum hinum uppruna- 
legu verðlaunum, aldrei fara fram úr 24 af árstekjum sjóðsins. 

sjóðinn má auka með gjöfum og áheitum. 

Í. gr. 

Fé það, sem sjóðnum kann að áskotnast, eða afgangs verður af ársvöxtum 
hans, skal leggja við innstæðuna og ásamt henni ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands. 

5. gr. 
Sjóðnum stjórnar skólanefnd barnaskóla Grindavíkurhrepps og veitir verð- 

laun og styrki úr honum; en hafa skal hún. þegar um veitingu verðlauna (eða 
styrkja) er að ræða, aðalkennara (skólastjóra) skólans með í ráðum á sameigin- 
legum fundi, þar sem hann kemur með ákveðnar tillögur í þá átt. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins hafi á hendi reikningshald hans. semji árlega reiknings yfir 
sjóðinn og sendi hann ár hvert hreppsnefnd Grindavíkurhrepps til athugunar og 
endurskoðunar með reikningum hreppsins og til birtingar á sama hátt og hrepps- 
reikningana. 

7. gr 
Sjóðssljórninni ber að færa bók yfir tekjur og gjöld sjóðsins og eignir hans 

og skrá yfir nemendur þá, er verðlaun hljóta úr sjóðnum, og sé skráin, eða afrit 
af henni látin fylgja reikningum sjóðsins til hreppsnefndar. 

8. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 14. desember 1931. 

Bjarni Sæmundsson.
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REGLUR 

handa såttvarnarnefndum. 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 65 frå 19. juni 1933, um varnir gegn því, að næmir 

sjúkdómar berist til Íslands, eru hérmeð settar eftirfarandi reglur handa sått- 

varnarnefndum: 

1. gr. 

Skipun sóttvarnarnefnda. 

Sóttvarnarnefnd skal vera í hverjum kaupstað og á hverjum löggiltun 

verzlunarstað hér á landi. 

Í hverri sóttvarnarnefnd eiga sæti 3 menn: 

1. Í Reykjavík: Tollstjóri, sem er formaður nefndarinnar, héraðslæknir 

og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sínum flokki. 

2. Í öðrum kaupstöðum: Bæjarfógeti, sem er formaður nefndarinnar, hér- 

aðslæknir og einn maður, er bæjarsjórn kys úr sínum flokki. 

3. Á verzlunarstöðum, par sem sýslumaður situr: Sýslumaður, sem er for- 

maður nefndarinnar, héraðslæknir og einn maður, búsettur þar, er sýslunefnd kýs. 

{. Á öðrum verzlunarstöðum: Umboðsmaður sýslumanns (lögreglustjóri, 

þar sem er sérstakur lögreglustjóri), sem er formaður nefndarinnar, héraðs- 

læknir og einn maður, búsettur þar, er sýslunefnd kýs. 

Hinir kjörn fulltrúar skulu kosnir af bæjarstjórnum jafnframt því, sem 

kosið er í fastar nefndir innan bæjarstjórnanna og eftir sömu reglum. en af 

sýslunefndum á hverjum reglulegum syslufundi. 

Sóttgæzlumenn. 

Formenn sóttvarnarnefnda eru sóttgæzlumenn hver á sinum stað. 

}T. í. g 

Hlutverk sóttvarnarnefnda. 

Það er hlutverk sóttvarnarnefnda, hverrar á sínum stað, að sjá um varnir 

gegn því, að næmir sjúkdómar berist til landsins, og fer um störf þeirra sam- 

kvæmt lögum nr. 65, 19. júní 1933, um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar 

berist til Íslands og ákvæðum þessarar reglugerðar eftir nánari fyrirmælum 

ráðherra og leiðbeiningum landlæknis um allar meiri háttar ráðstafanir og í 

vafatilfellum. 

Skylt að aðstoða sóttvarnarnefndir. 

Hafnsögumönnum, hreppstjórum, bæjar- og sveitarstjórnum er skylt að að- 

stoða sóttvarnarnefndir við skvldustörf þeirra. 

1934 

131 
31. des.
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131 3. ør. 
31. des. s . . = . "88. Aðkomuskip og hverjum skilyrðum er bundið 

      

        

Ekkert aðkomuskip, þ. ce. skip, sem síðast eða á 
leið sinni tekið við mönnum eða faraneri frá t út 

  

frá útlöndum, má, nema tilneytt sé, hafa mök við 
en á höfnum, og því að eins á höfnum, að æti 

I. Sótlgæzlumaður (eða í kaupstöðum fyrir 

lögregluþjónn) fer fyrstur úí í skipið. og má 

  

hann sjálfur, engan farangur setja á land né í: 

land eða menn úr landi fram yfir það, sem le 

en skipinu hefir verið fengið heilbrigðisvottorð 

2. Ef nauðsyn ber til, má þó hafnsögumaður fara út í skipið á undan sótt- 

  

sæzlumanni, enda fari hann þá ekki úr skipinu fí 

  

brigðisvottorð. 

5. Að fengnu fullgildu heilbrigðisvottorði er skipið ekki lengur aðkomu 
skip og er frjálst að hafa mök við land hér á landi 

Í. gr 

Heilbrigðisvottorð og eftir hverjum reglum þa    

Heilbrigðisvottorð skal hljóða svo: 

   

Sóltvarnarnefndin í ............ gerir kunnug! 

Sl frå .........., skipstjóri . . „2... SRI Síðast 
lét úr erlendri höfn í ............ 19.., hefir í dag verið skoðað hér 

á höfninni samkvæmt ákvæðum laga nr. 65, 19. júní 1933 urn egn því. að 
næmir sjúkdómar berist til Íslands og eru því frjáls viðskipti 

kl. 19. 

sóltgæzlumaður 

Heilbrigðisvottorð veitist aðkomuskipi eftir þessum reg    
I. Skipið hefir fullgilt sóttgæzluskirleini, þ. e. skírteini 

valdi á síðasta brottfararstað skipsins erlendis, og er þess eigi 
igðisyfir-    

   

í því og 

    

eigi heldur kunnugt eða grunað á annan hátt, að á brotifararstað skipsins eða 
í grennd við hann hafi gengið alvarlegur næmur sjúkdómur; æzlumaður 

fx skal þá þegar veila skipinu heilbrigðisvottorð, ef skipstjóri lýsir vfir fyrir 

      

  

honum, skriflega ef sóttsæzlumaður kreísi, að ða e Á 

leiðinni menn með sjúkdóma, er grunur gæti hæ 2 að 

hann viti ekki til, að skipið geti verið sóttinengað á annan hátt 

2. Skipið hefir ekkert eða ekki fullgilf sóttgæzluskirtei ( ezlumadur 

  

i 

1 
i 

  

veitir þá að jafnaði engu síður heilbrigðisvottorð. 

  

honum í té svo látandi yfirlýsingu:
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Yfirlýsing skipstjóra. 131 

Ég undirritaður skipstjóri á Sl frå .............. , sem sidast 31. des 

lét úr höfn i ............ 190, lýsi því hér með vfir upp á æru mína og 

samvizku. að mér er ekki kunnugt um, að á brottfararstaðnum hafi gengið neinn 

alvarlegur næmur sjúkdómur, að á skipinu séu eða hafi verið, hvorki á brott- 

fararstaðnum né á leiðinni, menn með sjúkdóma, er grunur sæti leikið á, að 

væru næmir, eða lík manna, sem dánir séu úr næmum sjúkdómum, né heldur 

veit ég til. að skipið geti verið sóttimengað á annan hátl 

19.. 

skipstjóri. 

3. Þess er getið í sólfgæzluskírteini skipsins, eða kunnugt eða grunað á 

annan hátt, að alvarlegur næmur sjúkdómur hafi verið á broltfararstaðnum, 

eða sjúkir menn eru eða hafa verið á skipinu á leiðinni, eða lík, og grunur er 

á, að um næman sjúkdóm sé eða hafi verið að ræða, eða grunur er um sott- 

mengun skipsins á annan hátl, eða framburður eða yfirlýsing skipstjóra er á 

einhvern hált torlryggileg: Þá skal sóttgæzlumaður kalla héraðslækni til, og 

má eigi veita skipinu heilbrigðisvotlorð fyrr en héraðslæknir hefir rannsakað 

skipið og úrskurðað, að heilbrigðisvottorð megi gefa. Ritar læknirinn úrskurð 

sinn á heilbrigðisvottorðið, svo hljóðandi: 

Urskurður héraðslæknis, 

Að undangenginni læknisrannsókn og að sættum fyrirmælum laga nr. 65. 

19. júní 1933, um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. úr 

skurða ég, að So frå .......... „ skipstjórt 20... sem 

lét síðast úr höfn erlendis í ........ 19.., og statt er á höfn í 

megi veita heilbrigðisvottorð. 

19 

héraðslæknir 

>. Or. 

Skylt er að hraða sóttvarnarskoðun skipa og öllum sóttvarnarráðstöfunum. 

Sóttvarnarskoðun skipa og öllum sóttvarnarráðstöfunum þeirra vegna skal 

jafnan hraða svo sem auðið er, og haga þeim þannig, að þær verði skipinu til 

sem minnstrar tafar og trafala. Sé héraðslæknir eigi viðstaddur á hafnarstaðn- 

um eða forfallaður, er sóttvarnarnefnd heimilt að fela öðrum lækni rannsókn- 

ina, þó ekki án þess að bera sig saman við landlækni, ef við verður komið. Sé 

enginn læknir viðstaddur, skal skipstjóra sefinn kostur á að leita annarar hafn- 

ar, þar sem læknir býr.



31. 

1934 

131 
des. 

6. g1 

Ef næm sótt er í aðkomuskipi. Erlendar sóttir. Aðrar næmar sóttir. 

ljós kemur, að í aðkomuskipi er næmur sjúkdómur, segir héraðslæknir 

fyrir um allar nauðsynlegar ráðstafanir til varnar því, að sjúkdómurinn berist í 

land og breiðist út, eftir að hafa að jafnaði borið sig saman við landlækni. Ef 

um erlenda sótt er að ræða, þ. e. pest, austurlenzka kóleru, bólusótt. dilasótt. 
blóðkreppusótt, gula hitasótt eða aðra næma sótt, sem með ; ráðherraauglýsingu 
eða konungsúrskurði hefir verið tekin í tölu erlendra sótta, hagar héraðslæknir 

fyrirmælum sínum í samræmi við ákvæði IV. kafla í lögum nr. 65, 19. júní 1938, 

um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. eftir nánari fyrir- 
mælum ráðherra og leiðbeiningum landlæknis (sbr. 8. gr.), en ef um aðra næma 
sótt er að ræða samkvæmt ákvæðum laga nr. 66, 19. júní 1983 um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma. Sóttvarnarnefnd aðstoðar héraðslækni í hvívetna 
um framkvæmd þessara ráðstafana, og úrskurðar héraðslæknir ekki, að skip- 
inu megi gefa heilbrigðisvottorð, fyr en öllum fyrirmælum hefir verið fullnægt. 

Einangrun sjúklinga og sóttkvíun aðkomuskips. 

Ef einangra þarf sjúklinga af skipinu, en tormerki eru á að gera það á staðn- 

um, er heimilt að vísa skipinu til næstu hafnar, þar sem einangrun er fram- 

kvæmanleg, en þó því aðeins, að sjúklingum sé ekki hætta búin af beim flutn- x dd > 2 

I: 
119 eja ingi. Ef skipið er sóttkviað, er skipstjóra heimilt að velja sér höfn til að log 

á, að svo miklu leyti sem það kemur ekki í bága við nauðsynlega læknisrann- 

sókn og lækniseftirlit. 

7. gr 

Rådherraauglysing um erlenda sótt. Aðkomuskip með gulan fána. 

Sóttvarnarnefnd skal hafa sérstakan andvara á sér, er ráðherra hefir gefið 

út auglýsingu um, að erlend sótt hafi gert vart við sig í útlöndum á þeim stað 

og þannig, að ástæða sé til að ætla, að sóttin seti borizt þaðan til Íslands. Skal 

hún veita sérstaka athvgli og vera við því búin að ráðstafa skipum, er koma að 

landi og hafa uppi gula veifu á framsigluhúni, sem öllum skipum er skylt að 

hafa, ef þau hafa haft bein eða óbein mök við auglýstan sýktan stað, eða ef þau 

á annan hátt vita til eða hafa grun um, að þau séu menguð erlendri sótt. 

8. Er. 

Aðkomuskip, sem vitanlega er mengað erlendri sótt, skal leita hafnar í Reykjavík. 

ÁAðkomuskip, sem er alvarlega mengað erlendri sótt, svo sem ef annaðhvort 

eru á því sjúkir menn eða dauðir, og ástæða er til að ætla, að um erlenda sótt 

sé eða hafi verið að ræða, fær að jafnaði ekki fulla fyrirgreiðslu annarsstaðar 

en í Reykjavík, og ber öllum aðkomuskipum, sem vitað er um. að svo er ástatt 

fyrir, að leita þar hafnar.
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annarsstadar 131     aðkomuskip. se    
   

   

31. des. 

Komi í ljós, að aðkomuskip, seim leila€ lar annarsstaðar, sé alvar- 

    

lega mengað erlendri sótt, skal sóllvarnarnef að hafa borið sig saman 

  

við landlækni, ef við verður komið, tal | til Reykjavíkur og 

láta lækni fara á því, ef þörf gerist, nema ra mæli á annan veg fyrir, og 

  

er þá skipinu ráðstafað samkvæmi fyrirmælum bans og nánari leiðbeiningum 

landlæknis. 

Ef að 

  

    

  

Þegar skip. sem vi a er alvarlega mengað erlendri sótt 

leita hafnar í Reykjavík. leita hafnar annarsstaðar,     arnefnd fara með skipið samk væml ák 

  

1 í. 09 á. IndisgreINaL 
< , 
Sé bryn nauðsyn til að veit: 

  

greinar. hjálp tafarlaust áður en 
4 

ia, og skal hún. ef þess er     kominn, skal sóttsæzlumaður annasí hjá 

  

veitt án þess, að nokkur maður fari á land úr skipinu eða úr landi út í skipið. 

Sérstök ákvæði um fólksflutni 

  

ip á í hlut, sem ætlað er til fólksflutninga, 

  

Þegar sk tir ákvæðum 
>     þessarar greinar (sbr. 16. laga nr. 60, 19. júní 1955 segn því, að 

næmir sjúkdómar berist til Íslands), svo sent þó að ekki sé um erlenda sóti að 

ræða, heldur einhverja aðra alvarlega, næma sól 

  

Ef aðkomuskip 

Ef aðkomuskip strandar eða neyðist á annan hátt Hl að hafa mök við land 

án þess að seta sætt fyrirskipaðra sóttvarnarákvæða, leitast næsta sóttvarnar- 

á um, að vikið sé svo lítið í i last verdur vid 

enda séu þá við hafðar nauðsynlegar rådstafanir Hl varnar sóltnæmisútbreiðslu, 

ef ætla má, að næm sótt berist þannig á land. 

        
nefnd við að s komið, 

  

2422 Í SCD fl     

    

Sama gildir um vogrek,      þar sem erlend sóti 

Íarangur, sem ráðherra 

hættu. Skal allt slíkt látið 

3 með wtrustu varkárni 

og ákveðið, hvernig
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10. gr. 

f sóltvarnarlasabrotum. 

    

31. des iotthætta a 

Ef sóltvarnarnefnd fær grun um. að aðkomuskip hafi haft ólögleg mök 

við land eða menn úr landi ólögleg mök við aðkomuskip. eða, að brotið hafi 

verið á annan hátt gegn fyrirskipuðum sótlvarnarreglum, skal hún sera ráð- 

stafanir tl þess, að málið verði rannsakað og þeir lálnir sæta ábyrgð, sem 

unnt er, til þess því, sem hún gerir allt, sem jafnfram 

sem slíkt brot kynni að leiða til.    

  

reiðslu, 

  

11. er. 

Óþrifnaður í skipum. Rottur og önnur óþbrifadýr. 

Skip, sem virðist vera óheilnæmt vegna óþrifnaðar eða af öðrum ástæðum, 

og það væri sóttmengað. Ef 

  

brifa og sótthreinsa eins má sóttvarnarnefnd láta | 

í skipi eða önnur óþrifadýr, má og gera sérstakar ráð- 

1u berist í land eða tl að eyða þeim í skipinu. Aldrei 

mikill rottugangur ei 

stafanir til varnar þvi, að þí 

Á i sem hreinsa þarf aðeins vegna óþrifa eða óbrifadýra. lengra 

   

álfu skips við sótthreinsanir og þrif. Aðstoð af hál 

ef 

eða sótth 

vinnukraf 

reinsa eða eyða í roltum eða öðrum óþrifadýrum, sé hún lætur 

tur og aðsloð, sem skipinu er auðið.    
12. gr. 

Sótígæzluskírteini. 

sóti- Hvert það skip, sem afgreitt er hér á landi, á heimtingu á að fá hjá 

sæglumanni skírteini um það. hvort nokkur erlend sótt eða annar alvarlegur 

í brottfararstaðnum eða í grenndinni hæmur SJUKGOMUT GASI < 

Sóttværzluskírteini, þeg gar um engan alvarlegan næman sjúkdóm er að ræða. 

Þegar um engan alvarlegan næman sjúkdóm er að ræða á brottfararstaðn- Cc 

um, skal sóttgæzluskirteini hljóða svo 

gerir kunnugt: Sóttvarnarnefndin i .............. 

s frá .......... „ Skipstjóri 2... ,„ sem komi 

hingað frá ....... .… og ællar héðan til .......... „ er ferðbúið i dag. 

Hér á staðnum og í grenndinni gengur hvorki pest, austurlenzk kólera, bólu- 

sótt, dílasótt, blóðkreppusótt, gul hitasótt, né nokkur önnur hættuleg farsott. 

. 19.. 

sótlgæzlumaður.



7 
Sottzæzluskirteini begar alv:    NU. 131 

Nú gengur alvarlegur næmur sjúkdómur á brotttararstaðnum, og skal þá 

rlesur næmur sjúkdómur i: 

  

sóttvæzluskirteini hljóða svo: 

Hér ............ hefir gengid .. . . síðan „19... Á síðustu 10 

  

dögum hafa .... svkzt og á sama dáið úr þessum sjúkdómi. 

Hér á staðnum eða 1 genndinni sen; önnur hælluleg farsótl. 

  

19... 

sólfgæzlumaður 

Sóttvæzlumaður 

  

   Sóttgæzlumaður ráðgast við héraðsl 

skirteini, ef þess getur talizt þörf 

x 
afstaðna sóttkvíun. 

  

Hver sá, sem sóttk verið, á heimting á eftir afstaðna sóttkviun, 

> sitt, 

  

, Í, sr rr im rar: Gir 
A SANSKONAFÐ VOLLOPÖL ÍVTIr SKI að fá vottorð um það. Skipsíjóri á heimin i 

i ttorð þessi gefur sóttsæzlumaður í b 

samráði við héraðslækni. 
   þegar 

Sóttvarnareftirlit með loftfórum. 

Sóttvarnarnefndir annast sótfvarnareftirlit með aðkomuflugvélim og hvers- 

  

konar loftförum, sbr. 26. gr 65 varnir gegn bvi, ad 

næmur sjúkdómar berist til og I it öllum ákvæðum 

  

    Fá un aðkomuskip VÆL JÓ     

iðkomuskipa. Sóttvarnargjöld ma
 

Áðkomuskip greiða sóttvarnargjöld sem hér segir: 

I. Fyrir venjulegt sóttvarnaref    
råt, sem sóllgæzlumaður einn annast: 

  

Skip allt að 60 smálesía 4 krónur, 600 100 smálesta 6 krónur, 100 smá- 
4 ÞÁTIIT s nc I Byr NI, IC Í rengi B we 11 í alin lesta 10 krónur, svo og kostnað við flulning sóttgæzlumanns út í skipið. 

o0un fer frá 

  

Auk þeirra gjalda, sem getur í 1. tölulið, 

  

  Jafnhá gjöld ettir stærð skipanna fyrir læknisskoðunina, svo og kostnað við J 

  

ferð læknisins eða ferðir út í skipið samkvæmt gjaldskrá héraðslækna 

0. Ef sottkvía þarf tækni ve 

  

nargerðarinnar; Auk þeirra gjalda. 

sem gelur í töluliðum 1, flutningskostnað hans og dagpeninga, 20 krónur á 

  

sólarhring, unz sóttkvíuninni er lokið 33 

    

t. Ef fískiskip önnur en hérlend eiga í hlut, eða önnur erlend skip, ef þau
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131 hafa ekki ætlað sér á íslenzka höfn og álilið verður, að þan hafi einungis kom- 

sem gelur í töluliðum Í 5, allan annan kostnað, sem leiðir af þeim sóttvarnar- 

ráðstöfunum, er þau gefa tilefni til, þar á meðal legukostnað sjúklinga á sótt- 

varnarhúsi eða annarsstaðar, kostnað við einangrun heilbrigðra og útfarar- 

kostnað. 

3. Ef sóttkvía þarf sjúklinga með aðrar farsóttir en erlendar og erlend 

skip eiga í hlut: Allan kostnað, sem af því leiðir. 

6. Ef sóttkvía þarf sjúklinga með aðrar farsóltir en erlendar og innlend 

skip eiga í hlut, fer um greiðslu kostnaðar í samræmi við lög nr. 66 19. júni 

1955, um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma. æ > e 

Sóttvarnargjöld aðkomulottfara. 

Aðkomuloftför greiða sóttvarnargjöld eftir sömu reglum og aðkomuskip, 

þannig, að gjöld af 1 2 hreyfla flugvélum skulu vera seni af skipum undir 60 

smálestum, af 5 hreyfla flugvélum og þar yfir sem af skipum frá 60 og upp 

að 100 smálestum, og af loftskipum sem af skipum yfir 100 smálestir. 

Innheimta sóttvarnargjalda og hvert þau renna. 

Sóttgæzlumaður innheimtir sótlvarnargjöld samkvæmt ákvæðum þessarar 

greinar og stendur skil á: 

1. Gjöld samkvæmt 1. lölulið renna í söltvarnarsjóð ríkisins, önnur en flutn- 

ingskostnaður, sem greiða skal þeim, er flutninginn annast. > > > i 
9 Gjöld 
då. GjJok 3 samkvæmt töluliðum 2 3 renna til hlutaðeigandi héraðslæknis 

eða þess annars læknis, er læknisskoðunina annast. 

5. Gjöld samkvæmt löluliðum #6 renna til hlutaðeigandi. 

Ókeypis sótteæzluskírteini og vottorð. 

Sóltsæzluskirteini og vottorð þau, sem um getur í 14. gr, veitast ókeypis. 

16. gr. 

Kostnaður við störf sóttvarnarnefnda og sóttgæzlumanna. 

Sóttvarnarnefndir vinna kauplaust. Nauðsvnlegur kostnaður vegna löglegra 

sóttvarnarráðstafana þeirra greiðist úr sóttvarnarsjóði eða tiíkissjóði, að svo 

miklu leyti sem hann er ekki greiddur af hlutaðeigandi aðkomuskipum eða öðr- 

um samkvæmt ákvæðum 15. gr. 

Hin sérstöku störf sóttgæzlumanna teljast til embættisstarfa þeirra. 

Greiðslur til héraðslækna. 

Um borgun til héraðslækna fyrir læknisskoðun aðkomuskipa og önnur störf 

þeirra í því sambandi fer eftir ákvæðum 15. greinar, 2. 3. tölulið



Eyðublöð. 

Eyðublöð undir yfirlýsingar skipstjóra, heilbrigðisvottorð og sótigæzluskir- 

teini lætur dómsmálaráðuneytið sóttvarnarnefndum | té. 

18. gr. 

Brot gegn þessum reglum og viðurlög við heim. 

Um brot gegn reglum þessum og viðurlög við þeim fer samkvæmt ákvæð- 

um 27. greinar laga nr. 65, 19. júní 1953, um varnir gegn því, að næmir sjúk- 

dómar berist til Íslands. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 31. desember 1934, 

Haraldur Guðmundsson. 

Gissur Bergsteinsson 

ALMENNAR REGLUR 

um opinberar sóttvarnir gegn útbreiðslu næmra íkdóma. 

  

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 66 frá 19. júní 1939, um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sjúkdóma, eru hér með settar eftirfarandi reglur um opinberar sått- 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Opinberar sóttvarnir. Skilgreining. 

Opinberar sóltvarnir leljast þær sérstöku sóllvarnarráðs 

      

   

  

{ [ 

kvæmt 3. grein laga nr. 66, 19. Júni 1953, ælið er sk 

bessarar 

  

segn sjúkdómum þeim. sem nefndir eru í 1l. gr 
”VX eð 

fremur þær sérstöku sóttvarnarráðstafanir, sem ráðherra kann að fn 

  

j 

  

í segn þein sjúkdómum, sein 
     kvæmt 3., 4. og 5. grein sömu laga, að beila s 

nefndir eru í Í8. grein þessarar reglugerðar. og loks 

ráðstafanir, sem héraðslæknir kann að beita ú 

gr. sömu laga. sbr. 15. og 21. grein þessarar reglugerðar. 

Um framkvæmd hinna opinberu sóttvarnarráðstafana fer e 

þessum.



Almennar sóttvarnir, þ. e. sóttvarnir aðrar en opinberar 

Það er almenn skylda, án tillits tií þess, hvort fyrirskipaðar eru opinbera 
sóltvarnarráðstafanir eða ekki, að sæta ýtrustu varúðar við hvers konar næmum 

AX 1 sjúkdómum, og er læknum og þeim, sem með lækningar fara, svo og öðrum i fn 

   
; 

heilbrigðisstarfsmönnuni akl hverjum í sínum verkahring, að vekja 
h leiðbeiningar hér að lútandi. enda er athygli á syk 

  

hlutaðeigenduim ætlið næinn læknis um hvers konar nai 

  

synlegai dar og venjulegar rådstafanir til varnar gegn såltnæmisut- 
breidslu frå sjåklingi, meðferðar, hvort sem um opinberar    

>. BP. 

Sérstakar skyldur héraðslækna vi 

et
 þr
 

> (g
l 

g Un =
 

ms
 

a þa bg
 þó)
 

má ð almennar sem an 

       

    

tafanir skuli 

  
leggja héraðslæknar ekki til, að 

nema í fyllstu nauðsyn og beita 

er nokkur kostur 

  

Heéraðslæknar skulu, hver í sínu héra 

  

herra, sjá um framkvæmd allra opinberra 

    
   

þar sem 

cf Gl eru, svo og 

ita héraðslækni hjálp 

x 
vid framkvæmd opinberra såttvar marrådstafana. 

Starfandi læknum er sérstaklega skylt að hafa vakandi auga 
dómum, sem skvlt er, eða ást:     verið il að beita opi
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ráðstöfunum gegn, svo Og smitberum slíkra sjúkdóma, og tilkynna jafnskjótt 132 

hlutaðeigandi héraðslækni, ef þeir verða þeirra varir 31. des 

6. er 

Skyldur húsráðanda, ef næmur sjúkdómur kemur upp á heimili hans. 

Hverjum og hvernig tilkynna skal. 

  

Nú kemur næmur sjúkdómur upp á heimili eða yfirvofandi er, að hann komi 

upp á heimili, og auðsætt þykir eða líklegt, að sé einhver af þeim sjú íkdómum, 

að einhver heimil- 

  

sem nefndir eru í 11. og 18. gr.. eða vitað er eða grunsamles 

skylt 

  

ismaður sé smitberi einhvers þess sjúkdóms. og skal þá húsráðanda 

að skýra lækni sínum frá þvi. Ef læknirinn er ekki hlutaðeigandi héraðslæknir 

og felst á, að um slíkan sjúkdóm eða smitbera geti verið að ræða, tilkvnnir 

hann það héraðslækninum. Húsráðanda. sem er fjarri lækni, er og heimilt, ef 

hann kýs það heldur, að tilkynna sjúkdóminn hreppstjóra eða hreppsnefndar-   

  

f jafn- 
manni í hreppi sínum eða skýra þeim frá smitberanum, en hann 

skjótt láta hlutaðeigandi héraðslækni vita. Með heimilismöonnum eru einnig 

taldir aðkomumenn þeir. er hafa þar húsnæði eða náttstað um stundarsakir, og 

þeir, er þar eru í fæði. Nú kemur slíkur sjúkdómur eða smitburður upp meðal 

þeirra, er í nauðungarvist eru á einhverjum stað eða í sjúkrahúsum, ei iheimil- 

um. barnahælum, skólum og líkum stofnunum. og er þá forstöðumanni eða 

forráðamanni skylt að skýra frá þvi. Komi sjúkdómurinn eða smitburðurinn 

upp á skipi eða í veri á vertið meðal skipshafnar, skal skipstjóri eða formaður 

skýra frá því. 

Ef vanrækt er að tilkvnna næman sjúkdóm. 

  

Vi einhver til þess. að vanrækt hafi verð að segja héraðslækni 

dómi eða smitburði samkvæmt þessari grein, skal hann þegar í stað sky     
því á þann hátt, er að framan er sagl. 

Fvrirhöfn hreppstjóra eða hreppsnefndarmanns 

  

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður, 

takast ferð á hendur, fær hann kostnaðinn endurereiddan úr sveilarsjóði eftir 

reikningi, er hreppsnefndin samþykkir. 

{. OP 

  

Sérstakar skyldur matvælakaupmanna og vei 

og viðskiptamanna þeirra. 

Matvælakaupmenn, matsalar, veitingamenn 

ursalar eru skvldir til, ef héraðslæknir krefst 

að láta í té SKI      rá vfir vidskiptfamenn 

  

kunnir. Einnig eru menn skyldir 

  

slíkan ákveðinn kaupmann, útsölunann eða 

krefst þess með auglýsingu.
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132 
des 

Wa
 

ÞJ
 

8. gr. 

Flutningur sjúklinga með næma sjúkdóma og smitbera slíkra sjúkdóma. 

ES 
Ekki mega farþegaskip, farþegabifreiðar, farþegaloftför eða önnur tilsvar- 

klinga með neina þá sjúkdóma. sem andi fólksflutningatæki taka til flutnings sjúl 
taldir eru í 11. gr., né smitbera þeirra sjúkdóma og ekki heldur sjúklinga með 

né smitbera þeirra sjúkdóma, ef 
er    gn þeim, nema eftir kröfu héraðs- 

mæ um Öruc 

  

3 stafanir segn sólinæmisúlbreiðslu. 
eftir fyrirmælum hans. 

  

Ákvæði þessarar greinar ná jafnan Úl skarlatssóitar, barnaveiki. laucaverki 
og heilasóttar, þó að opinberum sóttvarnarráðstöfunum sé ekki beitt gegn þeim. 

9. gr. 5 

     érstakar skyldur gestkomandi ma og ferðamanna. 

  

Ef maður hefir einhvern þann sjúkdóm, sem talinn er í 11. gr., eða er smit- 
1 bg . OM beri slíks sjúkdóms, eða maður hefir dvalið á heimili. Þar sem einhver af beim        

sjúkdómum 

  

eða slíkur smitberi dvelur. bá skal hann Jafnan, er hann í 

kemur á önnur heimili, á skip eða önnur tölksflutningatæki, láta húsráðanda, < 

  

skipstjóra 

IS 

ådamann vila. Sama gildir um Þá    

   
    

sjúkdóma, sem taldir eru i 

þeim, og einnig 

    
SÉ sg 

  

ofunum er beit 

  

Þess un veiki og heilasótt. Mann, sem vant: 
etta, má auk sekia til sk óla fyrir það, seim leiða kann af vanrækslu 

10. er. 

  

S ferðir Þeirra séu hindradar, svo 
og fa sta hvort       > 

tír Að f SCilvarnarrtaðstafa 

  

þann |! 

afvinnuspjöl 

  

   

   

  

rum sótfvarnarrái 

  

    

  

í . % Ap Á > £ fer „> tvarnarráðstafanir sl 

  

; | i 
gegn þessum sjúkdómum: pest, 

kreppusótt og gulri hitasótl
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12. gr. 

Ef ætla má, að upp sé kominn eða upp komi sjúkdómur, sem skylt er að beita 

opinberum sóttvarnarráðstöfunum gegn. Rannsóknir héraðslæknis. 

Nú er héraðslækni gert kunnugt, eða hann verður þess vís á annan hátt, 

að upp sé kominn eða yfirvofandi sé, að upp komi sjúkdómur í héraði hans. og 

er áslæða til að ætla, að verið seti einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir eru i 

11. gr., og skal héraðslæknir þá fara tafarlaust á það eða þau heimili. sem sýkt 

eru talin, og skoða þá, sem sjúkir kunna að vera orðnir. 

Ef héraðslæknir þá telur víst eða hugsanlegt, að um einhvern þann sjúk- 

dóm sé að 

  

„sem talinn er í 11. gr., skal hann grennslast nákvæmlega eftir 

upptökum sjúkdómsins. hvaðan hann muni vera kominn, hvort ekki muni fleiri 

heimili sýkt eða í sótthættu o. s. frv. Hafi einhver dáið úr sjúkdóminum, ber 

héraðslækni að rannsaka eða láta rannsaka líkið, að svo miklu leyti sem hon- 

um er unni, ef sú rannsókn er nauðsynleg til þess að ákveða sjúkdóminn. Þurfi 

að kryfja líkið og vilji aðstandendur ekki leyfa það, skal héraðslæknir leita að- 

stoðar lögreglustjóra, sem getur úrskurðað að krufning skuli fram fara. 

Ferðakostnaður héraðslæknis í þessum erindum greiðist úr tikissjóði. 

13. gr. 

í hverju hinar opinberu sóttvarnarráðstafanr skulu vera fólgnar. 

í hvert sinn sem héraðslæknir verður þess vís, að upp er kominn eða vfir- 

vofandi er, að upp komi einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir eru í 11. gr., eða 

úkdómur, sem ekki er unn! að bera kennsl á í svipinn, en grunsamt 

  

einhver s} 

að seti verið af því tagi, bå skal hann þegar í stað beita öllum nauðsynlegum 

  

sóttvarnarráðstölunum, sem unnt er að koma við. og fara að á þann hátt, sem 

nú skal greina: 

Samgöneubann við sýkt heimili. 

í. Ef héraðslæknir telur gerlegt að hafa sjúklinginn eða smilberann á heim- 

er annars kostur, þá skal hann krefjast þess, að sýslumaður, 

   

      

pstjóri banni öllum utanheimilismönnum 

á bústað sjúklingsins eða smitberans 

um heimamönnum að fara á annara 

 sýktu heimili muni og matvæli, einkum 

nn skal, ef þörf krefur, auglýsa á útidvrahurð 

  

   á bæjarþiti fast við bæjardyr, ef bær er. 

Þá er samgöngubann er sett, skal jafnan selja gæslunann af öðru heimili 

hinu sýkta heimili og annast nauðsynlega aðflutninga 

   

    

lað, ef börf gerist. Ef nauðsyn ber til, getur héraðs- 
  

  

af lögreglustjóra eða hreppstjóra, að hann skipi menn til 

um hið sýkta heimil, því til tryggingar, að samgöngubannið sé 

42 
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 132 ckki brotid. Ákvæði 2. og 3. töluliðs 28. greinar gilda ávallt um þá sjúkdóma, 

31. des. sem hér um ræðir, þó að ekki sé sett fullt samgöngubann. 

Kostnaður. 

Kaup gæzlumanna og varðmanna er greitt úr ríkissjóði. Aðhjúkrun, lyf og 

læknishjálp skal einnig greidd úr ríkissjóði, ef með þarf, en þann kostnað skulu 

þeir endurgreiða, sem þegið hafa, ef ráðherra krefsi þess og sveitarstjórn álílur c 

bå til bess færa, og skal taka lögtaki, ef ekki fæst á annan hátt. Endurgreiðslu- 
skyldan nær þó ekki til kostnaðar vegna frekari aðhjúkrunar, lyfja eða læknis- 

hjálpar, en viðkomanda hefir verið nauðsynlegt sjálfs sín vegna. 

Sjúklingur eða smitberi fluttur á sjúkrahús eða sóttvarnarhús. 

2. Nú er eigi unnt að hafa sjúkling eða smitbera svo afskekktan á heimili 

sínu, eða sóltkvia heimilið svo, að full irvgging sé fyrir því, að sóttin berist ekki 

út, og er þá héraðslækni heimilt að láta flytja sjúklinginn í sjúkrahús. sóll- 

varnarhús eða eitthvert annað hús, sem til þess er hægt að fá, enda verði sótt- 

vörnin Öruggari á þann hátt. Er sjúklingur eða smitberi skyldur að vera þar, 

þangað til héraðslæknir telur hættulaust að flytja hann eða láta hann fara þaðan. 

enda fár hann hæfilega læknishjálp og aðhjúkrun. Heimilt er og héraðslækni að 

fara eins að, þá er rannsaka skal vafasöm sjúkdómstiifelli eða smilburð. Við 

flutning sjúklingsins eða smitberans skal þess gætt. að svo vel fari um hann 

sem unnt er, án þess að hætt sé við sóttnæmisútbreiðslu. Ákvæðið í 1. tölutið 23. 

greinar gildir ávalll um þá sjúkdóma, sem hér um ræðir. Ef sjúklingurinn eða 

smilberinn er fluttur í sjúkrahús eða sóltvarnarhús, er allur flutnings- og legu- 
kostnaður greiddur úr ríkissjóði, þar á meðal aðhjúkrun., lvf og læknishjálp, og 

engin endurgreiðsla hetmtuð. 

Skólum lokað og samkomur bannaðar. 

Heimilt er héraðslækni, ef þurfa þykir, að krefjast þess af lögreglusljóra 

rep] stjóri a, að hann skipi að loka skólum og banni almenna mannfundi, 

Jerar skemn:lisamkomur (kvikmyndasvningar, leiksýningar, samsöngva 

dansleiki, hlut vel lur 0. s. frv), aðrar samkomur (brúðkaupsveizlur, innan- 

félagsskeimmtanir o. s. frv.), þar sem margir koma saman í sama húsi, svo og 

messugerðir og líkfylgdir. 

Sala varnings takmörkuð eða bönnuð. Veitingar bannaðar í gistihúsum 

og á veitingastöðum. 

i. Heimilt er héraðslækni, ef þurfa þykir, að takmarka eða banna sölu 

varnings, er sótthætta getur stafað af, einnig verzlunumn, svo sem matvælabúð- 

um, brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur veitingar í gistihúsuni og á 

veitingastöðum.
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5. Heimilt er héraðslækni. ef þörf krefur, að krefjast þess af lögreglustjóra 3! des. 

eða hreppstjóra : að hann loki verzlunum. svo sem matvælabúðum, brauðbúðum 

og mjólkurbúðum, ennfremur gistihúsum og veitingastöðum. 

Sóttkvíun bygeðarlaga. 

Þegar mjög mikil hætta vofir yfir, má héraðslæknir krefjast þess af lög- 

reglustjóra eða hreppstjóra. að hann afkvíi sýkta kaupstaði, kauptún, þorp eða 

sveitir eða hluta þeirra, svo og önnur stór svæði. og skal lögreglustjóri eða 

hreppstjóri annast nauðsynlegar ráðstafanir um samgöngubannið, þar á meðal 

skipun hæfilega margra varðmanna á kostnað ríkissjóðs lil að halda vörð um 

hið afkviaða svæði. 

Sótthreinsanir. 

7. Heimilt er héraðslækni að fyrirskipa sótthreinsanir eftir því sem þörf 

gerist. 

Zirting opinberra sóttvarnarráðstafana fyrir almenningi. 

8. Héraðslæknir skal birta almenningi ráðstafanir sínar á þann hátt, að öll- 

um hlutaðeigendum verði þær nægilega kunnar. Nauðsynlegur auglýsingakostn- 

aður greiðist úr ríkissjóði. 

ld. or. 

Jafnskjótt sem héraðslæknir hefir tekið upp opinberar sóttvarnir, tilkynnir hann 

það landlækni. Ráðherra skipar nánar fyrir um, hvernig hinum opinberu sótt- 

varnarráðstöfunum skuli hagað. 

Nú hefir héraðslæknir tekið upp opinberar sóttvarnir gegn einhverjum 

þeim sjúkdómi. sem talinn er í 11. gr.. og skal hann þá tafarlaust skyra land- 

lækni frá öllum málavöxtum og hverjum opinberum sóttvarnarráðstöfunum 

hann hefir tekið að beita. Þegar héraðslæknir því næst hefir fengið fyrirmæli 

ráðherra um bað. hvernig áfram skuli haga sóttvarnarráðstöfunum, hagar hann 

framkvæmdum sínum samkvæmt því. Gerir hann hlutaðeisendum nægilega 
1 X 

kunnar ráðherra í samráði við landlækni. eða eftir því sem ráð- 

  

Jer r um 

15. g1 

Ef héraðslæknir æskir breytinga á fyrirskipun ráðherra 

um opinberar sótlvarnarr 

fyrir 

áðs stafanir. 

Hf héraðslæknir telur nauðsyn til bera, að breytt sé tilhögun opinberra sótt- 

  

varnarrá frá því, sem ráðherra hefir fyrir skipað. ber hann tillögur 

' bíður fyrirskipana ráðherra. Ef hann telur 

vers konar töf sé hættuleg, er honum heimilt 

  

en bví aðeins, að hann tilkynni það land-
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lækni jafnskjótt, og skipar þá ráðherra fyrir á ný, hvernig hinum opinberu 

sóltvarnarráðstöfunum skuli haga. 

16. gr. 

Héraðslæknir leitar sem nánastra leiðbeininga landlæknis 

um framkvæmd opinberra sóttvarnarráðstafana. 

Þegar opinberar sótlvarnarráðstafanir hafa verið teknar upp í læknishéraði, 

skýrir hlutaðeigandi héraðslæknir landlækni sem tiðast frá öllu, sem gerist í því 

sambandi og leitar Jafnan sem nánastra leiðbeininga hans um allar fram- 
kvæmdir. 

17. gr. 

Opinberum sóttvörnum aflýst. 

Þegar héraðslæknir telur ekki ástæðu til að beita lengur opinberum sótt- 

varnarráðstöfunum, gerir hann landlækni grein fyrir því. Báðherra skipar fyrir 

um, hvenær opinberum sóttvörnum skuli hætt, og gerir héraðslæknir hlutað- 

eigendum það nægilega kunnugt í samráði við landlækni, eða eftir því sem ráð- 

herra hefir mælt fyrir um. 

I. KAFLI 

Þegar heimilt er að beita opinberum sóttvarnarráðstöfunum. 

18, gr. 

Næmir sjukdémar, sem opinberum såttvarnarrådstofunum må beita gegn 

Ráðherra getur fyrirskipað, að opinberum sóltvarnarráðstöfunum skuli 
beita gegn öðrum næmum sjúkdómum, en taldir eru í 11 er., svo sem inflúenzu. 
mislingum, skarlatssótt, barnaveiki, kikhósta, taugaveiki, blóðsótt, hetlusótt. heila- 
sótt og mænusótt, þegar þessir sjúkdómar eru skæðir, þegar líklegt þykir, að 

hefta megi hættulega útbreiðslu þeirra með opinberum sóttvarnarráðstöfunum, 
en ekki án slíkra ráðstafana, eða þegar aðrar sérstakar, knýjandi ástæður eru 
fyrir hendi. 

19. ør. 

Héraðslæknir gerir sér ekki ferðir til sóttvarnareftirlits á kostnað ríkissjóðs 

nema í mikilli nauðsyn, og. ef unnt er, aðeins í samráði við landlækni. 

Nú er héraðslækni sert kunnugt, eða hann verður þess vís á annan hátt, 

að upp sé kominn eða yfirvofandi sé, að upp komi á tilteknum stað í héraði hans 

einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir eru í 18. gr., án þess þó, að hann sé beðinn 

að vitja sjúklinganna til að veita þeim læknishjálp, og skal hann þá ekki gera 

sér ferð á hendur á ríkissjóðs kostnað til að rannsaka sjúkdóminn, nema því að- 

eins, að hann hafi einhverja ástæðu til að ætla, að ef til vill geti verið um
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einhvern þann sjúkdóm að ræða. sem opinberum sóltvarnarráðstöfunum er 

skylt að beila gegn (sbr. 11. gr.), eða einhvern svo alvarlegan næman sjúkdóm 

eða sóttnæmisútbreiðslu, að nauðsyn muni bera til, að opinberar sótlvarnarráð- 

stafanir verði fyrirskipaðar (sbr. 18. gr.). 

Í öllum vafatilfellum og þegar því verður við komið, skal héraðslæknir leita 

leiðbeininga landlæknis. 

20. gr. 

Ef héraðslæknir telur nauðsyn á. að beitt sé opinberum sóttvarnarráðstöfunum. 

Nú telur héraðslæknir ástæðu til, ad beitt sé opinberum sóttvarnarráðstöf- 

unum gegn einhverjum þeim sjúkdómi. sem talinn er í 18. gr., og skal hann þá 

æfinlega, þegar því verður við komið, bera málið undir landlækni og biða fyrir- 

skipana ráðherra um, hvort opinberar sóttvarnir skuli upp taka og hverjum sótt- 

varnarráðstöfunum skuli beita, og haga síðan framkvæmdum sínum sam- 

kvæmt því. 

21. er. 8 

Hvenær héraðslæknir má beita opinberum sóttvarnarráðstöfunum 

án heimildar fyrirfram. 

Ef héraðslæknir telur svo aðkallandi að beita opinberum sóttvarnarráð- 

stöfunum gegn einhverjum þeim sjúkdómi, sem talinn er í 18. gr., að hverskonar 

töf sé hættuleg, er honum heimilt að beita til bráðabirgða opinberum sóttvarn- 

arraðstöfunum. enda fari hann um það eftir reglum 13. gr. En því aðeins er 

honum þetta heimilt, að hann skyri landlækni tafarlaust frá öllum málavöxtum 

og hverjum opinberum sóttvarnarráðstöfunum hann hefir tekið að beita. 

Þessa heimild skal héraðslæknir ekki nota nema í vtrustu nauðsyn (sbr. 3. 

or.) og ekki nema þegar svo á stendur: 

1. Að um alvarlegan sjúkdóm er að ræða, sem Þborizt hefir frá útlöndum 

og er ekki annarsstaðar á landinu eða óvíða. 

2. Að um innlendan sjúkdóm er að ræða og hann óvenjulega illkvnjaður, 

eða óvenjuleg hætta er á mikilli útbreiðslu. 

eye 
22. gr. 

Frekari ákvæði um opinberar sóttvarnir gegn sjúkdómum þeim, sem taldir eru 

í 18. er., eru tilsvarandi við ákvæði 14., 15., 16. og 17. gr. 

Um framhald opinberra sóttvarnarráðslafana, sem héraðslæknir hefir ráð- 

ist í að beita samkvæmt 21. er., fer eftir ákvæðum 14. gr. Um breytingar, sem 

héraðslæknir telur æskilegar á fyrirskipunum ráðherra um opinberar sóttvarn- 

arráðstafanir, fer eftir ákvæðum 15. gr. Um skyldur héraðslæknis til að leita 

sem nánaslra leiðbeininga landlæknis um allt, sem við kemur framkvæmd op- 

inberra sóttvarnarráðstafana, fer eftir ákvæðum 16. gr. Og um lok og aflýsingu 

opinberra sótlvarnarráðstafana fer eflir ákvæðum 17. gr. 
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Sérákvæði um skarlatssótt, barnaveiki, taugaveiki, heilasóit os mænusótt. án 

tillits til þess, hvort fyrirskipaðar eru gegn þeim opinberar 

sóttvarnarráðstafanir eða ekki. 

Um skarlatssótt, barnaveiki, taugaveiki, heilasótt og mænusótt, svo og um 

smitburð þessara sjúkdóma, skal ávallt hlíta þeim fyrirmælum. er nú skal greina. 

hvort sem opinberum sóttvarnarráðstöfunum er beitt segn þeim eða ekki. i 

Héraðslæknir gengur ríkt eftir „að þessir sjúkdómar séu tilkynntir. 

I. Héraðslæknir skal ganga ríkt eftir því. að húsráðendur vanræki ekki að 
tilkynna honum, ef einhver framangreindra sjúkdóma kemur upp á heimilun 
þeirra, eða ef grunur er um, að smitberi slíkra sjúkdóma hafist þar við (sbr. 
6. grein). 

Skólanemendur oe kennarar. 

2. Hati einhver framangreindra sjúkdóma gert vart við sig á heimili. þar 

sem eru börn eða aðrir nemendur, er ganga í skóla, eða smitberi slíks sjúkdóms 

hefst þar við, mega nemendurnir ekki sækja skólann fyrr en ekki er hætt við 

sóttnæmisútbreiðslu frá þeim, að áliti héraðslæknis eða samkvæmt úrskurði 

ráðherra. Þessa skal og gætt um næmar sóttir yfirleitt, nema þær séu svo ut- 

breiddar orðnar, að þyðingarlaust teljist. Um skólakennara gildir hið sama að 

þessu leyti sen nemendur. Vottorð hér að lútandi skal héraðslæknir veita 

ókeypis. 

Samgönguvarúð. 

staklega um 

  

5. Héraðslæknir sætir þess yfirleitt um næma sjúkdóma, en 

framangreinda sjúkdóma, að brýna fyrir mönnum að varast öll ónauðsynleg 

mök við sýkt heimili. Hann skal aldrei leyna þessum sjúkdómum eða smitburði 

þeirra, heldur láta nábúa hins sýkta heimilis vita um sýkningarhættuna, svo 

að þeir geti fremur varast hana. Hann skal og brýna sér fyrir heimilis-    ; mönnum, svo og þeim, sem dvalið hafa á heimilinu, að við hafa alla nauðsynlega 
varúð og leyna aldrei hvernig á stendur, ef þeir eru ferðamenn eða gestkomandi 
(sbr. 9. gr.). Sérstakrar aðsæzlu er þörf. ef maður af sýktu heimili stundar 
vinnu utan heimilis, og skal banna það. ef sérstök áhætta fylgir (vinna innan- 
húss með öðrum, matreiðslu- og þjónustustörf, matvælaserð, afgreiðslustörf. 
einkum í matvörubúðum, brauðbúðum. mjólkurbúðum o. s. frv). Banna skal 
að flytja af hinu sýkta heimili og á önnur heimili nokkuð það, sem ætla má, 
að smithætta geti stafað af. 

Flutningur sjúklinga og smitbera. 

Í. Um flutning sjúklinga með þessa sjúkdóma og smitbera þeirra í farþesa- 

aloftförum eða öðrum tilsvarandi flutningatækjum, sjá ákvæði skipum, farþe 

8. greinar.



Sótthreinsanir 

5. Það skal vera regla að sótthreinsa þau heimili, sem sýkt hafa verið af 

skarlatssótt eða taugaveiki. 

21. gr. 

Taugaveikissmitberar og aðrir smitberar. Rannsókn. Lækning. 

Sóttvarnarráðstafanir. 

Héraðslæknar skulu hafa vakandi auga á taugaveikissmitberum og öðrum 

smilberum næmra sjúkdóma. er vera kunna í héruðum þeirra, og gera jafnan 

allar nauðsynlegar ráðstafanir ll þess að koma í veg fyrir sóttnæmisútbreiðslu 

frá þeim, eftir nánari leiðbeiningum landlæknis eða fyrirskipun ráðherra. 

Nú hefir verið beitt sóttvarnarráðstöfunum gegn grunuðum taugaveikis- 

smitbera eða öðrum grunuðum smitbera, og á hann þá kröfu á. að hann verði 

á kostnað ríkissjóðs rannsakaður til hlítar og úr því skorið, ef unnt er, hvort 

grunurinn er á rökum byggður. Á sama hátt á taugaveikissmitberi eða annar 

smitberi, sem sóttvarnarráðstöfunum hefir verið beitt gegn, kröfu á að fá á 

kostnað ríkissjóðs þá læknishjálp. sem til þess þarf, að hann verði, ef unnt er, 

losaður við smitburðinn. 

Smitberi er skyldur að hhta nauðsynlegum fyrirmælum um ráðstafanir gegn 

sóttnæmisútbreiðslu frá honum, og eins þó að aðeins sé um grun að ræða, ef 

grunninum verður ekki hnekkt. 

Ríkissjóðsstyrkur til taugaveikissmitbera. 

Viðvarandi taugaveikissmitberi, sem ekki hefir tekizt að lækna, svo og sá, 

sem grunaður er um laugaveikissmitburð, og grunninum hefir ekki verið hægt 

að hnekkja, má leita samninga við ráðherra, eða aðstandendurnir fyrir hans 

hönd, um styrk úr rikssjóði um lengri eða skemmri tima, gegn því að smut- 

beranum verði trvggilega ráðstafað, svo að svkingarhætta stafi ekki af honum. 

  

slur um taugaveikissmitbera. 

Heraðslæknir heldur skrá yfir taugaveikissmitbera, sem honum er kunnugt 

um í héraði sínu og sendir landlækni árlega skyrslu um, og getur þess, hvernig 

hverjum um sig er ráðstafað. 

IV. KAFLI 

Séóttkvíun byggðarlaga í því skvni, að þangað berist ekki 

næmir sjúkdómar. 

25. gr. 

Afkviunin, hvernig henni verdur komid til leidar = ye hvernig hún er framkvæmd. 

Nú óskar bæjarstjórn þess, syslunefnd eða hreppsnefnd, fyrir hönd kaup- 

staðar, svslu eða hrepps, að afkvía kaupstaðinn, sýsluna eða hreppinn eða hluta 

1934 

132 
31. des.
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132 Þeirra. til þess að ekki berist þangað hættulegur faraldur. Skal þá leggja málið 

31. des. fyrir hlutaðeigandi héraðslækni eða héraðslækna, ef fleiri ern. sem aftur flytja 

það fyrir landlækni. Ef ráðherra virðist ástæða til, heimilar hann afkvíunina 

og felur hlutaðeigandi lögreglustjóra eða lögreglustjórum, ef fleiri eru, fram- 

kvæmdirnar í samráði við hlutaðeigandi héraðslækni eða héraðslækna. Afkvi- 

uninni skal haga í samræmi við ákvæði 6. töluliðs 13. greinar, eftir því sem við 

getur átl. 

Kostnaðurinn greiðist úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sýslusjóðum. 

Þegar afkvíun er fyrirskipuð samkvæmt þessari grein, skal allur kostnaður 

við þær ráðstafanir greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóðum ec 

  

svslusjóðum. 

V. KAFLI 

Sótthreinsanir. 

26. gr 

Hvar sótthreinsa má og hverjum skvit er að ganga undir sótthreinsun. 

Heimilt er héraðslækni að skipa svo fyrir, að fram skuli fara sótthreinsun i 

á bústöðum þeirra, húsum og bæjum, einnig á skipum og öðrum farartækjum 5 flli, 

svo og å lausum munum, bar er verið hefir einhver af sjúkdómum þeim, sem 

taldir eru í 11. og 18. gr., sbr. einnig 7. tölulið 19. gr. og 5. tölulið 23. ør. 

Nú ber maður með sér eða er grunaður um að bera með sér einhvern af 

þessum sjúkdómum, svo sem fyrir það, að hann hefir haft bein eða óbein mök 

við sjúklinga eða smitbera, þannig, að hætt er við, að hann beri sjúkdóminn út. 

og er hann þá skyldur til að ganga undir sótthreinsun með sig og muni sína, 

ef héraðslæknir telur nauðsyn á vera. 

  

Aáðning eða skipun sótthreinsunarmanna. 

Til þess að hafa sótthreinsanir á hendi skal héraðslæknir ráða sótthreinsun- 

armenn, fleiri eða færri, innan héraðs síns. og setur þeim umdæmi. Það er skylda 

héraðslæknis að annast, að hvergi vanti sótthreinsunarmann 

Nú fær héraðslæknir engan hæfan mann til að taka að sér sótthreinsun 

  

fyrir hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar lósreglustjóra, sem 
; 

heimilt er að skipa, eftir tillögum héraðslæknis, hvern þann mann, sent honum 

sýnist, á aldrinum 25— 50 ára, til þess að hafa á hendi sótthreinsun innan sins 

hrepps eða kaupstaðar í 3 ár. Ef sá, sem þannig er skipaður sóttbreinsunar- 

maður, þykist ekki seta haft starfann á hendi sökum heilsubrests eða annara 

orsaka, getur ráðherra leyst hann frá að gegna þessum starfa. telji hann ástæð- 

ur hans á rökum bvegðar
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seinir sótthreinsunarmönnum. 132 
31. des. 

  

Héraðslæknir kennir og 

Hóraðslæknir skal veita hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn í sótt- 

hreinusnarstörfum, fær honum í hendur prentaðar sótthreinsunarreglur, er 

landlæknir sefur út, og leiðbeinir honum í öllum greinum. 

28. gr. 

Greiðslur til sótthreinsunarmanna. 

Héraðslæknir skal semja við hvern sótthreinsunarmann um borgun fyrir 

hverja sótthreinsun, og skal borgunin jafnhá fyrir allar sótthreinsanir. Þessi 

borgun má að jafnaði ekki fara fram úr 8 krónum í sveitum, 11 krónum í Reykja- 

vík og 5 krónum í öðrum kaupstöðum og kauptúnum, enda skal sótthreinsunar- 

mönnum þar, eftir því sem unnt er, gert kleift að leysa sótthreinsunarstörfin 

af hendi án þess að þurfa að fella niður aðra vinnu. Skal héraðslæknir ekki, án 

samþykkis ráðherra, ráða sótthreinsunarmann fyrir hærri borgun en hér er til- 

greind. Þegar sótthreinsaðar eru heilar stofnanir, eins og skólar eða stór skip, 

og sé fyrirhöfnin óvenjulega mikil, er héraðslækni þó heimilt að meta hana til 

jafns við fleiri en eina sótthreinsun og fer borgumin eftir því, enda samþykki 

landlæknir matið. 

Ef sótthreinsunarmaður hefir verið skipaður af lögreglustjóra samkvæmt 

2. málsgrein 27. greinar og ekki verður samkomulag um hæfilega borgun fyrir 

hverja sótthreinsun, ákveður ráðherra borgunina. 

29. gr. að. 5 

Sótthreinsunarlví. 

Héraðslæknir skal sjá um. að sótthreinsunarmönnum séu jafnan tiltækar 

nægar birgðir af sótthreinsunarlyfjum þeim. sem venjulegast eru notuð til sótt- 

hreinsana. Sótthreinsunarlvf tl opinberra sótthreinsana panta héraðslæknar 

eftir þörfum frá Lyfjaverzlun ríkisins. er afgreiðir pantanirnar í samráði við 

landlækni. 

30. gr. 

Framkvæmd sótthreinsunar. 

Nú vill héraðslæknir láta sótthreinsa, og skal hann þá segja sótthreinsunar- 

manni skýrlega fyrir um sótthreinsunina og láta þess getið, hvar sótthreinsa 

skal og hvenær og eftir hvaða sjúkdóm og hversu víðtæk sótthreinsunin skuli 

vera. Skal sótthreinsunarmaður leysa verkið af hendi samkvæmt fyrirskipun 

héraðslæknis. 

Sótthreinsuninni skal að öðru leyti haga í samræmi við sótthreinsunar- 

reglur, er landlæknir gefur út



  

Logun lausra muna. Skadabætur til eivenda, 

um bundið ad sotthreinsa lausa muni, getur hærads-     

  

a annan iryggilegan hátí, en skaðabætur 

le li: ist med såtthreinsunarkostnadi. 

heima auðsætt sé, að verðmæti beirra 
øgileva 

  

og såttbreinsunarmad- 

  

    herra urskur 
I i i fj landlæknis. 

ur fyrirskipar samkvæmi 

kostnaður við nauðsvnleg 

  

     heimilinu. 

Þó er heimilisnnönnum skylt að annast ÍNN ust alla þá vinnu við 
sótthreinsun á heimilinu. sem þeir geta af hendi leyst og sótihreinsunarmaður 

Þeim er og skylt að leggja til ókeypis heitt vatn og kalt 

  

þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinst 

  

   egar skemmdir á húsum og mun: 

  

Aðrar skemmdir 

  

skemmd-     Ef slysa- 

  

ta fyrir við sótthreinsanir án bess ad sliku hirdulevsi sé um aå 
kenn: fap m skaðal far | gs væni við hað er or 1 S0 or senna, ter um SsSKadabætur I Ssamræmt viG pa0, er segmn ol 
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 søtthreinsanir og annan såttvarnarkostnad, Greidslur. 

radslæk     sérstakan reikning vfir 

lækni aðalreikning yfir sótthreinsanirnar oc 

lAPiilala. 

    

landlækni sérstakan r annan sóti 

  

úr ríkissjóði.



fyrirmælum landlæknis 132     Öllum þessum 

læknir héraðslækni fjárhæðirnar. 31.     Áð reikningunum úrskurðuð 

og öðrum, sem 1 hlut eiga.    en héraðslæknir greic 

Almenn kostnaðarákvæði. Brot og viðurlög við brotum. 

Almenn kostnaðarákvæði. 

Kostnaður við opinberar sóttvarnarráðstafanir samkvæmt reglum þessum 

idantekningum, sem nánar er greiðist úr ríkissjóði á þann hátt og með þeim ú 

tekið fram í einstökum greinum hér að framan. sbr. 6. gr., 9. er., 10. gr., 12. gr.. 

(töluliðir 1, 2. 6 og 8). 24. gr., 25. gr., 31. gr. og o ve 9“ „ 13. gr. 02. OP. 

Brot og viðurlög við brotum fn 

viðurlög við þeim fer eftir Um brot á ákvæði 

í7. gr. laga nr. 66, 19. juni útbreiðslu næmra sjukdoma. 

Reglur bessar öðlast 

  

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

Í heilbrigðismálaráðuneylinu, S1. desember 1934 

Haraldur Guðmundsson, 

Gissur Bergsteinsson. 

REIKNINGUR 133 

Æfinlegrar erfinejareatu Sigríðar Meisteð 1932. 

kr. 479.69 Innstæða í Söfnunarsjóði 

26.92 Vextir 2... BR . . . . . 

Afojald af Hlíð í Grafningi . . 250.00
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133 Gjöld: 

Styrkur veittur 

Óinnheimt afgjald af Hlið í Grafningi 

Innstæða í Söfnunarsjóði 

Reykjavík, 6. febrúar 1934. 

Pall B. Melsted. Eggert Briem. 

134 REIKNINGUR 

Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsteð 1933. 

Tekjur: 

„2... kr. 100.00 

BR 134.00 

SR 522.61 

Kr. 756.61 

  

    

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.00... 000 kr. 522.61 

Óinnheimt afgjald af Hlíð i Grafningi 2... 134.00 

Vextir 200... - 30.39 

Afgjald af Hlíð í Grafningi .........0..0..0 0. 250.00 

Kr. 937.00 

Gjöld: 
Styrkur veittur ..........00.0. 0. evnnne kr. 230.00 
Óinnheimt afgjald af Hlíð í Grafningi 1932 ...................... 134.00 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.0.0.00 0 573.00 

Kr. 937.00 

Eignir sjóðsins: 

Jörðin Hlið í Grafningi 20.00.0000... AN kr. 8000.00 

Ógreitt af eftirgjaldi ........0.0... reen 134.00 
Innstæða í Söfnunarsjóði ........0.%..0. 02. 573.00 

      

Samtals kr. 8707.00 

Reykjavik, 6. februar 1934. 

Pálí B. Melsted. Eggert Briem.



AUGLYSING 135 
NN 28. túlí 

um ræðaraskírteini. 

Samkvæmt tilskipun nr. 43, 20. nóvember 1922, um eftirlit með skipum 

og bátum og örvggi þeirra. eru hérmeð sett eftirfarandi fyrirmæli: 

1. gr. 

Sá. sem óskar eftir að öðlast ræðaraskirteini, skal sanna fyrir skipaskoð- 

unarstjóra, að hann hafi nægilega þekkingu og leikni í öllu, er lýtur að þvi. 

að setja bjargbáta skips útbyrðis, kunni að róa og stjórna bát og að hann 

ennfremur sé fær um að skilja skipanir, er að vinnu við bjargbáta lvlur og 

svara þeim. 

Hann skal vera fullra Í8 ára og hafa stundað sjómennsku að minnsla 

kosti í 12 mánuði. 

2. or. 

Ákvæðum 1. er. skal þó án prófs talið fullnægt af þeim: 

a. sem hefir skipstjóraskirteini eða stýrimannsskírteini. 

hb. sem hefir verið vélstjóri á skipi í 4 ár. 

c. sem hefir verið bátsmaður eða háseti á ; 

  

kipi. að minnsta kosti í 12 mánuði. 

n - 

”. OT 

kipaskoðunarstjóra og án endurgjalds. þm
 

Ræðaravottorð skulu gefin úl af s 

Ákvæði auglýsingar þessarar öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júlí 1934. g ( ( ! „ 

Magnús Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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136 AUGLÝSING 
6. júlí 

um að út séu gefnir nýir 10 króna bankaseðl 

  

samkvæmt lögum um 

Landsbanka Íslands. 

Stjórn Landsbanka Íslands hefir samkvæmt lögum nr. 30, frá 15. april 
1928, gefið út handa Landsbankanum 10 króna seðla. með svofelldri nyrri 
gerð : 

Framan á seðlunum 

  

um, svo og orðin: Samkp 
  

Eru þessi 
  

orð með dökkbláum lit á marglitum sk 

  

um gruni 

Þeirra og er talan tilfærð í bókstöt- 
10, 15. apríl £998. Landsbanki Íslands. 

tdi, en skjöldurinn á mare- 
ðáleitri umgjörð með skrantgreinum á. Fyrir ofan orðin er 

letrað nafn bankans: LANDSBANKT ÍSLANDS. en undir þeim stendur nafn 
formanns bankaráðsins og nafn eins af bankastjórunum, og ern nöfnin með 

megin við or 

  

rithönd þeirra. 

  

er prentuð br 

  

sonar, en hægra megin er mynd hans sem valnsmerki   
reit. Í öllum hornum er prentuð talan 10 er táknar gildi seðlanna; er 

  

   

   

  

    

með mógrænum Hi í dökkblánm. 
Aftan á seðlunum er hinn hviúi 

  

sonar sem 
  

i. ; á 
bankans, „L“ og 

  

Gullfossi í krin u upphafs: 

innar handar. Grunnflöturinn umhverfis er 

  

skrautlega dregnir, 

mrugdningum og yzt er gjør skrauloørejnum i, en innan viå 

    um småreiti, Er bak 

Hinir eldri seðlar, sem setur um í 5 nr. 

  

   frá 24. júlí 1907 og auglýsingu nr. 57. gilda fyrst um 

  

n nýju. 

Þetta birtist hérmeð almenninei. 

Fjármálaráðuneylið, 6, júlí 195 

  

ejrsson 

jøstmynd Jons Sigurds- 

hvitum, kringlåttum 

ndum reili innan við umgjörðina. 

mynd Jóns Sigurðs- 
en hægra megin er prentuð mynd af 

hana talan 

umhverfis í ferhyrnd- 

Vorfi Jóhannsson,
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REGLUGERD 

um innflutning o. fl. 

Samkvæmt bráðabirgðalögum dags. 8, marz s. 1, um gjaldeyrisleyfi, inn- 

flutning o. fl.. er hér með seli eftirfarandi reglugerð: 

I. er. 

Til þess að flytja til landsins eftirtaldar vörur þarf leyfi gjaldeyris- 

nefndar. 

1. flokkur: 

Kjöl og kjötmeti allskonar, smjör, oslar og aðrar mjólkurafurðir, mjólk- 

urdufi. dýrafeiti og jJurlafeiti allskonar. jurlaolur allskonar, egg, eggjahvítur 

og eggjarauður (þurregs). kartöflur. kartöflumjöl, haframjöl, grænmeti alls- 

konar, þar með talinn laukur, blóm lifandi og þurrkuð, gerfiblóm, blóm- 

laukar. fiskur og fiskmeti allskonar. sova, malarsósur. 

I. flokkur: 

Hússögn allskonar og húsgagnahlutir, hiúsalistar. hurðir, gluggar. glugsa- 

tjalda- og dyratjaldastengur, myndaraminar, 'ammalistar, blikk- og ståltunn- 

ur, smjörlíki, kaffibætir. kerti, sápur og sápuvörur allskonar, þvoltaduft, skó- 

áburður, gólfáburður. húsgagnaáburður. fægiefni allskonar, brauð, þar með 

talið hart brauð, kringlur. tvíbökur. kex og kökur allskonar, ser serduft, 

eggjaduft, búðingsduft. niðursuðuvörur allskonar, ávaxlamauk, súkkulaði alls- 

konar, sælsælisvörur allskonar, öl. gosdrykkir, ölkelduvatn, óáfeng vín, ávaxla- 

safi, essensar. vinsleinn (eremortartari). saft. allskonar vörur úr skinni, leðri 

og gerfileðri. leður og skinn allskonar. 

II. flokkur: 

Á vextir allskonar, þar með taldir garðavextir. ber og hnetur, kaffirælur 

(sikoria). humall. kakaobaunir og hýði, kakaoduft, kakaodeis. kakaomalí. 

kryddvörur allskonar. allskonar deie (massar) Hl sælgælisgerðar. 

IV. flokkur: 

Ginsteinar allskonar. skrautmunir og áhöld úr gulli, silfri, nýsilfri, plelti, 

eir og nikkel, úr og klukkur. hlióðfæri allskonar, srammófónplölur, sjón. 

aukar, Hósmyndavélar, ljósmyndafilmur, speglar, skotvopn, jólatré, jólalrés- 

skraut, flugeldar og sérstök efni til þeirra, veggmyndir, bréfspjöld, spil, daga- 

töl, fiður. dúnn, bár og vörur úr hári og horni. ilmvötn. hárvötn, snyrtivörur 

allskonar. krystalvörur. barnaleikföng allskonar, legsteinar. 

V, flokkur: 

Skófalnaður allskonar úr hvaða efni sem er, 

1934 

137 
26. sept.



26. 

1934 

137 
sept. 
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VI. flokkur: 

Vefnaðarvörur og prjónavörur allskonar og fatnaður úr allskonar efni, 
þar með talinn vinnufatnaður, olíufatnaður og sjóklæði, hanzkar og höfuð- 
fatnaður allskonar, regnhlífar, sólhlífar. kniplingar, ennfremur allskonar sarn, 
tvinni, hnappar, tölur og hverskonar smávörur viðkomandi fatnaði. 

VII. flokkur: 

Bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, gufuvélar, mótorvélar allskonar, iðnaðar- og 
vinnuvélar allskonar, þar með í: 

  

dar skrifstöofuvélar. Bifreiðahlutir. bifreiða-     

dekk og slöngur, bifhjólahlutir, reiðhjólahlutir, vélahlutir allskonar. vagnar. 
sleðar, barnavagnar, skip os bátar. 

VII. flokkur: 

Timbur og trjáviður allskonar. cemenl. járn allskonar, valnsleiðslupipur 
og allt tilheyrandi slíkum lögnum, miðstöðvartæki og allt tilheyrandi þeim, 
eldavélar og allskonar tæki til hitunar og suðu, vafnssalerni, vaskar og þvotta- 
skálar, rafmagnsvélar og rafmagnsvörur allskonar og allt efni til raflagna, 
linoleum gólfdúkar, húsapappi allskonar, naglar, stifti, skrúfur, rær, máln- 
ingarvörur allskonar, fernis. lím, veggfóður, veggplötur. einansrunarefni. þak- 
hellur, kalk, gips, múrsteinn, eldfastur leir og steinn. 

IX. flokkur: 

Leirvörur, glervörur, þar með talið rúðugler, postulínsvörur, búsáhöld og 
verkfæri úr hvaða efni sem er, hits flöskur, lampar og ljósatæki allskonar. skot- 
færi allskonar, eldspítur, litunarefni. peningaskápar. 

2. ør. 
= O 

Nú telur einhver vafa á hvort vara sú. sem hann vill (lytja fil landsins, 
falli undir åkvædi 1. gr., og getur hann þá leitað úrskurðar fjármá taráðuneytis- 

3 

g 
ins um það, og er það full naðarúrskurður sem og aðrir árskurðir þess út af 
skilningi á ákvæðum reglugerðar Þessarar. 

3. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 50.000.00 kr. Sömu 

hegningu varðar það ef sá, sem fei 1gið hefir leyfi, brýtur skilyrði, sem sjaldeyris- 
nefnd kann að hafa sett fyrir veitingu leyfi ins. Ennfremur er upptækur sá 
ágóði, er fæst við brot á reglugerð bessari skilyrðum gjaldevrisnefndar 

5 
> i 

  

fyrir leyfisveitingum. 

1. gr. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. 

ð. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um innflutning o. fl. frá 
8. marz 1934,
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6. gr. 137 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 26. sept. 

sem hlut eiga að máli. 

Bráðabirgðadákvæði.. 

Vörur þær sem komnar eru í skip í erlendum höfnum áleiðis hingað, þegar 

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

Fjármálaráðuneytið, 26. september 1934. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 138 
6. des. 

um viðauka við reglugerð um innflutning o. fl. frá 26. sept. 1934. in 

Samkvæmt bráðabirgðalögum frå 8. marz 1934, um gjaldeyrisleyfi, inn- 

flutning o. fl.. er hér með sett eftirfarandi reglugerð. 

Í. gr. 

Aftan við 1. gr. í reglugerð um innflutning o. fl. frá 26. sept. 1934 bætist: 

X. flokkur. 

Kaffi, brennt og óbrennt, sykur allskonar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaakvæð.. 

Vörur þær. sem komnar eru í skip í erlendum höfnum áleiðis hingað, þegar 

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

Fjármálaráðuneytið, 6. desember 1934. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson.
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139 AUGLYSING 
7. des 

um merkingu á frystu kjöti til utflutnings 

All fryst kjöt, sem flytja á héðan af landi til Stóra-Bretlands, Danmerkur 

og Svíþjóðar, skal merkt sem hér segir: 

Til Stóra Bretlands: Hver skrokkur skal merktur með orðinu ICELAND 
á bæði lærin, á báðar síður ofan til framan við spjaldhrvgg og á bæði herðablöð. 
alls þrjú merki á hvora hlið skrokksins. 

Til Danmerkur: Hver skrokkur sé merktur á tveim stöðum með orðinu 

ISLAND og séu stafirnir 20 mm. háir. Stafirnir standi í beinni línu, án nokkurs 

striks utan med, 

Til Svíþjóðar: Hver skrokkur skal merktur með jafnarma þríhyrningi 
með orðinu ISLAND innan í, rituðu í tveimur samstöfum, fyrri samstafan í 
hornið, en síðari samslafan með hliðinni segnt horninu. Merkið skal að jafn. 

aði selt á hálsinn. en þó má víkja frá þessu, ef ástæða þykir til. 

Í kjölstimplana sé notaður fjólublár litur (gentiana violet). 
Alt frosið kjöl. sem flutt er til ofannefndra landa. skal metið af löggill- 

um mafsmönnum og skoðað af löggiltum kjötskoðunarlæknum og skulu hverri 
kjötsendingu fylgja votlorð um mat og læknisskoðun, samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 39. 19. júní 1933, um kjölmat o. fl. Að öðru leyti fer um alla meðferð 
kjötsins og geymslu samkvæmt ákvæðum ofannefndra laga og samkvæmi 
ákvæðum fyrirmæla 2. júlí 1938 um kjötskoðun, merkingu á kjöli o. fl. og 
reglna 10. ágúst 1933 um störf kjölmatsmanna. 

Þetta birtist hér með til leiðbeiningar og eftirbreytni, og eru jafnframt úr 
gildi fallnar eldri auglýsingar um þetta efni. 

Álvinnu- og sangöngumnálaráðuneytið, 7. desember 1934. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

140 REGLUGERÐ 
31. des. 

um einkasölu á eldspýtum og vindlingapappír. 

Samkvæmt lögum nr. 65, 10. desember 1934, um einkasölu á eldspýtum og 
> 

vindlingapappir er hér með sett eftirfarandi reglugerd, 

I. gr. 

Frá 1. janúar 1935 má enginn nema ríkisstjórnin flytja inn nokkra teg- 

und af eldspýtum né vindlingapappir.
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Åkvædi reglugerdar þessarar ná eigi lil eldspytnaforda skipa, sem koma 140 

til landsins, ef hann telst hæfilegur handa skipverjum og farþegum. Ef birgd- 31. des. 

irnar teljast meiri, verdur bad sem umfram er gert upptækt. 

2. gr. 

Tóbakseinkasala ríkisins skal annast innkaup å eldspytum þeim og vind- 

linsapappir, sem ríkisstjórnin flytur inn samkv. Í. gr. og selja kaupfélögum, 

öðrum verzlunarfélögum og kaupmönnum. en eigi öðrum. S 

3. gr. 

Þær birgðir af eldspytum og vindlingapappir, sem fyrir hendi kunna að 

vera í landinu 1. janúar 1935, kaupir tóbakseinkasala ríkisins, ef samningar 

takast um verð. en að öðrum kosti verður á þær lagt gjald. er rennur Í rík- 

issjóð og má nema allt að 100% af innkaupsverði vörunnar að viðbættum tolli. 

þó ekki hærra en álagning tóbakseinkasölunnar nemur. 

Í. gr. 

Tóbakseinkasalan skal leggja frá 25 100 af hundraði á eldspýtur, eftir 

því sem henta þykir um hverja tegund. Álagning þessa skal miða við verð 

vörunnar kominnar í hús hér á landi að meðtöldum tolli. Álagning tóbaks- 

einkasölunnar á vindlingapappir er óbundin. Söluverð sé miðað við greiðslu 

við móttöku. 

5. gr. 

'Fóbakseinkasalan skal greiða hinn lógákveðna toll þar, sem vörurnar eru 

fyrst fluttar í land. á þann háiít og á beim tíma, sem lög mæla fyrir. 
> 

Ágóða þann. sem verður af rekstri þessarar einkasölu, skal telja með 

tekjum tóbakseinkasölu ríkisins. 

7. gr. 

Tóbakseinkasalan skal jafnan hafa hæfilegan forda af eldspýtum og 

vindlinsapappír fyrirliggjandi í Beykjavík. Kostnað af vörusendingum innan- 

lands greiði viðskiptamenn. 

0. gr. 

Á umbúðir allra tegunda af eldspýtum og vindlingapappir, sem einkasal- 
5 

an flvtur inn. skal vera letrað „Tóbakseinkasala víkisins“ 

9. gr. 

Hámarksálagning á eldspýtur og vindlingapappir í smásölu má eigi vera 

hærri. miðað við verð einkasölunnar á hverjum tíma, en 25 af hundraði.
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Fyrir flutningskostnaði tl útsölustaðar má eigi reikna hærri viðbótar- 
álagningu en 3 af hundraði. 

10, ør. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt frá 50 til 20000 krónum, 

ef eigi liggur þyngri refsing við eftir öðrum lögum. Auk þess skulu vörur 
bær, sem reglugerð þessi tekur til og inn eru fluttar í heimildarleysi, gerðar upp- 
tækar og afhendast tóbakseinkasölunni til ráðstöfunar. Andvirði telst meðal 
tekna hennar og rennur í ríkissjóðs. 

11. gr. 
Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara sem almenn lög- 

reglumál. 

12. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1935. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1934. 

Evsteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Sjúkrasjóð hins íslenzka kven- 
félags“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands. 5. janúar 
1905. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjúkrasjóð Hins íslenzka kvenfélass. 

1. gr. 

Hið íslenzka kvenfélag gefur hér með Íslandi sjúkrasjóð þennan, sem er 
að upphæð 3540 kr. 12 a.; eiga fátækir sjúklingar um allt land að njóta góðs 
af honum framvegis eftir því sem segir í skipulagsskrá þessari. 

Sjóðurinn heitir „Sjúkrasjóður hins íslenzka kvenfélags“ 

2 ør 2. gr. 
sjóðnum stjórnar þriggja manna nefnd: Landlæknir, forseti kvenfélagsins 

og einn maður, er félagið kýs. Nefndarmenn skipta með sér störfum.
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#3 
”. ST. 5 

Fyrir höfuðstól sjóðsins skal kaupa bankavaxtabréf, er hljóða upp á nafn 

sjóðsins. Höfuðstólinn má aldrei skerða og auk þess skal árlega leggja 4 hluta 

af vöxtunum við höfuðstólinn, en allt að 34 hlutum skal árlega verja til styrktar 

fátækum sjúklingum um land allt. Utan Beykjavíkur geta þeir einir orðið styrks- 

ins aðnjólandi, er leita læknishjálpar til Reykjavíkur og leggjast þar á sjúkra- 

hús. Til sjúklinga, er búsettir eru í Reykjavík, er styrkveitingin eigi bundin við 

spitalavist; þó má styrkur til sjúklinga þeirra. er líggja utan spílala, aldrei fara 

fram úr 4 hluta af fé því, er til úthlutunar kemur á ári hverju. 

Styrk úr sjóðnum skal veila lvisvar á ári, Í. mai og 1. nóvember. Hverjum 

einstökum sjúkling skal aldrei veitt lægri upphæð en 25 kr. 

|. or. 

Þeir sem æskja styrks af sjóðnum, skulu senda umsókn sina um styrk til 

stjórnarnefndarinnar fyrir 15. april og 15. október ár hvert. og skal umsókn- 

inni fylgja vottorð áreiðanlegs manns um efnahag og kringumstæður umsækj- 

anda. Þó skal það tekið fram, að þeir, sem þiggja af sveit, geta ekki orðið að- 

njótandi styrksins. 

5. gr. 

Beikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skal reikningur sjóðsins ár hvert 

auglýstur í einhverju blaði, er út kemur í Reykjavík. Sömuleiðis skal það aug- 

lýst í blaði, ef sjóðnum gefst fé. svo og nöfn gefendanna, og skal það fé jafnan 

leggjast við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir yfirumsjón með eignum sjóðsins og úrskurð- 

ar ársreikninginn. Reikningur sjóðsins fyrir hið umliðna ár skal sendast bæjar- 

stjórninni fyrir lok janúarmánaðar ár hvert. 

7. gr. 

Skyldi svo fara, að „Hið íslenzka kvenfélag“ liði undir lok, þá ræður Stjórn- 

arráð Íslands kosningu lveggja manna, er stjórna skulu sjóðnum ásamt land- 

lækni. 

Í stjórn Hins íslenzka kvenfélags. 

Reykjavík, 26. april 1905. 

Katrin Magnússon (forseti). 

Jarþr. Jónsdóttir. Ingibjörg Johnson. María Kristjánsdóttir. 

Sigþrúður Kristjánsson. Ingibjörg Bjarnason. A. P. Þorkelsson. 

Guðrún Brynjólfsdóttir. Theódóra Thoroddsen. 

1934 

141 
5. jan. 705.



1934 

142 

1. 
9 

RE 

346 

IKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1933. 

Eign í árslok 1932 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum 

b. veðskuldarbréfum .. 

c. söfnunarsjóðsinnstæðu 

d. sparisjóðsinnstæðu .. 

Gjafir til sjóðsins 

Gróði á bréfaskiptum 

Styrkur veittur á árinu 

Eign í árslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf 

bh. Veðskuldarbréf 

c. Inneign í Söfnunarsjóði 

d. - sparisjóði .... 

e. Í sjóði hjá gjaldkera 

Tekjur: 

sr kr. 

$iskupinn yfir Íslandi. 

Reyk. javiík, 6. marz 1934. 

Jón Helgason. 

kr. 66183.95 

1250.25 

120.00 

1714.00 

371.07 
- 5155.40 

250.00 

150.00 

Kr. 70039.35 

BR kr. 1500.00 

26100.00 

24100.00 

30266,21 

9007.08 

166.03 
— 68539.35 

    

Kr. 70039.35
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REIKNINGUR 143 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1933. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1952: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 22500.00 

b. Sparisjóðsinnslæða ....0..... 965.29 

c. Hjå reikningshaldara ........0. 324.19 
  kr. 23789.48 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum 2... kr. 1075.00 

b. sparisjóðsinnstæðu 2... 72.78 
——. - 1147./8 

  

Kr. 24937.26 

Árgjald til Hvanneyrarprests ......0.00 kr. 140.00 

Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf ......00 kr. 22500.00 

b. Sparisjóðsinnstæða ......00.00 1973.07 

c. Hjá reikningshaldara ............. 324.19 
—— — 24797.26 

Kr. 24937.26 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 6. marz 1954. 

Jón Helgason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1933. 

1. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1932: 

    

a. Veðdeildarbréf ........0..0.... kr. 3400.00 

bh. Veðskuldarbréf .......... 1000.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ................. 8487.49 

d. - sparisjodi ........ 746.65 

e. Hjå reikningshaldara ..................... 151.33 

Vextir å årinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum ..................... kr. 160.50 

b. veðskuldarbréfum .................... 15.00 

c. söfnunarsjóðsinnstæðu ................ 500.76 

d. sparisjóðsinnstæðu .................... 37.39 

Gjöld: 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf ..........0.... 0. kr. 3900.00 

b. Veðskuldarbréf ........0.0.. 500.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ................. 8988.25 

d. - SPAFÍSJÓÐI ............. 989,54 
e. Hjå reikningshaldara .................... 151.33 

  

Biskupinn yfir Islandi. 

Reykjavík, 6. marz 1934. 

Jón Helgason. 

743.65 

Kr. 14529,12 

kr. 14529.12 
    

Kr. 14529.12
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REIKNINGUR 145 

yfir tekjur og gjåld Vallholtslegats årid 1933. 

Tekjur: 

Kign í árslok 1932: 

a. Veðdeildarbréf AIR kr. 2300.00 

). Innstæða í Söfnunarsjóði .....00... 3204.57 

Ree HR 338.97 

lure HR 7100.00 
———— kr. 12943.54 

c. - Sparisjodi 

d. Eignin Yira-Vallholt 

  

Vextir å årinu: 

a. Af veddeildarbréfum usus rrsne kr. 108.50 

b. innstæðu í Söfnunarsjóði ............. 189.07 

Cc. - sparisjóði HR 18.01 

d. Eftirgjald eftir Ytra-Vallholt .............. 350.00 
————— 665.58 

Kr. 13609.12 

Gjöld: 

Uthlutað ekkjum í Hegranesþingi . IR err kr. 350.00 

Eign i årslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf „......... … .…….. kr. 2300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ................ 3393.64 

Cc. - sparisjóði . AR 165.48 

d. Eignin Ytra-Vallholt so evevsnnse 7100.00 
— 13259.12 

Kr. 13609.12 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Revkjavík, 6. marz 1954. 

Jón Helgason. 

45
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350 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1933. 

SI . Tekjur: 
Eign 1 árslok 1932: J 

    

a. Veddeildarbréf ........0..0.00 kr. 1300.06 

b. Innstæda i sparisjådi ....................…. 852.44 
—— kr. 2152,44 

Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ...................... kr 59.00 

b. innstæðu í sparisjóði ...........,...... 36.83 | 
—- 95.83 

Kr. 2248.27 

Gjöld: 

Úthlutað á prestastefnu .......0...0 eee kr. 90.00 
Eijgn i årslok 1933: 

a. Veðdeildarbréf ................. HI kr. 1300.00 

b. Innstæða í sparisjóði ......,......... 858.27 

  

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 6. marz 1934 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1933. 

Eign í ársbyrjun 1933: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ................... kr. 25000.00 

  

Vextir á árinu (pr. 1938) ,.................. 198.75 i = 
——— kr. 25198.75 

AR Kr. 25198.75 
sr |, a Gjöld: 
Eign í árslok 1933: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0..0...00 0 SR kr. 25198.75 
  

Kr. 25198.75 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavik, 6. marz 1984. 

Jón Helgason.



A. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1933. 

Tekjur: 

  

Eign í árslok 1952: 

a. Veðdeildarbréf (.......... kr. 2700.00 

b. Innstæða í sparisjóði ......... 349.38 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum .....00.. 0. kr. 135.00 

b. innstæðn Í sparisjóði ......0.0 11.07 

. , Gjöld 
Eign 1 árslok 1953: "J 

a. Veðdeildarbréf ........00.. 0000 nes kr. 2700.00 

b. Innstæða í sparisjóði ........0 00. 1025.45 
  

Biskupinn yfir Íslandi. 

Bevkjavik, 6. marz 1934. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thóru Melsteð árið 1933. 

if a Tekjur 
Eign í árslok 1932: ” 

Innstæða í Söfnunarsjóði ......0000 0 kr. 857.99 

Vextir á árinu 2... esknennners 10.62 

Eign i årslok 19383: 

Innstæda i Såfnunarsjodi 2222000 sr enke nne 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 6. marz 1934. 

Jón Helgason. 

kr. 3549.38 

176.07 

Kr. 3725.45 

  

3725.45 

Kr. 37254: br
 | 

kr. 908.61 

Kr. 908.61 

kr. 908.61 
  

Kr. 968.61 
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150 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sjóðs Þóru Thoroddsen 1933. 

Tekjur: 
I. Sjóður frá f. á.: 

. 19392.79 

a. Peningar í Landsbanka .................. kr. 6106.08 
b. Skuldabréf Reykjavíkurbæjar ........... 1 1000.00 

A Kk 

2. Vextir í Landsbanka 1933 sees 
5. Vextir af skuldabréfum 1983 ........ HI HR 
Í. Vextir frá Bikuben 9. marz 1988 20... 

Kr 

Gjöld: 
Í. Styrkur til frú Cathineu Sigfússon .............. BR kr. 
2. Styrkur til frú Aðalbjargar Sigurðardóttur .........0.... 
3. Plöntun á leiði Péturs biskups ....... 

4. Fundabók sees. RE 

5. Í sjóði til næsta árs: 

a. Í Landsbanka .....00000. „2. kr. 7558.29 
b. Skuldabréf Reykjavíkurbæjar ...... HI 11000.06 

1/106.08 

318.46 

605.00 

1365.25 
  

100.00 

100.00 

30.00 

1,50 

18558.29 

Kr. 

Reykjavík, 31. des. 1933. 

19502.79 

Jón Helgason. Ásmundur Guðmundsson. Pálmi Hannesson 

151 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1933. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. 4 Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 kr. ...... kr. 4000.00 
b. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsb. 570.35 

nn í r 

2. Vextir: 

a. Af Ræktunarsjóðsbréfum .................. kr. 220.00 
b. — innlögum í Útvegsbanka Íslands ........ 24.96 

15/0.35 

244.96 

Kr. 1815.31
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Gjöld: 151 

Eftirstöðvar Hl næsta árs: 

a. 4 Bæktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 kr. ...... kr. 4000.00 

b. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvessb. 815.31 
—— kr. 4815.31 

    

Kr. 4815.31 

Reykjavik, 22. januar 1954. 

Jon Helgason Stgurjøn Jønsson. Sig. Magnusson. 

REIKNINGUR 152 

vfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1933. 

Í. Sjóður frá fyrra ár: 

a. Veðskuldabtéf .........0000 0 kr. 26917.19 

b. Bankavaxtabréf .......00 0 11600.00 

c. Bíkissjóðsskuldabréf (0... 100.00 

d. Innlånsskirteini ......0.0. 0. 10250.00 

e. Sparisjóðsinnsltæða .......... IR 5895.35 
———— kr. 55062.52 

  

  

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum kr. 1239.19 

b. bankavaxtabræfum 2... … 522.00 

c. ríkissjóðsskuldabréfum  .......... re 22.00 

d. innlånsskirteinum ......0.. 518.90 

e. sparisjóðsinnstæði lc... 324.08 
—— 2626.17 

Kr. 57688.69 

Gjöld: 

1. Styrkur til ekkna sjómanna .....0.0%0 00. ere rr rr rkner kr. 2100.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabrét ... HI eu . kr. 26858.28 

b. Bankavaxtabréf .....0.0. 00 11600.00 

c. Bíkissjóðsskuldabréf IR sr 100.060 

d. Ennlánsskirteimi ......000 A 10768.90 

e. Sparisjodsinnstæda  ........…. rr -  5961.51 i 
———- — 55588.69 

Kr. 57688.69 

Tollstjórinn i Reykjavik, 27. januar 1934, 

Jon Hermannsson,
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Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1932 

Vextir 1933 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1932 

Vextir 1933 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1932 
Vextir 1933 

Skaptártunguhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1932 .......) 
Vextir 1938 lll. 

Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1932 

1933 Vextir 1933 2000... 

Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1932 

1933 Vextir 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1932 ........ 

Vextir 1933 00... 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

Styrkur til Þ. Árnadóttur 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 

5;
 

ut
 

KNINGUR 

1933. 

Tekjur: 

  

NI kr. 1072.68 

RENA 64.36 R 
—— kr. 1137,04 

IR kr. 699.35 

HR 11.96 
-——— 741.31 

RIÐ ki 158,11 

A 26.28 
——— 154.39 

a kr. 266.88 

22. 16.01 
——— 282,89 

a kr. 486.02 

… 26.16 

en 162.18 

KENN kr 108.30 

sr 24,49 
——— 132,79 

NN kr. 196.73 

NR 11,80 
— 208.53 

Alls kr. 3729.13 

Gjöld: 

BR kr. 1137.04 

ki 709.84 

HI 31.47 . 
—————-. 741.31 

164,39 

kr, 2342.7A



a
 

Skaptártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 ......0020 0 ere rer rr k kk ert k rr kee 

Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1983 .....0..0.0 rn rn 

Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1938 ....000..0 rn 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1933 „....0...0 0 

Kirkjubæjarklaustri og Vík, 15. sept. 1934. 

Óskar J. Þorláksson 

settur, 

REIKNINGUR 

Gísli Sveinsson. 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári ccc ccc enn 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu 2...0.0200 0... kr. 

128235.90 
b. Vextir lagðir við höfuðstól .......... 

Vextir af útlánum 1933 2.c00000 0 

Borgun fyrir viðskiptabækur, drátlarvextir o. fl. 

Vextir fyrir 1933 geymdir til útborgunar ...... 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar „....0..... 

Gjöld: 

Vextir vaxlaeigenda fyrir árið 1930: 

a. Ársvextir, 600 Go. . kr. 

bh. Dagvextir, ot Go ererree 

Kostnaður ......00.00 0 rr knes 

Vextir fyrir 1952, er biðu útborgunar ....... 

Höfuðstóll: 

a. Er beið útborgunar frá fyrra ári ...... kr 

b. Er féll til útborgunar á árinu ......... 

110575.26 

183359.86 

3299.56 

1347.94 

6760.41 

Flyt 

282.89 

162.18 

132.79 

208.53 
  

kr. 3729,13 

. 3273806.32 

238811.16 
202976.16 

13279.98 

58423.52 

906.57 

3788203.71 Kr. 

kr. 

kr. 

186659.42 

8283.27 

27781.64 

8108.35 

230832.68
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Sjóður við árslok 1933: 
a. Veðskuldabréf „...... 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfél: aga 

52000.00 — 20% 

d. Vextir 1933 ógreiddir, 

c. Bankavaxtabréf. kr. 

fallnir í gjalddaga I; 
J 

ekki fallnir í gjalddaga = 

Landsbankans 

g. Í sjóði hjá féhirði 

f. Í sí Jarisjóði 

Flutt 

kr. 3057077.51 

3873 3 

1600. 00 

20378.76 

1 186 6.67 

19399.98 

36,686 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 28. 

Vælhj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. 

febr. 1954, 

kr. 2830832.68 

3557371.03 

Kr. $788203.71 

  

Guðjón Guðlaugsson. 

EFNAHAGSYFIRLIT 

Söfnunarsjóðs Íslands í 

Veðskuldabréf 

Skuldabréf 

Bankavaxtabréf, kr. 52000.00 = 20% 
Vextir 1933 ógreiddir, 

bæjar- og sveitarfélaoa i oOo > 

fallnir i gjalddaga 

fallnir í 

Landsbankans 

ekki 
Innstæða í sparisjóði 

Í sjóði hjá féhirði 

Innstæða vaxtaeigenda: 

a. í Aðaldeild 

b. - Erfingjarentudeild 

c. - Útborgunardeild .......... 
d. - Bústofnsdeild ............... 
e. - Ellistyrksdeild „........ 

Vextir fyrir 1933 geymdir 

gjalddaga 

árslok 1932. 

kr. NÐNNNAN 

19920.06 

3303: 24.97 

7588.79 

kr. 3057077.51 

387336.66 

11600.00 

203783.,7( 

Í 18667 

19399,98 

96.45 
  

Kr. 3557371.03 

kr. 3294903.69 

58123.52 

kr. 335 3327 21



f. 

yfir 

IL 

[IL 

IV. 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar 

Varasjóður í árslok 

Vili. Briem 

REIKNINGUR 
us
 

æi
 

Bjarni Asgeirsson 

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 28. febr. 1984. 

906.57 

203137.25 

Kr. 3557371.03 

Guðjón Guðlaugsson. 

BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 155 

vátryggingarárið 15. október 1932 til 14. október 1933. 

Aðalreikningur 

tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1932 til 14. okt. 1933. 

£ 
Brunatjon å fasteignum 

Þar af greilt af endurtrygg. 

Rekstrarkostnadur 

Umboðslaun 

Til frádráttar bókuðu eignarverði: 
1 

9 

Tekjuafsangur: 

1. flokks: 

a. Fluít frá fyrra ári 

bh. Fekjuafgangur þessa árs 

2. flokks: 

Tekjuafgangur þessa ár 

Sem færist þannig: 

a. Lagt í varasjóð Í. 

b - 2. 

c. Flutt til n. árs tilheyrandi 1. 

í. Slökkvitækjabirgða 

2. Áhalda og húsgasnabirgða 

kr. 123550.39 

58928.83 

kr 18.85 

158.50 

kr. 212960.86 

3569.67 
  

kr. 216530.53 

kr. 200000.00 

3500.00 

kr. 12960.86 

kr. 64621.56 

43345.75 

17372.27 

507.35 

203500.00 

13030.53 

Kr. 342377.46 

16



HL 

VI 

Flutt frå fyrra åri 22222, 
Iðsjöld af fasteignum 

1. Idgjéld bessa års see, kr. 
2. Endurgreitt frå Storebrand f ATI... 

kr. 

Þar af greitt endurtrvggjanda ............ 

Iðgjöld af lausafé lll kr. 
Þar af greitt endurlrvggjanda ....... 

344147.79 
232.60 

344380.39 
  

128924. 10 
  

3143.12 

997.10 

Vextir Lo 

Þóknun og ágóðahluti frá „Storebrand“: 
1. Þóknun (proviston) ......0.00 kr. 
2. Ágóðahluti 2... eee 

14403.85 

19488.16 

Hagnaður á innl. veðdeildarbr. og fullsreiddu fasteignaláni 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 

I Sjóður 20... eeeg 

H. Innstæður í bönkum og sparisjóðum: 

1. Landsbanki Íslands (hlr. 980) ...... kr. 

2. Búnaðarbankinn (hlr. 23) 2........ 

3. Útvegsbankinn (bók 449) 200... 

I. Sparisj. Mýrasýslu (bók 1753) ...... 

5. Sparisj. Borgarfj.svslu (bók 1217) 

LIL 

IV. 

6. Innlånsskirteini i Landsbanka 

7. Innlånsskirteini i Bånadarbanka 

tikissjóðsábyrgð „0... 

Verðbréf: 

1. Veðdeildarbréf Co... kr. 

2. Ríkisskuldabréf ........0...... 

ö. Jarðræktarbréf .................... 

I. Bæjarskuldabréf Reykjavíkur ....... 

ð. Veðskuldabréf ....................… 

1933. 

180851.03 

20179.54 

12277.56 

15555.59 
1655.37 

25000,00 

25000.00 

288719.50 

11520.00 

102400.00 

22920.00 

521697.61 

9538.83 

215456.29 

2146.02 

80039.31 

33892.01 

1305.00 

kr. 

r. 912377 46 

11425.19 

281522.09 

800000.00 

950257 11
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Flutt kr. 2079204.39 

V. Lán gegn ábyrgð sýslu, bæjar og ríkissjóðs 20... 90700.00 

VI. Víxlar ........200 ss rese r rr r rese rer ree 25900.00 

VIL Lånad bæjar og sveitarfel. til slökkvitækja ....... vre 160760.50 

VIIL Skuldir umboda ........0 00. erkkene 37637.91 

IX. Skuld A/S „Storebrand“ .....0000 0. 10893.94 

N. Ýmsir skuldunautar 2....0000 000 2463.67 

XI. Áhöld og húsgögn .......00.0 0... - 1300.00 

XII. Slökkvitækjabirgðir ......0000. 00... 5500.00 

XIII. Fyrirfram greiddur kostnaður ccc... 1652.15 

Kr. 2419012.56 

Skuldir: 

I. Ábyrgðarsjóður (....0cc0.err near kr. 800000.00 

H. Inneignir umboða 2.cccccsenen rr A 167.35 

IU. Ógreiddar brunabætur „.ccccc00re nr 23978.78 

IV. Varasjóður 1. flokks: 

1. Flutt frá fyrra ári lo.000 0... kr. 1233021 14 

2. Frá varasjóði sveitarfélaga ......... 145314.76 

3. Af tekjuafgangi þessa árs .....00. . 200000.00 
—- ——— 1578335.90 

V. Varasjóður 2. flokks: 

Af tekjuafgangi þessa árs 2 ...c200 000 nn retterne 3500.00 

VI. Flutt til næsta árs: 

{. Tilheyrandi 1. flokki 2..0.0.00.. kr. 12960.86 

2. - 2 SIR 69.67 
——— 13030.53 

Kr. 2419012.56 

Reykjavík, 15. janúar 1934. 

Brunabótafélag Íslands. 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Framanrilaður reikningur er í samræmi við bækur félagsins og fylgiskjöl, 

sem við höfum endurskoðað. 

Reykjavík, 4. mai 1934. 

J. Gudmundsson. Torfi Jóhannsson. 

193 
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156 EFNAHAGS 

Slysatryggingar rikisins 31. 

Eignir 
I. Innstæða í bönkum: 

Í. Sparisjóðir 2... 
2. Innlánsskírteini ....... 

II. Verðbréf: 

I. Veðdeildarbréf, kaupverð 20... 
2. Kíkisskuldabréf, kaupverð ........... 
5. Bæjarskuldabréf með ríkisábyrgð 
{. Skuldabréf í Rafveitu Rvíkur .......) 

5. Önnur skuldabréf oo... 

I. Eftirstöðvar iðgjalda: 
I. Hjá Einari M. Jónassyni fyrv. sýslum. í 

Barðaslrandars. frá árunum 1925 1997 
2. Bæjarfóg. í Vestmannaeyjum ...... 

IV. Áhöld og húsgögn „00. 

Skuldir: 
I. Innstæda innheimlumanna: 

Fyrirframgreiðslur 

Il. Höfuðstóll: 

I. Sjómannatryggingar: 

Eign pr. 1. jan. 1933 ........... 
Reksturshalli 1933 RA 

2. Iðntrveggeingar: 

Eign pr. 1. jan. 1983 lll 
åeksturshalli 1933 2... 

Reykjavík, 2. desember 

SREIKNINGUR 

desember 1933 

kr. 265556.21 

158588.55 
r. 114144.76 þa

 

kr. 576560.50 

21660.00 

70000.00 

7000.00 

12000.00 
687220.50 

kr. 2151.80 

387.70 
——— 2839.50 

BR 2330.00 

Kr. 1096534. 76 

eres. .…. kr, 1811.49 

kr. 998331.52 

51105.08 
917226.14 

kr. 155573. 86 

8077.0 

147496,83 

Kr. 1096534,76 

1934. 

Slysalrygging ríkisins. 

H. Stefánsson. 

Siguri. Jóhannsson.



Il. 

ITIL. 

IV. 

ll. 
IN. 

Idgjold 

Sektarfé 

Bætur: 

1. Dánarbætur: 

a. Vegna slysa 1932 

b. 1933 

NN
 . Örorkubætur: 

a. Vegna slysa 1929 

361 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Idntryggingarinnar årid 1933. 

b. 1930 

Cc. 1931 

d. 1932 . 

e. 1933 

3. Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 1931 

b. 1932 

c. 1933 

í. Læknishjálp og lvf 

Innheimtulaun 

Kostnaður: 

Tekjur: 

Gjöld: 

I. Sérkostnaður (læknisvottorð o. fl.) 
s 2. Hluti af sameiginlegum kostnadi 

kr. 300.00 

17400.00 

kr. 1200.00 

1200.00 

13200.06 

23100.00 

17400.00 

128.00 

18504.00 

50611.38 

kr 

3619.40 

3513.73 

kr. 

Reykjavik, 2. desember 1934. 

Slysatrygging rikisins. 

H. Stefánsson. 

kr. 156098.58 

50.00 

7503.34 

8077.03 

Kr. 171728.95 

kr. 17700.00 

56100.00 

69243.38 

8532.63 

8019.81 

12135.13 

Kr. 171728.95 

Sigurj. Jóhannsson. 

1934



1934 

158 

Í. Iðsjöld 

ll, Vextir 

HI. Reksturshalli. sem dregst frá höfuðstól 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sjómannatrvegingarinnar árið 1933. 

I, Bætur: 

1. 

bv
 

L 

Dånarbætur: 

a. Vegna slysa 

b. 

C. 

. Örorkubætur: 
a. Vegna slysa 

b. 

Dagpeningar: 

a. Vegna slysa 

b. 

C. 

d. 

1930 

1932 

1933 

1952 

1933 

1930 

1931 

1932 

1935 

Læknishjálp og lyt 

Il. Innheimtulaun 

Il. Kostnaður: 

Sérkostnaður (læknisvottorð o. fl.) 1. 

2 „ Hluti af sameiginlegum kostnaði 

Reykjavík, 

(Gjöld: 

kr. 600.00 

19800.00 

220800.00 

kr. 4200.00 

12600.00 
  

kr. 170.00 

240.00 

1731.00 

18570.00 

< 

Slysatrygging ríkisins. 

H. Stefánsson. 

——— kr. 

kr. 204374.86 

18171.85 

51105.08 

Kr. 303651.79 

kr. 241200.00 

16800,00 

24011.00 

2254.69 
284265.69 

7572.07 

kr. 861.06 

11153.03 
12014.03   

Kr. 303651.79 

2. desember 1934. 

  

Sigurj. Jóhannsson.



REIKNINGUR 159 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 

drotningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík, árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933, B. bls. 427): he
n 

  

  

a. Lán gegn fasteignaveði 00.00.0000. kr. 2000.00 

b. Bankavaxtabréf (........ 6800.00 

c. Bankainnstæða .......020. 0 1046.25 
—— — kr. 9846.25 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi .....0..0.. 0... kr. 120.00 

b. bankavaxtabréfum .................… 339.00 

Cc. bankainnstædu 62.65 — 7.28 ..........… - 69.93 
———- 528.93 

Kr. 10375.18 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

I. Lán segn fasteignaveði .......0.... kr. 1500.00 

2. Bankavaxtabréf ......0.0.0.. 0. He 6800.00 

3. Bankainnstæda 000000 0. 2075.18 
————— kr. 10375.18 

Kr. 10375.18 

I atvinnu- og samgongumålardduneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 160 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1933. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1933, B. bls. 130) : 

a. Veðskuldabréf .......... kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ......0..00 10000.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. .......... 1000.00 

d. Bankainnstæða ........... … er 813.72 
kr. 16813.72 
  

Flyt kr. 16813.72
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160 

161 

  

364 

Flutt kr. 16813.72 
2. Vextir: 

a. Af vedskuldabréfum . AÐ HR kr. 
b. bankavaxtabréfum 20... 

c skuldabréfi Elliheimilisins ..... 

d. bankainnstæðu 58.59  9.06 

rn 818,01 

Kr. 17631.73 

Gjöld: 

Í. Styrkur veittur til trjáræktar ....... AR kr 600.00 
2. Sjóður til næsta års: 

a. Veðskuldabréf ........ RN . kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf Lo... 9000.00 
c. Skuldabréf Ellíheimilisins Grund ........ 1000.00 

d. Bankainnstæða ......0000. 2031.73 
—— 17031.73 

Kr. 17631.73 
   

Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20, Júní 1934. 

Visfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1933. 

Tekjur 
2 
) I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933, B. Dls. 428). 

a. Innritunarskírteini ............., kr. 8600.00 
b. Veðskuldabréf 2... AR 1000.00 

c. Bankavaxtabréf ,........... … . — 3700.00 
d. Bankainnstæda ss … 1253.16 

———— kr. 14553.16 
2. Vextir: 

a. Áf innrilunarskírteini ..... BR kr... 301.00 
b. veðskuldabréfum .... eres 50.00 
c. — bankavaxtabréfum ... seeren 171.50 
d. bankainnstædu . … . 58,84 

— 581.34



365 1934 

Gjöld: 161 

I. Heiðursgjafir veillar 22.00.0000 kr. 700.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirleimi 22... kr. 8600.00 

bh. Veðskuldabréf 2... 1000.00 

ce. Bankavaxtabréf 00... reree 3700.06 

d. Bankainnstæða ......00000 1131.50 
  

Í atvinnu- og sangöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Visfús Einarsson. 

REIKNINGUR 162 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliniuss árið 1933. 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stý.tið. 195. 

a. Bankavaxtabréf ......0.00 0 kr. 7200.00 

b. Skuldabréf í Beykjavíkurkaupst. 20... — 8000.00 

c. Í Búnaðarbankanum .....0.0.0. 0. 114.18 
—— kr. 15414.18 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .....0. kr. 338.75 

b. skuldabréfum Beykjavíkurkaupsl. ...... -— 452.50 

Cc. Elliheimilisbréftim 2... 65.00 

d. bankainnstæðu ........ 0 17.60 
——— 873.85 

Kr. 16188.05 

Gjöld 

1. Veittur styrkur 22.20.2000... rrrk rr rer ertree kr. 800.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......000 00 nen kr. 6700.00 

hb. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. 200... 6500.00 

c. Elliheimilisbréf 0... 2000.00 

d. Í Búnaðarbankanum #...0.0000 0 188.03 
——— 15388.03 

  

Kr. 16188.03 

Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson.



1934 

163 

164 

366 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1938. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933, B. bls. 439): 
a. Bankavaxtabréf Go... kr. 7000.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ............. 1000.00 
c. Bankainnstæða ses, 350.83 

————————— kr. 8350.83 
Vextir: 

  

a. Áf bankavaxlabréfum ......... kr... 330.00 
b. skuldabréfi Reykjavikurkaupst. ......…. 65.00 
c. bankainnstæðu sense - 25.15 

—— 120.15 

Kr. 8770.98 
G ] old 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ......0.. kr. 7000.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ............. 1000.00 
ce. Bankainnstæða Qll0.l.l. eee - 770.98 

8740.98   

Kr. 8770.98 

Í álvinnu- og saámgöngumálaráðuneytinn, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fískes til Grímsevinga árið 1933. 

Tekjur: 
Sjóður Í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933. B. bls. 433) : 
a. Bankavaxtabréf ...0.0... kr. 22500.00 

b. Veðskuldabréf Ll. 26000.00 

e. Ógreiddir vextir Ll... 330.00 
d. Bankainnstæda sees 196.03 

———————— kr. 49126.03 

Flyt kr. 19126.08 
 



Dø 
367 

Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum 

b. veðskuldabrefum 

Cc. bankainnstædu 

Ogreiddir vextir 

Styrkur til Grimseyinga 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf 

b. Veðskuldabref 

c. Ógreiddir vextir 

d. Bankainnstæða 

Flutt kr. 19126.05 

1006.00 

1000.00 

105.68 
2111.68 

330.00 

Kr. 51567.71 

kr. 2.250.00 

". 21300.00 

26000.00 
330.00 

1687.71 . 
19317,71 

Kr. 51567.71 

  
  

Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1954. 

Vigfús Einarsson 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (St.lið. 1933, B. bls. 

a. Innritunarskirteini 

b. Bankavaxtabréf 

c. Skuldabréf Revkjavíkurkaupst. 

d. Veðskuldabréf 

c. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

f. Bankainnstæða ........0.0 0 

Vexlir: 

a. Af innritunarskirteini 

b. bankavaxtabréfum 22.00.0000 

c. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar 

d. vcdskuldabréfum 

e. låni Seydisfjardarkaupstadar 

f. bankainnstædu 

kr. 20000.00 

11700.00 

3000.06 

9150.00 

5500.00 

2101.23 
— KT. 52051.23 

700.00 

570.00 

190.006 

517.50 

275.00 

148.70 
2401.20 

Kr. 54452.43 

1934 
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166
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1. 

2. 
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Gjöld: 

Styrkur veittur 

Greitt fyrir prentun 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ............ 

b. Bankavaxtabréf .......00. 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

d. Veðskuldabréf 

ce. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

f. Bankainnstæða 

kr. 20000.00 

11700.00 

2000.00 

9150.00 

5000.00 

1515.13 

kr. 2200.00 

59.00 

52193.43 

Kr. 51452.43 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933, B. bls. 438): 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankavaxtabréf 

c. Bankainnstæða 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi .......0.0... 

b. bankavaxtabréfum .................... 

c. bankainnstæðu .......00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 

b. Bankavaxtabréf 

c. Bankainnstæða 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Vigfús Einarsson. 

kr. 2500.00 

8500.00 

612.45 
  

kr... 125.00 

110.006 

11.19 

kr. 2500.00 

8500.00 

1188.61 

kr. 11612.45 

576.19 

Kr. 12188.64 

kr. 12188.,64 
  

Kr. 12188.64 

20. júní 1934.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 

Tekjur: 

1933. 

kr. 17346.56 

906.91 

Kr. 18253.17 

kr. 18253.47 
    

Kr. 18253.47 

kr. 828.70 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.lið. 1955, B. bls. 456): 

a. Bankavaxlabréf 2... kr. 10900.00 

hb. Skuldabréf Beykjavíkurkaupst. 200... 3000.00 

c. Veðskuldabréf 2... 2500.00 

d. Bankainnstæða ....0.000 00 946.56 

Vexlir: 

a. Af bankavaxtabréfum c.cccc0 nens kr. 527.50 

b. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar 195.00 

C. veðskuldabréfi ......000. 0. 125.00 

d. — bankainnstæðu ......000 00 59.41 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ....000%2 0 kr. 10900.00 

b. Skuldabréf Beykjavíkurkaupst. 2000... 3000.00 

c. Veðskuldabréf 2... 2500.006 

d. Bankainnstæða 20200000 eeerererr rer 1853.47 

Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (St.tið. 1933, B. bls. 192) 

sankainnstæða ......2.0
00 0... kr rr rr rekte rene 

Vexin rr rr r rer rr eree 35.89 

Kr. 861,59 
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Gjöld: 
Sjóður til næsta árs í Landsbankanum 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 90. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1933. 

1. 

Do
 

mm
 

SØ
 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.líð. 1933, B. bls. 135): 
a. Veðskuldabréf 0 kr. 52100.00 
b. Bankavaxtabréf 2... ss 3700.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ........... 2000.00 
d. Ógreiddir vextir 1932 (oll 145.00 
e. Bankainntsæda ss 1384.15 

Vexlir: 

a. Af veðskuldabréfum 22... kr. 2870.00 
b. bankavaxtabréfum 20... 160.25 
c. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar 130.00 
d. bankainnstæðu 2............... 63,81 

Gjöld: 
Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands 2... 
Styrkur til Hallormsstaðarskóla „ccc... 
Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf 0... kr. 52400.00 
bÞ. Bankavaxtabréf lll. 3200.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupst. ........... 2000.00 
d. Bankainnstæða ......00.0 2053.51 

kr. 59629.15 

3224.06 

Kr. 62853.51 

kr. 1200.00 

1000.00 

60653.51 

Kr. 62853.51 

  

Í alvinnu- og samgöngumálaráðune1 línu, 30. júní 1934. g JONG ! J 

Vigfús Einarsson
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1933. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Stj.tið. 1950, B. bls. 431): 

dl. 

b. 

Uu 8. 

„ Skuldabréf Reykjavíkur 

- Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur .... 

; Skuldabréf Vestmannaeyja 

„ Ógreiddir vextir 

Fasteignaveðlán 

Bankavaxtabreéf 

Í sparisjóði í bönkum 

Vextir: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Ógreiddir vextir 1933 

Ágóði á kaupum Vestmannaevjabréfa 

a. 

Af fasteignaveðlánum 

banka vaxtabréfum 

skuldabréfum Reykjavíkur 

skuldabréfum Hafnarsjóðs Rvíkur 

skuldabréfum Vestmannaeyja 

bankainnstæðu 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 

Fasteignaveðlán G..c000 

Bankavaxtabréf Lo... b. 
c 

d. 

Cc. 

f. 

oO bp. 

. Skuldabræf Reykjavíkur 

Skuldabréf Hafnarsjods Reykjavikur .... 

Skuldabréf Vestmannaeyja 22220004: 

Ógreiddir vextir til næsta ÁS lo 

Inneign í bönkum ..c0.00.. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 

Vigfús Einarsson. 

kr. 128300.00 

29800.00 

12000.00 

10000.00 

8000.00 

335.00 

11563.82 
  

kr 6221.08 

1388.60 

780.00 

570.00 

660.00 

624.12 
  

kr. 133805.00 

29800.00 

9000.00 

9000.00 

10000.00 

670.00 

21152.62 

kr. 202998.82 

10243.80 

335.00 

150.00 

Kr. 213727.62 

kr. 213727.62 

Kr. 213727.62 

20. júní 1934 

1934 
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172 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrverandi Suðuramti, árið 1933. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1933, B. bls. 137): 

a. Veðskuldabréf Lol kr. 5060.00 
bÞ. Bankavaxtabréf 0000... 5000.00 
c. Bankainnstæða .......0.000 0 899,84 

——————— kr. 10899.84 
2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......0. kr. 300.00 
b. bankavaxtabréfum 2... a 245.00 
Cc. bankainnstædu sees. 19.83 - 

——— 594.83 

Kr. 11494,67 

  

I. Styrkur veittur 00. kr. 20.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf „0... kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf Lol 3000.00 
ec. Í Landsbankanum ...00..00 1174.67 

—— 11474.67 
  

Kr. 11494.67 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 90. júní 1934. 

Viefús Einarsson 

173 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 
og frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1933. 

Tekjur: 
I. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1983. B. bls. 158): 

a. Bankavaxtabréf .....00 kr. 10000.00 
b. Veðskuldabréf oo. 2000.00 
c. Bankainnstæða „......0. 191.28 

——————— kr. 12491.28 
  

Flyt kr. 12491.28
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Flutt kr. 12491.28 173 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 20.00.0000 kr. 170.006 

b. veðskuldabréfum 2... 100.00 

Cc. bankainnstæðu .......0. nree 31.30 
mm 611.30 

Kr. 13102.58 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......000 0 kr. 9900.00 

b. Veðskuldabréf ........ 2000.00 

c. Bankainnstæða .......0.0. 0 1202.58 - 

——— kr. 18102.58 

Kr. 13102.58 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 174 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1933. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.lið. 1933. B. bls. 139) 

  

a. Í Söfnunarsjóði ......002. kr. 11594.58 

bh. Landsbankanum ......0000 000 1399.45 
—— — kr. 12994.03 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnslæðu 000... kr. 675.64 

b. bankainnstæðu ........0 0 59.31 
A 734.95 

Kr. 13728.98 

. . 
Gjöld: 

1. Styrkur veitlur: 
JÖlC 

Hirti Ögmundarsyni á Álfatröðum 22.00.0000... kr. — 200.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði ......000.. 0 kr. 11819.80 

hb. — Landsbankanum .......0 0 . 1709.18 
A 13528.98 

Kr. 15728.98 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneytinn, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson.
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175 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes årid 1933. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1933, B. Dls. 440): 

  

a. Bankavaxtabréf „...0.. kr. 12300.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur 2................ 1000.00 

2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabéftum 2......0.0 kr. 561.50 

b. skuldabréfi Reykjavikur ............. 65.00 

3. Ágóði á kaupum bankavaxtabréfs 2... 

Gjöld: 
I. Greitt Búnaðarfélagi Íslands 2... eee eee 
2. Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf .......00. eee. kr. 12300.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur ..........:...... 1000.00 

€. Í peningum 2... esse 210.00 

  

kr. 13300.00 

626.50 

240.00 

Kr. 14166.50 

kr. 626.50 

13540.00 

Kr. 11166.50 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 20. júní 1934. 

Vigfús Einarsson. 

176 REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

árið 1933. 

I. Seðlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 21. desember 1933. 

1. Gullmynt 0... ereee kr. 

2. Inneign hjá erlendum bönkum .....0..00000 0. 

3. Víxlar innlendir og ávísanir ........0.0 0 

Í. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis .............. 

1119673.89 

191620.16 

9273140.20



10. 

11. 

12. 

12. 

wa
 

=
 

ut
 

Flutt 

Endurkeyptir víxlar 2.....000 0 

Lán í hlaupareikningi .......00.00 000 

Reikningslán .......0%..0.0 0. 

Bankabyggingarnar með húsbúnaði .......0......... 

Akkreditiv ............. rsnne 

Ýmsir skuldunautar ........0..... 0. 

Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) ............... 

Peningar Í SJÓðIi ..........0.0. nesker renn 

Skuldir: 

Stofnfé suser eneret 

Seðlar í umferð ..........0 0. kekens 

Innstæðufé í hlaupareikningi ..........00. 0. 

Innslæðufé í reikningslánum ......0.000 0. 

Inneign sparisjóðsdeildarinnar „.......0.00 0... 

Innheimt fé ekki útborgað .......%.0. 0 

Skuld við erlenda banka ......000%0 000 

Tilkynntir tékkar 22.20.0002. 

Veðskuldir á fasteignum ......0000. 

Ymsir skuldheimtumenn ......0...00 00. 

Fyrirfram greiddir vextir .....0.00 0. 

Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1932 2000... kr. 837736.38 

b. Samkv. rekstursreikningi 1905 ...... 560300.44 
  

kr. 1998036.82 

  

Frá dregst: 

I. Tap á lánum og vixlum kr. 259750.00 

2. Húseignir bankans 

lækkaðar í verði ..... 50000.00 

3. Vextir af stofnfé 

greiddir ríkissjóði .... 180000.00 
mm 189750.00 

  

Landsbanki Íslands. Beykjavík, 7. april 1934 

Framkvæmdarsljórnin: 

kr. 92751041.20 

05 / (689.68 

38/0601.40 

1129814.22 

850000.00 

2436.50 

280826.30 

1406.95 

129631.87 

Kr. 21415511.12 

kr. 3600000.00 

5916500.00 

5058999.96 

292722.82 

132863.45 

10239.46 

1239356.56 

15967.77 

35000.00 

691031.85 

1514542.43 

908286.82 
      

Kr. 21415511.12 

Magnus Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Settur. 
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176 Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Jörundur Brynjólfsson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavik, 28. april 1954 

H. Stefánsson, 

varaforseti. 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1933. 

Tekjur: 

I. Vaxtavfirfærsla frá fyrra ári ........... kr. 191952.15 

Ínnb. vextir og forv. á árinu kr. 1224155.11 

Þar af tilheyrandi næsta ári 151542.13 
———- ——- 1069612.68 

———— kr. 1201565.13 

2. Ýmsar tekjur 2.222 eee eeee 255012.00 

Kr. 1156577.13 

Gjöld: 

I. Útborgaðir vextir Gl... rrree kr. 521898.71 

2. Kostnaður við rekslur bankans ........020000 0. 316867.83 

5. Kostnaður við seðlagerð .......0... 27510.15 

{. Reksturshagnaður .......0.0.000 0 evee 560300.14 

Kr. 1156577.13



II. Sparisjóðsdeildin. 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1933. 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ....0.00.. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............ 

c. Handveðslán .......000000 00. 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 

bæjarfélaga ......0. 0 

e. Búnaðarlánadeildarlán ............. 

f. Reikningslán ........000.000 0. 

2. Víxlar innlendir og ávísanir 

Vi
e 

mm
 

Vixlar og åvisanir til greiðslu erlendis 

Lån i hlaupareikningi 

Erlend mynt 

3774275.22 

1177878.44 

382896.16 

173210.00 

74218.00 

1420907.90 

6. Bankavaxlabréf .......0.0. 0 seere kreeret 

7. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........ 

8. Fasteignir: 

a. Bankabyggingar með húsbúnaði kr. 94337.78 

b. Aðrar fasteignir ........ 1184479.89 

9. Inneign hjá erlendum bönkum ......0%00 0... 

10. Inneign hjá öðrum bönkum .....2000000 000 

il. Inneign hjá seðlabankanum ......000000 0000 

12. Ýmsir skuldunautar .......2%..0. 0 

13. Ógreiddir vexlir 2....20.0 ens rkrnrnnns 

14. Áhaldareikningur .....0.000. 0. krrre 

15. Peningar Í SjJÓði ......0.%.0. 0 rrnre 

Skuldir: 

1. Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) ............ 

9. Bregkt lán tekið 1984 20.02.0000 erne enenee 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi „.....00%.000 0. 

í. Innstæðufé í reikningslánum ......0..%0. 0. 

5. Innstæðufé í sparisjóði .....00.000 nr 

6. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ....0000 0 

7. Afskriftir útibúanna á Eskifirði og Selfossi ............ 

Flvt 

10303385.7 2 

22278143.46 

19781.38 

9284.50 

1063.49 

5767970.50 

1714989.70 

kr. 

1278817.67 

84306.08 

20139.98 

432863.45 

865115.26 

319536.04 

21000.00 

231993.17 

Kr. 433814390.10 

1611858.27 

2436500.00 

1352732.90 

14521.87 

29636100.92 

4916062.81 

295000.00 

10262779.80 

kr. 

kr. 
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176 Flutt kr. 40262779.80 
8. Skuld við erlenda banka ......000000 00 - 13479.23 
9. Inneign veðdeildarinnar .........00..0.. 00. 1884239,77 

10. Innheimt fé ekki ulborgad sees 28619.32 
lí. Veðskuldir á fasteignum ........00.. 21895.69 
12. Ýmsir skuldheimtumenn oo... . 511472.10 
ið. Fyrirfram greiddir vextir Lo... 510822.54 
14. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1932 2000... kr. 584658.95 

b. Samkv. rekstursreikningi 1933 ....... 117531.86 

kr. 1032190.81 

  

Frá dregst: 

a. Tap á lánum og víxlum kr. 697106.86 

  

b. Afskr. í Sparisj. Árness. 15000.00 

c. Húseign  Útibúsins á 

Selfossi lækkuð í verði 5000.00 
— — 717106.86 

—.—.—.——— 015083.95 

Kr. 43381390.40 

  

Landsbanki Íslands, Reykjavík, 7. april 1934. 

Framkvæmdarstjórnin. 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

  

Jón G. Maríasson. 

Settur. 

Framanrilaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og er hann í samræmi við þær. Ennfremur hófum við á árinu sannreynt, 

að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Jörundur Brynjólfsson. 

Með skírskotun tl framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavik, 28. april 1931. 

H. Stefánsson, 

naraforseti.
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Vaxtayfirfærsla frå fyrra åri ........... 90779.50 

Iunnb. vextir og forv. á árinu kr. 2669371.34 

510822.54 Þar af tilheyrandi næsta ári 
  2158518.80 

Ógreiddir vextir 349536.04 
KT. 

Ýmsar tekjur 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir 

Kostnaður við rekstur ........20.02 00 

Fasteignarekstur 

Afskrifað af 

Reksturshagnaður 

áhöldum 

. 2813760.84 

Skuldabréf fyrir lánum: 

1761593.90 

2144295.88 

372050.00 

a. Fasteignaveðslán kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán ......00. 0. 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, 

341707.33 

74218.00 

bæjarfélaga 

ce. Búnaðarlánadeildarlán ............. 
kr. 

Víxlar og innlendar ávísanir 

Bankavaxtabréf 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur 

Fasleigmir 2... 

Útibúið á Ísafirði 

Útibúið á Akureyri 

Útibúið á Eskifirði 

Útibúið á Selfossi 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1933. 

2598864.34 

162929.47 

51967.05 

". 2813760.84 

r. 1948225.21 

387377.96 

24625.81 

6000.00 

117531.86 

16938065.11 

16280931.04 

5741964.00 

1637618.07 

5590220.00 

1796129.95 

664303.17 

2629580.57 

708833.70 

166417.21 

”. 35172862.82 

1934 
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Flutt 

Ógreiddir vextir .......0.0. 0 

Inneign hjá seðlabankanum ........00000 00 

Áhaldareikningur ............ vennene 

Peningar Í SjJÓði .......00.0 nens 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (Brezka lánið frá 1921 ............ 

Brezkt lán tekið 1924 ........20 0. 

Innslæðufé í sparisjóði .......0 

Instæðufé gegn viðtökuskirteinum .............. 

Innstæðufé í hlaupareikningi .....000%. 00 

Inneign veðdeildarinnar ..........%2... 0 

Útibúið í Hafnarfirði .........0..0.0.0.. 00. 

Veðskuldir á fasteignum .....0.0000 0 

Ýmsir skuldheimtumenn ......00000 0 

Fyrirfram greiddir vextir 00.00.0200. 

Tekjuafgangur óráðslafaður: 

a. Frá árinu 1932 ....000000 kr. 181471.37 

b. Samkv. rekstursreikningi 1933 ....... 313189.98 

kr. 194961.35 

    

Frá dregst: 

a. Tap deildarinnar sjálfr- 

ar á lánum og víxlum kr. 78647.52 

bh. Tap útib. á Eskif. ... 250000.00 

c. Tap útib. á Selfossi ... 50000.00 

d. Tap Sparisj. Árness. .. 15000.00 
    kr. 399617.52 

kr. 35172862.82 

278517.25 

132865.15 

21000.00 

128843.85 

Kr. 36036917.55 

kr. 1611858.27 

2136500.00 

2190 7089.56 

3772258.85 

151821.39 

1881239.77 

146248.06 

24893.69 

311921.60 

388712.33 

101513.83 

Kr. 36036917.35 

    

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildarinnar á árinu 1933. 

Tekjur: 

  

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári .......... kr. 18866.08 

Innborgaðir vexlir og for- 

vextir á árinu ....... kr. 1992267.34 

Þaraf tilheyrandi næsta ári 388772.33 
” mm — 1603195.01 

Ógreiddir vextir 22.00.0000. 278317.23 

Flyt 

kr. 1900708.32 

kr. 1900708.32
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Flutt kr. 1900708.32 

Ymsar tekjur .........0. 0 versene 107111.05 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ............. - 136.97 

Kr. 2008256.34 

Útborgaðir vextir 00... kr. 1464173./8 

Kostnaður við rekstur bankans, Austurbæjarúlibús og úti- 

búsins í Hafnarfirði ............00 0 … 219551.78 

Tap å fasteignarekstri .........200 0 5040.80 

Afskrifað af áhöldum ........0.0 00 . 6000.00 

Reksturshagnaður #................. RA 513189.98 
    

Kr. 2008256.31 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1933. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán .......... kr. 630747.50 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 172030.00 

c. Handveðslán ......0.0.000 00. 7000.00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 18300.00 

ce. Reikningslán ........ 575135.37 
—— kr. 1403212.87 

Víxlar innlendir og ávisamir ......2.. 0. 2174953.62 

Vixlar og åvisanir til greiðslu erlendis .................… 6770.63 

Bankavaxtabref (.........000 0 - 11107.50 

zikissjodsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .......... 38922.38 

Fasteignir 0. fl sneen ene ene een nnernne 200887.00 

Inneign hjå erlendum bönkum ......0%000 0. 66638.92 

Ýmsir skuldunautar .........00.00. 0 2154.87 

Ógreiddir vextir 22... rvneense 5317.75 

Peningar Í SjÓði ............ enene 12581.82 
  

Kr. 3922447.36 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands .........000.00 0... — 1796129.95 

Skuld við erlenda banka .........0%.. 0000 8186.59 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......0.0%.0 00. 194774.90 

Innstæðufé í reikningslánum ..........0.0 0000 14524.87 

Innstæðufé í sparisjóði ......0.0.0.000 00 nne 1702877.60 
    

Flyt kr. 3716493.91 
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Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

Fyrirfram 

Tekjuafgangur óráðstafaður 

greiddir vexlir 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1933. 

Flutt frá fyrra ári 

Innborgaðir vexlir 

Forvextir af vixlum og ávísunum 

Ymsar tekjur 

Utborgaðir vextir 

Kostnaður við rekstur 

Tap á lánum og vixlum 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 

Að frádregnum Ógreiddum vöxtum 

b. Tekjuafgangur Óráðstafaður 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarabyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán segn ábyrgð sveila- og bæjarfélaga 

ce. Reikningslán 

Tekjur: 

  

1310.92 

Eignir: 

356199.82 

640159.14 

3846.16 

14600.00 

698356.17 

ere kr. 

Flyt 

kr. 3716493,91 

149027.18 

52485.35 

- 1540.92 
  

Kr. 3922317.36 

kr. 287107.53 

102135.55 

158862.65 

25194.20 

Kr. 571299.91 

kr. 1826841.06 

11119.94 

292957.39 

51508.52 

Kr. 571299,91 

desember 1933, 

kr. 1713441.29 
  

kr. 1713441,29
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Flutt kr. 

Víxlar innlendir og ávísanir .c..0000 0 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .....0..0.. 0... 

Bankavaxtabréf .......000. 000 

Bíkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ......... 

Fasteignir 0. fl. ......2.2.. 0 

Inneign hjá erlendum bönkum 2..cc0. 0 

Erlend mynd 20... rrrrgee 

Ýmsir skuldunautar .......00.0%0 0. 

Ógreiddir vextir ......2.0.0 rn skr ek ere r rr kreere 

Peningar Í SJÓði 22.22.0020... kk rr rene 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands ....000%0 2... nn kr. 

Skuld við erlenda banka ......0000. 0. sn 

Innslæðufé í hlaupareikningi 22.20.0000... 

Innslæðufé í sparisjóði so... r rr rrene 

Innstæðufé gegn viðlökuskirleimum 0000 

Innheimt fé ekki útborgað 22.00.0020. 

Ýmsir skuldheimtumenn .....00... 0 rr rrren 

Fyrirfram greiddir vextir ...0cc00 ae 

Tekjuafgangur Óráðstafaður .....000.. 00... 

Kr. 

Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1935. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 20.02.0000... k kk rr t rr res kr. 

Innborgaðir vexlir 22... 

Forvextir af vixlum og ávÍSUnUM 2. 

Ýmsar tekjur .......202.2. 0. kk rr rer keree 

Kr 

Útborgaðir vextir 22.02.2000. kr. 

Kostnaður við rekstur ......000%% 220 kr rr rr en 

Tap á lánum og vixlum 20000rr rr 

3283510.54 

17151411.29 

1446252.35 

7610.05 

11810.00 

150.00 

60880.71 

8870.95 

1063.49 

14869.18 

2508.21 

15784.11 
  

Kr. 3283540.34 

664303.17 

206.73 

331739.79 

1417337.07 

612789.77 

23548.96 

8298.60 

13622.01 

181694.21 

190260.12 

94614.51 

92488.45 

25392.12 

102755.50 

112580.15 

14220.64 

23146.69 

179947.46 

1934 

176
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176 Flutt kr. 179947,46 
4. Flutt til næsta års: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ............. kr 15622.01 
Að frádregnum Ógreiddum vöxtum 2508.21 

11115.80 
b. Tekjuafsangur óráðstafaður 

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 3 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ................ 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 

c. Lán gegn ábyrgð sveila- og bæjarfélaga 
d. Beikningslán Q...0.0 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ............. 

3. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis 
Í. Lán í hlaupareikningi ................. 

5. Bankavaxtabréf Loon 

6. Ríkissjóðskuldabréf og önnur innlend verði 
7. Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði .......... 

b. Aðrar fasteignir Cl. 

8. Inneign hjá erlendum bönkum .......... 

9. Inneign hjá öðrum bönkum 

10. Ýmsir skuldunautar 22.00.0050. 

11. Ógreiddir vextir „oo. 

12. Peningar í sjóði ss. 

Skuldir: 
I. Skuld við Landsbanka Íslands .......... 

2. Skuld við erlenda banka ................ 

ö. Innstæðufé í hlaupareikningi ........... 

4. Innstæðufé í sparisjóði „.......,........ 

5. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

. 181694.24 

1. desember 1933. 

kr. 548994.00 

340639.00 

98602.67 

114982.90 

ref ........….. 

kr. 31017.47 

276582.419 

222808.04 

Kr. 102755.50 

1103217.87 

1728632.22 

2085.70 

9252.40 

89.00 

60 75.00 

kr. 

307599.96 

8796.21 

20139.98 

378402.34 

7353.35 

8511.80 
  

Kr. 3580685.83 

2629580.57 

50835.91 

132694.78 

405491.23 

124734.26 

kr. 

kr. 3297586.75
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Flutt kr. 3297586.75 

Ýmsir skuldheimtumenn .....0.00. 0. 271074.16 

Fyrirfram greiddir vextir o..c.00 nn 12024.92 

Kr. 3580685.83 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1933, 

Innborgaðir vextir 20.20.0000 kr. 69131.18 

Forvextir af vixlum og åvisunum ...2220reesskrkerereee 67345.31 

Ýmsar tekjur .....0..0.00 rs enn nrs 5693.47 

Greitt upp i ådur afskrifadar skuldir l..c000.. 13165.29 

Kr. 185335.25 

Gjöld 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ccccooer rn kr. 241890.21 

Útborgaðir vextir ....02.0n rr 92943.30 

Kostnaður við rekstur 22.00.0000... 18786.79 

Tap á fasteignum ....00n … -— 14043.8t 

Flutt til næsta års: 

Fyrirfram greiddir vexlir ...22sssrrrrrrer kr. 120241.92 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ....... 1303.35 
A — 1671.57 

  

Kr. 185335.25 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1933. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 0... . kr. 476140.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán (000... 880771.12 

c. Reikningslán 2... eeneerrrrrree 32151.16 
—————— kr. 1389618.58 

Víxlar innlendir og ávísanir 2....0000 617371.23 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ..... … 31421.25 

Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ....... 2. kr. 50000.00 

b. Aðrar fasteignir „2... 105200.00 
———— 155200.00 

    

Flyt kr. 2223647.06 
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Flutt kr. 2223647.06 a ni sit) 

Ýmsir skuldunautar .....0.0..0.0. 3206.69 
Ógreiddir vextir old. 56009,50 
Peningar i sjodi ss 31276.05 

Kr. 2314139.30 
Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands ........0..000. 0 kr. 708833.70 
Innstæðufé í hlaupareikningi 20.00.0000)... 207891.91 
Innstæðufé í sparisjóði 00.00.0000 see, 1074207.79 
Innstæðufé gegn viðtökuskírleinum ........... 256553.01 
Ýmsir skuldheimtumenn 22... ss 15000.00 
Fyrirfram greiddir vextir 2... seen, 13917.93 
Tekjuafgangur Óráðslafaður .....00.0000 0 27734.96 

Kr. 2314139,30 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1933. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári 200... eee, kr. 35220.76 
IÍnnborgaðir vextir .....0.. 55893.26 
Forvextir af vixlum og ávísunum 22... 36633.11 5 

Ymsar tekjur 200... 1538.03 
Greitt upp i ådur afskrifadar skuldir 22... 8361.77 
Ogreiddir vextir Lolo kr. 56009.50 

13917.95 Að drádregnum fyrirfram greiddum vöxtum En 
12091.57 

Kr. 179742.10 

  

Gjöld: 

Vaxtayfirfærsla frå fyrra åri 2... sees. kr. 12597.50 
Útborgaðir vextir lll 95843.94 
Kostnadur vid rekstur 2222 eee, 30668.81 
Tap á fasteignum 2... eee 5ð11.63 
Tap á lánum og víxlum .....0... eee, 1355.26 
Flutt til næsta árs: 

Tekjuafgangur óráðstafaður 27734.96 

Kr. 179742.10
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Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Lán gegn ábyrgð sveitafélaga 

d. Beikningslán 2.c.0c0.0 kr err 

Víxlar 20... rn ne 

Verðbréf ...........… 

Inneign í bönkum: 

387 

a. I Landsbanka Islands i Reykjavik 

b. — titibúi Landsbanka Íslands á Selfossi 

kr. 802410.00 

216013.50 

68740.00 

5517.06 

kr. 32917.17 

96717.15 
  

Fasteignir 22... ter rre tk eee 

Ymsir skuldunautar 

Húsbúnaður og áhöld 

Ógreiddir vextir 

Sparisjóðsinnstæðufé 

Ýmsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu árið 1933. 

Vextir 200. 

Forvextir af vixlum 

ÞrovislOn 2 

Ágsóða og tapsreikningur 

Flutt til næsta árs 

Flutt frá fyrra ári 

Vextir af sparisjóðsfé 

Kostnaður 

Tekjur: 

31. desember 1933. 

kr. 400540.56 

22957.95 

7900.00 

129634.32 

39262.96 

890.68 

1740.00 

15749.91 

Kr. 618676.36 

      

kr. 600099.03 

15565.5 Í 

3011.82 

Kr. 618676.36 

  

kr. 19110.52 

671.85 

11.17 

323.47 

3 

dt 

12738.09 
  

Kr. 35885.10 

kr. 61.47.40 

25894.02 

3843.68 
  

Kr. 35885.10 

1934 

176
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176 IIL Veddeildin. 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1933. 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 
I 

. Á Í. flokkur 20. ss kr. 658 71.76 
ER 193210.43 
RN 716839.72 

SRA eee 3133110.17 
Be 

2599864.66 
Be 

2666723.00 
Tr 3594706.74 
BL 

3682398,46 
SIÐ 5827111.66 

10 eee 2318533.37 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðslekjur: 
a. Ekki fallið í gjalddaga: 

Í. flokkur ses kr. 886.21 
em 

2288.46 
3 BRONS 8629.07 

+). 

þr £1859.82 
A 35385.15 
Be eee, 36259.70 
em eee, 18368.15 
8. 

50246,74 
EEN - 52249.,01 

10 21951.00 

D. Fallið í gjalddaga: 
1. flokkur 2... sees kr. 2698.72 
2. eee 1972.14 
Br 12783.28 

be eee 158011.92 

55679.73 
0. eee, #1063.84 
LAN 91781.77 
0. 74485.62 
Dr 19377.64 
Í 21059.91 

  

Flyt 

kr. 

kr. 

23086369.97 

301123.31 

551947,5 AI
T 

23939140.,85
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Flutt 

3. Ýmsir skuldunautar: 

2. flokkur 2... kr 2000.00 

3. eee gns 240.91 

Dr 229.50 

I. Inneign hjá Landsbanka Íslands: 

    

  

(. flokkur ......0.00 00 ken kr. 160227 42 

PI 70364.47 

3. 238119.87 

SIÐ 387943.66 

Dr 211727.24 

Be eee nnnns 166700.04 

TO 232008.67 

ES NR 184483.08 

0 153547.11 

10. 78818.21 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð: 

1. flokkur ........ 0 ernr re kr. 103700.00 

De RIIR 266900.00 

3. 875900.00 

í ennen eee 3638800.00 

Dr 2715300.00 

Í enets nns 2755600.00 

Tr 3682900.00 

8 ennen ennen ennns 3805500.00 

9. nen 3936300.00 

10. ennen eres 2383000.00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur .....0.. 00 kr 3048.75 

3. a 2009.25 

tr 7316.75 

6. 243.50 

De eee eres errrsnkee 1578.75 

Sr 855.50 

(9 IR 1682.50 

10, 2337.50 

Flyt 

kr. 23939440.85 

2470.41 

1884239.77 

Kr. 25826151.03 

kr. 24163900.00 

22072.50 

kr. 24185972.50 

50 

1934 

176
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176 Flutt kr. 21185972.50 
þ. Ekki fallnir í gjalddaga: 

I. flokkur 2... eee. kr. 2272.50 
A. 5935.50 
PR 19613.25 

81873.00 

ES ener eneee 67882,56 
Br 68890.00 

fn eee 91980.00 

SL 95022.50 
ER AN 98310.00 

10 59575.00 
——, 591381.25 

ö. Skuldheimtumenn: 

T. flokkur 2... kr. 800.00 
8. eee 1100.00 

Dr 101.50 
—— — 2001.50 

Í. Mismunur, seim reikningslega er eign varasjóðs: 
1. flokkur sees kr. 118662.86 
Be erne 79390.35 

272968.82 
DL 119703.78 
GL 116013.08 

FJ nere 119606.58 
SL ere 89135.90 

ER R 72861.42 

TOR ennen 28449.99 
——— 1016792.78 

Kr. 25826151.03 

Landsbanki Íslands, Reykjavík. 7. april 1931 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Settur 

Framanrilaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 
bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Jón Kjartansson. Jörundur Brynjólfsson.
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Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda. kvittar 

Landsbankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 28. april 1954. 

Fyrir hönd Landsbankanefndar 

H. Stefánsson, 

varaforseti. 

Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

1. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1993 locccc0 0. kr. 166074.23 

2. Borgað af lánum ........2200ereeeeeee ker r sner rr rr rrree 10667.40 

3. Vextir af lánum ........... 00 sn r rr res 3211.10 

í. Varasjóðstekjur: 

a, 72% af lánum 2... kr. 1010.00 

h. Dráttarvexlir og provision ccc 756.97 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum .... - 4662.27 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 191.25 
—— 6620.49 

    

Kr. 186573.22 

Útborganir: 

I. Innleyst bankavaxlabréf ...000020 0. kr. 15900.00 

9. Vextir af bankavaxtabréfum ......0.% 0000 rnrerer 5089.50 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 4000.00 

b. Gengismunur 2... 1274.30 

c. Annar kostnaður ......0.0. 82.00 
—— . 5356.30 

í. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 19383 2000... 160227 42 

Kr. 186573.22
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Innborganir og utborganir 2. flokks veddeildarinnar å årinu 1933. 

Innborganir: 
Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1933 ................ kr. 110426.71 
Borgað af lánum ..........00. 0 31669.38 
Vextir af lánum 22.00.0000. 9741.48 
Varasjodstekjur: 

a. bs af lånum 2. kr. 1081.30 

b. Dráttarvextir og provision ............... 1715.19 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 1499.87 
d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 9.00 
e. Frá gengissjÓóði „0... 8595.14 

——— 12903.80 

Kr. 161711,37 

Innleyst bankavaxtabréf ....000.. eee kr.  70.800.00 
Vextir af bankavaxtabréfum ........0000. BI 13611.75 
Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 2500.00 
b. Gengismunur ........ eee 6895.85 
c. Annar kostnaður ........0... seen -— 113.58 

— 9509.48 
Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1933 cllllll0 10361.47 
Tap ses, 125.72 

Kr. 164741.37 

Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1933 ................ kr. 239982,49 
Borgad af lånum 22.00.0000. 85195.22 
Vextir af lånum 2... 35400.30 
Varasjóðstekjur: 

a. vír af lánum 2... kr. 3931.88 
b. Dráttarvextir og provision ............... 3398,14 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 5103.16 
d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 2,25 

—— 12438.43 

Kr. 373016.14
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Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf .......000%000 00. rrrrrer kr. 84700.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......00%0 0000 11636.25 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......... kr. 2000.00 

b. Gengismunur 2... 1001.75 

c. Annar kostnaður .......00.0 00 177.80 
—— 6179.55 

Ýmsir skuldunautar ......0.0.000 000 240.91 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1935 10000 238419.87 

Tap ssssseseeeseeeeeseeeneres sner res rerer kr kr kes 1839.86 

Kr. 373016.441 

Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1933 loc0cc00 00. kr. 385907.40 

Borgað af lánum .......00. 000 rer rr krkree 136273.49 

Vextir af lánum .........0. enn n krak kkk re 147900.22 

Varasjóðstekjur: 

a. 76% af lánum 22... ken nns kr. 16460.43 

b. Eigendaskiptagjald ......0000.0.0 0. 46.72 

c. Dråttarvextir og provision lc. - 10916.38 

d. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 7662.55 

e. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 299.25 
  — 35385.33 

Kr. 705466.44 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ......2.00000 00 kr. 198400.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .....00000 0. 164546.25 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 5000.00 

b. Gengismunur 2... 27.35 

c. Annar kostnadur ......0.00. 0. 1027.60 
——— 6054.95 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1933 ccc... 387943.66 

Tap ssssssseeeeeeereesernkr skr k rr ker rr rr ker rrgre 8521.58 

Kr. 705466.44 
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Innborganir og útborganir 5. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 
Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1988 ................ kr. 186418.65 
Borgað af lánum .......00.. 0 77407.34 
Vextir af lánum 2.222, 141219.96 
Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum 2. eee kr. 14122.51 
b. Dráttarvextir og provision .............. 1068.68 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 2092.98 

— 24284.17   

Kr. 429330.12 
Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf 2... seeren kr... 62600.00 
Vextir af bankavaxtabréfum 2... sees. 137330.00 
Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 2900.00 
b. Annar kostnaður .................. ER 65.85 

——— 2965.85 
Ýmsir skuldunautar ......0.0.0. 229.50 
Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1933 2... 211727.24 
Tap suse 14477.58 

  

Kr. 429330.12 

Innborganir og utborganir 6. flokks veddeildarinnar å årinu 1933. 

Innborganir: 
Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1933 collcllc kr. 165061.07 
Borgað af lánum ......0.000 eee, A 580941.06 
Vextir af lánum .......0.. 00 ren 151157.02 
Varasjóðslekjur: 

a. %2% af lånum ....22220eeee eee. kr. 13145.84 

b. Dråttarvextir og provision .............. 6795.08 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 2579.48 
d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 12.50 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf oc. eereene kr. 54700.00 
Vextir af bankavaxtabréfum ............... IR 139050.00 

    

Flyt kr. 198750,00
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Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 2900.00 

b. Annar kostnaður ......000. 0... 64.25 
—— 29641.25 

Inneign hjá Landsbankanum ð1. des. 1933 20.00.0000... 166700.04 

Tap ooo eeeneeekee sneg renerne rss ere senke 13730.76 

Kr. 377145.05 

- 
Innborganir og útborganir 7. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1983 20.00.0000... kr. 212232.61 

Borgað af lánum .......0..00 00 r kr rnnes 117708.42 

Vextir af lánum .........00 0000 176113.52 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum 22... kr. 17648.43 

b. Dråttarvextir og provision lll 9105.36 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 3533.69 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum - 37.50 
—— 30324.98 

Ýmsir skuldheimtumenn .......000 0. - 800.00 

Kr. 537179.53 

Innleyst bankavaxtabréf ...0..0.0.0.0 00 knkre kr. 108200.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......%.20 0 187498.75 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......... kr. 3800.00 

b. Annar kostnaður ......0.00022 79.15 
—— - 3879.15 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1953 rer 232008.67 

Tap ........ FR 5892.96 

Kr. 537479.53 

Innborganir og útborganir S. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 19585 0000... kr. 164178.90 

Borgað af lánum .......%.0. 20. 76561.92 

Vextir af lánum 20... 191055.29 

Flyt kr. 191796.11 
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Varasjodstekjur: 

a. bs“ af lánum 0... 

b. Dráttarvexlir og provision .............. 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 

d. Endurgr. vextir af útdr. bankavaxtabréfum 

Ymsir skuldheimtumenn 

Innleyst bankavaxtabréf 

Vextir af bankavaxtabréfum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 

b. Annar kostnaður 

Tap 

Flutt 

kr. 19105.80 

9246.52 

1844.58 

25.00 
  

kr. 131796.11 

30221.70 

1100.00 

Kr. 463117.81 

kr. 65200.00 

191450.00 

5464.25 

184483.08 

16520.48 

Kr. 463117.81 

Innborganir og útborganir 9. flokks veðdeildarinnar á árinu 1932. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1933 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum 

Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum 

b. Dráttarvextir og provision 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .... 

Ymsir skuldheimtumenn 

Útborganir: 

IÍnnleyst bankavaxtabréf 

Vextir af bankavaxtabréfum 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu og stjórnarkostnaður ......... 

b. Annar kostnaður „................. 

kr. 18993.90 

8873.21 

1086.55 

kr. 7600.00 

75.30 

Flyt 

kr. 127800.79 

67438.22 

189170.03 

28953.66 

101.50 

Kr. 113464.20 

kr. 16300.00 

197577.50 

7675.30 

kr. 251552,80
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Flutt kr. 251552.80 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1933 20cccc0000 0 153547 11 

Tap 2... rr rrrgre 8364.29 

Kr. 4134641.20 

Innborganir og útborganir 10. flokks veðdeildarinnar á árinu 1933. 

Innborganir: 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1983 c0cccc0 0000 kr. 39006.79 

Borgað af lánum ........%.. nn. 23370.32 

Vextir af lánum .......00.00. 000 63349.93 

Varasjóðstekjur: 

a. 72% af lánum ......0000 00 kr. 6334.11 

b. Dråttarvextir og provision „00... 1012.99 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum .... 716.34 

d. Vextir af útgefnum bankavaxstabréfum .. - 13338.65 

ce. Lántökugjald nýrra lána ............... 10742.00 
———— -— 32144.09 

Kr. 157871.13 

Útborganir: 

Vextir af bankavaxtabréfum ......00.%00 0000 —  74217.50 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ........ kr. 4400.00 

b. Annar kostnaður .........000 0... — 222.75 
— 4622.75 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1933 20.00.0000... 78818.21 

Tap 0000. rs kr rr re rr res 212.67 

Kr. 157871.13
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REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ISLANDS H.F. 

1. janúar — 31. desember 1933. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1933. 

Gjöld: 
Kostnaður við bankareksturinn .........0...0.0..0 kr. 451736.75 
Niðurfærsla á afskriftareikningi ..........0000. 0... 167973.09 
Yfirfært til næsta árs ..........0.... eee 473401.86 

Kr. 1393111.70 

Yfirfært frá fyrra ári ........... eee kr. 303904.22 
Forvextir, vextir og umboðslaun .......0..0.. - 945624.41 
Gengishagnaður .........0.0.000..0. 0. 143583.07 

  

Kr. 1393111.70 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1933. 

Activa: 

Målmfordi ses ere er een kr. 1500002.00 
Fasteignaveðslán ........00.00..0 0 197771.46 
Lán sýslu- og bæjarfélaga .......... 0 111819.05 
Handveðslán 22.00.0000 5 /688.00 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0..00 1025 795.80 
Reikningslán ..........0000 00. 3220584.73 
Skuldir å hlaupareikningi 2.2... 381516.05 
Vixlar 2... 20455919.53 
Ymsir skuldunautar 2... eee 1834566.60 
Verðbréf (0... 1317245.45 
Erlend mynt .....00... eres 6936.90 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir ........ 178 7909.78 
Erlendir bankar ........0).0.0 0 76915.64 
Afskriftareikningur ........0.0. 6500000.00 
Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og Ógoldnir 

vextir til hans ............... 0 194336.78 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .....00.000.. 787516.95 
Ínneign á hlaupareikningi í Landsbanka Íslands ............ 332770.85 
Sjødur 202... eee 574878.15 

Kr. 40694173,72
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Passiva: 

Hlutafé 200... rre kr. 7815400.00 

Áhæilufé d. kr. 3750000.00 á 100.00 loc.ððl ererrrnee 3750000.00 

Bankavaxtabréf Íslandsbanka ......0.000 0000 0 600000.00 

Seðlar í umferð .........2. 00 1000000.00 

30 ára £ lán frá 1921 € 106427-12-10 A 2215 2000 rerrrrnee -— 2357372.26 

Hlaupareikningur .....02.00000 0 rr rr krrrrr tes 2652949.88 

Sparisjóðsfé ........2.00.. nr kr ktr r kk rrrns 5704346.22 

Fyrirfram greiddir vextir .....00000 0 360763.12 

Landsbankinn ..........2.0... 00. rese nne 5810787.30 

Ýmsir skuldheimlumenn .........0. 00. 106189.69 

Erlendir bankar ...........0... 0000 5664412.84 

Veðskuldir á fasteignum ........%%.0 0. 81759.89 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ......0000000 0. er 187516.95 

Gengisreikningur ........00..00 00. 729273.71 

Yfirfært til næsta års .........0. 000... enee 173401.86 

Kr. 40694173.72 

Reykjavik, 17. februar 1934. 

Útvegsbanki Íslands h.f. 

Helgi Guðmundsson. Jón Baldvinsson. Jón Olafsson. 
  

Einar E. Kvaran. 

Beikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f. í 

Beykjavík, og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 2. marz 1934. 

H. Stefánsson. Björn Steffensen. 

Með skírskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með 

fyrir reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 3. apríl 1954. 

Fulltrúaráð Útvegsbanka Íslands h.f. 

Sv. Gudmundsson. Stefan Joh. Stefånsson. Lårus Fjeldsted. 

Guðm. Ásbjörnsson. Páll Eggert Ólason.
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Efnahagsreikningur Utvegsbanka Islands h.f., Reykjavik, 31. desember 1933. 

Activa: 
Målmfordi Ll... kr. 1500002.00 
Fasteignaveðslán .......0.0.. eeee 106398.83 
Lán sýslu- og bæjarfélaga ........000.. eee, 396242.39 
Handveðslán suse eren - 38685.00 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... 504603.59 
*eikningslán sees en 1639850.71 
Skuldir å hlaupareikningi 2.2... sees. 248030.98 
Vixlar 0. ee, 14712962.76 
Ymsir skuldunautar 2 1443954.95 
Verðbréf suser 1317245.45 
Erlend mynt 0. ren 2781.35 
Bankahúsið og aðrar fasteignir .........0.0.00000 1457511.64 
Erlendir bankar ............0 0. 16915.64 
Útibúið á Akureyri ol... 1287297.39 

Ísafirði Ll... eee 2580146.42 
Seydisfirdi ........... eeed 1352902.43 

Í Vestmannaeyjum 22.00.0000 1/25013.69 
Afskriftareikningur ......00.0 seeren. 6500000.00 
Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og Ógoldnir 

vextir til hans 20... 160312.31 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 0... 187516.95 
Inneign á hlaupareikningi í Landsbanka Íslands ............ 332770.85 
SJÓÐUR sis ES . 529665.70 

Kr. 38640811.03 

Passiva: 

Hlutafé: Innborgud hlutafjårloford 2... kr. 7315400.00 
Åhættufé d. kr. 3750000.00 å 100.00 ss 3750000.00 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka 2... 600000.00 
Seðlar i umferd 2.222 1000000.00 
30 åra £ lån frå 1921 £ 106427-12-10 å 2215 ss. - 2357372.26 
Hlaupareikningur 2... eee, 2227962.89 
SPAFÍSJÓÐSfÓ lll 1364273.10 
Fyrirfram greiddir vextir Ll... 284269.47 
Landsbankinn 22.00.0000)... 5810787.30 
Ýmsir skuldheimtumenn .....0... eee esse 194380.76 
Erlendir bankar 2.22 eee, 5664412.84 
Veðskuldir á fasteignum 2... eee, 81759.89 
Á byrgðir vegna viðskiptamanna ........0..0..000000 00 787516.95 

Flyt kr. 37438135.46
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Flutt kr. 37438135.46 177 

Gengisreikningur .......00%0 00. n unns nn rr r retten 729273.71 

Yfirfært til næsta árs 22.20.0000... rer rreree 173401.86 

Kr. 38640811.05 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1953 

cg vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víxlum, verð- 

bréf, málmforði og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Aeykjavík, 2. marz 1954. 

H. Stefánsson. Björn Steffensen. 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1933. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 

Fasteignaveðslán .......0.0000
 0. annus rer r rr tere kr.  83824.47 

Lán sýslu og bæjarfélaga „00.02.2200 k rer ek ek renee 26540.00 

Handveðslán ......22..00..
 00 rer rr ere renee 18678.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .....220000
0 00. ek eret 329724.67 

Reikningslån .........%..0.
 ns rkkeer 312743.71 

Víxlar suse nen k reeks ere kreere rt erges 694637.67 

Ýmsir skuldunaular ......00000 000. rr rrrer 19686.17 

Erlend Mynt ....00000 0 132.86 

Húseign útibúsins .......000000 00. n nn rr r rr rt rkr tree 30000.00 

Sjóður 22.00.0000. k rr rr e rr rr rer r tree 32677.90 

Kr. 1578645.45 

Þassiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. 20.00.0000... kr. 1287297.39 

Hlaupareikningur .....000000ss en nn ert ktr rekte 96353.14 

Sparisjóðsfé (......20000 00. r rer rer rr r ktr rer 150716.47 

Ýmsir skuldheimtumenn .....0...%0 00 kreere eeee 22523.85 

Fyrirfram greiddir vextir „.0.0.020000 er rrkteee 217541.60 

Kr. 1578645.45
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177 IL. Útibúið á Ísafirði. 

Activa: 
Fasteignaveðslán .....0.0.000. kr 584,05 
Lån syslu- og bæjarfélaga 2... 37000.00 
Skuldir å hlaupareikningi 22... ss 16253.04 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0.0.00000 151973.00 
Reikningslán ........0. 825908.21 
Nixlar ses, 1973954.66 
Ymsir skuldunautar 22.2 8180.50 
Húseignir bankans ........0.0.0.. 0. 157406.05 
Ógreiddir vextir 2... 10465.28 
SJÓÐUR lll. 

1869.22 

Kr. 3166594.01 

Passiva: 
Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. ......0.0000. kr. 2580146.42 
Hlaupareikningur ......0.).0.00.0. 0 99360.29 
SÞAFÍSJÓÖSÍÉ Lllll 398915.74 
Ýmsir skuldheimtumenn .....00.. 65591.05 
Fyrirfram greiddir vextir 2... ss 22580.51 

Kr. 3166594.01 

III. Útibúið á Seyðisfirði. 

Activa: 
Fasteignaveðslán .......0.0... kr. 6664.11 
Lán sýslu- og bæjarfélaga ......0.0.0.000 - 11536.66 
Handveðslán ....... 325.00 
Sjålfskuldaråbyrgdarlån 2... 22158.73 
Reikningslån ses 158789.49 
Víixlar 2... 

1232893.62 
Skuldir á hlaupareikmingi .......0..000. 00 11169.63 
Ýmsir skuldunautar .......0. 152013.69 
Erlend mynt 2... 3735.81 
Huseignir bankans og aðrar fasteignir 2... 93065.19 
Ógreiddir vextir 2... 1469.72 
SJÓÐUR lll 

6827.21 

Kr. 1703648.86



403 

Passiva: 
1352902.13 

82187.61 

191439.25 

63592.22 

13587.37 

1703648.86 

300.00 

30500.00 

14335.81 

283292.61 

106062.40 

18414'/0.82 

180731.29 

286.88 

69926.90 

19089.47 

3838.12 

2549834.30 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. 2......0..000............ kr. 

Hlaupareikningur ......0000%.
. senn nn rr rt r teret ktrer 

Sparisjóðsfé .....ssseeeeeeereer rr r rer rr r rr rekte r tree 

Ýmsir skuldheimtumenn „02.00.0000. 

Fyrirfram greiddir vextir ....cc000rr en 

Kr. 

IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Activa: 

Fasteignaveðslán ........0..0
0 0. rr e rer rer tre r kerne kr. 

Lån syslu- og bæjarfélaga ...0000020e een 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ......2...0
0 00. r rer 

Reikningslán ........00000
0 000 ner rr kreere 

Skuldir á hlaupareikningi ......00.00.. 0. 

Víglar suser eee rese rr rr rr ges 

Ýmsir skuldunautar .......0.%.0 0 r ert rrrer 

Erlend Mynt 20.00.0200 0 rn 

Húseign bankans og aðrar fasteignir „...cccc0000 0... 

Ogreiddir vextir skeer ere kr k rer tr tret t tt tk rer 

Sjóður .....0. rr tret terts 

Kr. 

Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. 2cc.00.00..0 0. kr. 

Hlaupareikningur ......0000.
. 0 enn k tr k tret retter 

Sparisjóðsfé ....sssreereeeeeekr rer rekte ktr rr kk ktr re 

Ýmsir skuldheimtumenn ....0..000 0 rr rtrrgee 

Fyrirfram greiddir vextir .....220rsesker skeer er ekte tr ere 

Kr. 

1725013.69 

147085.95 

599001.68 

#0161.81 

18571.17 

2549834.30 
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 
með útibúi 31. desember 1933. 

Eignir: 
I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 2... kr. 43300.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 20.00.0000... 748773.00 
c. Reikningslán 2... 8108.25 
d. Lán gegn ábyrgð sveitarfélaga 

2. Víxlar .......... 
ð. Verðbréf 0 

Í. Veðdeild ......... 
>. Byggingar og landnåmssjådur 
6. Lån i hlaupareikningi 2... 
7. Ymsir vidskiptamenn 2... eee, 
8. Innanstokksmunir 2... 
9. Fasteignir 2... 

10. Tryggingar fyrir åbyrgdum 2... 
11. Bankainnstæda og peningar i SJÓÐI „lll. 

Skuldir: 
I. Skuld við ríkissjóð .......0.0...00... 0 
2. Innstæðufé í sparisjóði ........00.0... 
3. gegn viðtökuskirteinum .................... 
1. í hlaupareikningi „................ 
5. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands .......0.00...0. 
6. vidlagasjods suse eereee 
7. Ymsir vidskiptamenn 2... 
8. Skuldir å fasteignum 2... 
9. ÁbyRgðIr Ll 

10. Varasjóður sees eee, 
11. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir „........0.0.00.. 

SIR 11650.00 
kr. 

Kr. 

811831.25 

2104116.00 

273171.54 

25738.91 

513601.54 

2698.23 

26029.36 

10737.00 

117871.91 

1903000.00 

372306.48 

”. 6161102.22 

”. 1500000.00 

1472253.47 

348704,46 

383011.23 

191419.05 

58887,44 

16920.62 

104067.99 

1903000.00 

111037.36 

11800.60 

6161102,22 
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Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

Ha
m 

CW
 

NS
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með útibúi 1933. 

Tekjur: 

Vextir f. fá... eee nr renerne rens kr. 84320.99 

Innheimtir vextir .........0. 000 en nne 95129.26 

Forvextir af vixlum .....0.000 000 135026.87 

Ýmislegar tekjur .......0..0.. 00. 9902.85 

Kr. 324579.97 

Vextir suse esserne kerner rrges kr. 206526.02 

RBekstrarkostnaður „........000. 0 r rn nes 29161.53 

Til varasjóðs ........2020 rr rr grene 16891.82 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .....00..0 000. rer rrs 11800.60 

Kr. 324379.97 

Efnahagsreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 31. desember 1935. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......0...0.0.. 0... kr. 43300.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............… 748773.00 

c. Reikningslån ........0.00 0 8108.25 

d. Lån gegn ábyrgð sveitarfélaga ........ —-.1650.00 kr. 811831.95 

Vixlar suser kreere 1746035.91 

Verðbréf suse nens rer ernns 273171.54 

Útibú á Akureyri ..........…. AIR 336243.14 

Veðdeild .......... 0 nrgnen 25738.91 

Byggingar og landnámssjóður 00.00.0000 513601.54 

Lán í hlaupareikningi ........00.0000 00 2698.23 

Ýnisir viðskiptamenn ...........2% 0. 26029.36 

Innanstokksmunmir .........0.0%.0 00. ens k kr rrknrn 10000.00 

Fasteignir ............200 0. 117871.91 

Tryggingar fyrir ábyrgðum ......00002 00. 1903000.00 

Bankainnstæða og peningar Í SJÓÐI .....00.00 339107.67 

Kr. 6105329.46 

nm 
19
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Skuldir: 
I. Skuld við ríkissjóð 

2. Innstæðufé í sparisjóði L....000 
3 

Í 
segn viðtökuskirteinum .........0........ 
i hlaupareikningi 2... ss. 

5. Innstæða Ræktunarsjóðs Íslands 
6. viðlagasjóðs 2000... 
7. Ymsir viðskiptamenn .....0... 
8. Skuldir á fasteignum 

9. Ábyrgðir 

10. Varasjóður 

11. Flvæt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ss 

SR kr. 1500000.00 

1442104.37 

332454.11 

381299.07 

191419.05 

58887 44 

15515.20 

104067.99 

1903000,00 

111037,36 

35544.87 

Kr. 6105329.46 

Rekstrarreikningur sparisjóðs og rekstrarlána deildar Búnaðarbanka Íslands 

í Reykjavík 1933. 

Tekjur: 
I. Vextir f. fá kr. 
2. Innheimtir vextir .......0.. 
3. Forvextir af vixlum 20... 
t. Ýmislegar tekjur .......0.0. 

Kr. 
Gjöld: 

I. Vextir 2... kr. 
2. Rekstrarkostnaður 20.00.0000. 
3. Tap á rekstri útibús 00.00.0000. eee, 
1. Til varasjóðs ........ eee, 
0. Flyæt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ........ sees. 

76986.64 

95129.26 

109142.78 

9720.85 

290979.53 

187240.96 

16074.27 

5227 61 

16891.82 

35544.87 

{r. 290979.53 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. desember 1933. 

Eignir: 
1. Vislar kr. 
2. Innanstokksmunir ......0. 

3. Bankainnstæda og peningar i sjødi ss ss > 0 . 

Kr. 

358080.09 

757.00 

33198.81 

392015.90
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Skuldir: 

Skuld við Búnaðarbanka Íslands ......0...00... kr. 3362435.14 

Innstæðufé í sparisjóði ....2..0. 0 ere nne 30149.10 

gegn vidtokuskirteinum .......0.. 16250.35 

í hlaupareikningi .......0000 1712.16 

Ýmsir viðskiptamenn ......00.00 rr rrn 1405.42 

Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ........ a 6255.73 

Kr.  392015.90 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1933. 

Tekjur: 

Vextir f. fá. oo... kr. 1334.35 

Forvextir af vixlum ........00 00 rer krnen 25884.09 

Ýmislegar tekjur .......0%%2... 0 rrr 182.00 

Tap 00 skeer rr kk res 5227.61 

Kr. 38628.05 

Gjöld: 

Vextir 22... kr. 19285.06 

Kostnaður 2... a 13087.26 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .........0.. A 6255.73 

Kr. 38628.05 

Efnahagsreikningur veddeildar Bunadarbanka islands 31. desember 1933. 

  

Skuldabréf fyrir lánum .......00.000 0. kr. 1456747 97 

Ógreiddir vextir og kostnaðartillag: 

a. Fallið í gjalddaga .........00. 0. kr. 90172.54 

bh. Ekki fallið í gjalddaga ............. 19441.98 
— — 109614.52 

Kr. 1566362.19 

Bankavaxtabréf í umferð .......... rr . kr. 1480000.00 

Óinnleystir vaxtamiðar .....00.000 00. 14400.00 

Skuld við Búnaðarbanka Íslands ......0.0... 0... 25738.91 

Ógreitt tap á lánum ............... HI 1512.01 

Eign varasjóðs ......2..0. rr rrrrs 11711.57 

Kr. 1566362.49 
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Rekstrarreikningur veddeildar Búnaðarbanka Íslands 1933. 

Tekjur: 

Kr. 
Gjöld: 

Kostnaður og vextir oll. kr. 
Vaxtamiðar 0. 

Lagt við varasjóð Ll... 

Kr. 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1933. 

Frá fyrra ári 20... kr 
Tekjur af þjóðjörðum 1932 0000. kr. 27912.53 
Hluti af útflutningsgjaldi 1932 00.00.0008. 13086.30 
Viðlagðir 319 % vextir 2... 93951.29 

Kr. 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1933. 

Frá fyrra ári ....... kr 
Lántökugjald „0... kr. 1796.70 
Vextir ses eee. 8640.67 
Tekjuafgangur .............. 13424.86 i 

——— kr. 53862.23 
Tap á lánum sees, = 12966.86 

Kr. 

88606.41 

7269.06 

6998.08 

88800.00 

77.39 

95875.47 

. 2684322.,64 

164950.12 

2849272.76 

169893.56 

40895.37 

210788,93 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1933. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

1% þjóðjarðasölulán ................... kr... 360080.94 
1% jarðabótalán „....00.. 205517.54 
1% jarðabótalán prestakalla ............ 727.50 

Flyt kr. 566325.08
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Flutt kr. 566325.08 

1% jarðakaupalán ........00. 0. 5251.58 

5% % lán 1. flokks ..0c. 1607044.70 

5% % BL eeeeneeeeeeresevenes 157751.54 
———— kr. 5336373.80 

Ogreiddir åfallnir vextir 22.00.0000 254114.52 

Ógreitt kostnaðartillag .......00000000 0. 20737.30 

Ýmsir viðskiptamenn .......00..00 0. 2168.95 

HR 191419.05 Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 

Kr. 5804813.62 

Skuldir: 

Höfuðstóll 2... nne kr. 2849272.76 

Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur .......0.00.. 00... 2856200.00 

- : 8, flokkur .......0seeeeerere 10300.00 

Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa ................ (8545.50 

Ymsir viðskiptamenn ........%.220 0 585.06 

Ogreitt tap á lánum HR 9910.30 

Kr. 5804813.62 

  

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1933. 

Tekjur: 

Vextir 20... kr. 281103.51 

Kostnaðartillag nýrra lána .....0000.00 0 22440.79 

Bíkissjóðsstyrkur ......0.20000. 00 5000.00 

Ýmislegar tekjur ..........0..00 00 9250.57 
  

Kr.  317794.67 

Kostnaður .........%%.000 00 k kernen nus kr.  23839.02 

Vaxtamiðar jarðræktarbréfa ........000. 00. 156579.50 

Lagt við höfuðstól 319 % vextir 20... 93951.29 

Lagt við varasjóð ......2.202 0 kerner knnne 13424.86 

Kr. 317794.67 

Efnahagsreikningur Byggingar og landnáms sjóðs 31. des. 1933. 

LE Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Endurhysingarlán ................... kr. 1683756.55 

b. Nýbylalán á ræktuðu landi .......... 171407.19 

c. á Óræktuðu landi ......... 70500.00 
——— kr. 1925663.74 

Skuldir ýmissa viðskiptamanna ....0.2.0000 - 1805.02 

Kr. 1927468.76 
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178 Skuldir: 
I. Skuld við ríkissjóð suse kr. 600000.00 
2 Búnaðarbanka Íslands ...00.000000 513601.54 

Eign sas 813867.22 

Kr. 1927468.76 

Rekstrarreikningur Bvggingar og landnáms sjóðs 1932. 

Tekjur: 
I. Lántökugjald kr. 1577.00 
2. Vextir suse, 39705.71 
5. Kíkissjóðsstvyrkur og tekjur af tóbakseinkasölu (1932) .. 260000.00 

Kr. 301282.71 
Gjöld: 

1. Kostnaður við teiknistofu að frádregnum ríkissjóðsstyrk kr. 13119.08 
2. Vextir 0 70380.05 
5. Rekstrarkostnaður .......0.0.00. HA 22043.35 

195740.23 

Kr. 301282.71 

1. Aukin eign Sr ERE RON 

  

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1933. 

Eignir: 
Í. Skuldabréf fyrir lánum .........0 0 kr. 2107843.04 
2. Bankavaxtabréf Lo... 32800.00 

3. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 2... 58887.44 

Kr. 2199530.48 

Skuldir: 

Í. Höfuðstóll 0... eee, kr. 2199530.48 

Kr, 2199530.48 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1933. 

Tekjur: 
I. Innheimtir vextir af lánum .........0.0 eee, kr. 82312.38 

2. Vextir af verðbréfum og bankainnstæðu ................ 6667.60 

Kr.  88979.98
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Gjöld: 178 

Kostnaður ............0 2 nn ne … kr. 8000.00 

2. Lagt við höfuðstól .......%.2. 0 80979.98 

Kr.  88979.98 

Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1933. 

Frá fyrra ári .........0..00 0. sr k rn knree kr. 2118550.50 

2. Tekjuafgangur samkvæmt framangreindum reikningi .. 80979.98 

Kr. 2199530.48 

*eykjavík, 16. febrúar 1934. 

Búnaðarbanki Íslands. 

Tryggvi Þórhallsson. Bjarni Ásgeirsson. Pétur Magnússon. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir 1933 höfum við yfir- 

farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Pétur Þórðarson. Valtýr Stefánsson. 

YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1934. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Sparisjóðsdeild .........0.....0... kr. 795615.57 

b. Ræktunarsjóður ........0....... 5394371.77 

c. Veddeild ........000 0 1451107.93 

d. Byggingar og landnáms sjóður ...... 1971622.30 

ce. Viðlagasjóður .......0.. - 2080961.17 
kr. 11693678.74 

2. Verðbréf: 

a. Sparisjóðsdeild ............0... kr. 612302.08 

b. Viðlagasjóður .....0..0.. 31300.00 
——— 643602.08 

3. Víxlar .........0000 k kernerne 1500918.33 

4. Ýmsir viðskiptamenn: 
a. Sparisjóðsdeild .................. kr. 1734,22 

b. Byggingar og landnåmssjødur ...... 2187.59 
————— 3921.81 

    

Flyt kr. 19842120.96
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Óinnheimtar tekjur: 

a. 

b. 

Innanstokksmunir 

Tryggingar fyrir ábyrgðum 

Ræktunarsjóður 

Veðdeild 

Utibú á Akureyri 

Sameiginlegur kostnaður allra deilda 

Varasjóður Ræktunarsjóðs 

Fasteignir 

Skuld við ríkissjóð: 

d. 

b. Byggingar og landnáms sjóður 

Innstæðufé í sparisjóði og á skírteinum 

Innstæða í hlaupareikningi 

Sparisjóðsdeild 

Ymsir viðskiptamenn: 

a. 

b. 

Ábyrgðir 

Jarðræktarbréf í umferð 

Veðdeildarbréf í umferð 

Skuldir á fasteignum 

Ræktunarsjóður 

Veðdeild 

Vextir og aðrar tekjur: 

a. 

b. 

Sparisjóðsdeild 

Viðlagasjóður 

Skuldlaus eign: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Sparisjóðsdeild 

Ræktunarsjóður 

Veðdeild 

Byggingar og landnáms sjóður 

Viðlagsasjóður 

Flutt 

kr. 180318.23 

71295.48 

kr. 1919674.80 

600000.00 

kr. 1586.52 

4512.01 

kr. 82606.49 

25245.30 
    

kr. 111037.36 

3144948.78 

11711.57 

837365.06 

2199530.48 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

kr. 13842120.96 

251608.71 
15427.81 

1903000.00 
324506,77 

46801.08 
215435.31 

105212.31 

165180.28 

Kr. 16869293.23 

kr. 1919674.80 

1801903.04 

381560.81 

12098.53 

1903000.00 

2866300.00 

1480000.00 

92311.01 

107851.79 

6304593.25 

Kr. 16869293.23
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FIRMNATILKYNNINGAR 179 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóvember 1903, um verglunarskrár, firmu og 

1. Reykjavik, 

Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur er geng- 

inn úr firmanu „Heildverzlunin Hekla“ og eru mér hér eftir óviðkomandi 

skuldbindingar firmans. ' 

Reykjavík, 15. jan. 1954. 

Erlendur Pétursson. 

Samkvæmt ofanskráðri tilkynningu rekum við undirritaðir firmað 

„Heildverzlunin Hekla“ hér eftir sem einkaeigendur með ótakmarkaðri 

ábyrgð. 

Prókúruumboð Erlendar Péturssonar afturkallast hér með. Rétt til 

að rita firmað hefir hvor okkar fyrir sig. 

Reykjavík, 15. Jan. 1954. 

Þórður Pétursson. Sigfús Bjarnason. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi seli 

  

meðeiganda minum, br. Pétri Guðmundssvni, minn hluta í verzluninni 

firma. Eru 

  

„Málarinn“, hér í bænum, og er bar med genginn år nefn 

skuldbindingar þess frá 1. ágúst s.l. mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 27. okt. 1953 

Skapti Ólafsson 

  

Ég undirritaður rek smásöluverzlun í Reyki vik með Óótakmarkaðri ábyrgð 

undir firmanafninu Verglunin Esja. Ég einn hefi rétt til að rita finmað og 

rita það þannig: 

Verzlunin Esja 

Sigurjón Sigurðsson. 

Reykjavík, 2. janúar 1934. 

Sigurjón Sinirðnson 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi keypt hluta með- 

eiganda míns, hr. Skapta Ólafssonar, í verzluninni „Málarinn“. hér í bæ. 

Jafnframt tilkynnist, að ég hefi selt helming fyrirtækis þessa hr. mál- 

arameistara Ágúst Lárussyni, Ingólfsstræti 3, hér í bæ. 

*eykjavik, 27. okt. 1953. 

Pétur Guðmundsson. 

Uu
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179 Samkvæmt ofanritudu erum við undirritaðir orðnir eigendur firmans 
„Málarinn“ hér í bæ, og rekum við fyrirtæki þetta framvegis sem fullábyrgir 
félagar undir sama firmanafni. Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað 
og skuldbinda það. 

Firmað ritum við þannig: 

„Málarinn“ 

Pétur Guðmundsson. 

„„Málarinn“ 

Ágúst Lárusson. 

Reykjavík, 27. okt. 1938. 

Pétur Guðmundsson. Ágúst Lárusson. 

5. Ég undirrituð tilkynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek sem 
einkaeigandi og með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum undir firma- 
nafninu: „Verzlunin Happó“. 

Firmað tita ég þannig: 

„„ Verzlunin Happó“ 

Maren Pétursdóttir, Laugavegi 66. 

Reykjavík, 20. des. 1933. 

Maren Pétursdóttir. 

6. Hér með tilkynnist Ul firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirrituð hefi með 
kaupsamningi, dags. 19. þ. m., selt herra Hans R. Þórðarsyni, Öldugötu 55, 
verzlunina Skógafoss, Klapparstig 37. 

Reykjavík, 22. janúar 1934. 

Geirþrúður Björnsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég keypt verzlunina Skógafoss og rek hana 
sem einkaeigandi með ólakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Skógafoss. 

Hans R. Þórðarson. 

Reykjavík, 23. janúar 1934. 

Hans R. Þórðarson. 

7. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar Sigr. 
Zoéga, Laufåsv. 57, Rvik., og Steinunn Thorsteinsson, Sudurg. 14, Rvik,
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rekum með ótakmarkaðri ábyrgð ljósmyndaraslarfsemi, undir firmanafn- 179 

inu „Sigr. Zotga Á Co.“ 

Firmað ritum við þannig: 

»Sigr. Zoéga & Co.“ 

S. Zoéga. 

»Sigr. Zoéga & Co.“ 

S. Thorsteinsson. 

Reykjavik, 26. januar 1934, 

Sigridur Zoéga. Steinunn Thorsteinsson. 

8. Ég undirritaður gef hér með hr. Sigurði Þórðarsyni, Öldugötu 55, prókúru 

fyrir firma mitt „Bræðurnir Ormsson“ og hefir hann fullt umboð sem pró- 

kúruhafi samkvæmt gildandi lögum. 

Sigurður Þórðarson ritar firmað: 

pr. pr. „Bræðurnir Ormsson“ 

Sigurður Þórðarson. 

Reykjavík, 19. febr. 193 

E. Ormsson. 

9. Hér með tilkvnnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Ragnheiður 

Jóhannesdóttir, Laugavegi 54 BB, Reykjavík, rek með ótakmarkaðri ábyrgð 

hárgreiðslustofu. snyrtistofu og verzlun undir firmanafninu „Carmen“. 

Firmað rita ég þannig: 

Carmen. 

Ragnheiður Jóhannesdóttir. 

Reykjavík, 23. febrúar 1934. 

*agnheiður Jóhannesdóttir. 

10. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð rekum smá- 

söluverglun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu 

„Sæbúðin“. Firmað ritar meðundirritaður Valgeir Magnússon, og Titlar 

hann firmað þannig: 

Sæbúðin. 

V. Magnússon 

Reykjavík, 26. febrúar 1994. 

Valgeir Magnússon. Ásústina M. Aradóttir.
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179 11. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritud rek små- 
söluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu 

„Léreftabúðin“. Ég ein hefi rétt til þess að rita firmað og rita það þannig: 

Léreftabúðin. 

Guðbjörg Bergþórsdóttir. 
Reykjavík, 24. febrúar 1934. 

Guðbjörg Bergþórsdóttir. 

12. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að Þorleifur Eyjólfsson, 

Öldugötu 19, rekur verzlun í Reykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð undir 

firmanafninu „Byggingavöruverglunin“, 

Firmað ritar undirritaður þannig: 

„Bvggingavöruverzlunin“ 

Þorleifur Eyjólfsson. 

Reykjavík, 13. marz 1934. 

Þorleifur Evjólfsson. 

13. Hér með tilkvynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður hefi selt 

hr. Má Benediktssyni minn hluta i firmanu S. Árnason £ Go., hér í bænum, 

og er þar með genginn úr nefndu firma. Eru því skuldbindingar þess mér 

óviðkomandi frá og með deginum Í dag að telja. 

Reykjavík, 28. febrúar 1934. 

Sigurbergur Árnason. 

14. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi keypt 

hluta Sigurbergs Árnasonar í firmanu S. Árnason & Go., og rek ég ásamt 

Magnúsi Magnússyni nefnt firma með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Prókúruumboð Sigurbergs Árnasonar afturkallast hér með. Rétt til 

að rita firnmað höfum við sameiginlega: 

S. Árnason & Go. 

S. M. Benediktsson. Magnús Magnússon. 

Reykjavík, 28. febrúar 1934. 

S. M. Benediktsson. 

15. Það tilkynnist hér með tl firmaskrár Reykjavíkur, að meðundirritaður Sig- 

urbjörn Árnason, Kothúsum í Garði, sem til 1. jan. þ. á. hefir verið með- 

eigandi í firmanu Tryggvi Kristjánsson á Co., er frá og með 1. jan. þ. á. 

senginn úr firmanu. Eru því skuldbindingar firmans frá þeim tíma honum 

óviðkomandi. Hins vegar rekur Tryggvi Kristjánsson firmað áfram á sina
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ábyrgð að öllu leyti og með óbreyttu firmanafni og hefir hann einn rétt til 179 

að rita firmað. 

Reykjavík, 1. febrúar 1934. 

Sveinbjörn Árnason. Tryggvi Kristjánsson. 

16. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

sem fullábyrgðir félagar járnvöruverzlun hér í bæ undir firmanafninu 

„Björn & Marino". 

Firmad ritum vid allir sameiginlega pannig: 

Björn & Marino 

Marinó Helgason. B. Guðmundsson. S. M. Benediktsson. 

Prókúru fyrir firmað hefir Björn Guðmundsson, og ritar hann þannig sem 

prókúruhafi: 

pr. pro. Björn £ Marínó 

B. Guðmundsson. 

*eykjavík, 22. febr. 1934. 

Björn Guðmundsson, Grettisgötu ol. 

Marínó Helgason, Framnesvegi 44. 

Ss. M. Benediktsson, Brávallagötu 10. 

17. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum undir nafninu „Verzlunin Kristin 

Sigurðardóttir“. Firmað rita ég einn þannig: 

Verælunin Kristin Sigurðardóttir. 

Ingvar Sigurðsson. 

Prókúru hefir kona mín, Marta Einarsdóttir, og ritar hún þannig: 

pr. pr. Verzlunin Kristin Sigurðardóttir 

Marta Einarsdóttir. 

teykjavík, 22. marz 1991. 

Ingvar Sigurðsson 

18. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek hér 

í bænum sælgætis- og efnagerð undir firmanafninu: „Sælgætisgerðin Gleym 

mér ei“. með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég einn þannig: 

„Sælgætisgerðin Gleym mér ei“ 

Guðjón Jónsson. 

Reykjavík, 24. marz 1954. 

Guðjón Jónsson, Óðinsgötu 10, Reykjavík.
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179 19. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, að ég undirritaður hefi selt 
herra Óskari J. Magnússyni, Njálsgötu 26, verzlun mina „Portland“ á Njáls- 
sölu 26 í Reykjavík. 

Reykjavík, 4. apríl 1934. 

Magnús J. Skaftfells. 
Samkvæmt ofanrituðu hefi ég undirritaður keypt verzlunina „Port- 

land“, Njálsgötu 26, Reykjavík, og mun framvegis reka hana undir sama 
verzlunarnafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin „Portland“ 

Óskar J. Magnússon. 
Reykjavík, 4. apríl 1934. 

Óskar Jón Magnússon, Njálsgötu 26 

20. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek verzl- 
un hér í bænum undir firmanafninu „Verglunin Víðir“. og ber ég einn ábyrgð 
á skuldbindingum verzlunarinnar. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Víðir 

Jakob M. Bjarnason. 

Reykjavík, 5. apríl 1934. 

Jakob Margeir Bjarnason 

21. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rek- 
um með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum undir firmanafninu: 
Skóbúð Reykjavíkur. Við hvor um sig höfum rétt til að rita firmað og rit- 
um það þannig: 

Skóbúð Reykjavíkur 

Ó. J. Ólason. 

Skóbúð Beykjavíkur 

Tómas Ólason. 

Reykjavík, 9. apríl 1984. 
Óli J. Ólason. Tómas Ólason. 

oc 
22. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi selt 

hr. Óskari Jónassyni minn hluta í finmanu Óðinn hér i bænum, og er ég 
þar með genginn úr téðu firma. Eru því skuldbindingar þess mér óviðkom- 
andi frá og með 1. janúar 1934. 

Reykjavík, 10. apríl 1934. 

Ívar Jónsson.
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23, Hér med tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. ad ég undirritaður hefi 179 

g firmað 

á eigin ábyrgð frá og með 1. janúar 1954, sem reiðhjólavinnustofu án verzl- 

unar í sambandi við hana. 

Reykjavík, 10. april 1934. 

Óskar Jónasson. 

keypt hluta Ívars Jónssoonar í firmanu Óðinn hér í bænum og rek é 

94. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður, Árni Ó. 

Pálsson, rek verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firma- 

nafninu: Verzlunin Java. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

Verzlunin Java 

Árni Ó. Pálsson. 

Reykjavík, 26. april 1901. 

Árni Ó. Pálsson. 

25. Það tilkynnist hér með til firmaskrár *eykjavíkur, að ég undirritaður, 

Sveinn Jónsson, Grettisgölu 18. rek með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér 

í bænum undir nafninu: Verzlun Sveins Jónssonar. 

Eg einn hefi rétt til að rita firmað og tila það þannig: 

Verzlun Sveins Jónssonar 

Sveinn Jónsson. 

Prókúru hefir hr. Ásgeir Ingimar Ásgeirsson, Skólavörðustíg 16. og 

ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Verzlun Sveins Jónssonar 

Ásgeir 1. Ásgeirsson. 

Bevkjavík, 1. maí 1994. 

Sv. Jónsson. 

96. Við undirritaðir rekum verzlun í Reykjavík með járn- og málningavörur 

undir firmanafninu: Málning £ Járnvörur. 

Hver um sig hefir rétt til að rita firmað og skuldbinda það. 

Firmað ritum við þannig: 

Málning € Járnvörur 

E. Gíslason. 

Málning K Járnvörur 

Bessi B. Gíslason 

Málning £ Járnvörur 

G. Björnsson. 

Reykjavík, 5. maí Í951. 

-
 

E. Gislason. Bessi B. Gislason. 1. Björnsson.
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lilkynnist til hlutafélagsskrår Reykjavíkur. að herra Frantz 

  

I » Laufåsveg 19, hefir fengið prókúruumboð fvrir félas okkar og 
hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkv. gildandi lögum. Firmað ritar 
hann þannig: 

p- p- Strætisvagnar Reykjavíkur h.f. 
Frantz Hákansson. 

Reykjavík, 28. apríl 1928. 
Strætisvagnar Reykjavíkur h.f. 

Ólafur Þorgrímsson. Egill Vilhjálmsson. Olafur H. Jónsson. 

r með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek með 
Ótakmarkaðri ábyrgð verglun hér í bæ undir nafninu Karlmannahattabúðin. 
Eg ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannis: 

Karhnannahattabúðin. 

Ragnh. Runólfsd. 
Reykjavík, 30. maí 1984. 
Ragnheiður Runólfsdóttir. 

Hafnarstræti 18. 

29. Ég undirritaður tilkynni hérmeð til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek vergl- 
un með ótakmarkaðri ábyrgð, á Laugavegi 48, hér í bæ, undir nafninu 
Milnersbúð. 
Firmanafnið rita ég þannig: 

Pr. Milnersbúð. 

Garðar Gíslason. 

*eykjavík, 8. maí 1934. 

Garðar Gíslason, 

30. Eg undirrituð rek smásöluverglun í Reykja 

  

vik með ótakmarkaðri ábyrað. 
undir firmanafninu Gleraugnasalan. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita bað þannig: 

Gleraugnasalan. 
Kristiana Blöndahl Ólafsson. 

Reykjavík, 25. maí 1984. 
Kristiana Blöndahl Ólafsson
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ér med tilkynnist lil firmaskrår Reykjavikur, ad klædskeram. Axel Ander- 179 
fil í hn

 vr, a 

sen hefir verið selt firnmað „Klæðaverzlun H. Andersen á Sön“ og rekur 

að. Jafnframt afturkallast prókuru, 

umboð það, er Axel Andersen var veill á sínum líma fyrir téð firma. 

Reykjavík, 15. mai 1934. 

f. h. Db. Helgu J. Andersen 

LL. Andersen, 

hann firmad frå 15. b. m. å cigin åbyr 

eftir umboði. 

39. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirritaður hefi keyp! 

firmað Klæðaverzlun H. Andersen £ Sön. hér í bæ, og rek ég verzlun þessa 

áfram frá og með 15. þ. m. að telja, með sana firmanafni og með ótak- 

markaðri ábyrgð. Ég einn hefi rétt Gl að skuldbinda firmað og haga undir- 

skrift þannig: 

Klæðaverzlun H. Andersen & Son 

Axel Andersen. 

Reykjavik, 30. mai 1934. 

Axel Andersen. 

SÅ
Ø 

SØ 3. Hér med tilkynnist, að ég undirritaður rek hér í bænum smjörlikis- og 

efnaserð með ótakmarkaðri ábyrgð undir finmanafninu Smjörlikisgerðin 

Ljómi. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Smjörlíkisserðin Ljómi 

M. Thorsteinsson. 

Reykjavík, 30. maí 1931. 

Magnús Sch. Thorsteinsson. 

34. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirritaður rek verzl- 

un í Reykjavík undir firmanafninu: Verzlunin Þörf. 

Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og heli einn rétt til að rita það. 

Firmað rita ég þannig: 

Verglunin Þörf 

Jón Sigmar Elísson 

Reykjavík, 31. maí 1934. 

Jón Sigmar Elsson.
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179 35. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, að ég undirritaður rek 
með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bæ undir nafninu: Verzlunin Aldan. 

Ég einn hefi rétt il að rita firmað og rita það þannig: 
Verzlunin Aldan 

Jóh. V. H. Sveinsson. 

Reykjavík, 31. maí 1934. 
Jóhannes V. H. Sveinsson. 

Hér með Elkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek með ótakm . v . fan arkaðri 
ábyrgð smásöluverzlun hér í bæ undir firmanafninu: Verzlunin Drangev. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Verglunin Drangev 

Páll Þorkelsson. 

Reykjavík, 31. maí 1934. 

Páll Þorkelsson, 

37. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritud rek med 
hér i bæ, undir firmanafninu: 

Litla Blómabúðin. 
Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Litla Blómabúðin. 

Jóhanna J. Zoöga. 

Reykjavík, 5. júní 1934. 

ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverglun 

Jóhanna J. Zoöga. 

58. Hér með tilkynnist til firmaskraár Beykjavíkur, að ég undirritaður 
söluverzlun hér í bæ undir firmanafninu Verzlunin Hlið. 

Ég rek firmað með ótakmarkaðri ábyrgð og hefi einn rétt til að rita það. 
Firmað rita ég þannig. 

rek smá- 

Verzlunin Hlíð 

Kj. Stefánsson. 

Reykjavik, 31. mai 1934. 

Kjartan Stefånsson. 

( 
te ). Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad vid undirritadir Stefån 

Bjarnason, verzlunarm., Laufásv. 46, Einar Kristjánsson, auglýsingastjóri, 
Sjafnargötu 6 og Einar Bjarnason cand. juris, Tjarnargötu 49, allir tl heim-



423 ' 1934 

ilis í Reykjavík, rekum með ótakimarkaðri ábyrgð fyrirtæki undir nafninu: 179 

Kauphöllin. 

Starfsvið þess er að hafa milligöngu í kaupum og sölu fasteigna, verð- 

bréfa o. þ. h. og útvega lán og lántakendur. 

Firmað ritar Einar Bjarnason á þennan hátt: 

„Kauphöllin“ 

Einar Bjarnason 

Reykjavík, 31. maí 1934. 

Stefán Bjarnason. Einar Kristjánsson. Einar Bjarnason. 

10. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð hattaverzlun í Reykjavík undir firmanafninu: Hadda. 

Ég ein hefi rétt til að rila firmað og rita það þannig: 

Hadda 

Dóra Pétursdóttir 

Reykjavík, 1. júní 1951. 

Halldóra 1. Pétursdóttir. 

41. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek 

smásöluvergzlun hér í bæ undir firmanafninu: Verzlunin Skrúður. 

Ég rek firmað með ótakmarkaðri ábyrgð og hefi ein rétt til að rita bað 

og rita það þannig: 

Verzlunin Skrúður 

Guðný Stefánsson. 

Reykjavík, 2. júní 1934 

Guðný (f. Óladóttir) Stefánsson. 

12. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun hér undir firmanafninu: Verzlunin 

Halli Þór. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Hall Þór. 

Halldór Þórarinsson. 

Reykjavík, 1. Júní 1931. 

Halldór Þórarinsson.
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179 15. Hér med tilkvnnist til firmaskrår Reykiavikur, ad ég undirritadur rek med 
ótakmarkaðri ábyrgð ferðaskrifstofu í Reykjavík undir firmanafninu: 
Ferðaskrifstofan Jónas. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Ferðaskrifstofan Jónas 

J. M. Lárusson. 

Reykjavík, 4. maí 193 

Jónas Magnús Lárusson. 

11. Hér með tilkynnist til firmaskrár teykjavíkur, að ég undirrituð sel verzlun 
mína „Nýja búðin“ til Páls Sæmundssonar 

Reykjavík, 4. júní 1984. 

Guðrún Exleifsdóttir. 

g 
verzlunina ,,Nyja budin" af frú Guðrúnu Evleifsdåttur og rek verzlunina 
eftirleiðis á mína ábyrgð. 

15. Hér með tilkynnist tl firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirritaður hefi keypt 

Firmað rita ég þannig: 

Nyja búðin 

Páll Sæmundsson. 

Reykjavík, 4. júní 193 

Páll Sæmundsson. 

16. Það tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að ég undirritaður rek sem full- 
ábyrgur einkaeigandi smásöluverzlun hér í bæ undir firmanafninu: 

„Ámalörverzlunin“ 
Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

„Amatörverzlunin“ 
Þorl. Þorleifsson. 

*evkjavík, 7. júní 1934. 

Þorleifur Þorleifsson. 

x £7. Það tilkvnnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek 
með Ótakmarkaðri ábyrgð beykisvinnustofu hér í bæ undir firmanafninu: 
„Beyvkisvinnustofan“. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

Beykisvinnustofan 

Kristján Ebenesersson. 

Reykjavík, 7. júní 1934. 

Kristján Ebenesersson,
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18. Hér med tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur. að við undirritaðir rekum 179 

með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bæ undir firmanafninu: Verzlun 

Einars Eyjólfssonar. 

Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað en þó undirritum við báðir, 

ef um sölu, kaup eða veðsetningu er að ræða vegna verzlunarinnar. 

Firmað ritum við þannig: 

Verzlun Einars Evjólfssonar 

Á. K. Eyjólfsson. 

Verzlun Einars Evjólfssonar 

Einar Evjólfsson. 

Verzlun Einars Evjólfssonar 

Á. K. Evjólfsson. Einar Evjólfsson. 

Reykjavík, 8. júni 1944. 

Ármann Kr. Evjólfsson. Einar Evjólfsson. 

19. Hér með tilkvnnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð vinnustöð fyrir skipasmíðar og verzlun með tilheyr- 

andi efni hér í bæ undir firmanafninu: Skipasmíðastöð Reykjavíkur. 

Ég einn hefi rétt til að rila firmað og rita það þannig: 

Skipasmíðastöð Reykjavíkur 

Magnús Guðmundsson 

Reykjavík, 8. júní 1934. 

Magnús Guðmundsson. 

50. Við undirritaðir húsgagnasmiðir: Jónas Sólmundsson, TYsgötu 1, Garðar 

Hall, Leifsgötu 7. og Ólafur B. Ólafs, Vesturgötu 16, allir til heimilis i 

Reykjavik, tilkynnum hér med, ad vid rekum håsagagnasmidavinnustofu i 

Reykjavik og verzlum med vårur, er standa í sambandi við iðnina, undir 

firmanafninu: Smíðastofan Reynir. og takmarkast ábyrgð hvers okkar um 

sig við framlag hans til firmans. Framlag Jónasar Sólmundssonar er kr. 

2500.00. Framlag Garðars Hall kr. 2500.00 og framlag Ólafs B. Ólafs kr. 

2500.00. Hver okkar um sig hefir rétt til að rita firmað. Þó þarf undirskrift 

okkar allra til þess að kaupa fasteignir fyrir firmans hönd, selja þær eða 

veðsetja, svo og til þess að selja eða veðsetja vélar eða verkfæri firmans. 

Firmað ritum við hver um sig þannig: 

Smíðastofan RBevnir 

Jónas Sólmundsson 

Smíðastofan Bevnir 

Garðar Hall. 

Smiíðastofan Reynir 

Ólafur B. Ólafs.



1934 426 

179 Og allir i sameiningu bannig: 

Smidastofan Reynir 
Jónas Sólmundsson. Garðar Hali. Ólafur B. Ólafs. 

Reykjavík, 8. júní 193 
Jónas Sólmundsson. Garðar Hall. Ólafur B. Ólafs 

51. Hér með tilkynnist til firmaskrár teykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
skipamiðlun og skipaafgreiðslu hér í bæ með ótakmarkaðri 
firmanafninu: Faaberg æ Jakobsson, og ritum hvor 

Harald Faaberg ritar firmað Þannig: 

ábyrgð undir 

um sig firmað. 

Faaberg £ Jakobsson. 
Theodór Jakobsson ritar firmað þannig: 

Faaberg £ Jakobsson. 

Reykjavik, 8. juni 1934. 
Harald Faaberg. Theodór Jakobsson. 

52. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð tek með 
ótakmarkaðri ábyrgð prentsmiðju hér í bæ undir nafninu: Herbertsprent. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og tila það þannig: 
Herbertsprent 

Ólafía Árnadóttir. 
Prókúruhafi er herra Haukur Herbertsson, Bankastræti 5, Reykjavík, 

og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Herbertsprent 

Haukur Herbertsson. 

Reykjavík, 6. júní 1934. 

Ólafía Árnadóttir. 

53. Hér með tilkynnist til firmaskrár teykjavíkur, að ég undirrituð rek með 

æ undir firmanafninu: 
Bókavergzlun Sigurðar Kristjánssonar. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 
Bókaverzlun Sigurðar Kristjánssonar. 

Ólafía Árnadóttir, 
Prókúruhafi er herra Haukur Herbertsson. Bankastræti 

og ritar hann firmað þannig: 

Ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun hér í | 

3, Reykjavík, 

pr. pr. Bókaverzlun Sigurðar Kristjánssonar. 
Haukur Herbertsson. 

Reykjavík, 6. júní 1934, 

Ólafía Árnadóttir.
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54. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad vid undirritadir rekum 179 

sem fullåbyrgir félagar prentsmidju hér i bæ undir firmanafninu: Prent- 

smiðjan Viðey. 

Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað, en undirritum þó báðir, ef 

um skuldbindingar, kaup eða sölu er að ræða. 

Firmað ritum við þannig: 

pr. Prentsm. Viðev 

Guðm. Gunnlaugsson. 

pr. Prentsm. Viðey 

Bjarni J. Jóhannesson. 

pr. Prentsm. Viðey 

Guðm. Gunnlaugsson. Bjarni J. Jóhannesson. 

Reykjavík, 9. júni 1934. 

Guðm. Gunnlaugsson. Bjarni J. Jóhannesson. 

55. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Olga Hey- 

næs, Túngötu 18, Beykjavík. rek með ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun 

hér í bæ undir firmanafninu: Ninon. 

Prókúruhafi er frú Anna Friðriksson, Túngötu 18. og ritar hún firmað 

þannig: 

pr. pr. Ninon 

Anna Friðriksson. 

Reykjavík, 11. júní 1934. 

Fyrir hönd Olgu Hejnæs 

eftir umboði 

Anna Friðriksson. 

56. Hér með tilkynnist ll firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun hér í bæ undir firmanafninu: Verzl- 

unin Goðaland. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

Verzlunin Goðaland 

Ólafur Guðnason. 

Reykjavík, 11. júní 1934. 

Ólafur Guðnason.
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179 57, Vid undirritadir levfum okkur hér med ad tilkynna til firmaskrårinnar, ad 
við rekum í Reykjavík brauðgerðarhús og allskonar sælsætisserð með ótak- 
markaðri ábyrgð undir firmanafninu: Á. Jónsson á Nielsen. 

Við höfum báðir rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 
pr. Á. Jónsson & Nielsen 

Ágúst Jónsson. 

pr. Á. Jónsson á Nielsen 

Alfred Nielsen. 

Reykjavík, 5. júní 1934. 

Ágúst Jónsson, Njálsgötu 65. Alfred Nielsen, Vesturgötu 29. 

58. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir. Jón 
Stefánsson, blikksmiður, Grettisgötu 57, og Ingibergur Stefánsson, blikk- 
smiður, Framnesvegi 44, báðir til heimilis í Reykjavík, starfrækjum með 
ótakmarkaðri ábyrgð blikksmiðju hér í bænum undir nafninu: Blikksmiðjan 
Grettir. 

Við báðir höfum rétt Wl að rita firmað og gerum það þannig: 

pr. Blikksmiðjan Grettir 

Jón Stefánsson. 

pr. Blikksmiðjan Grettir 

Ingibergur Stefánsson. 

Reykjavík, 11. júní 1934. 

Jón Stefánsson. Ingibergur Stefánsson 

Hér með tilkynnist ll finmaskrár Bexkjavíkur, að við undirritaðar rekum ut
 

með ótakmarkaðri ábyrgð hárgreiðslustofu í Reykjavík undir firmanafninu: 

Hárgreiðslustofan Hollywood. Kristín Guðmundardóttir hefir ein rétt til að 

rita firmað og ritar það þannig: 

Hárgreiðslustofan Hollywood 

Kristin Guðmundardóttir 

Reykjavík, 31. maí 1934. 

Kristin Guðmundardóttir 

Ísafirði, 3. júní 1934. 

Sólveig Sandholt 

60. Hér með tilkvnnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður, Hálfdán 

Helgason, Bergstaðastræti 54, Reykjavík, rek smásöluverzlun hér í bænum 

undir nafninu: Verzlunin Björk. Ennfremur útibú undir nafninu: Verzlun- 

in Björninn.
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Firmun rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og hefi einn réti li} að rita bau. 179 

Firmun rila ég þannig: 

Verglunin Björk 

Hálfdán Helsason 

Verzlunin Björninn. 

Hálfdán Helgason. 

Reykjavík, 14. júní 195 

Hálfdán Helgason. 

Reykjavíkur, að ég undirrituð rek með 61. Hér með tilkynnist til firmaskrár 
Reykjavik undir firinanafninu: rød smásöluverzlun í 

Hannyrðaverzlun Ágústu Eiríksdóttur. 

Ég ein hefi rétt til að x rita firmað og rita það þannig: 

Hannyrðavergl. Ágústu Eiríksd. 

ótakmarkaðri ábs 

Ágústa Eiríksdóttir. 

Reykjavík, 15. júní 1954. 

Ágústa Eiríksdóttir. 

62. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður rek með 

ótakmarkaðri ábvrgð, smásöluverglun í Reykjavík, undir firmanafninu: 

Jón á Geiri. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Jón & Geiri 

J. gso 

Reykjavík, 20. júní 1931. 

Jón Guðlaugsson. 

til firmaskrár Beykjavíkur, að við undirrituð, Guðrún 63. Hér með tilkynnist i 
ð, og Sigurður Jón Guðmundsson, Vigfúsdóttir, Aðalbóli við Skerjafjör 

Spitalastíg 7, rekum með ótakmarkaðri ábyrgð iðnfyrirtæki hér í bænum 

  

undir nafninu: Belgjaserðin. 

Við hvort um sig höfum rétt til að rita firmað, en ef um veðskuldbind- 

að ræða, þá þarf undirskrift ingar, fasleignakaup eða sölu fasteigna er 

beggja. 

Firmaritun: 

Belgjagerðin 

Sigurður Jón Guðmundsson. 

pr. Belgjagerðin 

(Guðrún Vigfúsdóttir. 

pr. Belgjagerðin 

Sigurður Jón Guðmundsson. Guðrún Vigfúsdóttir. 

Reykjavík, 13. júní 1931 

Sigurður Jón Guðmundsson. Guðrún Vigfúsdótir. 

un
 

uw
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179 64. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég undirritadur Gisli 
Sveinsson, vélsmidur i Reykjavik, rek sem einkaeigandi og með ótakmark- 
aðri ábyrgð iðnaðarfyrirtæki hér í bænum undir firmanafninu: Vélsmiðjan 
Steðji. 

Firmað rita ég þannig: 

Vélsmiðjan Steðji 

Gisli Sveinsson. 
Prókúru hefir herra Þorkell Sveinsson. Miðstræti 3 ÁA, og ritar hann 

firmað þannis: 

pr. pr. Vélsmiðjan Steðji 

Þorkell Sveinsson. 

Reykjavik, 14. júní 193 

Gísli Sveinsson. 

65. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður starf- 
ræki með ótakmarkaðri ábyrgð prenlsmiðju hér í bæ undir firmanafninu 
Prentsmiðjan Dögun. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

Prentsmiðjan Dögun 

Stefán Ögmundsson. 
Prókúruhafi er herra Gunnar Sigurmundsson, Hólabrekku. og undir- 

ritar hann þannig: 

pr. pr. Prentsmiðjan Dögun 

Gunnar Sigurmundsson. 

Reykjavík, 15. júní 1934. 

Stefán Ögmundsson. 

66. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirrituð rek með 
Ótakmarkaðri ábyrgð sælgætisgerð og smásöluverzlun í Reykjavík, undir 
firmanafninu: Konfektgerðin Fjóla. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Konfektgerðin Fjóla 

Svanhildur Gissursdóttir. 
PÞrókúru hefir maður minn, Guðmundur R. Magnússon, Þingholtsstræti 
18, og ritar hann firmað þannig: 

Konfektgerðin Fjóla 

Guðm. R. Magnússon. 

Reykjavík, 31. maí 1984. 

Svanhildur Gissursdóttir.
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67. Hér með tilkynnist til firmaskrår Beykjavikur, ad við undirritaðar rekum 179 

með jafnri ólakmarkaðri ábyrgð, saumastofu hér í bæ, undir firmanafninu: 

Tizkuhúsið Juno. 

Við höfum hvor um sig rétt til að rita firmað og ritum við það þannig: 

Tizkuhúsið Juno. 

Erla Egilson. 

Tizkuhúsið Juno. 

Anne Marie Östergaard. 

Reykjavík, 19. júní 1984. 

Erla Egilson. Anne Marie Östergaard. 

68.. Það tilkynnist hér með til evkjavíkur, að ég undirrituð rek, 

með ólakmarkaðri ábyrgð, 

  

Povkiavil ndjdir fimmmanafni 
1 heyvkjavík, Undir ÍIFMANANINU. 

Tizkan. 

Eg ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Tizkan. 

teykjavík, 12. juni 1954, 

Ingibjörg S. Sigurðardóttir 

69. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek. 

með ótakmarkaðri ábyrgð, verzlun með lanmpaskerma, lampa o. fl, undir 

firmanafninu: Skermabúðin. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Skermabúðin. 

Ludvig Storr. 

Reykjavik, 21. Júní 1931. 

Ludvig Storr. 

70. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad eg undirrituð starfræki 

með ótakmarkaðri ábyrgð. efnalaug í Reykjavík, undir firmanafninu: Efna- 

laugin Lindin. 

Ég ein hefi rétt til að vita firmað og rila það þannig: 

Efnalaugin Lindin. 

Hrefna KE. Þórðardóttir. 

Reykjavík, 22. júní 1904. 

Hrefna Elinborg Þórðardóttir. 

71. Hér með tilkynnum við til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, rek- 

um kaffibrennslu i Reykjavik, med ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafn- 

inu: Nýja kaffibrennslan.
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179 Vid hver um sig, höfum rétt öl að rita firmað. en þó ef um skuld- 
bindingar, kaup eða sölu er að ræða, undirritum við allir. 

Firmritun: 

Carl Ryden., ritar firmað þannig: 

Nvja kaffibrennslan 

Carl Ryden. 
Ólafur Haukur Ólafsson ritar firmad Þannig: 

Nyja kaffíbrennslan. 

H. Ólafsson € Bernhöft. 

Guido Bernhöft ritar firmað þannig: 

Nyja kaffibrennslan, 

H. Ólafsson £ Bernhöft. 

Allir rita firmað þannig: 

Nyja kaffibrennslan. 

Carl Ryden. H. Olafsson & Bernhåft. 

Reykjavik, 26. júní 1934. 

Carl Ryden. Ó. H. Ólafsson. Guido Bernhött. 

#2. Það tilkynnist hér með úl firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rek- 
um med ótakmarkaðri ábyrgð, umboðsverzlun hér í bænum. undir firma- 
nafninu: August H. B. Nielsen & Co. 

Við hvor um sig, höfum rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

August H. B. Nielsen & Co. 

August Nielsen, 

August H. B. Nielsen & Co. 

Sig. Sveinsson. 

Reykjavik, 21. júní 1934 

August H. B. Nielsen. Sigurður Sveinsson. 

73. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
hér í bænum, brauð- og kökuserð. með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firma- 
nafninu: Gísli € Kristinn. 

Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað og ritum við það þannig: 
Gisli & Kristinn. 

Gísli Ólafsson. 

Gisli K Kristinn. 

Kr. Magnússon. 

Revkjavík, 18. júní 193 

Gísli Ólafsson. Á 

J 

Kr. Magnússon.
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74. % ég undirritaður vek 179 

með ótakmarkaðri ábyrgð. málningaverkslæði hér í bænum. indir firma- 

nafninu: Málarastofan. 

Það tilkvynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, ac 

Ég einn hefi rétt úl að rita firmað og rita það þannig: 

Málarastofan 

Hjalti Einarsson. 

Reykjavík, 15. júni 1934. 

Hjalti Einarsson. 

75. Hér með tilkynnist Hi firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrituð Chr. 

Berndsen og Guðriður Kristjánsdóttir, bæði {il heimilis á Klapparslig 42, 

rekum með Ótakmarkaðri ábyrgð. hér í bæ, veilingastofu og sölu. undir 

firmanafninu: Alma. 

Við hvort um sig. höfum réti til að rila firmað og ritum það þannig: 

Alma. 

Chr. Berndsen. 

Alma, 

Guðríður Kristjánsdóttir. 

Reykjavík, 16. juli 1934, 

Chr. Berndsen. Gudridur Kristjánsdóttir. 

76. Hér med tilkynnist til firmaskrår Revkjavikur, ad ég undirritud rek med 

ótakmarkaðri ábyrgð, fiskmelis- og kjölfarsserð hér í bænum, undir firma- 

nafninu: Farsgerðin. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Farsserðin. 

Jónina S. Fi 
  

lippusdótl 

Reykjavík, 16. júlí 193 

Jónína Sigurbjörg Filippusdóttir. 

71. Kjöbenhavn, 7. Júlí 1904. 

  

með Gl firmaskrár Reykja- 

víkur, að bankaprókúra sú, sen a ikson hefir haft fyrir verzi- 

unina „Vesla“, Vesturgötu 10, Reykjavik k, aft 

  

v 

ast þann 15. júlí 1944. 

Smjör- og Kaffihúsið „Irma“, 

Hafnarstræti 22. Rvík. 

Carl Sehepler.
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179 78. Það iilkvnnist hér með, að bankaprókúra sú, sem frk. Ingibjörg Jóhannes- 
Reykjavík, hefir haft fyrir Smjör- og Kaffihúsið „Irma“, Hafnar- 

stræu 22, Rvík, er afturkölluð. Jafnframt tlkvnnist bað, að frk. Sigríður 
Björnsson, Bókhlöðustíg 6, Reykjavik, befir bankaprókúru fyrir Smjör- os 
Katfihúsið „Irma“ í Reykjavík, og ritar hún firmað Þannig: 

pr. pr. Smjör- og Kaffihúsið „Irma“ 
Sigrid Björnsson. 

Köbenhavn. 1. ágúst 1934. 

Carl Schepler. 

MT
 

Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi með 
kaupsamningi dags. 1. júlí 1934. selt Veiðarfæragerð Íslands, hér í bæ. til 
Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar. Reykjavik, og ber ég því eng: ábyrgð 
á skuldbindingum Veiðarfæragerðarinnar frá þeim degi að telja. 

Revkjavík, 3. ágúst 1981. 

Skúli Pálsson, Sjafnargötu 8. 
samkv. ofanrituðu hefir Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar keypt 

Veiðarfæragerð Íslands og rekur hana framvegis sem einkaecigandi undir 
sama nafni og áður. 

Reykjavik, 3. ágúst 1934. 
Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar 

Ásgeir Sigurðsson 

80. Hér með tlkynnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek hár- 
Sreiðslustofu í Reykjavík undir firmanafninu: Hárgreiðslustofan Garbo. 

Ég rek firmað með ótakmarkaðri ábyrgð og hefi ein rétt til að rita það. 
Firmað rita ég þannig: 

Hárgreiðslustofan Garbo 

G. Thorlacius 

Reykjavik, 1. júní 193 

Guðlaug Thorlacius. 

'ð tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

  

félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð umboðs- og heildverzlun undir firma- 
nafninu Skúli Jóhannsson & Co. Hverjir 2 eigenda hafa rétt til að rita firm-
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ad, en þó þarf undirskrift allra, ef um er að ræða sölu eða veðsetningu á 179 

eignum firmans. 

Firmað ritum við þannig: 

Skúli Jóhannsson & Co. 

Jóhann Evjólfsson. Oddur Helgason. 

Skúli Jóhannsson á Co. 

Jóhann Exvjólfsson. Skúli Jóhannsson. 

Skúli Jóhannsson & Co. 

Jóhann Evjólfsson. Þ. K. Kristinsson. 

Skúli Jóhannsson Á Co. 

Oddur Helgason. Skúli Jóhannsson. 

Skúli Jóhannsson & Co. 

Oddur Helgason. Þ. K. Kristinsson. 

Skúli Jóhannsson & Co. 

Skúli Jóhannsson. Þ. K. Kristinsson. 

Skúli Jóhannsson & Co. 

Jóhann Eyjólfsson. Oddur Helgason. 

Skúli Jóhannsson. Þ. K. Kristinsson. 

Þrókúruumboð fyrir firmað hefir Skúli Jóhannsson og ritar hann 

firmað þannig: 

pr. pr. Skúli Jóhannsson á Co. 

Skúli Jóhannsson. 

Reykjavik, 28. ágúst 1951. 

Jóhann Eyjólfsson, Sjafnargðlu 8, Rvík. 

Oddur Helgason, Bankastræti 7, Rvík. 

Þórir Kr. Kristinsson, Frakkastíg 12, Rvík. 

82. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hr. (Guðmundur Elísson, 

fulltrúi. Njálsgötu 5. Rvík, hefir frá 1. janúar 1934 gerzl meðeigandi sem 

fullábyrgur félagi í firmanu Þórður Sveinsson á Co. 

Firmað ritar hann þannig: 

Þórður Sveinsson & Co. 

(Guðm. Elísson. 

Prókúruumboð sem hann hefir haft fellur her með niður. 

teykjavík, 31. ágúst 1951. 

Björn Ólafsson 

23. Hér með tilkynnist til firmaskrar Reykjavíkur. að ég undirritaður. Sveinn 

Gunnarsson, kaupmaður á Sauðárkróki. rek verzlun í Reykjavík undir
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179 nafninu: „„Verzlunin Söluturninn“. Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og rita það þannig: 

Verzlunin Söluturninn 

Sveinn Gunnarsson, 
Prókúru fyrir firmað hefir Ólafur Sveinsson, Smiðjustíe 4, Bvík. og 

rilar hann firmað þannig sem prókúruhafi 
pr. pr. Verzlunin Söluturninn 

Ólafur Sveinsson. 
Sauðárkróki, 5. sept. 1938 

Sveinn Gunnarsson. 

Si. Prókúruumboð það, sem verzlm. Jón Sigurjónsson, Laugav. 83, hefir haft 
fyrir Kaupfélag alþýðu, Revkjavík, afturkallast frá og með deginum í dag 
að telja. 

Reykjavík, 8. sept. 1984. 
Í stjórn Kaupfélags alþýðu, Beykjavík. 

Ingimar Jónsson. Eiríkur Snjólfsson. Pétur G. Guðmundsson. 

83. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
með ólakmarkaðri ábyrgð lýsisbræðslu hér í umdæminu undir firmanafn- 
inu „Lifur og Bein“. Meðundirritaður. Skafti Ólafsson. hefir einn rétt til að 
rita firmað, nema þegar um sölu eða veðsetningu fasteigna er að ræða, þá 
þarf undirskrift beggja. 

Firmaritun: 

Lifur og Bein 

Skafti Ólafsson. 

Lifur og Bein 
Skafti Ólafsson. Benedikt Jónsson. 

Reykjavík, 7. sept. 1931. 

Benedikt Frímann Jónsson, Bergslaðasíræti 8. 

Skafti Ólafsson, Laugav. 83. 

86. Ég undirritaður, Þóroddur Jónsson, stórkaupmaður í Reykjavík. gef hér 
með bókhaldara mínum, Sigurði Guðmund Issyni, Spítalastíg 6, hér, pró- 
kúrnumboð fyrir verzlun mína, »Heildverzlun Th. HK. Jónsson“. og hefir 
hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmi lögum nr. 42, 13. nóv. 1908. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Heildverzlun Th. E. Jónsson 

Sig. H. Guðmundsson. 

Reykjavík, 25. sept. 1934. 

Þóroddur E. Jónsson
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Reykjavíkur, að við undirritadiv rekum 179 

  

87. Hér með Ulkvnnist Gl finmaskrár 

með Óótakmarkaðri ábyrgð hárgreiðslustofu hér í bænum undir firmanafn- 

inu: Hárgreiðslustofan Femina. 

Við hvor um sig höfum rétt tl að rita firmað og ritum það þannig: 

Hárgreiðslustofan Femina 

Hulda Davíðsson. 

Hárgreiðslustofan Femina 

Svava Berenlsdóttir. 

Reykjavík, 27. sept. 1954. 

Hulda Davíðsson, Ægisgötu 27. Svava Berentsdóttir, Styrimst. 3, Rv. 

88. Hér með tilkvnnist Hl firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður veiti hér 

með sonum mínum, Bergi G. Gislason og Kristjáni G. Gíslason, Laufásveg 

53. sameiginlegt prókúru-wumboð til þess báðum saman að rila firma mitt 

pr. prokura. 

devkjavik, 24. okt. 1951 

Gardar Gislason. 

Prókúru-hafar rita firmað þannig: 

pr. pr. Garðar Gíslason 

B. G. Gíslason. K. G. Gíslason. 

89. Það tilkvnnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek 

smásöluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: 

Ávaxtabúðin. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Ávaxtabúðin 

Sigurður Gíslason 

Reykjavík, 1. nóv. 1984. 

Sigurður Gíslason, Hverfisgötu #3. 

00. Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að við undirritaðir rekum 

umboðs- og heildverzlun undir firmanafninu: Ólafur R. Björnsson Á Co. 

Firmað rekum við með ólakmarkaðri ábyrgð. hefir hvor um sig rétt til að 

rita firmað. en undirskrift beggja þarf, ef um veðsetningu eða sölu fast- 

eigna er að ræða. Firmað rilum við þannig: 

Ólafur R. Björnsson & Co. 

Ólafur R. Björnsson. 

Ólafur R. Björnsson á Co. 

(Guðm. Þórðarson. 

Ólafur R. Björnsson á Co. 

Olafur R. Björnsson. (Guðm. Þórðarson. 

Reykjavík, 31. okt. 1934. 

Ólafur R. Björnsson, Hallveigarstíg 06. 
UW Gudmundur Pordarson, Vesturg. 59, 

56
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179 91. Hér með tilkvnnist Gl firmaskrár Reykjaveikur, að vér höfum sett á stofn 
útibú í Reykjavík með firmanafninu: Sameignarfélagið Akurgerði, útflutn- 
ingsdeild. Útibúið rekur verzlun og umboðsverzlun með fisk os fiskiafurðir. 

Eigendur firmans, þeir Þórarinn Egilson, Reykjavíkurvegi 1, Hafnar- 
firði, og Ásgrímur Sigfússon, Kirkjuvegi 7, Hafnarfirði, bera ótakmarkaða 
ábyrgð á skuldbindingum firmans og tila þeir firmað hvor um sig þannis: 

S/F Akurgerði (útfldeild) 

Þórarinn Egilson. 

S/F Akurgerði (útfl.deild) 

Ásgr. Sigfússon. 

Hafnarfirði, 29. sept. 1934. 

S/F Akurgerði 
Ásgr. Sigfússon. Þórarinn Egilson. 

92. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að Guðmundur Þórðarson, 
Vesturgötu 39, Reykjavík, er genginn úr finmanu Ólafur B. Björnsson & 
Co. og eru honum því allar skuldbindingar firmans óviðkomandi frá og 
med deginum i dag. 

Olafur R. Björnsson rekur firmað áfram undir sama firmanafni og 
áður og hefir hann einn rétt lil ad rita firmað. 
Firmað ritar hann þannig: 

Ólafur BR. Björnsson & Co. 

Ólafur BR. Djørnsson. 

Reykjavik, 12. nóv. 1934. 

Ólafur R. Björnsson. Guði. Þórðarson, Vesturg. 39. 

93. Ég undirritaður veiti hér með hr. Óla M. Ísakssvni, Eiríksgötu 29, ptókúru- 
umboð fyrir verglun mína og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Sveinn Egilsson 

Óli M. Ísaksson. 

Reykjavík, 28. nóv. 1934. 

Sveinn Egilsson. 

#41. Hér með leyfum við okkur að tilkynna, að kaupm. Gunnar Jónsson er geng- 
inn ur firmanu Skøverzlun Jåns Stefånssonar i Reykjavik, og rekum vid 
iveir medundirritadir, Stefån Jonsson og Óskar Jónsson. firmað áfram með 
ótakmarkaðri ábyrgð 

Reykjavík, 20. nóv. 1981. 

Gunnar Jónsson Óskar Jónsson Stefán Jónsson.
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Heiti félagsins er: „Pöntunarfélag verkamanna“, skanimstafað: P. V. Dag- 179 

setning samþykkta félagsins er 12. nóv. 1931. Heimili félagsins og varnar- 

þing er í Reykjavík. Markmið félagsins er: Að útvega félagsmönnum alls 

konar vörur. sem begztar að sæðum og við sem væguslu verði, með pönl- 

c unarslarfsemi og með því að hafa opnar sölubúðir. Öl lánsverzlun er bönn- 
i 

i 

{ 

1 

uð. Félagið er stofnað af einstaklingum og pöntunardeildum, og greiði nú- 

verandi meðlimir kr. 2.50 í inntökugjald. en nýir félagar kr. 5.00. Í vara- 

sjóð rennur 14 inntökugjalda og 1!“ af viðskiptaveltunni, annari en pönl- 

unarveltunni. Ennfremur helmingur þess arðs, sem verzlunin gefur. Í fé- 

lagssjóð rennur helmingur inntökugjalda og helmingur árságóðans, og auk 

þess annað það fé, sem sjóðnum kann að áskotnast. Við inngöngu í felagið 

ber hverjum félaga að kaupa 10 króna vaxtabréf. er hljóða á nafn hans. 

Skal það endurgreitt 2 árum eftir dagsetningu þess. nema öðruvísi verði 

ákveðið á félagsfundi. Skal fé þetta notað til reksturs félagsins. Sjóðir fé- 

lagsins skulu ávaxtaðir í lrvggri peningaslofnun. Ábyrgð félagsmanna tak- 

markast við tillög þeirra í félagið. Stjórn félagsins skipa 7 sjö menn og 

i fjórir varamenn. Þeir skulu vera félagsmenn. Stjórnin ræður fram- 

kvæmdastjóra. Firmað rita 5 þrir stjórnendur saman og auk þess fram- 

kvæmdastjóri sem prókúruhafi. Stjórn félagsins skipa: Stefán Árnason, 

Fálkagötu 9, Adolf Petersen, Óðinsgölu 28, Sveinbjörn Guðlaugsson, Loka- 

stíe 20, Beynir Snjólfsson, Lokastig 23, Aðalsteinn Guðmundsson, Þvergötu 

12. Þormóður Guðmundsson, Bárugötu 22, Björgvin Stefánsson, Fálkagötu 

9. Varastjórnendur: Kristján Sveinbjörnsson, Mýrargötu 7, Bergsteinn Hjör- 

leifsson,. Undralandi. Áserimur Gíslason, Framnesv. 36 A og Vilmundur Vil- 

hjálmsson, Nýlendugötu 12. Framkvæmdastjóri félagsins er Jens Figved. 

og undirritar hann þannig sem prókúruhafi: 

p. p. Pöntunarf. verkamanna 

Jens Figved. 

Reykjavík, 26. nóv. 1954. 

Stefán Árnason. Sveinbjörn Guðlaugsson. Adolf Petersen. 

Reynir Snjólfsson. Þormóður Guðmundsson, 

Björgvin L. Stefánsson. 

Það tilkvnnist hér með til finmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður rek 

með Óótakmarkaðri ábyrgð verglun hér í bænum undir firmanafninu 

„Skórinn““. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rila það þannig: 

Skórinn 

Jón Bergsson 

Reykjavík. 4. des. 1951. 

Jón Bergsson, Þórsgötu 21.
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179 2. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla, 

1. Á aðalfundi Samvinnufélagsins Grímur, 21. febr. 1981, gengu úr stjórn fé- 
lagsins: Friðrik Þórðarson, Daniel Evjólfsson. Í staðinn fyrir þá komu 1 
stjórnina: Hervald Björnsson, Friðrik Þorvaldsson. 

Borgarnesi, 292. júní 1931. 

Þorkell Teitsson. Magnús Jónsson. 

2. Guðrún Benediktsdóttir rekur brauðgerðarhús og brauðsölubúð á Akranesi 
í Borgarfjarðarsýslu undir nafninu: „Reyndalsbakarí“, Akranesi, og ber ein 
alla ábyrgð á skuldbindingum þess. 

Hún ritar firmað þannig: 

Revndalsbakari, Akranesi 

Guðrún Benediktsdóttir. 
Prókúruumboð fyrir firmað hefir Jóhann Reyndal. bakarameistari. 

Óðinsgötu 12 á Akranesi. og ritar hann firmað þannig: 

p. p- Reyndalsbakari, Akranesi 

Jóh. Reyndal. 

3. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

I. Ég undirritaður Sigurður Ágústsson, kaupmaður í Stykkishólmi, sef hér 
með herra gjaldkera Haraldi Ágústssyni, Blómvallagötu 11 í Reykjavik, 
umbod sem pråktrista fyrir verzlun mina, og hefir hann öli réttindi pró- 
kúrista samkvæmt gildandi lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Sig. Ágústsson. 

H. Ágústsson. 

Stykkishólmi. 3. febr. 1983 

Sigurður Ágústsson, 

1. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

I. Stjórn Kaupfélags Nauteyrarhrepps lÍysir yfir að prókúruumboð, er Sig- 
urður Þórðarson á Arngerðareyri hefir haft fyrir Kaupfélag Nautevrar- 
hrepps, falli niður. 

Arngerðareyri, 8. apríl 1934. 

Í stjórn Kaupfélags Nauteyrarhrepps: 
pr. pr. Kaupfélag Nauteyrarhrepps, Arngerðareyri 

Sig. Þórðarson
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pr. pr. Kaupfélag Nauteyrarhrepps, Arngerðareyri 179 

Jón H. Fjalldal. 

pr. pr. Kaupfélag Nauteyrarhrepps. Arngerðareyri 

Sig. Pálsson. 

Hlér með tilkynnist. að skilanefnd Kaupfélags Nauteyrarhrepps. Arn- 

serðareyri. veitir Sigurði Þórðarsyni á Árn 

sína hönd. 

serðareyri prókúruumboð fyrir 

Arngerðareyri, 8. april 1934. 

Í skilanefnd Kaupfélags Nautevrarhrepps 

Jón H. Fjalldal. Halldór Jónsson. Sig. Þórðarson. 

9. Við undirritaðir. Páll Guðmundsson og Guðjón E. Jónsson, Ísafirði, höfum 

selt smásöluverzlun þá, sem við höfum rekið hér á Ísafirði undir nafninu 

Ísafold. herra Vilhelm Guðmundssyni. Ísafirði. Eru því allar skuldbindingar 

firmans frá og með 1. júlí þ. á. okkur óviðkomandi. 

Ísafirði, 5. júlí 1934. 

(Guðjón E. Jónsson. Páll Guðmundsson. 

3. Það tilkynnist hér með. að ég, Vilhelni Guðmundsson, Ísafirði, hefi frá 1. 

júlí þ. á. að telja, keypt af Páli Guðmundssyni og (ruðjóni E. Jónssyni verzl- 

unina Ísafold og rek hana undir sama firmanafni áfram og á eigin abvrgð. 

Firmað rita ég einn þannig: 

Verglunin Ísafold 

V. Gudmundsson. 

Ísafirði, 5. júlí 1934 

Vilhelm Guðmundsson. 

5. Húnavatnssýsla. 

{. Ég, Einar Thorsteinsson, kaupmaður á Blönduosi, gef hér með herra bók- 

haldara Halldóri Albertssvni umboð sem prókúrista fyrir verzlun mína og 
J i 

z 
Fr 

hefir hann öll réttindi prókúrista samkvæint gildandi lögum 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p- Einar Thorsteinsson 

Halldór Albertsson. 

Blönduósi, 10. janúar 1931. 

Einar Thorsteinsson.
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179 6. Siglufjörður. 

Í. ÁA aðalfundi Samvinnuútgerðar Siglufjarðar þ. 21. þ. m. var samþykkt að 
slíta Samvinnufél. Samvinnuutgerdar Siglufjarðar. 

Siglufirði, 21. okt. 1933. 

pr. pr. Samvinnuúlgerð Sioluf jarðar. 
Eyþór Hallsson. Jónas Ásgrímsson. Jón Guðjónsson. 

Högni Einarsson. Reimar Kristjánsson 

2. Við undirritaðir leyfum okkur hér með að tilkynna Gl firmaskrárinnar, að 
við rekum framvegis söllunar- og fiskistöð undir firmanafninu „Ísafold“. 
Tilgangur firmans er að leigja út bryggjur og hús til söltunar á síld og fiski. 
Við berum báðir ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans. Til þess 
að skuldbinda firmað þarf undirskrift okkar beggja. Firmað ritum við 
þannig: 

Ísafold 

Sig. Kristjánsson. Fr. Jóhannsson. 

Siglufirði. 31. jan. 193 

Sig. Kristjánsson. Fr. Jóhannsson. 

5. Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðar, að ég undirrituð rek veitinga- 
sölu á Siglufirði undir finmanafninu Café Hamborg með ótakmarkaðri á- 
byrgð og rita ég firmað þannig: 

Café Hamborg 

Ó. S. Kristjánsdóttir. 

Siglufirði, 22. maí 1934. 

Ólína S. Kristjánsdóttir. 

4. Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðarkaupslaðar, að ég undirritaður 
starfræki með ótakmarkaðri ábyrgð veitingasölu hér í bæ undir firmanafn- 
inu: „Heitt og kalt á Siglufirði“. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

„Heitt og kalt á Siglufirði“ 

Páll Guðmundsson. 

Prókúruhafi er enginn fyrst um sinn. 

Siglufirði, 18. júlí 198 

Páll Guðmundsson
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7. Eyjafjardarsysla og Akureyrarkaupstadur. 179 

Hér meå tilkynnist til firmaskrår Eyjafjardarsyslu og Akureyrarkaupstadar, 

að ég undirritaður Stefán Årnason, Brekkugåtu 1B, Akureyri, rek sem 

einkaeigandi og með ótakmarkaðri ábyrgð kaffiverksmiðju á Akureyri 

undir firmanafninu „Kaffibrennsla Akureyrar“ 

Akureyri, 20. jan. 1934. 

Stefán Árnason. 

Ég undirritaður tilkynni til firmaskrár Akureyrarkaupstaðar, að ég rek 

verzlun í Akureyrarbæ með nylenduvörur, malvörur, hreinlætisvörur, sæl- 

sætisvörur, tóbaksvörur o. fl, undir nafninu „Bræðrabúðin“. Prókúru fyrir 

verzlunarinnar hönd hefir Marínó K. Stefánsson, og ritar hann hana þannig: 

pr. pr. Bræðrabúðin 

Marinó Stefánsson. 

Akureyri, 51. janúar 1901. 

St. Ó. Sigurðsson 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstaðar. 

að ég undirritaður Benedikt Benediktsson, Brekkugötu 35 á Akureyri, rek 

smásöluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafn- 

inu „ Verzlunin Baldurshagi“. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Baldurshagi 

Benedikt Benediktsson 

Akureyri, 20. febr. 1934. 

Benedikt Benediktsson. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun á Akureyri með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir firmanafninu „Verzlunin Liverpool“. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Liverpool 

Hermann Jónsson. 

Akureyri, 21. febr. 193 

Hermann Jónsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Eyjafjarðarsýslu og Ákurevrarkaupstaðar, 

að ég undirrilaður, Sveinbjörn Jónsson, byggingameistari á Akureyri, rek
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179 sem einkaeigandi og með ótakmarkaðri ábyrgð iðnaðarfyrirtæki hér í bæn- 
um undir firmanafninu „Iðja“. 

Aluminium-an:boð. vikursteinn til einangrunar, fægiduft o. fl. er fram- 
leitt í „Iðja“. 

Firmað rita ég þannig: 

„löðja“ Akureyri 

Sveinbjörn Jónsson. 

Akureyri, 21. febrúar 1934. 

Sveinbjörn Jónsson. 

6. Hér með tilkynnist bl firmaskrár Akureyrarkaupstaðar, að við undirritaðir 

rekum kjötverzlun hér í bænum, undir firmanafninu „Nýja Kjötbúðin“. 

Firmað rekum við með ótakmarkaðri ábyrgð og hefir hver um sig rétt 
til þess að rita það, nema ef um sölu eða veðsetningu er að ræða, þá þarf 
undirskrift allra. Firmað ritum við þannig 

Nyja Kjötbúðin 

Jón Þorvaldsson, 

Nyja Rjötbúðin. 

Marínó Stefánsson 

Nvja Kjötbúðin, 

Ari Hallgrímsson. 

Akureyri, 20. febrúar 1934. 

ÁA. Hallgrímsson. Jón Þorvaldsson. Marínó Stefánsson. 

vg, Hermann Jónsson, v/ verglunin „Liverpool“, Akureyri, gef hér með AT
 

hr. Páli A. Pálssyni, Strandgötu 33, Akureyri, umboð sem prókúrista fyrir 

verzlun mina og hefir hann öll réttindi prókúrista samkv. Í. nr. 42, 18. nóv. 

1903. Firmad ritar hann þannig: 

p. p. verzlunin „Liverpool“ 

Páll A. Pálsson. 

Akureyri, 4. maí 1954. 

Hermann Jónsson. 

8. Hér með tilkynnist til firmaskrår Evjafjarðarsýsln og Akureyrarkaupstaðar, 

að meðundirritaður Helgi Pálsson, Akureyri, sem hefir verið meðeigandi 

firmans s/f Sildarslöðin í Hrísey, er nú genginn úr firmanu. Eru því skuld- 

bindingar firmans hér eftir honum óviðkomandi, en meðundirritaðir, Carl 

D. Tulinius og Stefán Stefánsson, reka firmað áfram undir sama nafni, sem 

fullábyrgðir sameigendur, og rila þeir báðir firmað sameiginlega. Sam- 

kvæmt þessu er því prókúruumboð Helga Pálssonar fallið niður. 

Akureyri, 4. maí 193 

Helgi Pálsson. Carl D. Tulinius. Stefán Stefánsson.
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FR 
brad 

  

narsson vrilar 

Verzlunin „Róma“ 

   
lón Einarsson 

Pål A, P nr firmað 

p. p. Verzlunin „Róma 

Þáll ÁA. Pálsson. 

S. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðark: 

    

til 

Seyðisfirði, skammstafað 

firmaskrárinnar er s 

PAS. 

  

Í. Samkvæmt tilkynning 

félag alþyðu 

    FAR y 11 s 
1ciagSms og 

Dagsetning sambykkla er 3. ågust 19514 

Hilgangur. 

a. Að útvega sóðar og vandaðar vörur tl 
I £* í £ afnota fyr 

urnar fåist sem beinas frá framleiðendum ct 

óþarfa milhiiði. 

   b. Að útryma skuldave bal ið vörur séu aðeins 

greiðslu. 

    

   
    

  

Gu forma 

     

      

tupstaður. 

"ásett 

nnlaugur 

  

nu „Verzlunin 

félagið: Pöntunar- 

er 1 Seyðisfjarðarkaupstað. 

heimilisþarfa handa félagsmönnum 

ir sjálfa sís, á þann hátt. að vör- 

og sparist útgjöld við 

afhentar VC , “ Á gegn stað- 

vitið fAla geine 
ramt0 fciagsins. 

, . , 
Jónasson, varaformað- 

asljórn! Stefa fur Hrólfsson og 

F. h. Pöntunarfélags alþýðu. Seyðisfirði 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Öl stjórnin skrifar þannig undir: 

F. h. Pöntunarfélags alþýðu, Seyðisfirði 

Hjálmar Vilhjálmsson (Gunnl. Jónasson. Sigfús Petursson. 

Félagsmenn ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindingar fé- 

lagsins, þó eigi hærri 

Hver 

í 

i stofnsjod leg 

upphæd en 100.00 hver 

Øl kr. 10.0( 
FS 

di 

félagsmaður greiði | í varasjóð v 

ejast >“ pönluðum vörum 

af vörusölu. 

Seyðisfirði, 4. ágúst 1901. 

Gunnlaugur 

Í varasjóð leggst: 1 

Hjálmar Vilhjálmsson Jónasson. 

ið inngöngu í félagið. 

Siofús Pétursson.
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179 9. Vestmannaeyjar. 

I. Samkvæmt tilkynningu til firmaskrårinnar, dags. 24. juli 1934, er tilkynnt 
Útibú kaupfélags verkamanna. Ísleifur Högnason skuldbindur félagið vegna 
útibús þessa á þennan hátt: 

p. p- K.f. Verkamanna 

Ísleifur Högnason. 

2. Hér með tilkynnist til firmaskrár Vestmannaeyja, að undirritaður rekur 
verzlun hér í Vestmannaeyjum með fisk og fiskafurðir undir eigin nafni 
og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað hefi ég aðeins einn rétt til að rita. 

Vestmannaeyjum, 16. júlí 1934. 

Helgi Jónatansson, Sólhlíð 19, Vestmannaeyjum, 

3. Hér með tilkvnnist til firmaskrárinnar, að á almennum félagsfundi í „Kaup- 
félagi Alþýðu“, hér í bænum þann 29. f. m., var samþykkt að víkja úr stjórn 
félagsins þein Þorsteini Þ. Víslundssvni. skólastjóra, Faxastig 1, Högna 
Sigurðssyni, bónda, Landagötu 30, Guðmundi Jónssyni, skósmið, Hilmis- 
götu Í og Sigurði Gottskálkssyni, verkamanni, Landagötu 28, öllum hér 
í Vesmannaeyjum. Í þeirra stað voru kosnir í sljórn félagsins þeir Magnús 
Magnússon, skipasmiður, Flatir 10, Árni Oddsson, innheimtumaður, Vest- 
mannabraut 65 A, Ólafur Eyjólfsson, útgerðarmaður, Sjómannasundi 5, 
og Þórður Elías Sigfússon, verkamaður, Hásteinsvegi 15 ÁA og skipa þeir nú 
stjórn félagsins ásamt Guðlaugi Gíslasvni úrsmið, Kirkjuves 45 B, sem 
áður var í stjórninni. 

Stjórnin skiptir þannig með sér verkum: 

Formaður Guðlaugur Gíslason, varaformaður Magnús Magnússon, rit- 
ari Árni Oddsson. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 

K.f. Alþyðu 

Guðl. Gíslason. M. Magnússon Árni Oddsson. 

Ólafur Evjólfsson. Elías Sigfússon. 

Vestmannaeyjum, 16. okt. 193 

Guðl. Gíslason. M. Magnússon. Árni Oddsson. 

Ólafur Eyjólfsson. Elias Sigfússon. 

1. Hér með tilkvnnisi til firmaskrár Vestmannaeyja, að auk verglunar þeirrar 
með fisk og fiskafurðir, sem ég hefi áður tilkvnnt til firmaskrárinnar, að ég



BF 
A
J
 

reki undir eigin nafni, rek ég einnig undir eigin nafni og með ólakmark iðri 

ábyrgð verziun í Vestmannaeyjun með fóðurvörur 

Vestmannaeyjum, 28. okt. 1951. 

Helgi Jónalansson, 

5. Á aðalfundi Kaupfélags Verkamanna þann 28. okt. 1981 voru þær brevl- 

ingar gerðar á samþykktum féla ins, að í stað sameiginlegrar ábyr     allra félagsmanna á skuldbindingum félagsins, einn fyrir alla og allir 
> . 

wwrgðin takmörkuð við kr. 150.00, sem sérhver félagsmaður ber einn, var á ag 

ábyrgð á. Svo hljóðandi viðauki við sambykktirnar var einnig samþykktur 

á fundinum: 

„Þeir félasar, sem gengnir eru í félagið áður en lagabrevlng þess: öðl- 

ast gildi, ábyrgjast þær skuldbindingar félagsins, sem gerðar hafa verið Úl 

sama tíma. samkv. áður gildandi samþykktum, en skuldbindingar. sem gerð- 

ar eru eftir gildistöku breytinga þessara, ábyrgjast þeir eins og aðrir félags- 

menn samkvæmt þeim“. 

p. p- KÁ. Verkamanna 

Ísleifur Högnason. 

6. Undir firma S/F húseignin Óskasteinn byggja og reka Óskar Bjarnasen og 

Óskar Sigurðsson húseign við Formannabraut í Vestmannaeyjum. Báðir 

bera ótakmarkaða ábvreð á skuldbindingum félagsins. Undirskrift be £ ! g g 88; 
cda vedsetn- 

  

   

  

   þarf il að skuldbinda félagið. Undirskrifi beggja þarf til sötu 

ingar húseignarinnar svo og til að gera leigusamninga og laka lán. Þrókúru 

hefir enginn. Samlagsmenn eru Óskar Bjarnasen og Oskar Sigurðsson. og 

eru tillög áætluð samtals 35.000 kr. að hálfu hvor. 

Firmað tila þeir þannig: 

S/F Húseignin Oskasteinn. 

Oskar Bjarnasen. Oskar Sigurðsson. 

Vestmannaeyjum. Í4. nóv. 1934. 

Oskar Bjarnasen. Oskar Sigurðsson. 

10. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupst. 

I. Hér með tilkynni ég undirritaður, að ég hefi gefið sonum minum, Þorgils 

Guðmundi og Ólafi Tryggva, prókúruumboð fyrir mig og rita þeir nöfn 

sin sem hér segir: 

Pr. pr. Einar Þorgilsson 

Þorgils G. Einarsson. 

Pr. pr. Einar Þorgilsson 

Ól. Tr. Einarsson. 

3 
Á 
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179 Aður tilkynnt prókúruumboð til handa båkhaldara Eliasi Halldórssyni 
afturkallast hér með. 

Einar Þorgilsson 

2. Hér með tilkynnist til finmaskrár Hafnarfjarðar, að á aukafundi, sem hald- 
inn var í Hlutafélaginu „Dvergur“ Flygenring £ Co. þann 22. nóv. þ. á., 
var samþykkt með samhljóða atkvæðum allra hluthafa í félaginu, að auka 
hlutaféð um kr. 32300.00. 

Hið nýja hlulafé var allt innborgað með þeim hætti. að nokkrum hluta 
varasjóðsins var varið til hlutakaupanna. 

Hlutaféð er nú alls kr. 97300.00. 

Hafnarfirði, 30. nóv. 1984. 
Í stjórn H/F „Dvergur“ Flygenring £ Co 

Guðmundur Einarsson. St. Sigurdsson Guðjón Jónsson. 

180 AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gerðar hafa verið árið 1934. 

Skrás. 1934, nr. 1 
Tilkynnt 9. janúar 1981, kl. 3 síðd., af Sandvikens Jernverks Aktiebolag, 

verksmiðjurekstur, Sandviken í Svíþjóð, og skrásett 23. s. m. ON SAND VIK 
Merkið er skrásett í Stokkhólmi 2. janúar 1885 fyrir: Járn, stál í hellum 

(blökkum), stangir, blakkir, bönd. blikk, plötur, pípur, bita, sagir og sögunar- 
vélar, handiðnaðartæki úr járni og sláli og fjaðrir úr járni eða sláli. 

Samkv. útskrift úr sænsku vörumerkjaskránni, cr tilkynnandi fyrst skráð- 
ur sem eigandi merkisins 11. maí 1908 og skrásetning þess síðast endurnýjuð 
9. desember 1921. 

Skrás. 1934, nr. 2. 
Tilkynnt 9. janúar 1934, kl. 3 síðd., af sama. og skrásett 23. s. m. 
Mynd af öngli utan um fisk.
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Samkv. tilkynningu 25. janúar 1888, er merkið skrásett í Stokkhólmi 6. 

febrúar s. á. fyrir: Járn og stál í hellum (blökkum), stangir, blakkir, bönd, 

blikk, plötur, pípur, bila, sagir og sögunarvélar, handiðnaðartæki úr járni og 

stáli og fjaðrir úr járni eða stáli. Er sú skrásetning síðast endurnýjuð 26. 

juli 1927. 

Skrås. 1934, nr. 3. 

Tilkynnt 10. janúar 1931, kl. 11 árd., af H/f „Shell“ á Íslandi, verzlun. 

Reykjavík, og skrásett 1. febrúar s. á. 

Mynd af skel, en þar fyrir neðan orðin: SHELL DIESOLINE. 

  

SHELL OIlESOLINE 

Merkið er skrásett fyrir eldsnevtisoltur, sérslaklega eldsneyti fyrir hrað- 

fara Dieselhreyfla í dráttarvélum á vegum. 

Skrás. 1934, nr. 4. 

Tilkynnt 10. janúar 1931, kl. 11 árd., af Standard Oil Company, verzlun, 

Wilmington í Delaware og New York, N.Y,, Jandarikjum N.-Am., og skrásett 

I. febr. s. á. 

Orðið: 

ESSOLEUM 

Samkv. tilkynningu 12. júlí 1933 er merkið skrásett í Washington 14. nóv- 

ember s. á. fyrir smurningsfeiti. 

Skrás. 1934, nr. 5. 

Tilkynnt 12. janúar 1934. kl. 3 siðd.. af Olíuverzlun Íslands h/f. heildsölu- 

verglun, Reykjavík, og skrásett 1. febrúar s. á.
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Stafirnir „BP“ innan í skildi og neðan við skjöldinn orðið: DIESOLEUM. 
Merkið er skrásett fyrir allar olíutegundir. 

Skrás. 1934, nr. 6. 
Tilkynnt 12. janúar 1934, kl. 3 síðd., af sama. og skrásett 1. febrúar s. á 

  

Stafirnir „BP“ innan í skildi. 

Merkið er er skrásett fyrir allar olíutegundir. 

Skrás. 1934, nr. 7 
Tilkynnt 26. jan. 1934, kl. 11 ård., af Lever Brothers, Limited, såpugerd, 

Port Sunlight, Cheshire, Englandi, og skrásett 16. febr. s. á.
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Aflangur einkennismiði, ætlaður til umbúða, með Dblómaláknmyndum, sem 

mynda borða, utarlega til beggja handa, eftir endilöngum miðanum, en mitl á 

milli standa orðin: LUN TOLLET SOAP. Á miðanum eru einnig fleiri blóm- 

táknmyndir að ofan og neðan, en efst stendur nafn tilkynnanda og heimaland. 

Merkið er skrásett í London 31. maí 1929, 18. flokki, fyrir ilmsápur. 

Skrás. 1934. nr. 8. 

Tilkynnt 21. febrúar 1931, kl. 12 á hád.. af Joseph Bank, Limited, hveiti- 

mvlnur, Hull, Englandi, og skrásett 28. s. m. 

00 BODETIR



    

Tilkynnt 24. febrúar 1934. 
Orðið 

  

Merkið er skrásett í London 10. juli 1912, 19. flokki, fyrir hveiti, og sú skrá-   

  

setning síðan endurnýjuð 10. júlí 19 

  

di merk- 

  

Hilkynnandi fyrst skráður eis 
   isins 27. marz 1999. 

  

Tilkynnt 10. marz 1934, kl 11 ård. Lassen Mogensen, Ivfsala 
Reykjavik, og skråsett 10. april s. å. 

  

Orðið: Amanti, rilað með skrifletri á sporbaugslagaðan hring 

    Met er skrásett fyrir: Konfeki, kakað. súkkulaði, marsipan, 

      

axtarmauk, kex, hunane, 

  

karamellur, allskonar brjósísvkur, svkrað: 
7 I lakkrís, límonaðiduft. 

  

vanillusvkur, allskona vkki. allskonar öl. edik. 

  

1 4 , , ars 17 cdikssyru, sov: talarhli, åvaxtaliti, allskonar dropa. o 

    
Skrás. 1934 nr, 11, 

Tilkynnt 4. apríl 1934, kl. 4 siðd. af Otto 
Köbenhavn, og skrásett 21. s. m. 

Orðið: 

se
r 

vw
 Á jörlikisgerð,
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180 Skrås. 1934, nr. 14. 
Tilkynnt 23. april 1934, kl. 3 siåd… af Sælgætis og efnagerðin Freyja h/f., 

Reykjavík, og skrásett 22. maí s. á. 

  
  

    

Súkkulaði 
Allangur, ferhyrndur einkennismiði með tvöfaldri umgerð. Á miðann er 

lelrað orðið: Petit, með skrifletri, en undir því til hægri handar orðið: 

    

Súkkulaði. 

Merkið er skrásett eingöngu fyrir súkkulaði 

Skrás. 1934, nr. 15, 
ID T Tilkynnt 19. desember 1933, kl 2 sidd., af H/f. Svanur, smjårlikis- og efna- 

gerd, Reykjavik, og skråsett 22, mai 193 

SVANA VÍTAMÍN 
Merkið er skrásett fyrir: Smjörlíki. jurtafeili, tólg, smjör, súkkulaði. kon- 

fekt, brjóstsvkur. kryddvörur, kaffi og kaffibæti. 

Skrás. 1934, pr. 16. 

Tilkynnt 27. april 1981, kl. 4 síðd. af Mjólkurfélag Beykjavíkur, mjólkur- 7. 

Reykjavík, og skrásett 25. maí s. á 

MR 
-STASSÁ 

Merkið er skrásett fyrir stassaniseraða mjólk og rjóma 

bú og verzlun, 

Orðin:
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Skrás. 1934, nr. 17 180 

mp; ! ilkynnt 23. marz 1954. kl. 11 

verzlun, New York, Bandarík 

Orðið: 

árd.. af Soconv Vacuum Corporation, ohu- 

N-Ameríku, og skrásett 29. 

  

maíl s. á 

Samkv. tilkynningi 
199“ £ 253. 15. flokki, fyrir: 

skrásett í Washington 2. Janúar 

án blöndunar annara ef 

  

og afurðir úr steinoliu, með eða 

ku, brennslu, smurningar, upp- 

lausnar, innsiglunar, vatnsbéttunar, húðunar, ryð- eða Íúavarnar og herðingar. 

Er tilkynnandi fyrst skráður i 

  

adi merkisins Í2. nåvember 1931. 

Skrás. 1934, nr. 18. 

Tilkynnt 31. marz 1934. kl. 2 Standard Oil Gompanv of New 

Jersey, verzlun, Wilmington í York, N. Y., Bandaríkjum N.- 

Ameríku, og skrásett 29. mai s. 

Orðið: 

A. 

ESSOMARINE 
Samkv. tilkynningu 12. júlí 1933 er merkið skrásett í Washington Í4. nóv- 

ember s. á. fyrir smurningsoliur. 

Skrás. 1934, nr. 18. 

Tilkvnnt 2. maj 1934, kl. 11 árd. af Hljóðfærahús Revkjavikur, verzlun, 

Reykjavik, og skråsett 29. mai s. å 

    

Mynd af grammófónplö 

  

    

  

fu ð bh! Hlaðri, og standa í boga 

henni orðin: rödd vðar henni in stafurinn: á, en þvert yfir 

plöluna neðanverða Hggur dökki og á bað leirað með hvítum stöfim orðið: 

silfurplötunni
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180 Merkið er skrásett fyrir hljóðrita til þess að taka upp á plötur hverskonar 
söng, ræður, tal eða annað sem að slíku lýtur. svo og fyrir plölur til slíkrar 
framleiðslu. einnig fyrir hvers konar Srammófóna, grammófónplötur, nálar 
radíógrammófóna eða hluta úr ofangreindum tækjum. 

, 

Skrás. 1934, nr. 20. 
Tilkynnt 17. maí 1931. kl. 10. árd.. Johan Ellerup, lyfsala, Seyðisfirði. 

> 
skråsett 31, s. m. 

) 4 

  

Orðið: BÁRA með hvítum stöfum á bláum. ferhvrndum grunni. 
Merkið er skrásett fyrir allskonar efnagerðar-, sælgætlis- og hreinlætisvörur, 

svo sem konfekt, kaka6, allskonar súkkulaði. marsipan, karamcdltur, allskonar 
brjóstsykur, svkraða ávexti. ávaslamauk. kex, hunang, vanilusvkur, allskonar 
lakkris, Hmonaðiduft. gosdrykki, allskonar öl, edik. edikssýru, sova, matarlili. 
avaxlaliti, allskonar dropa. olíur og safa, sem nolaðir eru til heimilisþarfa, kaffi- 
bæti, tannpasta, hármeðul. hárgljáa, allskonar smyrsl, andlilsduft, ilnrvötn og Öll 

       önnur fegrun: 

  

ni, allskonar fægilög, allskonar sápur, þvottaefni, kerti, skó- 
áburð, fægiduft, bón, vélaoliur. vagnáburð, sóda, skúringaduft. brons. il, blek, 

I 

lakk og olíur. 

Er orðið „Bára“ að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir 

Skrás. 1934, nr. 
Tilkynnt 25. maí 1984, kl 11 árd.. 

21. 
Joseph Rank, Limited, hveitimylnur, 

London, Englandi, og skråsett 9. túli s. á. 
Orðin: 

RANK'S FAMILY PRIDE FLOUR 
Merkið er up 

   
haflega skrásett í London 29. október 1887, 19. flokki. fyrir 

hveiti, en tilkvnnandi fyrst skráður sem eigandi þess 18. maí 1901 og endur- 
nýjuð skrásetning síðan fram farið 29. október 1926, 

Skrás. 1934, nr. 22. 
Tilkynnt 25. maí 1934, kl. 11 árd., af sama. og skrásett 9. júní s. á. 
Orðið:
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Merkið er skrásett í London 3. janúar 1981, 12. flokki. fyrir hveiti 

Skrás. 1934, nr 

Tilkynnt 19. maí 1934, kl. í síðd., af Zwirnerei Ackermann Á.-G.. verk 

smiðja og verzlun, Sontheim i by 

iy
 

} júli s. á.    
Fornt kvenmannshöfuð í hbringmyndaðri umserð. Neðst í hringnum eru 

tvær bárulinur. 

Samkvæmt tilkynningu Í. okt. 1894 er merkið skrásett í Berlin 19. desbr. 

s. á. fyrir allskonar bómullargarn og bómullarþráð. allskonar saumsgarn. heklu- 

garn og staglþráð úr bómull og öðrum jJurtaefnum. Tilkynnandi fyrst skráður 

eigandi merkisins 13. janúar 1920. og skrásetning þess síðast endurnýjuð 4. 

febrúar 1951. 

Skr 1934. nr. 24. 

Tilkynnt 19. maí 1934, kl. £ síðd. af sama, og skrásett 19. júlí s. á. 

    

Tvö krosslögð sverð. 

Samkvæmt tilkynningu 1. október 1894, er merkið skrásett í Berlin 14. 

desember s. á. fyrir allskonar bómullargarn og bómullarpráð, allskonar saum- 

sarn, heklugarn og slagiþráð úr bómull og öðrum jurtaefnum. Tilkynnandi 

fyrst skráður eigandi merkisins Í5. janúar 1920. og skráseining þess síðast end- 

urnyjuð 4. febrúar 1934 

Skrás. 1934, nr. 25. 

Tilkynnt 19. mat 1934, kl. á síðd., af sama, og skrásett 19. júli s. á
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Hringmyndaður miði. Í miðju hans eru tveir krosslagðir lyktar. Þar fyrir 

mni orðið: ACKERMANN'S. en 
fyrir neðan með hvítum stöfum á svörtum grunni orðið: SCHLÚSSFLGARN. 

| 
ofan sést með svörtum stöfum á hvílum 

    

Samkvæmt tilkynningu 1. okt: 1894 er merkið skráselí í Berlin 16. sept- 
ember 1896 fyrir allskonar bómullargarn og bómullarþráð, aliskonar saum- 
garn ur bómull og öðrum jurtaefnum. Tilkynnandi fyrst skráður eigandi 
merkisins 13. janúar 1920, og skrásetning þess síðast endurnvjuð í. febrúar 1981. 

Tilkynnt 27. júlí 1934, kl. 12 á hád. af H. W. Lanse £ Co. Kommandit- 
félag, mölunarverksmiðja, Altona (Elbe) í Þýzkalandi, og skrásett 7. sept. s. á. 

  

  

in m 

Kile 
ALLERFEINSTES WEIZEN-AUSZUGMERL 

H.W.LANGE SC KE 
ALTONA 
EINGETRAGENES WARENLEICHEN     
  

Orðið: ELDORADO í bogadreginni línu. Neðan við er strikaður hálfhringur 
og gengur hvítur þríhyrningur upp í hann, en á þríhyrningnum er mynd af 
verksmiðju. Utan með eru þrir strikaðir reitir (niður af stöfunum E og 0)



459 1934 

hvoru megin. Neðan við myndina stendur: Kilo Alerfeinstes Weizen-Auszugmehl 180 

ásaml nafni og heimilisfangi tilkvnnanda 
1 ) 

Samkvæmt tilkynningu 7. september 1931, er merkið skrásett í Berlin Í. 

marz 1932 fyrir hveitiekstrakimjöl 

Skrás. 1934, nr. 27. 

Tilkynnt 27. júlí 1934, kl. 12 á hád., af sama, og skrásett 7. september s. á. 

| ALBIS 
Samkvæmt tilkynningu í. marz 1934, er merkið skrásett í Berlin 31. mai 

. 5 

s. á. fyrir mjöl, og sú skrásetning endurnýjuð 11. marz 1954. 

Skrás. 1934, nr. 28. 

Tilkynnt 27. júlí 1934, kl. 12 á hád. af sama. og skrásett 7. sepember s. á. ð J í 1 

Orðið: 

  

Samkv. tilkynningu 8. desember 1930 er merkið skrásett í Berlin 9. febr. 

1931 fyrir mjöl. 

Skrás. 1934, nr. 29. 

Tilkynnt 25. ágúst 1934, kl. 12 á hád.. af The General Electric Company, 

Limited, verksmiðja, London. Englandi. og skrásett 7. september s. á 

G.E.G. 
Merkið er skrásett í London 18. júní 1906, í 6., 8. og 13. flokki, fyrir rafvélar 

Stafirnir: 

og hluta af þeim, rafmagnstæki og áhöld og rafmagnstengislvkki úr málmi. Er 

sú skrásetning síðast endurnyjuð Í8. júní 1934 

Skrás. 1934, nr. 30. 

Tilkynnt 12. júní 1934, kl. 3 síðd., af Stanco Incorporated, verziun, Wilming- 

ton í Delaware og New York, Bandaríkjun N-Ameríku, og skrásett Hl. sept. s. á. 

Orðið:
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1 Samkv. Hlkynningu d. april 

hal 

  

fyrir sprauiuvökva 

  

gúst s. á. 

lækna með nef og háls, blöndu Ul 

íð nuddlækni og til nofkunar vi 
     

     

    

Skrás. 1934, 

Gaga haft JCS( Is: hatt. Tilkynnt 18. sept. 1934, kl. 2 síðd., af 

] Frankfurt a. Main, verksmidja og verzlun, 

T ' - Wollstra 

Orðið: 

er merki 

147 = 
okloðer s. á. 

  

tt í Berlin 16. febrúar     
SVO 09 

Samkv. tilkynningu 17. 

i951, fyrir garn og tvinna úr ularlaugum 

fyrir ofna og prjónaða dúka úr þv 

  

09 tilbúnum 

    

109 a gs 
1934, nr. 32 

septen:ber 1934, kl. 3 síðd Buchs Farvefabrik, vi Tilkynnt 21. 

København, Danmörku, og skráseti 

  

  

  

    

„£xfra prima Ávalilel ) 

Buchs kem: Fabrikker 
s KJØBENHAVN, 8. | ) 
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Á ferstrendum, ilöngum miða sést fyrir innan skrautlinur mynd af bakara 180 

með krosslagða handleggi. Þar fyrir neðan standa í umgerð orðin: Gjær- 

pulver. og: „FERMENTA „ og í annari umgerð: Extra prima Kvalitet. en 

neðst ordin: Buchs kem. Fabrikker, Kjøbenhavn, B. 

Samkv. tilkynningu 11. juli 1908, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 18. 

júlí s. á. fyrir lyftiduft, og sú skrásetning síðast endurnýjuð 18. júlí 1928. 

Skrás. 1934, nr. 33. 
Tilkynnt 21. september 1934, kl. 3 sidd., af sama, og skrásett 1. okt. s. á. 

GG EVOLIN 
Samkv. tilkynningu 11. febrúar 1926, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

6. marz s. á. fyrir bökunardutft og lyftiduft. 

  

      

Skrás. 1934, nr. 34. 
Tilkynnt 21. sept. 1934, kl. 3 síðd., af sama, og skrásett 4. okt. s. á. 

Nuralin 
Samkv. tilkynningu 26. ágúst 1921, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 20. 

sept. s. á. fyrir li til heimalitunar. 

Skrás. 1934, nr. 35. 

Tilkynnt 9. ágúst 1934, kl. 12 á hád., af Junkers á Co. G. mb H., verk- 

smiðja og verzlun, Dessau/Anh., Þýzkalandi, og skrásett 27. október s. á. 

— JUNKERS 
Samkv. tilkynningu 13. júní 1933 er merkið skrásett í Berlin 12. októ- 

ber s. á. fyrir: 

Hitateknisk tæki og áhöld, hitaskiptitæki og hluta af þeim, heittvatnsveitur 

og einstaka hluti af þeim, tæki tl framleiðslu á heitu og sjóðandi vatni og gufu, 

sjálfvirkja á volgu, heitu og sjóðandi vatni, vökvaræsis-upphitunartæki, vökva- 

hitageyma (Accumulatorer), gerilsneyðitæki, baðofna, vatnsleiðslur, böð og sal- 

erni, baðker og steypuböð, hitaveitur og einstaka hluta af þeim, upphitunartæki 

59
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og åhåld, hitaofna og eldstæði fyrir loftkennt, fljótandi og fast eldsneyti og raf- 

magn, hitakatla fyrir heittvatnsveitur til upphitunarbúnaðar í iðnfyrirtækjum, 

vatnsgeymsluker fyrir samskonar, lofthitaða miðstöðvarofna, svo og rif- og 

„lamel“-áhöld til hitunar og kælingar með gufu-, loft- eða vökvarekstri, loft- 

ræsi og önnur tæki til lofthreyfingar fyrir vatnshitatæki, vindhlífðarbúnað og 

sogtemprara, rykleiðslur og -rör í eldstæði, bakstraumsörvggi og tæki til burt- 

sogs og þrýstiauknings, loftbreinsunarbúnað, gaseyðandi áhöld og tæki Hl vatns- 

hitunar og til hitunar, suðu og lvsingar, gasveitur og hluta af þeim, suður, steik- 

ingar-, bökunar-, sviðingartæki og -áhöld, eldavélar, bræðsiuofna og Hósáhöld og 

-tæki, brennara fyrir loftkennt og fljótandi eldsneyti, brennaramunnstykki, loft- 

síur og aukatæki við ofangreindar vörur, sérstaklega gas- og vatn-aukalæki, lok- 

ur, snerla, temprara, sérstaklega þrýstitemprara og hitatemprara, hitadreifara. 

öryggisgaslokur, kveikjaðrvggi, vatnsleysisörvggi, reyköryggi, blöndunarbatteri, 

kveikitæki fyrir gas, svo og fyrir gaskveikjara, kælibúnað, kæli- og frystivélar, 

kælitæki og -áhöld, kæli- og frystiskápa og hluta úr þessum vörum, þrýstivélar, 

Þþéttara, eimara, kælislöngur og munnstykki í kælibúnað, flatlokur og aðrar 

temprunarlokur, rafbúin hitatemprunartæki, raf- og hitaþreifara á slík, vísis-, 

reynslu- og mælingabúnað, sérstaklega vatnshæðarmæla, þrýstimæla (Mano- 

metre) og hitamæla, allskonar innanhúss- og eldhústæki. búsáhöld og tæki, 

gljádráttartæki, ryksugur. straujárn, strauvélar, þvottavélar, skoðunarvélar og 

aðrar vélar og áhöld til meðferðar á þvotti svo og þurkskápa. 

Skrás. 1934, nr. 36. 

Tilkynnt 11. ágúst 1934, kl. 11 árd., af General Motors Corporation, verk- 

smiðja, Detroit, Michigan, Bandaríkjunum N.-ÁAmeríku, og skrásett 27. okt. s. á. 

Stafirnir: 

samkv. tilkynningu 28. febrúar 1934 er merkið skrásett í Washington 10. 

júlí s. á. fyrir: Hemlafóður, hemlaskófleti, tengslisplötufleti, súgvélareimar, þétt- 

ingar, hjólataugshlifar úr málmi, bulluhringi og sambandsslöngur við hitunar- 

ofna; viðgerðar- og varahluti við mótorfarartæki sem sé hemlakefli, hemla- 
skó, hemlastengur, hemlalagningskamba, hemlakaðalshvlki, högghemla og 
hluta af þeim, kufangara, framása, nöfhettur, bilfjaðrir, fjaðrablöð, stýrisnibb- 

ur, stýrisnibburif, krónubolta, stýrisásrif og hjólnöf, jafnprýstimótora og við- 

serðar- og varahluti á þá — sem sé kambása, tengistengur, sveifarása, sveifarás- 
iegur, gangásstengur, mismunadrif og hluta af þeim, greinistykki, súgvélar, sús- 

vélakringlur, kasthjól, bullur, bullateina, kippálmur, kippstoðir, vatnsdælur og
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hluta af þeim, lokur, lokuhreyfistengur og lokugorma; tengsli og hluta af þeim 180 

sem sé lengslishús, tengslisplötur, tengslisplötunöf, tengslishrevfivogstengur. 

tengslisskarir, tenglishreyfivogir, tannhjól, kraftyfirfærslutæki og hluta af þeim, 

kraftyfirfærsluhús. kraftyfirfærsluása og universalliði og hluta af þeim. 

Skrás. 1934, nr. 37. 

Tilkynnt 2. okt. 1934 kl. 3 síðd., af Skjelskör Frugiplantage, A/S. Í ramleiðsla 

Skjelskör, Danmörku, og skrásett 5. nóvember s. á. 

00 SPINATIN 
Samkv. tilkynningu 25. apríl 1931 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. maí s. á. fyrir blöndur til að auka lífsafl og mótstöðuafl gegn sjúkdómum í 

hinum mannlega líkama. 

Skrás. 1934, nr. 38. 

Tilkynnt 5. nóv. 1934. kl. 12 á hád.. af Aspro Limited, verksmiðja. Slough, 

Buckinghamshire, Englandi, og skrásett 16. s. m. 

Orðið: 

ASPROS. 

Merkið er skrásett í London 16. apríl 1931, 3. flokki, fyrir meðalablandanir 

handa mönnum. 

Skrás. 1934, nr. 39. 

Tilkynnt 27. nóv. 1984, kl. 4 síðd. af Nu-Enamel Corporation, verzlun 

Chicago, Hlinois, Bandaríkjum N.-Ameriku, og skrásett 30. s. m. 

NU-ENAMEL 
Samkv. tilkynningu 29. júlí 1933 er merkið skrásett í Washington 14. nóv- 

ember s. á. fyrir málningablöndur, emaljemálningu, tilbúið skellakk, farfa, 

lakkmálningu, fljótandi gljááburð á húsgögn og oliugrunnmálningu. 

Ennfremur auglýsist á ný. vegna breytingar á firmanafni tilkvnnanda:
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180 Skrás. 1934, nr. 27. Tilkynnt 27. júlí 1934, af H. W. Lange & Co., A/G., 
imölunarverksmiðja, Altona (Elbe), Þýzkalandi, og skrásett 7. september s. á. 

HE ALBIS 
samkv. tilkynningu 11. marz 1934 er merkið skrásett í Berlín 31. mai s. å. 

fyrir mjöl og sú skrásetning endurnýjuð 11. marz 1934. 

samkvæmt 10. gr. laga nr. 43, 18. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind 
merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1914, nr. 7. 
Eimskipafélag Íslands h/f, frá 6. júní. 

Skrás. 1924, nr. 1. 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstof A/S, Oslo, frá 10. jan. 

Skrás. 1924, nr. 2. 

Sjóvátryggingarfélag Íslands, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 5. 

Dansk Andels Ægexport, Köbenhavn, frá 1. febr. 

Skrás. 1924, nr. 6. 
(General Motors Corporation, Detroit, N-Am., frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 9. 
A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aalborg, frá 27. marz. 

Skrás. 1924, nr. 10. 

T. Wix & Sons, Ltd., London, frá s. d. 

Skrás. 1924. nr. 14. 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Köbenhavn, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 20. 

Sami, frá 12. júni. 

Skrás. 1924, nr. 24. 

Mishawka Rubber and Woolen Manufact. Comp., Mishawka, N.-Am., frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 25. 

Sami, frá s. d.
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Skrås. 1924, nr. 28. 180 

Osram G.m.b.H., Kommanditgeschellschaft, Berlin, frå 16. juni. 

Skrås. 1924, nr. 29. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 30. 

J. SS. Fry & Sons, Ltd., Bristol, Englandi, frá 5. júli. 

Skrás. 1924, nr. 31. 

Colgate-Palmolive-Peet-Comp., Chicago, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 32. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 34. 

Stanco Incorporated, Wilmington, N.-Am., frá s. d. 

Skrás. 1924. nr. 35. 

Wanderer-Werke A/G, Sehönau, Þýzkalandi, frá 22. júli. 

Skrás. 1924, nr. 36. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 37. 

H/f Hamar, Reykjavík, frá 23. ágúst. 

Skrás. 1924, nr. 38. 

Aarhus Oliefabrik A/S, Aarhus, frá 17. oktbr. 

Skrás. 1924, nr. 39. 

The B. F. Goodrich Company, New York, frá 22. nóvbr. pan 

Ennfremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 

kvæmt 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1914, nr. 4. 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Köbenhavn, ÍA. marz. 

Skrás. 1914, nr. 5. 

Thor E. Tulinius, Köbenhavn, 25. april. 

Skrás. 1914, nr. 6. 

Blyth £ Platt, Ltd., Watford, Englandi, 6. Júni. 

Skrás. 1924, nr. 7. 

Edward Young & Co., Ltd., London, 9. febr.
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180 Skrås. 1924, nr. 17. 

Jens Georg Nielsen, Köbenhavn, 29. marz. 

Skrás. 1924, nr. 33, 

Standard Oil Company, Bavonne, N.-Am., 5. júlí. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavik, 

31. des. 1934, 

181 SKRÅ 
yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1934. 

í. Hf. Súkkulaðiverksmiðjan Sirius, Reykjavík. 

Hf. Timburverzlunin Skógur, Reykjavík. 

3. H.f. Huginn, Ísafirði. 

1. Olíufélagið Atlantic h.f., Reykjavik. 

3. Raftækjaheildsalan h.f., Reykjavík. 

6. Fiskveiðahlutafélagið Pétursey, Hafnarfirði. 

7. Hiutafélagið Amanti, Reykjavík. 

5. Sleindórsprent h.f., Reykjavík. 

9. Eimskipafélagið Fram, Reykjavik. 

10. Alþýðuhús Reykjavíkur h.f., Reykjavík. 

il. Hlutafélagið Hampiðjan, Reykjavík. 

Í2. H.f. Vestfjarðabáturinn, Ísafirði. 

182 SKRÁ 
yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1934. 

Í. Sæmvinnufélagið Gullfoss. 

2. Pöntunarfélag Eskfirðinga, Eskifirði. 

Samvinnufélagið Sólmundur, Akranesi. 

Bvggingarfélag Alþyðu, Hafnarfirði. 

3. Bvggingarfélag sjálfstæðra verkamanna í Reykjavík. 

6. Samvinnufélagið Tindastóll, Sauðárkróki. 

#2 Samvinnufélag Seyðfirzkra sjómanna, skammstafað S. 8. 8. Seyðisfirði. 
6. Bvggingar-samvinnufélagið Þórsmörk, Beykjavík. 

9. Bryggjufélag úlgerðarmanna á Stokkseyri (B. F. TU). 

10. Byggingarfélag Vestmannaeyja. 
} I. Bvggingarsamvinnufélagið. Félagsgarður, Reykjavík. 
12. Samvinnufélagið Þórhaddur á Stöðvarfirði.
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REIKNINGUR 183 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen árið 1935. 

Tekjur: 

í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1933, bls. 123 12): 

a. Fasteignaveðslán .....000.0 0... kr. 89150.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps 2oocc0 0 -— 73500.00 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða Qococccen 16607.17 

d. Veðdeildarbréf ......00 
8200.00 

ce. Bankainnstæða .....0000 000. —— 9771.92 
——— kr. 191229.09 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum ....00.0 kr. 4177.99 

b. láni Biskupstungnahrepps 20.20.0000... 375.00 

c. —— Söfnunarsjóðsinnstæðu 20.00.0000 2035.05 

d. veðdeildarbréfum #0... 
344.25 

e. bankainnstæðu .....c00 - 573.63 
—.— 1505.90   

Kr. 138754.99 

í. Tillag til Staðarfellsskólans 22.00.0000... rer ere k ker rree kr. 1036.09 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán .....0000.0. 0. kr. 78650.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps „0000. 7500.00 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða .......... HR 18612.20 

d. Veðdeildarbréf .....00%0 0 rer ren 7100.00 

e. Bankainnstæða .....0.2.00 0. 22706.70 
—— 134698.90 

Kr. 138751.99 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 91. desember 1934. 

Friðgeir Bjarnarson.
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184 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar árið 1933. 

Tekjur: 
I. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Lán Reykjavíkur 20.00.0000. kr. 1000.00 
b. Veðdeildarbréf Lo. 1400.00 
c. Lán gegn fasteignaveði 2... 78450.00 
d. Innstæða í bönkum 2... 11379.66 

—— kr. 95220.66 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........0.0.. kr. 195.75 
b. láni Reykjavíkur ............. 54.00 
Cc. fasteignaveðslánum  .................. 3972.50 
d. —- bankainnstæðu .......0.0.0.000 369.84 

—.2 4592.09 

Kr. 99821.75 
Gjöld: 

1. Veittur styrkur Símoni Jóh. Ágústssyni ss. kr.  3000.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðdeildarbréf „0... kr. 4300.00 
b. Lån gegn fasteignavedi 77850.00 
c. Innstæda í bönkum 2... 14671.75 

96821.75 

Kr. 99821.75 

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. desember 1934. 

Friðgeir Bjarnarson, 

185 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1933. 

Tekjur: 
i. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1938, B. bls. 124): 

a. Veðskuldabréf „...... kr. 101058.20 
b. Lán Laugardalshrepps ................ 7500.00 
c. Bankainnstæða .........0.0. 18168.66 = 

———— kr. 126726.86
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l. 

169 

Flutt kr. 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum „0... ki 1679.30 

b. láni Laugardalshrepps ......0..... 375.00 

Cc. bankainnstædu seernes 831.89 

1934 

126726.86 185 

5886.19 

Kr. 

Eign í árslok: 

132613.05 

a. Veðskuldabréf .......00000 kr. 98050.00 

b. Lán Laugardalshrepps .....0.. 7500.00 

c. Bankainnstæða .......000 0... 27063.05 - 
—————— kr. 132613.05 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, SÍ. desember 1934. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

r. 132613.05 

186 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og 

frú Helgu Zoéga konu hans árið 1933. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári (Stj.tíð. 1933 B., bls. 127): 

a. Á innlánsskírteini í Íslandsbanka ........... kr. 4586.56 

b. Sparisjóðsinnstæða í sama banka .......0... 112.75 

Vextir: 

a. Af fé á innlánsskirleimi 22... kr. 232.17 

b. sparisjodsinnstædu ...cc000. 1.89 

Gjöld: 

Eign í árslok: 

a. Á innlánsskirleimi 02.20.0000 kr. 1818.73 

b. Sparisjóðsinnstæða ....cc0.00 0. 117.64 

Í dóms- og kirkjumålaråduneytinu, 31. desember 1954. 

Friðgeir Bjarnarson. 

  

kr. 1699.31 

237.06 

Kr. 4936.37 

1936.37 

1936.57 

kr. 

Kr.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1933. 

Tekjur: 
í. Eignir frá fyrra ári (Stj.tíð. 1933, Dls. 126) : 

a. Bankavaxtabréf 2... kr. 1000.00 
b. Bankainnstæða .........00. 6309.01 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0000. kr. 180.00 
b. — bankainnstæðu Q......0 272.26 

  

Styrkur veiltur 2222, 
2. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf Lllllll kr. 4000.00 
b. Bankainnstæða Gold. 6602.17 

  
  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 31. desember 1934, 

Friðgeir Bjarnarson. 

ALÞINGISMENN 

KOSNIR ÁRIÐ 1934. 

A. Þingmenn kjördæma. 

Fyrir Vestur-Skaftafellssyslu: Gísli Sveinsson sýslumaður. 
Vestmannaeyjar: Jóhann Þ. Jósefsson konsúll. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

10309.91 

152.26 

10762.17 

160.00 

10602.17 
  

10762.17 

Rangárvallasýslu: Jón Ólafsson bankastjóri og Pétur Magnússon hæsta- 
réttarmálflutningsmaður. 

Árnessýslu: Jörundur Brynjólfsson bóndi og Bjarni Bjarnason skólastjóri. 
Gullbringu- og Kjósarsýslu: Ólafur Thors framkvæmdarsljóri. 
Hafnarfjörð: Emil Jónsson bæjarstjóri. 
Reykjavík: Magnús Jónsson prófessor theol, Héðinn Valdimarsson for- 
stjóri, Jakob Möller bankaeftirlilsmaður. Sigurjón Á. Ólafsson afgreiðslu- 
maður, Pétur Halldórsson bóksali og Sigurður Kristjánsson rilstjóri.



471 1934 

Fyrir Borgarfjardarsyslu: Pétur Ottesen bóndi. 

Myrasýslu: Bjarni Ásgeirsson bankastjóri. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu: Thor Thors framkvæmdarstjóri. 

Dalasýslu: Þorsteinn Þorsteinsson sýslumaður. 

Barðastrandarsyslu: Bergur Jónsson sýslumaður. 

Vestur-Ísafjarðarsvslu: Ásgeir Ásgeirsson forsætisráðherra. 

Norður-Ísafjarðarsýslu: Jón Auðunn Jónsson bæjarstjóri. 

Ísafjörð: Finnur Jónsson framkvæmdarstjóri. 

Strandasýslu: Hermann Jónasson lögreglusljóri. 

Vestur-Húnavatnssýslu: Hannes Jónsson fv. kaupfélagsstjóri. 

Austur-Húnavatnssýslu: Jón Pálmason bóndi. 

Skagafjarðarsýslu: Magnús Guðmundsson ráðherra og Sigfús Jónsson 

kaupfélagsstjóri. 

Eyjafjarðarsýslu: Bernharð Stefánsson bóndi og Einar Árnason bóndi. 

Akureyri: Guðbrandur Ísberg syslumaður. 

Suður-Þingeyjarsýslu: Jónas Jónsson skólastjóri. 

Norður-Þingevjarsýslu: Gísli Guðmundsson ritstjóri. 

Norður-Múlasýslu: Páll Hermannsson bóndi og Páll Zóphóníasson ráðu- 

nautur. 

Seyðisfjörð: Haraldur Guðmundsson bankastjóri. 

Suður-Múlasýslu: Eysteinn Jónsson skattstjóri og Ingvar Pálmason út- 

vegsbóndi. 

Austur-Skaftafellssvslu: Þorbergur Þorleifsson bóndi. 

B. Landskjörnir þingmenn. 

(Skammstafan: A = fyrir Alþýðuflokkinn, B fyrir Bændafokkinn, S = fyrir Sjálfstæðisflokkinn). 

1. landskjörinn þingmaður: Stefán Jóhann Stefánsson hæstaréttarmálafln. (A) 

2. Magnús Torfason sýslumaður (B). 

3. Páll Þorbjörnsson kaupfélagsstjóri (Á). 

L. Jón Baldvinsson bankastjóri (A). 

5 Guðrún Lárusdóllir fátækrafulltrúi (S) 

6. Jónas Guðmundsson framkvæmdarstjóri (A). 

7. Jón Sigurðsson bóndi (S). 

8. Garðar Þorsteinsson hæstaréltarmálaflm. (S). 

9, Sigurður Einarsson kennari (A). 

10. Þorsteinn Briem ráðherra (B) 

11. Gunnar Thoroddsen lågfrædingur (S). 

Varamenn landskjörinna þingmanna. 

Fyrir Alþýðuflokkinn: Pétur Jónsson bóndi. Brúnastöðum í Fljótum, Barði 

Guðmundsson kennari, Beykjavík, Gunnar M. Magnússon kennari. Beykjavík, 

Sigfús Sigurhjartarson kennari, Sætúni. Seltjarnarnesi, og Guðjón B. Baldvins- 

son verkamaður, Reykjavík.
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Fyrir Bændaflokkinn: Stefån Stefånsson bóndi, Fagraskógi, og Jón Jónsson 
bóndi, Stóradal. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Eiríkur Einarsson fulltrúi, Reykjavík. Torfi 
Hjartarson fulltrúi, Akureyri, Þorleifur Jónsson ritstjóri, Hafnarfirði, og Lárus 
Jóhannesson hæstaréttarmálaflutningsmaður. Reykjavík. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR MM. 

ð. desember 1933 var efnafræðingur Trausti Ólafsson skipaður til þess að 
vera yfirlýsismalsmaður frá 1. n.m. að telja. 

o. janúar var Jónasi Sveinssyni héraðslækni í Blönduóshéraði allramildi- 
legast veitt lausn frá embætti frá 1. marz b. á. að telja 

öl. janúar var síra Jakob Ó. Lárussyni, sóknarpresti í Holtsprestakalli undir 
Eyjafjöllum, veitt lausn frá preslskap frá 1. júní n. k. með eftirlaunum. 

2. febrúar var síra Þorvarði Þorvarðarsyni. sóknarpresti í Myrdalsþinga- 
prestakalli, veitt lausn frá embætti frá 1. júni n.k. með eftirlaunum. 

15. febrúar var síra Magnúsi Runólfi Jónssyni sóknarpresti í Slaðarpresta- 
kalli í Aðalvík veitt lausn frá embætti frá 1. júní n.k. með eftirlaunum. 

15. febrúar var Páli Sigurðssyni héraðslækni í Hofsóshéraði allramildi- 
legast veitt lausn frá embætti frá 1. júní þ. á. að telja. 

Vegna fjarvistar forsætis- og fjármálaráðherra Ásgeirs Ásgeirssonar hefir 
Hans hátign konunginum allramildilegast þóknast að skipa dómsmálaráðherra 
Magnús Guðmundsson til þess að veita forstöðu þeim málum, er heyra undir 
forsætisráðherra, og alvinnumálaráðherra Þorstein Briem til þess að annast 
slörf fjármálaráðherra. 

6. marz var síra Árna prófasti Þórarinssyni, sóknarpresti í Miklaholtspresta- 
kalli í Snæfellsnesprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. júní þ. á. að telja. 

Sama dag var síra Pálma Þóroddssvni, sóknarpresti í Hofs- og Fellspresta- 
kalli í Skagafjarðarprófastsdæmi veitt lausn frá embætti frá 1. juni þ. á. að telja. 

7. marz var Jón dýralæknir Pálsson skipaður til þess að vera dýralæknir í 
sunnlendingafjórðungi austan sýslumarka Gullbringu- og Kjósarsýslu og Árnes- 
sýslu frá 1. apríl þ. á. að telja.
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12. marz var Steingrimi Jonssyni bæjarfågeta å Akureyri og sýslumanni í 
1 

Eyjafjarðarsýslu allramildilegast veilt lausn frá embætti frá í. júní þ. á. að telja. 

16. marz var læknir Páll V. G. Kolka allramildilegast skipaður héraðslæknir 

í Blönduóshéraði. 

2. april var Bragi læknir Ólafsson allramildilegast skipaður héraðslæknir 

í Hofsóshéraði frá 1. júní þ. á. að telja. 

8. apríl var sóknarprestur síra Jósef Jónsson skipaður til þess að vera pró- 

fastur í Snæfellsnesprófastsdæmi. 

10. apríl var Guðmundi T. Hallgrímsson héraðslækni á Siglufirði alhamildi- 

legast veitt lausn frá embætti frá 1. júni n.k. að lelja með eftirlaunum. 

21. apríl var dócent Ásmundur Guðmundsson allramildilegast skipaður pró- 

fessor í guðfræðideild Háskóla Íslands. 

17. maí var lögfræðingur Páll Jónsson skipaður til þess að gera lögregln- 

stjóri í Bolungavík. 

95. mai var síra Jón Guðjónsson skipaður til þess að vera sóknarprestur i 

Holtsprestakalli í Bansárvallaprófastsdæmi frá 1. júní þ. á. að telja. 

30. maí var sira Guðbrandur Björnsson skipaður sóknarprestur í Fellspresta- 

lalli í Sléttuhlíð í Skasafjarðarprófastsdæmi frá 1. júní þ. á. að telja. 

11. júní var héraðslæknir Halldór Kristinsson allramildilegast skipaður hér- 

aðslæknir í Siglufjarðarhéraði frá 1. júlí þ. á. að telja. 

s. d. var bæjarfógeti og sýslumaður Sigurður Eggerz allramildilegasl skip- 

aður bæjarfógeti á Akureyri og sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu, frá 1. júlí þ. á. 

að telja. 

Ss. d. var yfirlækni við holdsveikraspitalann í Lausarnesi, Sæmundi pró- 

fessor Bjarnhéðinssvni, samkvæmt beiðni hans, allramildilegast veitt lausn frá 

embætti frá 31. ágúst þ. á. að telja. 

15. júní var síra Jón Þorvarðarson skipaður sóknarprestur í Myrdalsþinga- 

prestakalli í Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi. 

30. júní var sóknarpreslinum í Revnistaðaklaustursprestakalli í Skagafjarð- 

arprófastsdæmi, síra Hálfdáni Guðjónssyni prófasti og vígslubiskup. veitt lausn 

frá embætti frá 1. júlí þ. á. að telja.
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27. juni var rithöfundur Guðbrandur Jónsson löggiltur til þess að vera dåm- 
túlkur og skjalaþyðandi úr danskri tungu og á. 

14. Júlí þóknaðist Hans hátign konunginum allrarmildilegast að útnefna 
prófessora þá Einar skáld Benediktsson, Einar H. Kvaran rithöfund. Guðmund 
Kamban rithöfund, Gunnar Gunnarsson rithöfund og síra Magnús Helgason 
rithöfund. 

16. Júlí var cand. juris Torfi Hjartarson allramildilegas1 skipaður (Gl þess 
að vera bæjarfógeti á Ísafirði og sýslumaður í Ísafjarðarsýslum. 

29. júlí þóknaðist Hans hátign konunginum að skipa Hermann Jónasson 
alþingismann til þess að vera forsætisráðherra og Jafnframt dóms- og kirkju- 
málaráðherra, Eystein Jónsson alþingismann til þess að vera fjármálaráðherra 
og Harald Guðmundsson alþingismann til þess að vera alvinnu- og samgöngu- 
málaráðherra. 

30. Júlí var fulltrúi Gústav A. Jónasson settur til þess fyrst um sinn að gegna 
lögreglustjóraembættinu í Reykjavík. 

160. ágúst var skipuð fimm manna kjötverðlassnefnd eins og hér segir: 
Kaupfélagsstjóri Jón Ívarsson, formaður nefndarinnar, 
forstjóri Helgi Bergs, 

skólastjóri Ingimar Jónsson, 

framkvæmdarstjóri Jón Árnason, og 

bókbandsmeislari Þorleifur Gunnarsson. 

2. ágúst voru fimm menn skipaðir í skipulagsnefnd alvinnumála. Þannig: 
Alþingismaður Héðinn Valdimarsson. formaður nefndarinnar, 
framkvæmdarstjóri Ásgeir Stefánsson, 

bæjarstjóri Emil Jónsson, 

alþingismaður Jónas Jónsson, og 

skólastjóri Steingrímur Steinþórsson. 

Frá 1. september hefir hæstiréttur kosið Einar Arnórsson hæstaréttardóm- 
ara forseta réttarins. 

ð. september var Halldóri Steinssyni héraðslækni í Ólafsvíkurhéraði allra- 
mildilegast, samkvæmi ósk hans, veitt lausn frá embætti frá 1. okt. Þ. á. að telja. 

15. september var héraðslæknir Sisurmundur Sigurðsson allramildilegast 
skipaður héraðslæknir í Hólshéraði.
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19. september var sira Porsteinn L. Jonsson skipadur ll þess að vera sókn- 

arprestur í Miklaholtsprestakalli í Snæfellsnesprófastsdæmi. 

9. október var síra Helgi Konráðsson skipaður til þess að vera sóknarprestur 

í Reynistaðarklauslursprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

12. október var héraðslæknir Árni Árnason allramildilegast skipaður hér- 

aðslæknir í Ólafsvikurhéraði. 

12. nóvember var dr. jur. Þórður Eyjólfsson allramildilegast skipaður til 

þess að vera prófessor innan lögfræðideildar Háskóla Íslands. 

S. d. var cand. med. € chir. Arngrímur Björnsson allramildilegast skipaður 

héraðslæknir í Flatevjarhéraði. 

16. nóvember voru þeir Ari Ó. Thorlacius, Björn Steffensen og N. Man- 

scher, allir í Reykjavík, löggiltir endurskoðendur. 

S. d. var Magnúsi Jónssyni bæjarfógeta í Hafnarfirði og sýslumanni í Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu allramildilegast veilt lausn frá embæti. 

17. nóvember var cand. juris Bagnar Jónsson settur til þess fyrst um sinn 

að segna bæjarfógetaembættinu í Hafnarfirði og sýslumannsembættinu í Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Hans hátign konungurinn hefir allramildilegast sæmt þá heiðursmerki 

Fálkaorðunnar, sem taldir eru hér á eftir. 

Stórkrossinn: 

t. júní. Sendiherra Norðmanna í Kaupmannahöfn, H. E. Huitfeldt 

S. d. Fyrrv. Statsminister i Noregi Ivar Lykke. 

S. d. Fyrrv. rådherra í Noregi T. Andersen-Rvsl. 

11. sept. Sendiherra Póllands í Kaupmannahöfn Michel Sokolnieki. 

S. d. Símastjóri í Svíaríki, Generaldireklör. greifi Henning Adolf Hamilton. 

14. nóv. Fyrrv. utanríkisráðherra, fríherra Marks von Wiirtemberg. Svíþjóð. 

s. d. President i Kungl. Svea Hovrått Lars Birger Ekeberg, Svíþjóð. 

Stórriddarakrossinn með stjörnu: 

12. marz. Forstjóri Serumstofnunarinnar í Kaupmannahöfn Thorvald 

I. M. Madsen.
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marz Medicinaldirektér, dr. med. Johannes Frandsen, Kaupmannahåfn. 
. d. Dr. jur. & phil. Eric Winter, Berlin. 

d. Pråsident Alfred R. Giese, Berlin. 

d. Oberregierungsrat, dr. Eichelbaum, Berlin. 

d. Ministerialdirektor, dr. Köhler, Berlin 

des. Professor, dr. phil. Niels Erik Nörlund, Kaupmannahöfn. 
d. Oberstlöjtnant, Peter Frederik Jensen, Kaupmannahöfn. 

„ d. Póstmálastjóri Noregs Klaus Helsing. 

Stórriddarakrossinn: 

marz. Skrifstofustjóri í innanríkisráðuneytinu danska, Aage Finsen. 

mai. Skrifstofustjóri í verzlunarmálaráðunevti Póllands, Dr. RBosinski. 

Júni. Bankastjóri í Handelsbanken, 0. Hedegaard, Kaupmannahöfn. 

d. Bankastjóri í Handelsbanken, E. L. P. C. Kauffmann, Kaupmannahöfn. 

d. Aðalræðismaður Danmerkur í Gautaborg. Holger Holm. 

d. Direktör Ernst Kolbert, Stokkhólmi. 

d. Handelsraad S. H. Johannessen, Oslo. 

d. Telefondirektör M. L. Kristiansen, Oslo 

d. Generalintendant, Oberst Alfred Zimmer, Oslo. 

. sept. Dr. H. G. Cannegieter, De Bilt, Hollandi. 

d. Premierlöjtnant J. H. van Giessen, Hollandi. 

d. Gárdbruker Anders Fjeldsted. Noregi. 

d. Fyrrv. Storngsmand Peter P. Næsheim, Noregi. 

okt. Bankastjóri Lars Gundersen Grönvold, London. 

nóv. Fyrrv. forseti sameinaðs Alþingis, sýslumaður Magnús Torfason. 

des. Fyrrv. héraðslæknir Davíð Scheving Thorsteinsson. Bevkjavík. 

d. Sendiherrafrú Georgia Björnsson, Kaupmannahöfn. 

d. Stórmeistari Oddfellow-reglunnar á Íslandi, hæstaréttarmálaflutnings- 

Egsert Claessen, Reykjavík. 

d. Yfirlæknir, dr. med. Gunnlaugur Claessen, Bevkjavík. 

d. Skipstjóri Einar Stefánsson, Reykjavík, 

d. Dr. phil. landsbókavörður Guðmundur Finnbogason. Reykjavík. 

d. Skipstjóri Júlíus Júliníusson, Kaupmannahöfn. 

d. Prófessor Ólafur Lárusson, Reykjavík. 

d. Framkvæmdarstjóri Richard Thors, Reykjavík. 

d. Framkvæmdarstjóri Sigurður Kristinsson, Beykjavík. 

d. Bókaútgefandi Sigurður Kristjánsson, Reykjavík. 

d. Prófessor Sigurður Nordal, Reykjavík, 

d. Prófessor, vígslubiskup Sigurður P. Sívertsen, Reykjavík. 

des. Forstjóri Konunglega leikhússins í Kaupmannahöfn, Carl Andreas 

d. Leikari og Sceneinstruktör við Konunglega leikhúsið í Kaupmanna- 

höfn, Anders Thorkild Roose.
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Riddarakrossinn: 

12. marz. Yfirlæknir við Bispebjerg-spítala, dr. med. J. E. Meulengracht, Kbh. 

. d. Yfirlæknir við Viborg Amls- og Bys-Svegehus C. D. Bartels. 

„dd. Yfirlæknir dr. med. Skúli Guðjónsson, Kaupmannahöfn. 

d. Skipstjóri á m/s Dronning Alexandrine, Mikkel M. Emdal, Kbh. 

d. Frú Margrethe Löbner Jörgensen, Haderslev, Danmörku. 

d. Frú Jakobína Johnson, Seattle, Ú. S. A. 

„ d. Herra Einar Hilsen, Minneapolis, U. S. Á. 

júni. Prófessor, dr. phil. Ove Paulsen, Kaupmannahöfn. 

d. Dr. phil. Aage Taaning. Kaupmannahöfn. 

d. Yfirlæknir Ove Strandberg, Kaupmannahöfn. 

d. Professor Magnus Dorthenius Christiansen, Kaupmannahöfn. 

d. Direktör Holger Vilhelm Jensen, Kaupmannahöfn, 

„ d. Vicekonsul Kaj Vilhelm Grum, Oslo. 

d. Direktör N. P. Christensen, Hellerup, Kaupmannahöfn. 

d. Ekspedilionssekretær J. A. Krag, K.höfn. 

d. Dekorationsmaler Laurils Pedersen, Aalborg. 

d. Skrifstofustjóri í D. F. D. S., Georg Andersen, Kaupmannahöfn. 

d. Fulltrúi á skrifstofu norska Stórþingsins P. A. Wessel-Berg, Oslo. 

d. Tilf. Rektor, Lektor, dr. phil. F. K. Jóhannesson, Lidingð, pr. Stokkh. 

1. sept. Landbrugssekretær Rasmus Johan Askeland, Oslo. 

A 

d. Kaupmaður Matthias Olai Kalland, Bergen. 

d. Sergent í flugsveit Hollands H. Bosch, Hollandi. 

d. Sergent í flugsveit Hollands C. v. d. Leden, Hollandi. 

d. Dr. phil. Niels Nielsen, Kaupmannahöfn. 

d. Fyrv. aðalræðismaður John Fenger, Reykjavík. 

„ d. Skipstjóri Jón Oddsson, Hassel, Hull, Englandi. 

des. Frú Kristin Ólafsdóttir, Nesi á Seltjarnarnesi. 

d. Prófastur Ásmundur Gíslason, Hálsi í Fnjóskadal. 

d. Skáldið Guðmundur Friðjónsson, Sandi. 

d. Bóndi Guðmundur S. Jónsson, Sveinseyri. 

. Fyrv. bankagjaldkeri Jón Pálsson, *eykjavik. 

d. Skrifstofustjóri Alþingis Jón Sigurðsson, Reykjavík, 

d. Bankafulltrúi Martin Bartels, Kaupmannahöfn. 

d. Hreppstjóri Magnús Gíslason, Eyhildarholti, Skagafirði. 

d. Bóndi Magnús Stefánsson, Flögu, Vatnsdal. 

d. Héraðslæknir Ólafur Finsen, Akranesi. 

d. Skipstjóri Pétur Ingjaldsson, Reykjavík 

d. Bakarameistari Stefán Sandholdt, Beykjavík. 

„ d. Skólastjóri Sigurður Jónsson, Reykjavík. 
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„dd. Skólastjóri Valdimar V. Snævar, Neskaupstað.
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Erlend heidursmerki, 
16. jan. boknadist H. h. konungi ad sæma sendirådsritara Tryggva Svein- 

björnsson riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

12. marz var brezkum Proconsul í Reykjavik, Joni Þorvaldssyni, veitti allra- 
hæst leyfi til að bera brezku orðuna „Honorary Member of the Civil Division of 
the Order of the British Empire“. 

I. júní var skipherra Jóhanni P. Jónssyni veitt allrahæst leyfi til að bera 
riddarakross St. Olavsorðunnar 1. fl. 

11. sept. var skrifstofustjóra dr. phil. Páli Eggert Ólasvni og stjórnarráðfull- 
trúa Stefáni Þorvarðssyni veitt allrahæst leyfi til að bera stórriddarakross hinnar 
ítölsku Krónuorðau. 

24. okt. var landssímastjóri G. Hlíðdal veitt allrahæst leyfi til að bera stór- 
riddarakross itölsku Krónuorðunnar. 

10. des. þóknaðist H. h. konungi að sæma landssímastjóra G. Hlíðdal Kom- 
mandörkrossi 1{. Dannebrogsorðunnar. 

20. des. þóknaðist H. h. konungi að sæma vegamálastjóra Geir Zoöga ridd- 
arakrossi Dannebrogsorðunnar 

KONSULAR. 

Í janúar var Kjartan Thors framkvæmdastjóri í Reykjavík viðurkenndur 

forstöðumaður Ítalska konsúlatsins á Íslandi. 

2í. janúar var Niels Leon Jaenson viðurkenndur sænkur aðalkonsúll í 

Reykjavik. 

9. marz var Wilhelm Fegth viðurkenndur vicikonsúll við norska aðalkon- 
súlatið í Reykjavík. 

6. júní var Tómas Tómasson framkvæmdasljóri viðurkenndur eistneskur 

konsúll í Reykjavík. 

9. Júní var dr. Gúinter Timmermann frá Hamborg viðurkenndur þýzkur 

aðalkonsúll í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu frá þýzka aðalkonsúlatinu í Reykjavík hefir þýzka 

vicikonsúlatið á Ísafirði verið lagt niður, og jafnframt hefir umdæmi þess, frá 

Horni að Látrabjargi, verið lagt undir aðalkonsúlatið í Reykjavík. 

26. júlí var Sigurður B. Sigurðsson viðurkenndur brezkur konsúll fyrir 

Ísland með búsetur í Reykjavík 

HEIÐURSGJAFIR. 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Christians konungs IX. árið 1934 hefir atvinnu- 

og samgöngumálaráðunevtið veitt þeim Böðvari Magnússyni, Laugarvatni í 

Árnessýslu, og Sigmundi Jónssyni, Hamraendum í Snæfellsnessýslu, 175 króna 

heiðursgjöf hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað í jarðabótum, byggingum og 

öðru því, seim að búnaði lytur.
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STYRKVEITINGAR 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Frederiks konungs VIII. árið 1934 hefir atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneylið veitt Skógræktarfélagi Íslands. Reykjavík, 400 kr. 

styrk, og Málfundafélaginu Magni, Hafnarfirði, 200 kr. styrk til trjáræktar. 

Úr Styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar hefir atvinnu- og samgöngumálaráðu- 

neytið veitt þessa styrki sem viðurkenningu fyrir björgun manna úr sjávarháska: 

Böðvari Jónssyni, Elliheimilinu, Reykjavík, kr. 100.00. 
Guðjóni Jónssyni, Suðurpól 17, Reykjavík, kr. 125.00. 

Magnúsi Magnússyni, Brunnstig 5, Hafnarfirði, kr. 75.00. 

Magnúsi Skúlasyni, Austurkoti í Vogum, kr. 75.00. 

Sigurði Jóakimssyni, Vörðustig 5, Hafnarfirði, kr. 75.00. 

Sigurði Þórðarsyni, Framnesveg 38, Reykjavík, kr. 100.00. 

Teiti Þorleifssyni, Krosseyrarveg 6, Hafnarfirði, kr. 75.00. 

Þórði Bjarnasyni, Laugaveg 27, Reykjavík, kr. 100.00. 

Þorsteini Oddssyni, Njálsgötu 29 B, Reykjavik, kr. 100.00. 

EINKALEYFI 

14. marz 1934 var Halvor S. Egeberg framkvæmdarstjóra, Oslo, veitt einka- 

leyfi á aðferð til varðveitingar á jurta- og dýraefnum til næringar og nautnar 

ásamt fóðurefnum í upphaflegu ástandi. 
15. marz 1934 var Brödrene A. € 0. Johansen, Kaupmannahöfn, veitt einka- 

leyfi á útbúnaði til hitunar á neyzluvatni. 

1. ágúst 1934 var Norsk Hvdro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, veitt 

einkaleyfi á aðferð og tæki til farmleiðslu á kornóttum afurðum úr fljótandi 

efnum. 
8. desember 1934 var Thomas Lewis Shepherd framkvæmdarstjóra, Brighton, 

Sussex, Englandi, veitt einkaleyfi á útbúnaði til að festa lausa flibba á skyrtur. 

ALÞINGISMENN 
kosnir árið 1934, 

(Viðauki, bls. 470). 

Varamenn þingmanna Reykjavíkur. 

a. Fyrir Alþýðuflokkinn: Pétur Halldórsson skrifari og Einar Magnússon 

kennari. 

b. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Jóhann Möller bókari, Guðmundur Ásbjörnsson 

kaupmaður, Sigurður Jónsson skólastjóri og Hafsteinn Bergþórsson skip- 

stjóri.




