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1 18. jan. 
2 S. d. 

3 19. jan. 

46 S. d. 

4 26. jan. 

5 28. jan. 
6 | 30. jan. 
7 9. febr. 

8 S. d. 

9 | 15. febr. 

41 | 16. febr. 

10 19. febr. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglugerðir o. fl. 

Auglýsing um bann við umferð bifreiða ............ 1 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Eyjólfs Þorleifssonar frá Múlakoti í Fljóts- 

  

Hlið .......000 0000 2 
Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Búða- 

kauptún í Suður-Múlasýslu ......000000000 0. 3 

Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Búða- 

kauptún í Suður-Múlasýslu frá 20. desbr. 1931 .. 71 
Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Margrétar Sigurðardóttur, ljósmóður, á Sáms- | 

stöðum í Hvítársíðu .............0..0 0000. 3—4 
Auglýsing um skirteini fyrir bátaformenn .......... 4—5 

Reglugerð um sundnåm í Svarfaðardalshreppi ...... 6 

Samþykkt fyrir Veiði- og fiskræktarfélagið Laxá á 

Åsum 2... 7—8 
Arðskrá fyrir Veiði- og fiskræktarfélagið Laxá á 

Ásum 2... ever eesernee 9 
Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Myrarækt- 

unarsjóð Garða- og Bessastaðahreppa ............ 9—11 

Bráðabirgðareglugerð um greiðslu útsvara af kaupi 

útsvarsgreiðenda „.........0.02.000 0 ö8—59 

Samþykkt fyrir Fiskræktarfélag Skorradalshrepps .. 11—12
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1 22. febr. Samþykkt um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu) í Dala- 
SNSÍU 0... 12—15 

12 24. febr. Reglugerð um sjúkrahús Tíknarfélagsins Hvítabandið 

i Reykjavik eee ssssrnes 14—16 

12 I. marz | Reglugerð um áhættuflokkun og ákvö 

slysatryggingar .......0..00 000 59— 65 

13 4. marz Reglugerð um viðauka við reglugerð um útv: arpsrek st- 

ur ríkisins frá 2- Í9Ð3Ð lo rrrrere 16 

14 S. d. Arðskrá fyrir veiðifélag Vatnsdalsár vers: HR 1617 
15 8. marz | Gjaldskrá fyrir rafveitu Ísafjarðar .................. 17—19 

35 9. marz Samþykkt fyrir Fiskræktartélag Fljótsdalshéraðs 18—50 
36 d. Gjaldskrå fyrir Fiskræktarfélag Fljåtd: ushérads ...... 50—52 
16 12. marz Staðfesting konungs å skipulagsskrá fyrir Skólabveg- 

ingarsjóð Hólshrepps í Bolungavík ........0...... 19—-20 

17 S. d. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Sæmundar Sæmundssonar og Guðrúnar Gísl 

dottur 2... evrrrreee 21—22 

43 | 17. marz | Reglugerð um barnapråf ...........0 00 65—67 

37 18. marz  Hafnarreglugerð fyrir Þórshafnarkauptún .......…. 52—54 
15 30. marz  Auglysing um breyting å gjaldskrå fyrir rafveitu Pat- 

rekshrepps frá 2. ágúst 1924 ,.............. HA 22—23 

29 31. marz  S. til sýslumannsins í Dalasýslu, um greiðslu á með- 

lögum með óskilgetnum börnum .................. 45 

96 Í. april í Reglugerð um sérstakt kennarapról í söng. handavinnu 
leikfimi, teikningu og matreiðslu ................ 174 

19 7. apríl Reglugerð um sjón og heyrn skipstjórnarmanna 23—24 

20 Sd. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð húsfreyju Guðríðar Sigurðardóttur Líndal á 

Holtastöðum ........... 0 24—25 

2 8. april | Hafnarreglugerð fyrir Hólmav íkurkau tún ...... … 26—32 

22 (14. april Samþykkt um einkasima Bakåsabåa og ; Svínvetning i 
Austur-Hånavatnssyslu 2... rereeee AA 32—34 

39 „26. apríl Reglugerð um innheimtu å kirkjugardsgjaldi „...... . 56—57 
40 (28. april | Reglur um sölu og afhendingu deyfilyfja til geldingar 

húsdýra 2... ensksee D7 
[4 29, april | Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir sjúkrasjóð- 

inn Guðrúnarminning 20.00.0000... HA 68—69 
45 8. mai Reglugerd fyrir Nordur-Isafjardarsyslu .............. 69—71 
417 10. mai Samþykkt um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu) i 

Strandasýslu AÐRIR 71—72 

18 11. mai Samþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu um eyðingu 

sva bak NENNI 12— 18 

49 13. mai Reglugerð um útflutning á ísuðum, nýjum fiski í 

kössum 0... nens resese (3— 15 

30 | 14, mai S. til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjåsarsyslu um 

sveitfesti styrkbega ......00000 0 16 

50 S. d. Reglugerð um gerð og möskvastærð dragnóta, sem 

heimilt er að nota í landhelgi ...... 76
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67 
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21. maí 
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d. 

S. d. 
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I. júni 

ð. Júní 

S. d. 
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7. Juni 

11. juni 

Sd. 

14. júní 

22. Júní 
S. d. 
S. d. 

24, juni 

á samþykkt um lokunartíma 

sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina i 

lýsing um breyting 

  

sbr. breyt- 
   Reykjavík nr. 121 27. nóvember 1934, 

   

    

ingu á Þessari samþykkt frá 19. júlí 1980 200... 

Reglugerð um eftirlit með útlendingum .............. Ð 

Reglugerð um skipun slökkvil og brunamála í Sel- 

fosskauptúni 2... enke krenene 

Samþykkt Í í félags Hvítár og þverár bennar 

Gjaldskrá fyrir Fiskræktarfélagið Hvitá ............ 

S. jarsvslu, um sveitfesti 

  

í Skagafjarðarsýslu, um takmörk 

verzlunarlóðarinnar á Höfn í Hornafirði .......... 

Bráðabirgðaskrá yfir námsbækur, sem úthlutað verð- 

ur samkvæmt ákvæðum laga nr. 82 frá 23. júní 1936, 

um ríkisútsáfu námsbóka .......0000 000 

  

i 
LA 

S. til svslumannsins 

Samþykkt um tokunartíma skósmíðavinnustola i 

Reykjavík .....0.00. 20. ennrenene 

Samþykkt um lokunartíma hárgreiðslustofa í Reykja- 

Vik sense ne enneeerunsnenss 

Samþykkt um lokunartíma rakarastofa í Reykjavík 

Samþykki um lokunartíma sölubúða og takmörkun á 

vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði „............. 

S. til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, um takmörkun 

verzlunarlóðarinnar á Látrum í Aðalvík .......... 

Samþykkt um breyting á viðauka frá 31. júlí 1936 við 

samþykkt um lokunartíma sölubúða í Vestmannaeyj- 
um frá 12. april 1921 

Samþykkt um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð 

    

  

Austur-Húnavatnssýsln ........2.2. 0 

Samþykkt um breyting á sambykkt fyrir sýsluvega- 

sjóð Myrasýslu frå 1. mai 1929 ..0.0.0. 

Samþykkt um breyting å sambykkt nr. 44 16. mai 

1934, um sysluvegasi6d i Skagafjardarsyslu ...... 

S. til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, um takmörk- 

un verzlunarlóðarinnar í Haukadal í Þingeyrar- 
hreppi oo sr eres, 

Auglýsing um breyting á samþykkt um lokunartíma 

sölubúða á Ísafirði frá 7. ágúst 1980 Llllcllll 

Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Evjafjarðar- 

sýslu, um fjallgöngur og fjárskil, frá 16. apríl 
1934, 000... usus eres knnne 

Vatnsveitureglugerð fyrir Neskaupstað ............ 

Gjaldskrá fyrir vatnsveitu Neskaupstaðar ............ 

Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir talsímanot- 

endur í Reykjavík og Hafnarfirði, sem gildir frá 

Í. júlí 1987 22.00.2200 
Reglugerð um gerð og notkun Þifreiða ,............. 
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69 1. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð frá 14. júní 1933 
um raforkuvirki ..........0... 0... 107 

70 (13. júlí Samþykkt um breyting á samþykkt um ýms atriði, 
er snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum frå 16. 
juli 1895 2... nn ennne 108 

71 15. juli Lögreglusamþykkt fyrir Skagafjarðarsýslu .......…. 108—124 
73 S. d. Samþykkt um lokunartíma sölubúða í Akureyrar- 

kaupstað ........... 130— 131 
74 17. juli Auglýsing um staðfesting heilbrigðismálaráðuneytisins 

á breytingu á heilbrigðissamþykkt fyrir Ísafjarðar- 

kaupstað nr. 53 frá 5. maí 1906 ................….. 181— 132 
75 23. juli Reglugerd um fiskumbudastriga ..................… 132—13: 

100 | 17. ágúst  Fyrirmæli um fjallskil, fjårrekstra, fjårflutning og 

um ráðstafanir á sýktu og grunuðu fé í leitum og 

réttum, til varna gegn útbreiðslu borgfirzku sauð- 

fjárveikinnar .........0..0.0. 00 179—180 
101 24. ágúst Gjaldskrá fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Reykjadalsár 181 
103 S. d. Samþykkt fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Núpsár 191— 193 
104 S. d. Arðskrá og gjaldskrá fyrir Fiskræktar- og veiðifélag 

NuUpsår suse ennen rnevrennee AR 193 

105 | 26. ágúst Auglýsing um Þann við heyflutningum um landið, 

vegna borgfirzku sauðfjárveikinnar .............. 194 

106 27. ágúst Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Jónasar læknis Kristjánssonar og Hansínu 

Benediktsdóttur „......0.0.0 .… 194— 195 
97. 30. ágúst Reglugerð um eyðingu refa í Norður-Ísafjarðarsýslu  175—176 

102 31. ágúst  Fjallskilarglugerð fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu ..... 182—190 
107 1. sept.  Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Þingeyjarsýslu ..... 195— 203 
108 4. sept. Samþykkt um vörglu alifugla á Hólmavík ...... … 203 
109 17. sept.  Reglur um skodun å opnum båtum 204—205 
110 | 23. sept. Auglýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðu- 

neytisins á samþykkt um viðauka við lögreglusam- 

Þykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað nr. 82 24. sept. 1929 206 
111 30. sept. | Staðfesting konungs á skiplagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Jóns Ólafssonar, bankastjóra ........000.0.... 206—-207 

114 ð. okt. Auglýsing um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki 215 

115 11. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 7 11. janúar 

1935, um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl. ...... 215—216 

116 „16. okt. Auglýsing um undanþágu útlendinga, sem hingað koma 

til landsins, frá því að hafa vegabréf .............. 217 

117 S. d. Fyrirmæli til sýslumanna, bæjarfógeta, lögreglustjóra 

og annara löggæzlumanna, um framkvæmd eftirlits 
með útlendingum ........%.000.0 0. 217— 222 

118 25. okt. Reglugerð um kosningu og starfsvið iðnráða ........ 223—2 

119 26. okt. Gjaldskrá um vatnsskatt í Suðureyrarkauptúni í Súg- 

andafirði ........0.220 20 225 

120 S. d Reglugerð um vatnsveitu Suðureyrar í Súgandafirði  226—227 

112 27. okt. Reglugerð um loðdýrarækt .............0.. 00... 207 —213



VII 

  

Nr. Dagsetnin Fyrirsögn Blaðsíðutal A g 

  

113 27. okt. | Reglugerð um loðdýralánadeild Búnaðarbanka Íslands  213—214 

121 S. d. Auglýsing um afnám blöndunar smjörs í smjörlíki .. 228 

122 S. d. Auglýsing um meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með 
Óskilgetnum börnum til 14. maí 1940, samkvæmt lög- 

um nr. 839 28. janúar 1930 .....02.2. 000 228—231 

123 1. nóv. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .......... 252 255 

124 | 19. nóv. , Samþykkt um breyting á sambykkt um sýsluveg asjóð 

Austur-Húnavainssvlu frá 2. april 1928 ,,.......... 935 

125 | 27. nóv. Samþykkt um Fiskiræktar- og veiðilélag Úlfarsár 935— 287 

126 8. des. Reglugerð um innkaupsreikninga yfir aðfluttan varning  238— 239 

127 S. d. Reglugerð um skemmtanaskatt .......0..0...... 239—941 

128 283, des. Reglur um flutning å påsti med almenningsbifreidum — 241—2492 

129 31. des. | Reglugerð um gjaldeyrisvei „lun, innflutning o. fl. .... 949 

130 S.d. Reglugerð um vörugjöld til bæjarsjóðs Vestmannaeyja  243—244 

Verðlagsskrár. 

    

76 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 131— 135 

77 Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ............. 136— 137 

78 — Austur-Skaftafellssysl (2... 138— 139 

79 Vestur-Skaftafellssýslu 0... 140—-141 

80 Vestmannaeyjar .......00. . 142— 143 

81 -  Rángárvallasýslu ......00000 0 1414— 145 

82 - Árnessýslu ........02..0. 0 146— 147 

83 —  Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 

stað og Reykjavík ....000..0. 148— 147 

84 — Borgarfjarðarsýslu ............... NA 150—151 
85 — Mýrasýslu .......0000 0 152— 153 
86 Snæfellsness- og Hnappadalssýslu „.......... 154— 155 

87 — Dalasyslu 2... 156— 157 

88 -  Barðastrandarsýslu .......0.0. 0... 158— 159 

89 — Ísafjarðarsýslu 160— 161 
90 — Strandasýslu 162— 165 

91 — Húnavatnssýslu 2...... 0. .  164— 165 

92 — Skagafjarðarsýslu NR 0 106 167 

93 | Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðarkaup- 

stað a 168— 169 

94 —  Þingeyjarsvslu 40 rs. RENEE 170—171 

Reikningar årid 1936 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

23 Reikningur fyrir minnisvarðasjóð Hannesar Hafstein 34 

26 Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða sn vre. 43 

27 Kanadasjóður til styrktar íslenzkum námsmönnum .. 13—44 

28 Reikningur fyrir berklavarnasjóð Ólafs Halldórsson- 

ar. konferensráðs, stofnaður samkvæmt erfðaskrá 

árið 1931 Go. IR 44
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149 

150 

158 

159 

160 

161 
162 

163 

Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jóns- 

SONAF suse ennen sneen enresee 
Reikningur yfirtekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

ians konungs hins Tiunda og Alexandrine drottning- 

ar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykja- 

Vik 20... SR 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frede- 

riks konungs Áttunda 2... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

ians konungs Níunda .........0.0. 0000. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórar- 

ins Tulinius ..........0...... 0 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes 

til Grímseyinga ............2 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. 

Fischers suse ennen evne 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs 

Páls Jónssonar ..........000 0. erne 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls 

Jónssonar sees vennerne 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verð- 

ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrver- 

andi Suðuramti ...........0.0.00 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla 

Jóns Nikulánssonar .........00..0 020 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frá Þórunnar 

Hannesdóttur ...........0. 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- 

valdarminning ............0020.0 20 er eene 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 
sem bíða tjón af jarðeldum ........0..20.. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 

anna Jóh. Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðna- 

dóttur 22... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns 

prófasts Melsted og frú Steinunnar Bjarnadóttur 

Melsted ............0 even en eee ennvene 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 

anna Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafs- 

sonar frá Bjargarsteini á Akranesi ................ 

Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur ...... 

Reikningur vfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vest- 

ur-Ísafjarðarsýslu .......0.00.. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna 

  

257 

260 

200—261 

261 

262 

263 

263 

264 

264—265 

265 

266 
266 

267



  

  

   

    

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

171 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs 

Geirs Zoéga kaupmanns og frú Helgu Zoéga konu 

hans 215 

172 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns 

læknis Jónssonar ......0..002 0. 274 

7 Reikningur Liknarsjóðs Sigríðar Melsted 274 
192 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands ................. 377—379 

193 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hann- 

esar Árnasonar fyrir árið 1935 2.2.2. 379 

194 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hann- 

esar Árnasonar fyrir árið 1936 .............. BA 380 

IT. Sjóðir undir umsjón biskups. 
24 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkju- 

SJÓÖS .....00. 35 

25 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði 

Íslands .......0...0 36—40 

137 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðsins  250—251 

138 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kolektusjóðs Jóns 

Eiríkssonar .........000.0 02 251 

139 Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats 252 
140 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats ...... 252—253 

141 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats ...... 253 
142 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs ...... 254 

143 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekku- 
Qlalshjóna .......2.00000 ernnee 254 

144 Reikningur yfir tekjur og gjöld gsjafasjóðs Thóru 
Melsteð ..........0.0 0 ennen rreneee 255 

III. Bankareikningar. 
181 Reikningar Búnaðarbanka Íslands ................. 285 291 

182 Reikningur Kreppulánasjóðs .........0.0000 00. 292—293 

183 Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs ..............., 293—294 

184 Efnahagsreikningur Nybylasjåds ......0.000 0 294—295 

185 Reikningar Útvegsbanka Íslands h.f. ...............…. 296 — 300 

186 Reikningar Landsbanka fslands .................... 301—-320 

IV. Ýmsir reikningar. 
95 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú 

Önnu Claessen ......00. 0 172 
151 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Krist- 

jáns Jónssonar læknis ........0.000.0. 000 245 

132 Snorrasjodur 1930 .......0..00 2 …… 245—246 
133 Reikningur Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands „246 247 
134 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sjóðs Þóru Thoroddsen 217 

135 Reikningur bafnsögusjóðs Reykjavíkur 248 

145 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur- 

Skaftafellsprófastsdæmis .......0..000 0. … 255—-2506



  

Nr. 

  

   

  

Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

146 Reikningur yfir markaðs- og verðjöfnunarsjóð, stofn- 

aður samkv. lögum nr. 75 29. des. 1984 ............ 256 
169 Reikningur Sofnunarsjods Islands .................… 271—272 

170 Jafnaðarreikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 31. desem- 

ber 1936 .....20200.0 272—273 
174 Reikningur yfir tekjur og gjöld S 

á fiskiskipum ...........02.0 00 275 

174 Efnahagsreikningur Samábyrgðar 
UM SEEDEDE SEEDEDE EDER 275—276 

175 Skýrsla um starfsemi Styrktarsjóðs verkamanna- og 

sjómannafélaga í Reykjavík .......0..%000000 0. 277 

176 Rekstursreikningur Byggingarsjods Reykjavikur ..... 277—278 . 5 

176 Efnahagsreikningur Byggins garsjóðs Rey Ki víkur ..... 278 
177 Reikningur yfir tekjur og gjöld Sjómannatryggingar- 

innar árið 1930 .........0200 0 219 

178 Reikningur yfir tekjur og gjöld Iöntryggingarinnar 

árið 1935 ......200020. ener ennenee 279—-280 
179 Efnahagsreikningur Slysatryggingar ríkisins 31. des- 

ember 1939 ....202.20000 0. 280 

180 Reikningur Brunabótafélags Íslands ................ 281—-284 
95 . . 10.5 , oc 195 Reikningur Tryggingarstofnunar ríkisins ......... … 80 — 382 
C . . . . "… + 

191 Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjal- 

arnesþings ...........200 sn ersnrrserne 376 

136 Alþingismenn kosnir årid 1937 .......0..0 00 249—250 

27 þr “ 

187 Hlutafélög .......0.0.000..0 000 BI 321 

188 Samvinnufélög .............00. 000. 321 

c ve . . ad one 
189 Firmatilkynningar .............000 00... 0... 322—352 

c … . … ax“ = 
190 Vörumerkjaauglýsingar .................... 333—375 

Embætti, sýslanir m.m. .........0...00 00...  383—385 

. . ag5 887 
Heiðursmerki ..............000.. 0. 385 — 387 

Konsúlar .......,..0...000 sn . 387 

Styrkveitingar ..........0...%00 0... 387 

Einkaleyfi ............0%020 0 . 387 — 388



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 

Aðfluttur varningur, innkaupsreikningar, 

reglugerð, 238—-239. 
Ahlf, Robert Heinrich, heiðursmerki, 386. 

Akureyrarkaupstaður, lokunartími sölu- 

búða, samþykkt, 130— 131. 

Alfreð Gíslason, lögreglustjóri, 385. 

Alifuglar á Hólmavík, varzla, samþykkt, 

203. 
Almenningsbifreiðar, 

reglur, 241—-242. 

póstflutningur, 

Alþingismenn, 249—-250. 
Andersen, Einer Emmanuel, heiðurs- 

merki, 386. 

Árgjald: isjóður, reikningur, 254. 

Arnalds, Ari, bæjarfógeti og sýslumaður, 

lausn, 383. 

Arnfinnur Jónsson, vara-alþingismaður, 

250. 

Arngrímur Kristjánsson, skólastjóri, 384. 

Árni Árnason, héraðslæknir, 385. 

Árni Björn Árnason, héraðslæknir, 384. 

Árni Friðriksson, deildarstjóri, 383. 

Árni Jónsson, vara-alþingismaður, 250. 

Árni *álsson,  aðstoðarverkfræðingur 

vegamálastjóra, 385. 

Asgeir Åsgeirsson, alpingismadur, 249. 

Auglysing um utkomin låg m. m., 1; 41 

42; 173; 177. 
Austur-Húnavatnssýsla, ss vegasjóður, 

samþykkt, breyting, 101; 23 

Axel Kristjánsson, konsúll, 387. 

B. 
og Svinvetningar, 

32—34. 
gerd, 656—67. 

Bakåsabuar einkasim- 

ar, sampykkt, 

Barnapróf, reglu 

með Óskilgetnum 

—231. 

slysing, 4—5. 

Barnsfeður, meðgjöf 

börnum, auglýsing, 228 

Bátaformenn, skírteini, aug 

Bátar opnir, skoðun, reglur, 204—205. 

Bendix, O., heiðursmerki, 386. 

Benedikt Jónsson, heiðursmerki, 386. 

Benedikt Sveinsson, heiðursmerki, 386. 

Bergström, Einar Fors, heiðursmerki, 385. 

Bergur Björnsson, sóknarprestur, 384. 

Bergur Jónsson, alþingismaður, 249. 

Bernharð Stefánsson, alþingismaður, 249. 

Bessastaða- og Garðahreppur, mýrarækt- 

unarsjóður, skipulagsskrá, staðfesting 

9. 11. 
Bifreiðar, umferðabann, auglýsing, 1; 

notkun og gerð, reglugerð, 125— 130; 
almennings, þóstflutning sur, reglur, 241 

242. 
Bjargráðasjóður Íslands, reikningur, 377 

379. 
Bjarni Ásgeirsson, alþingismaður, 249. 
Bjarni Benediktsson, vara-alþingismað- 

ur, 250. 

Bjarni Bjarnason, alþingismaður, 249. 

Bjarni Guðmundsson, héraðslæknir, 383. 
Bjarni Jónsson, vígslubiskup, 383. 

Bjarni Jósefsson, starfsmaður iðnaðar- 

deildar, 384. 

Bjarni Ólafsson, heiðursmerki, 386. 

Bjarni Snæbjörnsson, alþingismaður, 249. 

Bjarni Þorsteinsson og Þórunn Hannes- 

dóttir, Gullbrúðkaupssjóður, reikning- 

ur, 265. 

Blöndun smjörs, 

auglýsing, 228. 

Borgfirzka sauðfjárveikin, fyrirmæli um 

fjallskil o. fl, 179—-180; heyflutninga- 

bann, auglýsing, 194. 

auglýsing, 215; afnám,



Bowerins, John, konsúll, 387. 

Briem, Vilhjálmur, heiðursmerki, 386. 

3riem, Þorsteinn, alþingismaður, 249. 

Brunabótafélag Íslands, reikningur, 281 

284. 

Brunamálareglugerð í Selfosskauptúni, 

84—91. 

Brynjólfur Bjarnason, alþingismaður 

250. 

386. 

breyting, 

Buckheim, Gustav, hejdursmerki, 

Búðakauptún, hafnarreglugerð, 

auglýsing, 3; 71. 

Búnaðarbanki Íslands, loðdyralánadeild, 

reglugerð, 213 214: reikningar, 285 

291. 

Bygeingarsjóður Reykjavíkur, reksturs- 

  

reikningur, 277—278; 

ingur, 

Bæjarsjóður Vestmannaeyja. 

reglugerð, 243—244 

Bönnelveke, H., heiðursmerki, 386. 

efnahagsreikn- 

  

vörugjöld, 

C. 

Carlsen-Skiðdt, J. C. A. 

280. 

Christian konungur TIX,, 

reikningur, 259. 

Christian konungur Á. og Alex 

heiðursmerki, 

styrktarsjóður, 

andrine 

drotning, styrktarsjóður, reikningur, 

Anna, reikn- 

172. 

Claessen, 

ingur, 

minningarsjóður, 

D. 
Dalasvsla, svartbakseyðing, 

1213. 

Dalhoffslegat, reikningur, 253. 
Daníel Þórarinsson, dyravörður, 

385. 

Davíð Þorsteinsson, heiðursmerki, 386. 

Deyfilyf, sala og afhending, reglur, 57. 

Djörup, L heiðursmerki, 

samþykkt, 

settur, 

aurits Christian, 

386. 

Dragnót, gerð og möskvastærð, reglugerð, 

70. 
E. 

alþingismaður, 249. 

heiðursmerki, 387 

irsson, alþingismaður, 249 

Einar Stefánsson, heiðursmerki, 386. 

Einkaleyfi, 387—388. 

Einkasímar Bakásabúa og 
samþykkt, 32—34 

Ei Árnason, 

Einar M. Einarsson, 
Ei 

    

Svínvetninga, 

XI 

Einvarður Hallvarðsson, formaður og 
framkvæmdarstjóri, settur, 383. 

Eiríkur Einarsson, vara-alþingismaður, 

230. 

Ekknasjóður  Vestur-Skaftafellsprófasts- 

dæmis, reikningur, 255—256. 

Embætti, sýslanir m. m., 383—380. 

Emil Jónsson, alþingismaður, 250. 

Erlendur Þorsteinsson,  vara-alþingis 

maður, 250. 

Erlingur Pálsson, heiðursmerki, 386. 

Eydal, Ingimar, heiðursmerki, 386. 

Eyjafjarðarsýsla, fjallskilareglugerð, 

breyting, 104. 

Eyjólfur Þorleifsson, 

skipulagsskrá, 2. 

Eysteinn 
ráðherra, 

minningarsjóður, 

alþing 

380. 

Jónsson, 

384, 

ismadur, 249; 

F. 

Finnur Gudmundsson, 

deildar, 384, 

starfsmaður fiski- 

Finnur Jónsson, alþingismaður. 249. 

Finsen, Ólafur, héraðslæknir, lausn, 380. 

Firmatilkynningar, 322—352. 

Fischer, W., styrktarsjóður, 

262. 

reikningur, 

"iske, W., gjafasjóður, reikningur, 261. Fiske, W., gjafasjóð | g 261 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikn- 

ingur, 376. 

Fiskræktar- og veiðifélagið Laxá, sam- 

Þykkt, 78; arðskrá, 9; Skorradals- 

hrepps, samþykkt, 1112; Fljótsdals- 

héraðs, samþykkt, 4850; gjaldskrá, 

5052; Hvítár, samþykkt, 9293; 

gjaldskrá, 94—95 ; 

skrå, 181; Nupsår, 

Reykjadalsår, gjald- 

sampbykkt, 191—193; 

ardskrå og gjaldskrå, 193; Ulfarsår, 

samþykkt, 235 237. 

Fiskumbúðastrigar, reglugerð, 132 133. 
a 

Fiskútflutningur, reglugerð, 73— 75. 

Fiskveiðasjóður Íslands, jafnaðarreikn- 

ingur, 272—-273. 

Fjallskilareglugerð fyrir 

sýslu, breyting, 104; 

syslu, 182--190; 

195—-203. 
Flekkudalshjón, 

ingur, 2604. 

Fljótsdalshérað, 

þykkt, 48—30; 

Evjafjarðar- 

Vestur-Ísafjarðar- 

Suður-Þingeyjarsýslu, 

minningarsjóður, reikn- 

fiskræktarfélas 

gjaldskrá 50—52. 
sam- 

 



ATI 

Fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, 

þykkt, breyting, 108. 
Sani- 

G. 
Garða- og Bessastaðahreppur, myrarækt- 

unarsjóður, skipulagsskrá, staðfesting, 

9— 11. 

Garðar Þorsteinsson, alþingismaður, 250. 

Gigas, V., styrktarsjóður, reikningur, 260 

261. 

Gísli Guðmundsson, alþingismaður, 249. 
Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, 

reikningur, 264—-265. 

Gísli Pétursson, héraðslæknir, lausn, 383. 

Gísli Sveinsson, alþingismaður, 249. 

Gjaldeyrisverzlun, innflutningur o. fl, 

reglugerð, breyting, 215-216; reglu- 

gerð, 242. 

Gjerlöff, Christian, heiðursmerki, 386. 

Grunnet, Niels, heiðursmerki, 386. 

Guðjón Jónsson, styrkveiting, 387. 

Guðmundur Árnason, heiðursmerki, 386. 

Guðmundur Ásbjörnsson, vara-alþingis- 

maður, 249, heiðursmerki, 386. 

Guðmundur Björnsson, sýslumaður, 

lausn, 383. 
Guðmundur 

386. 

Guðmundur Eiríksson, vara-alþingismað- 

ur, 249. 

Guðrún Lárusdóttir, alþingismaður, 250. 

Guðrúnarminning, sjúkrasjóður, skipu- 

lagsskrá, 6869. 

Guttormslegat, reikningur, 252. 
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H. 
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samþykkt, 99— 100. 
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S., 48. 
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Heyflutningar, bann, auglýsing, 194. 
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ingur, 357. 

Hjálmar Vilhjálmsson, 

sýslumaður, 384. 
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lúsdýra-geldingar, deyfilyfjasala- og af- 

hending, reglur, 57. 
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Ingvar Pálmason, alþingismaður, 249.
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Stjórnartíðindi 1937, B. í i 1937 

Jtkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1937. 

1957, undirskrilað af konungi 26. 1937 (nr. 1) 

  

Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar mánudaginn 15. febrúar 
09% f J syge 

Konungsbréf um | ndirskrifað af konungi sama dag (nr. 2). 
duglýsing um reglugerð fyrir Menntaskólann í Reykjavik, undirskrifuð af 

isiumálaráðberra 
            

7. april 1956, um frestun á framkvæmd 
nr #2. lr lúga nr. 26, 1. febrúar 1956, um alþýðniryggingar, undir- 

Ög um framlenging á gildi le 

  

   nt 35, um skuldaskilas jod velbåtaeigenda, 

er, sét j, undirskrifað af konungi 20. april    

  

dirskrifað af konungi sama dag Opið bréf um nýjar kosningar til Á 

(ar. 7) 

Lög um bre oyting á lög 

  

um kosningar Ul Alþingis, undir-    

  

    
    

  

St kvifuð af 

hendur ríkisarfa í fjarvísi 

eim allur og tekinn við 

rikissljórn, 

Log um breylin d logi nr. 55, 7. 

  

bann gegn dragnolaveiði í 

  

landhelgt, undirsk    um. Dari fjárveikinnar, undirskriluð af     
sy , 

1. mal 

  

AUGLYSING 
x < R sr 18. jan 

um bann við umferð bifreit 

  

    101, 19. túni 1935, er heimilt að banna um-    

  

þann tíma 

na fyrir um- 

egina lítt færa marg: 

sa eða nokkra daga 

irrar nauðsynjar, sem 

  

valdið skemmdum 

          

      

mönnum 

levtu eða 

væði un 

Heimilast 
í héraði, þegar 
holklaka, að augl 

framkvæmd bannsi 

Bann þetta nær þó ekki Hl Þbifre 

um vegina 

    

umferðar Hl læknisvitjunar. 

  

malaráðuneytið, ÍS. januar 1957. 

  

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason 

12. dag mafmánaðar 1997 hikisprentsmidjan Gutenberg



2 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Eyjólfs Þorleifssonar 
18. jan. frá Múlakoti í Fljótshlíð“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 

kirkjumálaráðherra 18. janúar 1937. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Evjólfs Þorleifssonar smiðs frá Múlakoti í Fljótshlíð, 
dáinn að Vestri-Geldingalæk hinn 1. janúar 1919. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Eyjólfs Þorleifssonar. og er stofnaður við 

andlát hans, samkvæmt hans eigin ráðstöfun. 

Stofnfé sjóðsins var upphaflega 400 krónur, en var við árslok 1935 887 átta 

hundruð áttatíu og sjö krónur 23/100. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að styrkja fátæka sjúklinga á sjúkraskvlinu á 

Stórólfshvoli, og skulu ganga fyrir nemendur á skylduvinnuskóla í Rangárvalla- 

sýslu, ef stofnaður yrði samkvæmt lögum nr. 28, 1936. 

3. gr. 

sjóðnum skal stjornad af spitalanefnd sjåkraskylisins å Stårålfshvoli 

I. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda bók yfir eignir hans, árlegar lekjur og gjöld og færa 

inn í hana ársreikning sjóðsins. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Sjóðsstjórnin 

haldi ennfremur gerðabók fyrir sjóðinn, og færi í hana skipulagsskrána. fundar- 

samþykktir, umsóknir um styrk og styrkveitingar, og ástæður fyrir þeim, og annað, 

sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

D. ST. 

Endurskoðun ársreiknings sjóðsins skal framkvæmd af syslunefnd Rangárvalla- 

sýslu, og reikningurinn framlagður á aðalfundi Ul úrskurðar. 

6. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxta í þeim lánsstofnunum, sem hafa tryggingu ríkissjóðs. 

Vextir sjóðsins og aðrar tekjur sem honum kunna að áskotnast. leggist við höfuð- 

stólinn, þar til hann hefir náð þeirri upphæð, að ársvextir hans nema 120 krónum. 

Úr því má veita ársvextina. ef með þarf, þó aldrei meira en 34 beirra. 

7. gr. 

Að liðnum 50 árum má stjórn sjóðsins breyta skipulagsskrå hans i samræmi 

við breytta tíma, en þó skal sjóðurinn ætlið bera nafn E 

  

'jólfs Þorleifssonar, og styrkja 

þá líknarstarfsemi, sem gert er ráð fyrir í þessari skipulagsskrá, enda fáist konung- 

leg staðfesting á sjálfri breytingunni. 

8. gr. 

Leita skal konungsstadfestingar å skipulagsskrå þessari. 

Björgvin Vigfússon. Erlendur Þórðarson.



  

   

  

um breyting í Suður-Múlasýslu, 

  

ur 8, gr. hafnarr luserðarinnar orði     

  

   

Oll önnur skip, sem til hafnar koma smálest hverri í 
er þau koma á af hverri smá 

sinn er þau komna       

Fyrri málsgrein a.-liðs 

  

nar orðist þannig: 

  

vert skip, sem leggst 

  

1. skal greiða bryggjugjald af 

un skal sleppa. Gjaldið skal rott 

Ólarhring, 1 aura af hverri sm: 

  

netlóstærð skipsins, talið í heilum 

fyrir hvern 'á sólarhring eða hluta af 15 s 

Þó aldrei minna en 2 krónur í hvert sinn. Minni 

j til ja Í 
14 

    
en 12 smålestir skulu 

  

greiða. en vera skyld a sju hvenær sem hafn-       

  

í. febrúar 1937, og 

19. jandar 1951. 

    

   

  

hátt ad man- 96, jan    

      

    

I gr 
2/7 i í “ 17 pe RA FR f; vn ; Í N ip aF I 31 í 14 sjóðurinn er stofnaður með kr. 500.00 Enim hundruð kr. af konum í ( 

bakka- og Síðunúlasóknum 16. til minningar um 40 ára ljósmóðurstörl 
vilårsidu. 

  

étar å Såmsstodum. 

   

  

ið 
(HOC



4 3. Er. 
26. jan Tilgangur sjóðsins er að veita fálækum konum og börnum. er heima eiga Í 

Gilsbakka- og Síðumúlasóknum, hjálp er veikindi bera að höndum. Einnig má veita 

fátækum sængurkonum styrk, ef börf sýnist, þó ekki sé um sérstök veikindi að 

ræða. Þyki eigi ástæða ll úthlutunar eitthvert ár, á nokkru af vöxtunum. eða þeim 

54 öllum, er úthluta má. leggst það sem ekki er úthlutað við höfuðstólinn. Höfuð- 

stólinn má aldrei skerða, 

|. gr 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Oddvitar sóknarnefndanna í Gilsbakka- og Síðu- 

múlasóknum. Hinn þriðji sé kosinn af kvenfélagi Hvílársíðuhrepps. Legegist það félag 

niður, er sóknarpresturinn að Gilsbakka sjálfkjörinn þriðji maður í stjórnina. 

Stjórnin skiptir með sér verkum. 

Stjórnin hefir á hendi fjárreiður og reikningshald sjóðsins. Hún dæmir um 

þörf fyrir styrk og úthlutar honum samkvæmt því. Ætlast er Hl, að stjórn sjóðs- 

ins vinni kauplaust. 

D. gr. 

Stjórn minningarsjóðsins skal hafa serðabók og færa i hana skipulagsskråna, 

umsækjendur um styrk úr sjóðnum, úthlutun styrks tl sjúklinga og ástæður Fyrir 

þeim, fundarsamþykktir og allt annað, er varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóð- 

stjórnin haldi einnig sérstaka bók fyrir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld. 

Reikningar sjóðsins skulu miðaðir við almanaksár og lagðir fyrir endurskoðun 

ásamt sveitarsjóðsreikningi Hvílársíðuhrepps 

6. gr. 

Leita skal konungsstadfestingar å skipulagsskrå bessari. 

7. gr. 

Skipulagsskråin óskast birt í B-deild Stjórnarliðindanna. 

Stofnendur óskuðu eftir því að undirrituð setti ákvæði um sjóð þenna og sam- 

kvæmt því er skipulagsskrá þessi gerð 

Sámsstöðum, 22. ágúst 1936. 

Margrét Sigurðardóttir. 

5 AUGLYSING 
28. jan. um skirteini fyrir båtaformenn. 

Samkvæmt ákvæðum 4. gr. laga nr. 104, 285. juni 1956, um atvinnu vid siglingar 

å islenzkum skipum, hefir så einn rétt til að vera formaður í innanlandssiglingum 

å islenzku skipi 6—15 råmlesta ad stærd, og sem ætlast er til, að komi daglega að 

landi, sem leggur fram vottorð frá siglingafróðum manni, tilnefndum af lögreglu- 

stjóra til 5 ára í senn, eftir tillögum skólastjóra styrimannaskólans í Reykjavík, 

um að hann: 

a. Þekki á áttavita, 
b. kunni alþjóðareglur til að forðast ásiglingu og þekki neyðarbendingar og kunni 

að nola þær, 

c. kunni að setja stefnur og miðanir á sjókort eflir seguláttum, 

d. kunni að nota vegmæli og handlóð í sambandi við sjókort,



e. hafi þekkingu á vitakerfi landsins og björgunarstöðvum og kunni að 

algengustu björgunartæki, 

f. kunni að finna hvenær flóð verður og fjara, 

sg. þekki reglur um lifgun drukknaðra manna, 

1957 

nola 5 

28. jan. 

h. sanni með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem naud- 

svnlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

i. sé 18 ára að aldri, 

Í. sanni með sjóferðabók eða vottorðum, að hann hafi verið háseti eftir 15 

aldur á skipi vfir 6 rúmlestir í 18 mánuði. 

Hinir siglingafróðu menn, sem um selur að framan, skulu skipaðir fyrir 

mörkuð svæði, sem atvinnumálaráðuneytið tiltekur. 

Ráðuneytið ákveður að fyrrgreind svæði skuli vera sem hér segir: 

Reykjavíkurumdæmi: Frá Þjórsá að Hílará. 

Ólafsvíkurumdæmi: Frá Hítará að Búlandshöfða. 

Stykkishólmsumdæmi: Frá Búlandshöfða að sýslumörkum Dalasýslu. 

Dalasýsluumdæmi: F 

fjarðarbotni. 

Flatey 

þeim eyjum, er heyra til Barðastrandarsýslu. 

Patreksfjarðarumdæmi: Frá Látrabjargi að Kópanesi. 

Bíldudalsumdæmi: Allur Arnarfjörður. 

Þingeyrarumdæmi: Allur Dýrafjörður. 

Flateyrarumdæmi: Allur Önundarfjörður. 

Suðureyrarumdæmi: Allur Súgandafjörður. 

Ísafjarðarumdæmi: Frá Gelti að Geirhólma. 

Hólmavíkurumdæmi: Frá Geirhólma að Hrútafjarðará. 

Blönduóssumdæmi: Frá Hrútajarðará að Skagatá. 

Sauðárkróksumdæmi: Frá Skagatá að Haganesvík. 

Siglufjarðarumdæmi: Haganesvík, Siglufjörður og Héðinsfjörður. 

Ólafsfjarðarumdæmi: Ólafsfjörður. 

Akurevrarumdæmi: Frá Ólafsfjarðarmúla að Gjögri. 

Húsavíkurumdæmi: Frá Gjögri að Langanesi. 

Seyðisfjarðarumdæmi: Frá Langanesi að Dalalá. 

Norðfjarðarumdæmi: Frá Dalatá að Gerpi. 

Eskifjarðarumdæmi: Frá Gerpi að Fáskrúðstirði. 

Fáskrúðsfjarðarumdæmi: Fáskrúðsfjörður og að ÁAusturhorni. 

Hornafjarðarumdæmi: Frá Austurhorni að Skaflárós. 

Víkurundæmi: Frá Skaltárós að Þjórsá. 

Vestmannaevyjaumdæmi: Vestmannaevjar. 

Gegn slíku vottorði gefur lögreglustjóri út skírteini, sem veitir rétt til 

    

   

mennsku á skipi 6— 15 rúmlestir að stærð. 

Áfninnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. jundtar 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

ára 

lak- 

á sýslumörkum Snæfellsnessýslu og Dalasýslu að Gils- 

jarumdæmi: Frá Gilsfjarðarbotni, Barðaströnd að Látrabjargi. ásamt 

for- 

Páll Pálmason.



* 

0. jan 

REGLUGERÐ 

um sundnám í Svarfaðardalshreppi. 

  

     Svarfaðardalshreppur skal á 
skála Svarfdæla, að minnsta kosti einn mánuð. Skal kenn 

nri sundkennslu í sund- 

veitt þátttakendum 

  

jar á aldrinum 12 -f6 ára, miðað við nýjár 1g sem heimilisfastir eru 
alshreppi, eru skyldir ad stunda sundnå 

t 
1 af minnsta kosti 8 viki 

íma og eftir þeim reglum, sem sundnefnd ákveður. 

    

Undanþegnir sundnámsskyldu eru: 

a. Þeir, sem að dómi prófnefnda 

  

hf Að cæmil 
Hail Nat seti 

b. Þeir, sem með læknisvottorði sanna, að þí 
heilsubrests. 

rr sundleikni 

  

seli ekki stundað sundnám sökum 

  

Framkvæmd sundkennslunnar annast hreppsnefnd. 
fela framkvæmdina öðrum nefndum (s.s. sundskálanefnd. 
þess 5 manna nefnd innan 

nr , 
Nefnd sú, sem annast 

hann gegni 

al benni heimilt að 

eða 1 
     

          

    

    
kyldu s 

unglingar sæki sundnámið. Hún hefir 

alla, svo og útvegun opinberra styrkja 

    

! er sundkennari 
og einn maður, er sundnefnd velur. Þeii er lokið hafa námi, skulu fá 
prófskírteini undirrituð af prófnefnd. 

    

Kostnaður, sem leiðir af hinni lögskipuðu kennslu, greiðist úr sveitarsjóði. a 
því leyti sem aðrir opinberir styrkir ekki hrökkva í í 
eða eftir áætlun. 

il, annað tveggja eftir reikningi 

  

þessarar r 

vikur, og 

unglingum, 

(6 vikur, 

  

veita undan 

  

sundnámið 

Brot gegn ákvæðun reglugerðar þessarar varða sektum     
100,00. Mál, sem risa út af reglugerðinni, sl   al farið með sem almenn lögreglumál. 

  

Reglugerð þessi. sem samin er samkvæmt lögum nr. 39. 27. júní 1995, stað. 
festist hér með til að öðlast gildi 1. marz 1987. 

  

Ragnar Bjarkan
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SAMPYKKT 4 
- 9. febr 

fvrir Veiði- og fiskræktarfélagið Laxá á Ásum. 

I. gr. 

Félagið heitir: „Veiði- og fiskræktarlélagið Laxá á Ásum“. Heimili þess og 

varnarþing er heimili formanns. 

2. gr. 

Félagssvæðið er Laxá frá Húnaós að Laxárvatni. Þar til heyra þessar jarðir: 

Hjaltabakki, Húnsstaðir, Holt, Hnjúkar, Sauðanes, Hurðarbak, Hamrakot. 

åd. gr 

Tilgangur félagsins er: 

a. Að auka laxgöngu í Laxá, svo sem með byggingu klakstöðvar, flutningi seyða, 

friðun, eyðingu sels og annars veiðivargs. 

b. Að reka laxveiðina í nefndri á með félagsstarlrækslu. 

Heimilt er félaginu, hvort heldur sem er, að leigja veiðina Ll stangaveiða, eða 

að veiða með sameiginlegum veiðitækjum, bar sem bezt hentar í ánni. 

Í. gr. 

Stjórn félagsins skipar þriggja manna nefnd. Skulu þeir kosnir á aðalfundi 

félagsins til þriggja ára Í senn og skipta þeir sjálfir með sér verkum. Enginn félags- 

maður getur skorazt undan kosningu, nema hann hafi verið 6 ár í stjórn. 

D. gr. 

Formaður hefir yfirumsjón með öllum störfum félagsins milli funda, og boðar 

til þeirra og stýrir þeim. Hann er málsvari félagsins út å vid, og ber, ásamt allri 

stjórninni, ábyrgð á öllum fjárreiðum félagsins. Hann hefir á hendi reiknings- 

færslu fyrir félagið og sér um bókun fundargerða. 

Á stjórnarnefndarfundum ræður afl alkvæða. Skylt er formanni að boða til 

fundar, ef meiri hluti stjórnarnefndar óskar þess. Stjórnin fær þóknun fyrir störf 

sín samkvæmt reikningi, er aðalfundur úrskurðar. 

g 

6. gr. 

Stjórn félagsins boðar til aukafundar þegar henni þykir ástæða Hl. eða ef % 

félagsmanna óskar þess út af ákveðnu fundarefni. 

7. gr. 

Stjórn félagsins er heimilt að skuldbinda félagið með lántöku, er nota þarf bl 

stofnkostnaðar þess eða nauðsynlegs rekstrarfjár. 

ð. Er. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ð z 

9, gr. 

Aðalfundur hefir æðsta vald í öllum félagsmálum. Skal hann haldinn fyrir 

febrúarlok ár hvert. Skal hann boðaður skriflega með viku fyrirvara. En séu ein- 

hverjir aðilar búsettir í fjarlægð. skal boða þá með þriggja vikna fyrirvara. 

Á fundinum leggur stjórnin fram endurskoðaða reikninga félagsins fyrir síð-



  

astliðið ár, skýrir frá störfum þess og leggur i åætlun um starfstilhågun og 
starfrækslukostnað fyrir yfirstandandi ár. Aðalf gerir ákvarðanir um, 

eða einhver hluti hans 

kosnir tveir endurskoð- 

æða ræður úrslitum mála. 

  

öllum arði félagsins skuli skipt upp samkvæmi 

  

ur í sjóð til trygginga við rekstur félac 

endur til tveggja ára, er gangi úr siti 

kveðið í sa 

    

  

    
   

nema þar sem öðruvísi er á     
félagsmanna er mættur. Sé fundur Aðalfundur er lögmætur ef helmingur 1 

lögmætur, skal boða til hans á nv og er hann þá lögmætur. sé löglega til hans boðað. 

  

    

    

Félagsmenn bera ábyrgð á if rekstri félagsins leiðir, í hlut- 
falli við gjaldskrá þess og a i arði félagsins. 

Arður þessi eða kostnað fyrir hvert ár. Gjaldskránni má að- 

  

eins breyta eftir sömu reglum 

Gjalddagi á árgjöldum samkvæmt gjaldskrá er fyrir aprílmánaðarlok. Gjöldin 
eru lögtakskræf. 

  

Félagar eru allir þeir eigendur jarða eða 

svæðinu. Fer hver þeirra með eitt atkvæði á 

fleiri að ræða, þá formaður. 

er veiðirétt hafa á félass-    en sé um sameign 

Í3. er, 

Félagsmönnum og öðrum, er á fólagssvæðinu búa, er óheimilt að hafa með hönd- 
x 

um ådråttarnet fyrir lax eda silung, sem og st: 

þau eigi að nota í vatni utan félass: i 

félagssvæðinu, skulu merkt með merki 

neina þeir sanni, að 

    

s er nola á til veiða á 

  

félagsins: 

  

Um veiði til klaks og vísindalegra rannnsókna fer eftir gildandi lögum. 

  

Brot segn samþykkti þessari varða a 1000 kr. scktum, er renna í sýslusjóð, 
og öll veiðarfæri og ólögleg veiði gerð upptæk. 

Í). gr 

Sambykkt félagsins verður aðeins brewtt á aðalfundi. ef 24 fundarma 

þykkja breytinguna, sem sé birt í fundarboðinu. 
HA sam- 

16. gr. 

  

Nú pbpykir æskilegt, ad slita fælagsskapnum og er bad þá heimilt, ef tveir löglega 

  

á 

boðaðir fundir, hvor eftir annan. samþykkja með *s atkv. in. Skuldum og 

eignum félagsins á þeim tima skal jafna á krá.      

    Samþykkt þessi er sett samkvæmt låg nt júni 1932, um lax- og sil- 
ungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í st og     
sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið. 9. febrúar 1937 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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ARÐSKRÁ 8 
i . . 9, febr. 

fyrir Veiði- og fiskræktarfélagið Laxá á Ásum. 

Arður af veiði í fiskihverli félagsins telst í ÁÐ 

jarða á félagssvæðinu, eins og hér segir: 

einingum, er skulu skiptast milli 

Hjaltabakki ...... IR 0. 32 einingar, 3“ 

Húnsslaðir HR 95 23,750 

Holt .............. HR 72 18% 

Hnjåkar ........ . AR … 1 1% 

Saudanes AR … 64 16% 

Hurðarbak .......... FEER 32 8% 

Hamrakot rr 1 0,25% 

Meðan nokkur hluti Húnaóss fellur vestan við Hjaltabakkahólma. ber félaginu að 

greiða fíl Skinnaslaða 6 einingar af veiði Laxár, er takist að jöfnu frá Hjaltabakka, 

Húnsstöðum og Holti. En ef Húnaós brewtir sér þannig. að hann falli allur austan 

við téðan hólma, skal gjald þelta niður falla. 

Arðskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 61, 23. júní 1932, um lax- og sil- 

ungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað. og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atfvinnu- og semgöngumdlaráðuneytið. 9. febrúar 1951. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Myraræktunarsjóð Garða- og Bessa- 9 

staðahreppa, útgefin á venjulegan hált ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 15. tepr. 

herra 15. febrúar 1937. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir Mýraræktunarsjóð Garða- og Bessastaðahreppa. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Mýraræktunarsjóður Garða- og Bessastaðahreppa. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður á sumardaginn fyrsta 1928 með kr. 2000.00 tvö þús- 

und króna gjöf frá Jóni H. Þorbergssyni bónda á Bessastöðum, við burtför hans 

þaðan eftir IH ára dvöl. Allir vextir skulu jafnan leggjast við höfuðstólinn, þar til 

sjóðurinn nemur kr. 20000.00 tuttugu þúsund krónum „Úr því má verja 2% 

vaxta árlega, til styrktar efnalitlum duglegum mönnum, er byggja og rækta nýbyli, 

eða brjóta erfitt land til ræktunar. Þegar alit ræktanlegt land í þessum sveitum er 

ræktað, fellur styrkur þessi til styrktar eða verðlauna fyrir nýbreytni og umbætur 

.



15 

1937 

9 

feb 

10 

á framleiðslu landbúnaðarafurða, svo sem mjólkur-, osta- og smjörbús, ullarvinnu 
eða annars iðnaðar á þessu félagssvæði. Hinn hluti vaxta leggst jafnan við höfuð. 
stólinn. 

3. gr, 
Tilgangur sjóðsins er auk þess, að veita lán til framræslu og ræktunar á myrun 

í þessum sveitum og til fyrirhleðslu Úl sjóvarna vegna myýranna. Skulu lánin veitt 
med 1% lægri vöxtum en útlánsvextir bankanna í Reykjavik ern á hverjum tíma, 
og skulu framkvæmdirnar gerðar undir eftirliti og verkstjórn hæfra manna. Stjórn 
sjóðsins ákveður til hve langs tíma lánin skulu veitt og á hvern hátt endurgreiðslu 
þeirra skuli fyrir komið. Trygging fyrir lánunum skal vera sameiginleg ábyrgð 
þátttakenda í samtakaframkvæmdum eða veði í landi því, sem haft er til ræktunar, 
annars er stjórninni skylt að laka ábyrgð hreppsnefndar, ef um stærri lán er að 
ræða, eða lán eigi fyllilega tryggð. Lán eða styrk má eigi veita til fyrirhleðslu á landi 
sem er i eign hins opinbera. 

|. gr. 
Styrk eða verðlaunum skal jafnan úthlutað eftir fyrirmælum beggja oddvila 

hreppanna og formanns sjóðsins. 

5. gr. 
Hálfan sjóðinn skal jafnan ávaxta Söfnunarsjóði Íslands, en það, sem eigi er 

í útlánum. skal ávaxta í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa jafnan sömu menn og eru Í stjórn Búnaðartélags Garða- 
og Bessastaðahreppa. Endurskoðendur reikninga sjóðsins skulu vera hinir sömu og 
kosnir eru til að endurskoða reikninga búnaðarfélagsins í þessum sveitum. Fari 
svo, að búnaðarfélagið verði lagt niður, skipa hreppsnefndir Garða- og Bessastaða- 
hreppa stjórn sjóðsins eða þeir menn, sem koma í stað hreppsnefndanna, sé nú- 
verandi sveitarstjórnarfyrirkomulagi breytt. Endurskoðendur hreppsreikninganna 
verða þá og endurskoðendur reikninga sjóðsins. Eftir að sjóðurinn er tekinn til 
starfa, skal sjóðsstjórnin leggja reikninga sjóðsins með fvlgiskjölum fyrir svslu- 
nefnd Gullbringusgslu til athugunar og samþykktar ár hvert. 

  

7. gr. 
Sjóðstjórninni ber að halda serðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 

skrána, umsóknir um styrk, verðlaun eða lán úr sjóðnum, tillögur hreppsnefndar- 
oddvilanna og formanns sjóðsins fil styrkveitinga, verðlauna eða lána; Öll fjár- 
framlög úr sjóðnum og ástæður fyrir þeim. lánskjör og tryggingu fyrir lánum. 
fundarsamþykktir og allt annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. Stjórn sjóðs- 
ins ber ennfremur að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld og færa 

í hana ársreikning sjóðsins. Reikningsár sjóðsins sé almanaksárið og skal stjórnin 
hafa gert ársreikninga sjóðsins fyrir febrúarlok ár hvert. 

8. Er. 

Stjórn sjóðsins skal árlega birla reikninga hans í Búnaðarritinu eða öðru víð- 
lesnu búnaðartímariti. 

9. 

Verði þessar sveitir, Garða- og Bessastaðahreppar, innlimaðir í kaupstaðina 
Hafnarfjörð og Reykjavík. fellur sjóður þessi í eign félagsins „Landnám“ eða 

er 

rennur saman við sjóðeignir þess.
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10. gr 9 
Sjóðsstjórnin skal leita konungsstaðfestingar á þessari skipulagsskrá. 15. f 

Í. 

Aðaltilgangi skipulagsskrárinnar má aldrei breyta 

Jón H. Þorheresson. 

SAMÞYKKT 10 
19. febr 

iskræktarfélao Skorradalshrepps. 

  

félagið heilir Fiskræktarfélas Heimili þess og varnarþing 
1 
1 er að Grund í Skorradal 

Verkefni fél ins er að nuka fiskmagn Skorradalsvatns, svo sem með klaki 
» fi e il veiði „mælti verð: 0. H., sem tl veiðiaukningar mætti verð 

    

Sid eru allar þær jarðir, sem lönd eiga að Skorradalsvatni. Eitt at- 

! í félaginu komi fyrir hverja Jörð, en ef fleiri eru eigendur en einn, skal 

hver jarðeisandi e 

elagssvæt 

  

    iði Í ám, sem renna í vatnið 

agsins, skal þá hlutaðeiganda 

að greiða félaginu að fullu þá veiðiaukningu, 

mali dómkvaddra manna. 

atkvæðisréit. Nú kemur upp v 
; 
l 

  

eða úr því, og ver hún talin 

agið og be     land 

1 1. gi 

Stjórn félagsins skipa 

  

formaður, ritari og féhirðir, og skulu þeir 

ár frá stofnun te       kosnir Hl tv ára Í     enn. El igsins skal einn maður 

ganga úr stjórn, eftir hlutkesti, en síðan ganga þeir úr stjórninni einn og tveir bl 

  

skiptis. Stjórn skal kjósa skriflega á aðalfundi, svo og endurskoðendur félags- 

reikninga 

Enginn löglegur félagsmaður getur skorast undan kosningu. nema lögmæt 

forföll banni, eða hann hafi setið igur ár Í sljórn. Á aðalfundi skal og kjósa 

  

>» 

trastjórn 

Stjórnin hefir á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Formaður 

kemur fram fvrir h 

boðar til funda 

md félagsins úl á við, hefir yfirumsjón með öllum störfum 

  

bess, og stýrir þeim. Rilari titlar fundsbækur og skjöl félagsins. 

irðir annast fjárreiðu 
    

Féh þess. 

    

íðalfund halda í maímánuði ár hvert. og skal boða hann með hálfsmán- 

aðar fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur, ef     tin lagsmanna er mættur. Nú 

verður aðalfundur ekki lögmætur, skal þá boða til hans á ný með hálfsmánaðar 

þá sá fundur ávallt lögmætur. 

Á aðalfundi skýrir stj i 

til úrskuri 

  

lvrirvara, og er     1 
1 

frá störfum félagsins á Hönu ári og leggur fram 8 

     ar endurskoðaða reikninga félagsins. Aðalfundur kýs stjórn og endur- Á
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10 skoðendur, samkv. 4. gr.. og tekur ákvarðanir um starfsemi félagsins á komandi ári. 
19. febr. Aðalfundur hefir æðsta úrskurðarvald um öll mál félagsins. Afl atkvæða ræður 

úrslitum, nema um lagabreytingar og félagsslit (sjá 11. og 12, gr.). 

7. gr. 
Sljórnin boðar til funda, þegar henni þykir þurfa, eða ef fjórði hluti Télags- 

manna óskar þess skriflega og tilgreinir fundarefni. 

8. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið 

9. gr. 
Semja Skal skrá, samkv. lögum nr. 61, 23. júní 1932, er syni hluta þann af 

stofnkostnaði og árskostnaði félagsins, sem hverjum félagsmanni ber að greiða. 
Gjaldskrá þessa skal aðalfundur samþykkja. Leita skal staðfestingar sljórnarráðsins 
á samþykkt félagsins og gjaldskrá. Gjalddagi allra gjalda félagsins er 19. október. 

10. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða allt að 200 króna sektum, er renna Í syslu- 
sjóð. Mál út af brotum á samþykkt þessari skal sæta sömu meðferð og almenn 
lögreglumál. 

1. gr. 

Samþvkkt og gjaldskrá félagsins má aðeins breyta á aðalfundi og þó því að- 

eins, að tveir þriðju fundarmanna samþykki. 

12. gr. 
Nú þykir æskilegt að slíta félagsskap þessum. og er það heimilt, ef tveir þriðju 

fundarmanna á tveim lögmætum félagsfundum samþykkja félagsslit. Ef félagið á 
þá ekki fyrir skuldum, skal jafna skuldunum niður á félagsmenn, samkvæmt 

á. Eignir þær, er félagið kynni að eiga, skulu ávaxtast í hreppssjóði Skorra- 

dalshrepps, unz samskonar félagsskapur tekur Hl starfa á þessu svæði. 

  

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61, 23. júní 1932, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga 

að máli. 

dfvinnu- og samgöngumdlaráðuneylið, 19. febrúar 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson 

11 SAMÞYKKT 
febr. ix

 
lv

 

um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu) í Dalasýslu. 

I. gr. 

Sérhverri hreppsnefnd í þeim hreppum sýslunnar, þar sem æðarvarp er, skal 

skylt að sjá um eyðingu svartbaks. 

2. gr. 

Svarftbak skal eyða með skotum. Hreppsnefnd ræður skotmenn, sem til þess eru 

færir, og skulu þeir fara með vitund varpeigenda um lönd þeirra og slvegja semi



minnst æðarfuglinn. Laun skotmanna greiðast samkvæmi lögum um eyðing svart- 
baks, 40 aurar fyrir hvern skotinn svartbak. Skotmenn skulu sanna, hve marga 
svartbaka þeir hafa skotið, á þann hátt að leggja fram á manntalsþingum hægri 
væng fuglsins og skal hann þá um leið ónýttur. Þá er og gjalddagi skotlauna. 

3. gr. 

Svartbak má einnig eyða með eitri, virðist hlutaðeigandi hreppsnefnd sú að- 
ferð nauðsynleg til útrýmingar fuglinum, og skal hreppsnefnd í hverjum þeim 
hreppi, sem eitrun fer fram í, ráða Lil þess vel hæfa og vandvirka menn og ber 
þeim að tilkynna hverjum ábúanda, hvenær og hvar þeir eitra í landi hans. Til eitr- 
unar skal hafa sterkt eitur, en sem Kkvalaminnsl. 

Kostnaður við eitrun greiðist þannig: Sýslusjóður greiði andvirði eitursins, en 
hlutaðeigandi hreppssjóður allan annan kostnað við eitrunina. 

1. gr. 

Eitrun fyrir svartbak fari fram í apríl, mí og júnímánuði og í október 
nóvember ár hvert 

og 

ð. Er. 
Hver sá, er hindrar ráðnar svartbaksskyttur og eilrunarmenn að verki. eða 

ónýtir það sem eitrað hefir verið á einhvern hátt án leyfis hlutaðeigandi oddvita, 
sæti sektum frá 10-100 krónum. Æti það, sem eitrað hefir verið. skal tekið og 
grafið eða brennt innan mánaðar frá því, að eitrun hefir farið fram. 

6. gr. 

Skylt er hverjum jarðarábúanda að eyða öllum svartbakseggjum í landi ábylis- 
jarðar sinnar, eða öllum þeim löndum sem hann hefir umráð vtir, ef þess er kostur. 
Vanræki jarðarábúandi þessa skyldu sína af áselningi eða skevtingarleysi, sæti 
hann sektum frá 50--300 krónum. 

Er hreppsnefndum rétt, ef ástæða þykir tl, að ráða eftirlitsmann, er hafi sér- 
stakt eftirlit með að fyrirmælum þessarar greinar sé hlýtt. og kæri hann talar- 
laust, ef út af er brugðið fyrirmælum hennar. 

7. gr. 
Sektir samkvæmt samþykkt þessari skulu renna í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 
Mál þau, er rísa kunna út af brotum á samþykkt þessari, skal farið með sem 

opinber lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og samþykkt, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 66, 23. júní 1936, til þess að öðlast þegar gildi, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 992. febrúar 1937. 

Hermann Jónasson. 

Pall Pálmason.
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12 REGLUGERÐ 

um sjúkrahús líknarfélagsins Hvítabandið í Revkjavík. 

Í. gr. 

Sjúkrahús Hvítabandsins, nr. 37 við Skólavörðustis hé 

aði. er sjálfseignarstofnun undir umsjón og eftirliti 
r í bæ, ásamt öllum bún- 

sins Hvítabandið 

  

2. gr. 

  

Stofnunin er líknarstofnun og starfar í þeim tilgangi að veita hverjum 

i 
1 

sjúklingi viðtöku (sbr. þó 2. mer. leilar að ráði lógeilts læ     
cg veita honum þá hjúkrun og 
gjörnu verði. 

Sjúkrahúsið helir þó ekki rétt til að aka ll vistar smilandi berklasjúktin: 

né heldur sjúklinga haldna næmum farsóttum, 

sem unnl er og þörf er á, við sann- 

    

  

g1 
Sjúkrahúsið e 33 sjúklinga z 7 

. gr. 

Sjúkrahúsið tekur ekki við sjúklingum, nema fullkomin 

öllum kostnaði at vist þeirra, og heimilt er að krefjast nokkur 

Frá ákvæðum þessarar greinar má því aðeins víkja að bryn 

  

og skal þá þegar sera ráðstafanir Hl að greiðsla verði trveg 

Daggjöld fyrir sjúklinga og greiðslur fyrir annað, sem í té er 

sjúkrahúsráðið með hliðsjón af daggjaldi annara sjúkrahúsa svo lå 
x 1 en þó þannig að hag sjúkrahússins sé borgið. Læknishjálp 

     

    

   sinum lækni samkvæmt samningi þeirra í milli, og eru þær DD 

óviðkomandi. 

Sjúkrahúsráðinu er þó heimilt að ákveða d 
inn'Halin. 

  

að læknishjá 

  

Fastir læknar eru ekki aðrir en yfirlæknir. Heimilt er . i 

ráða fleiri fasta lækna ef þurfa þykir. Tekið verður við sjúklingum frå hverjum 

löggiltum lækni. eflir því sem ástæður leyta og hentugt þykir. 

  

5 

  

6. gr . gr. 

Til þess að stjórna fyrirtækinu er skipuð sérstök nefnd sjúkrahússr: 

sem hefir æðstu stjórn á og umsjón með sjúkrahúsinu og rekstri þess 

Sjúkrahússráðið er skipað fimm meðlimum á bann hátt er hér 

Formaður féla tabandið ei í 

Aðalfundur félagsins kys auk þess 

stjórn félagsins er kosin 

sins Hví     
   

fkjörinn meðlimur råt 

  

einn meðlim í ráðið á sama háll og 

Í upphafi eru þeir kosnir Lveir og ganga síðan úr til 

sá gengur fyrr úr er lengur hetir setið 

Fjórði meðlimur ráðsins, sem skal vera löggiltur endurskoðandi 

ógreidd eru lán þau. sem nú hvíla á þriðja veðrétti í húsinu Skólavö 

tilnefndur af eigendur Pe ss skuldabréfs. Þegar lánið er greitt skal fjórði meðlimur 

ráðsins kosinn árlega af bæjarstjórn Reykjavíkur. enda sé veittur styrkur tl stofn- 
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unarinnar úr bæjarsjóði er nemi a. m. k. 0 

  

90 au. á legudag. Sé slíkur styrkur ekki 19 
veittur, kýs félagið einnig fjórða meðlim ráðsins og gengur þá einn úr þriðja hvert ár. 24. feb; 

Þessi endurskoðandi hefir. auk setu í ráðinu. með höndum viku- eða mánaðar- 
legt eftirlit með reikningshaldi sjúkrahússins. 

Fimmti meðlimur ráðsins skal valinn af hinum fjórum. Ræður afl atkvæða 
úrslitum, en séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns félagsins 

7. gr. 
Sjúkrahússráðið ræður allt starfsfólk stofnunarinnar og segir því upp. Hjúkr- 

unarfólk skal þó ráðið í samræmi við yfirlækni og getur hann sagt því upp í sam- 
ráði við ráðið. 

Hjúkrunar- og annað starfsfólk skal ráðið með sérstökum samningi hverju sinni 
og sömu kjörum og gerist um sambærilegar stofnanir. 

ð. Er. 
Daglegar framkvæmdir annast yfirlæknir, vfirhjúkrunarkona og ráðsmaður eða 

ráðskona sjúkrahússins hvert á sínu sviði, undir yfirumsjón ráðsins, enda sker það 
úr um þau ágreiningsmál, er upp kynnu að koma milli þessara þriggja aðila. 

9. gr. 
Sjúkrahúsráðið heldur fundi svo oft sem þurfa þykir og skulu fundargerðir 

þess bókfærðar. 

Á ráðsfundum ræður afl atkvæða úrslitum. og er fundur lögmætur, ef meira 
en helmingur meðlima er mættur. 

Sjúkrahúsráðið kemur fram gagnvart þriðja manni fyrir stofnunarinnar hönd 
og getur skuldbundið stofnunina og eignir hennar með ályktunum sínum og sam- 
þvkktum. Til þess að veðsetja fasteign félagsins þarf þó samhljóða samþykki allra 
meðlima ráðsins. Það getur og veitt ráðsmanni eða ráðskonu eða einhverjum með- 
líma sinna prókúruumboð fyrir stofnunina. 

10. gr. 
Sjúkrahússráðið sér um að reikningar stofnunarinnar séu vel og sreintlega tærð- 

ir, sjóðir varðveittir tryggilega og rekstrinum hagað þannig. að komist verði sem 
mest hjá allri fjárhagslegri áhættu. 

11. gr. 
Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. Sér sjúkrahússtáðið um að fultn- 

aðarreikningsskil fyrir hvert liðið ár séu til eigi síðar en í febrúarmánuði næsta árs. 
Skulu reikningarnir þá afhentir þar til kjörnum endurskoðendum félagsins til 

athugunar og síðan lagðir fyrir aðalfund félagsins til samþykktar. 
Er samþykki aðalfundar á reikningunum fullnaðarkvittun til ráðsins fyrir 

rekstri öllum á hinu liðna ári. 

12. gr. 
Þegar stofnunin hefir greitt skuldir sínar þannig. að ekki er meira eftir en sem 

nemur helmingi af fasteignamati byggingarinnar, má sjúkrahússtáðið veita þurf- 

  

andi sjúklingum afslátt á greiðslum og jafnvel ókeypis vist, þó aldrei svo að raski 
öruggum fjárhag stofnunarinnar 

13. gr. 

Nánari reglur fyrir stofnunina og starfsemi hennar setur ráðið eftir því sem 
þurfa þykir, svo setur það og starfsmönnum erindisbréf ef ástæða þvkir til.



1937 16 

12 14. gr. 

94, febr. Reglugerð þessi fær gildi er aðalfundur hefir samþykkt hana og heiibrigðis- 

málaráðherra staðfest hana. Henni verður því aðeins breytt að sama aðferð sé höfð. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með. 

Í heilbrigðismalaráðuneytinn, 24. febrúar 1957. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav Á. Jónasson. 

(53 NN A a WT % 

15 REGLU GERD 

i. marz . . 1 , 1... 2 . , NV, 

um viðauka við reglugerð um útvarpsrekstur ríkisins frá 24. janúar 1936. 

Á eftir orðunum: „og er þá uppsögnin bundin við 80. júní sama ár“ i 55. gr. 

komi ny selning svo hljóðandi: Útvarpsnotandi, sem segir upp útvarpsnotum, set- 

ur ekki tekið þau upp að nýju fyrr en að 6 mánuðum liðnum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 68, 28. des. 1934, til 

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

Í kennslumálaráðuneytinu, Á. marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gustav Á. Jónnsson. 

á 4 g7 , í 

14 ARÐSKRA 

t. marz FS xer 7 , 
fyrir veiðifélag Vatnsdalsár. 

Arður af veiði í fíiskihverfi Valnsdalsár telst í 1400 einingum, er skulu skipt- 

ast milli jarða á fólagssvæðinu. svo sem hér segir: 

Hjaltabakki IR AR AR 38 

Skinnastaðir 0... Lo errreene 34 

Aktr .........425 BIÐ HR 62 

Stóra-Giljá IR BA 5 

Beinakelda ............… AR HR | 

Litla-Giljá .......... rr HR | 

Hnausar ...... a rn 88 

Bjarnastaðir ..... rr IR . 50 

Másslaðir sanne ennen eres eres e kr erer ener 12 

Hjallaland benene IR 10 

Hvammur HI HR A 20 

Evjólfsstaðir og Bakki cocccc0 HR 18 

Hof ...sss0rerreree IR 32 

Kötlustaðir 0... a IS 

Gilå ..........… a 0 10 

MararnÚpUr Go HI A 6 

Guðrúnarstaðir 2... . … 2 

Kárdalstunga ......... I HI 1 

Þórormstunga 20... AN 38 

Torfustadakot . . 14



Til suðu og hitunar seh 

Gilá ,. SR 10 

Mardarnupui SRI 

Gudrunarstadir  ........ DS
 

Kårdalstunga 

% Þórormstunga 

Torfustaðakot 

% Forsæludalur 

Grímslunga sn eu. í 
Haukagil sees. sr 46 
Saurbær FAR ener reeee 32 
ÅS rr. FR 14 
Brúsastaðir LL 
Snæringsstaðir Ll 5 
Undirfell 

Kornsá . . FA RA 
Gilsstaðir BR rveree rr. 14 
Flaga sn 14 
Helgavatn . . a 14 
Hnjúkur AR FI 16 
Breiðabólstaður . BR . I 10 
Miðhús 

Vatnsdalshólar rr. 
Sveinsstadir . . … RN 103 
Sleinnes . . RN RIÐ 35 
Levsingjastadis . HR …… [0 

bingeyrar og Geirastaður ollllll eeee 175 

Samtals: 1300 einingar. 
Lråskrå bessi gengur i gildi egar, og skal hån gilda til 31. des. 1940. 
Ardskrå bessi ; í 3 i 

  

løgum     Ålvinnu- og samgøngumdlard ] Jumegylið, á. 

Hermann Jónasson. 

Vigfns Kinarsson. 

í. Verð á raforku. 

Rafveita Ísafjarðar selur raforku á virkjunarsvæði sínu í Ísafjarðarkaupstað NANI . 

  

I, sem aðeins er noluð til almennrar Iýsingar. selur rafveitan um kíló- 

  

stundamala fyrir 75 aura hverja kwst. r mánuðina maí, júní, júlí og 
venjulega Ljósamæla fyrir 7 aura hverja kwst. 

aura hver kwst. Þó má rafveitustjórn semja sér- 
| véla £5 kw. eða stærri, enda sé árleg notkun þeirra 
kustundir 

orku á 7 aura hverja kwst. Þó má rafveitu- 
su til hitunar á húsum fyrir 4 aura hverja kwst.. 

ja megi þeirri notkun upp fyrirvaralaust, ef 

  
  

LA 1 , ir ; 
agúst selur hún DO orkt 1 I 

  

til véla verður seld 

  

1 
Fall Tag 1 ari á 1 staklega um verð á or 

eigi skemmri en 1000 klu 

rafvert:      

  

stjórn fyrst um sinn selja rafor 
en þó aðeins með því skilyrði a 

nauðsynlegt er að áliti rafveitustjórnar. 

14 

Í. marz 

15 

S, marz
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15 D. Orku Lil gåtulysingar selur rafveilan á 20 aura kwst. Þó er rafveitustjórn heim- 

8. marz ilt ad gera sérsamning við bæjarstjórn um verð gölulýsingar, en leggja skal þá 

til grundvallar framanritað verð. 
> 

Um hafnarlysing fer eftir sérsamningi við bæjarstjórn. 

Ef sérstaklega stendur á má rafveitustjórn selja orku eftir sérstökum sann- 

ingum. 

þ
i
n
 

4 
ki

 

I. Mælaleigur. 

Fyrir venjulega einfasa mæla sé leigan í fyrstu L árin 50 aurar á mánuði, en kr 

1.00 á mánuði fyrir venjulega þrífasa mæla. Eftir þann tíma lækki leigan niður i 

95 aura á mánuði fyrir einfasa mæla, en 50 aura fyrir þrífasa mæla. Rafveitan á 

mælana og annast viðhald þeirra á sinn kostnað. 

II. Heimtaugagjold. 

Heimlausasjöldin miðast við fasteignamalsverð húsa með lóðum og mannvirk j- 
od 0 

> M 

um å bann hått er hér segir 

Fasteignamat Hecimtaugargjald 

Kr. Jardstrengur ki Loftlína kr 

2500 30 30 

2500—-5000 65 10 

5000—7500 100 60 

7500—10000 125 75 

10000—12500 140 90 

12500—15000 150 100 

15000—17500 60 105 

17500—-20000 170 110 

20000—-25000 180 115 

25000-—30000 190 120 

30000—35000 200 125 

35000 10000 210 150 

#0000—50000 215 135 

50000— 60000 225 140 

60000— 70000 235 145 

70000—-80000 215 150 

80000—-90000 255 155 

90000—100000 265 160 

100000—125000 280 1706 

125000—150000 295 180 

150000—200000 310 200 

Yfir 200000 kr. 10.00 fyrir hver 50 þús. eða minna fyrir jarðstreng. 

Krónur 5.00 á sama hátt fyrir loftlínu. 

Ef lengd jarðstrengsheimtaugar er meiri en 15 metrar, skal húseigandi kosta 

það sem fram yfir er. Sama gildir um loftlinuheimtaugar sem eru lengri en 40 m 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má rafveitustjórn semja um heimlaugar- 

gjaldið við húseigendur. 

Gjöld þessi mega greiðast með 6 jöfnum afborgunum á 3 árum og séu gjald- 

dagar 1. júní og 1. október ár hvert. 

Þeir húseigendur, er fengið hafa rafmagn leitt í hús sín eða pantað leiðslur fyrir 

1. maí þ. á. fái 20% afslátt á ofannefndum heimlaugagjöldum, miðað við að gjöld. 

in séu greidd á 3 árum samkv. framanrituðu. en séu gjöldin staðgreidd skal geta 

95% afslátt á þeim. 

Gjaldskrá þessa skal endurskoða fyrir Í. janúar 1938
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt v tnalögum nr. 15, 1923, til þess 15 
að gilda frá því að rafveita Ísafjarðar tók til starfa. 8, marz 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. mars 1987. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Skólabyggingarsjóð Hólshrepps, í 16 
Bolungarvík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 12. 
herra 12. marz 1937. Skipulagsskráin er þannig: 

marz 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Skólabvggingarsjóð Hólshrepps. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Skólabyggingarsjóður Hólshre "pps. Heimili hans og varnarþing 
er í Bolungarvík. 

2 gr. 
Sjóðurinn er sjálfstæð stofnun. hefir sérstakt fjárhald og skal vera óháður fjár- 

reiðum sveitarsjóðsins. Ákvæðum þessarar greinar má aldrei breyta. 

3. gr. 
Sjóðurinn er myndadur å timabilinu frå 29, desember 1930 til þessa dags, aðal- 

lega með tekjum af skemmtunum, gjöfum og 500 króna fr amlagi úr sveitarsjóði 
Hólshrepps. Fyrstu tekjur sjóðsins eru 86 krónur, ágóði af skemmtisamkomu, er 
haldinn var í Bolungarvík 26. desember 1930; en fyrstu tildrög til sjóðsstofnunar. 
innar er tillaga frá skólanefnd Hólshrepps um stofnun skólabvggingarsjóðs í hér- 
aðinu, með 500 króna árlegu framlagi úr sveitarsjóði, og að kosin sé 5 manna nefnd 
til að afla sjóðnum tekna. Var tillaga bessi borin tipp og samþykkt á í hreppsnefnd- 
arfundi í Hólshreppi 16. maí 1930. 

Eignir skólabvgsingarsjóðs eru við árslok 1935 kr. 1766.33. í viðskiptabók nr. 
901 við Sparisjóð Bolungarvíkur. 

sj 

Tekjur sjóðsins eru: 
I. Vextir af höfuðstólnum. 
2. Gjafir og áheit, er sjóðnum kunna að áskotnast. 
3. Tekjur af Ýmsri starfsemi, er stjórn sjóðsins hefir með höndum. 
4. Tillög úr sveitarsjóði Hólshrepps. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóði Bolungarvíkur, ef stjórn sjóðsins telur 
það tryggt, en annars í Landsbanka Íslands. bankavaxtabréfum eða ríkisskuldabréf- 
um. Skal sjóðurinn jafnan vera handbær með hæfilegum fyrirvara. 

ð. gr 
> 

Tilgangur sjodsins er: 
I. Að styrkja byggingu vandaðs skólahúss í Bolungarvík. 
2. AX vera til eflingar skólahaldi í Hólshreppi, svo sem til kaupa á kennslutækj- 

um fyrir barnaskólann o. fl.
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6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum, og er hún jafnframt söfnunarnefnd 

fyrir sjóðinn. Skólastjóri barnaskólans skal jafnan vera sjálfkjörinn í stjórnina og 

formaður hennar. Hina 4 stjórnarmennina kýs hreppsnefnd Hólshrepps, á fyrsta 

fundi sínum eftir hverjar aðalhreppsnefndarkosningar. Nú hverfur einhver 

eða einhverjir úr stjórninni, fyrir einhverjar orsakir, og kýs þá hreppsnefndin þeg- 

ar Í stað mann eða menn í staðinn. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins vinnur að eflingu hans á hverjum tíma, hefir á hendi allar fram- 

kvæmdir fyrir sjóðinn og æðsta vald um málefni hans, innan þeirra takmarka, er 

skipulagsskrá þessi setur. Stjórnin hefir á hendi reikningshald fyrir sjóðinn og ann- 

ast allar fjárreiður hans, hún gerir ársreikninga hans í lok hvers almanaksárs. Skulu 

reikningarnir jafnan fylgja sveitarreikningi Hólshrepps ll endurskoðunar og sam- 

þvkktar. 

S. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 

skrána, fundarsamþykktir og annað. sem varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðs- 

stjórninni ber ennfremur að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld og 

færa í hana ársreikning sjóðsins. 

9. ør. 

Höfuðtilgangur sjóðsins er að styrkja byggingu skólahússins. Þó má verja té 

úr sjóðnum til höfuðaðgerðar á barnaskólahúsinu, ef nauðsyn krefur. enda komi 

samþykki stjórnar sjóðsins Gl. Ekki má verja meiru af höfuðstól sjóðsins, hvorki 

til byggingarinnar né höfuðaðgerðarinnar en svo, að jafnan standi eftir að minnsta 

kosti 500 krónur, enda verði unnið að eflingu sjóðsins áfram. 

Þegar byggingu skólahússins eða höfuðaðgerð er lokið, má engu eyða af tekj- 

um sjóðsins fyr en hann er aftur orðinn 1000 krónur; en úr því má verja allt að 

helmingi álegra tekna til kaupa á kennslutækjum fyrir barnaskóla Hólshrepps. til 

lagfæringar á lóð skólahússins og annars þess, er að dómi stjórnar sjóðsins miðar 

skólanum til eflingar og þrifa. Sá hluti tekna sjóðsins. sem ekki kemur til útborg- 

unar samkvæmt þessari grein. leggst jafnan við höluðstólinn. 

Úr því sjóðurinn er orðinn 5000. krónur má verja allt að % árlegra tekna 

hans samkvæmt þessari grein 

10. gr. 

Ekki má taka sjóðinn til notkunar, samkvæmt 5. og 9. grein, nema samþykki 

meiri hluta stjórnar sjóðsins komi til 

ga
 11. gr 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari og óskast skipulags- 

kráin birt í B-deild Stjórnartíðinda Íslands. 

Bolungarvík, 14. des. 1936. 

Í skipulagsskrárnefnd sjóðsins: 

Sveinn Halldórsson, Elísabet Hjaltadóttir, Ólafur M. Ólafsson, 

Bjarni Eiríksson, Aðalsteinn Bjarnason. 

Þannig samþykkt á fundi hreppsnefndar Hólshrepps 15. des. 1936. 

Lögreglustjórinn í Bolungarvík, 15. desmeber 1936. 

Páll Jónsson.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Sæmundar Sæmunds- 17 
sonar og Guðrúnar Gísladóttur“, útgefin å venjulegan hått ad mandatum af dóms. 12. marz 

og kirkjumálaráðherra 12. marz 1937. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sæmundar Sæmundssonar og Guðrúnar Gísladóttur. 

I. gr. y 

Tildrög sjóðsins og tilgangur. 

Sjóður þessi er gefinn til minningar um þau hjónin Sæmund Sæmundsson (d. 
12. sept. 1888), óðalsbónda á Elliðavatni, og konu hans Guðrúnu Gísladóttur (d. 31. 
jan. 1897). 

Gefandinn er bróðursonur Guðrúnar á Elliðavatni, Gísli Björnsson, Laugaveg 

50 í Reykjavík. Gjöfin er ákveðin á sjötugsafmæli hans, 6. nóv. 1936. 
Sjóðurinn er gefinn væntanlegri Hallgrímskirkju í Saurbæ, í þeim tilgangi, 

að vöxtum hans sé varið til viðhalds og endurbóta á kirkjunni (sbr. 4. gr.). 

2. ør 2, ør. 

Sjóðurinn og stjórn hans. 

Gjófin er 5000 fimm þúsund krónur, og afhendist með einu veðdeildar- 
bréfi Landsbanka Íslands, nr. 48. með arðmiðum frá 1. janúar 1937. Og er þess 

óskað, að Söfnunarsjóður Íslands varðveiti sjóðinn og ávaxti hann. 
En að öðru leyti er stjórn sjóðsins falin sóknarnefnd og presti að Saurbæ á 

Hvalfjarðarströnd, eða þeim öðrum, sem kunna að hafa umráðarétt vfir Hallgríms- 

kirkju þar, og þó jafnframt með eftirliti og umráðum biskups, eða þess valdhafa. 
sem fer með biskupleg og þjóðleg yfirráð kirkju Krists á Íslandi. 

3. gr. 

Ávöxtun sjóðsins. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða og ekki annað af vöxtunum en brgnan úl- 

lagðan kostnað. fyrstu 10 árin eftir bvggingarár kirkjunnar. Og ekki heldur að 
þeim ma liðnum % fjórða hluta ársvaslanna. Hann skal árlega leggjast við 
höfuðstólinn. 

I. Jr. y 

Notkun sjóðsins. 

I. Að liðnum 10 árum frá byggingarári Hallgrímskirkju, mega forráðamenn henn- 

ar ráðstafa árlega %; Þremur fjórðu hlutum al vöxtum sjóðsins til að 

viðhalda kirkjunni og endurbæta hana 
2. Þegar kirkjan er sómasamlega útlítandi og þarf ekki meira viðhald, en lög- 

ákveðnar tekjur hennar hrökkva til, þá má nota allt að %4 vaxtanna til bess að 

prýða kirkjuna sjálfa, gripi hennar eða umhverfi. Einnig má veita slvrk til 

prentunar vísindalegs rils um æfi og störf Hallgríms pr. Péturssonar, ef Há- 
skóli Íslands vill dæma ritið viðurkenningarvert. 

ö. Ef hentara þykir má sameina %4 vaxta sjóðsins í fvö ár eða fleiri og nota þá 
>»
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17 
12. marz 

4. 

1. 

9 

3. 

99 

í einu lagi. Að öðru leyti ber að leggja það af þessum vaxtahluta, sem ekki er 
notað, við höfuðstólinn árlega. 

Jafnframt eru það tilmæli gefandans, að eftir hans dag og konu hans, Jóhönnu 
Þorsteinsdóttur (f, 15. ágúst 1872). og einkadóttur þeirra Guðrúnar Gísla- 
dóttur (f. 19. ágúst 1901), þá láti forráðamenn sjóðsins og á hans kostnað, 
annast viðhald varða og umgerða á leiði fyrrnefndra hjóna, Sæmundar og Guð- 
rúnar frá Elliðavatni, sem er austast í miðjum grafreitnum við Suðurgötu í 

Reykjavik. 

”. OT. 8 

Reikningsskil sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins bókfæri árlega reikning hans, og endurskoðendur, er stjórnin 
kýs, endurskoði hann. Síðan ber að birta hann í Lögbirtingablaðinu. 
Eigi má greiða fé úr sjóðnum nema eftir ávísun frá meiri hluta stjórnar Hall- 
gímskirkju, með árituðu samþykki biskups eða jafngildis umboðsmanns. Sé 
og jafnan tilgreint bæði í ávísun og reikningsfærslu til hvers fénu eigi að verja. 
Greiða skal beinan útlagðan kostnað við stjórn sjóðsins og umsjón (bækur, 
prentun, auglýsingar o. s. frv), en enga eða litla þóknun til áskilinna fram- 
kvæmdarmanna, og eigi vfir 5% af vöxtum að þremur fjórðu hlutum árlega. 
Stjórnin heldur gerðabók, er í séu titaðar fundargerðir hennar og annað það, 
er sjóðinn varðar. 

Staðfesting. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari, og síðan prenta hana 
bæði í Stjórnartíðindunum 1937 og sérstaklega til úthlutunar meðal allra forráða- 
manna sjóðsins. 

18 
30. marz 

Reykjavik, 20. janúar 1937. 

(rísli Björnsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir rafveitu Patrekshrepps frá 2. ágúst 1934. 

I. gr. 

Í. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjald fyrir rafmagn til ljósa og útvarpstækja eingöngu skal vera kr. 0.80 fyrir 

kílówattsstund allt árið. 

2. ør 

Aftan við 2. gr. bætist ny málsgrein. svo hljóðandi: 
Við mánaðamótin ágúst september skal þó gjaldkeri athuga um hvað ral- 

magnsnotandi hefir eytt miklu rafmagni samanlagt vfir allt tímabilið. Nemi það 
ekki meiru en sem svarar lágmarksgjaldinu, skal ekki tekið meira, enda þótt eyðsl- 

an suma mánuðina hafi farið fram yfir lágmark. 

3. gr. 

6. gr. ordist bannig: 
Gjöld fyrir rafmagn um mæli og leiga mæla greiðist mánaðarlega eftir á um 

leið og lesið er á mæla. Gjald fyrir rafmagn. sem selt er eftir sérstökum samningi.
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greiðist á þeim gjalddaga, sem til tekinn er í samningnum. Öll rafmagnsgjöld má 18 

taka lögtaki. 30. marz 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 1923, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. og birtist Hl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðaneylið, 30. marz 1937 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson 

REGLUGERÐ 19 
7. april 

um sjón og heyrn skipstjórnarmanna. 

Samkvæmt lögum nr. 104, 23. júní 1986. um alvinnu við siglingar á íslenzkum 

skipum, eru hér með sett eflirfarandi ákvæði um sjón og heyrn skipstjóra, stýri- 

manna og formanna. 
> 

I. gr 

Skipsljórar og slýrimenn á skipum, sem eru yfir 15 lestir, skulu sanna með 

og hinu auganu    læknisvottorði, að þeir hafi minnst sjónskerpuna "% á Öðru aut 

minnst %4 án glerja, eðlilega sjónvídd og að þeir geli að minnsta kosti greint grænt 

ljós frá rauðu ljósi í 6 metra fjarlægð frá Gráfes Votomeler með 3 mm. ljósopi og 

ð ewru og heyri hvíslrödd í 

  

sé eitt kertaljós í mælinum, svo og að þeir hafi heilbri 

minnst 67 metra fjarlægð. Skal í vottorðinu skýrt frá sjónskerpu hvors auga fyrir 

sig án glerja og með glerjum. og ennfremur með hvaða aðferð litskyggni, sjón- 

vidd og heyrn hefir verið ákveðin. 
Vottorð þelta skal endurnýjað á 10 ára fresti. 

gr. 
2. 0 

Formenn á vélbál eða þilskipi 6015 lesta að stærð. skulu sanna með læknis- 

vottorði. að þeir hafi minnst sjónskerpuna “ís á betra auga, en 521 á hinu, án glerja, 

eðlilega sjónvidd, og að þeir geti að minnsta kosti greint grænt ljós frá rauðu í 6 

melra fjarlægð frá Gráfes Fotomeler með 3 mum. ljósopi og sæ eitt kertaljós í mæl- 

inum, svo og að þeir hafi heilbrigð eyru og heyri hvíslrödd í minnst 6—7 metra 

fjarlægð. Skal í vottorðinu skyrt frá sjónskerpu hvors auga fyrir sig án glerja og 

ennfremnr með hvaða aðferð litskyggni. sjónvidd og heyrn hefir með glerjum og 
verið ákveðin. 

Vottorð þetla skal endurnýjað á Í0 ára fresti 

3. gr. 

Nú missir starfandi skipstjóri, stýrimaður eða formaður fyrir slys eða annað, 

sjón eða heyrn þannig. að hann skortir á að uppfylla þær kröfur um sjónskerpu 

eða heyrn, sem gerðar eru í þessari reglugerð, og er þá ráðherra heimilt að veita 

honum undanþágu til skipstjórnarréttinda áfram. enda liggi fyrir skilríki sérfræð- 

inga, bæði augnalæknis (Ceyrnatæknis og kunnåttumanna um skipstjórastörl og 

r eru sjón (heyrn) 

  

        

eftir atvikum vottorð valinkunnra manna. sem nákunnugi 

mannsins og starfssviði hans. er ráðherra metur gild. um að hann hafi eftir atvik 

na með fullkomnu öryggi þeirri skipstjórn- am nægilega sjón (heyrn) til að geg 
L jafnan binda slíkar undanbágur við ákveðin arstöðu, sem um er að ræða, enda ska 

skipstjórnarstörf
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19 
april I sambandi vid åkvædin í Í. og 

ingar fyrir lækna, að það er handhæs 
undan skal þess getið, Hl leiðbein- 

   

      

sönnun fyrir óskertri litskyggni, 
ef lesnar eru skekkjulaust Ishi | itoflur eda ef litir eru 

rétt greindir í Nagels Hitkíki. % é fa með handaútréttingum á 
venjulegan hátt, ef læknirinn veit sig hafa eðlilega sjónvídd, og heyrn nægir að 

    
prófa með hvísli í tilskilinni fjarlægð. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og er jafnframt úr gildi fallin reglugerð um 
sama efni frá 26. janúar 1916 

9 Atvinnu. og samgöngumálariðineylið, 7. apríl 1931 

Haraldur Gudmundsson, 

Pålt Pålmason 

20 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð húsfreyju Guðríðar 
Sigurðardóttur Líndal á Holtastöðum“ útgefin ad mandatum af dóms- og kirkju- 
nálaráðherra 7. apríl 1937. 

Skipulagsskráin er þannig: 

april 

SKIPULAG SSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð húsfreyju Guðríðar Sipurðardóttur Líndal á Holtastöðum. 

FR 

Sjóður þessi er myndaður af Sambandi Austurhúnveinskra kvenna til minn- 
- 1 

( 1 

5. Líndal á Holtastöðum, er andaðist 11, júní 1932. 

  

ingar um húsfreyju Guðr 
Stofnfé sjóðsins er að upphæð kr. 600.08. 

Sjóðinn má auka með samskotum og áheitum 

Tilgangur sjóðsins í Austur-Húnavatnssvslu 
með fjárframlögum úr s) i 
nema minna en 100 kr. i hvert sinn. Sé engi 

til að styrkja, þá má verja fé því, sem 

  

sjóðnum Hl hverrar ekkju aldrei 
j sem stjórnin telur ástæðu 

  

€ 
ætti að koma, ll þess að 

styrkja konur til þess að fara á námsskeið í héraðinu, eða slyðja að því, að náms- 
skeið verði haldin fyrir konur í Austur-Húnavatnssýslu. 

Sjóðinn skal ávaxla í Sparisjóði Ausí 
oc hærri vexti en af venjulegu innlóánsfó, ella sk 

Sölnunarsjóðs Íslands. 

ur-Húnavalassvslu, ef hann vill 1 

kal ávaxla sjóðinn í aðaldeild 

    

Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir 200 kr. má byrja að veita úr honum. 
Aldrei má eyða meiru en helming vaxtanna, en hinn helminginn sk: 
höfuðstólinn, sem aldr Á



0. gr. 
>» 

Stjórn sjóðsins hafa á hendi 3 menn, karlar eda konur: Syslumadur Huna- 

valnssyslu, I madur kosinn af Sambandi Austurhunvetnskra kvenna, og 1 nån- 

asti ætlingi Gudridar S. Líndal yfir 18 ára, sem er í héraðinu. Leggist kvennasam- 

in hliðstæð stofnun komi í staðinn, sem kosið geti fulltrúa, 5 bandid nidur, og eng 
eða enginn ætlingi Guðríðar sé i syslunni, bå taka sæli i stjorninni madur eða 
menn kosnir af syslunefnd. Stjårnin skal starfa kauplaust, en útlagður kostnaður 

skal greiddur af voxlum þeim, er úthluta ber 

6. ur. 

Stjórnin úthlutar því, sem til úthlutunar kemur, í desember árlega, en sé vöxt- 

unum varið il eflingar námsskeiði, þá má úthluta stveknum hvenær sem er á árinu. 

or (. ST. 

Stjórninni ber að færa bók wfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa 

  

ins. Stjórn sjóðsins ber ennfremur að halda gerðabók og 
ána, umsóknir um styrk, styrkveitingar. og ástæður fyrir 

stir og annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

í hana ársreikninga sjó 
1 

    

, 7% . 
færa í hana skipulasss 

  þeim. fundarsamþyk 

5. gr. 

Eftir að farið er að veita styrk úr sjóðnum, skal stjórnin árlega semja reikn- 
ing yfir sjóðinn, og skal hann endurskoðaður og úrskurðaður af sýslunefnd Aust- 
ur-Húnavatnssvslu, og birtur á sama hátt og reikningar sýslusjóðs Austur-Húna- 

vatnssvýslu 

9. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta að 70 árum liðnum. en þó má aldrei skerða 
höfuðstól þann, sem þá er til, og aldrei láta koma til útborgunar meira en % vexti 
af höfuðslólnum. Heimilt er fyri lar konur í Austur-Húnavatnssýslu að breyta 
skipulagsskrá þessari, og skal breytingin gerð á almennum fundi þeirra, sem boðað 

sé til með nægum fyrirvara um ala hreppa sýslunnar. Leita skal staðfestingar á 

breytingum þeim, sem gerðar kunna að verða á skipulagsskránni. 

    

  

Þannig samþykki á fundi Sambands Austurhúnvetnskra kvenna á Blönduósi 

26. maí 1933. 

Ingibjörg Björnsdóttir. Jóhanna A. Hemmert. Hulda Á. Stefánsdóttir.
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21 HAFNARREGLUGERÐ 

april fyrir Holmavikurkauptun. 

L KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

I. gr 

Hólmavíkurhöfn takmarkast að sunnan af línu, er hugsast dregin frá höfð- 
Víðidalsárhöfða utanverðan, og að norð- 

austan af Vallnes1 hornrétt á fyrrnefnda línu. 

  
anum sunnan við Kleilfavör yfir fjörðinn í 

  

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

“ or 2. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin ern í reglugerð bessari, skulu renna í hafnarsjóð 

Hólmaviíkurkauptúns og skal honum eingöngu varið til þess að gera umbætur á 

höfninni og mannvirkjum, er henni heyra til, svo og til reksturs, viðhalds og leið- 

beininga við innsiglinguna.    

manna hafnarnefnd til tveggja ára 

í í Hólmavík, og hefir hún. undir yfir- 
stjórn hreppsnefndar og undir yfirumsjón : ati nnu- og samgöngumálaráðunevi 

ins, framkvæmd hafnarmála. og eftirli 

í senn og skulu a. 

      

lit með höfninni. sér um viðhald og umbætur 

á henni og á eignum hennar, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og ann- 

ast fjárhald hat I narinnar, innheimtu og reikningsskil fyrir hånd hreppsnefndar. 
Ef hafnarnefnd óskar eftir skal hreppsnefnd skipa brygsjuvörð, eftir tilnefn- 

ingu hennar, og gefur hafnarnefnd manni þeim erindisbréf, annars er hafnarnefnd 

hermilt að annast þau störf sjálf. Hafnarnefnd kýs formann úr sínum hóp og er 
hann hafnarstjóri, skal hann vera búsettur í Hólmavík. 

Hreppsnefndin veitir fé úr sjóðnum lil umræddra framkvæmda, eftir tillög- 
um hafnarnelndar, og ákveður hvernig hann sk 

eignum hans, et 

Reikningar h: 

ast og úrskurðast ásamt þeim. 

ul ávaxta, enda ber hún ábyrgð á 

ns og öðrum eignum hreppsfélagsins. 

bafnarsjóðs skulu fylgja sveitarsjóðsreikningunum og endurskoð- 

TIL. KAFLI 

Um almenna reglu. 

ö. EP. 

Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlíta boði hans og banni og ennfremur þeirra starfsmanna, er hafnarnefnd 

setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér åréttur ser af starfsmönnum hafnar- 

innar, gelur hann kært það fyrir hafnarstjóra 

hlýða þegar í stað 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæla allrar kurteisi í starfi sínu 

„ en skipun starfsmannsins ber að
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. 9 
t. gr. uu 21 | 

Þeim. sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 8. apríl 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa, eða öðrum störfum sem þar 

eru unnin 

D. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipun á höfninni. 

Bannað er að sjóða tjörn, bik. fernisoliu eða annað slíkt. sem eldhætta getur 

stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafn- 

arstjóra. 
6. gr. 

Ekki má kasta útbyrðis seglfestu. ösku, kolum, fiskúrgangi eða neinu öðru. 

er valdið getur skemmdum á höfninni. frá skipum er þar Hhggja. né flytja það úr 

landi út í höfnina. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram, neina 

bryggju eða önnur mannvirki né fylla upp eða dýpka út frá landi nema eftir tillög- 

um hafnarnefndar, og með samþykki hreppsnefndar Hrófbergshrepps. 

Sá, sem vill gera eitthvað slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni 

um það og skal beiðninni fylgja lýsing á því og uppdráttur, ef með þykir þurfa. 

Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið Hl hreppsnefndar. 

Eigendum þeirra mannvirkja, sem eru eða kunna að verða gerð með leyti 

hreppsnefndar, er skylt að halda þeim við þannig að engin hætta geti stafað af þeim. 

Nú vanrækir eigandi slíks mannvirkis að halda því í því ástandi, sem nauðsynlegl 

er að áliti hafnarstjóra. er þá hafnarnefndinni heimilt að láta gera við mannvirkið 

á kostnað eigenda, en eigendur eru altaf ábyrgir fyrir öllum þeim skaða á skipum 

og mannvirkjum annara, er kann að stafa frá mannvirki hans. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

7. gr. 

Skip, er hvorki ferma né afferma, mega aldrei leggjast svo á höfninni að þau 

tálmi affermingu annara skipa, og skulu þau í hvert skipti skyld að hlýða boðum 

hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um það. hvar þau megi liggja eða 

leggjast. 
Aldrei mega nein skip Hggja svo nærri bryggjunni, að eigi sé nægilegt pláss 

fyrir önnur skip að komast að eða frá. Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að 

það hindri eða tefii umferð um höfnina. 

Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnsögumanns eða starfsmanna hafn- 

arinnar, um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni, og getur þá hafnarstjóri 

látið sera það á kostnað og ábyrgð eigenda. 

S. gr. 

Ekki má festa skip við bólvirki eða bryggju nema við festarhringa eða festar- 

stólpa. Festum skal þannig komið fyrir. að þær hindri sem minnst umferð á brvgg)- 

unni eða bólvirkinun. Þyki þess ekki nægilega gætt. má krefjast að bætt sé úr því 

tafarlaust. Vírkaðlar og festar skulu klæddar þar sem þær hvíla á bryggjunni. Skylt 

er að hafa trvggar hlífar milli skips og virkis eða bryggju. 

    

9. gr. 

Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að 

öðrum skipum eða hafnarmannvirkjunum standi hætta af því. 

Ekki má hleypa vatni á bryggju eða bólvirki að óþörfu.
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91 10. ør. 
8. april Ef skip lendir á grynningu eða sekkur þar. sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigenda, og er 
honum heimilt. að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Notkun hafnarbryggnanna. 

11. gr. 
Meðan hafnarnefnd ekki ákveður annað. er skipum heimilt að leggjast við 

bryggjur hafnarinnar í þeirri röð, sem þau koma. Þó skulu skip, að öðru jöfnu, er 
sigla eftir fyrirfram ákveðinni og auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa rétt til 
þess að leggjast að bryggju, þótt önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau skip að 
víkja meðan hin eru afgreidd. Samskonar rétt hafa vélskip fram yfir seglskip. Sé 
ferming eða alferming skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða. að áliti hafn- 
arstjóra, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. Ennfremur 
ber hafnarstjóra að vísa skipi frá bryggjunni. álíti hann það nauðsynlegt vegna 
veðurs 

12. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er skylt að hafa 

nægilega sterka hlífidúka milli skips og bryggju, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé 
þess ekki gætt. ber hafnarstjóra að stöðva verkið, ung bætt verður úr því sem 
áfátt er. 

kjölfestu má ekki taka annarsstaðar Á lóðum eða mannvirkjum hafnarinnar 
en þar, sem hafnarstjóri vísar til. 

15. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, 

el þörf gerist, láta ræsta bryggjuna. sem notuð hefir verið. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um. að það sé gert, en afgreiðslumaður eða skipstjóri greiða allan 
kostnað. 

14. ør. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdir eru eða látnir í skip. mega ekki ligg) et 

á bryggju eða bólvirki, og ekki annarstaðar í landi hafnarinnar. en á þeim stöð- 
um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal flytja 
burt muni og vörur jafnóðum og hann krefst þess. Sé það ekki gert, lætur hann 
gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða ábyrgðarmanns hans. 

VE KAFLI 

Um hafnar- og bryggjugjöld. 

15. gr. 
Öl skip, seglskip. gufuskip, vélskip og bátar, hvort sem þau eru tóm eða hlað- 

in vörum, eða seglfestu, skulu greiða lestargjald í hvert sinn, sent þau leggjast við 
bryggju eða festar á höfninni, þó með beim undantekningum. sem síðar setur. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestargjaldið af nelláburðarmagni skips- 
ins, talið í heilum tölum. en brotum skal sleppt.
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16. gr. 21 
a. Skip, sem eru eign búsettra manna í Hrófbergshreppi og skrásett þar og eru 8. april 

ekki í millilandasiglingum. skulu greiða lestargjald (hafnargjald einu sinni á 
ári, 0.75 kr. fyrir hverja brúttó smálest, þó ekki minna en kr. 10.00 árlegt gjald. 

Opnir vélbátar greiði kr. 5.00 árlega. árabálar kr. 3.00 árlega. 
b. Skip, stærri en 12 smálestir brúttó, sem ganga eftir föstum auglýstum ferða- 

áætlunum. greiði 5 aura fyrir hverja nettó smálest í hvert skipti. er þau koma 
til hafnar. þó ekki oftar en S sinnum á ári. 

e. Öll önnur skip, stærri en 12 smál. brúttó, sem til hafnarinnar koma, nema 
herskip (varðskip), skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, skip. 
sem hafa skirteini sem skenmtiskip. og skip. sem leita hafnar vegna sjó- 
skemmda. skulu greiða 10 aura lestargjald fyrir hverja nettó smálest. 

d. Vélbátar, minni en 12 smálestir greiði í hafnargjöld 2 krónur í hvert sinn 
sem þeir koma til hafnar, eða 12 krónur í eitt skipti fyrir öll á ári. Undan- 
þegnir eru bátar af verzlunarsvæðinu. sem eru í kaupstaðarferð eða öðrum 
heimiliserindum. 

Liggi skip lengur við bryggju en 1 sólarhring. ber því að greiða 3 aura á hverja 
nettó smálest í brvggjugjald fyrir hvern sólarhring eða brot úr sólarhring. sem 
fram vfir er. 

VIL KAFLI 

Um vörugjald. 

17. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum. lifandi og dauðum, sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni. með þeim undantekningum sem um setur í 
næstu greinum. 

IS. yr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins, eru ákveðnar til umhleðslu og 
eiga því ekki að leggjast á land, nema um stundarsakir. greiðist aðeins hálft gjald. 

Af vörum, sen settar eru á land, en eiga að fara aftur með sama skipi. enda sé 
þess getið á farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

19. gr 

Þessar vörur eru alserlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 
hb. Vistir, og aðrar nauðsynjar skipa og báta. Lil eigin notkunar, sem fluttar eru úr 

landi. 

c. Póstflutningur og farangur ferðamanna. 
d. Vörur. sem fluttar eru úr herskipi í varðskipi) og í herskip. 

20. gr 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr sjaldeiningu 

telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds 
og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skipsins. Sé eng- 
in farmskrá, skal skipstjóri og formaður skips (eða báts) sela drengskaparvottorð 
um vörumagn það. sem skip hans hefir fermt eða affermil. Þyki hafnarstjóra á- 
stæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var getið, greiðir skipið kostnaðinn.



21 
8. april 

30 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða al. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því. sem vörugjaldskrá tiltekur og gjald 

greiðist eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á því í hverjum flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar 

hafnarstjóri. en úrskurði hans má áfrýja bil hafnarnefndar. 

21. gr. 

Vörugjaldskrá. 

A. Aðfluttar vörur. 
flokkur: 10 aurar fyrir hver 100 kg.: kol, olía, salt. sement og þakjárn. 

flokkur: Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kg.: Allskonar vefnaðarvörur, skólatn- 

aður, glysvarningur, ávextir, vínföng og lvfjavörur. 

flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg.: Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

flokkur: Gjald 5 aurar fyrir tunnur: Tómar, uppsettar eða óuppsettar. 

flokkur: Gjald 3 aurar fyrir hvert teningstet: Trjáviður. 

flokkur: Gjald 6 aurar fyrir hvert teningsfet: Allar aðrar vörur, sem teiknast 

eftir rúmmáli. 

B. Brottfluttar vörur. 

flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg.: Ul, ullarvörur. dúnn, fiður. hert 

skinn og sundmagi. 

flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.: Aðrar afurðir, sem reiknast ettir 

þyngd 

flokkur: Gjald 15 aurar fyrir hverja kjöttunnu og hverja tunnu lýsis. 

flokkur: Gjald 10 aurar fyrir hverja síldartunnu. 

flokkur: Gjald 2 aurar fyrir hvert teningslet: Rjúpur og aðrar vörur, sem reikn- 

ast eftir rúmmáli. 

flokkur: Gjald 1 króna fyrir stykkið: Hestar og nautgripir. 

flokkur: Gjald 20 aurar fyrir stykkið: Kindur og geitur. 

VII KAFLI 

Um ýms gjöld til hafnarinnar. 

22. gr. 

Verði hafskipabryggja og plön hafnarsjóðs leigð einstökum mönnum til sildar- 

söltunar eða annars reksturs, skal um það gerður sérstakur samningur. 

Samningur þessi skal fyrir hönd Hrófbergshrepps serður og undirritaður af for- 
Ð . 7 7 € 

manni hafnarnefndar og einum manni úr hreppsnefnd Hrófbergshrepps, er hun kys 

til þess. 

ert 

Verði ágreiningur á milli formanns hafnarnefndar og manns þess, er kosinn 

ir hreppsnefnd, um það hvernig og hverjum eigi að leigja bryggjuna. sker hrepps- 

nefnd úr þeim ágreiningi. 

IX. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

23. gr. 

Skipstjóri eða formaður á bát ber ábyrgð á greiðslu hafnar- og bryggjugjalds. 

Ef enginn skipstjóri er, eða formaður á fleytunni, bet eigandi ábyrgð á greiðslu 

gjaldanna. Hafnarsjóður hefir haldsrétt vtir fleytunni unz gjöldin eru greidd.



Að svo miklu leyti, sem ekki eru í regluserð þessari ákveðnir fastir gjalddagar 

á gjöldunum, skal greiða þau áður en skipið fer burtu úr höfninni. Gjalddaga fyrir 

ársgjöld ákveður gjaldkeri hafnarsjóðs. 

21. gr 

Gjöld fyrir vörur þær, sem tm getur í 21. gr.. greiðir eigandi eða umboðsmaður 
hans á Hólmavík, og hefir hafnarsjóður haldsréll á vörunum ung gjaldið er 

greitt. Leigu samkvæmt 22. gr. greiðir samningsaðili. Ef margir eiga vörur með 

sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa skil á greiðslunni. Ef skip eða 

bátur hefir ekki farm sinn skráðan. ber skipstjóri eða Formaður ábyrgð á greiðslu 

vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum. sem koma til hafnar, fellur í gjalddaga begar skipið. sem 

vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip 

25. gr 

Öl gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð. Gjaldkeri hafnar- 

nefndar sér um innheimtu þeirra. 1 

  

reignir hafnarsjóðs skal gevma og ávaxta á 

tryggilegan hátt, og eru hafnarnefndarmenn ábyrgir fyrir beim. Fé sjóðsins má 

eingöngu verja í þarfir hafnarinnar. Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum að fengnum 

tillögum hafnarnefndar. Reikningar hafnarsjóðs endurskoðast með teikningum 

hreppsins. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerðinni má taka lögtaki 

X. KAF LI 

Yms åkvædi. 

26. 

Um skaðabótaskvldur fyrir skennndir á hofninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 

o gl 

Ef samningum verður ekki við komið nm skaðabætur, seta aðiljar komið 

sér saman um að þær skulu ákveðnar af 3 óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvor- 

um aðila um sig er heimilt að krefjast vfirmats. en gera skal það áður en einn mán 

uður er liðinn frá því að malsgerð var lokið. 

Yfirmatið skal fara fram af 5 mönnum dómkvöddum. Kostnaðinn við yfirmat 

greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef malsupphæðinni verður eigi breytt meira en sem 

nemur 100 af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 

aðilinn kostnaðinn. 

21. gr 

Enginn, sem hetir bakað sér refsingu eða skaðabótlaskvldu fyrir brot á reglu- 

serð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 
selji tryggingu, sem hafnarstjóri tekur gilda. 

28, gr 

Enginn skipstjóri má vænta þess. að fá afgreiðslu hjá lögreglustjóra nema 

hann með voltorði frá hafnarsljóra sanni. að hann hafi greitt gjöld þau. er 

innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta svo og sektir og skaðabætur, sem 

honum ber að greiða. 

29. ør. 

Hverja þá skipun. sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, el skipstjórinn er ekki á skipi og ekki heldur umboðsmaður hans. 5 

1957 

21 
8. april



21 samkv. 11. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skips- 

s. apríl höfninni skipunina og er það jafn gilt sem skipstjóri hefði fengið hana sjálfu I í Í . í } 

30. gr 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 krónum, nema þyngri 

refsing lHggi við samkvæmt lögum. 

Sektirnar renni í hafnarsjóð Hólmavíkur. 

   
9 . öl. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þess er hér með sett samkvæmt lögum nr. 76, 4. nóvember 1917, bl 

þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eltirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Álfninnu- og samgöngumálaráðuneytið, S. april 1851. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson 

29 SAMÞYKKT 

14. april um einkasíma Bakásabúa og Svínvetninsa í Austur-Húnavatnssýslu. 

Í. gr. 

Samþykkt þessi nær til síma til allra bæja á vegasvæði Svínvetningabraular inn 

að Syðri-Langamyri í Blöndudal og til rafslöðvarinnar við Sauðanes, enda skal síma- 

kerfinu eða skiptingu þess hagað eftir tillögum landssimastjórnarinnar. 

Einkasímar þeir og landssímar, sem þegar eru lagðir á þessu svæði, falla inn í 

einkasímakerfið jafnframt og það er lagt, enda teljist lagningarkostnaður þeirra til 

stofnkostnaðar kerfisins, nema annað verði að samkomulagi. 

2. gr. 

Gerð símakerfisins og fyrirkomulag skal vera samkvæmt tillögum landssímastjóra. 

3. gr. 

Simakerfid skal leggja, þegar unnt er að fá framlög tl þess frá landssimanum 

samkv. lögum nr. 11, 14. júní 1929, um einkasínin Í sveilum. 

Rétt er að einstakir hlutar kerfisins, hvort sem er til eins bæjar eða húss eða 

fleiri bæja í félagi, og hvort sem lagt er frá Blönduósi eða einhverri landssímastöð á 

svæðinu, verði lagðir fyrr en heildarkerfið er lagt. ef ?; atkvæðisbærra manna á því 

lakmarkaða svæði óskar. 

Skal lagning slíkra einstakra hluta kerfisins hagað þannig, að þeir falli inn i 

heildarkerfið, er það verður lagt, enda beri félagsmenn á því svæði, er kerfishlutinn 

fær, allan kostnað félagsins af lagningu hans þar tl heildarkerfið er lagt. 

lt. gr. 

Afgreiðslur á síma sínum, svo og viðhald innanhúss, annast hver húsbóndi á stína- 

svæðinu, sem síma hefir, á sinn kostnað. Hann annast einnig bráðabirgðaviðgerðir á 

símanum innan takmarka ábúðarjarðar sinnar



öð 

5. gr. 

Allir beir menn, sem gjaldskyldir eru samkvæmt 7. gr., skipa félag er nefnist 

Einkasímafélag Bakásabúa og Svinvetninga. 

6. gr. 

Félagid skal eiga med sér adalfund sidla vetrar. Å fundi beim, er gengid verdur 

frá samþykkt þessari til fullnustu, skal kosin þriggja manna stjórn fyrir félagið. 

Stjórnin er kosin til þriggja ára og gengur einn maður úr stjórninni á hverju ári, 

fyrstu tvö árin ettir hlutkesti, og kýs aðalfundur menn í stað þess, sem úr gengur. 
Á aðalfundi skulu rædd félagsmál, kosinn endurskoðandi, úrskurðaðir reikning- 

ar félagsins, er stjórnin semur fyrir næsta ár á undan o. s. frv. 

Afrit af ársreikningunum skal jafnan sent póst- og simamálastjórninni að lokn- 

um aðalfundi. 

7. gr. 

Kostnadurinn við lagningu símans, að því leyti, sem landssíminn leggur hann 

ekki fram, skal greiða þannig: 

a. Verkfærir menn, sem búsettir eru á svæðinu, leggi fram vinnu við lagningu sím- 

ans eftir fyrirmælum einkasímafélagsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3 dagsverk hver. 

b. Rafveita Austur-Húnavatnssýslu greiði % af heildarkostnaði við símalínu þá, 

sem þegar er lögð í stöðvarhúsið. 

c. Sveitarsjóðir Torfalækjar og Svínavatnshrepps leggja fram í; þess kostnaðar. er 

ekki fæst greiddur samkv. áðursögðu og skiptist sá kostnaður mill þeirra, eftir 

þátttöku íbúa þeirra hvers fyrir sig, samkvæmt d. lið. 

d. Eftirstöðvar kostnaðarins greiða eigendur þeirra fasteigna á svæðinu. er síma 

hafa, samkvæmt niðurjöfnun eftir fasteignamat. 

Rétt eiga fasteignaeigendur til að fá árlega 8 í vöxtu. af framlögðum stofn- 

kostnaði við símann, frá leiguliðum sínum. 

ð. gt. 

Einkasímafélagið stofnar sjóð og skal úr honum greiða allan kostnað við viðhald 

og endurnýjun einkasímalinanna, sbr. þó 4. gr. Stjórn símafélagsins sér um viðhald- 

ið. Tekjur sjóðsins skulu vera árlegt gjald af hverju talsímatæki á einkasímalínunni. 

eftir ákvörðun aðalfundar í samráði við landssímastjóra. Stjórn félagsins innheimtir 
gjöld þessi. Auk þessa gjalds greiðir hver símanotandi hið árlega tengigjald til 

landssímans. 

9. gr. 

Syslunefnd Austur-Húnavatnssýslu svo og sveitarstjórn Torfalækjar og Svína- 

valnshrepps ábyrgist starfrækslu einkasímans. eftir því sem póst- og símamálastjóri 

mælir fyrir um, svo og að línunum sé að öllu leyti vel við haldið. 

10. gr. 

Stjórn einkasimafélagsins ber ábyrgð á skilvísni greiðslu félagsmanna á tengi- 

gjöldum þeirra, simagjöldum til stöðvarstjóra landssímans svo og öðrum greiðslumi 

til landssímans fyrir framkvæmdar viðgerðir og viðhald. 

Gjöldum til einkssímans fylgir lögtaksréttur. 

11. gr. 

Brot gegn þessari samþykkt varðar sektum allt að kr. 200.00, er renna í sveitar- 
sjóð, þar sem brotið er framið 

1937 

14. april



29 Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 11, 14. júní 1929. um einkastina 

í sveitum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist Hl eftirbreytni öllum þeim. sent 

hlut eiga að máli. 

Póst- og símamádlast jórnin, 14. april 1957. 

Haraldur Guðmundsson. 

Guðmundur Hlíðdal. 

23 REIKNINGUR 

fyrir minnisvarðasjóð Hannesar Hafstein árið 1936. 

Upprunalegur höfuðstóll: 

Peningar suse never evges kr. 311.82 

Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðum 1983 1936 oo... 54.03 

1936: 

…… 365.85 

Höfuðstóllinn í árslok 

Bankainnstæða suse keen een nen eee kueee 

37. marz 1957. Forsætisrådherrann, 

Hermann Jónasson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs árið 1936. 

Tekjur: 

Í. Eign frá f. á. (sbr. Stý.tíð. 1936, B. bls. 88) 

2. Innborgað á árinu 

3. Vextir á árinu: 

a. Af lánum 220 keen ener revne 

b. hlaupareikningi 

Cc. innlánsskirteinum 

d. veddeildarbréæéfum 

e. kreppulánasjóðsbréfum  .......... 

f. Vangoldnir vextir 

I. Endurgreitt af lánum ............ 

ð. "Mil jafnaðar við gjaldalið 2, ce. 

6. 1 

Gjöld: 

I. Tekið út af inneign ............ 

2. Ný lán veilb 2... 

ö. Kostnaður .......... 

ft. Vaxtaafgangur ...............… 

5. Til jafnadar við tekjulið 83, f. 

6. Þor 

7. Eign í árslok: 

a. Í lánum 22... 

b. hlaupareikningi 

c. innlánsskirteinum .............. 

d. veddeildarbréfum 2... 

c. kreppulánasjóðsbréfum „2... 

{. Hjá gjaldkera 22... 

9253.79 
1425.80 
3703.29 

2066.75 
28.35 

16477.98 
2512.24 

kr. 

208863.30 

19342.07 

85805.58 

13900,00 

630.60 

392.55 

kr. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 8. janúar 1937. 

Jón Helgason. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr 

374163.64 

10181.87 

18990.29 

16079.29 
7500.00 

8933.43 

13584845 

11414.99 

1500.00 

475.00 

8933.43 

2512.24 

16079.29 

388933.50 

135848,45 
 



1937 36 

SKYRSLA 

um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði Íslands árið 1936. 

  

Kirkjur. 

Eign í árs- 

lok 1935 
Lagt inn. Tekið út. 

Vextir 

á árinu. 

Eign í árs 

lok 1936. 

  

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

N.-Múlaprófastsdæmi. 

1. Skeggjastaðakirkja 3013.84 „ » 120.53 3134,37 

2. Hofteigskirkja ...... 2851.54 » ” 114.06 2965.60 

3. Kirkjubæjarkirkja 7969.56 » 20.00 318.78 8268.34 

4. Hjaltastadarkirkja 1886.41 | | 75.45 1961.86 

5. Eiðakirkja .......... 710.29 ” » 30,80 801,09 

6. Åskirkja i Fellum 5258.16 » ” 210.32 5468,48 

7. Valþjófsstaðarkirkja 2267.61 ”» | 90.68 2358.29 

8. Hofskirkja í V.f. 1669.02 | „ 66.76 1735.78 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

9. Vallaneskirkja ...... 2.96 » „ 0.23 6.19 

10. Þingmúlakirkja … 1676.40 » | 43,05 1719.45 

11. Klippstaðarkirkja .... 245.25 ) | 9.81 255.06 

12. Vestdalseyrarkirkja 25.84 » „ 1.05 26.87 

13. Mjóafjarðarkirkja 2,45 » | | 2.45 

14. Neskirkja í Norðf. 7.79 » „ 0.3 8.10 

15. Stöðvarkirkja ....... 13.39 » » 0.53 13.92 

16. Eydalakirkja ........ 8482,58 » 120.53 339.838 8701.43 

17. Hofskirkja í Álftaf. 141.67 » „ 17.66 159.33 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

18. Stafafellskirkja ...... 2164.10 ” » 86,48 2250.08 

19. Einholtskirkja ...... 1.24 „ » » 1.24 

20. Kålfafellsstadark. .... 54.23 „ » 2,16 56.39 

21. Hofskirkja í Öræfum 6522.30 120.00 ”» 260.89 6903.19 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi. 

22. Prestsbakkakirkja 1996.12 | | 199.84 5195.,96 

23. Reyniskirkja ........ 177.32 » » 19.09 196.41 

24. Grafarkirkja ........ 2323.95 » „ 92.93 2416.86 

25. Kålfafellskirkja ...... 1008,17 | | 40.32 1048.49 

26. Skeiðflatarkirkja 517.22 „ „ 20.69 537.91 
27. Langholtskirkja ..... 643.34 ) „ 295.73 5869.07 

Flyt   60295.73 120.00 2387.51 62662,71



  

Eign í árs- Vextir Eign í ars- 

  

Kirkjur lek 1950. Lagt inn lekið út á árinu lok 1936. 

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

Flutt 60295.75 120.00 140,53 2387.52 62662,71 

Rangárvallaprófastsdæmi: 

28. Stórólfshvolskirkja 91.19 200.00 220.00 2.84 74.03 

29. Oddakirkja ........ 52.69 | » 2.18 54,87 

30. Kålfholtskirkja ...... 79,80 „ „ 3.18 82.98 

31. Kresskirkjåa ......... 1838.32 „ 290.00 61.92 1610.24 

32. Ásólfsskálakirkja 16,64 | » 0.66 17,30 

33. Eyvindarhólakirkja 3902.79 | | 156.11 1058.90 

#4. Breiðabólstaðark. 22,22 ”» | 0.88 23.10 

35. Skardskirkja ........ 17,47 „ | 1.89 19,36 

36. Landakirkja i Vestm. 681,40 | » 27.25 708.65 

Árnessprófastsdæmi: 

37, Mosfesskirkja í Grn. 1173.92 14,00 » 7.39 1265.31 

38. Þingvallakirkja 903.79 350.00 128.00 32.03 857.82 

39. Strandarkirkja ...... 130678.04 7935.19 577.61 D300.24 | 143570.86 

10. Gaulverjabæjark. 139.77 » » 5.53 145.30 

HH. Haukadalskirk ja 119.98 „ | 4.80 124,78 

12. Hraungerðiskirkja 1002.81 | | 40.11 1042.92 

43. Stokkseyrarkirkja 2378.59 | ”» 95.14 2473.753 

44. Ólafsvallakirkja 128.41 100.00 „ 6.55 234,96 

15. Miðdalskirkja 7.20 | | 0.28 TAS 

16, Evrarbakkakirk ja 88,21 | | 3.52 91.73 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

17. Grindavíkurkirkja 1037.00 » 700.00 11,48 378.48 

18. Brautarholtskirk ja 185,58 „ „ 7.42 193.00 

19, Reynivallakirkja 6092,24 | | 243.69 6335.93 

50. Lågafellskirkja ...... 22.35 ” | 0.89 23.24 
51. Njardvikurkirk ja 13.29 „ » 1.73 14,95 

52. Utskålakirk ja 6.49 | | 0.25 6.74 

Borgarfj.prófastsdæmi: 

53. Saurbæjarkirkja ..... 1588.34 „ | 63.58 1651.87 

54. Hallgrimskirk ja 19467.93 50.00 „ 779.72 20297.65 

55. Reykholtskirkja ..... 2771.66 92,79 „ 12.71 2977.16 

56. Lundarkirkja ....... 9,09 „ „ 0.36 9,38 

>7. Bæjarkirkja ....... 182.07 100.00 „ 8.60 290.67 

Mýraprófastsdæmi: 

58. Stafholtskirkja 9463.67 100.00 „ 379.84 9943.51 

Flyt   244518.54 9091.98 2356.14 0850.23 261109.61



  

  

  

      

    

  

Eign us Vextir irs- 
Lagt 1 

Kirkjur lok 1935 gt Inr árinu 

Kr ru Ku u au Kr au ru 

Flutt 244518,54 9091.98 2356.14 9855.23  261109.61 

59. Síðumúlakirkja 53,08 | | 2.12 20 

60. Hvammskirkja í Nd. 2298.45 | » 91.95 38 

61. Borgarkirkja 1935.42 | | 717.33 75 

Snæfellsnessprófastsdæmi: 

692. Breiðabólsstaðark. 1302.38 | | 52,09 LT 

63. Miklahollskirkja ..... 161,99 „ 156.25 3.24 „98 

64. Narfeyrarkirkja 622,44 | | 24.89 „33 

65. Ytri-Rauðamelsk. 1039.26 | | 11.57 83 

66. Kolbeinsstaðakirkja 1.84 | | | „4 

Dalaprófastsdæmi: 

67. Stóra-Vatnshornsk. 17.93 | „ 0.72 3.65 

68. Snóksdalskirkja 3463.34 | » 138.53 ST 

69, Hvammskirk ja 95.94 „ » 1.04 .98 

Barðastrandarpróf.dæmi: 

70. Selárdalskirkja ...... 50.20 » | 2,20 40 

Saudlaugsdalskirk ja 3270.84 67.47 ” 132,84 15 

Flateyjarkirkja 27.05 » „ 08 3.13 

Gufudalskirk ja 457.28 13,70 | 18.29 „27 

71. Brjámslækjarkirkja 14.28 | ”» 0.57 85 

V.Jsafjardarpråfastsdæmi: 

75. Holtskirkja 9213.05 ” 6302,60 104,16 61 

76. Myrakirkja 1478.08 ” „ 58,42 „50 

71. Sæbólskirkja ........ 2.35 ” | „ 35 

78. Staðarkirk í Súg.! 2605.31 » 2600.00 77.87 18 

79. Hraunskirkja 1629.32 100.00 „ 65.16 48 

80. Núpskirkja 1662,46 » „ 186.49 .95 

Strandaprófastsdæmi: 

81. Síaðark. í Steingr.i. 5099.01 | | 145.96 997 

82, Prestsbakkakirk ja 1963.09 | | 78,52 61 

83. Stadark. í Hrí. 1333.02 » » 53.32 34 
St. Árnesskirkja 2... 1760.89 ” » 190.43 1.39 

85. Ospakseyrarkirk ja 2358,62 600.00 ” 96.25 S7 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

86. Staðarbakkakirkja 53.683 » » 214 77 

Flyt 292925.09 9903.15 11414.99 11900,39 64



  

Kirkjur. 

  

87. 

öð. 

89. 

Flutt 

Melstaðarkirkja 

Hofskirkja í Skg.str. 

Bergstaðakirkja 

90. Höskuldsstaðark. 

91. Efranúpskirkja 

92. Spákonufellskirkja 

93. Blönduósskirkja 

94. Tjarnarkirkja á Nn. 

95. Auðkúlukirkja 

Skagafjarðarprófastsdæmi: 

96. Sauðárkrókskirkja 

97. Rípurkirkja ...... 

98. Glaumbæjarkirkja 

99. Mælifellskirkja 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

Barðskirkja 

Fellskirkja í Slh. 

Hólakirkja ......... 
Goðdalakirkja 

Miklabæjarkirkja 

105. Flugumyrarkirkja 

106. Ketukirkja ......... 

107. Vidvikurkirkja 

108. 

109. 

Ey 

110. 

[11]. 

112. 

1153. 

114, 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

121 

Hvammskirkjå i L. 

Knappstaðakirkja 

'jafjarðarprófastsdæmi: 

Grímseyjarkirkja 

Glæsibæjarkirkja 

Kaupangskirkja 

Saurbæjarkirk ja 

Munkaþverárkirkja 

Lögmannshlíðark. 

Akureyrarkirkja 

Bægisárkirkja 

Vallakirkja 

Tjarnarkirkja 

Stærra-Árskógskirkja 

Laufáskirkja 

Flyt   

292925. 

1051. 

1130. 

3. 

1807 

21. 

1. 

186. 

29. 

940, 

25 

164 

i 

5752,92 

115753. 

141 
18092. 

139. 

36. 

999, 

349194, 
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1038,97 

361588,34 
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10 

  

  

    

Eign i års- . Sr Vextir Eign í ars- 

Kirkjur lok 1935. Lagt inn. Fekið út. á árinu lok 1936 

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

Flutt 349194.68  10053,15  11414,99  13755.50  361588.34 

122, Hålskirkja ........ 868.08 » | 34,72 902.80 

123. Þóroddsstaðakirkja 293.44 | | 8,93 232.37 

124. Skútustaðakirkja 58.18 » | 2,32 60,45 

125. Brettingsstadak. 135.00 100.00 ” 1.41 114.41 

126. Mlugastaðakirkja 12.24 | „ 0.48 2,72 

127. Grenjadarstadark. 3925.28 | » 157.01 1082.29 

128. Grenivíkurkirkja 1529.52 „ „ 61.17 1590.49 

129. Draflastaðakirkja 3.958 » » » 3,58 

130. Þönglabakkakirkja 2463.80 28,72 | 98,92 2591.44 

131. Nesskirkja 1 Adald. . 429,54 | | 17.18 146.72 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

132. Skinnastaðakirkja 2845.22 | | 113.80 2959.02 

133. Presthólakirkja 84.32 ”» » 3.37 387.69 

134. Asmundarstadak. 1.19 | | | 1.19 

135. Svalbarðskirkja 5009.23 | „ 200.36 5209.59 

136. Víðirhólskirkja 1.38 | „ | 1.38 

137. Sauðaneskirkja ..... 111.15 „ | 1.44 115.59 

Samtals 1366770.58 10181.87 11414.99 14459.61 380000.07 

ATHS. 

Sé vaxtaalsangsupphæðinni, kr. 8933.43. bætt við upphæð, kr ofangreinda 

380000,07, verður eign sjóðsins í árslok, eins og segir í aðalreikningnum kr. 388933.00 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 8. janúar 1937 

Jón Helgason.
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A-deild Stjérnartidindanna 1937. 

nr. 704, 23, juni 1986, um alvinnu við sigl Bráðabirgðalög um viðauka við 
ingar á íslenzkum skipum, undirskrifuð af konunsi 89. n 

      
    

19 1 og 
1al ig ir, 

       
luglýsing am gerðardómssar milli Íslands annarsvegar, 

aða Konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Árlands a 
Åstraliu, og Nýja-Sjálands, hir 
júní 1937 (nr. 14). 

Bráðabirgðalög nm breyting á 

    1sDegar, undirskrifuð af 

  

lögum 7 8, (954, 157 kosningar fil if 

undirskrifud af konu 1gi 10, júní 1937 (nr, 16) 3 ! . 

  

ØR y Lög um framlenging á gildi laga um verdtoll og bráðabirgðaverðioli 
skrifuð af konungi 18. júní 1937 (nr. 16). 

Lög um heimild handa atvinnumálaráðherra til þess að veita sjóli 

Pétri Sigurðssyni slý 

ungi sama dag 

    

rimannsskírteini á íslenskum skipum, undirskrifuð af kon- 
(nr. 17). 

Lög um heimild handa atvinnumnálaráí 
ways Company leyfi til loftferða á Íslandi o. fl 
dag (nr. 18). 

herra      

Lög um framlenging á gildi laga nr. 90. #9. júní 1933 um nlflulning á kjöti, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 1“ 

Lög um breyting á lögum nr. 35, 1. febrúar 1986. um viðauka við g ! gq q 

3). 

  

19. júní 1933, um Kreppulánasjóð, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 20) 
     vipLim      Lög um breyting á lögum nr. 44, 28. júní 1982, um si 

landlæknis og störf hérað Í 

læknishéraða, verk 
lækna, undirskrifuð af konungi sama das (nr. 21) 

Lög um breyting á lögum nr. 36 frá 27. júní 1991, nm samvinnufélð 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 22) 

  

  

Lög um loggilding verzlunarstadar í Örlygs 

skrifud af konungi sama dag (nr. 23). 
Lög um rétt manna til að kalla sig verkf 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 24). 

Lög um breyting á Í. kafla jarðræktarlaga, nr. 101, 923. júní 1986, undirskrit- 

uð af konungi sama dag (nr. 25). 

Lög um breyting á lögum nr. 37, 19. maí 1930, um skráning skipa, undirskri 
al konungi sama dag (nr. 26). 

Lög um breyting á lögum nr, 50, 31. mai 1927 og lögum nr. 70, 28. desember 

  gshöfn í Barðaslrandars 

    

4 
1954, um gjald af innlendum tollvörulegundum, undirskrifuð af konungi sama 
dag (nr. 27) 

Lög um breyting dá og viðauka við lög nr. 37 1999, um héraðsskóla, undirskrif- 
uð af konungi sama dag (nr. 28). 

Lög um útrýmingu sels í Húnaósi, undirskrifuð af k "onungi sama dag 
Lög um hafnargerð á Þórshöfn, undirskrifuð af Mm 1 
Lög um breyting á lögum nr. 43, 19. júní 1983, um stjórn 

byggingar, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 81). 

Lög um breyting á lögum nr. 103, 3. maí 1935, um breyting á lögum nr. 79, % 

maí 1928, um hvalveiðar, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 32). 

Lög um breyting á lögum nr. 21, 15. júní 1926, um veitingasölu, gistihúshald 

fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 33). 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til síldveiða með Þotnvörpu 

inni, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 34). 

  

(nr, 29 

nr. 30 
  

      vild og um vita 

  

6. dag júlímánuðar 1937. Híkisprentsmiðjan Gutenbers 

193
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Lög um breyting á lögum nr. 14, 9. janúar 1985, um sildarverksmið jur ríkisins, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 35). 

Lög um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar og til 
leigunáms í því skyni, undirskrifuð af Fi sama dag (nr. 36). 

Lög um breyting d lögum nr. 41, júní 1991, um breyting á 1. gr. tolllaga, 
nr. 54, íí. júní 1911, undirskrifuð at Konni sama dag (nr. 37). 

Lög um loðdýrarækt og loðdýralánadeild, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 38). 
Lög um skipting fasleignaveðslána, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 39). 
Lög um framlag ríkisins til endurbyggingar á sveitabýlum, undirskrifuð at 

konungi sama dag (nr. 40). 
Lög um viðauka við lög nr. 26, í. febrúar 1936, um alþýðulryggingar, undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 41). 
Lög um viðauka við lög nr. 91, (2. desember 1955, um fiskimálanefnd, útflutn- 

ing á fiski, hagnýtingu markaða o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. Á2). 
Lög um virkjun Laxár í Saður-Þingeyjarsýslu, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 49). 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka mjólkurvinnslustöð á leigu, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 44). 
Lög um Þann gegn dragnótaveiði í landhelgi, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 45). 
Lög um samvinnufélög, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 46). 
Lög um sölu Kirkjujarðarinnar Sanda í Þingeyrarhreppi, undirskrifuð af kon- 

ungi 5. júlí 1937 (nr. 47). 
Lög um reiknings- og skuldaskil sparisjóðsins Gullfoss í Hrunamannahreppi, 

undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 48). 
Lög um friðun hreindýra, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 49). 
Lög um breyling á 10. gr. tilskipunar um fjárforráð ómyndugra á Íslandi, 

18. febr. 1847, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 50). 
Lög um bæjanöfn o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 51). 
Lög um viðauka við lög nr. 85 frá 25. júní 1986 um meðferð einkamála í 

héraði, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 52).
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STYRKTARSJÓÖÐ SVIÞJÓÐARF 

1936. 
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samkvæmt birtum reikningi 0... ki 
samkvæmt neðangreindum 

Kr 

Tekjun 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu kr 238,35 

Giold : 

Stvrkun finarssonar, stúdents, Hl náms við háskólann 
í Uppsölum .... sr . . . benene kr. 175.00 

Lagt við höfuðstól lo 63.35 

Kr 238.35 

Forsætisrådherrann, 31. marz 1937, 

Hermann Jónasson. 

ir Á . , Á v 
KANADASJODUR 27 

til styrktar íslenzkur á mamiínr tt styrktar isienzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1936. 

Höfuðstóll: 
i fyrra ári, samkvæmt birtum reikningi ..........…. A cr. 118190.43 

íukning á árinu, samkvæmt neðangreindum reikningi .......... 694,25 

Kr, 118884,68 
Eignum sjóðsins er varið þannig 

I. Bankavaxtabréf kr. 20800,00 
2. Jarðræktarbréf Co... 15000.00 
3. Veðskuldabréf ......0...0.. 00. 25000,00 
Lt. Kreppulánasjóðsbréf  ................ BR 20000.00 

5, Innstæda í Landsbanka Íslands 18084.68 

Kr. 118884.68 
Fekjpun 

I. Vextir af bankavaxtabréfum ki 1540.00 

2. Vextir af jarðaræktarbréftim ....00... 825.00 
3. Vextir af veðskuldabréfum 22222000 1486,67 
4. Vextir af bankainnstædu 2382.58 

i Kr 6234.25
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ø 
24 Gjöld: 

I. Námsstyrkur til Jóns Á. Árnasonar, stúdents, frá Vestmanna- 

eyjum, til þess að stunda nám í fiskiðnfræði við háskóla í Kanada kr, 

2. Námsstyrkur til Guðm. Jakobs Sigurðssonar, frá Veðramóti Í 

Skagafirði, til þess að stunda nám í fiskiðnfræði við háskóla í 

  

Kanada .........z... enkes eee eee ne nskee 

Kr. 

Lagt við höfuðstól ....0000.00 00 kr 

Kr. 

Forsætisráðherrann, 31. marz 1937. 

Hermann Jónasson. 

28 REIKNINGUR 

fyrir berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar, konferensráðs, 

stofnaður samkvæmt erfðaskrá árið 1931. 

Upprunalegur höfuðstóll: 

Í. Peningar ......0.0000 0. kr. 

9. Seldar bækur ..............s sr esrerne 

3. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ......0.200 0. 

Kr 

Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðum 1931. 1980 Q.ccccc00 00 kr. 

Arður af hlutabréfum í Eimskipafélagi Íslands 1933 1930 20... 

Kr. 

Gjöld: 

Byggingarstyrkur til vinnustofu og baðhúss í Reykjahæli í Ölfusi, 

veittur í samráði við skiptaforstjóra árið 1981 2000... kr. 

Höfuðstóllinn í árslok 1936: 

1. Bankainnstæða .....0000. 000 II kr. 

9. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands 20... 

Forsætisráðherrann, 31. marz 1937 

Hermann Jónasson. 

c 

IN
D 

=
 
1
 0.00 

2770.00 

5940.00 

694.25 

6234.25 

8628.85 

287.42 

24.00 

311.42 

7500.00 

1240.27 

200.00 

1440.27
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Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til svslumannsins í 
Dalasýslu, um greiðslu á meðlögum með óskilgetnum börnum 
(Skarðshreppur í Dalasvslu og Vindhælishreppur). 

Oddviti Vindhælishrepps hefir áfrvjað til ráðuneytisins úrskurði yðar. herra 
sýslumaður, dags. 25. janúar þ. á., sem ákveður að Skarðshre eppur skuli vera sýkn af 
kröfum Vindhælishrepps um endurgreiðslu á meðlögum með tveimur óskilgetnum 
börnum Guðrúnar Oddsdóttur og Sigurðar O. Sigurðssonar, fyrir tímabilin frá 1. júlí 
1935 til 1. janúar 1936 og frá 7. ágúst 1935 til 7. febrúar 1936. Hinsvegar er Skarðs- 
hreppur skyldaður til þess að greiða meðlög þessi frá 1. janúar 1936 og 9. febrúar 
1956 með þeim upphæðum, sem ákveðnar eru í meðlagsúrskurðunum. 

Það er upplýst í máli þessu, að Guðrún Oddssdóttir giftist árið 1930 öðrum manni 
en nefndum barnsföður sínum. Þau hjón hafa búið saman að Kálfshamri í Vind- 
hælishreppi, og hafa ofangreind börn Guðrúnar verið á Þeirra framfæri. Annar 
styrkur en meðlögin, hefir þeim hjónum ekki verið veittur. 

Þann 5. febrúar þ. á. hefir hæstiréttur kveðið upp dóm um rétt móður óskilgetins 
barns, sem gifzt hefir öðrum manni en barnsföður sínum, til þess að krefjast greiðslu 
meðlaga af heimilissveit sinni. Hér á eftir er tekinn upp kafli úr forsendum þessa 
hæstaréttardóms: 

„Það verður að telja þá meginreglu hafa gilt og gilda enn hér á landi, að maður 
fái ekki styrk sér eða sínum til framfærslu úr sveitar- eða bæjarsjóði, nema sýnt sé. 

ð hann seti ekki framfært sig eða þá af sjálfs síns samleik, sbr. 1. gr. laga nr. 
44. 1905, 1. gr. og 2, mrg. 19. g . laga nr. 43, 1997 og 1. gr. någildandi framfærslulaga oOo >» oOo 

DD T nr. 135, 1985. Fyri 1s til meðlagsheimtu af dval- 
rmælin um rétt móður óskilgetins ba 

yr. 26. gr. laga nr. 46, 1991 og lög nr. 1935, og um samskonar rétt 
skilinna hjóna samkvæmi 60., sbr. 55., 57. 75. og 77, gr. laga nr. 39, 1921, verður öll 
að telja undantekningarákvæði frá áðurnefndri meginreglu. Þau virðast og vera 
miðuð við það, að eigi sé, auk med agshelmtanda og þess, er úrskurðað hefir verið 
skvll að greiða meðl annar maður framfa ersluskyldut r, sem bå skyldu innir að 
fulli af hendi. Og virðast ákvæði 9. mgr. Í9. gr. laga nr. 43, 1927, 5, er. 26. og 69. 
gr. laga nr. 135, 1935 bera þessu vitni. Í þessu máli er atvikum svo varið. ad ste fnda 
giftist, svo sem fyrr segir, árið 1983, og stjúpföður oftnefndra barna hennar varð 
þar með skylt að framfæra þau samkvæmt 4. gr. laga nr. 43, 1927, er þá voru í 
gildi, og stendur sú skylda óbreytt samkvæmt 4. gr. laga nr. 135, 1935. enda er því 
ómótmælt haldið fram í máli þessu, að stjúpfaðir barnanna hafi veitt Þeim fram- 
færi síðan bæjarsjóður Reykjavíkur hætti að greiða meðlögin. Í þessu máli eru 
því eigi fyrir hendi þau atvik, er undantekningarreglan um greiðsluskyldu dval- 
arsveitar á meðlögum, er manni hefir verið úrskurðað skylt að greiða, tekur til, 
og verður því að taka sýknukröfu áfrýjanda til greina.“ 

Samkvæmt þessum forsendum var borgarstjórinn í Reykjavík, f. h. bæjarsjóðs. 
sýknaður af kröfum barnsmóðurinnar um greiðslu á meðlögunum. 

Þar sem eins stendur á í máli því, sem hér um ræðir og í téðum hæstarétt dómi greinir, verður að fella úrskurð yðar úr gildi og sykna Skarðshrepps af 
greiðslu hinna umkröfðu meðlaga, þar sem hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir um- 
fram skyldu greitt meðlögin úr sveitarsjóði. 

Þetta tilkynnist yður hér með til frekari birtingar fyrir hreppsnefnd Skarðs 
hrepps. 

ri 
39, 1 

i arsveit sinni, s 

      

23. dag jJúlímánaðar 1937. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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 ) 

31, marz
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30 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðunevtisins til sýslumannsins í 
14. mai 7 . . ' 
om bringu- og Kjosarsyslu, um sveitfesti styrkþega sm

 

í
 

þa
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Borgarstjórinn í Reykjavík hefir áfrý 

sýslun 

jað til ráðuneytisins úrskurði yðar, herra 

ður, dags. 91. desember Í. á, sem ákveður að Revkjavíkurkaupstaður skuli 

it Sigmundar Þorsteinssonar. 

er upplýst í máli bessu, að Sigmundur fluttist úr Reykjavík suður til 

i imånudi 1935 og stundadi bar atvinnu bar til hann varð að fara á 

sem sjúklingur þann ÍS. marz 1936. Þennan tíma bjó Sigmundur 

við Suðurgötu í Keflavík ásamt sambýliskonu sinni, Guðríði Jóns- 

Þrátt fyrir ofangreinda dvöl Sigmundar í Keflavík var hann ekki settur þar 

| sem tekið eftir år: amót 1936, með því að hann taldi heimilslang 

| tundur verið settur í manntal í Reykja- 

heimilis á Rey (javíkurvegi 17. Um ástæður fyrir því, að hann 

upplýsir borgarstjórinn, að þegar manntalsskýrslan fyrir 

hafi komið tl manntalsskrifst ofunnar um mánaðarmótin 

hafi Sigmundur ekki verið skráður í henni. Þann 3. 

rúsráðandi í tóðu húsi, Ingvi Loftsson, afhent skrifstofunni flutn- 

ingstilkynningu um það, að Sigmundur hafi flutt í hús þetta. Skýrsla þessi var 

lortrygg n til greina, og Sigmundur settur inn i manntalsskyrslana og 

samkvæmt henni var svo lagt á hann útsvar hér í bænum. Jafnframt upplýsir borg- 

jórinn, að kona húsráðandans hat svo frá, að Sigmundur hafi ekki 

dval ekki og hafi aldrei haft bar nokkurt 

húsnæði á leigu, og eigi þar engan hlut geymdan. Framangreindum upplýsing- 

jó í Reykjavík hefir oddviti Keflavíkurhrepps ekki mótmæll. 

igmundar i Reykjavik hafi 

»ur hafi verið heimilissveit hans 

  

   
   

    

    

   

  

   

framfærslusve 

  

      

      

   

    

   

    

ATZ 

  

«i cf tals ISIAUSE tei     

  

      

  

ið svo mikið sem eina nótt í húsinu, 

  

    
   Ga trmt Þaccrr arði að tala að hoimilisfano “ 

Samkvæmt þessu verður að telja að heimilisfang > 

  

málamynda og að Keflavíkurkrepi 
2 4 

í 

  

á Vifil< ðahælið þann 13. marz á. sbr. 12. gr. og 13. gr. fram- 

135. 19: og verður því að fella úrskurð vðar úr gildi og skylda 
bh 
i 

  

25 annast framfærslu mannsins. 

  

Því 

Sigmundur Þorsteinsson skal tel 

1936 að telja. 

  

sveitlægur í Keflavíkurhreppi frá 1. janúar 

  

Þetta tilkynnist yður hér með til frekari birtingar fyrir hreppsnefnd Kella- 

víkurhrepps. 

  

31 - og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins | 

27. mai darsyslu, um sveitfesti styrkbega. 

    

   
iti Reykjarfjardarhrepps hefir áfrýjað til råduneytisins úrskurði lög- 

rans í Reykjavík, dags. 28. september f. á., sem ákveður að sveitfesti styrk- 

s Maríu Ásgeirsdóttur skuli vera óbreytt af hinum nýju framfærslulögum nr. 

1935, og María því ennþá sveitlæg í Reykjarfjarðarhreppi. 

Bins og tekið er fram í hinum áfrýjaða úrskurði, hefir téður styrkþegi dvalið 

undanfarin ár sem sjúklingur í seðveikrahælinu á Kleppi og var sjúkrahúsvistar- 

rinn greiddur af Revkjarfjarðarhreppi, sem var framfærslusveit styrkþeg- 
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ans samkvæmt fátækralögum nr. 43/1927. Oddviti Reykj jarfjarðarhrepps heldur því 
fram, að María hafi öðlazt framfærslurétt í Reykjavíkurkaupstað þann Í. janúar 
1936 samkvæmt 13. gr. framfæslulaganna. þar sem hún hafi átt lögheimili í Reykja- 
vík þegar hún fór í geðveikrahælið. 

Með því að ráðuneytið telur það gagnstætt meg inreglum laga, að ákvæði 13. 
gr. framfærslulaganna verði látin verka þannig aftur fyrir sig, að því sveitarfélagi 
þar sem styrkþeginn átti lögheimili, er sjúkrahúsvistin hófst fyrir gildistöku fram- 
færslulaganna, verði skylt að taka við framfærslunni eftir 1. janúar 1936, þá stað- 
festist úrskurður lögreglustjórans hér með. 

Þelta tilkynnist yður, herra sýslumaður, hér með til frekari birtingar fyrir 
hreppsnefnd Reykjarfjarðarhrepps. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
Skaftafellssýslu, um takmörk verzlunarlóðarinnar á Höfn í Horna- 
firði. 

Með skirskotun til bréfs ráðuneytisins til yðar, herra sýslumaður, dags. 13. þ. 
%., Og bréfs yðar, dags. 20. s. m., um ákvörðun verzlunarlóðarinnar í Höfn í Horna- 
firði, skal yður tjáð, að samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóvember 1905 eru hér með 
gerðar þær breytingar á takmörkum svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús í 
Höfn eftir tillögum sýslunefndar og uppdrætti, svo sem hér segir: Áð norðan 
landmegin, takmarkist verzlunarlóðin af línu dreginni frá Svalbarðsveg vestur í 
framanvert Arfasker. Að öðru leyti séu takmörkin hin sömu og áður hafa verið 
ákveðin. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 
að sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti, sem fylgir hér með, 
verði geymt við skjöl hlutaðeigandi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda 
við á hreppssjóðs kostnað glöggum merkjum á takmörkum verzlunarlóða innar. 
þar sem þau eru ekki glögg frá náttúrunnar hendi. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til svslumannsins 
Ísafjarðarsvslu, um takmörkun verzlunarlóðarinnar á Látrum 
Aðalvík. 

Með bréfi, dags. 11. f. m., hafið þér, herra sýslumaður, sent hingað tillögu 
sýslunefndarinnar í Norður-Ísafjarðarsýslu viðvíkjandi takmörkum verzlunarlóð- 
arinnar á Látrum í Aðalvík ásamt uppdrætti af hinni fyrirhuguðu verzlunarlóð. 

Út af þessu er hér með, samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóvember 1905, takmörk 
svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús á Látrum í Aðalvík, sett eftir framan- 
greindum tillögum og uppdrætti svo sem hér segir: 

I. Að sunnan og vestan stórstraumsflæðarmál frá Naustabala út fyrir svonefnda 
Bása utan við Látranes. 

2. AÐ norðan lína meðfram Látrafjalli frá Básum, dregin 150 faðma ofan við 
stórstraumsflæðarmál að heimatúngarðinum núverandi. 

3. Að austan túngarðurinn niður í garðshornið og úr því bein lína í sunnan- 
verðan Naustabala við sjóinn. 
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33 til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 

8. jún angreinda uppdrætti verði seymt við skjöl 

láli selja upp og halda við á hreppssjóð 

verzlunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 

34 sýslumannsins i 

i Haukadal i 

  

igeyral rh reppi. . 

  

sýslumaður, sent hingað tillögu 
tat ba , takmörk verzlunarlóðarinnar 1 

i fyrirhuguðu verzlunarlóð. 

10. nóvember 1905, takmörk 

í Þingeyrarhreppi sett eltir 

      

   
      
   

  

    

    

  

svæðis 

iraman 

1 {0 

  

essi heggur h. ú. m. DN 

(Valnsbraut á med 

({V., eða í stefnu utan sið svonefn UL 

( n 

pdra tl 

   

    

    
       

   

2 ( 

10 m. fyrir innan Sæbólslæk en 19 

3. 1 Idu, 100 metra langa leið í NÁ. 

eða Í nefnd: sæbólslækinn. 

4. Í Lie melra vegalengd í auðkenndan Eftir það miðas 

    

Jóhanns borði utan við verbúðartóf 

  

ØV, marz 

fyrir Fiskræktarfélag Fljótsdalshéraðs. 

Félasið heitir Fiskræktarfélas Fljótsdalshéraðs. Heimili þess og varnarþing 

9 ør 2. gr. 
félagsins er að auka fiskimagn (lax og silungs) allra vatna á Fljóts- 

  

lalshéraði, sem til þe með klaki, innflutningi fiskseiða, friðun á 

    

eyðing sels og ar svo og setja reglur um veiðilæki og veiðiað- i 
eftir bvi sem låg leyfa 
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3. g 
Félagssvæðið er öll hreppsfélög á Fljótsdalshéraði, með þeim jörðum í hverju 

þeirra, er gjaldskrá tilgreinir. 

4. gr. 

Stjorn félagsins skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Stjórnar- 

menn skulu kosnir á aðalfundi til þriggja ár: ; ski með sér verk 

um. Stjórnarnefndarmenn sansa úr 

Einn eftir eitt ár. tveir € 

stjórnarnefndarmenn til vara og tv 

reglum. Eng 

    

   

árin þa 

  

     banmi, er aða 
stjórnarfundi ræð 

  

Stjórnin hefir á hendi allar 

er fulltrúi félagsins út á við, og 

reiðum, boðar tl stjórnarfunda 

með höndum framkvæmd og 

    

um starfsemi 

31 ar Ul auka 
ha þess    

  

Reikningsár félagsins er 

      

Semja skal gjaldskrá 

kostnaði, er hver félagsmai 
i 

      

nælur fæla gslundur saa 

etta stað     samþykki og gi: 

    
5 

Gjalddagi á tilllagi félagsmanna skal vera júlí ár i, 

Il. gr 

    samþykkt þessari 

23. júní 1939, er renna 

t æta sömu meðferð og 
       

Samþykkt félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi, þó því aðeins að 
fundarmanna samþykki.
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13. gr. 

Nú þykir æskilegt að slita félagsskap þessum, og er það heimilt, ef tveir lös- 

fundarmanna. Skuldum eða eign- 

um félagsins á þeim tíma skal jafna niður á félagsmenn samkvæmt gjaldskránni. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 79, 23. júní 1936 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Fiskræktarfélag Fljótsdalshéraðs. 

I. Eiðahreppur: 
Jarðir Eining 

Dalhús .......00000 0 140 

Miðhús ......00.0 000 140 

Eyvindará .....0.00000 0 110 

Uppsalir 20.20.0000 30 

Finnsstaðir .......000000 0... 130 

Fossgerði ........... 0 30 

Mýrnes 2... 50 

Breiðavað 00... 60 

Fljótsbakki 2... 60 

SNJÓhOL 2. 40 

Eiðar 22... 210 

Gröf sssuseeeeeneeesenerrenenee 60 

Þuríðarstaðir ............. 120 

Eiðahrepptr 2... 130 

Alls 1310 

TI. Hjaltastaðahreppur: 

Tjarnarland ........00. 0. 40 

Stóra-Steinsvað 20... 170 

Ekra 20... 90 

Dratthalastaðir ................ 50 

Víðastaðir .......0..0000 0. 50 

Hólshjáleiga | „ 
Hóll { 0 

Alls 570 

II. Tunguhreppur: 

Blöndugerði „.....0.000 0 30 

Stóri Bakki ......000000....... 80 

Litli Bakki „0... 70 

Flyt 180 

Jarðir 

Hallfreðarstaðir ................ 

Hallfreðarstaðahjáleiga 

Hrærekslækur .................. 

Ytri Galtastaðir 

Húsey 2... 
Geirastaðir ...........0. 

Nefbjarnarstaðir 

Gunnhildargerði 

Kirkjubær 2... 

Kleppjárnsstaðir 
Brekka 2... 

Galtastaðir 0... 

Litla-Steinsvað 

Straumur 2... 

Heyvkollsstaðir 
Vífilsstaðir ............. 

Dagvarðargerði 
Rangá 

Bót 

IV. Hlíðarhreppur: 

Ketilsstaðir 

Bakkagerði 

Eyjasel 0... 

Torfastaðir 

Hnitbjörg 

Fagrahlið 
Hlíðarhús ........0..0 0... 

Sleðbrjótssel 

Eining 

1Q 
ið 

7 

1 

8 

38 

12 

i 

5 

20 

4 
30 

4 

11 

10 

60 
2 8 

7 
14 

100 

200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0



Jarðir 

Sleðbrjótur ......... 

Grófarsel lo... 

Surtsstaðir 2... 

Hallgeirsstaðir .............. 

Hrafnabjörg 20... eereeeese 

Fossvellir 2... 

Hafrafell ............... 

Urriðavatn Q..... 

Skógargerði „0... 

Ekkjfell 2... 

jufellssel 

  

Meðalnes co. 

Hreiðarsslaðir seeren 

Refsmyri 2... 
, rmsstaðir 

  

  Hralnsgerði 0... 

Miðhússel 2)... 

VI. Fljótsdalshreppur: 

fnkelsstaðir ss...    

      

Silla 

Þorgerðarstaðir ss. 

Arnaldsstaðir Ll... 

Langhús 20... 

Valþjófsstaður ............... 

Skriðuklaustur ................. 

Hambo 

Be stad 

Bessastadagerdi .............. 

Melar ........0 

Brekka 0... 

Flyt 

Eining 

580 

140 

10 

Qt 

120 

150 

140 

1750 

51 

  

Jardir 

Brekkugerdi 

Hus 

Keld! 7 

  

( 

  

Eining 
750 

70 

50 

S0 

136 

9089 

  

19 

36 
9 

37 

marz
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36 Jarðir Eining Endurtekið: 
9. marz Flutt 440 — Jarðir Eiuing 

Múlastekkur ............. 20 I. Eiðahreppur „............. 1310 
Dingmuli s..sssuseuesseeeeevees 50 IEL Hjaltastadahreppur ........ 570 
Hátún 2... 30 Ill. Tunguhreppur -........... 2000 
Geitdalur lo 70 IV. Hlíðarhreppur #............ 1260 
Þorvaldsstaðir .......... 60 V. Fellahreppur .............. 1780 
Flaga lll 50 Vi. Fljótsdalshreppur ......... 2080 

ýrar 60 VI. Vallahreppur .............. 2730 
Geirolfsstadir 50 VIII, Skriddalshreppur ......... 910 

30 Einingar alls 12640 

  

Alls 910 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61, 23. júní 19 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

  

Átvinnu- og sangöngumálaráðuneytið, 9. marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

gm A! NF Á AÐ > 37 HAFNARREGLUGERÐ 
18. marz NN , , , 

fyrir Þórshafnar-kauptún. 

I. Takmörk hafnarinnar. 

Takmörk Þórshafnar eru að norðan bein lína úr Bakkahorni í Laxártanga. en 

ð sunnan bein lína úr Borgartanga hjá Ytri-Brekkum, vestanvert í Hafralónsárós. 

11. Hafnargjald. 

{. Öll skip, sem mæld eru 5 smálestir og þar yfir, skulu greiða í hafnargjald 10 

aura af hverri nettó-smálest í hvert skipti er þau leggjast á Þórshafnarhöfn, 

ða hafa samband við land á Þórshöfn eftir að þau koma frá útlöndum, eða ef 

ræðir um innlend skip, þá í fyrsta sinn er þau leita hafna á Þórshöfn á árinu. 

   c 

Liggi skipid lengur en 14 daga í einu á höfninni, tvöfaldast gjaldið. 

2. Hafni skipið sig oftar en einu sinni á árinu á Þórshafnarhöfn og hafi á þeim 

  

tíma ekki komið til annara landa, greiðist hafnargjaldið ekki að fullu nema í 
fyrsta skipti, en síðar að helmingi. 

3. Skip, sem ganga milli hafna á Íslandi, svo og milli Íslands og útlanda eftir á- 

kveðnum ferðaáætlunum, skulu, þá er þau í fyrsta skipti á árinu koima á Þórs- 

hafnarhöfn, greiða hafnargjald, en síðar ekki þótt þan hafni sig oftar á sama 

ári. 

Í. Skip, sem heimilisföst eru í þorpinu, eða stunda útgerð þaðan um lengri tíma 

en þrjá mánuði ársins, skulu greiða 5 krónur fyrir hvern opinn vélbát, 10 krón- 

ur fyrir vélbát þiljaðan og Í0 krónur fyrir uppskipunarbát á ári. 

II. Aukagjald. 

Öl skip, sem hafnargjald eiga að greiða og hafna sig á tímabilinu 1. ásúst til 

Í4. maí, skulu greiða fyrir vitaljós hafnarinnar 1 krónu í hvert skipti er þau leita 

hafnar á þessu tímabili. Séu skipin meira en 300 smálestir greiða þau 2 kr.
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Skip, sem heimilisfang eiga á Þórshöfn, eru undanþegin þessu gjaldi. 
Ljósgjald skal þó ekki greiða fyrr en hafnarljósum hefir verið komið upp. 

IV. Undanþága frá hafnargjaldi. 

Eftirgreind skip eru undanþegin hafnargjaldi: 
1. Öll herskip, varðskip, skemmtiskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra 

rannsókna. 

2. Skip, se leita hafnar vegna sjóskemmda, enda þótt farmur þeirra sé á land bor- 
inn, ef þau flytja burt aftur farminn og ekkert annað. 

3. F iskiskip, er stunda veiðar frá Þórshöfn. er þau leita til hafnar vegna illveðurs. 

V. Varnir gegn grynnkun hafnarinnar. 

Óheimilt er að varpa nokkru í höfnina við land né annarsstaðar, er valdið seli 
grynnkun hennar, svo seim seglfestu, kolaðsku frá skipum, fiskúrgangi o. fl. Ekki 
má leggja legufæri fyrir skip eða báta í höfnina nema með leyfi hafnarnefndar og í 
samráði við hana. 

VI. Vörugjald. 

Af vörum, sem fluttar eru í land á Þórshöfn eða skipað þaðan út, ennfremur 
vorum, sem Huttar eru á milli skipa á höfninni, skal greiða gjald, sem hér segir: 

I. Af aðfluttu salti, kolum og sementi Í króna, af hverri smálest. 
2. Áf aðfluttu timbri 2 aura, af teningsfeli. 

3. Af öllum aðfluttum vörum kr. 1,50 af smálest. 

t. Af öllum útfluttum vörum og vörum, sem fluttar eru milli skipa, Í króna af símá- 
lest. — Minnsta gjald af öllum vörum er 10 aurar. 
Af umhlöðnum vörum greiðist gjaldið aðeins einu sinni. Póst- og farþegaflutn- 

ingur er undanþeginn þessu gjaldi. 

Vörugjaldið skal reikna eftir þyngd vörunnar með umbúðum samkvæmt gjald- 
skrám. 

Verði hafnarbryggja byggð á Þórshöfn skal gjaldskrá þessi endurskoðuð og 
samin skrá vfir bryggjugjöld. VT 

VIL Hafnarsjóður og hafnarnefnd. 

Í. Gjöld þau, sem að framan greinir, renna í hafnarsjóð á Þórshöfn og skal hon- 
um varið til að standast kostnað af mannvirkjum, er við höfnina verða serð, svo 
og til ljóskera og leiðbeininga við innsiglingu á höfnina, 

2. Hafnarnefnd á Þórshöfn skipa 3 menn; kýs hreppsnefnd Sauðaneshrepps 
Lvo þeirra, en sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu einn. Nefndarmenn skulu 
kosnir til þriggja ára og ganga úr nefndinni sitt árið hver. í fyrstu tvö skipti 
eftir hlutkesti. Skulu ávalt tveir nefndarmenn vera búsettir á Þórshöfn. 

3. Hafnarnefnd skal sjá um að reglugerð þessari sé hlýtt og skal hún stjórna hafn- 
arsjóðnum undir eftirliti hreppsnefndar, sem veitir fé úr sjóðnum eftir tillögum 
hafnarnefndar og ber ábyrgð á innstæðu hans eins og öðrum eignum hreppsins, 
enda skulu reikningar hafnarsjóðs endurskoðast og úrskurðast ásamt sveilar- 
sjóðsreikningum Sauðaneshrepps og fylgja þeim. 

   

    

  

  

VINI. Almenn ákvæði. 

Í. Engin mannvirki má reisa við höfnina, nema eftir tillögum hafnarnefndar og 
með samþykki hreppsnefndar. 

2. Skipstjórar eða afgreiðslumenn skipa skulu greiða skipagjöldin samkvæmt reglu- 
gerð þessari strax og skipin hafa hafnað sig, en vörugjöldin um leið og vörur 
eru fluttar í land eða um bord i skip. 

ma
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37 Hafnarsjóður hefir haldsrétt í vörum þeim, sem greida skal gjald af, unz 

18. marz gjaldið er greitt. 

IX. Sektarákvæði. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 krónum, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt alm. lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 76, 14. nóvember 1917, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

38 SAMPYKKT 
14. april . 

um einkasíma Bakásabúa og Svínveftninga í Austur-Húnavatnssýslu. 

Í. gr. 

Samþykkt þessi nær til síma til allra bæja á vegasvæði Svínvetningabrautar 

inn að Syðri-Langamyýri í Blöndudal og til rafstöðvarinnar við Sauðanes, enda skal 
símakerfinu eða skiptingu þess, hagað eftir tillögum landssímastjórnarinnar. 

Einkasímar þeir og landssímar, sem þegar eru lagðir á þessu svæði, falla inn í 

einkasímakerfið jafnframt og það er lagt, enda teljist lagningarkostnaður þeirra til 
stofnkostnaðar kerfisins, nema annað verði að samkomulagi. 

9 gr 2. gr. 
Gerð símakerfisins og fyrirkomulag skal vera samkvæmt tillögum landssíma- 

stjóra. 

3. gr. 

Símakerfið skal leggja, þegar unnt er að fá framlög til bess frå landssimanum, 
samkv. lögum nr. 11, 14. júní 1929 um einkasíma í sveitum. 

Rétt er að einstakir hlutar kerfisins, hvort sem er til eins bæjar eða húss eða 

fleiri bæja í félagi, og hvort sem lagt er frá Blönduósi eða einhverri landssíma- 
stöð á svæðinu, verði lagðir fyrr en heildarkerfið er lagt, ef % atkvæðisbærra 

manna á því takmarkaða svæði óskar. 

Skal lagning slíkra einstakra hluta kerfisins hagað þannig, að þeir falli inn í 

heildarkerfið, er það verður lagt, enda beri félagsmenn á því svæði, er kerfishlutinn 

fær, allan kostnað félagsins af lagningu hans, þar til heildarkerfið er lagt. 

á. gr. 

Afgreiðslur á síma sínum, svo og viðhald innanhúss, annast hver húsbóndi á 
símasvæðinu, sem síma hefir á sinn kostnað. Hann annast einnig bráðabirgðavið- 

gerðir á símanum innan takmarka ábúðarjarðar sinnar. 

5. gr. 

Allir þeir menn, sem gjaldskyldir eru samkvæmt 7. gr., skipa félag er nefnist 

Einkasímafélag Bakásabúa og Svínvetninga.



6. gr. 

síðla vetrar. Á fundi þeim, er gengið verður 

kal kosin þriggja manna stjórn fyrir félagið. 

Stjórnin er kosin til þriggja ára og gengur einn maður úr stjórninni á hverju ári, 

fyrstu tvö árin eftir hlutkesti, og kýs aðalfundur menn í stað þess, sem úr gengur. 
Á aðalfund skulu rædd félagsmál, kosinn endurskoðandi. úrskurðaðir reikn- 

ingar félagsins, er stjórnin semur fyrir næsta ár á undan o. s. frv. 

Afrit ef ársreikningunum skal jafnan sent póst- og símamálastjórninni að 

loknum aðalfundi. 

  

Félagið skal eiga með sér aðal 

frá samþykkt þessari til fullnustu. 

    

. gr. 
Kostnadinn vid lagningu simans, ad því leyti, sem landssíminn leggur hann 

ekki fram, skal greiða þannig: 

a. Verkfærir menn, sem búsettir ern á svæðinu, leggi fram vinnu við lagningu 
símans eftir fyrirmælum einkasímafélagsstjórnarinnar, þó ekki yfir 3 dags- 

verk hver 

b. Rafveita Austur-Húnavatnssýslu greiði % af heildarkostnaði við símalínu þá, 
sem þegar er lögð í stöðvarhúsið. 

c. Sveitarsjóðir Torfalækjar- og Svínavatnshrepps leggja fram !4 þess kostnaðar, 

er ekki fæst greiddur samkv. áðursögðu og skiptist sá kostnaður milli þeirra, 

ettir þátttöku íbúa Þeirra hvers fyrir sig, samkvæmt d. Hið. 

d. Eftirstöðvar kostnaðarins greiða eigendur þeirra fasteigna á svæðinu, er síma 

hafa, samkvæmi niðurjöfnun eftir fasteignamati. 

Rétt eiga fasteignaeigendur til að fá árlega 8% í vöxtu, af framlögðum stofn- 
kostnaði við símann, frá leiguliðum sínum. 

g 

8. gr. 

Einkasimafélagid stofnar sjóð og skal úr honum greiða allan kostnað við vid- 

hald og endurnýjun einkasimalínanna, sbr. þó 4. gr. Stjórn símafélagsins sér um 

viðhaldið. Tekjur sjóðsins skulu vera árlegt gjald af hverju talsímatæki á einka- 

símalinunni, eftir ákvörðun aðalfundar í samráði við landssímastjóra. Stjórn fé- 

lagsins innheimtir gjöld þessi. Auk þessa gjalds greiðir hver símanotandi hið ár- 

lega tengigjald Hl landssímans 

      

  

a gr 9. gr. 
Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu, svo og sveitarstjórn Torfalækjar- og Svina- 

valnshrepps, ábyrgist starfrækslu einkasímans, eftir því sem póst- og símamála- 

stjóri mælir fyrir um, svo og að línunum sé að öllu leyti vel við haldið. 

10. gr. 

Stjorn einkasimafélagsins ber ábyrgð á skilvísri greiðslu félagsmanna á tengi- 

gjöldum þeirra, símagjöldum til stöðvar: Jóra landssímans. svo og öðrum greiðsl- 

um til landssímans fyrir framkvæmdar viðgerðir og viðhald. Gjöldum til einka- 
símans fylgir lögtaksréttur. 

  

11. gr. 

3rot gegn Þessari samþykkt varðar sektum allt að kr. 200,00, er renna í sveit- 

arsjóð, þar sem brotið er framið. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 11, 14. júní 1929 nm einkasíma 

í sveitum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sen 

hlut eiga að máli. 

Póst- og símamálastjórnin, 14. april 1937. 

Haraldur Guðmundsson. mee En 
Guðmundur J. Hlíðdal. 

1937 
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REGLUGERÐ 

um innheimtu á kirkjugarðsgjaldi. 

Í. gr. 

Hver sóknarnefnd þjóðkirkjusafnaðar skal fyrir hver áramót gera fjárhagsáætl- 

un fyrir kirkjugarð sóknarinnar næsta ár á eftir. 

2. gr. 

Ef tekjur kirkjugarðsins hrökkva eigi fyrir hinum áætluðu útgjöldum hans, 
skal sóknarnefnd jafna því, sem á vantar, niður á útsvarsgjaldendur í sókninni eftir 

þeim reglum, sem hér fara á eftir, og heitir það gjald kirkjugarðsgjald. 

3. gr. 

Kirkjugardsgjald skal vera hundradsgjald af útsvari gjaldenda það ár, sem gjald- 
ið er lagt á fyrir. Hundraðsgjaldið skal vera jafnhátt fyrir alla þá, sem gjaldskyldir 
eru, og má það eigi fara fram yfir 2% af upphæð útsvarsins, nema safnaðarfundur 

hafi samþykkt það. 

4. gr. 

Nú er sókn meira en eitt sveitar- eða bæjarfélas, og skal þá fyrst skipta gjaldinu 
niður á hvert sveitar- eða bæjarfélag um sig eltir íbúalölu hvers þeirra innan tak- 

marka sóknarinnar. Þeim hluta gjaldsins, sem bannig kemur í hluta hvers sveitar- 

eða bæjarfélags, skal jafna niður á útsvarsgjaldendur þess. 

åd. gr. 

Kirkjugarðsgjald skulu allir útsvarsgjaldendur greiða, án tillits til þess, hvort 

þeir eru meðlimir þjóðkirkjunnar eða eigi, að þessum gjaldendum undanskildum: 

a. Þeim, sem yngri eru en Í5 ára. 

hb. Félögum og öðrum ópersónulegum útsvarsgjaldendum. 

c. Útsvarsgjaldendum, sem ekki eiga lögheimili innan sóknarinnar. 

d. Þeim, sem eru í viðurkenndum söfnuði utan þjóðkirkjunnar, ef söfnuður þeirra, 

með leyfi ráðuneytisins, hefir tekið upp sérstakan grafreit, enda haldi söfnuð- 
urinn grafreit sínum sómasamlega við og fylgi reglum þeim, sem settar eru um 

grafreiti. 

6. gr. 

Nú hefir heimagrafreitur verið tekinn upp lögum samkvæmt og leysir það eigi 

þann mann, er grafreitinn tók upp, undan skyldu til að greiða kirkjugarðs 

kirkjugarðs sóknarinnar. 

  

7. gr. 

Nu er utsvar gjaldanda svo lågt, ad hundradsgjald af bvi myndi nema lægri 
upphæð en einni krónu, og skal þá engu kirkjugarðsgjaldi jafnað á þann gjaldanda 

Gjalddagi kirkjugarðsgjalds í kaupstöðum skal vera 15. júlí, en í hreppum Í. 

september, ár hvert. 

9. gr. 

Sóknarnefnd innheimtir kirkjugarðsgjöld og ber henni 6% al innheimtum sjöld- 

um í innheimtulaun. Ef sóknarnefnd óskar þess skal innheimtumönnum ríkissjóðs
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kaupstöðum og oddvitum eða innheimtumönnum sveitarsjóðs skylt að annast inn- 39 
heimtu kirkjugarðsgjalda gegn sömu innheimtulaunum. 26. april 

10. gr. 

Nú er kirkjugarðsgjald eigi greitt á gjalddaga og má þá innheimta það með 
lögtaki. 

Il. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt NN nr. 64, 23. júní 1932, 30. gr. og 38. gr., 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

9 dóms- og Kirkjumálaráðuneytinu, 26. apríl 1937. 

Hermann Jónasson. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REGLUR 40 
9 « 2 

um sölu og afhendingu deyfilyfja til geldingar húsdýra. ap 

1. gr. 
Lyfsalar og læknar, sem hafa rétt til lyfjasölu, mega afhenda geldingamönnum, 

sem skipaðir eru samkvæmt lögum nr. 123, 27. desember 1935, um seldingu húsdyra, 
nauðsynleg deyfingarlyf til þessara aðgerða (svo sem klór alhydrat, klóróform, eter 
og venjuleg staðdeyfingarlyf, önnur en kókaín). í hæfilegum skömmtum, gegn 
venjulegum eiturbeiðnum og einnig að öðru leyti samkvæmt ákvæðum í auglýsingu 
landlæknis til lyfsala og lækna 19. nóvember 1913 um sölu á eiturefnum til annara 
afnota en lækninga (sbr. Lögbirtingablaðið 1918, nr. 59). 

Dýralæknar landsins gefa mönnum kost á að læra geldingu og meðferð deyf- 
ingarlyfja. 

  

2. gr. 
Geldingamenn, sem hafa í vörzlum sínum devfingalyf þau, er um getur í 1. gr., 

skulu geyma þau í lokaðri hirzlu, er enginn hafi aðgang að nema þeir sjálfir, og 
hin eldfimu efni fjarri eldi, þannig, að sem tryggilegast sé girt fyrir, að hætta hljót- 
isl af þeim. Þeir mega og ekki í neinu skyni lúta lvf þessi af hendi til annara. 

3. gr. 

sektum, 50—100 kr., nema byngri refsing liggi Brot gegn reglum þessum varð 

við samkvæmt lögum. 

  

teglur þessar, sem settar eru samkvæmt 4. gr. laga nr. 123, 27. desember 1935, 
öðlast þegar gildi og Þirtast til eftirbreytni öllum, sem hlut ei ga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. april 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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BRÅDABIRGDAREGLUGERD 

um greiðslu úftsvara af kaupi útsvarsgreiðenda. 

1. gr. 
Þegar lögtak fyrir útsvari til bæjarfélags eða sveitarfélags samkvæmt lögum 

um útsvör hefir verið reynt árangurslaust, að nokkru eða öllu leyti, er heimilt að 
láta greiða hið vangoldna útsvar ásamt dráttarvöxtum af launum útsvarsgreiðanda, 

sem hann tekur af almanna fé, eða af kaupi því, er hann á rétt á hjá öðrum, sam- 
kvæmt þeim reglum, sem settar eru í reglugerð þessari. 

  

2. gr. 

Fógeti boðar útsvarsgreiðanda, og ef þess gerist þörf kaupgreiðanda hans, fyrir 
sig. Skal þeim skylt að mæta fyrir fógelarétti og sela þar skýrslu um atvinnu út- 

svarsgreiðanda, launakjör hans, upphæð kaups, greiðslumáta þess og gjalddaga, og 
um önnur þau atriði, er nauðsynlegt er að upplýst séu, er kveða skal á um greiðslu 

útsvars af kaupi útsvarsgreiðanda. Nú mætir kaupgreiðandi eigi fyrir fógetarétti 

löglega tilkvaddur, eða gefur eigi þá skýrslu, sem hann er krafinn um, og skal hann 

þá sæta þingvíti eftir þeim reglum, er gilda um vitni. Mæti útsvarsgreiðandi eigi eða 

gefi hann eigi fullnægjandi skyrslu, skal farið eftir því, sem fyrir er mælt í 37. gr 
aðfararlaganna. 

  

3. gr. 

Að fengnum upplýsingum þeim, sem ræðir um í 2. gr., kveður fógeti á um það 
með úrskurði, hvort hið vangoldna útsvar skuli greitt af kaupi eða launum útsvars- 
greiðanda. Skal upphæð sú, sem greiða á, tiltekin í úrskurðinum svo og hvenær hún 
skuli greidd og hverjum, og má, ef þörf gerist, skipta henni niður í fleiri kaup- 
greiðslutímabil og skal þá tiltekin sú upphæð. er tekin skuli af kaupi eða launum 
útsvarsgreiðanda fyrir hvert greiðslutímabil. 

Úrskurð þenna skal fógeti tilkynna kaupgreiðanda og útsvarsgreiðanda bréflega, 
séu þeir eigi staddir í réttinum, þegar úrskurðurinn er kveðinn upp. 

  

4. 
Úrskurði samkvæmt 3. gr. geta útsv: arsgreiðandi og kaupgreiðandi, annar eða 

báðir, áfrýjað til hæstaréttar. Úrskurði má gerðarbeiðandi og áfrýja til staðfestingar. 

eða breytingar 
Um áfrýjunina fer eftir venjulegum reglum um áfrvjun fógetaréttarúrskurða. 

K ýr: 5. gr. 
Pegar urskurda skal samkvæmt 3. gr., skal taka hæfilegt tillit til heimilishags 

útsvarsgreiðanda og ómegðar hans, og þess gæti, að eigi sé gengið svo nærri honum 

um skattheimtuna að hætta sé á, að hann eigi seti séð sér og sinum farborða. Hvorki 

úlsvarsgreiðandi né kaupgreiðandi mega slíta vinnusamningi sínum fyrir það eitt, 

áð úrskurðað hefir verið, að útsvar skuli greitt af væntanlegu kaupi útsvarsgreið- 

anda. 
6. gr. 

Nú hefir úrskurður gengið samkvæmt því, sem sagt er hér að framan, og er kaup- 

greiðanda þá skylt að halda eftir á hverjum kaupgreiðsludegi þeirri upphæð af kaupi 

eða launum útsvarsgreiðanda fyrir það kaupgreiðslutímabil, sem úrskurðað var að 

þá skyldi haldið eftir. Upphæð þessa skal kaupgreiðandi, innan tveggja virkra da: 
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frá kaupgreiðsludegi, greiða beint til fógeta eða innheimtumanns úts 'ara, og er sú Ál 
greiðsla bindandi fyrir útsvarsgreiðanda. 16. febr. 

Nú hefir úrskurði verið áfrýjað sk va emt á. gr., og frestar þá sú áfrýjun eigi 
skyldu kaupgreiðanda til að halda eftir kaupi eða launum samkvæmt ákvæðum úr- 
skurðarins, eða að greiða það fé til fógeta eða innheimtumanns útsvara. 

7. gr. 
Krafa um útsvar eftir úrskurði samkv. 3. grein gengur fyrir öðrum kröfum um 

hluta af ógreiddu kaupi gerðarþola, sem njóta myndu minni lagaverndar við skipti 
á búi hans. 

8. gr. 
Nú hefir kaupgreiðandi greitt út kaup eða laun útsvarsgreiðanda án þess að 

halda eftir upphæð, er úrskurður kvað á, að eftir skyldi haldið, eða hann greiðir eigi 
fógeta eða innheimtumanni, svo sem segir í 6. gr., fé er hann hélt eftir samkvæmt 
úrskurði, og má þá gera lögtak í eignum kaupgreiðanda fyrir því fé. 

9. ør 9. gr. 
Því aðeins skal reglum þeim, sem hér eru settar beitt, að útsvarsgreiðandi sé 

fastur starfsmaður kaupgreiðanda þegar trskurður samkv. 3. gr. er kveðinn upp, 
hvernig sem ráðningu eða kaupgreiðslu er hagað. 

10. gr. 
Fyrir fógetagerð þá, er fram fer samkvæmt 29. og ð. gr, skal greiða réttargjöld 

og voltag sjöld, sem fyrir aðfarargerðir. Gjöld þessi og annan kostnað við gerðina 
sreiði úisvarsgreiðandi og má kveða á í úrskurðinum, að þau skuli greidd af kaupi 
hans eða launum ásamt útsvarinu og dráttarvöxtum. 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 106, 23. júní 1936, 29. gr., 3. mgr. 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 16. febrúar 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 42 
1. marz 

um áhættuflokkun og ákvörðun iðgjalda fyrir slysatryggingar. 

Áhættuflokkun. 
Frá 1. marz ál ákveðst áhættuflokkun og iðgjöld fyrir slysatryggingar sam- 

kvæmt II. kafla laga nr. 26, 1. febr. 1936 þannig: 

Aurar á viku 

áhættuflokkur 

2. — or 

EFN 40



1. 

1937 

42 

mar 

i. 

9. 
10. 
11, 
12. 

áhættuflokkur 

60 

Aurar á viku 

60 

75 

100 

120 

150 

200 

300 

600 

2500 

Vikan leggst til grundvallar, og er eining fyrir iðgjaldagreiðslunni, enda þótt 

kaupið sé miðað við ár, mánuð, dag eða klukkustund. Ef kaupið er tímakaup eða 

dagkaup reiknast 48 klukkustundir eða 6 dagar, sem ein vika (til 1. apríl 1936 tald- 
ist vikan 60 klukkustundir). Árið reiknast 5? vikur. Telja skal saman tíma allra 

þeirra, sem tryggðir eru í einu, en brot úr viku, sem þá verður afgangs, telst sem 

heil vika. 

A. Skyldulrygging. 

Stafrófsskrá um iðgjaldaflokkun. 

Áhættu- 

flokkar 

Vikugjald 
fyrir mann 

Acetylengasgerð ........0...0000. 00 4. 60 aurar 

Afbeitins, sjá lóðabeiting. 
Aflvélastjórn við jarðvinnu ..........0.0. 00... 4. 60 

Áburðarverksmiðjuvinna ........0.% 00. 6. 100 
Bátasmíðar, bátaviðgerðir .........0...00. 00. 4. 60 

Beinaþurrkun, sjá fiskúrgangsvinna. 
Beiting, sjá lóðabeiting. 
Belgjagerð ..........2..000 000 3. 40 

Beykisstörf (.........2000 0200 3. 10 

Bifhjólastjórn „......0...000 00 neree 6. 100 

Bifreiðastjórn ..........00.20 00 4. 60 

Bifreidavidgerdir ...........0... 0000 ennen nnnnnee 4. 60 

Bjargfuglaveidar, sjå bjargsig. 
Bjargsig ..........2022000 0 12. 2500 

Blikksmidar: 
a. án aflvéla .........2.0. 00. 3 40 
b. í vélsmiðjum ...........20 020 5. 75 

Bókbandsvinna .......2.20000000 0 1. 15 

Brauðgerð .........0.0.020 0 rrsenne 2. 25 

Bréfberastörf ..........2.00. 00 2. 25 
Brjóstsykurgerð .......0..0.200 00 3. 40 

Brúargerð .........2200. 00 6. 100 

Bryggjugerð ..........0.%.02 0000 6. 100 
Burstagerð ..........0..00202 000 1. 15 
Bæjarpóststörf (.......002000. 00 2. 25 

Bæjarvinna ýmiskonar (ótilgreind annarsstaðar) ...... t, 60 

Dúklagning ........0.00200 00 2. 25 
Efnagerð seernes 2. 25 

Farsgerð, sjá pylsugerð. 
"atalitun, hreinsun og presstn .......20000. 0. 2. 25 

1 60 Fiskadgerd
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Åhættu- Vikugjald 49 
flokkar fyrir mann 

Á. Skyldulrygging (frh). 
Í. marz 

Fisktlökun ...........0..000 0. ennen enes 4. 60 aurar 
Fiskheræla ............ ennen 2. 25 
Fiskmat ..........0... ennen 2. 25 
Fiskmjölsverksmiðjuvinna ........000. 00. 5. 75 
Fisksöltun ............0. ð. 40 
Fiskúrgangsvinna .........00.00000 000 3. 40 
Fiskburrkun á reitum .......0.0... 000 2. 25 
Fiskþurrkun í þurrkhúsum ........000.00. 3. 40 
Fiskbvottur 2... never 2. 25 
Frystihúsvinna .......0000..... 00 4. 60 
Færaspumi .........0.. nerne 2. 25 
Gasgerð (kolagas) ........00.000. 0. 3. 40 
Gasinnlagning (i håsum) ........0...000 000 2. 25 — 
Glergerd ss. ervevne 4. 60 -— 
Glerslipun 2... never. 2. 25 — 
Gljåvaxgerd suser vvene 3. 40 — 
Gosdrykkjagerð ...........0..0 00 3. 40 — 
Grjótmulning ...........0... 00 6. 100 
Grjotsprenging ........0....0000 0. 6. 100 — 
Grjótnám sees ener vene 6. 100 — 
Grjótvinna (Önnur) .......0..000.. 000 4. 60 — 
Gufuskip: 

a. Farþegaskip, varðskip, flóabátar (yfir 50 lestir) 
notaðir til mannflutninga (skipshöfn) ............. 7. 120 — 

b. Veiðiskip og flóabátar undir 50 lestir (skipshåfn) 8. 150 — 
Gullsmidar ..............0 00 1. 15 — 
Gúmmíiðnaður .............0. 00 3. 40 — 
Gotuhreinsun, sjå bæjarvinna. 

Gotugerd .........0...0 vere 4. 60 — 
Gótuvinna (pipur, vir) .......0..... 0. 4. 60 — 
Hafnargerð .........000. ð. 79 
Hafnsögustörf .........0.0.0.0 0. 7. 120 
Hålsbindagerd .........0..0.00.000 0 1. 15 
Hampidja .......0....00.. 3. 40 — 
Hanzka-, húfu- og hattagerð ....................… 1. 15 
Hitaleiðsluvinna (innanhúss) .........0.0.0.0.00.0.0.0..... 2. 25 
Hraðpressun, sjá fatalitun. 
Hreinsun (ræsting) á skrifstofum, skipum o. fl. ...... 1. 60 

Hreinlætisvöruframleiðsla (þvottaduft, ræstiduft, fægi- 
lÖgUr)  ssssunsnnnnnnn eee 3 40 — 

Húsagerð (nýsmíði) .........000000 00. 4 60 — 
Húsagerð, endurbætur, breytingar .................. 4. 60 — 
Húsgagnafóðrun ...........0.0.0.0000 0000. 2 25 — 
Húsgagnasmíði: 

a. án aflvéla ............0 0. 3. 40 — 
b. í vélsmiðjum .............0..0. 0000 5. 75. — 
Hvalskurdur .............0..000 eeeeene 5. ið —- 
Ísvinna ......0.0.. 0. 4. 60 — 
Íshússtörf ............... 4. 60 
Jarðborun ................. 0 5. 75 —
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Áhættu Vikugjald 
flokkar fyrir mann 42 Á. Skyldutrygging (frh). 

I. mary 4. 60 aurar 

    
Kert 
Kex KR 
T 
í    
Kælihúsvinna ..........0. ener senere rnnne t 

Köfun ..... ANNIR … 1. 300 

fr ga ( sat 4) KOKugero6 (braudger )) 

  

Körfugerð ............. FI AR 1. 15 5 

andpóstastörl Q.... 6. 100 

í 
) 

  

I. Í 

ð. fe) 

6 (00 
= 75 

6 

5 75 

  

kkhúsvinna, sjá vöruhúsvinna 

  

i å 40 

I 4. 60 
p 3. 40 

i 
2. 25 

i i 15 

Pyls 2. 25 

Póst 

Raf ! 15 

Raflagnir (í húsum) .....02.0000 000 AR 2. 25 

Raforkuframleiðsla .....00000 00 ER 60
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. , Ahættu- ikugj: 9 Skyldulrygging (frh.). okkar yi a 
Raforkuleiðsluvinna .......0.0.000 0 4. 60 aurar 
Reiðhjólaviðgerðir ......0.000.0 0 3. 40 — 
Reyking (reykingarhús) .....0.0.000.00 ð. 40 - 
Rjómabússtörf Ll... 4. 60 
Rotun skinna ss eee, 1. 15 — 
Róðrarbátar (skipshöfn) 2... 8. 150 
Ræsting, sjå hreinsun. 
Sand- og malartaka „00.00.0000... 4. 60 - 
Såpugerd ss 3. 40 — 
Saumastofuvinna 2... eee, 1. 15 — 
Seglasaumur .......0...0. eee, 1. 15 —- 
Seglskip (skipshöfn) ......0.0.0.. 0 8. 150 — 
Sendistörf (sendisveinar) ......0.0.0.000 4. 60 — 
Silfursmidar ........ 1. 15 — 
Sildarbræðsla .......0.0.0.0.. 6. 100 — 
Sildarverkum ......0.... eeeee 3. 40 — 
Simalagningarvinna 2... seeren 4. 60 — 
Simavidgerdir ss eee 4. 60 -— 
Sjoklædagerd suse eee 2. 25 -— 
Skipasmidar suse eee 3. ið — 
Skipavidgerdir og vidhald 2... 5. 75 
Skóáburðarvinnsla 2.222 3. 40 - 
Skågert ses 4. 60 — 
Skólppípulagning (við hús) .......0.0000..0 4. 60 
SkÓsmíðar .......0... eee 2. 25 
Slátrun 6. 100 
Slökkviliðsstörf 2... eee 6. 100 
Smjörlíkisgerð suser 3. 40 
Sokkabanda-, axlabanda- og sprotagerd 2... 2. 25 - 
Sorphreinsum 2... eeee 4. 60 — 
Sóthreinsun (sótarar) L..llllll ð. 10 - 
Steinhågg ..........0 eee, 5. 75 — 
Steinsteypa 0... eee 4. 60 — 
Súkktlaðigerð ........0.0.0000 0 eee 3. 40 — 
Såtun suse eee 1. 15. — 
Sodlasmidar Ll... reee . 2. 25 — 
Tollgæzla lo 4. 60 -— 
Trésmíðar: 
A. Á aflvéla 2... eee 3. 40 
b. i vælsmidjum 2... eee 5. 75 
Uilarverksmidjuvinna (medaltalsidgjald) 2... 4. 60 — 
Uppskipun og útskipun á bátum og prömmum ........ 7. 120 — 
Uppskipun og útskipun vid bryggju .................. 5. 15 — 
Ursmidar ll. 1. 15. — 
Varðstaða ......0000 4. 60 — 
Vatnspípulagningar við húsasmíði ..........0.000..... 2. 25 — 
Vatnsvirkjun ...........0 0 5. 15 — 
Vegagerd suse ever 4. 60 -— 
Veggfóðrun essensen eee eee 3. 40 — 
Vélbátar yfir 12 lestir (skipshöfn) .......0.. 9. 200 —-
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42 A. Skyldulrygging (frh). NN Hein an 

I, marz Vélbátar undir 192 lestir (skipshöfn) ................ 9. 200 aurar 
Vélagæzla .....20.22000 srsene 5. 75 

Vélanåmskeid ........2..0000 00 nns 5. 75 - 

Vikurvinnsla ........000000 000. 4. 60 

Vinnufatagerð ........0.2.02202 000 2. 25 
Vitabyggingar .......20000. 000. 4. 60 

Vitastörf ..........2.00 00 ek renrekr rente A. 60 

Vöruflutningar (í sambandi við vöruhúsavinnu og 

skipaafgreiðslu) .......0020002. 00 4. 60 
Vöruhúsavinna .......2.000 000. 4. 60 

Þurrkhúsvinna, sjá fiskþurrkun. 

Þvottahúsvinna ......0000000 00 erknnnne 3. 40 

Ölgerð .........00 022 5. 75 

B. Frjáls trygging. 

Búðarslörf, sjá verzlunarstörl. 
Eldhússtörf (.........000 000 2. 25 

Ferðalög á lamdi .........2%.00 00 4. 60 

- á sjó, sjá sjóferðalög. 
Fuglaveiðar á landi .......0.00. 0000 9. 200 

á sjó, sjá sjófuglaveiðar. 

Garðhleðsla ........2.00000 00. reres 3 40 

Garðyrkja sees enense ener usenet enennes 2. 25 

Gripahirðing .........2.2... 000 2. 25 

Grjótmulning ..........000 0000 r enker ernee 6 100 

Grjótsprenging ......002..00 0. 6. 100 

Grjótvinna (Önnur) ......0.0000 0. 4. 60 

Heyvinna ......00.0020 0 ere 2. 25 

Hjúkrunarstörf ........2...00. 000. 1. 15 

á geðveikrahæli ..........0. 000 2. 25 

Húsagerð og viðgerðir húsa: 

a. Torfhús ..........020. 00 3. 40 

b. Steinhús og timburhús .......0.0%0. 000. 4 60 

Ínnanhússtörf ......... 1 15 

Innheimtustörf ...….. 2. 25 

Jarðvinna (jarðnám) 4 60 — 

  

Jarðvinnsla: 

a. með handverkfærtim #.......... 00 2. 23 — 

b. - hestaverkfærum .........00. 00. 3. 40 — 

Jardyrkjustårf (tånyrkja, gardyrkja) 20.00.0000... 2. 25 

Læknisstörf (héraðslæknar) ......0000000 4. 60 

(aðrir læknar) .......00..0 0. 2. 25 — 

Refahirðing á búum ........0.0%0 0000 4. 60 

Refaveiðar .........2020.00 srrenes . 8. 150 — 

Sjófuglaveiðar (.......0... 0. 10 300 — 

Sjóferðalög: 
með gufuskipum ........0.00 0. 7. 120 

seglskipum ......0.2.0. 0... 8 150 

róðrarbátum ........0000 0. rrrrren 8. 150 

vélbåtum (undir 12 lestir) .....0.00000 0. 9. 200
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ey . a Åhættu- Vikugjald 9 
B. Frjáls trygging (frh). olkur fy rir ann 42 

I. marz 
sjóferðalög með vélbátum (yfir 12 lestir) .......... 9 200 angar 

Skipsströnd (björgunarstörf) ..........0000.. 0. 11. 600 
Skrifstofustörf ..........0....0 1. 15 

Skurðgröftur ............0.00 0... 3. 40 

Trésmíðar ...........0. 0. 3. 40 

Vegghledsla ..........2...0 0000 3 10 

Verzlunarstörf (innanbúðar) .......00.00 0 1. 15 

Þjónustustörf, sjá innanhússtörf. 

Stytæti tryggingartími í frjálsri try ggingu er ein vika. 

Þegar um tryggingu starfsmanna við önnur störf eða starfsgreinar er að ræða 

en að framan eru talin, heimilast Trygging arstofnuninni að ákveða í hvaða áhæitu- 

flokk þau störf eða starfsgreinar skuli falla. 

Reglugerð þessi í er hér með sett samkvæmt IH. kafla laga nr. 26, 1. febrúar 1938, 
um alþýðutryggingar, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi fallin reglugerð um áhættuflok 

un og ákvörðun iðgjalda fyrir slysatryggi útgefin 28. desember 1931. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, Í. marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 13 

um barnapróf. (man 

I. gr. 
Prófskyld eru öll börn, sem verða 8 ára á árinu og þar til þan hafa staðizt 

fullnaðarpróf (sbr. þó 12. gr.). Undanþágu má eigi veita frá prófi, nema sakir 
sjúkleika, sem sannaður er með vottorði læknis, eða af öðrum knýjandi ástæðum, 
sem skólastjóri (kennari) tekur gildar. 

gt 

9 gr - ET. 

Próf skal halda að vorinu í lok námstíma 10 14 ára barna og þó ekki fy rr en Ð 

1. apríl. Landspróf eru undanþegin þessu ákvæði. 

3. gr. 
Komi prófskylt barn ekki til prófs án gildra forfalla, skal sækja það til prófs 

eða prófa það á heimili þess á kostnað forráðamanns (heimilisföður). Sé um mót. 
þróa að ræða, er heimilt að leita aðstoðar lögreglustjóra og beita dagsektum, 2—5 
kr., eftir úrskurði valdsmanns. 

4. gt gr. 
Kunnátta 10 ára barna skal sérstaklega athuguð í lestri, skrift og reikningi. 

Sé ástæða til þess að ætla, að barn verði ekki læst 10 ára, skal skólanefnd í sam- 
ráði við skólastjóra (kennara) annast um, að úr því verði bætt með sérstakri 

fræðslu.
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5. gr. 
Å „ársprófi er eigi skylt að prófa í öðrum greinum en íslenzku, skritt og reikn- 

ingi. Í öðrum greinum getur fræðslumálasjórnin veitt leyfi til, að í stað prófa 
verði lagðar fram vinnubækur og verklegar úrlausnir barnanna yfir veturinn. Skal 
skólastjóri (kennari) þá athuga þær og senda skólanefnd og forráðamanni barnsins 
skriflegt álit sitt um árangur námsins. 

6. gr. 
Fullnaðarpróf skulu börn að jafnaði taka á því ári, sem þau verða fullra 14 

ára. Nú stenzt barn, sem er 14 ára, ekki próf, og er það þá skål: skylt og prófskylt 
næsta ár í íslenzku, reikningi og þeim greinum öðrum, er því var ábótav ant í. 

Skólanefnd getur, að fengnum meðmælum skólastjóra (kennara), veitt yngri 
börnum en 14 ára heimild til að taka fullnaðarpróf, þegar tryggt er, að barnið njóti 
framhaldsfræðslu til fulls 14 ára aldurs, enda hafi barnið hlotið góða fyrstu einkunn 
(8) í móðurmáli og reikningi. Fræðslumálastjórnin lætur skólanefnd í té eyðublöð 
fyrir umsóknir þessar. 

gr. 
Próf skulu vera skrifleg í þeim námsgreinum, sem því verður við komið. 

8. gr. 
Einkunnir skulu gefnar með tölunum frá 0 til 10 með einum tugastaf. Ein- 

kunnir í móðurmáli, skrift og reikningi skulu gefnar eftir selu án tillits tl aldurs. 

9. gr. 
Til þess að standast fullnaðarprót þarf meðaleinkunnina 4, en þó eigi lægri 

einkunn en > í þessum greinum: Íslenzku, skrift og reikningi. Þriðja einkunn 
telst frá 4 upp að 5; önnur einkunn 5 og upp að 7; fyrsta einkunn 7 og upp að 9; 
ágætiseinkunn 9 og upp í 10. 

10. gr. 
Lágmarkskröfur við fullnaðarpróf eru þessar: 
Hvert barn skal: 

1. geta lesið móðurmálið skýrt, hljóðvillulaust og áheyrilega og sagt munnlega 
frá því, er það les. Kunna skal það utanbókar nokkur íslenzk kvæði og greina 
höfunda þeirra, einkum ættjarðarljóð og söngljóð, og geta skýrt rétt frá efni 
þeirra með eigin orðum. 

2. geta gert skriflega, nokkurnveginn ritvillu- og mállýtalaust, grein fyrir því 
efni, er það þekkir vel. 

3. geta skrifað læsilega og hreinlega rithönd. 
4. hafa lesið með leiðsögn og skýringum valda kafla úr biblíunni eða biblíusög- 

ur, sérstaklega um líf og kenningar Krists. Skal lögð áherzla á, að það hugfest 
einkum orð hans og hafi þau rétt eftir. Kunna skal barnið utanbókar nokkra 

valda sálma. 
ö. kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og höfuðatriði al- 

mennra brota, tugabrota og prósentureiknings og vera leikið í að beita þess- 
ari kunnáttu til úrlausnar auðveldum dæmum, sem fyrir koma í daglegu lífi, 
meðal annars til að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra huta. Það skal og 
vera leikið í að reikna með lágum tölum í huganum. 

6. vita nokkuð um merkustu menn þjóðar vorrar að fornu og nýju og um höf- 
uðdrætti í sögu þjóðarinnar. 

7. vera leikið í að nota landabréf og hafa fengið sem ljósasta þekkingu á átt- 
högum sínum, náttúru Íslands, högum þjóðar vorrar og þjóðskipulagi. Það



skal og bera skyn á legu og atvinn 7 
i Evr6pu, vita hvernig 

  

álfur og höf Hggja á hnettinum | og fræðslu um eðlishætti 
jarðar og stöðu hennar í sólkerf 

   8. hafa vanizt á að athu 8 a 
augum, svo að það geti lýst þeim, bat 

håttum luta, medal annars um åbri 

gengustu f yrirbrigði náttúrunnar, sem það hefir fy 

kal vita um helgtu at „er að hollus 

ilsuspillandi nautnameðala, t. d. vinanda 
     

    

og tóbaks, og hafa nokkra þek kingu á byggingu og störfum mannlegs íkama 

Ennfremur skal það þekkja nokkrar isler i seta skyri frå lifn- 

         adarhåttum og einkennum helztu dyra, 
1 imna nokkur einföld sönglög, einkum sálmalög og lög við íslenzk ættjard- 

10. geta gert einfaldar dráttmyndir. 
11. hafa fengið nokkra tilsögn í handiðju og 

12. hafa stundað leikfimi. a. m. k. þá leikfimi, sem hægt er að stunda áhaldalítið 

og án sérstaks húsnæðis. 

     

  

Við fullnaðarpróf er skylt að gefa nir í Öllum Íramaniöldum náms- 
í o 

greinum, nema söng Og leikfimi. 

11. 
Profdomarar skulu vera vid fullnadarpi 

skólanefnd og skulu fá sömu laun og stundakennar: 

  

kipaðir af    

Vanþroska börnum, 

rekari skólaskvidu, 
ið bå £ 

;sum bornum 

   
fen    

  

dómara. 

  

      Börn, sem ljúka fullnað: ina og þroska 

undirritað af skólastjóra ( 
Skírteini um fullnaðarpi må þó sem få ald - 

leyfi (sbr. 6. gr.) fyrr en full vissa er 

Kostnaður við barnapról greiðist 

Reglugerð þessi er sett samks in ba og     öðlast þegar gildi. Umm leið falla úr 

17 z Í dóms- og Kirkjumálaráðaneytinu, 17, marz 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav Á. 
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir sjúkrasjóðinn „Guðrúnarminnins“, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 29. apríl 1937 af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjúkrasjóðinn Guðrúnarminning. 

1. 

Sjóðurinn heitir Guðrúnarminning. 

a
 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af kvenfélagi Saurbæjarhrepps, í minningu Guðrúnar 

Sigurðardóttur frá Ólafsdal. 

3. Er. 

Stofnfé sjóðsins er 150 — eitt hundrað og fimmtíu — krónur, sem þegar er 
greitt. Opinber framlög, áheit og gjafir og aðrar tekjur, sem sjóðnum kann að 

áskotnast, skal leggja við höfuðstól, svo og ársvexti samkvæmt 6. gr. 

4. gr. 

Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða og skal það ávaxtað í Sparisjóði Dalasýslu 
eða Landsbanka Íslands. 

Tilgangur sjóðsins er að veita hjálp fólki búsettu í Saurbæjarhreppi, er fyrir 

veikindum verður og stjórn sjóðsins álítur hjálparþurfa. Hjálpin skal fólgin í 

greiðslu vegna læknisvitjunar, læknisaðserða, lyfjakaupa eða sjúkrahússkostnaðar. 

6. gr. 

Þá er sjóðurinn er orðinn 500 -- finm hundruð — krónur, má verja % af árs- 

vöxtum hans samkvæmt ákvæðum þeim, er sett eru í 5. gr. Þegar sjóðurinn er orðinn 

1000 — eitt þúsund — krónur, má úr því verja % af ársvöxtum hans í sama skyni, en 

ætíð leggja % vaxta við höfuðstól sjóðsins. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins og reikningshald annast kvenfélag Saurbæjarhrepps. á meðan 

félagið starfar. Leggist það niður, annast stjórn sjóðsins þrjár konur, kosnar al- 

mennum kosningum, eftir sömu reglum og hreppsnefndir og til jafn langs tíma. 

Stjórnin skiptir með sér störfum. 

8. gr. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum séu sendar stjórn sjóðsins skriflegar og skulu 

þeim fylgja vottorð eða reikningur, frá lækni eða sjúkrahúsi, yfir sjúkrakostnað. 

9. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda serðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 

skrána, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og ástæður fyrir þeim, fund- 

arsamþykktir og annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

Sjóðsstjórinni ber ennfremur að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og 

sjöld og færa í hana ársreikning sjóðsins.
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10. gr. 
Kvenfélag Saurbæjarhrepps skal á aðalfundi félagsins ár hvert kjósa tvær konur 

til þess að endurskoða reikninga sjóðsins næsta reikningsár hans. Skulu reikningar 

sjóðsins með árituðum athugasemdum endurskoðenda lagðir fram á aðalfundi fé- 
lagsins ár hvert til úrskurðar og samþykktar. Leggist kvenfélagið niður og konur 
kosnar almennri kosningu taki við stjórn sjóðsins, skulu endurskoðendur kosnir 

á sama fundi og stjórn og til sama tíma. 

11. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar fullgerðir í lok 

febrúarmánaðar ár hvert. 

12. gr. 

Brevlingar á verksviði og tilgangi sjóðsins eru því aðeins gildar, að þær séu 

samþykktar með *% atkvæða félagskvenna eða af helmingi atkvæðabærra kvenna í 

hreppnum, og að þær öðlist konungsstaðfestingu. 

13. gr. 

Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

lá. gr. 

Skipulagsskráin óskast birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

REGLUGERÐ 

fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu um hreinsun hunda af bandormum 

og varnir gegn þeim. 

1. gr. 

Allir hundar í sýslunni, þriggja mánaða og eldri, skulu hreinsaðir af bandormum 

og baðaðir á tímabilinu frá 1. nóv. til í. des. ár hvert. Séu sérstakar ástæður fyrir 
hendi, getur hreppsnefnd í samráði við lækningamann, fyrirskipað aukahreinsanir 
á öðrum tíma árs. 

2. gr. 

Svslunefndin sér um framkvæmd á hundahreinsun í sýslunni og skipar í hverj- 

um hreppi einn mann eða fleiri til starfans. Heimilt er sýslunefnd að skipa lækn- 
ingamann fyrir stærra svæði en einn hrepp, ef henta þykir. 

Skipun lækningamanns skal tilkynnt héraðslækni. Skal hann láta lækningamanni 
í té leiðbeiningar og starfsreglur, og skal lækningamanni skylt að fara eftir þeim. 

3. gr. 

Hreppsnefnd skal sjå um, ad til séu i hverjum hreppi traust og hæfileg hunda- 

hús, eilt eða fleiri. Allur kostnaður af þeim greiðist úr sveitarsjóði. 

4. gr. 

Lækningamaður skal útvega sér í tæka tíð nauðsynleg lyf til hundahreinsunar- 

innar frá héraðslækni eða lyfjabúð, og greiðist andvirði lyfjanna úr sýslusjóði. 
Lækningamanni greiðist úr sýslusjóði ákveðið gjald yfir hvern hund. sem 

hreinsaður er. 
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Lækningamaður tilkynnir, með ekki skemmri en viku fyrirvara, bvenær lækn- 

ing skuli fara fram í hreppnum, og skulu hundaeigendur skyldir til að koma með 

hunda sína á lækningastaðinn, og hjálpa tl að koma þeim fyrir eftir því, sem lækn- 

ingamaður mælir fyrir. 

5. gr. 
Þeir hundaeigendur, er af gildum åstædum geta eig hunda sina å 

tilteknum tima, tilkynna lækningamanni tafarlaust forföllin, en mæti síðan, sam- 

kvæmt fyrirmælum lækningamanns, en greiða skulu þeir honum 2 kr. sem auka- 

þóknun fyrir hvern hund. 
Sé hundi vísvitandi skotið undan breinsun, skal hann réttdræpur. Ber lækn- 

ingamanni að tilkynna það hrel »pstjåra, er sér um ad hundurinn sé drepinn 

Gangi bandormur niður af hundi tvö ár í röð, skal lækningamaður lóga hon- 

um þegar í stað. 

t 
mætt með 

    

6. gr. 

Hreppstjórar skulu láta lækningamönnum í té skrá vfir framtal hunda í hre ppn- 

um, til afnota við lækninguna. Ennfremur skal lækningamadur hafa bók, lögg 

frá sýslumanni, og greiðist hún úr sýslusjóði. Í bók þessa ritar lækningam 

nöfn hundaeigenda í hreppi hverjum, tölu og aldur hunda hjá hverjum þeirra, og 

ennfremur hve margir koma til lækninga, og árangurinn af lækningunni. 

Lækningamenn sendi sýslumanni og héraðslækni skýrslu um störf sín. sam- 

kvæmt nánari fyrirmælum. 

    

  

7. gr. 
Skylt er mönnum að varna því sem verða má, að hundar 

nokkuð annað ósoðið af innyflum eða kjöti alidyra, og ber : 

meti, er hundar eru fóðraðir á. Einnig skal gæta þess, að hundar 6 

ílát, vatnsílát eða vatnsból, að þeir hatist ekki við í baðstofum og öð 

herbergjum eða búrum, og að börn leiki sér ekki við þá. Þess skal sætt, 

sleiki ekki hráka eða uppgang úr mönnum. Hundum skal lógat ur en þeir verða 

mjög gamlir. Þessar og aðrar nauðsynlegar varúðarteglur ullaveiki skulu 

heilbrigðisnefndir, þar sem þær eru ll, annars hreppsnefndir, og hreppstjórar brýna 

fyrir mönnum, þegar tilefni og tækifæri er til. 

      
1 komist 

  

8. gr. 
Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mårg ilåt undir innanmein, þan út 

búin, að öruggt sé að hundar nái ekki að eta ár þeim. Við heim: run skal Í á 
blóðvellinum ílát með loki undir sulli og innanmein. Að lokinni hverri slátrun Sal 
þessum sollnu líffærum brennt. 

Annars skulu sláturhússtjórar og aðrir, sem við slátrun f 

skipunum héraðslæknanna og reglum þeim, er þeir kunna að setja um þessi efni. 

   

ást, fara eftir fyrir- 

9. g1 

Brot á reglugerð þessari varða sektum frå 1—10 kr., nema byngri refsing liggi 

við að lögum. 

Sektirnar renna í sýslusjóð. 

Mál, er út af reglugerð þessari kunna að rísa, skal farið með sem almenn lög- 

reglumál. 

10. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 18, frå 1890, og öðlast gildi 

þegar í stað. 
Jafnframt er úr gildi numin reglugerð fyrir N.Ísafjarðarsýslu um lækningu
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hunda af bandormum o. fl. frá 15. marz 2897, svo og reglugerðir um breytingar á 45 

þeirri reglugerð frá IÐ. apríl 1905 og 9. maí 1968. 8. maí 

Þannig samþykkt á sýslufundi Norður-Ísafjarðarsýslu 6. apríl 1937. 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 8. maí 1937. 

Torfi Hlartarson. 

AUGLÝSING 46 
19. jan. 

   um breyting á hafnarreglugerð fyrir Búðakauptún í Suður-Múlasýslu 

frá 20. desbr. 1931. 

1. gr. 

d.-liður 8. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

Öl önnur skip. sem til hafnar koma, skulu greiða 10 aura af smálest hverri í 

fyrsta sinn, er þau koma á höfnina á ári hverju, en síðan 5 aura af hverri smálest í 

hvert sinn er þau koma á höfnina á því sama ári. 

2. gr. 

Fyrri málsgrein a.-liðs 9. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

Hvert skip, sem leggst við hafnarvirki eða bryggju, skal greiða bryggjugjald af 

nettóstærð skipsins. talið í heilum smálestum en brotum skal sleppa. Gjaldið skal 

1 sólarhring eða hluta af 'ð sólarhring, 4 aura af hverri smálest, 

bverl sinn. Minni skip en 12 smálestir skulu ekkert 

     

  

greiða fyrir hvern så 

þó aldrei minna en 2 krónur 

brvgegjugjald greiða, en vera skyld tl að víkja frá bryggju hvenær sem hafnarnefnd 

  

óskar þess. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. febrúar 1937 og birt- 

1 ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 19. janúar 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 17 
. sme sg CY , 10. mat 

um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu) í Strandasýslu. 

Í. gr. 

Hreppsnefndir annast eyðingu svartbaks. I A z 

Svartbak skal eyda med skotum, edSa å annan hått, er ekki veldur fuglunum lang- 

varandi kvala. 

3. 

Hreppsnefndir skulu hver í sínum hreppi ráða svartbaksskyttur eftir þörf- 

um og Skal það tafarlaust gert. þegar samþykkt þessi hefir öðlagt gildi. 

IT 

J
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47 4. gr. 
10. maí Heimilt er svartbaksskyttu að skjóta svartbak hvar og hvenær sem er, þó ekki 

nær friðlýstu eggveri eða selalögnum en gildandi lög ákveða, nema hlutaðeigandi 

Jarðarábúandi óski eftir því. 

5. gr. 

Hver sá, sem hindrar skipaðar svartbaksskyttur að verki, eða reynir að varna 
því, að eyðing svartbaks megi fram fara í samræmi við samþykkt þessa, sæti sekt- 
um frá 10--100 krónum. 

6. gr. 

Skotmaður færir fullgildandi sannanir fyrir viðkomandi hreppsnefndaroddvita 
um, að hann hafi drepið svartbak — einn eða fleiri —. og er þá oddvita skylt að greiða 
skotmanni 50 aura fyrir hvern fugl. Sá hluti skotmannslauna, sem ekki greiðist úr 

ríkissjóði, greiðist að jöfnu úr sýslu- og hlutaðeigandi hreppssjóði. 
Fullgildar sannanir teljast, ef skotmaður afhendir lappir fuglanna. Oddviti skal 

tafarlaust eyðileggja lappirnar. 

7. gr. 
Oddvitar skulu árlega semja reikning vfir útborgun skotmannslauna, og sé så 

reikningur kominn til sýslumanns fyrir lok janúarmánaðar árið eftir, þannig að hann 
seti sent ríkissjóði reikning yfir hans hluta af skotmannslaunum með öðrum árs- 

reikningum. 

8. gr. 

Hverjum jarðarábúanda er skylt að eyða öllum svartbakseggjum og ungum Í 

landi ábýlisjarðar sinnar, eða öðrum þeim löndum, sem hann hefir umráð yfir, ef 

þess er kostur. Vanræki jarðarábúandi þessa skyldu sína af ásetningi eða skext- 

ingarleysi, varðar það sektum frá 50 til 300 kr. 

9. gr. 

Sektir samkvæmt samþykkt þessari skulu renna í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

Með mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Strandasýslu hefir samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 66, 23. júní 1936 til þess að öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumaálaráðuneytið, 10. maí 1987. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

18 SAMÞYKKT 

fyrir Norður-Ísafjarðarsýsiu um eyðing svartbaks. 

1. gr. 

Innan takmarka Norður-Ísafjarðarsýslu skal allur svartbakur vera réttdræpur 

og skal honum útrýmt með skotum. Skylt er hverjum jarðarábúanda að eyða öllum 

svartbakseggjum í landi ábvlisjarðar sinnar, eða öðrum þeim löndum, sem hann 

hefir umráð yfir, ef þess er kostur.
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9 ør 2. gr. 

1937 

48 
Hreppsnefnd í hverjum hreppi ræður skotmenn eftir því, sem henni þykir þörf. 11. maí 

Fyrir hvern skotinn svartbak fær skotmaður 40 aura og greiðir viðkomandi sveitar- 

sjóður skotimanni gjald þetta. Skal skotmaður sýna oddvita nef fuglsins um leið og 

hann krefst borgunar, til sönnunar því að hann hafi drepið fuglinn. Eftir að oddviti 

hefir greitt gjald þetta, skal hann strax brenna nefjunum. 

å. gr. 

Oddviti í hverjum hreppi skal halda skrá yfir tölu þeirra fugla, er greitt hefir 
verið fyrir. Skal hann fyrir hver áramót senda sýslumanni skrána tvíritaða, og skal 

hann, samkvæmt henni, endurgreiða sveilarsjóði hluta sýslusjóðs af skotmannslaun- 

um, sem eru 10 aurar fyrir hvern skotinn fugl, og innheimta hjá ríkissjóði hluta 

hans af skotmannslaunum, sem eru 20 aurar fyrir hvern skotinn fugl. 

4. gr 

Brot gegn samþykkt þessari varða eftir því sem við á, sjá lög nr. 66, 1936, sekt- 
um frá 10 til 300 kr. og renna þær til hlutaðeigandi sveitarsjóðs. Með mál út af brotum 

segn samþykkt þessari skal farið sem opinber lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefir samið og sam- 
þvkkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 66, 23. júní 1936 til þess að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. maí 1937. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um útflutning á ísuðum. nýjum fiski í kössum. 

Samkvæmt lögum nr. 92, 3. maí 1935, um meðferð, verkun, umbúðir og út- 
flutning á sjávarafurðum, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði um útflutning á 
ísuðum, nýjum fiski í kössum. Ákvæði þessi taka þó ekki til síldar, skelfisks. 

sjóbirtings, lax eða annara vatnafisktegunda. 

I. gr. 

Ísaðan fisk í kössum má ekki flytja til útlanda frá íslenzkum höfnum, nema 
hann hafi áður verið metinn útflutningshæfur af fiskimatsmanni og vottorð um 
það hafi verið ritað á farmskírteini það, er fylgir fiskinum, á einhverri af eftir- 
töldum höfnum: 

Reykjavík, 
Vestmannaeyjar, 
Fáskrúðsfjörður. 

Þegar sérstaklega stendur á og um Þeinar ferðir er að ræða til útlanda, getur 
fiskimálanefnd veitt undanþágu fyrir aðrar hafnir. 

Ennfremur getur fiskimálanefnd, þegar henni þykir nauðsyn til bera fyrst um 

sinn þangað til annað kynni að verða ákveðið, veitt undanþágur frá öðrum ákvæð- 

um reglugerðar þessarar, svo sem reglunum um kassastærð, um það, hversu fiski 
skuli raðað í kassa o. s. frv.
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9. gp 

g: 

Til útflutnings á nýjum fiski skulu eingöngu notaðar þessar stærðir af kössum: 
a. Heilkassar: Lengd 91 em, breidd 51 em, hæð 34,5 em (utanmál). 
bh. Hálfkassar: Lengd 91 em, breidd 51 em, hæð 21,5 em (utanmál). 
c. Heimilt er að nota stærri kassa fyrir lúðu, sem er yfir 5 kg á þyngd. 

Kassar séu úr góðu efni 1,7 em bykku í göflum og 1,4 em í hliðum og 1,1 í 

botni og loki og séu hafðir innan í beim hornstólpar óX1,7 em. Ennfremur séu 
hafðir okar innan á loki kassanna 1,1 em á bykkt. 

Kassarnir skulu smíðaðir úr hefluðu greni eða furu. Efnið á að vera vel þurrt 
svo samskeyti verði slétt. 

Borðin mega ekki hafa stærri vankant en % og sé hinn slétti hluti kantsins 

hvergi minna en % af þykkt borðsins og mega borðin ekki vera mjórri en 75 mm 
(plægðu borðin 75 mm brúttó). 

Þykktin, sem hér er ákveðin, er lágmarksþykkt og má ekki auka hana meira 
en 1,5 mm. 

Í hliðum. göflum og loki mega ekki vera meira en 3 borðbreiddir. 
Í hliðum og göflum og loki skulu vera plægð borð, en óplægð í botni, en ekki 

mjórri en 75 mm brúttó. 

  

3. gr. 

Af þeim fiski, sem fluttur er til Stóra-Bretlands, skal í hverjum heilkassa vera 
50.8 kg af fiski, en 25,4 kg í hverjum hálfkassa og ber sendandi ábyrgð á að inni- 

hald kassanna haldi þessari vigt þegar þeir koma á ákvörðunarstaðinn og skal 

því láta 55 kg í heilkassa og 27,5 í hálfkassa, af bolfiski, en af flatfiski (kola og 
lúðu) 53 kg í heilkassa og 26.5 kg í hálfkassa. 

4. gr. 

Til ísunar má eingöngu nota hreinan, smámulinn ís eða hreinan, harðan snjó 

og skal haga þannig til, að íslagið í botni kassans sé ávallt haft mun þykkra en ís- 

lagið ofan á fiskinum. Láta skal svo mikinn ís í kassann sem rúm leyfir. 

ð. ET. 

Heimilt er að nota jöfnum höndum heilkassa eða hálfkassa. Kassar, sem 
hrogn eru flutt út í, skulu þó ávallt hólfaðir sundur í miðju. 

6. gr. 

Til útflutnings á fiski til Stóra-Bretlands skal eingöngu nota nýja, hreina 
kassa, og skal mála á kassana með stafamóti eða brenna á þá nafn eða einkennis- 
bókstafi útflytjanda, tegund fisksins og stærð, ennfremur nettóvigt af Hski og skal 

áletrun þessi vera á ensku, t. d. á hálfkassa: Place large, 4 stone net., en á heii- 
kassa: Plaice large, Í cwt. net. 

  

  

s í. gr 

Við útskipun og affermingu skulu ávallt notuð trog og þess sætt, að kassarnir 
>» 0 DD o É oOo 

verði fyrir sem minnstu hnjaski, og liggi ekki öðruvísi en þeir eiga að liggja, 
enda sé brennt eða málað á lok þeirra greinilega orðin: This side up. 

8. gr. 

Allar kolategundir skal flokka i brjå stærdarflokka bannig: 
Mjög stór (extra large) ...... 1000 gr og þar yfir. 
Stór (large) 20... 500 gr til 1000 gr. 
Meðalstór (medium) .......... 375 — 500 
Smår (small) .....22rrrr222… 250 - - 375
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9. gr. 49 
Ysu skal flokka i eftirfarandi stærdarflokka: 13. 

g stør (jumbo) .......... 2250 gr og bar yfir. 
” (gibbers) AÐ 1000 — til 2250 gr. 

Meðalstór (kits) 200... 500 -— — 1000 — 
Smår (small) ....20serereree 250 — — 500 — 
Smælki (ping pong) .......... minni en 250 

10. ør 10. gr. 
Þorsk skal flokka í þrjá stærðarflokka og er þá miðað við slægðan fisk með 

haus: 

Stór (large) ol 5500 gr og þar yfir. 
Meðalstór (sprags) ...........… 1500 — til 3500 gr. 
Smár (small) 2. minni en 1500 

Ekki má senda til útlanda nema góðan, óskemmdan fisk og skal seymsluþol 
hans vera svo mikið, að fyrirsjáanlegt sé, að hann komist í góðu ástandi á ákvörð- 
unarstaðinn. 

11. gr. 

Ýsu og þorsk skal ávallt leggja þannig í kassana að bakið snúi upp, svo að 
valn standi ekki í kviðarholi fisksins, en skarkola og aðrar kolategundir skal leggja 
kassana á rönd með nokkrum halla og skal hin hvíta hlið fisksins snúa upp. 

12. gr. 

Hafi fiskurinn staðið í kóssunum meira en tvo sólarhringa áður en hann er 
fluttur á skipstjól, skal opna kassana og bæta ís í þá, ef með þarf. 

13. gr. 

bess skal vel gætt i flutningsskipum, ad fiskkassar séu hafdir þar sem þeir 
verða fyrir sem minnstum hita eda loftbreytingum, og skulu þeir þaktir góðum 
ábreiðum. 

14, gr. 

Yfirfiskimalsmenn eda umbodsmenn beirra skulu hafa eftirlit med utflutningi 
å nyjum fiski, og skal tilkynna þeim útflutninginn svo tímanlega, að þeir geti 
fylgzt með umbúnaði og vigtun fisksins. beim ber einnig ad hafa eftirlit med tut- 
skipun og umbúnaði í farmrúmi. Malsmaður setur stöðvað fisksendingar, ef á- 
kvæðum reglugerðar bessarar er ekki fullnægt. 

Útflytjandi ber kostnað við eftirlitið. Kaup matsmanna við eftirlitið sé hið 
sama og við fiskimat. 

Verði síðar settir sérstakir eftirlilsmenn með útflutningi á ísuðum, nýjum 
fiski, skal kaup þeirra vera hið sama og fiskimatsmanna. 

  

1 í    

15. gr. 

Brot gegn reglugerd hessari varda sektum allt að 10000 krónum, er renna i DYD : 2 

ríkissjóð, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála. 

ieglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem "ia eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð frá 20 nóv. 1935 um 

sama efni. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 18. maí 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

um gerð og möskvastærð dragnóta, sem heimilt er að nota í landhelgi. 

1. gr. 

Dragnót sú (þar til telst kolanót), sem leyfð er til veiða í landhelgi, er nót, sem 
með strengjum er dregin eftir sjávarbotni að skipi, sem liggur fast fyrir akkerum. 

Á nótinni er tiltölulega stuttur poki, og tveir langir vængir. Á efri teini eru stórar 
korkflár, til þess að halda nótinni opinni, en á neðri teini blýhólkar. Við enda vængj- 

anna eru trékefli, eitt við hvorn væng, fest með stuttum kaðalbútum. Í kefli þessi 
eru dragstrengir festir með stuttum hanafótum. Hlerar eru engir, né neitt annað, er 

að nokkru leyti sæti komið í þeirra stað til útþenslu vængjanna. Á dragstrengjun- 

um eru eigi heldur nein sérstök tæki, svo sem hálmviskar eða annað, til útþenslu 

nótarinnar. 

2. gr. 
Í dragnótum, sem notaðar eru í landhelgi, hvort sem er til bolfiska- eða flat- 

fiskaveiða, mega möskvar hvergi vera smærri en það, að vel sé hægt að draga í 

segnum þá aflanga málmþynnu, er sé 120 mm á breidd og 2 mm á þykkt, þegar 

nótin er vot. Íslenzkum fiskiskipum er einnig bannað að hafa um borð dragnætur 

með smærri riðli. 

3. gr. 

Eigi má flytja í land, eða halda um borð í skipum fiski, sem er smærri en greint 
er hér á eftir og skal undirmálsfiski kastað í sjóinn þegar eftir að hann er innbyrtur. 
Lágmarksstærðin er, mæld frá trjónu-oddi að sporðsenda: 

  

1. Skarkoli (plaice) .......0..0 27 em 

2. Þykkvalúra (lemon sole) 20... 25 — 

3. Langlúra (witch) ......0.0200. 00 26 

4. Stórkjafta (Gmegrim) 26 
5. Ýsa 22.00.0020. 26 

Einnig er bannað að kaupa eða selja fisk veiddan í dragnót, sem telst til þessara 

tegunda, og er smærri en segir í þessari grein. 

4. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt lögum frá 

26. apríl 1937 um breyting á lögum nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiði 

í landhelgi. 

D. gr. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum 26. apríl 1937 til þess að öðlast 

gildi þegar í stað, þó koma ákvæði í 2. gr. um möskvastærð dragnóta ekki í gildi 

fyrr en Í. jan. 1938. 

g 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 14. maí 1957. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma 
3 sendisveina í Reykjavík nr. 121. 27. nóvember 1934, sbr. breytingu á þessari 

samþykkt frá 19. júlí 1935. 

1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Ala virka daga ársins aðra en föstudaga skal sölubúðum og sölustöðum lokað 

eigi síðar en kl. 6 síðdegis, en á föstudögum eigi síðar en kl. 8 síðdegis og þær eigi 

opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu vera þær undantekn- 

ingar frá þessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamárskvöld skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar 
en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda sölubúðum og 

sölustöðum opnum til miðnættis, svo og einn dag á undan þessum degi þremur virk- 
um dögum áður. Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka 
sölubúðum og sölustöðum eigi síðar en kl. 1 síðdegis. Þó má jafnan vera opið til 

kl. 6 síðdegis laugardaginn fyrir hvítasunnu. 
Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur geti 

orðið á því, þá er bæjarstjórninni heimilt að ákveða að sölubúðum og sölustöðum 

skuli um lengri eða skemmri tíma lokað fyrr en ki. 6 síðdegis og þær opnaðar síðar 
en kl. 8 árdegis á virkum dögum. 

2. IT. g 

2. málsgr. 3. gr. orðist svo: 

Hinn Í. maí, 17. júní og 1. desember skal öllum sölubúðum og sölustöðum lokað 
kl. 12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

3. gr. 

4. grein sambykktarinnar oråist svo: 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal sú 
undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum, eingöngu 

til sölu á brauði, kökum, mjólk, rjóma og skyri, sem hér segir: 

Alia almenna virka daga þar á meðal föstudaga, sem engin undantekningar- 

ákvæði eru um í samþykkt þessari, svo og laugardaga frá 15. til 31. maí og 1. tl 14. 

september tl kl. 7 síðdegis. Laugardaga á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst til kl. 4 
síðdegis. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði frá 

kl. 9 árdegis til kl. 1 síðdegis og fyrsta sunnudaginn í sjöviknaföstu til kl. 5 síðdegis. 
Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

4. gr. un
 

8, gr. ordist svo: 
Innheimtu, úlsendingu á vörum og bréfum, er sendisveinar starfa að, skal lokið 

eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða, verkstæða eða 

skrifstofa, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim klukkustundum 
eftir lokunartíma. 

10 

51 
21. maí



  

59 

lfvbinnu- og 

  

mgóöngumálaráður 

  

Vigfús Einarsson. 

  

23. túní 1946, um eftirlit með útlendingum,    

   
       

     aldri ferðast sam- 

heimilað notkun sameigin- 

jast í í Félagi. 

og takmörkunum, sem þurfa 
N „ið 

  

Samenn, sem koma 

ti úr landi með næstu ferð 

  

eina: Fullt nafn viðkomanda, 

  

heimilisfans, ríkisborgararétt, sérken 
    

   

     
   

stimpluð með em- 

i „ni, að 

hennar á 

neð eigin hendi og ber útgefanda 

vegabréf, skulu í vega- 

um hvort þeirra um sig 

in á vegabréfi foreldra 

  

vegabré Séu börn 

nægilegt að tilgreina nöfn og aldur barnanna. 

'étting vera í texta vegabréfs. 
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4. gr. 

Vegabréf skal vera á íslenzku, dönsku, norsku, sænsku, ensku, frönsku, þýzku. 
spönsku eða ítölsku eða hafa að geyma þýðingu á eitthvert fyrgreindra mála. 

5. gr. 
Danskir ríkisborgarar, sem ferðast til Íslands, þurfa ekki vegabréf, ef þeir á 

annan hátt geta fært fullar sönnur á ríkisborgararétt sinn. 

Þá mega tíkisbo garar Bandaríkja Norður-Ameríku og Canada, sem fæddir 

eru á Íslandi, ferðast til Íslands, enda þótt þeir hafi ekki vegabréf, ef þeir hafa 
ríkisborgarabréf heimalandsins svo og kennivottorð (identitetscertilicat) og sé í 
kennivoltorðinu tilgreint fullt nafn viðkomanda, aldur og fæðingarstaður. Enn- 
fremur sé ljósmynd af viðkomanda fest á kennivoltorðið og á það rituð eigin- 
handar undirskrift hans, staðfest af notario publico. 

Loks er ríkisborgurum Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, sem ferð- 
ast hingað til lands, nægilegt samkvæmt samningi milli Íslands og nefudra ríkja, 
að hafa norrænt ferðaskirteini („Nordisk Rejsekort“) sem kenniskjal í stað vega- 
bréfs, nema þeir komi hingað í atvinnuleit. Ferðaskirteini þessi gilda í sex mánuði 
frá útgáfudegi. 

  

    

6. gr. 

Með þeim undantekningum, sem greindar eru í 8. gr. skal vegabréf vera með 
staðfestingaráritun (vísum) sendiherra þess eða ræðismanns, sem á viðkomandi 
stað dis fer med mål Islands. 

Rædis smenn adrir en sendirædismenn geta bvi aðeins staðfest vegabréf, að þeir 
hafi fengið sérstaka heimild til þess. 

    

      

7. gr. 
El erlendir ríkisborgarar, sem fara af landi burt, óska að nota vegabréf sitt 

> til Íslands aftur, skulu þeir fá heimild dómsmálaráðuneytisins til þessa 

  

árilaða á vegabréfið (relurvisum), nema því aðeins að þeir njóti undanþágu 8. gr. 
í þessu efni. 

aka ekki tl ríkisborgara þeirra landa, sem 

'gu að nokkru eða öllu le 

lenzks 

  

samninga 

wii frá því, að vegabréf skuli vera 

endiherra eða ræðismanns. 

      (vistun ) 

  

    Sé undanþó "ekki alger að því er eitthvert land snertir, verður 
þess lands, sem kemur til Íslands með óstaðfest vegabréf, að sanna, að skilyrði til 
undanþágu séu fyrir hendi, að því er hann snertir. 

Dómsmálaráðherra getur með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu eða bréfum til 
viðkomandi eftirlilsmanns vegabréfa ákveðið, að ríkisborgarar ákveðinna ríkja skuli 

      

y 
unddnþegnir því að fá staðfestingarárilun á vegabréf sin. 

9. gr. 
Áhafnir skipa og loftfara, sem korna hingað til landsins, skulu að jafnaði hala 

vegabréf í samvæmi við reglugerð þessa, en eigi þurfa þau að vera með staðfest- 
ingarárilun samkvæmt 6. gr. Brezkum sjómönnum nægir að hafa í stað vegabréfs 
hin svokölluðu „Identity and Service Certificates“ og „Cerlificates of Discharge“ 

10. gr. 
Hver, sem kemur til landsins í atvinnuleit eða til þess að fara í atvinnu og ekki 

er íslenzkur ríkisborgari, skal auk vegabréfs hafa meðferðis skilríki. sem sanna. 
að hann hafi fengið leyfi hjá atvinnumálaráðuneytinu til að stunda hér atvinnu.
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lands (returvisum). Gildi þessa samþykkis ti 

tímann, að það gangi í fyrsta lagi úr gildi án 

að koma til landsins, og skal miðað við síðus 

  

Hafi staðfestingaráritun 

int annað eintak umsóknar    

    

hefir áit sér stað. Þe el 
un skemmtiferð að ræða 

[9 

Í et tilfellum skal leitað sa ómsmá unevti ådur         
stadfestingaråritun fer fram: 

1. begar umsækjandinn ei 

ingaråritunar er beidzt 

  

umsækjandinn er 

  

    
        

  

         

    

  

2. £ Ææ 

konar c ferð 

muni, að hans 

koma hans | sins 

åstædum megi teljast óh 

3 ar dómsmálaráðunes 

  

mm, nema með samþykki þes: 

   

    

   

  

Komi 

ávalt lá      

   
   

    

    

9. g 2. gt 
i te IS 'tisins 

sttrrbagsiat í tulaust í      
   

      

mikilsvert, 

   
vannst 

upplýsinga hjá lögregl 

  

      

    

sp A sf goð veri VIS30    landanum hefir 

  

hvort 

í því skyni Il: 

ástatt um. 

1 viðkomandi yfirvöldum í té 
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23. gr. 

Staðfestingaráritun vegabréfs (vísum) skal vera í þessu formi; 

Staðfestingaráritun nr. Gjald 

Gildir fyrir ferð — ferðir 
frá 
til Íslands tímabilið 

Þessi staðfestingaráritun veitir ekki heimild til þess að leita eða ráða sig i 
atvinnu á Íslandi. 

Dagsetning og undirskrift. 

HI. Um skyldur gistihúsa. 

24. gi 
Hver sá, sem gerir sér það að atvinnu að nokkru eða öllu leyti að hýsa sesti, 

skal hafa gestabók, löggilta af lögreglustjóra, gegnumdregna og töluselta. ul 
allir þeir, er gistingu taka eina nólt eða lengur, rita með eiginhendi nöfn 
heimili, stöðu og síðasta dvalarstað í bókina. Lögreglunni skal jafnan heimilt 
skoða bók þessa og taka eftirrit af henni. 

    

    

25. gr. 

Hver sem gerir sér það að atvinnu í kaupstöðum að hys 

um, er skyldur til þess að láta lögreglunni í té eftirrif úr 

sem dómsmálaráðuneytið leggur til. Skal eftirritið afhent 
næsta dag eftir að gestur kom. 

  

IV. Um synjun landgöngulevfis og brottvísun úr landi. 

26. 

Lögreglustjórum og öðrum löggæ Auinönnum er skylt að sæta 

ingar komi ekki inn í landið eða setjist hér að, nema þeim sé 

um. Leiki grunur á því, að koma útlendings til lanc 

bága við lög. eða heimilt sé að synja honum landgöngu eða vísa hon m úr landi, 

skulu lögreglustjórar rannsaka það mál tafarlaust og taka ef börf krefu ky 

af viðkomandi útlendingi um hagi hans og fyrirætlanir. Telji 

löggæzlumaður rétt að meina útlendingi, sem kominn er til landsins, land: 
skal hann synja hennar og færa það til bókar. Skjóta má þeim úrskurði til 
málaráðuneytisins verði því við komið. 

  

  þess, að útlend- 
harmi að 10 MEL 20 108         

  

sins eða dvöl hans hér brjóti í 

   

  

lögregi US On eða 

  

öngu, 
dorms- 

27. gr. 
Dómsmálaráðuneytið ákveður hvort útlendingi, sem tekið hefir sér dvöl hér, 

skuli vísað úr landi (sbr. þó 7. gr. 2. tölulið laga nr. 59 frá 1936), vegna þess að 

vera hans í landinu brjóti í bága við lög nr. 59 frá 1936 eða reglugerð þessa. Skulu 

lögreglustjórar og löggæslumenn hafa strangt eftirlit með högum og framferði 

þeirra útlendinga, sem hér dvelja og tilkynna dómsmálaráðuneytinu tafarlau 

telji þeir réttmætt að vísa einhverjum þeirra úr landi og tilgreina ástæðu. 

    

28. g1 
Lögreglustjórar annast um að brottvísun sé framkvæmd svo fljótt, sem 

er, er hún hefir verið endanlega ákveðin. Þó má, ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi, fresta framkvæmdum stuttan tíma, en þó því aðeins, að við það sé ekkert 

athugavert. 

 



29. gr. De 

  

Hafi sá, sem vísað er úr landi, vegabréf eð 

md um Þbrottvísunina 

          

   

      

     

          

   

Telji lögreglustjóri 
leyft þeim, sem vísað hefir verið úr 

getur hann þó 
TPaljj jJáspag Felii lógregl 
frå frjálsa 

x nauðsynlegt by 

Þegar útlending 

sendur til þess 

  

kom ! ð Hingað 
i skuli mann, sem vis 

Hur kosti 

sem å brott er 

ve
r 

brottvísuðt 

samkvæmt 

  

slustjórai 

hefir verið úr lan 

    

        

  

Ll ør 

; 797 , ; 
vini ol er må i a i 

Í dóm OG bjrnmidlarddnneuntinit od 
í doms }J hn i #33     
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53 REGLUGERÐ 
24. maí 

um skipun slökkviliðs og brunamála í Selfosskauptúni. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 

Stjórn brunamála í kauptúninu skal falin 3 manna nefnd og eiga sæti í henni 

formaður stjórnar Vatlnsveitufélags Selfoss, er sé formaður nefndarinnar, slökkvi- 

liðsstjóri og einn maður, er hreppsnefnd kýs til 3 ára í senn. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar Sandvíkur- 
hrepps eftirlit með, að fyrirmælum laga um brunamál og reglugerðar þessarar sé í 
einu og öllu framfylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið lögreglu- 

stjóra eða slökkviliðsstjóra. 

IH. KAFLI 

Hver slökkvitæki kauptúnið skuli eiga og viðhald þeirra. 

2. gr. 
Selfosskauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti þessi slökkvi- 

tæki og áhöld: 
4 brunahana á vatnsleiðslum kauptúnsins 300 metra slöngur með tenglum, bruna- 

lúður, áhaldakerru og áhaldasleða, brunasegl og björgunarsegl auk annara minni 

áhalda. 
Áhöldum ölum skal á kostnað vatnsveitusjóðs haldið vel við. Ef brunamála- 

nefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða endurnýja þan, skal hún senda 
hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en hreppsnefnd tekur ákvörðun um til- 
löguna skal leitað umsagnar Brunabótafélags Íslands. 

3. gr. 

Öll tæki til brunavarna skulu geymd í Slökkvistöðinni. Skal þeim haganlega 
fyrir komið, svo greiður verði gangur að þeim, er þarf á að halda. Lykill að slökkvi- 

stöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra, og svo margra úr slökkviliðinu, sem 

þurfa þykir. Brunamálanefnd getur ákveðið ad gevma Í lykil í smáskáp með glerloki 

fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvistöðinni skal haldið við á | 

Vatnsveitusjóðs. 

    

kostnað 

4. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefir, undir umsjón brunamálanefndar, eftirlit með slökkvi- 

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

haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá yfir slökkvi- 

tæki þau, sem til eru, og skal þess jafnframt getið hver slökkvitæki hafi verið keypt 

á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

   

II. KAFLI 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér og láta fylgja húsi sínu. 

5. gr. 

Slökkviliðsstjóri skal tryggja slåkkvilidinu afnot lausastiga å hæfilega mårgum 
stöðum viðsvegar í kauptúninu er eldsvoða ber að höndum.
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Hverju timburhúsi, þar sem íbúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum, ofan kjallara, 
skal fylgja nægilega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo langur, að hann 
nái upp Í glugga á efsta íbúðarherbergi hússins. Skal stiginn og krókstjakinn 

seymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

6. gr. 

Brunamálanefnd getur, að fengnu s: unþ vkki hreppsnefndar, látið setja í sérhverju 

húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús. smiíðastofur 

„ar sem eldfim efni eru), slök kvitæki í sambandi við vatnsveitu hússins. Húseig- 
andi er sky idur tl að viðhald slíkum slökkvitækjum og endurnýja baun, og má 
ekki nota þau til neins annars en þess að verja eldsvoða, eða slökkva eld. 

Brunamálanefnd setur skyld: að ; þar sem óvenjuleg brunahætta er, 

i þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, slökkviáhöld 

af þeirri gerð er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

  

IV. KAFLI 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum og skipun slökkviliðs. 

7. gr. 
SLokk vil osstjørinn, og í forföllum hans vara-slökkviliðsstjórinn, er yfirmaður 

og stjórnandi alls iðsins ig skal tvisvar årlega (i marz og september) 
á stað þar sem festar eru upp aðrar sveitarstjórnarauglýsingar, hver sé slökkviliðs- 
stjóri, hvar hann býr og hverjir séu honum næstir yfirmenn í slökkviliðinu. 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri, mega aldrei vera báðir burtu úr kaup- 

lúninu Í senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því aðeins, að þeir tilkynni brott- 
för sína tímanlega, og settur sé slökkviliðsstjóri í þeirra stað á meðan, í samráði við 

brunamálanefnd. 

vSsa     siv ål    

  

8. gr. 
Allir verkfærir karlmenn 20—60 åra ad aldri, sem heimilisfastir eru í kauptún- 

inu, ad undanskildum presti, læknum, lvfsala og símastjóra, og þeim mönnum, sem 

með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun séu ekki færir til vinnu, eru skyldir 

til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar eða eldsvoða, að eigi sé þörf 
fyrir alla, skulu beir elstu ganga fyrir með hvíld, 

9. gr. 
x Í slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fast ráðnir þessir menn: 

4 = 
if Slökkviliðsstjóri, vara-slökkviliðsstjóri, liðsmenn og 2 brunaboðar. 

vara-slökkviliðsstjóra, eltir Hllögum 

rt aðra starfsmenn slökkviliðsins, eftir 
tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðssljóri selur sagt upp liðsmönnum slökkviliðsins 

án nokkurs fyrirvara, ef hann fin ástæðu tl þess, og ráðið aðra í þeirra stað til 

bráðabirgða, en þó skal hann gera brunamálanefnd grein fyrir brottrekstrinum, og 

ræður hún síðan menn í stað ið hefir verið úr liðinu. Allir liðsmenn í 

slökkviliðinu eru skyldir að tilkynna slökkviliðsstjóra með viku fyrirvara ef þeir af 

gildum ástæðum ekki geta gegnt starfi sínu í slökkviliðinu. Flokksstjórar skulu 

skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra ef þeir fara burt úr kaupstaðnum daglangt, 

og liggur sekt við ef út af er brugðið 

  

Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjó 
brunamálanefndar, en brunamálanefn    

  

     

  

        þeirra, semi vik 
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11. gr. 
Slökkviliðsstjóri og vara- slökkviliðsstjóri hafa fasta þóknun fyrir starfa sinn, eftir 

nánari ákvörðun hreppsnefndar. Öðrum liðsmönnum slökkviliðsins. og þeim, er það 
kann að kalla til hjálpar, getur hreppsnefnd ákveðið greiðslu fyrir vinnu þeirra í þágu 
brunamálanna, samkv. gjaldskrá, er hún semur í janúar ár hvert. 

Þeir, sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá skemmdirnar 
endurgoldnar úr sveitarsjóði eftir mati, nema öðruvísi semjist um. 

   

12. gr. 

Hreppsnefnd ákveður, eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni slökkvi- 

liðið skal bera þegar það er að starfi sínu. 

13. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins og ber ábyrgð á, að ávallt séu 

nægilega margir í slökkviliðinu og það sé vel æft. 
Þegar eldsvoða ber að höndum ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli 

komið og allt hvað sera skuli til þess að slökkva eldinn og varna útbreiðsta hans. 
Þó má hann ekki rífa niður hús til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögregtu- 
stjóra komi til, eða þess, er fer með umboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri 

er forfallaður, gengur vara-stlökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki við 

staddur, þá hefir yfirstjórn á hendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðsstjóri, í 

samráði við brunamálanefnd, hefir fyrirfram ákveðið til þess. 

  

it. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt. skyldur til að mæta til : sa 

til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er innan sn 

umdæmis kauptúnsins, og hlýða þá í öllum atriðum öllu því, er yfirmaður hans sk 

ar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanns vfirgefa eldsvoða áður en slökkt er, 

né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

    

or gr. 

    Lögreglustjóri er yfirmaður lögreglusveitar beirrar, er viðhalda skal góðri reg 

við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd kú eður í flokk þennan eftir til- 

lögum lögreglustjóra hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru til þess að 

vera Í slökkviliðinu. Lögreglustjóri ákveður, í samráði við slökkviliðsstjóra. spa 

lögreglusveitarinnar og starfssvið hvers einstaks í henni. Skylt er lögreglusveitinni að 

halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æfingar, sjá slökkviliðsmönnim fyrir greiðum 

gangi að eldinum og annast um. að engir óviðkomandi menn gangi of nærri húsi því, 

sem brennur, eða flytji þaðan neitt burtu. 

Ennfremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning og að- 

hjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá er sekir verða 

um brot og kærir þá. 
Gmferð má banna um götur, þar sem þess þarf með. 

2 

      

  

V. KAFLI 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

16. gr 

Heimilt er að taka vatn til þess að slökkva eld og til æfinga, úr brunnum og vatns- 

bólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn sé tekið úr vatns- 

hönum í húsi bans til að slökkva eld, og má enginn sem í húsinu er leggja tálmanir 
fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu.
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húseiga nda skylt að leyfa slökkvi- 
ald komi fyrir skemmdir, 

Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum 

Hðinu tálmunarlaust aðsang um lóð sína, en full 

        

au tæki, er hann hefir, hl þess að 

"verið lánað, skemmist eða týnist,    sem hef 

larbúar, er vatn taka úr sömu vatnsveitt 

notkun sína sem mest må verða.     eða brunnum, að takmarka va 

17. gr. 

  

Það er skylda allra, sem v ru eldsvoða, hvort sem þeir eru í slökkvilið- 

nu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem beir geta, ef slökkviliðsstjórinn krefst 

ess, og hlýða í öllu fyrirskibnunum slökkviliðsstjóra. 

  

Vi. KAFLI 

Um skoðun eldfæra og revkháfa. 

  

   
    

  

     
    

Reykháfa alla skal 

tanefndar, ákv 

hreppsnefnd, ettir tillögum 

fram oftar, ef sérstakar ástæður 

DI ”, einn sinni á ári hverju 

m Saupttinsins, og líta eftir að þau séu 

insaðir, svo og að 

  

$runamálane 

„Skoða eldfær 

  

     

  

ir, spren;         

    

      

   
   

  

sem vera bei samk væmt lögum "1 ål og amk væmt ákvæðum reglugerðar 

þessarar. Skoðu narinenn skulu og líta eftir, hvort stigar og krókstjakar eru nothæfir 

r þar sem þeir eiga að vera. hátt skal lita eftir sérstökum slökkvi- 
kulu gera skýrslu um skoð- 

Íslands, ef óskað er. 

í þessu efni, skal það 

tan frest til þess að lagfæra 

ljós við hina 

var fundið, skal tafarlaust 

  

    im. Komi 

  

     <æra hlutaðeigand la fyri fram ábyrgð á hendur hinum 

brotlega og lætur á hans sfæra þarl. 

  

   

   
   

  

a hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það slökkvi- 

N i i göngum sínum um kauptúnið 

a í húsum, og tilkynna það 

slökkviliðinu, hreppstjóra 

t verður gerð, slökkviliðið kall- 

n með brunalúðrum. 
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VIII. KAFLI 

Ymsar almennar varúðarreglur til að fvrirbvggja eldsvoða. 

20. gr. 

Á götum, stakkstæðum, torgum eða almannafæri, eða milli húsa eða í görðum, 

má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af slökkviliðs- 

stjóra, og ákveður hann þá hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra í ara na 

skuli sætt. Þegar slíkt er leyft skulu menn allta 

í hlóðunum. Hið sama er og um lýsisbræð ljörugerð og bikgerð og 

arfærum. Milli húsa eða úti við má ekki bera eldsglæður nema í lokuðum m: álmköss- 

um. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál eða halda brennu nema levfi lögreglu- 

stjóra komi til. 

  

    vera við eldinn meðan logandi er 

kun Á ”e10- 
  

h 

  

Eldivið, steinkol eða mó, og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús nema 

með samþykki brunamálanefndar, og veitir brunamálanefnd aðeins samþykki til þess, 
að ekki geti stafað af því eldshætta að marki. Mikið af trjám og borðvið má því að- 
eins hafa utanhúss, að brunamálanefnd leyfi. Ákveður hún tm leið og. hun veitir 
leyfið, hversu stór trjástaflinn megi vera, hve langt bil skuli vera á milli þeirra, og 

minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má aldrei vera minni en 6 metrar. 

Það skal yfirleitt ekki leyft að hafa viðarstafla hærri en 4 metra og ekki stærri að 
flatarmáli en 40 fermetra, enda standi þá staflarnir ekki nær hver öðrum en svo, að 

2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 meira. Birgðir af steinolíu 
benzíni, terpintínu eða öðrum eldfimum vökvum skulu ætíð sevmdar í húsum inni 

eða í mannheldum girðingum, og hvergi nema þar sem hreppsnefnd sambykkir. Þó má 

ekki geyma birgðir af vökvum þessum nema í steinhúsum með sleinsteyplum loftum 

eða steinsteyptum kjöllurum með steinloftum og steingólfum. Um undanþágu frá þessu 

fer samkvæmt lögum um brunamál. Hafi einhver sett birgðir af slíkum eldfimum 

vökvum á bersvæði eða annarsstaðar í óleyti hreppsnefndar, má lögreglustjóri láta 

flytja þær í burtu á kostnað eiganda. 

  

  

29 

Þar sem geymdar eru birgðir af steinolíu, terpintinu, benzini eða áþek 

finum vökvum skal eftirfarandi varáðarreglum fylgt: 

a. Séu Þbirgðirnar meiri en 800 Htrar af steinolin eða 175 lílrar af benzíni eða álíka 

eldfimum vökvum, má hvorki bera um geymslustaðinn e 

það sé birgt í ljóskeri, ekki kveikja á eldspýtum né reykja þar tóbak. Þar meg: 

heldur ekki vera eldstór, reykháfar eða hitaleiðslur, sem eldhætta getur stafað 

b. Séu Þbirgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lílrar af benz 

álíka eldfimum vökvum. og þær geymdar utanhúss, í görðum eða portum bar 

ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera bar um ljós, að þa 

lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja bar né bera. Ekki má heldur taka þar 

ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema ljósið sé í loki iðu ljóskeri og 
það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. Séu slíkar birgt 

húss, skal gæta sömu varúðar og undir a.-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af ste »inoliu eða ÍÐ lítrum af benzini cda ålika el 

vokvum må geyma i sålu- eða smiðahúsum, en þá skulu bær geymdai 

um stað í málmiláti eða lokuðum flöskum. Skal þó gætt sömu varúðar og undir 

alið. 
d. Í húsum eða herbergjum. þar sem farið er um með eld eða ljós. má ekki taka úr 

íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 40 stiga hita hundraðsmælis 

(Celsius), t. d. benzin. 

  

   
um eld- 

  

d eða ljós, enda þótt 
1 |    

   
   

  

    

    

seymd: ir innan- 

  

    limum 

í afvikn- 

   



SY 

Þar sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, í sölustöðum eða smíða- 

húsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi skal hann 

þurrkaður upp þegar í stað svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki geyma eldfima 
hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða sem ekki er eldfim. 

Þar sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinolíu eða 40 lítrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara Íram nema undir eftirliti fullorðins 

sé ávallt staddur. Ella skal geymslustaðnum lokað, svo óviðkom- 

tr ekki inn. 

Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins, nema með leyfi 

reglustjóra að fengnum tillögum brunamálanefndar. Hvergi má setja þá nær 

steinhúsun en Í5 metra og ekki nær rurhúsum en 25 metra, og skal frágangur 

  

   
    

im 
     

  

       

allur vera svo ram nbysgilegur, 0 sem minnst eldhætta stafi af. Tóbaksreyk- 

ingar mega ekki fara i við sevmana. Tæmdar benzintunnur skal jafn- 

harðan flytja í burtu. 

  

benzini og olíu í stærri stíl, svo og fylling benzin- og olíugeyma 

ir eftirliti sem framkvæmt er eftir fyrirmælum 

Það kostað af eiganda eða farmsmóttakanda. 

al prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg, 

atlestrar. 

Landflutningur á Í 

má ekki fara fram né 

  

brunamálanefndar, og 

í hverjum geymslustad 

þar sem það er auðvelt 

  

23. gr. 
six 

Í smíðahúsum handiðnaðarmanna, sem fást við trésmíði, skal sæta þessara var- 

"reglna   

  

má ekki far: i listina eða ofninum, og tóbaksrevkingar skulu 

bannaðar. Fyrir ð 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 

ur ofninum deiti í kassann. 

Þegar límpottur er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu er nái a. m. 

k. 8 em. út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal beygð upp á við. 

Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða lokað 

ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

     

    

  

Ekki „má fleygja eldspýtu á gólfið, þegar kveikt hefir verið á henni, heldur skal 
flev 1 

        

ni í ofninn eða leg: 

  

ja hana án télmplötu eða á annan stað þar sem vissa 

ir, að hún geti ekki kveiki eld frá sér. 

ir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir mega ekki liggja dreifðir um 

ið dag frá degi. Á hverjum degi að endaðri vinnu skal þeim sópað 

> bei bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á sérstökum stað 
sinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af tréspónum skal geyma í 

"sem engin sérstök eldhætta setur stalað af. 
" birgðir af trésmíðaefni mega ekki lHggja í göngum eða stigum, og heldur 

við smiðahúsið, nema sérstakt leyfi brunamálanefndar komi til. Hand- 

sem fást við trésmíði og járnsmíði, mega ekki geyma meira viðar- 

járn- eða trésmiðju sinni en þarf til þess að vinnan verði innt af hendi 

M og tafarlaust. 

Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smíðahúsinu. 

skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu svo að óviðkomandi menn komist 

ekki í það. 

í sérhverju smíðahúsi, bar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani með 

viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva, af þeirra gerð, 

C unabótafélag Íslands tekur gilda. Brúnamálanefnd getur veitt undanþágu frá 

þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar sem vinna að jafnaði aðeins 1--2 menn. 

Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest upp á vegg, 

          

      

   

  

i 

  

9) 

  

1937 
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mal
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53 bar sem auðvelt er að í miðahússins skal sjá um, að 

24. maí reglum þessum sé hlýtt og hinnar mestu varúðar sé að Öllu leyti gætt í meðferð 

á eldi og ljósi. 

Bannað er að halda opinberar jólatrésskemmtanir nema leyfi lögreglustjóra komi 

til. Má ekki halda þær í öðrum húsum en þeim, seim teljast vel átbrön til þess, meðal 

  

IX. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

  

Fastir starfsmenn slök ri tiðsii 1s (sbr. 9. gr.) skulu skipa bessa flokka: 

I. Björgunarflokkur .............. 0... 6 liðsmenn 

2. Húsri fsflokkur IR ARI 5 

3. Vatnsslöngullokkur .............. … 6 

4. Brunabodar ............ 2 

Slökkviliðsstjóri skipar flokksst; Hann skal og árlega semja 

hverjum einum úl- 

dsvoða skal merkja í 

, 1 
og skal 

  

skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæ 18. 

kynnt í hvaða flokki hann skuli vera. Að lokinni æfingu eða e 

skránni við alla þá, sem hafa mætt 

i 

26. gr. 
; 

a. Fjórum ákveðnum mönnum úr björgunarflokknum er 

voða ber að höndum, á brunast: rönum, ' 

5 er elds- 

Hinir sjá um flutn- 

( arflokks- 

          

   

    
          
   

       

   

    

   

ing sliga og annara björgunartæ gu 

ins skal vera að bjarga fólki, bå ifandi : um, og síðast öllum dauðum mun- 

    
um, hverju nafni sem nefnast ui 

fara vel með og koma því á 

kvæma, að undanskildu fólki og 

stjóra eða annars, sem gengur í 

skal 
  svo í 1 mm: 

un slök kvi s- 

” einn Ú Fl >kl 

  

þessum sem flokksstjóra, 

til hinna ar 

  

sinar, sem Og 

Húsrifsflol í hen 

slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt 

um, og aðstoða björgunarflokkinn eltir fyrir 

ce. Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar s 

staðinn, og skal hann koma slöngt 

Síðan skal flokkurinn starfa sein ! 
d. Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða vert slökkviliðinu aðvart með því 

að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem "skipað er af brunamálanefnd. Sé það 

að næturþeli, skulu þeir blása í lú Í ins, þar til bann verð- 

ur var við þá, og skal Hósmaður ð 

  

ftir skipun 

'æri á brunastaðn- 

r skal hafa 

  

ar komi á bruna- 

et sé að drepa eldinn. 

irskipunum yfirmanna 

   
   "merki um að hann hafi orðið 

mann, nema segja gölu og hústölu 
brunakalli skyldir hl að mæla á 

jóri Í ur „ri DÅ Loks skulu 
ö 

    þeirra var. Ekki mega þeir 

þar sem eldurinn er. Skulu þeir að 

brunastaðnum og vinna þar það sem t 

þeir skyldir til að tlkvnna slökkviliðsæfingar eltir fyrirskipun s kkviliðsstjóra.     

27. gr. 

Árlega skal halda minnst 3 æfingar, og er liðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) skyli 

að mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr skylduliðinu
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er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri ákveður hvenær æf- 
haldnar, en gæta skal um það hagræðis liðsmanna og skylduliðs. Skal 

alda skýrslu um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs til Brunabótafélags 
slands til athugunar 

  

28. gr. 
Allir liðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða eða 

sera sér far um að taka öllu með gætni og stillingu og vera fljótir og líðugir að 
framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

    

29. gr. 
Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við að óvarlega er farið með eld eða á 

annan hátt brotið á móti brunamálaregluserð kaupstaðarins, vanda um við þá sem 
gera sig seka í því, og ef þeir hiýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðsstjóra að- 
vart svo fljótt sem unnt er. 

  

30. gr. 
Allir liGsmenn eru skyldir til ad mæta å slåkkvistoSinni, 2% undanskildum nokkr- 

um hluta bjorgunarlidsins, sbr. 25. gr., nema Þeir séu þess fullvissir, að öll áhöld séu 
nn, og ber þeim öllum skylda til að sjá um, að þau komist á bruna- 

staðinn í nothæfu ástandi. Enginn má fara af brunastaðnum nema með leyfi slökkvi- 
| Jóra. Engin forföll eru tekin gild, önnur en veikindi eða fjarvera úr lögsagnar- 
umdæminu. 

  

komin á brunasta(   

fi 

  

X. KAFLI 

Sektarákvæði o. fl. 

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

hinn seki 5--1000 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni Í sveitarsjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85, 22. nóvember 1907. 
„lóg nr. 98, 28. Júní 1936, il þess að öðlast gildi 15. júní 1937 og birtist til eftir- 

breytni öllum Þeim, sem hlut eiga að máli. i 

   

  

Atvinnu- og samgøngumålaråduneytid, 24. mai 1937. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

1937 

re 
ðe 

21. maí



54 SAMÞYKKT 
21. maí 

Fiskræktarfélags Hvítár og þverár hennar. 

Í. gr. 

'æktarfélagið Hvíta. Heimili og ) 

"g
l 

  

Félagið heitir Fi varnarþing félagsins er þar, 

sem formaður félagsins er búsettur. 
  

Félagssvæðið er: Allar þær jarðir, sem liggja að Hvítá upp að ósi Reykjadalsár., 

jarðir þær, sem stunduð er veiði á (eða verður stunduð) í Borgarfirði út Ul Kistu- 

höfða og Borgarness, jarðir, sem liggja að Grímsá upp að fossum hjá Oddsstöðum og 

Tunguá að Englandsfossi, Flókadalsá upp að fossum hjá Varmalæk. Jarðir, sem liggj 

að R eyki: idalså upp að Giljafossi. Jarðir, sem liggja að Þverá og upprunaáa hennar. 

„ambá. Langavatnskvísl, Króksvatnsá og Litla-Þverá. Jarðir þær (og sérstöku veiði- 

ítök), sem leggja að Norðurá. Jarðir, sem liggja að Gljúfurá. Verði bætt við svæði 

þetta, þannig, að lax geti gengið lengra. svo sen með lögun fossa eða færslu vatns- 

falla, færist það svæði undir félag þetta, hvort sem framkvæmdin er gerð fyrir al- 

beina félagsins eða af öðrum. 

  

   

    

3. gr. 

Verkefni félagsins er: 

I. Koma upp klakstöðvum til þess að klekja út laxhrognum, og skal silunum sleppt 

fyrrtaldar ár eftir ákvæðum félagsstjórnar og aðalfundar. 

9. Láta rannsaka möguleika til þess, að lax geti gengið víðar um vatnasvæði Hvílár. 

og láta gera endurbætur á ám til þess að þær verði aðgengilegri fyrir lax. 

3. Koma á samþykktum fyrir ár, þar sem laxveiði getur ekki talizt bil arðs. tum 

skipting kostnaðar við að sleppa sílum Í árnar og aðrar endurbætur til eflingar 

laxveiði í þeim, sem nauðsynlegar þyk Skal sú skipting hluttöku vera undir- 

staða undir deilingu arðs af leigu, ef tl kemur. 

4. Gangast fyrir því. að áreigendur og nolendur bindist samningum um að nola 

ekki róttækar veiðiaðferðir, sem varnað geti fjölgun laxins í smærri ám. 

5. Hafa forgöngu um. þegar áreisendiur óska þess. að bjóða út ár til leigu. 

    

   

    

4, gr. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður, sem jafnframt er féhirðir félagsins 

og tveir meðstjórnendur. Stjórnin fer með öll mál félagsins á milli aðalfunda: bún 

er forsvarsmaður þess inn á við og út á við, sér um allar fjárreiður þess og fram- 

  

   

kvæmdir. 

5. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn árlega i aprilmånudi og skal stjórnin boða til 

hans bréflega með nægum fyrirvara. Atkvæðisrétt hafa allir forsvarsmenn jarða 

þeirra, eða sérstaks veiðiréttar í ám þeim, sem fyrr eru taldar; fela má öðrum nteð 

skriflegu umboði að fara með atkvæði. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá framkvæmd- 

um síðastliðið ár og skilar reikningum þess til samþykktar. Þar skal og ræða um og 

gera ályktanir um framtíðarstarfsemi félagsins og annað það, er félagið varðar, kjósa 

sljórn og endurskoðendur, þannig: Að á stofnfundi sé stjórnin öll kosin og endur- 

skoðendur. síðan gangi einn maður úr sljórninni eftir hlutkesti fyrstu tvö árin og 

annar endurskoðandi árlega. Jafnmargir skulu kosnir til vara. Stjórnin kvs formann 

árlega. Enginn er skyldur að taka á móti kosningu. sem aðalmaður í stjórn, er hann 

hefir setið sex ár í henni. 
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6. gr. 

Kostnað við starfsemi félagsins, stofn- og árskostnað, skal stjórnin jafna niður 

eftir áætluðu veiðimagni þeirra jarða og sérstakra veiðirétta á svæði því, sem sam- 

Þykkt þessi nær yfir. Þar sem ár eru leigðar til veiði, skal leigusali greiða af leig- 

unni svo sem leigan væri nettó-ágóði af veiði, sama gildir um þá, sem hafa tekjur af 

framsali stikra leigusamninga. Ef leigjandi ner ard af veidi sinni, ber honum einnig 

að greiða af þeim arði. Þar sem svo stendur å, ad menn nota veidi eda veidiitak til 

stangaveiða fyrir sjálfa sig eða aðra, án þess ið leiga sé greidd fyrir, þá skal meta 

not þeirrar veiði tiltölulega við svipaða aðstöðu annarsstaðar um leigu og veiði. Þar 

sem sílum er sleppt í ár, sem laxveiði er svo litil, að ekki er unnt að telja hana til 
arðs, skulu þeir, sem lönd eiga að ánni, greiða allt að tveim þriðju kostnaðar af þeim 

sílum, sem látin eru í slíkar ár, eftir reikningi félagsstjórnar. Þó skal gjald þetta 

aldrei vera hærra, en sem svarar því, að laxveiðimenn að meðaltali í Grímsá, Þverá 

og Norðurá greiða fyrir síli í þær ár með tillagi sínu. Stjórnin hefir sér til hliðsjónar 

Oiskyrslur og hlunnindamat vid samning niðurjöfnunar bessarar, liggur niður- 

Jöfnunin síðan undir samþykki aðalfundar og gildir til fimm ára, nema tveir þriðju 

félagsmanna samþykki að breyta henni. Gjalddagi á gjöldum til félagsins sé fimmtándi 

október ár hvert. Stjórnin getur falið umboðsmanni sínum, einum í hverjum hreppi, 

að annast innheimtu þessa. 

        

      

7. gr. 

Félagsstjórnin má láta veiða lax í klak á hvaða tíma sem er og á þeim stöðum, er 

hún telur hagkvæmt, án endurgjalds, en gæta verður hún þess, að skemma ekki hrygn- 

ingarstaði, ef komizt verður hjá því og taka ekki meiri lax, en þörf er á til klaksins. 

ð. Er. 

Samþykkt þessari má breyta á aðalfundi et tveir þriðju þeirra, sem fundinn sækja. 

samþykkja það. 

9. gr. 

Brot móti samþykkti þessari varðar sektum frá þrjátíu krónum til tvö hundruð 

króna, er rennur í sjóð félagsins. 

10. gr. 

Nú vilja menn slíta félagi þessu og skal þá geta þess í fundarboði fyrir aðalfund 

og ef ll þess fást þrír fjórðu atkvæða þeirra, sem fundinn sækja, skal stjórnin ráð- 

stafa eignum þess og ef félagið á ekki fyrir skuldum, skal jafna því, sem á vantar, 

á félagsmenn eftir gjaldskrá Í élagsins. Verði allur á móti afgangur af eignum fé lags 

Þa 

  

ins, skal koma Því t til seymslu í Söfnunarsjóði Íslands og skal bar ávaxtast 

félagsskapur í sama tilgangi er myndaður á þessu svæði. 

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

Afvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 24. mai 1987. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

12 

öd 

24. maí
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GJALDSKRÁ 

fyrir Fiskræktarfélaeið Hvítá. 

Einarsnes 2... 

Bóndhóll 0... 

Ferjabakki sususeususneueeeeuvevevevveerrsrnene 

Ferjukot usus renees 

Sølheimatunga ........0.0. vrvenee 

Svignaskarð .....0...... 
Fróðhús 0... 

Giljá 
Litlu-Skågar 2... 
Stóru-SkÓgar lll 
Tandrasel 20... 

Svarfholl 0... evennee 

Stafholt . 

ÅArnarholt 0... ennnene 

Håaugar 0... 

Hlöðulún 20... evreve 

Munaðarness ..........000 0 resee 

Stóra-Grðf 

Grpafarkot 
Eitla-Skarð 00... 

Eimif6li ........... 

Laxfoss 22... nsnve 

Veiðifæktur „0... 

Hreðavatn 2... 

Veiðifélag Norðurár Lo... 
HMofsstaðir ll FRI 

Hamrdendar (0... 

Neðpa-Nes snurrer rneee 
safhollsveggir 0... 
Efra-Nes 2... 

Bakkakot 20... een nes rennne 

Kaðalsstaðir sense une e eee erese 

Lundar „2... seerne 

Hjarðarholt .0.....00... nerne 

Steinar 2... rgee 

Arnbjargarlæktr 20... 

Gunnlaugsslaðir ..........0.. 
Norðlunga .........0... evennnvr ere nersene 

Hamar 22... nvunene 

Höfði 0... 

GRJÓÐ 0 emnerne nen rnnens 

Sigmundarstadir 22.20.0000 

Lundur 2... 

Hermundarstaðir .....0... 

Helsavatn 200... knnee 

Hlutir 

36.00 

21.00 

21,00 

21.00 

46.00 

0.80 

2.70 

1.40 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

5.50 

0.40 

0.60 

0.60 

2.50 
4.60 

4,80 

6.20 

22.00 

17.00 

9.40 

3,00 

10.00 

3.20 

22.00 

1.80 
0.40 

1.00 

1.00 

1.60 

1.50 

2.30 

2,50 

7.00 

1.00 

5,40 

0.20 

0.30 

0.30 

0.20 

0.20 

9,40 

0.70



Kviar 20... 

Högnastaðir ............0. 

Sleggjulækur .........000 00 

Ásbjarnarstaðir ........000 

Síðumúli ........... 00 rese 

Reykholt 20... nnene 

Sámsstaðir ...........0. sen eres nee 

Gilsbakki 20... rnene 

Veiðifélag Reykdæla ......00%0 000 

Stedji 20.20.0200 ennen ener enkne 

Varmilækur 2... ksnes 

Bær sas ennen ennen rrreree 

Langholt ..........0002 2 

Stafholtsey .......00.00. 000 

Hvítárbakki ............. events 

Þingnes .........2%2.000 00 

Fossatún .........00200 

Hestur 22.00.0000... nnen sneen ennse 

Múlakot ........0 

Skálpastaðir .........0.20 200 

Máfallíð ...........2... 

GrÖf 2... 

Kistufell ..........000 00 rnnee 

ArNþórsholt 2... 

Kross 20... ersrnnne, 

Skarð 0... rnerrerrere 

Lundur #.......... 00. renee 

Snartarstaðir ........2.020 0000 

Gullberastaðir ........2.2 0000 

Oddsstaðir .......... 0 

Hóll 2... nnne 

Brautartunga .........002 000 

Tungufell ...........000 000 

Brenna .........00. ennen eee esenee 

Iðunnarstaðir .......0..0. 00 

England .......2.0 0 

Reykir .........00000 0 rrrernnee 

Hvítárvellir ...........020 2 

Hvanneyri ......2002000 0. 

Af framsali veiðisamninga og af leiguveiði: 

H/f Kveldúlfur (Richard Thors) ........ 

Björn Blöndal ......2.000 00 

Jón Jónsson .......00 0 ennen nsnee 

Hlutir samtals 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. maí 

Hermann Jónasson. 

Hlutir 

0.80 

0.30 

0.80 

1.30 

1.30 

1.10 

4.00 

7.00 

5.00 

0.20 

0.20 

0.20 

21.00 

0.30 

3.00 

22.00 

1.20 

6.60 

1.20 

2.30 

.00 

1.50 

0.70 

0.70 

0.40 

1.20 

1.20 

0.80 

2,40 

0.40 

0.80 
0.80 

0.20 

0.70 

0.70 

1.00 

1.90 

44,00 

30.00 

mi
 

32.00 

5.00 

3.00 

500.00 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

1937. 

Vigfús Einarsson.
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96 

SÁMÞYKKT 

imartíma skós     um lok mnustofa í Revkjaví em
 

smiðan 

    samþvíkk 

    

sumardaginn fyrsta og fyrsta mánuða ústmánuði    
verd opns 

  

skósmiðavinnuslofum lokað 

  

deseinh     

  

UDD á virk 

  

vinnustofur fyrir lokunartima, er heimilt að     

   (væðum þessarar samþvkktar, 

  

    
i renna sektirnar       

Viefiås Einarsson. 

Gunnl. E. Briem.



SAMÞYKKT 

um lokunarfíma hárgreiðslustofa í Reykjavík. 

  

Í. gr. 
Hárgreiðslustofum í Reykjavík skal loka eftir því, sem ákv er 19. 3. og 4. 

samþykktar þessarar. 

  

    

  

sr alki 
ÞÆT EKKI Op Í á 

undantekning 

Aðfang 

  

   

    

   
      

    

á laugard dögum, en lo . 

til kl 8 sidde september i 

  

Å tima 
á laugardögum. 

   

  

Amenna helgidaga, 

mega engar hárgreií 

Dagana 1. maí, 17 

ber upp á virka daga. 

sem komnir eru inn Í 
1 eftir í    okað er. 

  

     
L þessari var n 2008 sek 

á sambvkktinni skal sem 1 a SAMPYKKUNNI SKA em 

  

Samþykkt þessi, sem gerð 

(7, 1. febrúar 1996 

birtist il eftirbreytni ö      
nentið, 5. juni 1937    

Viefús Einarsson. 

Gunni. E. Bri 
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58 SAMÞYKKT 
Ju um lokunartíma rakarastofa í Reykjavík. 

I. gr. 

Rakarastofum í Reykjavík skal loka eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og 4. grein 
samþykktar þessarar. 

g 

9 er 2. gt. 
Alla virka daga árs skal rakarastofum lokað ekki síðar en kl. 6 síðdegis nema á 

föstudögum, laugardögum, síðasta vetrardag og miðvikudaginn fyrir uppstigningar- 
dag kl. 7 síðdegis. Stofurnar skulu ekki opnar aftur fyrr en kl. 8% árdegis næsta 
virkan dag. Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú greinir: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal stofunum lokað ekki síðar en kl. 474 
síðdegis og laugardagana fyrir páska og hvítasunnu ekki síðar en kl. 6 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda stofunum opnum 
til kl. 11 síðdegis og næst síðasta virkan dag fyrir aðfangadag til kl. 9 síðdegis, en 
miðvikudaginn fyrir skírdag og föstudaginn fyrir hvítasunnu til kl. 8 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 1. júní til 31. ágúst skal á laugardögum loka stöfunum ekki 
síðar en kl. 4 síðdegis. 

3. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði 
mega engar rakarastofur vera opnar. 

Dagana Í. maí, 17. júní og 1. desember skal loka stofunum kl. 2 síðdegis, ef þá 
daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 

bå, sem komnir eru inn å rakarastofur fyrir lokunartima, er heimilt að afgreida 
eftir að lokað er. 

D. 

Lögreglustjóra er heimilt að veita undanþágur frá ákvæðum þessarar samþykkt- 
ar, þegar sérstaklega stendur á. 

gq 

6. gr. 

Brol gegn samþykkt þessari varða sektum 20--500 krónum og renna sektirnar 
í bæjarsjóð. 

Mál út af brotum á samþykktinni skal reka sem almenn lögreglumál. 

Tr 

g 

7. gr. 

Samþykkt nr. 113, 18. nóvember 1933 og samþykkt nr. 80, 2. júlí 1934, um lok- 
unartíma rakarastota og hárgreiðslustofa í Reykjavík, eru úr gildi felldar að öðru 
leyti en því, sem tekur til ljósmyndastofa. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Revkjavíkurkaupstaðar, samkvæmi 

lögum nr. 17, 1. febrúar 1936, staðfestist hérmeð til þess að öðlast gildi þesar í stað 

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

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. júní 1937. 

Vigfús Einarsson. 

Gunnl. E. Briem.
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SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði. 

1. gr. 

Sölubúðum í Hafnarfirði skal lokað eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og Á. grein 

samþykktar þessarar. 
2. gr. 

Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 6 síðdegis og bær 

eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag. nema fösluðasa, þá skal lokað 

eigi síðar en kl. 8 síðdegis. Þó skuli vera bær ndantekningar frå bessu, er nå skal 

greina: 
Aðfangadag jóla og samlárskvöld skal sölubúðum lokað e eigi síðar en kl. 4 síð- 

degis, og laugardaga fyrir páska og bvílasunnn eigi síðar en kl. 6 síðdegis, Fjórða 

og síðasta virkan dag fyrir aðfangadas jóla er heimilt að hafa sölubúðir opnar til 

kl. 12 á miðnætti. 
Á tímabilinu må 15. mai til 14, september skal á laugardågum loka sölubúðum 

eigi síðar en kl. í e. 

Ef skortur er á hasnevti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur seli 

orðið á því, er bæjarstjórninni heimilt að ákveða, að sölubúðim skali í lengri eða 

skemmri tína lokað fyrr en kl. 6 og kl. 8 síðdegis (föstud.) og opnaðar síðar en kl. 

8 árdegis á virkum dögum. 

  

  

3. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fy rsta ye fyrsla mánudag Í ágústmánuði meg: 
” < 9 . 

engar sölubúðir vera opnar. Hinn Í. mai, 17. júní og 1. desember skulu allar sölu- 

búðir lokaðar kl. 12 á hádegi, ef þessa daga her upp á virkan dag. 

ye
 

4. gr. 

Frá ákvæðum um lokunartima sölubúða í samþykkt þessari skal sú ein undan- 

bága vera. að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum á almenni 

helgidögum sumardaginn fyrsta, fyrsta månnd: ig Í ágústmánuði, Í. maí. Í7. júní og Í. 

des. frá kl. 8 árdegis fil kl. 1 síðdegis, eingöngu Hl sölu á brauðum, kökum, mjólk, 

rjóma og skyri. Þó er brauðabúðunum í brauðgerðarhúsumun sjálfum og brauða- 

og mjólkurbúð Mjólkurbús Hafnarfjarðar heimilt að hafa opið Hl kl. 4 síðdesis á 

sunnudögum og til kl. 4 síðdegis á laugardögum frá 15. mai bl 14. sept, og aðra 

virka daga til kl. 7 síðdegis. 
Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

b. gr. 

Þá. sem komnir eru inn Í sölubúð fyrir lokunarlima, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 
6. gr, 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selir á strætum og forgunr eða ann 

arsstaðar utan sölubúða, nema sjálfsölum. nokkurn þann varning, sem ekki má 

selja samkvæmt verzlunarleyfi. 

7. gr. 

Vinnutími sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfvrir- 

tækjum eða skrifstofum í Hafnarfirði, skal eigi vera lengri á degt hverjum, en hér 

segir: 
Fyrir sendisveina á aldrinum 12 14 ára, 7%% klst. á dag. 

Fyrir sendisveina á aldrinum 14 ára og eldri, 9 klst. á dag.
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59 8. gr. 
7. júní Útsending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að. skal 

lokið eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúðanna, verkstæðanna eða 
skrifstofanna, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim klukkutímum 
eftir lokunartíma. 

  

9. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í sóðgerðarskyni, 
eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfir til 
almenningsheilla. 

10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20— 500 krónum, og renna sektirnar í 

bæjarsjóð. 

Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

11. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og er jafnframt úr gildi numin sam- 

þykkt um lokunartíma sölubúða í Hafnarfjarðarkaupstað, staðfest af ráðuneytinu 
27. maí 1935. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar samkvæmt 
lögum nr. 17, 1. febr. 1936, staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Åtvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1937. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. Ss 

Gunnl. E. Briem. 

60 SAMÞYKKT 
8. júní . rm Ni yr . .. , um breyting á viðauka frá 31. júlí 1936 við sambykkt um lokunartíma sölubúða 

í Vestmannaeyjum frá í2. apríl 1921. 

1. gr. 
2. 0g 3. málsgrein viðaukans orðisl svo: 

Brauð- og mjólkursölubúðir skulu vera opnar eins og hér segir: 
Alla virka daga frá kl. 9 f. h.tilkl.7 e. h. 

Sunnudaga frá kl. 9 f. h. til kl.3 e.h. 

9 gr 2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17, Í. febrúar 1936 og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júní 1937. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason.
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     AMÞYKKT 61 
8. júni 

K 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð Austur-Húnavatnssýslu 

frá 2. apríl 1928. 

Í 2. gr. samþykktarinnar falli burtu 18. I 

B au frá þjóðveginum norðan Blc g 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd tur-Húnavatnssýslu hefir samið og sam- 

þykkt, samkvæ mt lögum nr. 102, 19. júní 1933, staðfestist hér með til þess að öðlast 

gildi 1. júlí 1997, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

iður svohljóðandi: 

Indu ut ad bryggju. 
Hi 

  

    

Alvinnu- og samgöngumaálaráðuneytið, $S. júní 1937. 

F. hr. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 62 
8. júní 

  

luvegasjóð 

  

um breyting á samþykkt fyrir s /rasýslu frá 1. maí 1929. 

1. gr. 

2. málsgrein 1. gr. sýsluvegasamþykktarinnar orðist svo: 

Þessir eru sýsluvegir Mýrasýslu: 

Í. Gilsbakkavegur: Frá Hellisgili fyrir sunnan Gilsbakka að Barnafossbrú. 

2. Hvitársíðuvegur: Frá Kleifarvatni að Sámsstöðum. 

5. Þverárhlíðarvegur: Frá Borgarfjarðarbraut um Spóamyri á Kleifaveg hjá 

Högn astöðum. 

1. Kleifavegur: Frá vegamótum við Kláffossbrú um Norðtungu að Þverárhlíðar- 
vegi hjá Högn: tstöðum. 

5. $ Stafholtsvegur: Frå bverbrekkum að Stafholti. 

6. Ferjubakkavegur: Frá Brennistöðum um Ferjubakka å Hvitårbraut á Steinsás. 

7. Grimsstaðavegur: Frá Urriðaárbrú að Grímsstöðum. 

8. Staðarhraunsvegur: Frá Stykkishólmsvegi sunnan við Fíflholt að Staðarhrauni. 

9. Hofstaðavegur: Frá Vogalæk að Hofstöðum. 
10. Einholtsvegur: Frá Stykkishólmsvegi hjá Fíflholtum að Einhollum. 

% í. 21 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

     Samþykkt þessi, seim syslunefnd yrasyslu hefir samið og samþykkt, sam- 

kvæmt lögum nr. 102, 19. júní 1933, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eig: að máli. 

Afvinnu- og samgöngumdálaráðuneytið, 8. júní 1937. 

F. hr. 

Vigfús Einarsson. 
Páll Pálmason. 

13
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8. Júní 
so 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 44, 16. maí 1834, um sýsluvegasjóð 

í Skagafjarðarsýslu. 

I. gr. 

2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Svsluvegir eru þessir: 

Skarðavegur: Frá Sauðárkróki á fjallvex 

Laxárdalsvegur: Frá fjallveginum á Grímsáreyrum um Laxárdal að Selvík 

Skagavegur: Frá Selárbrú út efri leið að Hrauni á Skaga 

Reykjastrandavegur: Frá Gönguskarðsárbrú að Reykjum á Reykjaströnd. 

Borgarvegur: Frá þjóðveginum austan og sunnan Sauðár, að svonefndu Vatns- 

viki við Áshildarholtsvatn. 

Sæmundarhlíðarvegur: Frá þjóðveginum hjá Geitagerði fram Sæ 

þjóðveginn á Vatnsskarði. 

Vallhólmsvegur: Frá Skagfirðingabraut við bæinn Velli, suður á gamla pósl- 
veginn og austur að Hringeyjarlæk. 

Goðdalsvegur: Frá þjóðveginum sunnan við Beykjarhól að Goðdölum. 

Kjálkavegur í Akrahreppi: Frá Norðurá að Merkigili. 

Miðvegur: Frá þjóðveginum hjá Garði í Hegranesi um Bíp að Eyhildarholti. 

Lækjarvegur: Frá Læk í Viðvíkursveit niður á þjóðveginn á Lónsási. 

Hólavegur: Frá Kolkuósi um Hóla að Hofsá 

Kolbeinsdalsvegur: Frá Kolbeinsbrú að Unastöðum í Kolbeinsdal. 

Deildardalsvegur: Frá þjóðveginum norðan Grafaróss að Kambi í Deildardal. 

Unadalsvegur: Frá Hofsósi að Bjarnastöðum í Unadal. 

Bæjarvegur: Frá Hofsósi um Bæ á Höfðaströnd á þjóðveginn neðan við Mann- 

skaðahól. 

Hrolleifsdalsvegur: Frá Lónkoti frum Hrolleifsdal að Geirmundarhóli. 

Sléttuhlíðarvegur: Frá þjóðveginum við brúna á Hroleifsdalsá um Skálá á 

þjóðveginn við Keldur. 
Flókadalsvegur: Frá þjóðveginum vestan Sandóss fram Flókadal að 

völlum. 

Sléttuvegur: Frá Fljótaárbrú um Sléttu að Skeiði. 

inn við Heiði í Gönguskörð um.     

    

9 or 2. gr. 
3. gr. samþykktarinnar falli niður. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt, 

samkvæmt lögum nr. 109, 19. júní 1933, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 

þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, S. júní 1957. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason.



UGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða á Ísafir 

    

Ji frá 7. ágúst 1939( 

1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar mon: svo: 

Ala virka daga ársins skal öllum sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en 

kl. 6 síðdegis og þær eigi opnaðar "aftur fyrr en kl. 87% árdegis næsta virkan dag. Frá 

  

bessn eru þó þær undantekningar er hér greinir: 
a. Aðfansadac r og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síðd. 

bh. Síða virkan. d: 1g fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda sölubúðum opn- 

um til kl. 10 að kvöldi 

c. Á tímabilinu frá 15. maí til 14. NR Á á laugardögum loka sölubúðum og 

sölustöðum kl. 4 síðdegis, og frá 15. til 14. september skal loka kl. 1 á laug- 

{! september má vera opið til kl. 

  

     

  

Í 
um. Á öllu tímabilinu frá 15. maí ir ] 

å fostudagskvoldum. 

d. Loka skal öllum sölubúðum og sölustöðum bar å medal braudbådum å frídegi 

verzlunarmanna, en mjólkurbúðir mega þá vera opnar eins og á hátíðisdögum. 

ardö 

  

   
   

  

  

   
tk. gr. samþykkt: winnar hljóði svo: 

lubúðir hær, sem ongu verzla med brauð, kökur, mjólk, rjóma og skyr, 

  

má hafa opnar sem hér segir: 

Ala almenna virka daga, 

þessari, Hl kl. 7 síða. 

Á tímabilinu frá 15. júní til 31. ágúst skal á laugardögum loka eigi síðar en kl. 

  

sem engin undantekningarákvæði eru um, í samþykkt 

4 síðdegis. 

Almenna heleidaga og 

nar frá kl. 10 árdegis til kl. % síðdesi 

1 mega búðir þessar vera opnar frá kl 10 til Í árdegis. 

frídaga samkvæmt regluserð þessari mega búðir 

  

    þessar vera o 

A hátíðu 

p 

n n 

d. gr. 

0. gr. samþykktarinnar hljóði svo: 

lenn sem komnir eru inn í sölubúðir fyrir lokunartima er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er 

Matvæli tl skipa sem eru að leggja úr höfn, er heimilt að afgreiða eftir lok- 

unartíma. 

Vinnu við innheimiu, útsendingu á vörum og bréfum, skal lokið eigi síðar en 

  

einni klst. eftir lokunartíma sölubú 

samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17. 1. febr. 1936, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbrewtni öllum þeim, sem hlut eiga 
að mál. 

  

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 11. júní 1937. 

F.h.r 

Vigfús Einarsson. 

Gunnl. E. Briem. 

1937 
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65 REGLUGERÐ 
14. júni . i i 

um breyting á reglugerð fyrir Evjafjarðarsýslu, um fjallgöngur og fjárskil, 

frá 16. apríl 1934. 

I. T. g 

18. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þrennar skulu löggöngur á hausti hverju. Fyrstu göngur byrji 15. september og 

síðan skal gengið með viku millibili, þó setur hreppsnefnd ákveðið aðra gangnadaga, 
með samþykki hreppsbúa og sýslunefndar. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Evjafjarðarsýslu hefir samið og samþykkt 

samkvæmt 41. sr. sveitarstjórnarlaganna 31. maí 199     ,„ staðfestist hér með. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 14. júní 1987. 

F.h.r. 

Viefús Einarsson. 

Páll Pálmason 

66 VATNSVEITUREGLUGERÐ 

a fyrir Neskaupstað. 

Í. gr. 

Bæjarsjóður hefir einkasölu á vatni til hverra þarfa sem er, á því svæði kaupstað- 

arins, sem vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt, svo og á höfn hans, þegar 

vatnsleiðsla verður komin á bæjarbryggjuna. 

2. gr. 

  

Bæjarstjórnin lætur leggja aðalvainsæðar um bæinn, svo víða sem fært þykir. svo 

húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim í fyrirhuguðu vegarstæði eða í sötu, er o D > 7 >» . 7 z> z 

lådir beirra liggja ad eda i nåmunda við, enda verður enginn krafinn um vatnsskatt 55. z 

fyrr en svo er. Frá aðalæðum þessum skulu hiåseigendur leggja vatnsædar í hús sín, ve t; 95) 

á sinn kostnað. 

3. gr. 

Þeim, sem búa utan vatnsveitusvædisins, er heimilt að gera vatnsból o 8 
til sín vatni því, sem um lóð beirra rennur eða á henni er, en sæta skal þe 

Á í 
sd 

  

að öðr- 

  

um, sem tilkall eiga til þess vatns, verði sem minnstur bagi að valnstökunni. 

4. gr. 

Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, öðrum en 

seymsluhúsum, sem ekkert vatn nota. Skal hann ákveðinn í gjaldskrá og miðaður 

við fasteignaverð húseigna og má eigi fara fram úr 6% af fasteignamatsverði. Auka-
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gjald má leggja á þá, sem nota til annars en heimilisþarfa, og á þá, sem hafa vatns- 

hana utanhúss. Skip, sem taka vatn úr vatnsveitu kaupstaðarins, skulu greiða gjald 

fvrir valnstökuna, samkv. gjaldskrá. 

  

5. gr. 

tis er 1. apríl og Í. september og greiðist helmingur gjaldsins á 

jalddaga. Þeir, sem þegar hafa notið vatns úr vatnsveitu bæjarins, greiði 

eftir tímalengd þeirri, er þeir hafa haft vatnsnotin. 

   Gja dd: 181 valnsska 
hvorum 

   
6. gr. 

Vatnsskatt má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni í næstu 

tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir samningsveði og aðfararveði. 

1 , 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot í þarfir vatnsveitu kaup- 

staðarins, svo og mannvirki, og að þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á 

afnolaréiti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir 

samkv. mali, el eigi næst samkomulag. 

  

8. gr. 

Vatnssala til skipa fer fram á bryggju hafnarsjóðs, og fleiri bryggjum, ef þurfa 
þykir, og yryggjueigendum skylt að leyfa afhendingu vatns til skipa á bryggjum 
sínum og lagningu valnsæða og uppsetningu mælitækja í húsum og á bryggjum í þessu 
skyni, samkv. 7. gr. 

  

9. ør 9. gr. 

Bæjarsljórn löggildir vatnsvirkjara, selur þeim erindisbréf og ákveður kaup 

eitra. Þeim einum er heimilt að leggja valnsæðar frá aðalæðum í hús og um þau og 
tæka! on z | 

breyta valnsæðunm. 

  

10. gr. 

<ylt ad halda vatnsveitum sinum vel vid og verja bær 
frosli og lála gera tafarlaust við þær, ef þær bila. Umsjónarmönnum vatnsveitunnar 

giltum vatnsvirkjurum er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar eru, 
athuga þær og tæki. sem eru í sambandi við þær. 

Hús- og lóðaeigendum er sl    
    st    

     

11. gr. 

Umsjónarmönnum vatnsveitunnar er heimilt að loka vatnsæðum í húsum eða 
i þörf vegna frosthættu eða adgerda å vatnsveitukerfinu. Einnig 

um fyrir beim, sem þrátt fyrir áminningu, vanrækja 
! sínar eða tæki í sambandi við þær, eyða vatni að óþörfu eða 

'atnsskatt. Fullan vatnsskatt skal greiða þó vatnsæðum sé lokað af þess- 

        

     

    

um åstæ Sum. 

12. gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar og setja hreyfivélar í sam- 

band við hana, án leyfis bæjarstjórnar. 

Ís. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að lög- 

um. Sektir renni í ríkissjóð. 

14, gr. 
Mål ut af brotum á reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. 

1937 

66 

22, juni
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66 Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, 

22. júní til þess að öðlast gildi þegar í slað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. júní 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

67 GJALDSKRÁ 
99 inni 
"2. Jan! fyrir vatnsveitu Neskaupstadar. 

Vatnsskattur skal vera sem hér segir: 

I. Huseigendur å vatnsveitusvædinu greiði: 

a. Tvo og hálfan af þúsundi af fasteignamatsverði húsa, sem metin eru allt að 50 

þús. krónur. 

b. Einn af þúsundi af fasteignamatsverði húsa, sem metin eru yfir 50 þús. krónur. 

2. Fyrir vatn til fiskþvottar 10 aura fyrir hvert skpd fiskjar. 

3. Fyrir vatn í síldar- eða kjötpækil skal greiða 5 aura fyrir hverja tunnu síldar og 

fyrir hverja tunnu kjöts. 

4. Fyrir hvert vatnssalerni 5 kr. á ári. 

5. Fyrir vatnsnotkun til baða 5 kr. á ári (baðherbergi). 

6. Fyrir vatn til skipa skal greiða við afhendingu kr. 2.00 fyrir hverja smálest 

vatns, þó eigi minna í hvert skipti en kr. 10.00 fyrir fiskiskip, og kr. 20.00 fyrir 

öll önnur skip. 

1. Fyrir aðra notkun ákveður bæjarstjórnin gjaldið þegar ástæða þykir til 

Gjöld þessi getur bæjarstjórnin hækkað eða lækkað allt að 25% 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmi vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þesar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. júni 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

68 AUGLÝSING 
22. júní - 

um breyting å gjaldskrå fyrir talsimanotendur i Reykjavik og Hafnarfirdi, 

sem gildir frå 1. juli 1937. 

Þriðja málsgrein I. kafla ordist þannig: 

Framangreind gjöld miðast við síma innan takmarka, sem liggja Í km. eltir 

aðalsímalínum utan Hringbrautar í Reykjavík, en þó lengist þessi fjarlægð upp í 1,5 

km. utan Hringbrautar til Skerjafjarðar. Í Hafnarfirði gilda framansreind gjöld innan 

þéttbvggðra hluta Hafnarfjarðar. Utan þessara takmarka reiknast aukauppseiningar- 

gjöld: kr. 10.00 fyrir hverja af þrem byrjuðum fyrstu 500 metrunum, en kr. 15.00 fyrir
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hverja byrjaða 590 metra þar fram wfir, enda reiknast fjarlægðirnar að jafnaði eltir 
lengd aðalsímalinu. Standi hús meira en 50 metra frá aðalvegi, þar sem aðalsimalin- 

      

ur li ; st aukagjald, sem bæjarsímastjóri ákveður í hvert skipti. 

málsgrein HH. kafla orðist þannig: 

Framangreind gjöld miðast við síma innan takmarka, sem MHggja 1 km. eftir að- 

alsíma um utan Hringbrautar í Reykjavík, en þó lengist þessi fjarlægð upp í 1,50 km.     

    
til Skerjaf ja urban, Í Hafnarfirði gilda framangreind gjåld innan péttbryggåra hluta 

H: Utan bess takmarka reiknast fjarlægðargjöld: kr. 2.50 ársfjórð- 

r hverja af } bv 00 metrunum, en kr. #.75 fyrir hverja 

metra bar fram vfir, enda reiknast fjarlægðirnar að jafnaði eftir lengd 

   
   u0um fyrstu 3 

símalínu. 

Sjötta málsgrein sama kafla orbist bannig: 

Sé lína einhvers notanda oft á tali að dómi bæjarsímastjóra, getur bæjarsíminn 

kratizt þess, að notandinn bæti við sig línu. 

  

   brev 

  

ing, sem sett er samkvæmt lögum nr. 12, 20. októ-      reind gja! idski a 

  

     

hei lir frå I þessa árs og birtist til leiðbeiningar öllum, sem hlut eiga 

að 

Póst- og símamólasljórnin, 22. júní 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Guðmundur J. Hlíðdal. 

N " NA RN. REGLUGERÐ 

um breytins á reglugerð frá 14. júní 1933 um rafrokuvirki. 

2. töluliður 25. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

PipÐutaugar (PT) eru gúmaðar 1 dugar klæddar samanfelldri kápu úr látúni eða 

járni ekki vera þynnri en 0,2 mm. og sé hún úr járni, skal það vera blvað    

  

       
    

  

mhuð. U ndir ná ápun ni skal vera hardgumslag um taugarnar 
i. Piputaugar skulu 

ja Þétt undir eða í málmkápunni. 

nim?. i 

)00 volta ridspennu milli målmkåpu 

     

   

  

ivir, og Skal hann vera ber og | 

í eirvírs fauganna má vera frá 1,5 bl 

sar skulu þurrar þola í % klst. 24 

mill víra. 

) " má aðeins nota á þurrum stöðum. Við þær má aðeins nota viðeigandi 

(greinidósir m. m.) sem viðurkenndur er af rafmagnseftirliti ríkisins. Þær 

Öar eftir reglum, sem rafmagnseftirlitið setur um það. 

      

   

lugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
SX MAT; 

ta0 man. 
   

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. júlí 1987. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Finarsson. 

68 
22. júni 

69 

1. júlí
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um ýms atriði, er snerta fuglaveiðar í Vestmannaeyjum, 

frá Í6. júlí 1895. 

Í. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Lundi skal algerlega friðaður á Heimalandi, þar með taldir Heimaklettur. Mið- 

klettur og Yztiklettur, og í öllum úteyjum allan ársins hring, nema frá því 11 vikur eru 

al sumri og þangað Lil fullar 15 vikur eru af sumri. Háfa má nota til veiða, en engin 

önnur veiðarfæri. 

y 
Í lögum nr. 13, í3. apríl 1894, sbr. lög nr. 22. 

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

Samþykkt þessi. sem bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum hefir gert samkvænt 

2. 9. júlí 1909, staðfestist hér með til þess 

Átvinnu- og samgöngumálaráðnneytið, 13. júli 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Skagafjarðarsýslu. 

Fyrsti þáttur. 

Ákvæði, er taka bæði til kauptúna og sveita. 

I, KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

Í. gr. 

Á almannafæri mega uppbot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

safnast saman á almannafæri, svo að tl tábma sé fyrir umferðina. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi og 

svæði, seim almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 

velli, torg, bryggjur, bólvirki. svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. 

Þ. h. Um kvikmyndahús og önnur samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréltir, 

gilda ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri eftir því sem við á. 

2. gr. 

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

sölubúða, leikhúsa eða annara samkomuhúsa eða annarstaðar þar sem almenn- 

ingur kemur saman, skulu menn haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan 

setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Allir, sem fara um sötur kauptúnsins utan gangstétta, hvort heldur eru 

gangandi, ríðandi, á vagni, í bifreið, á hjólum eða öðrum farkosti, skulu, þá er þeir
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mæta einhverjum, eða einhver vill komast fram fyrir þá, halda sér, gripum sínuni 

og farartækjum á vinstri 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 bandar, en eru þó ekki skyldir til að víkja út á ak- 

braut, sé hún til vinstri handar. 

4. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa. blístra, syngja hált, eða hafa í frammi 

annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjar reglu eða 

ónáðar vegfarendur eða þá, sem búa í nágrenninu 

b. gr. 

Bannað er að hafast að, að óþörtu, nokkuð það, sem raskar næturró manna og 
enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða su hringja dyrabjöllum eða að- 

hafast neitt það, er ónáðar eða móðgar húsbúendu 

6. 

Á fjölförnum götum og vegum eða þar, sem hætta getur stafað af, má ekki leika 

knattleik, paradís, feluleik, „stikk“ eða „klink“, ekki gera rennibrautir, renna sér 

á skautum eða sleðum, eða h: fa 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 götur eða vegi, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, 

sem til óbæginda getur orðið. 

ot gr. 

7. gr. 

Ekki má skjóta úr byssu, riffli eåa skammbyssu, af boga eda &drum skot- 

vopnum á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi né heldur kveikja í púðri, olíu, benvíni 

eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, gler- 

brotum, snjókögglum. slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum 

þeim, er um fara. Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri, má 

aðeins gera með leyfi lögreglustjóra, og skal ætið, þegar sótt er um leyfi til slíks, 
tilgreina hver framkvæmt verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið 

1, 
fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni, má 

hvorki geyma í íbúðarhúsum né annarstaðar. þar sem hætta stafar af. =. i 

8. Er. 

Ynginn má ganga dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið af eða á 

grimudansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi sem misbýður velsæmi eða 

raskar almennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á 

almannafæri, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig 

klæðum, eða gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt. 

9 gr. 

Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á almanna- 

færi, skal ráðstafa á tryggilegan hátt, þar til þeir eru komnir bl 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 þá ennfremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun 

á allsherjar friði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum 
og Ólátum. 

  

14 

19: 

= 
4 1 
15 

> i 

júlí
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10. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða í sundlaug- 

um fyrir almenning, við bryggjur kauptúnanna eða annarsstaðar svo nærri landi eða 

skiptum á höfninni að hneyksli valdi. 

11 gr. 

Hver så, sem staddur er á almannafæri, er skyldur ad segja til nafns sins og 

heimilis, ef lögreglan krefst þess. 

12. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 

ber til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem við- 

staddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en beimtingu eiga 

slíkir menn á fullum bólum úr hreppssjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það 

á fatnaði eða limum. en hreppssjóður á aðgang að hinum seka. 

lí. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

13. er. 

Enginn maður má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum kauptún- 
anna eða snerta á brunaboðum, nema hann þurfi að gera vart við eldsvoða. 

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 almanna- 

færi. Þó skal börnum 8 ára eða eldri, heimilað að selja dagblöð og fréttablöð og 

sömuleiðis aðgöngumiða að íþróllasýningum, dagskrár og merki er gilda fyrir sér- 

staka hátíðisdaga. 

15. gr. 

Enginn má án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða Öðrum stöðum. þar sem gengið er inn í hús eða garða. né fara inn í hús 

manna í óleyfi. 

16. gr. 
Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum kauptúnanna. Byssu skal ávallt 

bera þannig, að opið viti upp. Gaddhrífur, ljái og aðra slíka hluti, sem tjón getur 

hlotizt af, má eigi flytja eftir götum eða vegum kauptúnanna nema svo sé um búið, 

að engin hætta seti stafað af. 

17. gr. 

Å alfaraveg må ekki leggja eda setja neitt pad, er tålmar umferdina, frekar en 

nauðsynlegt er vegna vöruflutninga og skal þess ætíð gætt að það geri sem minnstan 

farartálma. Að flutningi loknum, skal vandlega hreinsa svæðið, sem notað var. Bif- 

reiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum 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. 

CU: 

18. gr. 

Å alfaravegi må ekki vinna neina vinnu, sem lålmar umferd manna, eda gerir 
hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjåt, telgja tré, jårna hesta eða því 

um líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til.



  

Ekkert má hafa það í opnum glugs n nidur getur fallid å vegi eða götur 
og valdið skaða þeim, er um fara. og ekki má heldur (eggja eða hengja neitt bað 

upp á hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur vald ið vegfarendum, og bera 
eigendur og umráðamenn húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi 
þeirra í þessu efni. 

20. gr. 

Enginn má gera skurði í götur eða torg kauptúnanna eða alfaravegi hvar sem 

er, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi sljórnarvalds. Fáist slíkt leyfi, skal 

verkið unnið þannig, að sem minnstur 

vegfarendur séu aðvaraðir um farartálhmanir, með nægilega greinilegum ljósum, 
frá því að fer að skyggja að kveldi og þar til albjart er Sið að morgni. Að öðru 
leyti gerir hlutaðeigandi stjórnarvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þurfa 
þykir til þess, að afstýra hættu fyrir vegfarendur. slík verk dragast úr hófi fram, 
setur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri eða bæði í sameiningu, látið 
ljúka verkinu og sett götur, lorg eða vegi í samt 

átt að framkvæma. 

rartálmi sé að, og ætið skal sæta þess. að 

    

fa 

i 

  

  

    

lag aftur å kostnad bess, er verkid 

  

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við 

selur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið, o gt fyrir eigandann að rífa það, 
eða endurbæta það svo sem þörf gerist til þess að afstýra hættu. innan tiltekins 
tíma. Ennfremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans, gert aðrar ráðstafanir, 
sem hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. 
Ákvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, tréveggs eða annari griðingu liggur 
við falli eða hruni. 

Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt, að hætta setur af 
því stafað fyrir sem um fara, t. d. þegar göl eru á pöllum eða mannvirki fúin, og 
getur lögreglustjóri þá krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir gangi svo 
frá þeim að hættulaust sé. 

irynji, eða einhver hluti þess. og 
Uu 

  

        

  

Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við 
bryggjur eða hús, sem Leggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 
þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við hús- 
veggi eða önnur mannvirki við alfaravegi eftir að dimmt er orðið. Brol gegn á- 
kvæðum þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar, hér að lútandi. eru á á- 
byrgð þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á 
ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

  

    
    

99 
za. ST. 

Hvarvetna, þar sem girðingahlið eru á vegum, götum eða stígum, er liggja heim 
að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema svo sé 
hátt undir, að öruggt sé að ríðandi maður reki sigekki upp undir. Er bad á ábyrgð 
landseta að þessa sé gætt. Um girðingahlið á veg 

skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gil 

   
um og girðingar meðfram vegum. 

mdi vegalaga. I: 

TIl. KAFLI 

Um reið, lestaflutning og akstur. 

24. gr. 
Þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu gæla allrar varúðar. Fælna hesta 

má ekki nota fyrir vagni eða sleða. Vagnar eða sleðar með hesti fyrir mega aldrei 
standa á almannafæri. nema ökumaður eða annar vel hæfur maður sæti hestsins 
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15. júlí Það er með öllu bannað að ríða. beita fyrir vagn eða flytja farangur á höltum 

eða meiddum hestum, horuðum eða sem af öðrum ástæðum eru svo illa á sig komnir, 

að ekki hafa fullan þrótt 
Hesla má ekki slá með öðru en þar til gerðum keyrum eða ólasvipum. Vir- 

svipur, píska eða annað, sem sakað getur hestana, má ekki nota. Aldrei má slá hest 

í höfuð, fætur eða nára. 

26. gr. 

Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, 

er skylt að víkja úr vegi, og jafnvel út af gölum eða vegum fyrir vögnum, er þeir 

mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. 

27. gr 

Það er bannað að ríða eða aka á móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram 
hjá þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, eða nema staðar meðan þær fara 

fram hjá. 
98. 

Vegfarendur, hvort heldur eru sangandi. ríðandi eða akandi eða á hjóli, skulu 

halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helmingi vegarins eingöngu, og 

þá er þeir mæta einhverjum eða einhver vill komast fram fyrir þá, þá svo nærri veg- 

brún sem auðið er. 
Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó ekki 

meira en nauðsyn Tel 

Við vegamót skal, ef þörf serist, sá bíða, sem hefir farartæki á vinstri hönd. 

Þessi regla leysir vegfarendur þó ekki undan þeirri skyldu að sýna fyllstu nær- 

sætni og varkárni við vegamót þótt þeir eigi umferðaréttinn. 

29. er. 

Slökkviliðið er undanskilið ákvæðum þessarar samþykktar um vagna. Allir eru 

skyldir að víkja úr vegi fyrir því svo fljótt sem auðið er. Sama gildir um sjúkra- 

vagna. 

IV. KAFLI 

Um bifreiðar. 

30. gr. 

Bifreið nefnist í samþykkt þessari hvert það ökutæki, sem knúð er áfram af afl- 

vél í ökutækinu sjálfu, og ætlað er til að flytja fólk eða varning. Samþykktin nær þó 

ekki Úl vagna, sem renna á spori, eða ökutækja sem notuð eru eingöngu af 

slökkviliði. 
öl. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkið eða bannað umferð bifreiða á vegum og ein- 

stökum götum kauptúnanna, ef slík umferð álýzt hættuleg, eða til sérstakra óþæg- 

inda fyrir umferð, og á vorin meðan klaka leysir úr jörðu. 

Sömuleiðis getur lögreglustjóri bannað eða takmarkað bifre iðaferðir innan kaup- 

túnanna að næturlagi. 

32. gr. 

Um gerð bifreiða fer eftir lögum um notkun bifreiða, nr. 70, 8. sept. 1931, reglu- 

gerð nr. 132, 28. des. 1936 og reglugerð frá 24. júní 1937 eða þeim lögum og reglu- 

gerðum, er síðar kunna að verða settar þar að lútandi.



113 

Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum, þegar skyggja tekur og ávallt hafa þau 

tendruð, er þær eru á ferð, frá því birtu bregður að kvöldi og þangað til albjart er 
orðið að morgni. 

Lögreglustjóri ákveður nánar um ljósanotkun Þifreiða ef þurfa þykir. 

33. gr. 

Sérhver bifreiðaeigandi, sem húsettur er innan Skagafjarðarsyslu, skal senda 
lögreglustjóra tilkynningu um bifreið sína, áður en hún er tekin til notkunar. Lög- 

reglustjóri lætur skoða Þifreiðina og greiðir bifreiðaeigandi kostnaðinn. Fullnæsgi 

bifreiðin ákvæðum þessarar samþykktar, skrásetur lögreglustjóri hana og afhendir 

eiganda merki með áletruðu K og tölumerki, sem fest skal aftan á bifreiðina, 
svo að sjáist greinilega, og má ekki taka það af henni, eða hylja á nokkurn hátt. 

meðan bifreiðin er notuð. Engin önnur merki mega vera aftan á Þifreið, sem skrá- 

sett er hér í umdæminu. Verði eigandaskipti að bifreið, skal bæði hinn fyrri og 

hinn nýi eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra. 

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 Þifreiðastjóri ávallt hafa meðferðis skirteini lögreglustjóra, er tiltekur 

farþegafjölda. Í hverri slíkri bifreið skulu vera til sýnis öll gildandi ákvæði laga og 

reglugerða um DÞifreiðar. 
34. gr. 

Bifreiðarstjóri skal hafa einkennishúfu á höfði, og framan á henni skulu standa 

skrásetningarstafir þess umdæmis, þar sem hann hefir fengið ökuskírteini og tölu- 

merki skírteinis hans. Bifreiðastjóri má ekki neyta áfengra drykkja, eða vera undir 

áhrifum áfengra drykkja við Þbifreiðaakstur. 

Ökuhraða bifreiða skal ávallt tempra svo, að komist verði hjá slysum, og þann- 

ig að umferð um gölur og vegi sé ekki trufluð. Þar sem bifreiðastjóri sér skammt 

frá sér, í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem vegur er sleipur, og þar sem 

mikil umferð er, skal sæta sérstakrar varúðar og má þar aldrei aka hraðara en svo, 
að stöðva megi bifreiðina þegar í stað. 

Innan kauptúnanna má ökuhraði bifreiða aldrei fara fram úr 18 kílómetrum 

á klukkustund. Sé for eða bleyta á götu innan kauptúnanna, skal aka svo að ekki 
slettist á vegfarendur né gangstéttir. 

36. gr. 

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

fram hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar þar til hinir komast 

fram hjá henni. 

37. gr. 

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

árekstri, og ávallt áður en farið er fyrir götuhorn eða vlir gatnamót, og er hann 

ekur bifreiðinni aftur á bak. Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræðast 

eða verða óróðir, og ekki má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá 

hestum. Bifreiðastjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að gera eigi hávaða 

um nauðsyn fram með hljóðmerkjum; þeir bera ábyrgð á því, að farþegar í vögnum 

þeirra hafi ekki um hönd söng eða hávaða. 

  

38. gr. 

Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun bifreiða, skal 
sjór þegar stöðva bifreiðina, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess 

- krafizt, og hjálpa þeim er slasazt hefir, ef þörf gerist,
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71 Ef hestur fælist eða verður órór, skal Þbifreiðarstjóri þegar í stað stöðva Þif- 

15, júlí reiðina og gangvél hennar. Bifreiðarstjóri skal ávallt stöðva bifreið sína, ef lög- 
reglan sefur bonum merki um að nema staðar. 

39. gr. 

Lögreglustjóri getur, að fengnum tillögum sýslunefndar, bannað eða takmarkað 

umferð Þifreiða eftir ákveðnum vegum eða vegaköflum til og frá skilaréttum, á 

meðan fjársafn er rekið bil réttar, eða aðalrekstrar fara frá réttum eftir veginum. 

Jafnan skulu hér að lútandi ákvarðanir auglystar almenningi í tæka tíð. 

Undanþegnir þessu umferðabanni eru bó lækna- og sjúkrabifreiðar og aðkomu- 

bifreiðar, er heima eiga nlan lögsagnarumdæmisins. 

   

10. gr. 

Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreidalaganna, og reglugerdum beim, 

sem seltar eru eða sellar verða, samkvæmt þeim lögum um notkun bifreiða. 

V. KAFLI 

Um reiðhjól. 

11. gr. 

Á hverju reiðhjóli. sem notað er, skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, og 

skulu hjólreiðamenn láta til 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 reiðhjól- 

unum, er snúi fram og lýsi fram undan sér, og hafa þau tendruð er þeir eru á ferð, 

frá því skvggja tekur að kveldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Ökuhraði reiðhjóla má aldrei vera meiri en 20 kílómetrar á klukkustund. Þar 

sem gæla þarf sérstakrar varúðar má aldrei aka hraðara en svo, að stöðva megi 

hjólin þegar í stað. Á hjólum mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru gerð fyrir. 

Skylt er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því að hestur fælist 

eða gerist órór. Ef slys villi til, sem stafar af, eða stendur í sambandi við notkun 

hjóla, skal hjólreiðamaður begar neina staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi 

et þess er krafizt, og hjálpa þeim, sein slasazt hefir ef þörf gerist. Hjólreiðamaður 

skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um það. Eigandi hjóla ber 

ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sen er yngri en 14 ára. 

      

12. gr 

Á götum kauptúnanna má ökuhraði á hjólum ekki vera meiri en Í8 kílómetrar 1 

á klukkustund. Sé f Ö or eða bleyta á götunni, skal aka svo að ekki slettist á aðra 
vegfarendur né á gangstéttina. 

VI KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings 

  

43. gr. 

Um rekstur búpenings Ul afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Skagafjarðarsýslu nr. 89, 16. ágúst 1935, eins og þau nú 

eru eða síðar kynnu að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo sauðfénaðar síns, geitpenings, hrossa 

og annara gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum, engj- 

um, túnum, ökrum og maljurtagörðum annara. Bæti eigandi eða umráðamaður pen- 
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ingsins skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir því hvort eignar- eða leigupeningur 

hefir valdið honum. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati úttektarmanna, 

nema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerðinni eða lögum. 

VII. KAFLI 

Um friðun almenningseigna. 

44. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spila almennings- 

eignum, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, ral- 

áhöld, rafþræðir, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki 

eða annað, sem ætlað er til almennings nota. Sama gildir um víðvarpsútbúnað ein- 

stakra manna. 

45. gr. 

Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né måla å hås manna eða girdingar, neilt 

bad, sem hneyksli getur valdid, skemmdum eda éprydi. Enginn må heldur skemma 

girðingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Það er 

bannað að klifra yfir þær eða fara í gegn um þær, nema með leyfi eiganda eða 

umráðamanns. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum sýslu- 

búa. Komi slíkt fyrir, skal sá er veldur, bæta fullum bótum bann skaða, sem hann 

gerir. 

46. gr. 

Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

engjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða ógirt. Ekki 

má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum eða saurga 

þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið, sem lokað 

verður. 

47. gr. 

Enginn óviðkomandi maður má hagnýta eða tileinka sér neinar nytjar, svo sei 

beit. berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landráðanda. 

Þó mega ferðamenn hagnýta sér hagabeit og berjatöku til neyzlu á staðnum um 

stundarsakir, meðan á áning eða hvild stendur. 

48. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, 

eða þar sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunn- 

ar. Ber að rægzta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, 

flöskum, bréfum og matarleyfum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, 

og hylja ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burt. 

Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eiða eða spilla gróðri með 

lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 

VII KAFLI 

Um uppfestar auglýsingar. 

49. gr. 

Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 

svo mörg, sem þurfa þykir. 
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Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem 

leyft er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með sam- 

þykki hlutaðeigandi húsráðanda. 
50). gr. 

Uppfestar auglysingar skulu hlutadeigendur taka niður, þegar þær hafa full- 
nægt tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eda 
skrifa neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða sera ólæsilegar á annan hátt. 

IK. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

51. gr. 

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

og gististaðir fyrir almenning. skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal 

lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 

veitingarnar. 

A öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

52. gr. 

Hverjum sem hefir veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera 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 góða reglu. 

53. gr. 

Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 
nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hånd. 

54. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 117 

að kvöldi til kl. 6 að morgni og allir gestir sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 

farið út, ekki síðar en í stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum 

greiða á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki 

og aðrar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef 

ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúð- 

kaup og samsæti einstakra tiltekinna manna. 

55. gr. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandinn láta gera náð- 

hús og salerni, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða hús- 

ráðandi sjá um, að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

56. gr. 

Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv. er almenningi sé boðið bl 

eða seldur aðgangur að, eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita 

leyfis lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slík leyfi innan Sauðárkrókshrepps, en 

hreppstjórar annarsstaðar í lögsagnarumdæminu, hver innan síns hrepps. 

Lögreglustjóri og hreppstjórar ákveða gjald fyrir leyfið, lögum samkvæmt, 
er rennur í svettarsjóð. 

Leytishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 

þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir-
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mælum heilbrigðisnefndar um ræsting og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það 71 

ávallt nýræst er samkoman byrjar og nægileg hrákaílát til staðar. 15. júlí 

Sé samkomunni ætlað að standa fram á nótt, (milli kl. 11% að kvöldi til kl. 6 
að morgni) skal hreppstjóri því aðeins veita leyfið, að hann treysti umsækjanda 
til að gæta í öllu góðrar reglu og velsæmis á samkomunni, enda hafi umsækjandi 

á sinn kostnað tryggt sér menn, er hreppstjóra geti verið til aðstoðar við eftirlit í 

þessu efni allan samkomutímann. 
Fari nokkuð það fram, er brýtur í bág við reglu og velsæmi, er lögregluvaldinu 

heimilt að láta slíta samkomunni. 

Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti, sem því 

verður við komið. 

57. gr. 

Sérhverjum er sjúkling hefir á heimili sínu, er heimilt að fá bannað, að al- 

mennar samkomur, sem háreyvsti sela valdið, séu haldnir svo nærri húsi hans, að 

hætta geti stafað af fyrir ónæði. 

58, gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeig- 

andi hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað 
og loftrými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli 

greiða í sveitarsjóð fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. 
Lögreglustjóri gelur veill leyfi Hl að halda einstakar kvikmyndasýningar, og 

ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

59. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort sem 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 
Barnaverndarnefnd getur og bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa 

á myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 

X. KAFLI 

Um samgöngur við skip. 

60. gr. 

Lögreglustjóri hefir heimild til, ef hann telur þess þörf, til tryggingar góðri reglu 

og velsæmi, að gefa út fyrirskipanir um bönn gegn samgöngum við skip, er koma 

frá útlöndum eða eru útlend, en skýra skal þegar í stað stjórnarráðinu frá slíkum 
fyrirskipunum og bönnum. 

KI. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

61. gr. 

Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neyzluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða valnsleiðslum eða í þróm eða 

brunnum. 
Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt að 

skolpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 

Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 

um að nokkur hætta sé á, að neyzluvatn saurgist al. 
15
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62. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút eða slori eða því um 
líku, má ekki láta standa á almannafæri, né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem 
ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo 
vel umgirtar, að engin hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

Skylt er að hafa salerni við hvert íbúðarhús innan kauptúnanna og á hverju 
þýti í sveitum, ennfremur skal skylt að hafa þvaghús við hvert samkomuhús. 

63. gr. 
Bannað er að hella skolpi, sem fiskur eða annað hefir verið þvegið úr, á sötu 

eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða skilja eftir neitt það, er óþrifnaði 
veldur. 

For, slor og annað þvílíkt skal jafnan flytja í heldum ílátum eða vögnum um 
götur og alfaravegi og skal sá, er á, eða sá, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á 
götuna fer. 

64. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 
það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega sætt, að skepnur 
sjái ekki blóðvöllinn, og að hann sé hreinsaður undir eins að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
segn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

65. gr. 

Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig 
fyrir komið, að öruggt sé að hundar nái ekki að éta úr þeim. Við heimaslátrun skal 
hafa á Þlóðvellinum ílát með loki undir sulli og innanmein. Að lokinni hverri 
slátrun skal annað hvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst full- 

an metra í jörðu niður. Annars skulu sláturhússtjórar og aðrir, sem við slátrun 
fást, fara eftir fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir kunna að setja 
um þessi efni. 

66. gr. 
Heilbrigdisnefndir hafa hver i sinum hreppi eftirlit med öllu því, sem að al- 

mennum þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú 
gilda fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþykktum, er sid- 
ar kunna að verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 

Annar þáttur. 

Viðaukaákvæði, er taka til Sauðárkrókshrepps og Hofsóskauptúns 

eftir því sem við á. 

XII. KAFLI 

Sérákvarðanir um umferðina innan kauptúnanna. 

67. gr. 

Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki 

skyldir til að víkja af gangstétt á akbraut þó hún sé til vinstri. Við krossgötur skal, 

ef þörf gerist, sá bíða sem er til vinstri handar.
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68. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappírsrusli 

eða öðru þess konar á almannafæri eða í opin göturæsi, né heldur skvetta þar skólpi 

eða öðru, er valdið getur hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. 

Bannað er að hrista gólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað 

til þerris á gölu, torg eða almannafæri. 

69. í gr. 

Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer 

um, skylt að skýra lögreglusljóra frá, áður en verkið byrjar. og sanna fyrir hon- 

um heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lög- 

reglustjóri setur til að afstýra hættu, fararlálma eða óþægindum fyrir vegfarendur. 

Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglu- 

stjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur, en nauðsyn krefur. Mold, möl, leyfar af 

verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, þegar 

húsgerðinni er svo langt komið eða verki því, 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, óþrifnaður eða óprýði af. 

  

70. gr. 

Palla, stoðir og annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur mannvirki, eða við- 

gerðir á þeim, skal gera nægilega traust. Heimilt er lögreglunni að gera ráðstafanir 

hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við aðgerðir á húsum, málun, glugga- 

þvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir, og kjálkarnir búnir járngöddum 

að neðan, ef stiginn er meira en 4 metrar á lengd. 

71. gr. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stétt eða götu og lengra fram en húshlið, og 

skal þá vera traust handrið beggja megin við það. Auk þess getur lögreglustjóri kraf- 

izt, að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera. frá því að dimmir að kvöldi, bar 

til birtir að morgni. Í kring um Þirtugrófir við stétt eða götu, skal setja handrið 

úr járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur vfir, jafnhátt stéttinni 

eða götunni. Handrið samkvæmt þessari grein, mega ekki vera lengri en 60 em. 

  

72. gr. 

Sporbrautir, sem liggja eftir gåtu endilangt eda yfir, skulu bvi adeins leyfdar, ad 

þær að dómi hreppsnefndar séu taldar nauðsynlegar. Skulu allar slíkar sporbrautir 

felldar niður í veginn þannig, að þær valdi ekki farartálma fyrir vegfarendur. Þar 

sem sporbrautir lHggja eftir götu eða yfir, skulu þeir er með vagnana fara, gæta 

þess, að ekki hljótist tjón af, enda er slíkt á ábyrgð eiganda eða umráðamanna 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. 

73. gr. 

Þakjárn, sem notað er yfir fiskstakka, skal bundið eða á annan hátt fest svo 

vel, að það fjúki ekki af í stormi. 

Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust út, og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkl ekki fjúki öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spílna- 

rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fykur. 
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74. gr. 
Báta eða annað, má aldrei setja á vegi, stræti eða annan alf: iraveg eða svo nærri, 

að nokkur hluti þess gangi inn á veginn eða yfir hann, og getur hreppsnefnd og lög- 
reglustjóri, eða hvort um sig, látið færa slíka muni burtu á kostnað umráðamanns, ef 
hann ekki gerir það sjálfur, eftir að hafa verið aðvaraður. 

75. gr. 
Í fjörunni má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu grjóti, eða neinu öðru, er tjóni 

getur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað umferð. 

NMI. KAFLI 

Um umferð á götum kauptúnanna. 

76. gr. 
Það er stranglega bannað, að ríða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnanna, og 

eru þeir, sem ríða og aka, skyldir að sera fótgangandi mönnum, sem á undan eru, 
aðvart í tæka tíð. 

{ í. ST. 

Lausa hesta skal jafnan reka hægt og sætilega um götur kauptúnanna, og aldrei 
má siga hundum á skepnur nærri götu. Hvorki fælna sé heldur slæga hesta má reka 
um göturnar. 

Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en nauðsynlegt er til 
að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 

Hestar í kauptúninu, ef þeir eru þar staddir, skulu ávallt hystir um nætur 
á vetrum. 

78. gr. 
Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegbrún eða sangstólt til vinstri handar 

sem auðið er. Um götuhorn skal ekið í kröppum boga, ef snúið er til vinstri handar, 

en í löngum boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og satnamótum er bannað að 

aka fram fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. Sömuleiðis er bannað að nema staðar 

með hest eða vagn á gatnamótum eða fast við þau, eða nema staðar, þar sem hestur 

eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti, hinu megin á götunni. 

„
a
 79. gr. 

Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Láti nokkur hest standa fyrir hlöðnum sleða, vagni eða undir klyfjum, 

lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og undan 

klyfjum, og komið þeim til varðveizlu á kostnað þess, er flutningnum styrir. 

Hesta má aldrei binda úti við í kauptúninu, né láta þá standa í réttum í köldu 

veðri, eða óhæfilega lengi að dómi lögreglunnar, þó að gott sé veður. Getur lögreglan 

tekið slíka hesta Hl varðveizlu á kostnað umráðamanns. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúninu, skulu tafarlaust koma 
hestum sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til að 
seyma þá á afgirtum túnlóðum einstakra manna.
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XIV. KAFLI 

Um skepnuhald o. fl. í Sauðárkrókshreppi. 

80. gr. 

Hæns eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu í afgirtu svæði eða tryggri 
vörzlu, svo að þeir geti ekki gert öðrum óskunda. 

81. gr. 

Það er á ábyrgð eiganda, að saudfé, geitfé eda aðrir gripir þeirra geri engan 

óskunda eða skaða í kauptúninu eða grennd þess, hvorki skemmi neitt eða fari inn 
í afgirt svæði, tún, matjurtagarða, skrúðgarða eða trufli svefnfrið manna með hávaða, 

enda getur sá, sem fyrir ágangi verður, handsamað slíka gripi til bráðabirgði, en þá 

skal hann undir eins skýra lögreglustjóra frá því og öðrum málavöxtum. Sérstak- 

lega ber að hafa strangt eftirlit með þessu frá 20. maí til 20. september árlega. Á 

þeim tíma má búfénaður ekki ganga laus í kauptúninu, eða um það. nema maður 

fylgi til að gæta hans, eða hann sé í öruggri vörzlu. 
Eftir almennan rúningstíma að vorinu má ekki hafa sauðfé, kiðlinga eða hross 

innan heimalands kauptúnsins, nema hreppsnefnd veiti undanþágu. Ennfremur er 

óheimilt að beita nokkurri skepnu í kúaland kauptúnsins, nema með sérstöku leyfi 

hreppsnefndar. Eigendum geitfjár er skylt að láta alt geitfé sanga með sérstöku leyfi 

nema Í gæzlu sé. Nú finnst geitfé grindarlaust, án gæzlu, og valdi það ágangi, er lög- 

reglunni þá rétt og skylt að láta handsama það og lóga því, sé um ítrekað brot að 
ræða. Sama gildir um sauðfé, sem mjög er til skemmda í görðum eða öðrum rækt- 

unarlöndum. Ef út af þessu er brugðið varðar það eigandann sektum, og ennfreinur 

ber honum að greiða allan kostnað við handsömun og varðveizlu fénaðarins. Selja 

má fénaðinn til lúkningar þessum kostnaði, ef eigandi greiðir hann ekki. 

82. gr. 

Enginn má láta hesta sína ganga lausa um götur bæjarins. Lausa hesta á flæk- 
ingi um götuna ber lögreglunni að handasama, og ráðstafa á kostnað eiganda. 

83. gr. 

Naut, sem fariå er med um gåturnar, skulu ætid leidd nægilega traustu handi, 

og minnsta kosti tveir menn fylgi hverju nauti ársgömlu eða eldra. Ekki mega naut 

standa úti á götu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs og eldri mega alls ekki ganga 
saman við kyr kauptúnsins. 

SÅ. gr. 

Enginn madur må siga hundum å annan, eda låta fyrirfarast ad aftra því þegar 

hann verður var við að hundur ræðst á mann, ef honum er það unnt án þess að 
stofna sér í háska. — Hundar sem ráðast á menn eða elta skepnur út um hagann, eru 
réttdræpir, hvar sem þeir sjást úti. Hundar mega ekki vera lausir um nætur, svo 
nokkru ónæði valdi íbúum kauptúnsins. — Flækingshunda, sem ekki eru Í eign eða 
umsjá neins manns, getur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram 
innan þriggja sólarhringa og borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum, ef 
enginn vill taka þá að sér 

85. gr, 

Skylt er hreppsnefnd að láta rannsaka einu sinni á ári hvað margir hundar eru 
kauptúninu, og skal hún ákveða, hverjir skulu taldir nauðsynja hundar. Einnig er 

Þeim skylt að hafa eftirlit með því, að hundaeigendur komi hundum sínum til lækn- 
inga á hausti hverju, samkvæmt því, sem mælt er fyrir í reglugerð um lækningu hunda 
af bandormum. 
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86. gr. 

Skylt er öllum að hlyda fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit i landi kauptuns- 

ins, bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöldum er 

lögtaksréttur. 

87. gr. 

Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnsins til útflutnings 
eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir sem nauðsynlegar þykja, til að 

afstýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 

KV. KAFLI 

Um mannvirki og lóðir í Sauðárkrókshreppi. 

88. gr. 

Enginn má byggja á landi hreppsins neinskonar hús, hvorki til íbúðar, atvinnu, 

geymslu eða fyrir skepnur, hvorki á lóðum einstakra manna, hvort sem lóðarhafi 

sjálfur vill byggja eða annar, né á leigðum lóðum, nema með leyfi byggingarnefndar 

og eftir fyrirmælum hennar. Sama gildir um fiskireiti, girðingar eða önnur mannvirki. 

Mannvirki við höfnina má enginn gera nema eftir tillögum hafnarnefndar og 
með leyfi hreppsnefndar. Gaddavírsgirðingar með fram vegum kauptúnsins skal 

leggja niður svo fljótt sem því verður við komið, eftir nánari fyrirmælum hrepps- 

nefndar. 

89. gr. 

inginn må i landi hreppsins rista torf eda streng, stinga hnausa, rífa hrís eða 

lyng, nytja slægjur eda taka grjåt, sand eda mål án leyfis og tilvísunar hrepps- 

nefndar. 

90. gr. 

Skylt er hverjum, er tekur mó í landi hreppsins, að ganga svo frá gröfum og haga 

greftri svo, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka upp mó í landi kauptúnsins, 

nema með leyfi og eftir tilvísun hreppsnefndar eða umboðsmanns hennar. 

91. gr. 

Enginn má án leyfis hreppsnefndar stífla læki eða ár í landi hreppsins, breyta 

farvegi þeirra eða leiða úr þeim kvíslar. 

Nú er einhverjum leyft þetla, og er hann skyldur til að gæta þess, að 

sem hann leiðir, valdi ekki tjóni eða óþægindum. 

vatn það, 

XVI. KAFLI 

Um eftirlit með börnum í kauptúnunum. 

92. gr. 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftir- 

lit sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á al- 

mannafæri. 
Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri síðar en kl. 9 á kvöldin 

á tímabilinu frá 1. okt. til 1. marz, ekki seinna en kl. 10 frá 1. marz til 30. apríl og 

ekki seinna en kl. 11 frá 1. maí til 30. sept., nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

Lögreglan getur bannað börnum, sem ekki ganga þar til vinnu, né eiga erindi, 

að vera á bryggjum kauptúnsins eða síldarpöllum þegar verið er við síldarvinnu eða 

upp- og útskipun.
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Á dansleikjum mega börn innan 13 ára ekki vera lengur en til kl. 12 að kveldi. 

Börn, yngri en 13 ára, mega ekki hafast við í grafreit Sauðárkrókskauptúns, nema 

þau séu í fylgd með fullorðnum, sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

XVII KAFLI 

Um almennt hreinlæti í Sauðárkrókskauptúni. 

93. gr. 

Å almannafæri må ekki kasta hræjum, slógi, ösku, sorpi, skolpi eða öðrum Ó- 
hreinindum. Allt slíkt, svo sem innyfli úr skepnum, sem eigi eru notuð, skal láta í 

gryfjur þær, sem mykja og annar áburður er látinn í. 

Skyldur er hver húsráðandi, við götur bæjarins, að sjá um að haldið sé hreinum 

portum og annari óbyggðri lóð kring um hús hans. Enginn má fleygja sorpi eða 

öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, eða orsaka að slíkt berist á lóðina. 
Hev, mó eða áburð eða annað þesskonar, sem slæðist eða hrynur af flutningi á 

göturnar, skal sá, er flutningnum ræður, skvldur að hreinsa samdægurs. 

Nú eru settar safngryfjur eða safnkassar á Ýmsum stöðum í kauptúninu, og eru 
menn þá skyldir til, ef hreppsnefnd ákveður svo, að setja slor og annan fiskúrgang í 
safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

94. gr. 
Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um göturnar í lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá svo, að úr þeim hrynji á meðan á flutn- 
ingnum stendur. 

95. gr. 
Sorphauga, åburdarhauga, salerni, forir eda bvi um likt, må ekki hafa í nánd við 

sölur, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, nema í gryfjum nægilega byrgðum, 
og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

96. gr. 
Á húshliðum eða göflum, sem vita að gölum, strætum eða torgum, má ekki hengja 

á nagla, eða festa á annan hátt neinskonar fiskiföng eða annað, sem óþrifnaður er að 
eða óþefur, og ekki má heldur hafa fisktrónur á almannafæri. 

97. gr. 
Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollnustu gelur valdið, eða stíflað 

rennurnar, Eigi má kasta rusli eða grjóti, sandi eða öðru þess háttar í Sauðána, er 
stýflað getur eða grynnkað og fyllt farveg hennar. 

Þriðji þáttur. 

Almenn ákvæði. 

KVI. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

98. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Skagafjarðarsýslu. 

99. gr. 
Þegar talað er um kauptúnin í samþykkt þessari, er átt við Sauðárkrók og 

Hofsós. 

1937 

71 
15. júlí
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71 Ákvæðum þeim í fyrsta þætti samþykktarinnar, sem sérstaklega er tekið fram 

15. júlí um að taki til kauptúnanna, skal því aðeins beita utan verzlunarlóðar þeirra, að það 
þyki við eiga, eða því verði við kornið. Öðrum ákvæðum fyrsta þáttar skal beitt 

jafn í sveitum og kauptúnum, eftir því sem við á. 
Ákvæðum í öðrum þætti skal beita samkvæmt fyrirsögn hans og eftir því sem 

fyrir er mælt í fyrirsögn hvers kafla. 

100. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á að fyrirmælum sambykkt- 

ar þessarar sé hlytt, og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. 
Komist hreppstjóri að því, að brot sé framið, skal hann jafnskjótt kynna sér 

málavöxtu, og senda lögreglustjóra skýrslu um málið án tafar. 

KIX. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. Íl. 

101. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

102. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki liggur við 

þyngri refsing að lögum. 
Ef kenna má vfirsjón, er barn yngra en Í4 ára drýgir, skorti á hætilegri um- 

sjón foreldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir 

yfirsjónina en ekki barninu. 
Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn einstakur 

maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna auk sekta í sveitarsjóð þess hrepps, 

þar sem brot er framið. Nú hefir maður drýgt brot í fleirum en einum hreppi, 

sem refsað er fyrir í sama máli, og rennur þá sekt hans og upptækur hagnaður Í 

sýslusjóð. 

gs
 

103. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari eða 

fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið fram- 

kvæma það. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lög- 

reglustjóri gerir, eða lætur gera til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir sveit- 

arsjóður þess hrepps, þar er ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn seki að 

endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

104. gr. 

Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari, og ekki verður krafizt af einstökum 

mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefir verið kostað. 

Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild, greiðist hann 

úr syslusjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. 

maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, Lil þess að öðlast gildi þegar í 

stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. júlí 1937. 

Hermann Jónasson. 
Gústav A. Jónasson.
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um serð og notkun bifreiða. 

á. Um gerð bifreiða. 

1. gr. 
Engin bifreið má vera þyngri en 6000 kg. með fullum farmi, og þó svo, að ekki 
ku iri 1 3500 kg. å hvorugan hjólásinn. 

rarvalda þeirra, sem eiga að annast viðhald vega. getur 
að á tilteknum vegum eða vegaköflum megi ekki nota 
sem segir í Í. heldur skuli hámark þyngdarinnar þar 

    

  

vera keðjur undnar um knúnu hjólin, eða þau útbúin á annan 
egan hátt, svo að vagninn skriki ekki. 

að minnsta kosti skal taka á sjálfum afturhjólunum (knúnu hjól- 
élahlutum. sem eru fast tengdir við þau. 
fa einn djúpan tón á bifreiðum, en háan tón á Þifhjólum. 

í koðunarvottorð bifreiðar, er jafnan geymist í bifreiðinni, skal skrá: 
hvaða verksmiðju undirvagninn er. 

b. Verksmiðjunúmer vagnsins. 
lu vélarinnar. 

Aeinþyngd 

   

      

c. Hestor 

      'nsins Í ferðalæru standi með einu varahjóli. 
F lölu farþega; fyrir vörubifreiðar, mestu hlassþyngd. e. Fyrir fólk 

í. Breidd bifreiðar. 
Á sérhverri bifreið skal vera umbúnaður til þess að fyrirbyggja að óviðkom- 
andi maður geti sett vagninn af stað. 
Undanfarin ákvæði gilda einnig þar, sem ekki er annars getið, um bifhjól, að 
svo miklu leyti, sem þau geta átt við. 

  

B. Um notkun bifreiða. 

Umbúnaður, sérstaklega stýris og hemla. 

2. gr. 
í 1. Sérhverjum eiganda eða umráðamanni bifreiðar er skylt að halda bifreið 

stnni vel við, svo að hún sé ætíð sem Bus í akstri. Skal Þifreiðin skoðuð af 

    
   
skoðunarmanni samkv. 2. málsgr. 4. gr. bifreiðarlaganna, ennfremur skal að jafn- 
aði Íy þeirri NI nd hver hifreið > sé minnst einu sinni á ári hverju rækilega 

  

bifvélavirkja, endurnýjað og gert við það sem ábótavant 
al Þa ið v Áður kan af skoðunarmanni. 

Öllum slíkum tmráðamönnum yfir bifreiðum, einnig þeim, sem hafa 
þeirra á hendi, að sjá um að allar þær bifreiðar, er þeir hafa undir hönd- 

séu fullfærar til notkunar þá er þær eru í akstri og eru leigðar út. 
Ökumenn bifreiða, sem vinna hjá öðrum, skulu ætíð gæta þess að tilkynna 

  

eiganda þegar í stað, þá er bifreiðin að einhverju lexti bilar, eða, vegna slils eða 
skemmda, fullnægir ekki þeim kröfum, sem gerðar eru ul bifreiða. 

Nú tilkynnir ökumaður eiganda slíka bilun eða slit í t bifreið, en ágreiningur 
rður milli þeirra um það, hvort á rökum sé byggt. Skal þá kalla til skoðuna 

mann, og sker hann úr um það.   
2. Ökumaður skal ætíð gæta þess, að stýrisumbúnaður á bifreið hans sé traustur 

16
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og góður, þannig að auðvelt sé að snúa framhjólunum nægilega mikið til beggja 
hliða. Skal gæta þess að þau sitji rétt á öxli og að hvergi sé verulegt slit eða bilun 
né stirðleiki á stýrisumbúnaðinum og að hann sé vel smurður og liðugur. 

3. Á hverri bifreið skulu hemlar ætíð þvinga jafnt og vel og þannig, að hægt 

sé með tiltölulega léttu átaki að láta þá fullþvinga að, þegar stöðva skal bifreiðina. 

Ökumaður skal gæta þess, að bemlarnir þvingi jafnmikið á bæði hægri og vinstri 
hlið vagnsins. Séu hemlar bæði á fram og afturhjólum bifreiðar, skal þess gætt að 
þeir þvingi fyr og meira á afturhjólin. Varast skal að stöðva bifreið snögglega af 
hröðum akstri, og að neyta fulls átaks á hemlana að þarflausu. Handhemillinn skal 
vera svo Öflugur að hann einn út af fyrir sig geti haldið bifreiðinni kyrri í brekku. 

Einnig skal vera auðvelt með sama átaki að losa hemilinn. 

4. Enginn má taka framhemla úr sambandi og láta þá hætia að verka, nema 
brýn nauðsyn krefji vegna frosta, né á nokkurn hátt rýra hemlaútbúnað á bifreið- 
um eða með breytingu draga úr orku hemlanna. 

Þá heimilast skoðunarmönnum að leyfa notkun á bifreiðum frá 1929 eða eldri. 
jafnvel þótt framhemlar þeirra verki ekki, ef hemlar að öllu öðru leyti ern öruggir. 

ð. Hvert Þifreiðaverkstæði, eða slík vinnustöð, skal hafa á að skipa minnst 
einum vel færum bifvélavirkja, sem rétt hefir ll að stýra leigubifreið til mann- 
flutninga. Skulu allar viðgerðir, sem framkvæmdar eru á því verkstæði. fara fram 
undir eftirliti hans. Hann skal að lokinni viðgerð aka hverri bifreið til reynslu, 
áður en hún er látin af hendi til notandans, og er honum óheimilt að afhenda bifreið, 
sem er ábótavant eða ekki í góðu öÖkufæru lagi. Rísi ágreiningur út af framan- 
greindum atriðum, sker skoðunarmaður úr. 

Umdæmistölumerki. 

3. gr. 
1. Á hverri bifreið skulu vera tvö umdæmis-tölumerki, annað framan á og 

hilt aftan á bifreiðinni. Skal þeim komið fyrir og vel fest á áberandi stað. þar sem 
skoðunarmaður tiltekur og má aldrei hylja þau og ekkert má skyggja á þau. 

Hvert lögsagnarumdæmi skal einkennt með bókstaf, sem hér greinir: 

Reykjavik 2020... enke ennesek ker ere rer rrrkrese R 
Myýra- og Borgarfjarðarsýsla .......2.00 M 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla cc... PD 
Dalasýsla 22.20.0200... eee eres skee … D 

Barðastrandarsýsla .......2..0000 0 n renerne . B 
Ísafjarðarkaupstaður og Ísafjarðarsýsla 2.0.....0. 0. i 
Strandasysla seen n kerner rennn . TE 

Húnavatnssýsla seen ennen eres gns H 

Skagafjardarsysla seeren erne engene 
Siglufjardarkaupstadur .......022000 00 rer rrnrerre 
Eyjafjardarsysla og Akureyrarkaupstadur .....0... 0. 
Þingeyjarsýsla ......2.002000 0. 
Seyðisfjarðarkaupstaður og Norður-Múlasýsla ..0...000.0. 
Neskaupstaður 
Suður-Múlasýsla 

Skaftafellssýsla 

  

Vestmannaeyjakaupstaður 0... 

Rangárvallasýsla ......... AIR 
Árnessýsla .....0000000. renerne serene 

Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður rese G



Gerð umdæmis tölumerkja, slærð og lögun stafa, skal vera samkvæmt eltir- 
farandi reglum: 

kin skulu vera rétthyrnd, aflöng spjöld 112 mm á hæð úr járni 2 mm 

    

skal vera þessi: hæð 80 mm. breidd 50 mi. 

tölurnar skal mála einkennisbókstaf lögsagnar- 
mm breitt á mill bókstafs og tölu- 
10 mm 

afir skulu vera hvítir, málaðir eða gleraðir með steinskrift á svartan mál- 

      

  

    
É Jólabifreiðum) sk ulu spjöldin vera 90 mm. á hæð og stafir 

minni Í sam a hluti alli. 
ráðuneytið sér um tilbúning umdæmistölumerkja og leggur þau 

til skoðunarmönnum, en þeir skulu, hver í sínu umdæmi, sjá um útvegun og end- 
“jun umdæmismerkja á bifreiðar þær, er þeir skoða og greiði eigandi vagnsins 

n andvirði þeirra við på: tlun, eins og það verður ákveðið af ráðuneytinu. 
n n vja þarf umdæmis tölumerki á skrásettum bifreiðum. skal 

gu mérkispjöld þau, er að framan greinir. Eftir Í. júlí 1939 
nola merkispjöld af þessari gerð. 

Þó skal eigendum þeirra bifreiða, sem eru einkenndar með merkinu RE, skylt 
afla sér nú þegar ofangreindra merkja. 

2. 1 i ! ftan å bifreid mega vera nokkur önnur merki eða stafir. 
að áliti skoðunarmanns geta glapið eða villt lögreglumanni sýn, þegar greina 

      

    

    

ID
 

    

merki bifreiðarinnar 

Leyfa má skoðunarmaður merki, stafi eða auglýsingar á hliðum bifreiða og 
= oOo O 

í þeim. Þó ekki á glerrúðum þar sem ökumaður þarf að sjá út um. Verði 

i sker lögreglustjóri úr 

  

   

     

  

„ Umboðsmenn bifreiðaverksmiðja og eigendur bifreiðaverkstæða, geta fengið 

reynslutölumerki í j Skulu þau vera hvít með rauðum stöfum, en 

að öðru leyti eins og önnur terki 1ínota þessi reynslutölumerki á bifreiðar. 

  

iðar með venjulegu tölumerki, einungis þegar verið 

fa os ins innan sama lógsagnarumdæmis. Sk ulu þær hvað 

iðar og ökumanns snertir. og að öðru leyti vera háðar sömu resgl- 

um aðrar bifreiðar. Enginn, sem slík tölumerki hefir, má nota þau 
eið lengur en einn mánuð. 

í að flytja bifreið milli 

sem eru til sölu og ekki eru skrå 

          

  

á sömu bitr 

San tölumerki hennar eru í 

íölumerkin kostnaðarlaust,    
enda sé þeim skilað aftur bil lögreglustjó ra samdægurs. 

Gerð skýlis og umbúnaður. 

á. gr. 
um og allar aðrar vfirbyggingar á þær fyrir fólk eða 

ir úr góðu efni. Skulu bær gerðar í samráði við skoð- 

   

     

     

    

Her öll í vörubifreiðum og fólksbifreiðum skulu vera að minnsta kosti 
og framrúðan úr ógölluðu sléttslípuðu gleri. Þær skulu vera óskadd- 

hreinar sem unnt er. 
hifreiðum, þar sem því verður við komið, skal vera nægilega kraft- 

burrka, sem, þegar regn eða úrkoma er, heldur framrúðunni vel hreinni 
stóru svæði fyrir framan ökumanninn, þannig að hann hafi gott útsýni 

Å veginn 

Á öllum fólksbifreiðum, sem stærri eru en 7 manna og á þeim bifreiðum, sem 

 



  

notaðar eru til nemendaaksturs, skal vera tvöföld glerþurrka, sem heldur öllu glerinu 

hreinu fram undan báðum þeim, sem í framsætinu sitj 

ö. Hurðir allar og læsingar á beim skulu vera svo gerðar, að auðvelt sé að 

opna þær og loka þeim bæði að utan og innan, en ekki mega þær vera kviklæstar 

á. Hjólhlífar, slighorð, vélarhlíf 
vel fest, svo að sem minnstur hávað 

4-hjóla bifreiðum vera góður og sallalaus Í 

134 sær > I 
á Þbifreiðinni er, skal vera   

"á ferð. Einnig skal á öllum 

  

Stöðvun bifreiðar í beygjum og halla. Bifreið dregin af annari. 

    
I. Enginn má halda kyrru fyrir með 

inum, né þar sem vegurinn er svo mjór, 

Þegar ökumaður yfirgefur bifreið 

mælirinn í tæl jabordinu sé i la 
I 

teið, þar sem veruleg bugða er á v 
ugt er ad aka fram h tjá 

rann jafnan 

    

  

        

  

   

2. Þegar numið er staðar í brekku eða halla, og öku fara út ú 

bifreiðinni. er honum skylt að g: Þannig frá hen Hi, að tá að hún 

renni undan brekkunni. Skal skiplistöneinni sett Ma 

  

ni. 

samband mótsett við hallann og bandhemilinn því næst látinn full 

bifreið er skilin eftir á slíkum stað. skal henni læst svo að óviðk 

sett vél hennar í gang t bi i 

3. begar bifreid er dregin 
úðar, Þegar dimmt 

vera meiri en 20 Km. á klukkustund. 

Þegar bifreið dregur vagn, skal 

  

úr stað.      skal fi: 

er, skulu ljós tendruð á    Sum bif 

  

hægt og gæta fullrar varúðar. 

Ljósaumbúnaður og beiting ljósa. 

      limmt er, 1. Á hverri bifreið skulu vera, 
li eða rin skulu vera mc 

  

itlausu         

  

     

    vet nnar framan til og í sömu svo i 

kosti 20 metra fram å veginn. Aftan å bifreiðinni skal vera ei sker með í: 

  

gleri, sem ber skæra birtu á tölumerki 

ekki villi þeim sýn, sem á eftir er og grc 

Skylt er ökumanni að halda öllum jas bei aði vel við. og hafa hann æt 

  

svo dökkt, 

  

sem tryggastan. 

2. Þegar ekið er með þar sem 

  

umferð er, svo og begar 

vegfarendur eða villi bifreiðar mætast, skulu Í} 
þeim er á móti koma Ekki sin á víxl þegar mætzi 

  

yifreið heldur kyrru fyrir fa ljósin eða slökkva 

$1f hjól þurfa ekki að hafa 
hægt að deyfa það á sama háll og að framan 

Ef bifhjól er með hliðarvagni (þríhjólabifreiðar), s 
fagur glilrandi málmflötur framan á hliðarvagninum. æ 3 

3. dimmu, og skal vera 

á bifreiðum. 
la eð kal vera skær glerkúla eða 

er. Ef I 

i 

  

Hlass vörubifreiða og flutningur fólks með þeim. 

7. gr. 

I. Hlass. sem flutt er á bifreiðum, má ekki ve 

að bifreiðin bera það um þá vest og brekkur, sem henni er ætlað að far 

vel fyrir komið og fest svo að ekki haggist. Verði ekki komizt hjá því að æki þurti 

að dragast við jörðu eða ná út af vör nun í til hliðanna, ber ökumanni að far 

  

þyngra en svo, að örugt 

Skal því 

  

      

   



        

     

  

ja vel fyrir annari 1 svo fyrir, að ekki þurfi að mætast eða 
am i já nema þar, sem n: egileg breidd er til þess. 

er hlass, sem nær aftur af pa!li bifreiðar, eða háfermi. svo sem 
I, eða ef fluttur er andi peningur, skal sæta sérstakrar varúðar. 

að ekki komi of gi fyrir aftan afturöxul, þannig að 

vegisl upp að m håfermi er að ræða, að 
il hlida hi 

      

       
             

  

    
   

   
gripaflutning er að ræða, 
ða pallblífar kring um 

vænn á einum eða fleiri stöðum, 

fénaður geti ekki sloppið 
neð, annar en ökumaður, sem 
     

ið vagngrindina 

og hlassið 
I 1oluð fil er 

    3, ] Þegar st, hefir leytt einhverjum að silja eða standa á pall vöru- 

bifreiðar eða ofan á æki, skal ha sérstakrar varúðar. 

      á. Þurfi hjálparmenn við vöru ga að vera fleiri en leyft er að vera inni 
í stýrishúsinu samkvæm skoðunarvottt wð1 bifreiðarinnar, skulu vera traustar 

höldur á efri brún styrishússin : vrir mennina ad halda sér í. Skal þá 

sérstaklega á 

  

imaður og einnig eit, sem á 
Pa) oOo      'sjum og þar sem sleipt er eða þar sem farið 

er út eða inn um hlið og því um líkt. 

       5. sar eru flutti reiðum, skal vera traustur sætaumbún- 

1001 eg festur við pallinn með að minnsta kosti fjórum 1% þin. gildum 

skrufboltum, en pallurinn festur ei fyr se Þess skal gætt. að farþegar 

hafi nægilega góðan stuðning tl svo ekki sé hætta á að þeir detti út af. 

Cx
 

, í samráði við skoðunarmenn bifreiða og 
þau megi nola og hve marga farþega flytja í þeim. enda heyra     þau undir skoðun jafnt og 

Um aðgæzlu, er bifreiðar mætast og þegar stigið er út úr bifreið. 

Flutningur sprengiefnis. 

f í. Þegar bifreiðar mætast, 
unum bannað að vera [Omk i í . 

tr bifreið þá, er fram hjá fer. Skylt er farþegum að hlýt 

þetta atriði 

tv opna hurð eða stökkva út úr Þifreii 

  

annari, er slendur kyr. 

önd eða annað, 

fyrirmælum      
    

i inni, fyr en hún hefir verið 
naður gefur levfti tl þess 

sem umferð er, eða getur átt sér stað í fæ 

megin, gangstættarmegin, eða um þá hlið vagnsins, sem 
umferðinni 

er farþegum að sæta varúðar og hlýða fyrirmælum ökumanns þar að 

  

   
>gurinn er mjår e 

hinni, minka ferð eða st 

sær bifreiðar mælast í brekku, 

  

freiðin, sem fer ni va 
þörf gerist, þar sem hægt        

Enginn má f þar sem farþegar eru, og ekki flytja 

  

hr ss hlað a > ( Í ER ad VE Es ) byssu hlaðna skoti (púðri, < eða kúlu). 

1937 

72 

24. 

åd 

júní
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72 9. gr. 

24. júní Brot segn reglugerð þessari varða sektum frá 10-—500 kr. nema því 
ing liggi við eftir öðrum lögum. 

Mál út af brotum sæta sömu meðferð og j 
o 

hegn- 2 

almenn lögreglumál. 

10. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 67 frá 28. apríl 1915 
um bifreiðar og próf fyrir bifreiðastjóra. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 70, 8. september 1931, og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

dlvinnu- og samgöngi laráðuneytið, 24. júní 1937. lívinnu- og samgöngunálaráðuneytið, 24. 19 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarssez 

  

73 SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða í Akureyrarkaupsíað. 

Í. gr. 

Sölubúðum á Akureyri skal lokað eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og Á. gr. sam 

Þvkktar þessarar. 

  

   2. gr. 
Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum. 

skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en 

eigi síðar en kl. 8 síðdegis og eigi opnað aftur fyrr en kl. 9 árdegis næsta 
Þó skulu vera þær undantekningar, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla, gamlárskvöld, laugardagana fyrir páska og hvítasunnu skal 

sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum sölubúð- 
um til kl. {1 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 15. júní til 15. september skal á laugardögum loka sölubúðum 

eigi síðar en kl. 1 síðdegis. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeli í bænum eða úllil fyrir að skortur geti 

orðið á því, þá er bæjarstjórninni heimilt að ákveða að sölubúðum skuli um len 

eða skemmri tíma lokað fyrr eða opnaðar seinna en samþykkt þessi ákveður. 

nmtudögum og laug: i 
l. 6 síðdegis og 

  

a 

        

då. gr. 

bjóðkirkjunnar, stumardaginn fyrsta, Í. mai, 17. júni, fvesta 

  

Almenna helgidasa 

mánudag í ágúst og 1. desember mega engar sölubúðir vera opnar. 

   fa
 4. gr. 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða í samþykkt Þessari skulu ennfremur 

þessar undantekningar: 

Brauð- og mjólkursölubúðum má halda opnum á almennum helsidög m 

ardaginn fyrsta, 1. mai, 17. júní og Í. desember frá kl. 11 f. h. til kl, 3 e. b., eingongu 

til sölu á brauðvörum, mjólk og mjólkurvörum. Ákvæði samþykktarinnar ná ekki 

til lyfjabúða. 
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Ð. ET. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum. eða annars 

staðar utan sölubúða kaupmanna, nokkurn þann varning. sem ekki má selja nema 

sankvæmt verzlunarlevfi. Heimilt er þó að selja einnig á þeim tíma kol, salt, veiðar- 

færi og vistaforða handa skipum, og sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti innlendum 

vörum aðkomumanna í gseymsluhúsum verzlana. 

—
 

aA
] 

5. júlí 

6. gr. 

Þá, sem komnir eru inn i verzlun fyrir lokunartima, er heimilt að afgreiða eltir 

20 lokad er. 

i. £ 

Jo
 r. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu há 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til Þess að sala fari fram í godgerdarskyni 

eða ágóða fyrir stofnanir og fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til almenn- 

ingsheilla. 

8. gr. 

Brot segn samþvkkt bessari varða sektum, 20—-500 krónum, og renna sektirnar í 
BYS v i Ð 

bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykki þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

9. gr. 

Með sambvkkt bessari fellur úr gildi samþykkt um lokunartíma sölubúða í Akur- 
. i ti? 

eyrarkaupstað frá 2. júní 1933. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Akurevrarkaupstaðar samkvæmi 

lögum nr. 17, 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni Öllum 

beim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumdlaráðuneytið, 10. júlí £937. 

F. h. r. 

Vigfús Einarsson. 

Þáll Pálmason. 

AUGLYSING 74 
17. juli 

um stadfesting heilbrigdismålaråduneytisins å breytingu å heilbrigdissampykkt 

fyrir Ísafjarðarkaupstað nr. 53 frá 5. mai 1906. 

Samkvæmt lögum nr. 64 frá 10. nóvember 1905 um heilbrigðissamþykktir fyrir 

bæjar- og sveitarfélög, er hér með siaðlest eftirfarandi breyting á heilbrigðissam- 

þykkt fyrir Ísafjarðarkaupstað nr. 5? frá 5. maí 1906, sem bæjarstjórn Ísafjarðar 

hefir samþykkt. 

Í. gr. 

S. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Á götur og svæði, er almenningur 

leifum, rusli, skolpi, hræjum eða öðri 

  

r um, má enginn fleygja frá sér malar- 

óhreinindum. Í ræst hvort sem eru 

neðanjarðar lokræsi eða ofanjarðar göturæsi — má eigi kasta neinu því er stíflað 
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17. júlí 

139 

    

getur vatnsrås. Sorp, slor, matarleifar, aska og önnur óhreinindi. skulu 
stök lokuð ílát, er fylgja skulu hverju húsi, og ákveður heilbrigðisnefnd 
anna fyrir hvert einstakt hús. Ílát þessi útvegar bæjarstjórn, gegn 
húseigendum. Bærinn annast um losun ílátanna án endurgjalds 

Meðan fiskverkun er leyfð á lóð kaupsta 

  

   

  

         

    

       

  

endur 

    
ti heilbrigðisnefndar, og fari að öllu Texti fram á þann I 

Hey, hálm, þang, mykju, mó, mold eða annað þess Oct 

eða hrynur niður við flutning um götur eða svæði, sem 

             sent áburður er fluttur í, að vera lokuð, og svo þétt, og 
hrynji úr þeim, mí 

  an á flutningi stendur. 

a 

  

  

ordist svo! 

Slógi, hausum og öðrum fisúrgangi má eigi ka 

þar til gerð ílát, er flytja skal burtu samdægurs, 

segir fyrir um. 

  

2 . 
9. SI 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta birtist hér með tl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 17. juli 1957. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gustav Á. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um fiskumbúðastriga. 

Samkvæmt lögum nr. 92, 3. maí 1985 um meðferð, verkun 
sjávarafurðum eru hér með sett efti 

(Hesstan) í fiskumbúðir. 

og utflutning 

rfarandi åkvædi um notkun og sålu striga 

Í. gr . gr. 
Umbúðastrigi um saltfisk sé ofinn úr hampi (jute) eða öðru ekki óstvrkara 

efni. Striginn má ekki vera lakari en það, að hver fermetri vegi að minnsta kosti 
230 grömm, og að ekki minna en 38 þræðir komi á hvern em. í lensd og breidd 
vefsins. 

2. gr. 

Þeim, sem flytja inn fiskumbúðir, er skylt að láta 16: 
athuga hverja sendingu, og setur hann löggildingarmerki á hverja strisarúllu. sem 
er hæf til umbúða samkvæmt 1. gr. Merkið lítur þannig út: 

fiskimaltsmann    
AC



  

Aðrir en þar til löggiltir fiskimatsmenn mega ekki selja merki þetta á um- 
, l selnar strigarú 

Innflytjandi greiði 10 aura til fi i 

  

nalsmanns fyvrir merking hverrar striga- is fs) 

    
Bannað mbú tnings annan striga 

en þann, se ef á getur fiskimatsstjóri 
veitt undanbá 

3. 9 
ss a 
Fiskimatsmenn,     iskpökkun, skulu í hvert sinn athuga 

að strigarúllur bær, sem ú 

  

búðir eru ristar af, séu merktar eins og segir i 2, gr. 

    

*. ST. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða 100—1000 kr. sektum til rikis- 
sjóðs nema þyngri refsing Hesi við. Með mál úl af brotum skal fara sem almenn 
lögreglumál. 

1 15. ågust þ. á. og birtist til eftirbreytni öllum þeim. 

  

og samgöngumál 

  

irdðuneyfið, 23. júlí 1987 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1937 tl jafnlengdar 1938. 
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1   

A. Fríður peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 

6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ...... . hver 

8 ær geldar å hausti .........0.... 0... hver 

10 ær mylkar å hausti .............2114… hver 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. 

1% hryssu, å sama aldri ................ hver 

B. UIL, smjår og tolg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
á 

á 

á 

á 

Í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 0... pundið á 
60 pör eingirnissokka .......02.0.000... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka 2............. parið á 
180 pör sjóvetlinga .....00000. parið á 

20 EINGIFMISPEYSUP 2... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ......000 0... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þreiðs, 1 al. 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. : 

D. Fiskur. 
í 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, heitri ...............… vættin á 

6 vættir af hákarl, hertum ........... vættin á 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur. kr aur. | aur 

229 921 222 921 186 

32 184 193 OS) 161 
» | » | ”» 

| » ) » | 

19 834 237 961 198 

22 421 179 361 149 

14 58+ 145 80} 121 

152 08f 152 08f 127 

146 671 195 56f 1685 

1 051 1285 601 105 

0 75 90 00 75 

1 301 156 00t 130 

0 65 78 00 65 

D » » » | 

» | » » » 

» » » » » 

» ” | pm » 

» » ”» » » 

» » | > | 

» » » | » 

» » | » » 

17 OS) 102 48 85 
» » » » » 

» » » » 

» » » » » 

» » » » »    



  

  

  

27 1 8 pottar 

28. 8 pottar 

29 8 pottar 

30, 8 pottar 

sl 1 10 pund 

32 10 pund 

33 10 pund 

34, 10 pund 

3d. | 10 pund 
36. 6 fjórðungar selskinns ....... HU 10 pund 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert 

38 i pundið 
39. pundid 

10 10 pund 

11. 10 pund 

ið. 

  

Meðalverð á hverju hundrað hverri alin í fyrtöldum lÍandaurum 

    

Eftir Á. eða í fríði 2....... 

Eftir B. 

Eflir C. . 

Eftir D. 

Eftir E. 

Eftir F. 

i meðalverð allra landaura samantalið („............... 

    

rm a 

verður: 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

  

  

KT. aur. RT. aur aur. 

2 n ny | 

nn » nn » 

„ » | » » 

[ 18 62 70 52 

10 00 1000 33 

8 69 51 72 43 

700 12 00 35 

5 42 43 36 36 

L 50 54 00 45 

» » » | n 

) » » > » 

» » » » » 

”» ”» » » ”» 

» n » n» » 

8 58 »… »)f 172 

9 25| > o|185 

  Á … | 102 48f 85 
Á 62 70 52 

1 56 91 47 
5283 531 435 

BR (104 71 87   
  

Torfi Jóhannsson.



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

  

  

  

    

frá 16. mafmánaðar 1937 Gl jafnlengdar 1938. 

Í peningum | Hundrað Ai 

ÁA. Fríður peningur. kr ær a . 
1.| í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. 1 200 001 200 001 167 

2. 6 ær. 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 26 501 159 001 132 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti hver å 26 061 156 00} 130 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 21 641 173 18 144 
5. 12 sauðir, veturganlir, á hausti ......... hver á 17 64| 211 681 176 

6. S ær geldar á hausti ................. .. hver á 20 0071 160 561 194 

7. IÐ ær mylkar á hausti .................. hver á 11 86| 118 60} 99 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 142 67% 142 67} 119 

9. 1%3 hryssu, å sama aldri ................ hver á | 127 331 169 771 141 

ÞB. ÚTI, smjör og tólg. 
10. | I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á Í 007 120 00} 100 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 67} 80 A0| 67 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 291 154 801 129 

13. 120 pd. af tólg, vel bræddti .............. pd. á 0 691 82 80| 69 

C. Tóvara af ullu. 
14. f 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... venvennne pundið á » ”». dd » 

15. 60 pör eingirnissokka ..........0... parið á DR) ”» dd ” 

16. 30 por tvibandsgjaldsokka ............. parid å „A „5 | 
17. 180 pör s jóvetlinsa BR RIR parið á 0) ” 9 » 

18. 20 eingirnispeysur BR hver á ”» DA) ” 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur ................ hver å DU) ”» dd ”» 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. á » » dd | 

21. 120 álnir einskeltu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „0 NN ”» 

D. Fiskur. 
22 I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 19 851 119 10| 99 

23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „ >] ”» dd » 
24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á of ”» | 

25. 6 vættir af ýsu, heitri ............ ... Vættin á VARÐ) „ » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum .......... . vættin á DIR) DAN) |  



  

  

    

    
    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. , , 
EK. Lýsi 

27 hndr.. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „0 DR » 

28. Í tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á ». dd ». d» » 

29. i tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ”»… 0» DR) ”» 
30 I tunna (120 pt) þorskalysis ........ 8 pottar å ÞAÐ) ÞU) | 

a yr 

F. Skinnavara. 
öl lhndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 41 41 64 3) 

32. 6 fjordungar kyrskinns .......... „2... 10 pund á 93 080} 47 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund å DU) Þ » 
34. S fj sauðskinns, af fvæv. og eldri 10 pund á 8 621 68 96| 57 
35 sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 7 37 88 44 74 
36. | 6 fjórðungar selskinns ......... „0... 10 pund á DJ) |». | 
37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 835) 84 001. 70 

G. Ymislegt. 
38. | I hndr,, 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 20 06} 120 56} 100 
5). 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á Þ »i » ») 
Ho. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund á 19 25} 251 00} 192 
11. 480 pd. af fjallagrösum ...... „2... 10 pund á ”» » |») ») 
42.| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ................… å S 40 Þ 3} 168 
13. Í tambsfóðtir 22... ervee á 8 50 » ») 170 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 2... rn. | 165 711 158 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tålg 2.22 se eereereee 109, 50} 9 
Eftir C. eða í ulartóvörti „00... neneeeerervrere ” » ” 
Eftir D. eða í fiski 2... sense nen nen nere rrereneen 119 10) 99 
Eftir E. Eða Í lýsi 00. eee ” 0» » 

Eftir F, edSa i skinnavåru 222 eeeelee 67 78 »( 
En meðalverð allra landaura samantalið „........00.00000 00 £62 091 385 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0.00... 0. 115 52| 96 
  

Skrifstölu Suður-Múlasýslu, 8. marz 1937. 

Magnus Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 0 

Fjármálaráðuneytið, 22. marz 1937. 

Fr. h.r. 

Páll Eegert Ólason. 

Torfi Jóhannsson.
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2 

1 hndr,, 1 

ber til 

  

hausti 

hausti 

vefra, á 6 sauðir, 3 tl 5 

S sauðir, tvævetrir, á 

velurgamlir, á hausti 

8 ær geldar á hausti 

12 sauðir, 

10 ær mylkar á hausti . 

1 áburðarbestur, taminn, 5 til 12 

1775 5 hryssu, å sama aldri 

B. UH, smjör og tölg. 

í hndr., 190 pd. af hvítri ullu, 

120 pd. af mistitri ullu, 

120 pd. af vel verkuðu 

120 pd. bræddri 

vel þvegi 

mJjor1, 

vel 

  

(. Tóvara af ullu. 
„30 pd. ( 2 

haldi 

hespugarns, 3 til 

hver hespa 11 skreppur, e 

  

BY ÅSE CET SS RR PRES NU IN ACT so 90950 + 

30 pår tvibandsgjaldsokka 

IS0 pår sjovetlinga 

20 eingirnispeysur 

15 tvíbandsgjaldpeysur 44, 

(90 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. 

190 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. 

D. Fiskur. 

harðfiski, vel vei 

Es
   6 vættir af ýsu, heitri .......... 

6 vættir af hákarli, heitum ..... 

  

vel því 

6 hes 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum 

kuðum 

þyrsklingi, vel verkuðum 

; lembdar, 

  

   £ uni 3 nni .. pá. 

ni 

    

  

Á 

n hver 
pundið 

parið 

parið 

partí 

hver 

hver 

breiðs, 1 al. 

breiðrar Í al. 

   

    

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

r í pundi 

skrepp: 

d c 
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| 
| Í peningum | Hundrað á | Alin 

4 , . kr aur kr. aur. aur. 

KE. Lýsi. 
97. I hndr,, 1 1a (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar å ”» dd» » 0» » 
98. - 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DAN DD DR) » 
99. - 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DAN | » 
30. I tunna (120 pt.) borskalysis ...... . 8 pottar å A) DR) » 

Po in , fr“, Skinnavara. 
31. 1 Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 7 701 30 80 

39 5 Fi agar kýrskinns ........ „0... 10 pund á ð 79 34 32 

33 6 fjordungar hrossskinns ........... 10 pund å 3 74 22 44 

34 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 3 40) 27 20 

35. 12 fjórð. sauðskir af velurg. og ám 10 pund á 2 72 32 64 

30. 6 fjórðungar selskinns ....0......... 10 pund á 9 50 5 00 

37 240 i (vorlamba), einlit ...….. hvert å 0 501 120 00 

(r. Ymislegl. 
38. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DJ) D NN) » , 
89. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ... bundið á RN) |) » 

40. 120 pd. af fuglafidri 2... 10 pund å » 0» ”» 0» » 

41. 480 pd. af fjallagrösum ........ .……. 10 pund å ÞAÐ DNNN)) „ 

12, f S álnir, Í dagsverk um hevannir .......0... á 6 50 „ „| 130 

13. - 1 lambsfådur .........20 0 nere enses å 580 » >») 116 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

i fria 0... eee nerne esserne 135 731 113 

í ullu, smjöri Og tólg ......02.00 85 80 72 

i ullartåvoru 222000 ener rrneee nd» » 

i fiskt sunkne ener en senere senee |) | 

Í ÍÝsSi .......0000 » 0» | 

í skinnavört .......0..00 0 renseeee 16 34 BY 

En meðalverð allra landaura samantalið .........02 0 967 87141 994 

og skipi með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............00000 000. 89 291} 75     
  

Skrifslofu Skaftafellssýslu, 25. janúar 1937. 

(Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 8. marz 1937. 

F. hr. 
Páll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson.
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1938. 

  

frå 16. maimånadar 1957 Ul jafnlengs 

  

  

         

    

| Tir l | H in | Alin 

| | | 
4 I ið * „ i i i 

AA. PPIOUT DOMINGUT. UR 

I. I hndr, Í kyn, 3 til 8 vetra, miðlum octó- 

ber hl nóvembermánaðar AÐ á 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lo í fard. hver á 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra hver å 

4 8 sauðir, tvævetrir, á hver á 

ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . hver á 

6. 8 ær geldar á hausti .................... hver á 

7. 10 ær mylkar å bausti ............. .… hver å 

8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 Hl 19 vetra, í fard. á ! 1. 

9. I hryssu, á sama aldri ... .12,,:. hver å | 100 00| 158 38) 111 

| | 
| | 

UH, smjör og tólg. | 
10. | I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á | 0 79 20} 66 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni pd. å | 0 41 19 90 [i 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .. .……..… pd. å | 1 24 I8 80 

13. 120 pd. af tolg, vel bræddri .............. pd. å | 0 564 67 20 

| 
ry" > . | 

Tovara af ullu. | 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa Íl skreppur, en hver skreppa | 

t 

= , I 
44 þræði Lo. HR pundið á | A DAN) |   

  

    
15. 60 por eingirnissokka .................. parid å | ” „A DD » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ...... oo... parið Á | oo „ „ 
17. 180 pör sjóvetlinga ......... . parid å | DAN »  d» | 
18. 20 eingir nispey: sur … IR os. hver á Í | ÞÐ ”» 

19. lo tv iband … hver å | » DR) | » 

20. 120 álnir áln. Þbreiðs, 1 al. á í ) | 

21. 120 ålnir kv. breidrar 1 al. å | | „ > | ” 

| | 
D. Fiskur. | | 

22. | 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å | 0 } »| ) 

25 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | | ”» DD] » 
24 6 vælttir af byrsklingi, vel verkudum vættin á | ) EÐ » 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ........... …….. vælin á | 5 
26. ; væltir af båkarli, herlúin 22222222... vættin á í ». »iå ”. D| »
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= 
Í peningum | Hundrað á | Alin „5 

“ , kr aur. kr. aur alir. 

KE. Lýsi. 
21.| 1 hndr., Í tunna (120 pí) hvalslýsis S pottar á DR) ÞAÐ | 

28. Í tunna (120 pt) hákarlalýsis 8 pottar á DAN) DNÐ) » 

29. í tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á DU) „A » 

30. í tunna (120 pt.) borskalysis S poltar á „ „0 » 

"Chi ap F. Skinnavara. 
öl.1 Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns í0 pund á 9 38 68) 32 

6 fjordungar kyrskinns . 10 pund å | 6 36 00 30 
“ < . | 

6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund | > 30 00 25 
pe x Ek . = , få elg 4 PA » 

585 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á | 6 64 16 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á | L Bö 51 96 15 
* …» . í% 1 | 

6 fjórðungar selskinns 10 pund | ”  » » » ) 

240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert | 0 421 100 80| 84 
| 
i 

MR , | 
G. Ymislegt. | 

98, | I hndr,, 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid å | ”» do ,» ) 
3). 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á | ) DA, ) 
10. 120 pd. af fuglafidri .... 10 pund å | » DU) | 

HH. 480 pd. af fjallagrösum 10 pund å | dd „A » 
12. f 5 ålnir, 1 dagsverk um heyanni . á | 7 58 ”»: »| 152 
13 í lambsfóður .... . . å | 7 57 ”»  ») 151 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verður: 

Eftir Á. eða í fríðu 141 371 118 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tó 86 10 79 

Eftir C. eða í ullartóvöru . … » » 

Eftir D. eða í fiski HA . ”» od» » 

Eftir E. eða í lysi . … | » 

Eftir F. eða í skinnavöru .. 52 01 13 

En meðalverð allra landaura samantalið . … 279 481 288 

og skipt með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða . . me 93 16| 78       

  

krilsloiu Skattafellssvslu, januar 1937 

Gisli Sveinsson 

Framanrituð verðlagssskrá staðfestist hér með. 

S. marz 1937 irmálaráðunevlið,    

Páli EKesert Ólason 

f orfi Jóhannsson 

IS
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjar 

frá 16. maímánaðar 1937 Ul jafnlengdar 

  

10. 

11. 

12. 

15. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

z 
Do
 

ho
 

DO
 

Do
 

m
ø
 db

 
Do
 

2 
U
t
 

ta
 
S
E
   

A. Fridur peningur. 
1 hndr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum octó- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti .........0.0000000.. hver á 

10 ær mylkar á hausti ..........00.0.. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1!% hryssu, á sama aldri .........00..0.. hver á 

B. UN, smjör og tólg. 
í hndr., 190 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. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

44 þræði ......200 00 pundið á 

60 pör eingirnissokka .....0.000.0.000.. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ........00... parið á 
180 pör sjóvetlinga .......0.00..0000.. parið á 

20 eingirnispeysur 2....000. 0 hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur .....00000....... hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

- 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å 

6 væltir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å 

6 vættir af ysu, hertri ...............… vættin å 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin å 

  

1938. 

f peningum | Hundrad å | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

265 001 265 001 221 
» » » » » 

36 00) 216 00f 180 

25 00| 200 00| 167 

16 00} 192, 00} 160 

26 001 208 00) 173 

12 00} 120 00 100 

150 00} 150 00} 125 
» » » » ») 

0 75 90 00 75 

0 451) 54.001 45 

1 601) 192 001 160 

0 70 84.00 70 

| » » | | 

» | | | | 

») ») | » » 

1 251 225 00f 187 
» » » » » 

» » » | » 

» » » » » 

» » » » » 

15 50 93 00 77 
» » » » » 

» » » » » 

» » | » » 

» » » ») »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

,„ kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á |) »| » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „) ÞU » 
29.f — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á 0) DR) » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 6 08| 91 20| 76 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 12 00 18 00 10 

32.1 — 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 10 00) 60 001 50 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 00f 56 001 30 

34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 8 751 70 00) 58 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 5 75| 60 00) 57 
36 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á BN) VAN ”» 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „A DR) D 

G. Ýmislegt. 
38. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DU) ÞAÐ » 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á Þ VANN » 
40. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å 18 00{ 216 001 180 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á » DD ». » » 
42. | ó álnir, Í dagsverk um heyannir .................. á 12 00 1 240 
43. | — 1 lambsfóður ........02.2020 200 å » 0» », )» » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu .....0.......22... 193 00} 161 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ..........0.00. 2 105 00| 87 

Eftir G. eða í ullartóvöru ...........000 0 225 00} 187 
Eftir D. eða í fiski 22.22.2000... 93 00) 77 
Eftir E. eða Í lýsi .........0..0. 91 201 76 
Eftir F. eða í skinnavöru .............02.0. 20 vevee 56 60) 47 

En medalverd allra landaura samantalid „......,.......0..00.. vn 763 80f 635 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............00002 000 127 30} 106       

Skrifstofu Vestmannevjasýslu, 31. marz 1937. 

Kr. Linnet. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 7. apríl 1937. 

F. hr. 

Páll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson 

1937 

80



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gldir fyrir 

hansárvallasvslu 

frá 16. manmaánaðar 1937 Hl jafnlengdar 1958 

  

Í peningum {| Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
1.| Í hndr., Í kýr, 3 

  

sem beri frá miðjum októ- 

      

ber til nóv raðarloka, í fard RE å 236 361 236 361 197 

9. 6 ær, 2111 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 18 301 109 80 91 

3 6 saudir, 3 5 vetra, å hausti hver å 25 861 148 16| 119 

1. 8 saudir, tvævelrir, å hausti . .. hver á 17 641 141 12| 118 

5. 12 saudir, veturgamlir, å hausti .. hver å 13 451 161 401 134 

6 8 ær geldar á hansti .. hver á 16 91} 1985 281 113 

7 I0 ær mylkar á hausti. hver á 814 S1 401 68 

8. I åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 129 551 129 551 108 

9, 1%5 hryssu, å sama aldri . hver å 98 64} 151 521 110 

ÞB. UIf, smjör og tólg. 

10. f 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 79 94 80 19 

  

    

     

  

    

  

        
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni pd. å 0 40 [8 00 10 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . pd. á 1 361 1683 201 186 

13. 120 pd. af tólg, vel bræddri pd. á 0 66 79 20 66 

GC. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. : 3 til 6 hespur 1 pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði. . . pundið á DAN) ”» dd 

15. 60 pör eingirnissokka . parið á DAN) DA) | 

16. på tvibandsgjaldsokka parid å DA) DA) | 

17. sjóvetlinga … parid å DANI) DR » 

18. vnispeysur hver å DR) DR) » 

19. hver á BN) ÞIÐ 

20. áln breiðs, í al. á ” » | ”» | 

21 5 kv. breiðrar Í al. á DR) ”» dB » 

D. Fiskur. 

22 í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum væltin á DR) ». » » 
20. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum vættin á DNNNÐU) DAN) | 

21. 6 vættir af | vel verkuðum vællin á A) A) | 

24. 6 vættir af pi. . vættin á ”» » DU) | 

20 6 vættir af hertum vættin á „ „ |



  

  

   

    

  

    

  

  
    

  

        

  

    
  

        

8 
Í peningum | Hundrað á Alin I 

r aur au ur 

E. Lýsi. 
27.| í hndr., Í tunna (1920 pt.) hvalslýsis 8 pottar á „ » 

28. Í tunna (120 pt.) håkarlalysis 8 pottar á DA 

29. Í tunna (120 pt.) selslysis 8 pottar á DA) ) 

30. Í tunna (120 pt.) borskalysis 8 pottar á DAN) D  ) 

F. Skinnavara. 
31.| Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 6 51 27 21 25 

32. 6 fjórðungar kýsskinns . . 10 pund á D 24) 51 HM 26 
38. 6 fjórðungar hrossskinns „22. 10 pund á Í 02 21 12 20 

34 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å Ik 12 2 901 2 
30. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám Í0 pund á 05} öð 60 sl 
36 6 fjordungar selskinns . 10 pund å DAN) ÞAÐ) D 

37 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å OU 251) 60 00 50 

G. Ymislegt. 
38,1 1 hadr., 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum pundid å DA) VA 

39. 10 pd. af æðardún, óhreinsuðum ... pundid å ” AI 

10. 120 pd. af fuglafidri HR „. 10 pund á DA) 

H 480 pd. af fjallagrösum …… 10 pund å ” ) » ) ) 

12,! Gálnir, Í dagsverk um heyannir . å 7 62 „192 

13 I lambsfådur . á 7 19 ÞM 14 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Á. eða Í fríðu . . . … AR Itl 07 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg HR . . 95 30 
Eftir C. eða í uMartóvörn .. A 20 . |»: 

Eftir D. í fiski A IR 22. . . |»: DD 

Eftir E. í lýsi 
Eftir F. í skinnavöru . AA A HIÐ 35 29 

En meðalverð all landaura samantalið . BR NN 9279 761 297 

og skipt med 3 synir 

Meðalverð allra meðalverða 099 76 

stofu Rangárvallasýslu 19. janúar 1937. 

Hilmar Vilhjálmsson. 

Framanriluð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjúrmálaráðunevlið, 8. marz 1937 

F hr. 

Páll Eosert Ólason, 

Torfi Jóhannsson
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 til jafnlengdar 1938. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. sat kr. aur aur. 
1.| í hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 259 19/ 259 19| 216 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 25 00/| 150 00} 125 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver á 30 871 185 22| 154 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 24 37| 194 96| 162 
ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ....... . hver á 18 .97| 227 64{ 190 

6. 8 ær geldar å hausti .................... hver å 20 47| 163 76| 136 

7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 10 281 102 80| 86 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 138 07| 138 07| 115 

9. 1%3 hryssu, å sama aldri ................ hver á | 101 25! 135 001 112 

B. UIL, smjår og tolg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bpveginni .. pd. å 0 941 112 801 94 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 56| 67 20| 56 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 49} 178 801 149 
13, 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 651 78 00| 65 

C. Tóvara af ullu. 
14. | I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði .........00. 0 pundið á DAN) DAN) D 
15. 60 pår eingirnissokka .............0.... parið á A nl» | 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á „A ”» dd» » 

17. 180 pör sjóvetlinga ...........00..0.... parið á DR) ”» dd» » 

18. 20 eingirnispeysur ......0... 0. hver å »… DD ”»… » „ 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur ........00.0000.. hver á » dd ”» » | 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á „) DR) » 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR) ”»  » » 

D. Fiskur. 

22.1 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å DR) ÞU | 

23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „ A) | 
21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DAN) DAN) | 
25. 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á » DR » » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DR) ». d» »          



  

  

  

  
    

147 

Í peningum | Hundrað á { Alin 

, , o… kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
97. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „ |. » 

98, | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å » 0» ” ”» 

99 | — 1 tunna (120 pt.) selslysis ....... .… 8 pottar å » 0» DAN) » 

#0.| — T tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... . 8 pottar á DINNNÐ) » dd» » 

7 Y . . 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 8 30 33.201 28 

39.| — 6 fjórðungar kyrskinns .,........... 10 pund á 6 67 0 02 38 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 37 32 291 27 

34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ”» SED | 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á » od » 0» » 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | ,” 0» | 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DO» ”» » 

G. Ymislegt. 
28. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ”» dd | » 

39, 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundid å „þu » » 

40. 190 pd. af fuglafiðri ............... 10 pund á » 0)» |. » 

41. 480 pd. af fjallagråsum ............. 10 pund å ”»  » DJ) „ 

49.| álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........000...- á 8 40 „ot 168 

43. 1 lambsiådur .....000ueeueee eee ke nn een nnere å 8 00 „ „| 160 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............00 000 172 96{ 144 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg .......0.000 0000... enrenee 109 20} 91 

Eftir GC. eða í ullartóvöru ........0.00000 000 „A | 

Eftir D. eða í fiski .........002 000. » » 

Eftir E. eða í lýsi .......0.00.0 000. sr sr ”» od» » 

Eftir F. eða í skinnavöru ........0.0000 0 35 15| 29 

En meðalverð allra landaura samantalið .......0020000 00... 317 3811 264 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0...00 000. nn 105 77| 88 

  

Skrifstofu Arnessýslu, 3. marz 1957. 

Björn Björnsson 
- settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 1957. 

F.h.r. 

*áll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson. 
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1937 

VERÐLAGSSKRÁA 

sem gildir fyrir 

Es x 
Gullbringu- og Kjåsarsyslu, Hafnarfjardarkaupstad og 

frå 16, maimånadar 1937 bl jafnlengdat 

Reykjavik 

  

15. 

16. 

  

i 

í i 

! 

Á. Fríður peningur. 
hndr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .. 

6 ær, 2 til 6 velra, loðnar og lembdar, í fard. hvei 

6 sauðir, ð Hl ó vetra, á hausti 

S sauðir, tvævetrir, á hausti 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti 

S ær geldar á hausti 

10 ær mylkar á hausti HR 

í áburðarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, 

1%, hryssu, á sama aldri 

h. UH, smjör og tólg. 
Endr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginn 

(20 pd. af smjöri, vel verkuðu 

    

120 pd. af tólg, vel bræddri 

G. Tóvara af ullu. 
hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespuir 

f 

14 þræði A 

60 pör eingirnissokka 

30 pör tvíbandsgjaldsokka 

180 pör sjóvetlinga 

20) eingirnispeysur 

tvibandsgjaldpeysur 15 vere, AR 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al 

Í 

hv er 

hver 

hver 

hver 

hver 

i fard. 

hver 

pd. 

pd 

pd. 

pd 

i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
pundið 

parið 

parið 
parið 

hver 
hver 

120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al 

D. Fiskur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum „. 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum 

6 vættir af ysu, hertri 

6 vættir af håkarli, hertum 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

vættin 

Á 

  

  
  

  

  
  

  

m { Hundrað Aln 

kr au kr aur 

Í 

252 

26 

32 

25 

ls 

29 

12 

139 

100 

0 901 108 00 90 

0 67 80 40 67 

1 5831 188 601 150 

0 67 80 40 67 

n » » n» 

I 62; 291 60)| 243 

(3) » m » » 

» » » » » 

16 64 99 84 85 

IS 71} 299 264 244 

32 291 195 741 161 

IS 601 291 60} 245
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi „ Lýsi. 
21.| 1 hndr., Í tunna (120 pi.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ÞU » 
28.) — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á ». d» ». l» » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á ”». l» ÞU » 
#0. — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ...... . 8 pottar å d 12) 76 80t 64 

hj OY hg vr * 
F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns „oc. 10 pund á 12 881 51 52} 43 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 7 97 17 824 40 
33. - 6 fjordungar hrossskinns „0... 10 pund á 6135) 38 10) 32 
34. — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ÞAÐ ÞU d» » 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ”» DD DD » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ». )» DA | 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ”» DD A) » 

rt “ 
G. Ymislegl. 

#0. 1 Í Endr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 19 42 117 42| 98 
39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å ÞAÐ » » 
10. - 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á DAN ”» DD » 
t1. 450 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å ÞAÐ »  d» » 
12. + 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 10 25 » 1] 205 
I 1 lambsfóður 20.00.0000... á 10 08 Do 202 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............. RIÐ 1/8 381 148 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......00.000 eeeeeeeevrvernee 113 10} 94 

Eftir GC. eða í ulartóvöru .......0.. 0. 291 60{ 243 

Eftir D. eða í fiski .............. 00. 219 361 183 

Eftir E. eða í lýsi ....... a 16 80) 64 
Eftir F. eða í skinnavöru ........ FA 45 81 38 

En meðalverð allra landaura samantalid ............. FR 995 051 770 

og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda ........ HR FER II 154 17| 128       

Skrifstolu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 6. apríl 1937. 

Bergur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 8. apríl 1937 

I. hr. 

Páll Fgoert Ólason. 

Forfi Jóhannsson. 

19 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 bl jafnlengdar 1938. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. kr. aur. kr. aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum octó- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 240 001 240 00| 200 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 27 56| 165 361 188 

3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å „0 ÞU | 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á » 00) „1 » 

ð. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á » 0» » 9 » 

). 8 ær geldar á hausti .................... hver á 21 471 171 761 143 
7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 11 65| 116 50| 97 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 133 00) 133 001 111 

9. 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 101 20} 134. 9831 112 

B. UT, smjör og tólg. 
10. | Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 0 94{ 112 80| 94 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni pd. å 0 69| 82 801) 69 

2. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 46| 175 20 146 

3. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 66| 79 20| 66 

C. Tóvara af ullu. 
14. | í hbndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........... 0 pundið á » dd »  » | 

15. 60 pör eingirnissokka ...........0...... parið á DR) „0 » 
16. 30 pår tvibandsgjaldsokka ............… parid å » » 0» » 
17. 180 pör sjóvetlinga .......0.000.00.... parið á DNNNÐ)) „ » 

18. 20 eingirnispeysur ........0000 0... hver á Þ) ,» 0» » 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur ............0.2.. hver á » ÞU » 
20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å » ,» 0» » 

21 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » DD » » 

D. Fiskur. 
22. | I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å ”» ÞU » 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum vættin å »… d» ÞAÐ „ 
24. 6 vættir al þyrsklingi, vel verkuðum vættin á DJ) » 0» » 

25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å » „A | 
26. 6 vættir af hákarli. hertum ........... vættin á Þ „ |        



  

  

  

  
    

. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 84 

, „ kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
97. | Í hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”». » DAN) » 
og. | — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á » ”» dd ” 

og | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „A ”» » 

30.,| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ...... . 8 pottar á „0 „3 » 

1 N . 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 8:40f 383 60| 28 
39,| — 6 fjordSungar kyrskinns .............- 10 pund å 7 30 13 80 36 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á ð 70 34 20 28 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ». | 

35.1 — 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á , io» 9 » 

36.,| — 6 fjórðungar selskinns .............… 10 pund å JE ÞU. | 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ÞU ÞU » 

G. Ymislegt. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ”» ”» | 

39. 1 - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundið á ”» 9 ”» oo» » 

40. 120 pd. af fuglafidri ............... 10 pund å » od» OY | 

41. - 480 pd. af fjallagrösum .......222244 10 pund á DD) » 3 | 

42.| álnir, 1 dagsverk um heyannir ........00.020.... á 8 97 »  »)f 179 

13.! - 1 lambsfådur ........2.020 000 nnnes å 10 15 „ „| 203 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......2..0000 0. HAIR 1600 26| 194 

Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ......2000200 000. erkknee 112 50| 94 

Eftir GC. eða í ullartóvöru ........000200 00. » » 

Eftir D. eða í fiski ..........0000. 000... AÐ … dd » 

Eftir E. eða í lýsi .......02.000 000... FI „0 | 

Eftir F. eða í skinnavöru ......0.0000 000... FIRIR 37 20 31 

En meðalverð allra landaura samantalið .,....0000rr0ee0sseeenenesereere 309 961 259 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................ HR oe 108 ö2| St 

  

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 27. febrúar 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðunevtið, 13. marz 1937. J . 

F hr. 

Páll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson



VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 Hl jafnlengdar 1938. 
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A. Fríður peningur. 
I hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðar 

    

      

á 
á 

6 sauðir, 3 tl 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

— 1 áburðarbestur, laminn, ó til 12 vetra, í fard. á 

1!% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UT, 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. 
Í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa Í1 skreppur, en hver skreppa 

AA þræði... pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .........0.. 0. varið á 

20 CINGIPNISPEYSUP 0... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á 

- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 6 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 å 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur. kr. ur 2ur 

250 621 230 62| 192 

21 621 165 721 138 
» » » » » 

» | » » » 

» nm » » » 

21 121 16896) 141 

12 25f 122 501) 102 

130 621 130 621 109 

98 75) 131 66 110 

0 891 106 80 89 

0 69 82 80 69 

1 36} 168 201 136 

0 59 70 80 59 

» » » » » 

» » ”» » » 

» »” » » » 

») » ”» » » 

» » ”» » » 

» » » » » 

» » » » „| 

» » » » » 

„ » ” » » 

» » | „ | 

» » » | » 

n » » ») n» 

„ „ » » »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á DNNÐ)) ÞIÐ » 

28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á A) ”» 0» » 
29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 2 091 351 8351 26 

30. Í tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å »  » ÞIÐ) D 

A Y . 

F. Skinnavara. 
#1.| Í hndr, 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6 081 24 521 20 
32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 6 65) 59 78 38 

33 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á i 41 26 46| 22 

34 S fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR 0) ÞAÐ | 

35. 12 fjord, saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å nl» » d» » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) VN) | 
37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 33| 79 201 66 

Y Øg . 

(r. Ymislegt. 
öð. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 19 50 117 00} 97 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”» dd ».… » ») 
40. - 120 pd. af fuglafiðri .......... „0... 10 pund á 17 25| 207 U0| 172 
11. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á | » DD » 
12. f 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 7 97 »… »)f 159 
13. 1 tambsfóður .....0...00.. 0. á S 25 »… »f 165 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu lc... een löð öð| 152 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .....00.0. 00. | 105. 72} 88 
Eftir G. eða í ullartóvöru ........ eeeen Þ) » 
Eftir D. eða í fiski ................ - ÞÐ) ») 
Eftir E. eða Í lýsi ......00..0. 31 35) 26 
Eftir F. eða í skinnavört .......0.0. eeee 2 | 35 

En meðalverð allra landaura samantalið „.........,.....000..00 0 ve 337 861 281 
og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........0.... 0... SA 46| 70       

Skrifstofu Myra- og Borgarfjarðarsýslu, 27. febrúar 1937. 

G. Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið. 13. marz 1987 

tt. hr. 

Páll Eesert Ólason, 

Torfi Jóhannsson
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 16. maimånadar 1937 til jafnlengdar 19538. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. kr. aur. kr. aur.| aur. 

1.| í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (218 331 218 331 182 

9, 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 27 08| 162 48| 135 

9. 6 sauðir, 3 ilo vetra, á hausti .......... hver á 29 80| 178 80} 149 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 24 80} 198 401 165 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 21 40| 256 80| 214 

6. 8 ær geldar å hausti ........00.000. 0. hver å 21 001 168 00) 140 

7. 10 ær mylkar å hausti .................… hver å 12 541 125 401 104 
8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 134 58| 134 58| 112 

9. 1% hryssu, å sama aldri ................ hver å 93 75| 125 004 104 

B. Ull, smjår og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 1 001 120 00| 100 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 67| 80 40f 61 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 28| 153 36| 128 

13. 120 pd. af tóig, vel bræddri .............. pd. á 0 70| 84 00| 70 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á ”» dd DR) » 

15. 60 pör eingirnissokka .........0..000... parið á „ DAN) » 

16. 30 pår tvibandsgjaldsokka ............… parid å A) ”»  » » 

17 180 pör sjóvellinga ......0.0..00..... parið á DJ) ”» 0» » 

18. 20 EINGIrNISPEYSUr 2... hver á „ DÐ)) » 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur ..........0.0.. hver å „A A) » 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á » 0» ». d» „ 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » 0» » 0) » 

D. Fiskur. 
22 I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 15 11 90 66 76 

23 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å i» ÞU » 

24 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å 31 221 187 331 156 

25 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á 39 431 236 58| 197 

26 6 vættir af hákarli, hertum ........... Vættin á DA) DAN) »      



  

  

  

  
    

  

155 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞAÐ ÞÐ » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DR d» DR | 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á DAN) A) » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å » 0) ÞU d» ») 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 31) 41,241 54 
32, - 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 9 64 i 84 dé 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 7 091 42 54) 35 
34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å A) ÞIÐ » 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á D) 1 ») 

36. "6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 142 14} 852 S4| 711 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 40) 96 00t 80 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædarduån, vel hreinsudum .. pundid å 18 88| 113 28 94 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) ÞAÐ | 
40. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 18 22| 218 64| 182 

41. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DAN) ÞAÐ D 
12. óð álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 7 33 „14 
13. 1 lambsfóður ...........0.0.000 000 á 7 75 »… »t 155 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............ 00. 174 20| 145 
Eftir B. eða í ullu, smjöri ogtólg ........... a 109 441 91 
Eftir G. eða í ullartóvöru .............2.0 0. »| » ») 
Eftir D. eða í fiski .............00. 0. 171 o2| 145 
Eftir E. eða Í lýsi ............0..00 0. di » ” 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........%...00. 00 ns 218 09| 182 

En meðalverð allra landaura samantalið ............02000.. 0... 675 25| 561 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................00. 0. 168 31} 140 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 28. febrúar 1937. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. marz 1937. 

F.h.r 

Páll Eggert Ólason, 

Torfi Jóhannsson. 
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S7 VERÐLAGSSKRA 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 bl jafnlengdar 1958. 
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A. Fríður peningur. 
I hndr., 1 kýr, 3 til S 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 5 vetra, á hausti ....... .… hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ..... . hver á 

8 ær geldar á hausti ....... AR „2. hver á 

10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

Þ. Ull, smjör og tólg. 
I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 

120 pd. af mishtri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

hafdi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

HH þræði .............. rr. pundið á 
60 pör eingirnissokka .......... „0... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga ........ „or... parid á 

20 eingirnispeysur ........... or... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ............0.2.... hver á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskettu, 1 al. til 5 kv. breiðrar í 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 ysu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........ .… vættin á 

  

        

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.l aur 

197 221 197 221 164 

26 4414 158 641 152 
» » » » » 

» » „ » D) 

» » » » » 

16 56| 192 48| 110 

12 44| 124 40} 104 

123 Jöf 123 S5| 103 

89 44{ 119 25 99 

0 82 98 40 82 

0 46 55 20 46 

1 241 148 80) 124 

0 491) 58 80f 49 

| ») ») » » 

| | » | » 

» » | » | 

» » » » | 

» | | » | 

» | | » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » | | 

„ » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

| » | | |
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E. Lysi. 
27.t I hndr., 1 tunna (120 pi.) hvalslysis 
28.) — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 

F. Skinnavara. 
31.1 1 and t fjórðungar nautsskinns 

32. | — ; fjórðungar kyrskinns .............. 

33. | - 6 fjórðungar hrossskinns ............ 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 
35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. åm 

36. 6 Uordungar selskinns ........0..0... 

57.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

G. Ýmislegt.   

8 pottar 

ð pottar 

8 pottar 

8 pottar 

10 pund 
10 pund 

10 pund 
10 pund 

10 pund 
10 pund 

versene hvert 

35. I 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid 
pundid 

10 pund 

10 pund 

) 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum 

10. 120 pd. af fuglafiðri ................ 

H. 480 pd. af fjallagrösum ............. 
12, | Gálnir, Í dagsverk um heyannir .................. 

13. 1 lambsfóður 

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verður: 

Eftir A. eða í fríðu 

E dtir B. eða í ullu, smjöri og tólg 

G. eða í ullartóvöru ........ 
D. eða í fiski 

'E. eða í lysi 

  

Efti "TF. eða i skinnavåru ............ 

én meðalverð allra landaura samantalið .......... 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.{ aur. 

» | » » » 

» » » » » 

3 00 45 00 37 

» » » » » 

983 39 32 33 

7 50 45 00 37 

5 33 31 98 27 
» » » » » 

» | » | » 

176 0011056 001 880 

0 37 88 80 7. 

19 00f 114 001 95 
» » » | » 

» » » » » 

» » » | » 

7 24 »: df 145 
9 33 » »| 187 

FAIR 142 551 119 

90 30 75 
| » » 

» » » 

45 00! 37 
252 22 210 
230 071 441 

132 521 1106       

Skrifstofu Dalasýslu, janúar 

Þorsteinn Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér 

Fjármálaráðunevtið, 13. narz 1937. 

1957. 

með. 

4 orfi Jóhannsson. 

20
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1937 til jafnlengdar 1938. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr a kr. a au. 

1.| í hndr., 1 kýr, 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... å | 240 00! 240 001 200 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 29 90! 179 401 149 

3. 6 saudir, 3 til d vetra, å hausti .......... hver å » 0» » ) » 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á » d» » 9 » 

3. 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å » 0)» „0 » 

6. 8 ær geldar á hausti ..........00........ hver á 21 554 172 401) 144 

7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver å 14 14) 141 401 118 

8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 150 45| 150 45| 125 

9. 1%, hryssu, å sama aldri ...............… hver á | 121 27) 161 691 135 

B. UH, smjör og tólg. 
10. | I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 87| 104 40| 87 

11. 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 0 5371 68 40| 57 

12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 32| 158 40| 152 

13 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 59| 70.80| 59 

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 „0... pundið á DR) DR) | 

15. 60 pör eingirnissokka ............00.... parið á DD DR) » 

16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á ÞU ÞIÐ | 

17. 180 pör sjóvetlinga ......00.0.00....... parið á 1 30| 234 00| 195 

18. 20 eingirnispeysur .......00 00. hver á ÞÐ ÞU » 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .....0.000. 0... hver á »  ) » 0» » 

20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å » 0)» » 0 » 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á » 0» ”». d» » 

D. Fiskur. 
99, | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 15 56 93 36 78 

23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å DJ) DR) » 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin å Þ Þ » 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ...............… vættin á Þ A) „ 

20. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DR) ». od »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”»  » »| » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ». dd ”»  d» » 
29.{ — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 2 601) 39 004 32 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á DJ) » dd» » 

F. Skinnavara. 
öl.| 1hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 17 40.681 34 
32. - 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 8 311 49 86 12 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 29| ör 74| öl 
34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞAÐ ÞAÐ » 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ”»  d» ». » 

36. | - 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á » 0» ”» DD » 

37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 40 96 00 80 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 18 67 112 02| 95 
39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞU ”»… » ” 
40. - 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 19 50{ 204 00| 195 
41.; — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ». » | 

12. ó álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 7 27 » ») 145 
43.| — 1 lambsfóður ..............0.00 020 á 9 36 Þ 1 187 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................. 0... 174 22} 145 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............0.. 0000... 100 50} 84 
Eftir GC. eða í ullartóvöru ........0.000.. 0 234 00 195 
Eftir D. eða í fiski .................0. 0000. 93 36) 78 
Eftir E. eða í lýsi .......00.0.00. 0000 nreveeee 39 00) 52 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........00.2 0000. 56 07 17 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0.....0.. s.s reeee 697 15) 581 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .................0.0. 0. 116 19| 97     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 6. febrúar 193 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneylið, 15. marz 1937. 

F. hr. 

Páll Eggert Ólason, 

Torfi Jóhannsson



89 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

> frå 16. maimånadar 1937 til jafnlengdar 1938. 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. ;aur.| kr. aur aur 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvermbermánaðarloka, í fard. .......... á 1 260 941 260 .94| 217 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 28 131 168 78f 141 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 29 861 179 161 149 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 94 88| 199 041 166 

5. 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver å 21 09{ 2583 08| 211 

6. 8 ær geldar á hausti ............000... hver á 21 64{ 173 12) 144 

7. 10 ær mylkar á hausti .......0..0..... hver á 13 441 134 40| 112 

8. 1 åburdSarbestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 167 561 167 561 140 

9, - 113 hryssu, á sama aldri ................ hver á 131 931 175 91 | 147 

B. UN, smjör og tólg. 
10. | í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 911 109 201 91 

11.| - 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..…. pd. å 0 621 74 40f 62 

12. - 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 47 176 40} 147 

13.| — 129 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 671 80 40) 67 

C. Tóvara af ullu. 
14.| Í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 prædi ............ rr. pundið á ÞAÐ ”» » 

15. 60 pör eingirnissokka ........00...0.... parið á DR) DAN) » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka 2......2...... parið á » od oo» » 

17. 180 pör sjóvetlinga Q.....000 0 parið á 1 14( 205 901 171 

18. 20 eingirnispeystit 20... „2... hver á „A „ » 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur .........0.. hver å ÞAÐ » od» » 

20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å ”» dd DJ) » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breidrar 1 al. å ”» 9 ,» od» » 

D. Fiskur. 
29. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á 15 92 95 52 80 

23.| —. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á 11 751 250 50 209 

94. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á » dd ÞU » 

25. 6 vættir af ysu, hertri .............. vættin á BN) A » 

26.| — 6 væftir af håkarli, hertum ......... ,… vættin å DAN) DU |          
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21. 

28. 

29. 

30. 

öð. 

þa
n 

Hd
 

En 

    

  

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur kr. aur.| aur. 

EF. Lýsi. 
1 hndr., Í tunna (120 pt) hvalslýsis ...... 8 pottar á DAN) „A p 

Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis 8 pottar á ÞAÐ DAN) 2 

- 1 tunna (120 pt.) selslýsis 8 pottar á » 0» » dl» » 

— 1 tunna (120 pt.) porskalysis 8 pottar å > 01 ís 15} 68 

ir ap F. Skinnavara. 
I hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6 904 27 601 25 

6 fjordungar kyrskinns ............ . 10 pund å t 951 29 581 25 
6 fjordungar hrossskinns ............ 10 pund å 5 öl 31 86 27 

8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DAN A) | 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „ A) | 
6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á » 0) »  D» | 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á » 0» ÞAÐ D 

Ymislegl. 
í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 20 50} 125 001 102 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞAÐ ». » | 
120 pd. fuglafiðri ................ 10 pund á DAN) ». » » 
480 pd. af fjallagråsum ............. 10 pund å DR » | » 

5 ålnir, I dagsverk 1 um heyannir .................. å 7 97 Þ df 159 
l jJambsfodur 2.000 renees å 11 25 »… »f 225 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri < 

Eftir A. eða í fríðu ....... a . 190 22} 159 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............... . 110 10} 92 
Eftir G. eða í ulMartóvörti .......0.. 205 20} 171 
Eftir D. eða Í fiski .........0.0...... 173 01} 144 
Eftir E. Eða Í lýsi L....... 75 154 63 
Eftir F. eða í skinnavöru .........000 errvesne . 29 681 25 

medalverd allra landaura samantalið FA 783 361 653 

og skipt med 6 synir 

Meðalverð allra meðalverða .........0...%.00 0 130 50} 109 

  

  

Torfi Hjartarson. 

arðarsýsln, 24. febr tar 1937. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 

Páll Eegert Ólason. 

  

1937. 

Torfi 

    
Johannsson. 

89
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90 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16, maimånadar 1937 til jafnlengdar 1938. 

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

  
Á. Fríður peningur. kr. aur} kr. aur! aur. 

I.| I hndr., Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 233157| 233 57| 195 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 32 574 195 42| 168 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å » DD » 0» | 
1. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á ”» 9 DD), » 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 22 501 270 001 225 
6. | - 8 ær geldar á hausti .................... hver á 22 71| 181 681 151 
7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver å 12 86) 128 60) 107 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 150 00| 150 00| 125 
9. - 13 hryssu, á sama aldri ................ hver á {| 112 86| 150 48| 125 

bB. UN, smjör og tólg. 
10. | I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0 86| 103 20| 86 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 58| 63 60| 53 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 ö 157 201 131 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 61 73 201 61 

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 brædi Ll pundid å ”» 0» » DD » 

15. 60 pör eingirnissokka .................. parið á » DD ”». dd » 
16. 30 pör tvíbandsgj aldsokka ............. parið á DNN) ÞU » 
17. 180 por sjovetlinga ..........0........ parid å 1 12f 201 601 168 
18. 20 eingirnispeysur .........0... 0. hver å DR) ”» dd» » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur .................… hver å » 0» ,» 0» » 
20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á DU) DU) » 

21. - 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å » dd DD) » 

D. Fiskur. 

22. | 1hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 11 00f 66 001 55 

23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å 10 001 240 001 200 

24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å „A d» »… d» » 
25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á VN) Þ » 
26. 6 vættir af hákarl, hertum ........... vættin á DR) „0 »
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27. 
28. 
29. 
30. 

öl. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
12. 
43.   

  

  

f peningum | Hundrad å | Alin 

, „. kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR) » » 
— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å » 3» ÞU 5 
— Í tunna (120 pt. selslýsis ....... .. 8 pottar á 2, NN | 

1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á Þ » DD » 

, . 
F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 71 12 84 36 
6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 8 71 52 261 44 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 79 od 74 29 

6 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ”». fy ” I » 

12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund å 4 00} 48 00 0 

6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å 37 504 225 00| 187 

240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 38 91 20 76 

G. Ymislegtl. 
í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 17 00} 102 00| 85 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundið á Þ ,» od» » 

120 pd. af fuglafiðni ............... 10 pund á Þ ”. » » 

480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å ». dB » dd» » 

5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 7 00 „ „| 140 
Í lambsfóður ..........2.20. 00 Å 10 14 „ „| 205 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............200 00 187 11| 156 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............0..0 000 99 30| 83 
Eftir GC. eða í ullartóvöru ........00.0...00. 0... 201 601 168 

Eftir D. eða í fiski .............%...0.. 0 153 00} 127 

Eftir E. eða i lýsi ..............0000 0000 enesseenere NN) » 

Eftir F. eða í skinnavöru ........0....0.0. s.n 82 34| 69 

En meðalverð allra landaura samantalið „..........0.00.0 00... 123 851 608 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............2..0.00 0... 144 67| 121     
  

Skrifstofu Strandasýslu, 28. febrúar 1937 

H. Kr. Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 1937. 

F.h.r. 

Páll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maimánaðar 19: 37 ul jafnlengdar 1938. g 
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A. Fridur peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

  

   
     12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 

8 ær geldar á hausti .......... ro... hver 

I0 ær mylkar á hausti ....... or... hver 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

114 hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. UW, smjör og tólg. 
í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu . rr ÞÁ. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .......... .…. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

I hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

á 

á 

á 

1 hndr., 30 pd. bespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa Í1 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 00. „2... pundið á 
60 pör eingirnissokka ................ parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka .......... . parið á 
180 pör sjóvetlinga ........ HI parið á 

20 eingirnispeysur .......... or... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur .........0.0... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
í 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, heitri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ......... . vættin á 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur. kr aur.| ati 

274 29f 214 291 179 

30 64| 188 841 158 
» » » | | 

» y » ”» » 

21 731 260 76| 217 

23 291 186 3521 158 

15 931 159 301 133 

140 71} 140 71} 117 

109 71) 146 281 129 

0 98| 117 60 98 

0 65 78 00| 65 

1 20} 144 00} 120 
0 o8 6960 58 

» » » | » 

| » » » » 

» » » » ») 

» » » » » 

» » » » » 

» | » | » 

» » » » » 

» » » » » 

15 95 95 58t 80 

37 301 220 981 187 
» | | » Ji 

») » » » | 

„ » » | n



  

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

i … kr. aur. kr. aur.| aur. 

FE. Lýsi. 
2í.| I hndr., Í tunna (120 pí.) hvalslýsis 8 poltar á DR) „ | 
28. - 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á nd» „0 » 
29. 1 tunna (120 pt.) selslýsis ...... 8 pottar á ÞU DANI), » 
30. I tunna (120 pt.) þorskalýsis 8 pottar á » dd» DAN) » 

MJ Cf. N my gr F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns 10 pund á 9 91 39 641. 38 

32. 6 fjordungar kyrskinns ........... 16 pund á 8. 421 50 52) 42 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á G 421) 38 52| 32 

34 S fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DR) „ » 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞAÐ » dd » 

36. 6 fjorSungar selskinns a 10 pund á ARR. ”» dd » 

37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 471 112 80| 94 

Y (7 >] 

G. Ymislegt. 
#0. { Ihndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á ”». dd» ÞRI), » 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á » dx» ». BD » 
10. 120 pd. af fuglafiðri 10 pund á » dd ». d» » 

41. 480 pd. af fjallagrösum ..... 10 pund á ÞU „ » 

192 ð álnir, Í dagsverk um hevannir .................. á 7 91 Þ ot 158 

13. Í lambsfóður I á 8 50 „ 1 170 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landauram verður: 

Eftir A. eða í fríði ............ vreneree 184 501 153 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ........00.0.0. 0 102 30/ 85 

Eftir G. eða í ullartóvörti ......0..0. 000. DIR) » 

Eftir D. eda í fiski ............ HIÐ 159 78| 133 
Eftir E. eða í lýsi ........... 00. nl» » 

Eftir F. eða í skinnavört .........0.. 0. 60 371 50 

En meðalverð allra landaura samantalið „............0.0.0. 0. 506 951 421 

og skipt með 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0........0 00 126 741 105       

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 9. 

Guðbr. Ísberg 

febrúar 1 
i 9 . 

ð AT
 

Framanritud verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 7. 

F. h. r. 

april 1937 AÐ 

Påll Eggert Ólason. 

Torfi Johannsson. 
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VERÐLAGSSKRA 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 Ul jafnlengdar 1938. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. kr a kr. a aur 
1.| I hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 240 00| 240 00| 200 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 28 364 170 16| 142 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 28 37| 170 221 142 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 24 30| 194 401 162 

5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 19 461 2833 521 195 

6. S ær geldar á hausti .................... hver á 22 86| 182 881 152 
7. 10 ær mylkar á hausti ..............2.... hver å 12 04| 120 40| 100 
8. 1 åburdarkestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å | 143 21) 143 21! 119 

9, 1%, hryssu, å sama aldri ................ hver á | 106 79} 142 391 119 

þh. Ul, smjör og tólg. 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 0.96| 115 201 96 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 58| 69 60| 58 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 201 144 001 120 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 67| 80. 40| 67 

C. Tóvara af ullu. 
14. | I hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 20... pundið á » 0) DR) » 

15. 60 pör eingirnissokka .................. parið á ÞU ». dd » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á D NN) D NN) » 

17. 180 pör sjóvetlinga ........000.00000... parið á 0 76| 136 80| 114 
18. 20 eingirnispeySur .......0.... 0. hver á » DD ”» » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver å DR) DAN) » 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å ». dd» ÞU » 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR) D NN) » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á ÞU RN) » 

23. — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 40 14| 240 84| 201 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á A) DNNÐ) | 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á Þ DNNÐ) „ 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å ». » ». » »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

4 , … kr.  aur.J kr. aur.) aur 

E. Lýsi. 
27, | 1hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ”». ”» | 
os. | — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á » „I ) 
og, | — Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 0 ÞU „ 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 2 7i| 41 551 35 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 40} 41 60{ 35 
39. | — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 9391 56 34 47 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 5 381) 32 928| 27 

34. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6 691 53 52 15 
35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 1 67 92 04| 77 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „0 » oo» » 

37.| —. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 48) 115 20f 96 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundið á 16 554 99 301 83 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum pundið á ”» od» dd » 

40. 120 pd. af fuglafiðri ............... 10 pund á DR) »  » » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å ». |. | 

492.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 1 43 Do 149 

43.1 — T lambsfóður ........20.0000 0200. á 8 89 Þ ») 178 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........0.00. 00. 177 461 148 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tålg ........0.000% 0000. 102 30| 85 
Eftir G. eða í ullartóvöru ...........002.0 0000 136 80| 114 
Eftir D. eða í fiski .........220.00 0000. ennenee 240 84| 201 

Eftir E. eða í lýsi .........2..20000 0. .n nr enegennes 41 55| 35 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........2.00 0000. 65 16| 54 

En meðalverð allra landaura samantalið .........2000 000. enn 764 11! 637 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............00 0... 127 35| 106     
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 18. marz 1997. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 30. marz 1937. 

F.h.r. 

?áll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson.
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RDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjardarkaupstad 

frá 16. maímár raðar 1937 Hl jafnlengdar 1938. 
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Å. Fríður peningur. 
1 kyr, 3 il 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 lo vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, hausti ....... hver á 

8 ær geldar á hausti .................. hver á 

10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

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 mishtri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri ......... pd. á 

Tóvara af ullu. 
Í hndr., 30 pd. Þhespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði Ll pundið á 
60 pör eingirnissokka FARI parið á 

30 pör tvib ndsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .......0.0..0..... parið á 

20 eingirnispe EYSUP ll. hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .............. hver á 

120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln. Þbreiðs, Í al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

lhndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á 
6 vættir af ysu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum .„...... vættin á 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.l aur. 

211 071 271 071 226 

31 791 190 741 159 
» » » » » 

» » » » » 

23 00) 276 001 230 

26 621 112 961 177 

16 711 167 10) 139 

200711 200 711! 167 

160 71} 214 28| 179 

Í 031 125 60 105 

0 0791 94 80 79 

1 381 165 60| 138 

0 73 87 60 ið 

| » » » » 

» » » » » 

» » » » ») 

0 651 117 00 97 
» » nh » n» 

» ») » ») | 

3 » » ») » 

n» » » » » 

19 331 115 98 97 

11 451 248 70} 207 
| » » » » 

|) ») » » 

| ») | ») »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á A) ”» » 
28.{ — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å DU A) 2 
29. 1 tunna (120 pt.) selslysis ........ . 8 pottar å „A DAN dd» | 
30. | - Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 3 661) 54 90) 46 

sr 
F. Skinnavara. 

31 1 hndr., 4 fjårdungar nautsskinns ........ 10 pund å 7 02) 28,08; 23 

32 6 fjórðungar kyrskinns .............. 10 pund á 7 06| 42 56| 55 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 4 261 25 56} 21 
34. S fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „A Þ » 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞU DAN) | 
36 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DIR) ”»  d» » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 481 115 201 96 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR dd» ”» dx» » 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR dd» VANN | 
40. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á , 0) „uu » 

41. 480 pd. af fjallagrösum ........... . 10 pund å DIR) ÞAÐ) D 

{2.| álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á 9 71 ”» ») 194 

13. Í lambsfóður ..........%..000 á 11 79 ”»… + 236 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ....0...... enene even renenee 218 981 182 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg ..........0 0. 117 901 98 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............. 00 117 001 7 
Eftir D. eða í fiski .............0.... 0. 182 34) 152 
Eftir E. eða Í Ýýsi ......0..0. 0 54 90) 46 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.0... FR 52 80| 4 

En meðalverð allra landaura samantalið „........0.0.. 0 143 921 619 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ............0...0.0. 0 123 991 103     
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 10. marz 1937. 

G. Eggerz, 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 22. marz 1937. 

F. h. r. 

Páll Eggert Ólason, 

Torfi Jóhannsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1937 bl jafnlengdar 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.   

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 

8 ær seldar á hausti .................... hver 
10 ær mylkar á hausti .................. hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

1 hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

á 

á 

á 

á 
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fås
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1 hndr., 30 pd. bespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði .....00..0 0 pundið á 
60 pör eingirnissokka ...........00..... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
180 pör sjóvetlinga ........00.00.0000... parið á 

20 eIiNgIrNISPEYSUr 2....0000 00. hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ........00........ hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þreiðs, 1 al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

1938. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

236 94| 236 94| 197 

32 781 196 68| 164 
» » | | » 

öl 75| 254 00) 212 

23 41! 280 92| 234 

25 311 202 48) 169 

14 55) 145 501 121 

194 44| 194 44| 162 

174 00| 232 00/ 193 

0 99) 118 801 99 

0 67 80 40 67 

1 31) 157 20) 131 

0 61 73 20| Gl 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

| » | | » 

» | » » » 

» » » » » 

» » „ » » 

» | „ | » 

15 00 90 00 75 

30 73| 184 381 154 
» » » » » 

» | | » » 

» | » » »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur.| kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DJ) ÞU l» » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å DAN DAN) » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞU Þ » 
30. 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 2 191 32851 27 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjérdungar nautsskinns ........ 10 pund å 6 55 26 20 22 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 7 251 43 50 36 
33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 4 42| 26 52 22 
34 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 5 29) 42 321 35 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 86) 58 321 49 
36. 6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å DU ÞAÐ » 

37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 41 98 401 82 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 18 61} 111 66| 93 
39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DJ) ÞAÐ » 
40. 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á » »f 0» » 
41. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 15 001 720 00! 600 

42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 8 56 » ») 171 
43. Í lambsfóður ............00002. 000 á 10 78 ». ») 216 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Ettir A. eða í fríðu ...........0 0. 217 87} 181 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......00. seeren 107 40} 89 
Eftir C. eða í ullartóvöru ......0.0. eee Þ » 

Eftir D. eda i fiski ......00. 137191) 114 
Eftir E. eða Í lýsi ......0... 0 32 85f| 27 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0. 0 49 21f 41 

En meðalverð allra landaura samantalið „..........0...00000 0 544 52| 452 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............0....0 0000. 108 90| 90       

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 15. febrúar 1937. =. A 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 1937. 

F. hr. 

Páll Eggert Ólason. 

Torfi Jóhannsson. 
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95 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs fru Önnu Claessen árið 1936. 

Tekjur: 

I. Eignir frá fyrra ári: 

a. 8 bankavaxtabréf á kr. 500.00 lo. kr. 4000,00 

h. Innstæða í Sparisjóði Skr. 20... AÐ 416.38 
þan kr. 4416.38 

2. Varið til kaupa á bankavaxtabréli ........ „ec. kr 386.70 

Ásóði af Í 3.30 Ágóði af því 22... 113.8( 500.00 

3. Vextir af bankavaxtabréfum ......... RIÐ kr. 202.50 

Vextir af innstædu i Sparisj. Skr. ,.......0..22240 5.35 Or 
' 207.85 

Kr.  5124,23 

I. Styrkur veittur 5 sjúklingum 22.00.0002... kr. 150.00 

2. Keypt bankavaxtabréf ...... NR 386.70 

3. Burðargjald ..........220 0. rerene 1.00 

1. Eignir í árslok: 

a. 9 bankavaxtabréf á 500 kr. ooo. kr. 4500.00 

b. Innstæða í Sparisj. Skr. 2000... 86.53 on ri 
1588.0 

Kr. 5124.3 

Sauðárkróki, 30. janúar 1937. 

Álfheiður Blöndal. Helea Guðjónsdóttir. Sigríður Sietrvegsdóttir. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og borið saman við bækur sjóðsins og höf- 

um ekkert við hann að athuga. 

Elínborg Jónsdóttir. Jórunn Hannesdóttir.



Stjórnartíðindi 1937, B. 4, 175 

Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna 1937. 

Opið bréf, er stefnir saman Albingi til aukafundar laugardaginn 9. oktober 1937, 
undirskrifað af konungi 19. september 1937 (nr. 53). 

Konungsbréf um setning Alþingis, undirskrifað af konungi sama dag (nr. 54). 

Konungsbréf um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 21. desember 1997 
(nr. 99). 

Áuglýsing um viðbótarákvæði við samning við Stóra-Bretland um framsal af- 
brotamanna, frá 51. mars 1875, undirskrifuð af ráðherra utanríkismála 23. desem- 

ber 1937 (nr. 56). 
Lög um lestrarfélög og kennslukvilkimyndir. undirskrifuð af konungi 29. desem- 

ber 1937 (nr. 57). 
Lög um lántöku fyrir ríkissjóð. undirskrifuð af konungi 31. desember 1937 

(nr. 58). 
Lög um afnam útflutningsgjalds af saltfiski, undirskrifuð af konungi sama 

dag (nr. 59). 

Lög um heimild fyrir ríkissljórnina til að innheimta ýms gjöld 1938 með við- 

nuka, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 60). 
Lög um breyting á lögum nr. #81 12. desember 1955, um fiskimálanefnd. út- 

flutning á fiski. hagnýtingu markaða o. fi, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 61). 

  

Lög um breyting á lögum nr. 5 9. jún. 1935, um tollundanþágu fyrir lunnuefni 
og hamp, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 62). 

Lög um tollheimtu og tolleftirlit. undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 63). 
Lög um bráðabirgðabreyting nokkurra laga, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 64). 

Fjárlög fyrir árið 1938, undirskrifuð af konun:    sama dag (nr. 65). 

Lög um breyting á lögum nr. 1 7. jun. 1985, um meðferð og sölu mjólkur og 

rjóma o. fl, undirskrifuð af konungi sama dag 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir Akureyrarkaup- 

stað lán til rafvirkjunar, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 67). 

Lög um breyting á lögum nr. 4 19. júní 1933. um breyting á lögum nr. 25 Í. 
júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum, undirskrifuð af konungi sama dag 

(nr. 68) 

Lög um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlil með fjárstjórn bæjar- og sveil- 

árstjórna, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 69) 

Lög um verðlag á vörum. undirskri f 
Løg um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs 

laga, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 1< I 

(nr. 66). 

Sø
r 

  (nr. 70). od ig 

jöfnunaursjóðs bæjar- og sveitarfé- 
rungi sama d: 

  

    

Løg um breyting á lögum nr. 26 1. febr. I 

ud af konungi sama dag (nr. 72). 

Låg um gjaldeyrisverzlan 0. [1., undivskrifud af konungi sama dag (nr. 73). 

Lög um alþýðutryggingar, undirskrifuð af konungi sama dag (nr. 74). 

Lög um fiskimálanefnd., útflutning á fiski. hagnýtingu markaða o. fl... undir- 

skrifuð af konungi sama dag (nr. 75). 

936. um albydutryggingar, undirskrif- 

3 
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1937 Ð Í 

apríl 
um sérstakt kennarapróf í söng, handavinnu, leikf 

REGLUGERÐ 

imi, teikningu og matreiðslu. 

    

    
   

Hér eftir skal mönnum gefinn í kennaraprót vid kenn- 
araskólann í söng, handavinnu, matreiðslu, hverri þessara 

fimm námsgreina fyrir sig. 
      

    
    

verður einnig að 
nnfremur al- 

undir kennar: 

     
       

  

     
lenzkupróf almenn 
  

    

   

    

í kennara- 

torðum. að     

  

    

  

hann fullnægi almennum 

nægjanlegrar menntunar 
kennslu í 

Við próf í 

sýnishorn 

rólann og hafi aflað sér 

til a h 
i 

    

í að minnsta kos 
    

   I. sl- 1 ki leikni I 

l taka til- 

   

  

    
   

  

né kunnáttu í því, er hann inkunnargjöl ska 

    

         

     

  

      

3. 

6. somu ein- 

ár a. mk 

7. þess að kenna námsgreinar 

iðslu) í barnaskólun 
og fá um jum af þessum fimm 
þeir hafa 3 greinum vejtir 

prof betta engin rét 

Regl lögum 20, 1. febr. 1936, gengur í gildi 
þegar ís flirbrextni lut eiga að 
máli. 

Í kennslumálaráðuneytinu, Í april 1987. 

Haraldur Gudmundsson. 

Gustav Á. Jónasson.



REGLUGERÐ 

um eyðingu refa í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

I. gr. 

Hreppsnefndir annast eyðingu refa. 

2. gr. 

Refum skal eyða með skolum eða á annan hátt, er ekki veldur dýrunum lang- 

vinnar kvalar. Óheimilt er að viðhafa eitrun eða að nota dýraboga. 

3. gr. 

Ådur en 3 vikur eru af sumri skal hreppsnefnd hafa skipað fyrir um grenj: veitir 

er fara fram áður en sjö vikur eru af sumri. Búandi hver skal kosta leitina í landi 

ábúðarjarðar sinnar. Grenjaleitir í löndum eyðijarða kostar sveitarsjóður. 

Nú eiga tveir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, annast þeir þá og kosta 

grenjaleitir í sameiningu. Nú fær hreppsnefnd vitneskju eða sterkan grun um það, 

að refir fizi við í landi einhverrar jarðar. skal hún þá skora á ábúanda jarðarinnar 

að fá vel hæfan mann til þess að leita Í nefndu landi. Sinni ábúandi þessu eigi, getur 

hreppsnefndin látið framkvæma leitina á hans kostnað. 

   

       

4. gr. 

  

Hver hreppsnefnd ræður skotmann og ef ástæða þykir til, sérstakan vökumann, 

er skotmaður tekur gildan. Semur hún við skotmann um greniavinnsluna og til- 

kynnir hreppsbúum hvern hún hafi ráðið. Skotmaður skal jafnan viðbúinn að fara 

í gren þá er það finnst og honum hefir verið gert viðvart. Eigi mega aðrir vinna gren 

eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst í skotmann í tæka tið. 

in I? 

  

Nu finnst gren i grenjaleit ed: annan hátt. skal það þá ef unnt er ekki yfir- 

gefið. En finni það aðeins einn maður og aðrir s nærstaddir, svo að hann þess 

vegna verði að yfirgefa grenið til þess að láta vita a i hann hraða för sinni 

sem mest tl næsta búanda, og búandinn skyldur að tilkv 

eða næsta hreppsnefndarmanni grenfundinn, ið fann fer án tafar á það 

aftur og yfirgefur það ekki fyrr en skolmaður eða vökumaður kemur. Þó er ferða- 

manni ekki skylt að fara aftur á gren er hann hefir þá sendir búandinn 

mann í hans stað. 

                

6. gr. 

Allir vrðling: 

þess sveitarfé 

€ 

r, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á víðavangi eru eign 

  

itarfélaga, sem annast um grenjavinnslu å því svæði, 

  

  
nda gr eiði Ss 2 kostnað við srenjavinnsluna. Heimilt er þó ábúanda 

að taka þátt í 8! enj: avinnslunni í þann hátt, að vera helming kostnaðar af greni, er 

  

finnst i landi hans. Allur annar refaveiðakostnaður greiðist þá af sveitarsjóði. Yrð- 

lingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast þá einnig eftir sömu hlutföllum, 

sem greiðsla kostnaðarins, en hreppsnefndir hafa aðalumsjón með geymslu vrðlinga, 

flutning á þeim og sölu. 

Tilkynning ábúanda um, að hann óski að taka þátt í grenjavinnslunni, skal vera 

skrifleg og afhent hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita fyrir næsta sumardag, áður 

en grennjavinnsla fer fram. 

30. ágúst
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97 7. gr. 
30. ágúst Borgun til skotmanna fer ettir því sem um semst milli þeirra og hreppsnefndar 

og má greiðsla, ef hentug þykir, vera andvirði tekinna vrðlinga eða hluti af því. Nú 
er unnið sren, að einhverju eða Öllu leyti, af öðrum en skotmanni, samkv. niðurl. 
4. gr., skal þá sá, er dýrunum náði, fá bo rgun, sem ekki má vera minni en helmingur 
þess, er hinn ráðni skotmaður hefði fengið, og aldrei meira en hann hefði haft. 

8. gr. oO. 

Hreppsnefndir skulu fyrir 1. des. ár hvert leggja fram sundurliðaðan reikning 
vfir tekjur og kostnað við eyðingu refa á afréttar- eða heimalöndum þeirra. 

U
S
,
 

9. gr 9. gr. 
Nú vinnst hlaupadýr á tímabilinu frå bvi 10 vikur af sumri til októberloka og á 

þá skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr. er hann sannar fyrir sýslunefnd að hann hafi 
unnið, en vinnist dýr á tímabilinu frá 1. nóv. Þar til3 vikur af sumri, á skotmaður á 
sama hátt 2 kr. fyrir hvert dýr. Gjaldið greiðist úr sýslusjóði 

10. gr. 
Engu má raska á greni nema með samþykki og fyrirsögn hlutaðeigandi sveitar- 

stjórnar. Ekki má láta hunda hlaupa á gren á grenjavinnslutímanum. né hafa þar ó- 
þarfa umgang eða hark. 

Il. gr. 
Sveitarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á þeim. Hún 

skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem Þört er á, og halda þeim við. 
Hún getur einnig látið laga skemmd gren sem auðunnin eru. en ónNta önnur, sem 
lorunnin eru. 

12. gr. 
Með refacldi og refarækt fer eftir lögum nr. 38. 18. júní 1987, um refaveiðar og 

loðdýrarækt og loðdýralánadeild og reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur um þau 
efni. 

13. er. 

Brot segn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 200 5000 kr. er 
renni Í sýslusjóð og skal með þau farið sem ahnenn lögreglumál. 

öðlast beg: . 

sem sys unefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefir samið og sam- 

með samkvæmt lögum nr. 108, 11. ágúst 1933 og lögum nr. 38, 
| öðlast gildi 1. september 1937 og Þirtist til eftir 

þeim, sem hlut eiga að máli. 
    

breytni öllum 

Afvinnu- og samgöngumálaríðuneylið, 30. ágúst 1937, 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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 Stjórnartíðindi 1937, B. 5. 1 1937 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1937. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í milli- 
ríkjasamningi 3. marz 1987, um slysabætur, undirskrifuð af konungi 21. desember 
1937 (nr. 76). 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í milli- 
ríkjasamningi 23. marz 1987, um möskva fisknetja og lágmarkslengd á fiski, undir- 
skrifuð af konungi sama dag (nr. 77). 

BRÁÐABIRGÐAREGLUGERÐ 98 
sæ , . |. vv . 16. febr. 

um greiðslu útsvara af kaupi åtsvarsgreidenda. 

1. gr. 
Þegar lögtak fyrir útsvari til bæjarfélags eða sveitarfélags samkvæmt lögum 

um útsvör hefir verið reynt árangurslaust, að nokkru eða öllu leyti, er heimilt að 
láta greiða hið vangoldna útsvar ásamt dráttarvöxtum af launum útsvarsgreiðanda, 
sem hann tekur af almanna fé, eða af kaupi því, er hann á rétt á hjá öðrum, sam- 
kvæmt þeim reglum, sem settar eru í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Fógeti boðar útsvarsgreiðanda, og ef þess gerist þörf kaupgreiðanda hans, fyrir 

sig. Skal þeim skylt að mæta fyrir fógetarétti og gefa þar skýrslu um atvinnu út- 
svarsgreiðanda, launakjör hans, upphæð kaups, greiðslumáta þess og gjalddaga, og 
um önnur þau atriði, er nauðsynlegt er að upplýst séu, er kveða skal á um greiðslu 
úlsvars af kaupi útsvarsgreiðanda. Nú mætir kaupgreiðandi eigi fyrir fógetarétti 
löglega tilkvaddur, eða gefur eigi þá skýrslu, sem hann er krafinn um, og skal hann 
þá sæta þingvíti eftir þeim reglum, er gilda um vitni. Mæti útsvarsgreiðandi eigi eða 
geti hann eigi fullnægjand skýrslu, skal farið eftir því, sem fyrir er mælt í 37. gr. 
aðfararlaganna. 

3. gr. 
Að fengnum upplýsingum þeim, sem ræðir um i 2. gr. kveður fógeti á um það 

með úrskurði, hvort hið vangoldna útsvar skuli greitt af kaupi eða launum út- 
svarsgreiðanda. Skal upphæð sú, sem greiða á, tiltekin í úrskurðinum svo og hvenær 
hún skuli greidd og hverjum, og má, ef þörf gerist, skipta henni niður í fleiri kaup- 
greiðslutímabil og skal þá tiltekin sú upphæð, er tekin skuli af kaupi eða launum 
úrsvarsgreiðanda fyrir hvert greiðslutímabil. 

Úrskurð þenna skal fógeti tilkynna kaupgreiðanda og útsvarsgreiðanda bréf- 
lega, séu þeir eigi staddir í réttinum þegar úrskurðurinn er kveðinn upp. 

4. gr. 
Úrskurði samkvæmt 3. gr. gelta útsvarsgreiðandi og kaupgreiðandi, annar eða 

báðir, áfrýjað til hæstaréttar. Úrskurði má gerðarbeiðandi og áfrýja til staðfest- 
ingar, eða breytingar. 

Um áfryjunina fer eftir venjulegum reglum um áfrýjun fósgetaréttarúrskurða. 

22 
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febr. Þegar úrskurða skal samkvæmt 3. gr. skal taka hæfilegt tillit til heimilshags 

útsvarsgreiðanda og ómegðar hans, og þess gætt, að eigi sé gengið svo nærri honum 

um skattheimtuna að hætta sé á að hann eigi seti séð sér og sínum farborða. Hvorki 

útsvarsgreiðandi né kaupgreiðandi mega slíta vinnusamningi sínum fyrir það eitt, 

að úrskurðað hefir verið, að útsvar skuli greitt af væntanlegu kaupi útsvarsgreið- 

anda. 

6. gr. 

Nú hefir úrskurður gengið samkvæmt því, sem sagt er hér að framan, og er kaup- 

greiðanda þá skylt að halda eftir á hverjum kaupgreiðsludegi þeirri upphæð af kaupi 

eða launum útsvarsgreiðanda fyrir það kaupgreiðslutímabil, sem úrskurðað var að 

þá skyldi haldið eftir. Upphæð þessa skal kaupgreiðandi, innan tv „ggja virkra daga 

frá kaupgreiðsludegi, greiða beint til fógeta eða innheimtumanns útsvara, og er sú 

greiðsla bindandi fyrir útsvarsgreiðanda. 

Nú hefir úrskurði verið áfrýjað samkvæmt 4. gr., og frestar þá sú áfrýjun eigi 

skyldu kaupgreiðanda til að halda eftir kaupi eða launum samkvæmt ákvæðum úr- 

skurðarins, eða að greiða það fé til fógeta eða innheimtumanns útsvara. 

7. gr. 

Krafa um útsvar eftir úrskurði samkv. 3. grein gengur fyrir öðrum kröfum um 

hluta af ógreiddu kaupi gerðarþola, sem njóta myndu minni lagaverndar við skipti 

á búi hans. 

8. gr. 

Nú hefir kaupgreiðandi greitt út kaup eða laun útsvarsgreiðanda án þess að 

halda eftir upphæð, er úrskurður kvað á að eftir skyldi haldið, eða hann greiðir eigi 

fógeta eða innheimtumanni, svo sem segir í 6. gr., fé er hann hélt eftir samkvæmt 

úrskurði, og má þá gera lögtak í eignum kaupgreiðanda fyrir því fé. 

9. gr. 

Því aðeins skal reglum þeim, sem hér eru settar beitt, að útsvarsgreiðandi sé 

fastur starfsmaður kaupgreiðanda þegar úrskurður samkv. 3. gr. er kveðinn upp, 

hvernig sem ráðningu eða kaupgreiðslu er hagað. 

10. gr. 

Fyrir fógetagerð þá, er fram fer samkvæmt 2. og 3. gr. skal greiða réttargjöld 

og voltagjöld, sem fyrir aðfarargerðir. Gjöld þessi og annan kostnað við gerðina 

greiði útsvarsgreiðandi og má kveða á í úrskurðinum að þau skuli greidd af kaupi 

hans eða launum ásamt útsvarinu og dráttarvöxtum. 

11. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. > >» € 7 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 106 23. júní 1936, 29. 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, 

'r., ð. MET. I: 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. februar 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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BRÁÐABIRGÐASKRÁ 99 
1. júní 

yfir námsbækur, sem úthlutað verður samkvæmt ákvæðum laga nr. 82 

frá 23. júní 1936, um ríkisútgáfu námsbóka. 

Í. gr. 

Bækurnar skulu ná til þeirra námsgreina, er hér greinir: 

1. Íslenzku. 

2. Reiknings. 
3. Kristinfræða. 

4. Landafræði. 

öo. Náttúrufræði. 

6. Íslandssögu. 
1. Söngs. 

2. gr. 
Ritstjórn námsbókanna skal fyrst um sinn fullnægja ákvæðum 1. gr. með náms- 

bókum þeim, sem fyrir eru á markaðinum og löggiltar hafa verið, eftir því sem 
unnt er og samningar kunna að nást um við hlutaðeigandi útgefendur. 

Kennslumálaráðuneytið, í. júní 1937. 

Haraldur Guðmundsson. | nn i 
Gústav A. Jónasson. 

FYRIRMÆLI 100 

um fjallskil, fjárrekstra, fjárflutning og um ráðstafanir á sýktu og grunuðu fé í 

leitum og réttum, til varna gegn útbreiðslu borgfirzku sauðfjárveikinnar. 

1. gr. 

Fyrirmæli þessi ná til allra sýslna á vesturhluta landsins frá Eyjafjarðarsýslu 

að Vestur-Skaftafellssýslu að Vestfjarðarkjálkanum undanskildum. Í fyrirmælum 
þessum eru héruðin austan Héraðsvatna og Þjórsár, Gullbringu- og Kjósarsýsla 
ásamt héruðum vestan Ölvesár og Sogs, Snæfells- og Hnappadalssýsla og Dalasýsla 
norðan girðingarinnar milli Hrútafjarðar og Hvammsfjarðar ásamt þeim hluta 
Hörðudals, sem er innan varnargirðingar, talin ósýkt svæði. Héruðin milli Blöndu 
og Héraðsvatna, Þjórsár og Ölvesár, Hvítár og Brúarár eru talin grunuð svæði. Önn- 
ur héruð eru talin sýkt. 

2. gr. 
Hreppsnefndum á ofangreindum svæðum er skylt að haga fjallleitum og rétt- 

um í samráði við hlutaðeigandi sýslufulltrúa. 

3. gr. 
Hreppsnefndum er skylt, ef þörf krefur, að breyta út af fjallskilareglugerðum 

í samráði við eða eftir tillögum sýslufulltrúa. Verði ágreiningur milli hreppsnefnda
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og sýslufulltrúa, skal hreppsnefnd hlíta fyrirmælum sýslufulltrúa þangað til úr- 

skurður framkvæmdarstjóra sauðfjárveikivarnanna er fenginn. 

4. gr. 

Hreppsnefndum er skylt að hafa til sérstakan og vel einangraðan dilk við hverja 

rétt til þess að draga í allt fé, sem sýkingu eða óeðlilega mæði sér á. Skal fé þetta 

rekast til slátrunar beint úr réttinni án þess að það hafi samgang við annað fé. 

Kostnaður við þann rekstur jafnast niður með öðrum fjallskilum. 

5. gr. 

Fé af syktu svædi, sem finnst í réttum eða við heimasmalanir á grunuðu svæði, 

og fé á ósýktu svæði af grunuðu eða sýktu svæði er skylt að einangra, og skulu 

hreppstjórar sjá um að ráðstafa fé því tafarlaust til slátrunar. 

6. gr. 

Verði breytingar á leitum og réttum skulu viðkomandi hreppsnefndir tilkynna 

það öðrum hreppsnefndum, sem hagsmuna eiga að gæta í því sambandi, með næg- 

um fyrirvara. 

7. gr. 

Hreppsnefndum er heimilt í samráði við sýslufulltrúa að fyrirskipa að fé úr 

hreppum þeirra, sem fyrir kemur í útréttum á eða nálægt sýktum og grunuðum 

svæðum, sé ráðstafað til slátrunar beint úr réttunum. 

8. gr. 
Fjárrekstrum af sýktum og grunuðum svæðum, sem fara þarf með yfir heil- 

brigð svæði, — og leyfðir hafa verið af framkvæmdarstjóra, skal hagað ettir 

fyrirmælum sýslufulltrúa, sem tilnefnir rekstrarstjóra. Stranglega er bannað að 

reka saman í bæjarrekstrum eða rekstrum milli rétta heilbrigðar kindur og þær, 

sem lasleika sér á. 

9. gr. 

Brot á ákvæðum þessum varða allt að 10000 kr. sektum. Með mál út af slíkum 

brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Fyrirmæli þessi staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 12 12. mai 1937, um 

varnir gegn útbreiðslu borgfirzku sauðfjárveikinnar til þess að öðlast þegar gildi 

og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. ágúst 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Pálmason.



Gjöld og arður skiptast milli jarða á félagssvæðinu í hlutfalli við þann eininga- 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Reykjadalsár, 
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GJALDSKRÁ 

fjölda er hvílir á hverri um sig. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22 
23. 
24. 
25 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1932, til þess 

að öðlast gildi 

. Klettur 
. Deildartunga 

. Skáney 

. Reykholt 

. Hofsstaðir 

. Uppsalir 

. Kollslækur 

. Giljar 

. Auðsstaðir 

5. Búrfell 

>. Raudsgil 

. Steindórsstaðir 

Vilmundarstaðir 

Gróf 
Sturlureykir 

Grímsstaðir 

Breiðabólsstaðir 

Úlfsstaðir 

Hægindi 

Kópareykir 

Kjalvararstaðir 

. Snældubeinsstaðir 

Kleppjárnsreykir 

Hamrar 

Bær 

þegar í stað. 

. Stóri-Kroppur 

26. 

34 

27 
11 
15 
12 
15 
14 
26 
17 
23 
14 
15 
21 
14 
10 
22 

23 

51 eining 

Samtals 500 einingar 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. ágúst 1937. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 
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FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

Í. gr. 

Sýslunefnd hefir yfirumsjón allra fjallskilamála syslubúa. Hreppsnefndir hafa 
á hendi stjórn og framkvæmdir á fjallskilamálum, hver í sínum hreppi eða í sam- 

lögum, ef svo hagar til. 

2. gr. 
Hreppsnefndir geta gert nánari ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum, 

þó má eigi þar með raska reglugerð þessari. 

II KAFLI 

Um fjármörk og markaskrár. 

3. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnarmark á fé sínu, en ef sauðfé 
er soramarkað eða markið óskýrt, skal það brennimerkt eiganda á hægra horn, ef 
það er hyrnt, en á kollótt fé skal festa málmplötu með skýru marki í hægra eyra. 

4. gr. 

Heimilt er sýslunefnd að skipa svo fyrir, að sauðfé veturgamalt og eldra sé merkt 
sýslu-, hrepps- og bæjarbrennimarki á vinstra horn, eða á málmplötu í vinstra eyra, 

ef kindin er kollótt, og ákveður hún þá hvernig merkin skuli vera. 

5. gr. 
Mark helgar eiganda kind, nema sönnur komi fyrir að annar eigi, eða að eig- 

andi marksins viðurkenni hana ekki sem sína eign, sbr. 44. gr. 

Óheimilt er manni að helga sér kind, sem ekki ber hans rétta mark, hversu lítið 
sem á vantar eða umfram er. Ef kind er með hornamarki eða brennimarki annars 

manns en þess, er eyrnarmarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á brennimarkið eða 
hornamarkið. Þó skal hann ef eigandi eyrnamarks krefst þess, gera grein fyrir 

hvernig hann hefir eignazt kindina. Kind, sem er með eyrnamarki eins manns, horna- 

marki annars og brennimarki hins þriðja, skal talin eign þess, er brennimarkið á. 

Sönnur skal hann færa á eignarétt sinn ef krafizt er. 

6. gr. 

Nú er kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óþekkjanlegt eða mjög vafasamt 
mark, en maður vill eigna sér hana af líkum, getur hann borið málið upp við hrepp- 

stjóra. Skal þá hreppstjóri ásamt tveim óvilhöllum mönnum, sem hann tilkveður, 
meta ástæður þær, er hlutaðeigandi hefir til stuðnings máli sínu. Ef þeim öllum 
kemur saman um að mestar líkur séu til að hann eigi kindina, þá má hann hirða
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hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafé. Sé hann óánægður með úrslitin er 
honum frjálst að leita réttar síns með málssókn. 

(. ST. 

Ekki má sami maður eiga fleiri en tvö mörk. Enginn má taka upp mark, er lík- 

ist svo marki í gildandi markaskrá sýslunnar eða nærliggjandi sýslna, ef ætla má að 

fé gangi saman, að misdrætti geti valdið, nema með leyfi þess, er líkt mark á. Mikil 
særingamörk má ekki taka upp, né heldur hafa þau mörk, sem vandhæfni er á að 

marka svo, að eigi valdi villu eða vafa, svo sem hvathamrað, blaðrifað, helming- 
rifað, þrírifað, þrístúfrifað, sýtt í blaðstyft, svit í hamar, sýlt í hvatt, sýlt í helming- 

að, sýlt í stúf og tvístýft í stúf. Fleiri en tvær undirbenjar má ekki hafa sama megin 

á eyra. Mörk þau, er bann er lagt við, mega ekki ganga að erfðum, gjöfum, eða 

kaupum og sölum. Sé bann lagt við fleiri mörkum en hér eru tilgreind skulu þau 

auglýst í markaskrá sýslunnar. 

8, gr. 

Syslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir sýsluna 510. hvert ár, eftir því 

sem þurfa þykir. Hver markeigandi skal koma marki sínu í skrána og greiða fyrir 

það gjald, er sýslunefnd hefir ákveðið. Hvert heimili, sem á eitt eða fleiri mörk í 

skránni fær eitt eintak af henni, og skal það fylgja jörðinni eða býlinu þegar búenda- 

skipti verða. Einnig skal sýslunefnd sjá um að nægilega mörg eintök verði send Ó- 

keypis til allra hreppa utan sýslu, er búast má við að fé gangi saman ur. 

9. gr. 

Áður en mörkum er safnað til prentunar, skal sýslunefnd ákveða gjald fyrir 

þau, til lúkningar kostnaði við söfnun þeirra, skráning og prentun, svo 08 umsjón 

með upptöku marka, sbr. 10. gr. Ef gjaldið nemur meiru en kostnaði rennur afgang- 

urinn í sýslusjóð, en hrökkvi ekki gjaldið greiðist það, sem á vantar, úr sýslusjóði.   

  

10. gr. 

Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa umsjón 

með upptöku marka. Kosning hans fer fram í hvert sinn, er markaskrá á að prenta. 

Sýslunefnd ákveður honum þóknun fyrir starf sitt. 
Markaumsjónarmaður gerir sér far um að koma samræmi og festu á nöfn marka 

og að sammerkingar ekki eigi sér stað. Í markaskrá skal raða mörkum eftir staf- 
rofsröð, en þó framan fyrr en aftan. 

Mörk eru flokkuð eftir yfirmarki, eða, sé ekkert yfirmark þá formarki, og skal 

það fyrsta í hverjum flokki skráð fullum stöfum, hin síðari með strikum. 

Fyrst í flokki færast þau mörk, sem hægra eyra er alheilt, síðan ræður hægra 
eyra röðinni, nema sama mark endurtakist, þá vinstra eyra. Í markalýsingu er fyrst 

greint yfirmark, þá undirmark framan og aftan og fyrr hið eira, ef tvö eru sama 

megin, og síðast undirmark á miðju eyra. 

  

11. gr. 

Hreppsnefndir skulu hver í sinum hreppi samkvæmt ákvæðum sýslunefndar 

eða markaumsjónarmanns safna mörkum í hreppnum og innheimta gjald fyrir þau. 

Hreppsnefndin eða sá maður, er hún felur framkvæmdina, hlutast til um að sam- 

merkingar eða mjög lík mörk, sem hætt er við að valdi misdrætti, eigi sér ekki stað. 

Mörkum hvers hrepps sé safnað í heild eftir stafrofsröð, og séu merki sett við 

nýupptekin mörk. Handritið lsggi síðan frammi í 14 daga, samkvæmt áður birtri aug- 
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lýsingu, hreppsbúum til sýnis. Að því búnu sé markaumsjónarmanni send marka- 

skrá hreppsins, ásamt gjaldinu. 

12. gr. 

Þegar markaumsjónarmaður hefir fengið markaskýrslur allra hreppanna ber 

hann þær saman sín á milli, og þær allar saman við gildandi markaskrár innan sýslu 

og utan þar, sem búast má við fjársamgöngum. 

Heimilt er honum að fella niður nýupptekin mörk, sem of lík eru eldri mörkum, 
og þau, sem bannað er að taka upp, ef nokkur eru á skýrslu. Nú hefir hann ákveðið 
að fella niður mark eða breyta marki svo, er hann telur nauðsynlegt, þá skal hann 
svo fljótt, sem við verður komið, tilkynna það hlutaðeigendum og benda þeim á 
önnur mörk eða breytingar á marki, er komið geti í staðinn. Verði tillögum hans eigi 

mótmælt, innan sex vikna frá því að hann sendi þær, skulu þau mörk gilda til skrá- 
setningar. 

Að öðru leyti ber honum að taka til greina óskir eða kröfur markeigenda, geti 

Þær samrýmst ákvæðum þessarar reglugerðar. 

13. gr. 
Nú vill einhver taka upp mark miili þess að markaskrá er samin. Ber honum 

þá að fá til þess samþykki markaumsjónarmanns, og að því fengnu skal markeig- 
andi auglýsa það í Lögbirtingablaðinu, og er honum það þá heimilt til notkunar. 

14. gr. 

Fjáreigendur, sem fluzt hafa úr öðrum sýslum skulu, áður en 10 vikur eru af 

sumri, lýsa mörkum sínum fyrir hreppsnefndinni þar sem þeir eru búsettir. Mörk 

þessi skal hreppsnefndin skrifa upp og senda þau án tafar til hreppsnefnda nálægra 

hreppa innan sýslu og utan þar sem vænta má fjársamgangna. Þeir, sem vanrækja 

þetta, eða hirða eigi um að láta prenta nöfn sín í markaskrá sýslunnar, mega búast 

við að farið sé með fé þeirra eins og óskilafé og sæti auk þess sektum. 

IN. KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum og geldfjárrekstra í upprekstrarlönd. 

15. gr. 

Hver hreppsnefnd hefir heimild til að skipa fyrir um fjársmölun eina eða fleiri 
að vori til rúnings og mörkunar á þeim tíma, er hentast þykir, og er öllum fjáreis- 

endum skylt að hlíta fyrirmælum hennar í öllu því, er smölunina snertir. 

16. gr. 

Utansveitarfé í ull eða með ómörkuðum lömbum skal handsama, ef unnt er, 
rýja það og marka ómörkuð lömb marki eiganda lambsmóður. Eiganda skulu hið 

fyrsta gerð full skil á ull og grein fyrir marki og öðrum einkennum á hverri kind, 

sem rúin hefir verið, eða markað undir. Verði eigi með vissu vitað hver eigandinn 

er ber að inna þessi skil af hendi við hlutaðeisandi hreppstjóra, ráðstafar hann þá 

ullinni sem öðru óskilafé. Í ómakslaun ber að greiða: fyrir að rýja kind 40 aura, 

fyrir að marka lamb 60 aura, nema öðruvísi semjist. 

Heimilt er hreppsnefnd að láta ákvæði þessarar greinar einnig ná til innan- 

sveitarfjár á þann hátt, er hún telur við eiga.
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17. gr. 

Þegar 1í vikur eru af sumri, skal hver fjáreigandi hafa tekið allt fé sitt annað 

en kvíær og sjúkar kindur í upprekstrarlandi. Frí 
i 

   
færulömb, sem reka á í ógirt land, 

skal geyma minnst í 3 sólarhringa frá því þeim er fært frá, til þess við þau er skilið 

í upprekstrarlandi. 

18. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri búendur leyfa upprekstur, og liggi beitilönd þeirra sam- 

an, svo að fé gangi í löndunum á víxl, þá taki hver beitartoll eftir fasteignamatshæð 

þeirra jarða, er löndin liggja undir. Verði eigendur eða umráðamenn upprekstrar- 

lands og fjáreigendur, sem engin slík landsumráð hafa, eigi ásáttir um notkun þeirra 

skal hlutaðeigandi hreppsnefnd skera úr þeim ágreiningi. Enda getur hún hvenær 

sem er selt reglur um notkun allra upprekstrarlanda í hreppnum. Skal þar vera 

kveðið á um upphæð upprekstrargjalds fyrir hverja kind, hversu margt fé má reka 

á hvert upprekstrarland fyrir sig, hvaða takmörkum það skuli háð að veita utan- 

sveitarfé hagagöngu, itölu hvers eins í sameignarlöndum og annað það, er þurfa 

þykir. 

19. gr. 

Hver, sem heimildarlaust rekur fénað í annars manns land, hvort sem það er 

heimaland eða upprekstrarland og skilur hann þar eftir, er skaðabótaskyldur til 

landsnothafa, eftir því, sem hæfa þykir, auk sekta. 

IV. KAFLI 

Um fjaliskil. 

20. gr. 

Hreppsnefndir skipa fyrir um fjallskil hver í sínum hreppi. Leitardagar eru 

tveir, hinn fyrri mánudagurinn í 22. viku sumars, hinn síðari mánudagurinn í 23. 

viku sumars. Heimilt er hreppsnefnd að skipa fyrir um aukaleitir samkv. 30. sr ST, 
   

21. gr. 

Skylt er hverjum ábúanda eða húsráðanda, sem fé á, að gera fjallskil fyrir sig, 

hjú sín og börn, eigi þau fé. Einnig fyrir það fé, er hann kann að hafa tekið til upp- 

reksturs úr öðrum hreppum. Lausamenn og húsmenn gera og fjallskil fyrir það fé, 

er þeir eiga. 

22 2. gr 
Hver, sem á færri en 10 kindur, getur valið um það að fara í göngur einn sér 

eða í samlögum við annan eða greiða í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þá upphæð fyrir 

hverja kind, er hreppsnefnd ákveður. 

Um þetta skal samið áður en hreppsnefnd ráðstafar göngum. 

93 ør 23. gr. 
Sá, er rekur fé að vorinu í upprekstrarland annars hrepps, skal tilkynna það 

sveitarstjórn sins hrepps, ásamt tölu fjárins, áður en 10 vikur eru af sumri. Skal hún 

svo tilkynna það hreppsnefnd þess manns, er féð tók, áður en 14 vikur eru af sumri. 

94. or 24. gr. 
Þrem vikum fyrir göngur tilkynnir hver hreppsnefnd í sínum hreppi með um- 

burðarbréfum hvernig fjallskilum skuli haga. Hún tiltekur hvað hverjum gangna- z 
23 

102 

31. ágúst



31, 

1937 

102 
ågust 

186 

skyldum manni beri að leggja til gangnanna, á hvaða svæði hver á að ganga, undir 
hvers stjórn og af hvaða gangn: umannaflokki takist menn til að fara í utansveitar- 
réttir o. fl. 

Hreppsnefnd skipar svo marga gangnaforingja sem henni þykir hæfa og ákveð- 

ur svæði hvers þeirra. Hver gangn: foringi kv edur med nægum fyrirvara gangnamenn 

sina saman å åkvedinn stad ad morgni gangnadagsins. Skipar hann svo fyrir hvar 

hver skuli ganga, og hvernig göngunum í heild verði hagað. Ber honum að sjá um 

að þær fari vel og skipulega fram. Hafi gangnaforingja verið falið að senda menn 

af sinum flokki til að fara í utansveitarréttir, þá tiltekur hann þá í tæka tíð. Gangna- 

mönnum ber í öllu að fara eftir fyrirmælum gangnaforingjans og vinna að því að 

göngurnar fari vel fram. 

25. gr. 
Öllum gangnaskyldum ber að leggja til hæfa gangnamenn. Hvort gangnamaður 

teljist hæfur fer eftir áliti meiri hluta þess flokks, sem hann er í, og áliti gangna- 

foringja. Sé vanrækt að leggja til mann í göngur eða teljist sá, sem til er lagður, 

ekki gangnahæfur, skal gangn: foringi fá mann í hans stað ef unnt er á kostnað þess, 

er vanrækti, og innheimtir hreppsnefnd gjaldið. 

26. gr. 
Fé at hverju gangnasvæði annað en kvíær, skal rekið til þeirrar réttar, er hrepps- 

nefnd ákveður. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, þá getur hreppsnefnd leyft að 

fé sé rekið inn og dregið í sundur, þótt ekki sé viðurkenndur réttarstaður. Umsjón 
með þessu skal hún ætið fela ákveðnum manni. Það fé, sem ekki er dregið úr, skal 
rekið svo fljótt til réttar, sem unnt er. 

97. 

Nú þykir einhverjum sér vera gerð rang slát fjallskil. Ber honum þó eigi að sið- 

ur að inna þau af hendi, en kært getur hann til hreppsnefndar og farið fram á bæt- 

ur. Sé kæran komin nefndinni í hendur fyrir miðjan október tekur hún hana til 

meðferðar. Um meðferð málsins fer á sama hátt og útsvarskærur. 

KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

28. gr. 
Sýslunefnd ákveður eftir tillögum hreppsnefnda hvar aðalrétt og aukaréttir séu 

í hverjum hreppi, og hvaða upprekstrarlönd og heimalönd skuli ganga til hverrar 

réttar. 

29. gr. 
Þar sem rétt á að gera skal stæði hennar valið þar sem jörð er harðlend og 

þurr, hallalítil, frárennsli gott og skjól ef unnt er. Við byggingu eða aðgerð réttar 
skal einkum lögð áherzla á: 

a. Að almenningur sé nógu stór. 
þh. Að sérhver fjáreigandi, sem á aðalsókn að þeirri rétt, hafi nægilegt dilkrúm 

út af fyrir sig eða í félagi við aðra. 

Cc. AB nægilegt dilkrúm sé fyrir utansveitarfé. Skal hver hreppur eiga þar dilkrúm, 

hann á fjár von, og kosta það, nema að öðruvísi sé um samið milli hlutað- 

eigandi hreppsnefnda. 

d. Að sérstakur dilkur sé fyrir ómerkinga og svo stór að ær hafi svigrúm til að 

skoða lömbin og helga sér þau. 

gt
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f. Að allir veggir réttarinnar séu traustir og svo háir að sauðkindur stökkvi 
ekki upp á þá. 

30. gr. 
Hreppsnefnd sér að öllu leyti um byggingu og árlegt viðhald rétta. Fjáreigendur 

kosta að réttri tiltölu við fjáreign sína, byggingu og viðhald þeirra dilka, er þeir 
nota. Öðrum kostnaði, sem ekki tilheyrir utanhreppsmönnum, samkv. 29. gr. ec. 

jafnar hreppsnefndin niður á alla fjáreigendur hreppsins í vinnu eða peningum, 

eða greiðir hann að nokkuru eða öllu úr sveitarsjóði. 

31. gr. 

Skylt er ad leggja land og byggingarefni til réttar, en byggingarefni skal jafn- 

an tekið þannig, að sem minnstu tjóni valdi. Sé þó um veruleg landspjöll að ræða 

skal endurgjalda landráðanda það úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði eftir samningi 
eða mati úttektarmanna. 

32. gr. 

Hreppsnefnd skipar einn réttarstjóra við hverja rétt. Réttarstjóri stjórnar fjár- 

drætti og leggur áherzlu á að fljótt gangi og skipulega. Hann gætir þess að mis- 
dráttur ekki eigi sér stað. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en réttarstjóri leyfir 

og búið er að athuga féð. Kvatt getur hann menn sér til aðstoðar til eftirlits. 

33. gr 

Réttarstjóri annast um að ómörkuð lömb séu dregin í sérstakan dilk, svo að 

kostur sé á að láta mæður helga sér þau. Enginn má helga sér marklausa kind af 

fjárbragði einu og aldrei án samþykkis réttarstjóra. Enginn má heldur afmarka 
kind án hans samþykkis. Sé kind afmörkuð skal réttarstjóri um leið rita hjá sér, 

svo eigi glatist, mark kindarinnar eins og það var og hvernig því var breytt. 

Réttarstjóri á aukarétt sér um að úrtíningur sé rekinn til aðalréttar á þann 
hátt, sem hreppsnefnd hefir mælt fyrir um: 

34, gr. 

Skylt er hverjum þeim, sem kindavon á í aðalrétt eða aukarétt, að vera þar 

staddur til að hirða fé sitt eða fá annan til þess. 

VI. KAFLI 

Um haustsmölun, eftirleitir o. fl. 

35. gr. 

Eftir að göngum er lokið getur hreppsnefnd skipað fyrir um smalanir, eina 
eða fleiri, í heimalöndum og upprekstrarlöndum, sem fé hefir verið sleppt í. Hver 
búandi eða landráðandi er þá skyldur að smala, enda þótt hann eigi þar ekki sjálf- 
ur fjárvon. Hreppsnefnd getur ákveðið að félagssmölun sé við höfð á tilteknum 

svæðum líkt og í göngum. 

30. gr. 

Aðkomandi fé, sem finnst eftir göngur, skal tafarlaust gera eiganda aðvart 

um eða reka það til hans bæ frá bæ, ef innan hrepps er. Utansveitarfé og þvi fé, 

sem ekki finnst eigandi að, skal á sama hátt rekið til þess manns, er geymir Óskila- 

fé. Utansveitarfé sé þó komið beint til eiganda, sé þess kostur og þyki hagkvæmara. 
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Hreppsnefndir hver í sínum hreppi segja fyrir um eftirleitir. Kostnað við þær 
greiða eigendur þess fjár, er finnast kann, þó ekki yfir hálft matsverð, sem tveir 

menn tilnefndir af hreppsnefnd gera. Kostnaður, sem ekki fæst þannig greiddur, 

greiðist úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði. Einstökum mönnum er ætíð heimilt að 

gera eftirleit í eigin landi. Til eftirleita í annara land þarf samþykki hreppsnefndar, 

nema að engra fundarlauna sé krafizt fyrir það fé, er finnast kann. Sé leitin gerð 
í samráði við hreppsnefnd seta finnandi og eigandi komið sér saman um fundar- 

laun, annars ákveður hreppsnefnd þau. 

38. gr. 

Nú finnst fé í ógöngum og finnandi eða eigandi treystast ekki til að ná því. 

Skal þá hreppsnefnd tafarlaust tilkynnt það. Skal hún þá fá svo hæfan mann, sem 

unnt er, og með nauðsynlegum útbúnaði til að ná fénu, sé þess nokkur kostur. 

Náist fé ekki og sé augljóst að það komist ekki sjálft í burtu, en verði að svelta til 
dauðs, má farga því með skotum ef víst er að takast megi staðhátta vegna. Til þess 

sé valinn vanur skotmaður. Um kostnað við þessar ráðstafanir hreppsnefndar fer 

samkv. 37. gr. 

VII. KAFLI 

Um óskilafé. 

Hreppsnefnd skal í tæka tíð fá mann til að geyma óskilafé, nefnist hann fjár- 

sæzlumaður. Hver búandi er skyldur að gegna því starfi þrjú ár í röð, en þá getur 

hann skorast undan að gegna því næstu þrjú ár. Fyrir geymsluna greiðast 15 aurar 

yfir sólarhring fyrir hverja kind. Greiða skal sæzlukostnað óskilafjár þegar þess er 

vitjað. Annars er fjárgæzlumanni heimilt að halda því eftir, eða svo miklu af því, er 

sæzlukostnaðinum nemur. Sé fé þannig kyrsett skal hreppstjóri selja það við upp- 

boð og greiða allan kostnaðinn af andvirði þess, en gera eiganda skil á afganginum. 

40. gr. 

Ómerkinga og lömb með skemmdum eyrum eða óþekkjanlegum mörkum, sem 

enginn hefir getað helgað sér, má selja á uppboði að afloknum réttum. Annars skal 

þeim, ásamt öllu öðru óskilafé, komið til fjárgæzlumanns, sem tekur það til geymslu 

samkv. 39. gr. Hvenær sem fjárgæzlumaður tekur á móti óskilafé skal hann skoða 

það nákvæmlega, skrifa mörk og önnur auðkenni í þar til gerða bók, er hreppsnefnd 

lætur honum í té, og bera þau saman við markaskrár. Að því búnu skal hann aug- 
lýsa féð, lýsa mörkum þess og einkennum, bæði innan sveitar og í næstu hreppum 

á þann hátt, er hreppsnefnd ákveður, enda greiði hún kostnað þann, er af þessu kann 

að leiða. 

41. gr. 
Það fé, sem enginn hefir helgað sér og ekki hefir verið vitjað eða ráðstafað 10 

dögum eftir fyrri göngur, skal hreppstjóri selja við opinbert uppboð, sem auglýst 

hefir verið í hreppnum með nægum fyrirvara. 

Á undan uppboði birtir hreppstjóri söluskilmála og tilnefnir tvo skilríka fjár- 

slögga menn til að lýsa mörkum og einkennum á hverri kind áður en hún er seld. 

Ritar hann lýsingu þessa í uppboðsbókina. Ef marklýsingamenn greinir á sker hrepp- 

sljóri úr ágreiningnun.
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42. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur. Þó skulu hrútar, sem eftir áliti 

hreppstjóra eg marklýsingamanna eru hæfir til kynbóta svo og forustukindur, 

seldar með fjögra vikna innlausnarfresti eftir söludag, enda sé þá gjaldfrestur 

eigi styttri. Kindur, sem seldar eru með innlausnarfresti, ern ekki í ábyrgð kaup- 

anda fyrr en að frestinum liðnum. Engin kind skoðast í þessu sambandi vera for- 

ustukind nema klukka eða kengur, sem ætla má að klukka hafi verið fest í, sé í 
horni hennar eða aðrar verulegar líkur um forustuhneigð séu fyrir hendi. 

43. gr. 

Óskilafé, er síðar kemur fyrir og ekki finnst eigandi að eða eigi kemst til hans 
sökum fjarlægðar, skal hreppstjóri selja á uppboði. 

14. gr. 

Sé manni dregin kind með hans marki, en sem hann veit sig þó ekki eiga, skal 

farið með sem óskilafé. 

45. gr. 

Allur kostnaður við óskilafé greiðist af andvirði þess. 

46. gr. 

Fyrir miðjan desember sendir hreppstjóri oddvita hreppsins skýrslu um hið 

selda fé ásamt andvirðinu. Hreppstjóri getur þó með samþykki oddvita ákveðið í 
söluskilmálum að kaupendur greiði oddvita andvirðið. 

17. gr. 

Fyrir lok hvers árs sendir hreppstjóri sýslumanni nákvæma skýrslu um selt 
óskilafé í hreppnum s.1. haust. Sýslumaður sér um Þirtingu hins selda fjár í Lög- 

birtingablaðinu og greiðist birtingarkostnaðurinn úr sýslusjóði. 

48. gr. 

Hver sá, er sannar eignarrétt sinn á seldu óskilafé áður en 6 mánuðir eru liðn- 

ir frá birtingu þess í Lögbirtingablaðinu, á rétt á að fá andvirðið greitt að frá- 
dregnum kostnaði. 

VIII. KAFLI 

Um fjallskilasjóð. 

49. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að stofna fjallskilasjóð fyrir hreppinn og renna þá til 

hans þessar tekjur: 

a. Andvirdi óskilafjár að frádregnum kostnaði. 

b. Gjald, er greitt kann að verða samkv. 22. gr. 

c. Sektir, er menn sæta, ef um er að ræða brot eða vanrækslu á fyrirmælum 
þessarar reglugerðar. 

d. Aðrar tekjur, er hreppsnefnd eða almennur sveitafundur samþykkir að renni 
í sjóðinn. 

50. gr. 

Tekjum fjallskilasjóðs má aðeins verja til að standast straum af fjallskila- 

kostnaði, sem eigi verður auðveldlega inntur af höndum með skylduvinnu, t. d.



31. 

1937 

102 
ågust 

190 

hliðaumbúnaði í réttum, kostnaði við eftirleitir samkv. 38. sr., kostnaði við björgun 
úr ógöngum samkv. 39. gr., til vinnulaunagreiðslu, ef kaupa þarf mann til að inna 
af hendi verk, er sá hefir vanrækt, er ætlað var að vinna það. 

51. gr. 
Sjóð Þennan geymir hreppsnefnd, ábyrgist hann og ávaxtar. Reikning sjóðs- . ot. i 15 3 z 

ins gerir hún fyrir 15. janúar ár hvert, sbr. 25. gr. sveitarstjórnarlaganna. 

IX. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

52. gr. 
Það er stranglega bannað að svelta fénað frekar en minnst verður hjá komizt, 

hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárréttir, í 
rekstrum eða sæzlu, fjallgöngum eða heimalandssmölun. Brot segn þessu varða 
skaðabótum og hegningu að lögum. 

53. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum. 

Sömuleiðis heyra undir hana allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og 
hreppstjórum snertandi fjallskilamál. Ennfremur geta einstakir menn komið sér 
saman um að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð sýslunefndar. 

54. gr. 
Brot gegn reglugerd bessari varda sektum frå 5—100 kr. eftir målavåxtum og 

renna þær í Íjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

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

56. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð fyrir Vestur-Ísafjarðar- 

sýslu um notkun afrétta, fjallskil, réttahöld o. fl., frá 1914. 

57. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefir samið og sam- 

Þykkt samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna frá 1927, staðfestist hér með. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. ágúst 1937. 

Hermann Jónasson. 

Gunnl. E. Briem.



191 

SAMBYKKT 

fyrir Fiskræktar- og veidifélag Nupsår. 

1. gr. 

Félagið heitir: Fiskiræktar- og veiðifélag Núpsár. Heimili þess og varnarþing er 

á Núpi. 

2. gr. 

Markmið félagsins er að auka lax- og silungsveiði í Núpsá og arð af henni 

með því: 

a. að stunda laxa- og silungaklak, 
b. að reka lax- og silungsveiði í ánni fyrir alla félagsmenn sameiginlega. 

3. gr. 
Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði í Núpsá. Félags- 

svæðið eru allar þær jarðir, sem eiga land að ánni. Þessar jarðir eru: 

Lækur, eigandi Zópónías Jónsson. 

Hólakot, eigandi Guðmundur Á. Sigurðsson. 

Klukkuland, eigendur Brynjólfur Einarsson og Jón Franklinsson. 
Núpur, með hjáleigunum Kotnúpi, Rana, Ytrihúsum og Innrihúsum, eigendur 

Kristinn Guðlaugsson, Jens Jóhannesson og héraðsskólinn á Núpi. 

Félagsmenn eru allir ábúendur þessara jarða. 

4. gr. 
Óheimilt er öllum, að veiða lax eða siglung í ánni nema með sérstöku, skrif- 

legu leyfi félagsstjórnarinnar. Skal þar tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og 

með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

5. gr. 

Heimilt er félagsstjórn, með samþykki meirihluta félagsmanna, að leigja ána 

alla, eða hluta af henni, einstökum mönnum eða félögum, til stangaveiði, ef sýnilegt 

þykir, að það sé hagur fyrir félagið. Þó má það leyfi eigi lengra vera, en til eins 

árs, nema lögmætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, að 
slíkt veiðileyfi yrði til umræðu. Arður af slíkri veiði skiptist milli félagsmanna 
eftir arðskrá. 

6. gr. 
Félagið ræður mann til að veita allri veiði í Núpsá forstöðu. Nefnist hann 

veiðistjóri. 

7. gr. 
Veiðistjóri annast um framkvæmd félagsveiðinnar, ræður hann mann, eða menn, 

sér til aðstoðar, eftir þörfum. Hann sér um verkun og sölu á veiðinni og færir alla 
reikninga þar að lútandi, allt þó í samráði við félagsstjórn. 

8. gr. 
Félagið starfrækir laxa- og silungaklak í Núpsá, á þeim stöðum er félagsstjórn 

velur, í samráði við fiskiræktarráðunaut. Kostnaði við það, skal jafna á félagsmenn, 
eftir þeim hlutföllum er aðskrá og gjaldskrá félagsins ákveður. Klekja skal út svo 
mörgum seiðum sem ástæður leyfa og þó aldrei færri en 100 laxaseiðum fyrir hvern 
lax er veiðist í ánni. 
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9. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn: formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: 
Formaður gengur úr eftir 1 ár, annar meðstjórnandi, með hlutkesti, eftir 2 år og 
hinn meðstjórnandinn eftir 3 ár. Síðan helst sama röð. Enginn atkvæðisbær félags- 
maður getur skorazt undan kosningu, nema lögmæt forföll banni, eða hann hafi 
verið þrjú ár í stjórn. 

  

10. gr. 
Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli funda. 

Hún ræður klakstjóra og veiðisljóra og gerir við þá samning um kaup og önnur 
kjör, til eins árs í senn. Þó getur stjórnin gert samning við þá, til lengri tíma, sam- 
kvæmt ákvörðun aðalfundar. Fela má stjórnin sama manni bæði störfin. 

Stjórnin hefir eftirlit með því, að samþykkt félagsins sé hlítt og má hún ráða 
menn sér til aðstoðar, ef með þarf, þó án sérkostnaðar fyrir félagið. Er hver rjum fé- 
lagsmanni skylt að veita slíka aðstoð án endurgjalds. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefir yfirumsjón með störfum þess og 
fjárreiðum. Hann boðar til felagsfunda og stjórnar þeim. Geti hann ekki mætt, er 
annarhvor meðstjórnenda fundarstjóri eftir vali fundarins. 

11. gr. 

Aðalfund heldur félagið í janúarmánuði ár hvert. Aðalfundur er lögmætur: 

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

efnis getið í fundarboði, 

b. sé %g félagsmanna og meiri hluti sljórnar mættur. 
Nú er fundur ekki lögmætur og skal þá boða til hans á ný með minnst þriggja 

daga fyrirvara og getur stjórnin þá ávallt ákveðið að fundur sé lögmætur. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins, á liðnu starfsári, leggur 
fram áætlun og tillögur, um starfsemi þess á næsta ári. Þá leggur hún og fram end- 
urskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið ár og úrskurðar fundurinn þá. Aðalfund- 
ur kýs stjórn, samkv. 9. gr., og tvo endurskoðendur félagsreikninga til eins árs. 
Hann kveður á um laun stjórnar og annara starfsmanna félagsins. Afl atkvæða 
ræður úrslitum mála á fundum nema um breytingar á samþykktum eða fælagsslit 
sé ad ræda. 

12 gr 2. gr. 
Aukafund heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða % félagsmanna 

æskir þess. Fundarefni skal jafnan tilgreint. 

13. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar ætið fullgerðir og end- 

urskoðaðir fyrir aðalfund og lagðir þar fram samkv. 11. gr. 

14. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði og öðrum tekjum, svo og öllum gjöldum, er af starf- 

sem félagsins leiða, skal skipt niður á félagsmenn, samkvæmt arðskrá og gjaldskrá, 

er lögmætur fundur hetir samþykkt og undirrituð er af ?% hlutum félagsmanna. 

Gildir hún til 5 ára í senn, nema *% hlutar félagsmanna samþykki að breyta henni 

fyrri. Náist ekki samkomulag um nýja skrá, þegar hin gamla hefir gilt 5 ár, skal 

hún gilda áfram, unz samkomulag næst. 

Nú verður ágreiningur um einhver þau atriði, er veiðina snerta, eða skiptingu 

arðs eða gjalda, skal þá með það farið samkvæmt 83. 85. gr. laga 28. júní 1989, um 
lax- og silungsveiði.
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15. gr. 103 
Eigi má úthluta arði, samkvæmt 14. gr. fyrri en eftir aðalfund, enda sé þá 24. ágúst 

tekjuafgangur á ársreikningi félagsins. Aðalfundur getur samþykkt að halda eftir 

allt að 30% af tekjuafgangi, er færist í félagssjóð. Verði útgjöld meiri en tekjur, skal 
jafna þeim niður á félagsmenn, eftir þeim hlutföllum er arðskrá og gjaldskrá 
ákveður. 

16. gr. 
Brot gegn sambykkt þessari varða sektum frá 100—-1000 kr. er renni í sýslusjóð. 

Auk þess skal veiði, eða andvirði hennar, gerð upptæk og renni í félagssjóð. Öll veið- 
arfæri skulu gerð upptæk sem notuð eru með ólöglegum hætti. 

17. gr. 
Samþykkt þessari verður ekki breytt nema ?%% mættra félagsmanna á aðalfundi 

samþykki breytinguna. 

18. gr. 
Félaginu má slíta ef ?%3 félagsmanna samþykkja það á lögmætum félagsfundi. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1932. sbr. 
lög nr. 79 23. júní 1936, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. ágúst 1937. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

ARÐSKRÁ OG GJALDSKRÁ 104 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Núpsár. 

Arður og gjöld skiptist milli allra þeirra jarða, er land eiga að Núpsá, eftir DJ 

þeim hundraðshlutföllum er hér greinir: 

Hundraðshlutar af 
arði eða gjöldum 

Lækur suse ennen ene enrvene 14,29 

Hólakot seen eee nn eveve 3,56 

Klukkuland 22000 ennen evrneee 14,29 

Kotnúpur 222 12,86 

Núpur með Innrihúsum ........000. 0. 32,14 

Rant seen ener vevee 11,43 

Ytrihús ............00 0 11,43 

Samtals 100,00 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1932, til þess 

að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 94. ágúst 1937. 9 gong ! gq 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 
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AUGLYSING 

um bann vid heyflutningum um landid, vegna borgfirzku saudfjårveikinnar. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 12, 12. maí 1937, um varnir gegn útbreiðslu borg- 

firzku sauðfjárveikinnar er bannað að flytja hey af svæði því, sem nær frá Héraðs- 

vötnum vestur um land að varnargirðingu frá Bitrufirði í Gilsfjörð og þaðan suður 

og austur að Þjórsá, til landshluta utan þessa svæðis. Innan þessa svæðis er ennfrem- 

ur bannað að flytja hey 1) austur yfir Blöndu, 2) austur yfir línuna Brúará Hvítá 
Ölfusá, 3) vestur yfir varnargirðingu á Snæfellsnesi og 4) norður yfir varnargirð- 

ingu milli Hrútafjarðar og Hvammsfjarðar. 

Brot gegn þessum ákvæðum varða sektum alit að 10000 krónum og skal með mál 

út af þeim fara sem almenn lögreglumál. 

Jafnframt því sem þannig er bannaður allur heyflutningur af framan tilteknu 

svæði vestan Blöndu norðanlands og Brúarár Hvítár Ölfusár sunnanlands yfir í 

aðra landshluta er hlutaðeigendum á þessu svæði bent á það til leiðbeiningar, að rétt 

er að varast heyflutninga úr syktum og grunuðum sveitum í sveitir innan svæðisins, 

þar sem sýkinnar hefir ekki orðið vart, nema þá til fóðurs handa stórgripum. 

Atvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 26. ágúst 1957. 

Evsteinn Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Jónasar læknis Krist- 

jánssonar og Hansínu Benediktsdóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dóms- og kirkjumálaráðherra 27. ágúst 1937. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jónasar læknis Kristjánssonar og Hansínu Benediktsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Jónasar læknis Kristjánssonar og Hansínu 

Benediktsdóttur“. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður árið 1926 með kr. 716.45, sem allmargir skagfirzkir vinir 

Jónasar læknis Kristjánssonar á Sauðárkróki og konu hans, Hansínu Benediktsdótt- 

ur, færðu þeim að gjöf, þá er þau hurfu frá því ráði að flytja burtu úr Skagafirði til 

Vestmannaeyja, er læknirinn átti kost á að fá veitt Vestmannaeyjalæknishérað. Sjóð- 

urinn er geymdur í Sparisjóði Sauðárkróks í sparisjóðsbók nr. 1921 og var í árs- 

byrjun 1937 kr. 1249.46. 

3. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Sauðárkróks og skulu vextirnir lagðir við höf- 

uðstólinn, auk annara innlaga, sem sjóðnum kunna að áskotnast, unz honum er varið 

samkvæmt tilgangi hans.
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4. gr. 

1937 

106 
Sjóðnum skal varið til að koma á fót gamalmennahæli í Skagafirði, þegar hann 97. ágúst 

er orðinn nógu stór til þess að dómi stjórnenda hans. Skal hælinu, ef við verður 

komið, vera fenginn staður í nánd við jarðhita, svo að hans verði not til upphitunar 

þess og annars, er með þarf á hælinu. Jafnframt skal og séð fyrir nægilegu landi til 
sarðyrkju á hitasvæðinu við hælið. Er ætlast til þess, að gamalmenni þau, sem dvelja 
á hælinu og fær eru til þess, annist garðyrkjustörf. 

ð. ST. 

Sjóðurinn skal vera undir stjórn presta Skagafjarðarprófastsdæmis svo og hælið, 

þegar því hefir verið komið á fót, enda ráða þeir alla starfsmenn hælisins. Er þess 
vænst, að þeir leitist við að afla sjóðnum tekna á þann hátt, sem hentast þykir á 
hverjum tíma. Reikningar sjóðsins skulu árlega endurskoðaðir af endurskoðend- 
um sýslusjóðsreikninga Skagafjarðarsýslu og úrskurðaðir af sýslunefndinni. 

6. gr. 

Hætti þjóðkirkja Íslands að starfa, skal sjóðnum (hælinu) stjórnað af þeim 
félagslegu samtökum í Skagafirði, sem vinna fremur öðrum að mannúðarmálum. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari. 

Sauðárkróki, 10. april 1937. 

Jónas Kristjánsson. Hansína Benediktsdóttir. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Suður-Þingevjarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Suður-Þingeyjarsýsla er eitt fjallskilafélag, sem skiptist í deildir eftir því sem 

landi hagar og fjöll og vatnsföll deila. 

Sýslunefndin ákveður takmörk deilda eftir tillögum hlutaðeigandi sveitarfélaga. 

  

2. gr. 

Sýslunefndin í Suður-Þingevjarsýslu hefir á hendi yfirstjórn allra málefna 
fjallskilafélagsins, samkvæmt gildandi sveitarstjórnarlögum, en hreppsnefndir hafa 
að öðru leyti alla stjórn og framkvæmd á fjallskilamálum deildanna. 

3. gr. 
Hver hreppsnefnd getur valið einn mann eða fleiri úr sínum flokki til að hafa 

á hendi stjórn og umsjón allra fjallskilamála hreppsins, og nefnast þeir fjallskila- 
stjórar. 

Þar sem svo hagar til, að ein fjallskiladeild tilheyrir tveimur eða fleiri hrepp- 
um, kjósa hlutaðeigandi hreppsnefndir sameiginlega fjallskilastjórn, er hafi störf 
þessi á hendi í umboði nefndanna. 

107 
1. sept.
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li. KAFLI 

Um notkun upprekstrarlanda. 

4. gr. 

Allt land skiftist í öræfi, afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir, sem áður 
hafa verið. 

Sýslunefnd getur og tekið upp nýja afrétti, ef nauðsyn ber til, eftir tillögum 

hreppsnefnda og með samþykki landeiganda. 

5. gr. 

Hver hrepsnefnd skal semja skrá yfir afrétti þá með tölu og ummerkjum, er 

hún hefir umsjón með, og rita hana í gerðabók hreppsins eða sérstaka fjallskila- 

bók. Þar skal og rita allar ákvarðanir, sem gerðar eru viðkomandi fjallskilum hrepps- 

ins, og getur sýslunefnd ávallt krafizt afrits úr bókum þessum. 

6. gr. 

Heimilt er að nota til upprekstra fyrir sauðfé afrétti alla, svo og heimalönd þau, 

er nægilegt landrými hafa og landkosti, að dómi hlutaðeigandi hreppsnefndar. Skal 

hreppsnefnd meta eða láta meta til ítölu öll slík upprekstrarlönd, er sveitinni til- 

heyra, og hafa eftirlit með því að heimalöndum sé ekki að óþörfu ofboðið með sum- 

arbeit sauðfjár. 

7. gr. 

Allir fjáreigendur, sem að dómi hreppsnefndar skortir land til sumarbeitar fyrir 

fé sitt, skulu greiða upprekstrargjald til sveilarsjóðs, er síðan greiðir hagatoll til 

þeirra landeigenda, sem upprekstur leyfa, eða fyrir verulegum ágangi verða. Skal 

hreppsnefnd ákveða gjöld þessi innan sveitar. 

Þar sem svo hagar til, að afréttir eru í eign eins eða fárra manna, ákveður 
hreppsnefnd gjöldin í samráði við þá, og getur falið þeim innheimtuna sjálfum. 

Heimilt er þeim fjáreiganda, sem upprekstrarland skortir, að útvega sér það 

sjálfur, en tilkynna skal hann það hreppsnefndinni eigi síðar en 1. maí ár hvert. Fái 

fjáreigandi þannig til uppreksturs land utan sins hrepps, ber honum eigi að síður að 

gera full fjallskil í heimasveit, því gangnaskyldan fyrir hann sem aðra skal leyst 

með samningi hlutaðeigandi hreppsnefnda (sbr. 24. gr.). 

Engum er heimilt að sleppa, eða láta sleppa, fé í heimalönd án leyfis hlutað- 

eigandi hreppsnefndar. Getur hreppsnefnd krafið hvern er það gerir, um a. m. k. 

tvöfalt upprekstrargjald. 

8. gr. 

Nú verður hreppur fyrir ágangi á afrétti eða í heimalöndum af fé úr öðrum 

hreppi, og á þá sá, er fyrir áganginum verður kröfurétt á hinn um uslagjald. 

Skylt er að sveitarstjórnir hlutaðeigandi hreppa geri með sér samning til til- 

tekins tíma um bætur fyrir uslann eftir ástæðum á hverjum stað. Greiðist slík 

uslagjöld úr sveitarsjóði. 

Takist ekki samkomulag milli hlutaðeigenda um uslagjald, má skjóta málinu 

til úrskurðar sýslunefndar og verður að hlíta hennar úrskurði. g 

9. gr. 

Sauðfé það, sem ekki má hafa í heimahögum eftir ákvörðun hreppsnefndar 

(sbr. 6. gr.), skal rekið í afrétt, eigi síðar en 10 vikur af sumri, nema ótíð og gróð- 

urleysi banni.
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10. gr. 107 
Rétt er þeim, sem bíður usla á engjum sínum af upprekstrarfé, að kæra það 1. sept. 

fyrir hreppsnefnd, og getur hann skotið máli sínu til fullnaðarúrskurðar sýslu- 
nefndar, ef ekki næst samkomulag 

11. gr. 

Nú eiga tveir eða fleiri menn upprekstrarland saman, og skiptast þá upprekstr- 

gjöld milli þeirra, eftir tiltölu hvers eins í upprekstrarlandi, þó einn leyfi upp- 
rekstur frekar en annar. 

12. gr. 

Eigi má eigandi eða umráðamaður upprekstrarlands taka hross eða sauðfé í 

landið af mönnum, er heimili eiga utan hrepps þess, er upprekstrarlandið liggur í, 
nema með samþykki hlutaðeigandi hreppsnefndar. 

Sé eigandi eða umráðamaður upprekstr: arlands óánægður með ákvörðun hrepps- 

nefndar, getur hann skotið máli sínu til sýslunefndar, er leggur fullnaðarúrskurð 
á það. 

Sú hreppsnefnd, sem telur of margt fé rekið í aðliggjandi upprekstrarland, get- 
ur og skotið því máli til fullnaðarúrskurðar sýslunetndar, náist ekki samkomulag 
við umráðamenn landsins. 

II. KAFLI 

Um fjárréttir. 

13. gr. 

Fjárréttir skiptast í aðalrétlir og aukaréttir. Aðalréttir eru nú: Hrossadalsrétt 

á Vaðlaheiði, Gljúfrárrétt í Höfðahverfi, Tungurétt og Lokastaðarétt í Fnjóskadal, 

Fellsrétt í Kinn, Litlutungurétt og Víðikersrétt í Bárðardal, Baldursheimsrétt og 

Reykjahlíðarrétt í HANNE ENA SENUR iðarétt í Reykjadal, Hraunsrétt í Að- 

aldal, Skógarétt í Reykjahverfi, Tröllarétt á Tjörnesi. Hver aukarétt heyrir undir 
einhverja aðalrétt. Á aukaré ttúm skal rétta fyrr en á aðalrétt þeirri, er aukaréttin 
heyrir undir, enda gangi úrtíningsfé þaðan til aðalréttar og dragist þar upp. 

Svslunefnd semur skrá yfir allar fjárréttir í fjallskilafélaginu. Skal þar fram 
tekið hverja afrétti og heimalönd ganga skal að hverri rétt, og hverja daga þar skal 
rétta. 

Eftirrit af skrá þessari skal senda í hvern hrepp. 

14. gr. 

Skyldir eru allir Hårelsendur, er sókn eiga að fjárrétt, að halda henni við og 
byggja að nýju. ef þörf er á. Skulu þeir leggja bar til vinnu eða verð eftir niður- 
jöfnun hreppsnefndar. Hver fjáreigandi er skyldur nd sjå sér sjålfur fyrir dilkråmi 
við þá rétt, er hann á sókn að, handa öllu því fé, er hann væntanlega heimtir þar. 
Sama gildir um þær fjallskiladeildir, er von eiga ljár á réttinni. 

Nú á maður sókn að tveimur réttum, og er hann skyldur að eiga dilkrúm í báð- 
um. Hver, sem eigi innir þann kostnað, er á hann skiftist, eða vanrækir að hafa 
nægilegt dilkrúm fyrir fé sitt, verður sekur sem um gangnarof. 

Lokið skal aðgerð rétta og dilka degi fyrir fyrsta réttardag ár hvert. 

15. gr. 
Nú þykir þörf að fjölga fjárréttum, eða færa gamla rétt á annan hentugri stað, 

og skal þá hreppsnefnd sú eða hreppsnefndir, er hlut eiga að máli, bera málið undir 

atkvæði búenda í fjallskiladeildinni á almennum fundi.
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107 Sé um aukarétt að ræða, ræður meirihluti atkvæða málinu til fullnaðarlykta, 

1. sept. en um aðalrétt þarf samþykki sýslunefndar til þess, að ákvörðunin sé gild. 

16. gr. 
Valdi rættarbygging grasnåmi eda jardusla, skal bæta bad landeiganda, ef krafizt 

er, eftir mati tveggja óvilhallra manna, er dómkvaddir séu af sýslumanni. 

Endurgjald til jarðeiganda, sem og kostnaður af matsgerðinni, telst með bysgg- 

ingarkostnaði réttarinnar. 

IV. KAFLI 

Um smölun til rúnings og fráfærna. 

17. gr. 
Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala lönd sín á vorin, eftir 

því, sem hreppsnefnd ákveður. 
Nú er jörð í eyði og enginn umsjónarmaður eða ákveðinn notandi. Verður þá 

hreppsnefnd að annast framkvæmd smölunar þar. 

18. gr. 
Hreppsnefnd hefir vald til að ákveða hvenær smala skuli á vorin til rúnings 

og frárekstrar. Ef þörf gerist, má hún skipa menn til vorgangna í afréttum. Inn- 
ansveitarfé, sem kemur fyrir við vorsmölun, skal reka bæja á milli, eftir sömu 

reglum og haustrekstra. Utansveitarfé, sem kemur fyrir við rúning, eða eftir rún- 

ing, er finnandi skyldur að rýja, ef unnt er, og einnig marka unglömb; skal hann 
gera eigendum aðvart um ullina og gera grein fyrir mörkun á lömbum. Fyrir ómak 
sitt ber honum borgun: Fyrir að rýja kind 50 aurar og fyrir að marka lamb 50 aurar, 
nema öðruvísi sé um samið, 

V. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda. 

19. gr. 
Hver búandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt á hverju hausti í sambandi 

við almenn fjallskil og eftir nánari fyrirmælum hreppsnefndar. 

Skal hreppsnefnd meta smölun þeirra heimalanda til fyrstu réttar, er notuð eru 

sem upprekstrarlönd til sumargöngu fjár, og reikna sem framlag til fjallskila vinnu 

þá, sem lögð er til smölunarinnar. Rekstur til réttar reiknast með fjallskilum. 
Hreppsnefnd getur skipað fyrir um almenna hreinsun heimalanda á haustin, 

hvenær sem henni þykir nauðsynlegt. 

20. gr. 

Nú liggja heimalönd tveggja eða fleiri hreppa saman, og skulu hlutaðeigandi 

hreppsnefndir koma sér saman um, hvernig hreinsuninni skal hagað á því svæði. 

21. gr. 
Hver búandi er skyldur að hirða fé það, er finnst í heimalöndum, eftir að hinni 

almennu hreinsun er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, er það á að ganga. Nú 

kemur fjárrekstur til manns frá næsta bæ, og er hann skyldur að reka hann tafar- 

laust áfram rétta leið, nema kvöld sé komið eða óveður, svo að eigi sé fært. Skal þá 

heita fénu eða gefa hey ella, unz fært er að reka. Hver sá, sem sleppir fjárrekstri, 

sætir sektum.
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VI. KAFLI 

Um göngur og réttun. 

22. gr. 
Hver, sem á sauðkindur, geitfé eða hross á afrétti, er skyldur að gera fjallskil 

á Þann hátt, sem hreppsnefnd ákveður, og skyldur er hver húsráðandi að inna fjall- 

skil af hendi fyrir heimamenn. 
Enginn fjáreigandi er undanþeginn almennum fjallskilum, þótt hann hafi sleppt 

fé sínu í heimaland. Þó getur hreppsnefnd undanskilið að nokkru eða öllu leyti fé 
það, sem geymt er í eyjum eða sauðheldum girðingum. 

Taki eigandi upprekstrarlands utansveitarfénað í land sitt, án leyfis hrepps- 
nefndar, setur hún átt aðgang að honum um fjallskil fyrir þann fénað. 

23. gr. 

Skipta skal hreppsnefnd upprekstrarlöndum þeim, sem hún hefir yfir að ráða, 
í leitir og kveða á um, hve marga menn þarf í leit hverja, svo og til að reka heima- 

landafé til réttar og sækja fé á réttir í öðrum sveitum. 

Skrá um þetta skal rita í gerðabók hreppsnefndar eða fjallskilabók. 

24. gr. 

Þegar hreppar fá í haustgöngum ójafna fjártölu svo að máli skiptir — hvor 

úr annars upprekstrarlöndum, þá er þeim hreppi, sem fleira fær féð, skylt að leggja 

hinum til liðsauka til gangna, nema sannað sé að gangnakostnaður á kind hverja sé 

þeim mun minni hjá þeim, er kröfuna gerir, að réttlátt sé, að hún falli niður 

Enginn hreppur verður krafinn um meiri Hösauka í göngur, en nemur þeirri 

mannatölu, sem hann þarf að senda til fjársóknar á réttir viðkomandi hrepps, ef ekki 

er sannað að fjallskilakostnaður á kind hverja sé verulegum mun minni hjá hreppi 

þeim, er féð á, en hinum. 

Undir engum kringumstæðum er skylt að leggja fram meiri liðsauka en eitt 

dagsverk fyrir hverjar 50 kindur, sem ganga ber fyrir. 

Skulu hreppar gera með sér glögga samninga um þessi viðskipti og séu þeir 

ekki uppsegjanlegir, nema með tilteknum fyrirvara. 

Ágreiningi hreppa um þessi atriði má skjóta til fullnaðarúrskurðar sýslunefndar. 

25. gr. S 
x 

Nu vanrækir einhver ad gera bau fjallskil, sem å hann hafa skipzt, og er honum 

það sjálfrátt, eða leggur ógildan mann til fjallskila, bå er bad gangnarof og vardar 

pad 10—30 krona fébåtum, er renna í fjallskilasjóð hreppsins. 

Sé brotid itrekad, tvofaldast sektirnar i hvert skipti, bå mega pær aldrei vera 
hærri en 200 kronur. Auk bess greidir så, er brytur, slikar skaðabætur, er samsvart 

fjallskilum þeim, er hann hefir vanrækt. Rétt er og að leitarforingi eða hreppsnefnd 

fái mann til að gera fjallskil í stað þess, sem gangnarof gerði, á hans kostnað, og 
falla þá skaðabætur niður. Sama gildir og um þann, er lögmæt forföll hefir. 

  

26. gr. 

Hæfan gangnamann skal álíta þann, er leitarforingi og minnst helmingur leit- 

armanna tekur gildan, þó aldrei yngri en 14 ára. Nú verður einhver leitarmaður 

sannur að óhlýðni, hirðuleysi eða handvömm, sem honum sjálfum er um að kenna, 

þá skal svo álíta, sem enginn hafi verið lagður til fjallskila í það sinn, og varðar það 

sektum og skaðabótum sem fyrir gangnarof. Nú er leitarmaður ekki talinn fullgild- 

ur, en þó eigi heim sendur, og reiknast honum þá kaup eftir mati leitarforingja og 
hreppsnefndar. 
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27. gr. 
Þrenn skulu fjallskil haust hvert. Auk þess skal hreppsnefnd heimilt, með sam- 

þykki sveitarmanna, að skipa fyrir um fleiri fjallskil, ef þörf þykir. 

Nú kemur óveður, er gangnamenn eru af stað komnir og göngur byrjaðar, svo 

að þær verða að litlu gagni eða engu, og er þá komið undir áliti hlutaðeigandi 
hreppsnefndar, hvort telja skuli að nokkrar göngur hafi verið gerðar í það sinn. 

28. gr. 
Haustgöngur skulu byrja svo snemma ár hvert, að fyrstu réttardagar á aðal- 

réttunum verði þessir: Gljúfrá-, Fells-, Litlutungu-, Skóga- og Tröllaréttum 16. 

september. Lokastaða-, Viðikers- og Reykjahlíðarréttum 17. september. Hrossadals-, 

Tungu-, Baldursheims-, Hallbjarnarstaða- og Hraunsréttum 18. september. Sjö dagar 
skulu líða á milli gangna. 

  

29. gr. 
Hreppsnefnd skal birta með umburðarbréfi, er berist sem þingboð um hrepp- 

inn, nokkru á undan fjallskilum, hvað hver fjáreigandi skal leggja til fjallskilanna. 

þar tekið fram, hvernig göngum skuli hagað í hvert skipti, tilnefndir leitarfor- 

ngjar og þeir menn, sem sendir eru á aðrar fjárréttir. Hreppsnefnd skipar réttar- 

stjóra, er hefir umsjón með réttun fjárins og sundurdrætti. Getur hann kvatt sér til 

aðstoðar svo marga menn, sem þarf til þess, að sundurdráttur fjárins gangi greiðlega. 

Óhlýðni og þrjóska gegn skipun réttarstjóra varðar sektum. 

30. gr. 
Hver fjáreigandi er skyldur til að hafa svo marga menn á þeirri arret, sem 

hann á sókn að, sem með þarf, til þess að fé hans verði dregið svo greiðlega, sem 

réttarstjóri mælir fyrir. Skal að minnsta kosti einn maður vera kominn til Téttar 

frá hverjum fjáreiganda þá réttað er og sundurdráttur byrjar, enda má enginn reka 

fé frá réttinni fyrri en honum er lokið, nema réttarstjóri leyti. 

öl. gr. 

Leitarforingjar skipa fyrir um hvernig gögnum skal haga í hverri leit. Þeir sjá 

um, svo sem unnt er, að hver gangnamaður leysi hlutverk sitt vel af hendi, og að 

fjársöfnin séu rekin með reglu til réttar í tækan tíma. Svo hafa þeir og umsjón 

með geymslu fjárins, þar til réttarstjóri tekur við því. Eru gangnamenn skyldir að 

hlýða leitarforingja, og varðar sektum sem fyrir gangnarol ef út af er brugðið. 

32. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að jafna niður á fjáreigendur í hreppnum sérstöku 

gjaldi til fjallskilasjóðs. Má þetta gjald nema allt að 3 aurum á kind. 

Heimilt er og að í fjallskilasjóð renni eftirstöðvar af skylduvinnu til fjallskila, 

sem ekki hafa unnist. Sjóð þennan geymir hreppsnefnd, ábyrgist hann og ávaxtar. 

Nú nota utansýslufjáreigendur upprekstrarland í einhverri fjallskiladeild sysl- 

unnar, og er þá hlutaðeigandi hreppsnefnd heimilt að leggja allt að þriggja aura 

gjald til fjallskilasjóðs á hverja kind, er þeir eiga í upprekstrarlandinu. 

33. gr. 

Tekjum fjallskilasjóðs má verja til að standa straum af fjallskilakostnaði, sem 

eigi verður auðveldlega inntur af höndum með skvlduvinnu, svo sem til að borg: 

aukaleitir, öræfaleitir, eftirleitargjald fyrir fjáreigendur í deildinni og utansýslu- 

fjáreigendur, þegar svo stendur á, sem segir í 92. gr., réttarbyggingar o. fl. 

Hreppsnefnd gerir fyrir 15. janúar ár hvert reikning fjallskilasjóðs, sbr. 25. gr. 

sveitarstjórnarlaganna 31. maí 1927.
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34. gr. 107 
Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, hefir hann rétt til að kæra það fyrir 1. sept. 

hreppsnefnd, er leggur úrskurð á kæru hans. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til 

sýslunefndar. Enginn getur með því að kæra skotið sér undan að inna þau fjallskil 
af hendi er honum voru gerð. 

VIN KAFLI 

Um eftirleitir. 

35. gr. 

Þá er fjallskilum er að fullu lokið, má hreppsnefnd leyfa eftirleit á afrétti, ann- 
aðhvort fyrir umsamda borgun, eða á kostnað leitarmanna sjálfra. 

36. gr. 
Nú finnur maður fé á afrétti og ber honum þá borgun eftir því er sýslunefnd 

Suður-Þingevjarsýslu hefir ákveðið eftirleitargjöldin, samkvæmt verðlagi sauðfjár 

á hverjum tíma. 

Gjöld fyrir eftirleitarfé greiðast af eiganda fjárins, nema þar sem samþykkt 

hefir verið á almennum sveitarfundi að greiða þau úr fjallskilasjóði. 

Fyrir óheimt fé, sem finnst í heimalöndum eða við smölun fjár, þó í afrétti sé, 
eftir að fjallskilum er lokið, er ekki skylt að greiða fundarlaun. 

37. gr. 
Fjárleitir á öræfum, sem ekki geta talizt til nokkurra afrétta, skulu gerðar 

eftir sömu reglum sem eftirleitir, en heimilt er að þær fari fram samtímis fjallskilum. 

VII. KAFLI 

Um fjármörk. 

38. gr. 
Hver maður skal einkenna fé sitt með glóggu marki á eyrum, en ef soramarkað 

er, þá með brennimarki á hornum eða klaufum. Yngri menn en 14 ára mega ekki 

taka upp fjármörk né nota. Enginn má eiga né nota nema eitt fjármark. 

Um markaréttindi fer sem í lögum er ákveðið. Hver fjáreigandi er skyldur að 

auðkenna fé sitt á vinstra horni með þessum sveitabrennimörkum: 

Tjörnesshreppur ......... b 2 

Húsavíkurhreppur #.......... b 3 

Reykjahreppur .........0 b 4 

Aðaldælahreppur 20... ÞS 

Reykdælahreppur .......... b 6 

Skútustaðahreppur ............... Þ7 

Bárðdælahreppur #........0.... Þs 

Ljósavatnshreppur .............. b 9 
Hálshreppur 20... Þ 10 

Flatevjarhreppur ........... P 11 

Grýtubakkahreppur .................. b 12 

Svalbarðsstrandarhreppur ............ Þ 13
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107 39. gr. 
1. sept. Öll fjármörk sýslunnar skal rita í eina skrá, er sýslunefnd semur, og skal prenta 

hana svo oft, er sýslunefnd álítur þurfa, og útbýta meðal búenda í fjallskilafélaginu. 
Hver búandi er skyldur að geyma markaskrána meðal þeirra heimilisskjala, er 

fylgja býli hans, og skila næsta ábúanda, þá er hann flytur af jörðinni. 

Vilji menn taka upp eða nota mörk, sem eigi standa í markaskránni, skulu þeir 

fá til þess leyfi markadóms Þingeyjar- og Eyjafjarðarsýslu og auk þess birta það 
Lögbirtingablaðinu og senda lýsingu þess til hreppsnefnda í næstu sveitum. 

IX, KAFLI 

Um óskilafé. 

40. gr. 

Réttarstjóri annast um, að öll ómörkuð lömb, sem koma fyrir í réttum, séu dreg- 

in í sérstakan dilk, þar sem eigi er annað fé, og mönnum gefinn kostur á að láta 

lambsmæður helga sér lömbin. Þeir ómerkinsar, sem ekki spyrjast upp, teljast sem 

óskilafé. Óskilafé, sem ekki finnast eigendur að, skal hreppsnefnd hirða og senda 

lýsingu af í næstu sveitir. Það fé, sem óútgengið er á hausthreppamóti, seljist við 

uppboð af hlutaðeigandi hreppstjóra. 
Fé því, sem þannig er selt, skal hreppstjóri lýsa í Lögbirtingablaðinu. 

Hafi enginn sannað eignarrétt sinn á fénu innan sex mánaða, frá birtingu aug- 

lýsingarinnar, fellur verð þess í sveitarsjóð að frádregnum kostnaði. 
Ef sérstök ástæða þykir til, getur hreppstjóri bannað að farga slíku uppboðsfé 

fyrr en liðinn er sá tími, sem eigendum er ætlaður til að sanna eignarrétt sinn. 

X, KAF LI 

Um fjårrekstra. 

41. gr. 
Þegar sauðfé er rekið um hérað, skal þess gætt, að rekstri hverjum fylgi nægi- 

lega margir og duglegir rekstrarmenn, svo að sem minnstur bagi verði að fyrir þá, er 

lönd þau eiga, sem um er rekið eða í er áð. Eigi má leggja upp með slíka rekstra að 

morgni fyrr en markljóst er orðið, og eigi halda áfram að kveldi eftir að fer að 
skyggja, nema brýn nauðsyn beri til. 

Allt fé í sláturfjárrekstrum 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. Rekstrarmönnum ber að gæta þess vandleg jú að annað fé lendi eigi 

saman við reksturinn, en verði það, skulu þeir, þegar þeir verða þess varir, draga það 

fé úr rekstrinum og annast um, að það komist í átthaga sína, eigendum kostnaðar- 

laust. 

Skaða, sem hlyst af því, að út af þessu er brugðið, ber eiganda eða umsjónar- 

manni rekstursins að greiða eiganda fjárins, en sannist það, að skaðinn stafi af skeyt- 

ingarleysi rekstrarmanns, skal hann auk þess sæta sektum. 
Skylt er sláturhúsum að láta fara fram markskoðun á öllu fé, sem þar er leitt 

til slátrunar.
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XI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

42. gr. 

Sýslunefndin sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum. 
Ennfremur geta einstakir menn komið sér saman um, að leggja slík ágreinings- 

mál undir úrskurð sýslunefndar. 

43. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10. -200 kr. eftir málavöxtum, er 

renni í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið, eða í sýslusjóð. 

44. gr. 
Mál, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal fara með sem almenn 

lögreglumál. 

45. 

Með reglugerð þessari er numin úr 

sýslu vestan Jökulsár frá 15. ágúst 1929. 

sr. 
gildi Fjallskilareglugerð fyrir Þingevjar- 

gq 

Reglugerð þessi, sem svslunefnd Suður-Þingevjarsýslu hefir samið og samþykkt 

samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. september 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

um vörzlu alifugla á Hólmavík. 

Í. gr. 

Hver húsráðandi á Hólmavík, sem á alifugla, svo sem hænsni, gæsir og endur, 

skal skyldur til að gevma þá í þar til gerðum girðingum eða húsi svo öruggt sé að 

þeir gangi ekki lausir á tímabilinu frá 1. maí til 30. september ár hvert. Þó má 

hleypa þeim í fjöru þann tíma, þar sem þannig hagar til, að þeir geta engan átroðn- 

ing eða óskunda gert öðrum. 

2. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 5100 krónum, sem renna í sveit- 

arsjóð 

3. gr. 

Með mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal farið eins og almenn lögreglu- 

mál. 

Samþykkt þessi, sem samin er af hreppsnefnd Hrófbergshrepps og samþykkt af ð 3 Pl S 
sýslunefnd Strandasýslu, er hér með staðfest samkvæmt lögum nr. 32 4. júní 1924, til 

að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Dóm- og kirkjumálaráðuneytið, á. september 1937. 

Hermann Jónasson. Ep ; 
Gustav A. Jónasson. 
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Opnir 

róðrar- 

bátar og 

búnaður 

þeirra. 

Opnir vél- 

bátar sem 

stunda 

fiskveiðar. 
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REGLUR 

um skoðun á opnum bátum. 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 93 3. maí 1985, um eftirlit með skipum, eru hér 
með sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 
Þegar skoðaðir eru opnir bátar, skal þess gætt, að báturinn sé vatnsheldur og 

vel traustur, að stýrið sé traust og svo um það búið, að það geti ekki hrokkið upp 
at þótt öldugangur sé, að bátnum fylgi traustar árar og að minnsta kosti tvær vara- 
árar, að ræðin séu traust og hentug og sömuleiðis sigla og segl, é það hatt. 

Hver bátur skal hafa n: egilega mörg austurtrog eftir st Sd sinni. Ennfremur 

góðan kompás, ljósker, bárufleyg, stjóra og streng og vatnskút hæfilega stóran. 

2. gr. 

Þegar skoðaður er opinn vélbátur, sem stundar fiskveiðar, skal þess gætt, að 
báturinn sé vatnsheldur og traustur. Styrið skal vera traust og svo um það búið, 
að það geli ekki hrokkið upp af þótt öldugangur sé. Þess skal ennfremur gætt að 
seyming sé í góðu lagi og að ekki sé fúi í bátnum. 

Undirbygging vélarinnar skal vera traust og vel til hennar vandað. Frá stefnis- 
pípunni skal tryggilega gengið og þess gætt að afturstefnið sé hæfilega þykkt, svo 
það veikist ekki við gegnumborun fyrir stefnispípunni. Óskert efni utan við stefnis- 
pípuna má hvergi vera minna en 17%% sinnum súðarþykktin. 

3. gr. 
Vélinni skal tryggilega komið fyrir í bátnum, og svo um hana búið, að vatn geti 

ekki orsakað gangtruflun. Húsið yfir vélinni skal gert vatnshelt, verði því við 
komið. Fram- og afturþil vélarhússins skal svo útbúið, að sjór ge ti ekki komizt til 
vélarinnar fljótara en svo, að austurdælan á vélinni hafi við að dæla, svo að aust- 

urinn geti ekki orsakað gangtruflun. Sé op á framhliðinni vegna gangsetninss- 
sveifarinnar skal því fljót- og auðlokað, t. d. með dragloku. 

Undir kasthjóli vélarinnar skal vera kassi, sem varnar austrinum að ná til 
þess. 

4. gr. 
Frá eldsneytisgeyminum skal tryggileg: 1 gengið. Á honum eða við hann, á elds- 

neytispípunni, skal vera sruggskál, með síu í og krana á botni, svo að unnt sé að 
hleypa vatni úr henni. Sé benzin notað til gangsetningar á vélinni, eða til elds- 
neytis, má ekki geyma það í vélarrúminu. 

Frá botnkrananum skal vel gengið og hann festur á Þbátshliðina með gegn- 

reknum skrúfboltum, eða á annan öruggan hátt. 
Frá útblásturpípunni skal svo gengið, að ekki stafi frá henni brunahætta. 

Ligsi útblásturspípan með skipshliðinni, og nái aftur úr bátnum, skal hún ein- 

angruð þar sem hún liggur nærri tré, sé hún ekki vatnskæld. 

5. gr. 
Opinn vélbátur, sem er 3 rumlestir brúttó, eða stærri, skal vera með fleyti- 

sögnum, (loftkössum), hæfilega stórum til að halda bátnum á floti, þótt hann 
fyllist af sjó. Skulu fleytigögnin vera úr kopar, eir eða galvaniseruðu járni (zink má
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ekki nota) og má telja að einn rúmmetri beri sem næst 900 kg. Þykkt efnisins má 109 
ekki vera undir 0,6 mm. 17. sept. 

6. gr. 
Opnir vélbátar skulu hafa: Siglu og segl, hæfilega stór, 2 árar, 3 ræði, vökva- 

kompás, þokulúður, samsett ljósker (rautt og grænt) og hvítt ljósker svo sem 
einum metra ofar, eina skjólu, eina eða tvær handdælur, eftir því hvernig vélar- 
rúminu er komið fyrir, bárufleyg með 4 lítrum af smurningsolíu, eða annan full- 
gildan útbúnað til að lægja með brotsjói, vatnskút, bátsfesti, meðalakistu nr. 1, 
stjóra hæfilega þungan og að minnsta kosti 30 faðma langan kaðal með nálægt 3 
faðma keðju við endann. Lengd kaðalsins skal valin með tilliti til dýpisins á því 
svæði sem bátnum er ætlað að vera á. 

Á bátnum skal vera málað nafn hans, heimilisfang, umdæmisbókstafir og -tölur. 
Allir fiskibátar eiga að hafa mælingarbrét og fiskveiðaskírteini. 

7. gr. 
Opnir farbega- og flutningabåtar skulu fullnægja framangreindum ákvæðum Opnir far- 

um opna vélbáta, er stunda fiskveiðar, að því er snertir styrkleika bátsins og fyrir- þega- og 
komulag, eftir þeim ferðum, sem bátnum er ætlað að vera í, hvort heldur það er vöruflutn- 
nilli skips og lands, í innfjarð: irsiglingu eða á vötnum. ingabátar. 

Útbúnaður opinna farþega- og vöruflulningabáta skal vera sem hér greinir: 
2 árar, 3 ræði, samsett ljósker (rautt og grænt) og hvitt ljós einum metra 

ofar, 2 skjólur eða 2 austurtrog, handdæla, b: ítsfesti hæfilega gild og löng, stjóri 
með 3 faðma keðju og streng ekki styttri en 30 faðmar. 

Sé báturinn yfirbyggður, eða hafi ekki siglu né segl og verði heldur ekki róið, 
skal hann auk greinds útbúnaðar hafa slökkvitæki og 2 varahlöð, 6 flugelda, 6 
rauð blys, hvorttveggja í vatnsheldum kassa, bjarghring með bandi í, þokulúður, 
krókstjaka og meðalakistu nr. 1. 

Ennfremur skulu vera nauðsynleg handrið, og séu farþegar í lokuðu skýli, skal 
það vel lyst og loftræst. 

Farþega- og vöruflutningabátar skulu hafa mæ lingarbréf. 

8. gr. 
Opinn vélbátur skal hafa þessi verkfæri og varahluti: 
Hamar, 2 skiptilykla, töng, bjöl, meitil, Í mótorkerti, sé benzinmótor í bátnum, 

en einn glóðarhaus eða kúlu sé það steinolíumótor, einangrunarband og hæfilega 
mikið af þétti (pakning). 

Reglur þessar öðlast gildi 1. janúar 1938 og koma í stað 91. gr. tilskipunar nr. 
43 frá 20. nóvember 1999, um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra. 
Birtast þær hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 17. september 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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110 AUGLÝSING 
23. sept. . . , sr , , . , . . 

um staðfestine dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á samþykkt um viðauka við 

lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað nr. 82 24. sept. 1929. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1899, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglu- 

samþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eftirrituð 

SAMÞYKKT 

um viðauka við lögreglusamþvkkt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá kl. 10 á kvöldin til kl. 7 á morgnana, má ekki blása á eimpípu í 

bænum né á höfninni. 

a
 

2. gr. 

Bannað er að nota sirenuflautu í bænum nema sem brunaboða. 

3. gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 23. september 1987. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson 

111 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Jóns Ólafssonar, 

bankastjóra, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 
30. sept. 

30. september 1937. 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Jóns Ólafssonar bankastjóra. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður Jóns Ólafssonar bankastjóra“ og er stofnað- 

ur með 2000 kr. minningargjöf frá Ólafi kaupmanni Ólafssyni í Reykjavík. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal geymdur í Söfnunarsjóði Íslands og skipa stjórn sjóðsins á hverj- 

um tíma sömu menn og sitja í stjórn Dýraverndunarfélags Íslands. 

3. gr. 

Gjafir er sjóðnum kunna að áskotnast skulu leggjast við höfuðstól hans óskertar. 

Alt að helmingi ársvaxta höfuðstóls, þó aldrei meira en 200 krónum, má árlega
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verja til verðlauna fyrir ritgerðir um dýraverndun, eða önnur skyld efni, sem birt- 111 

ar verða í Dýraverndaranum, málgagni Dyraverndunarfélags Íslands, og dæmir 30. sept. 
sjóðsstjórnin um hvaða ritgerðir eru verðlaunahæfar og hve hátt þær skuli verð- 

launaðar. 

Í fyrsta tölublaði „Dýraverndarans“ ár hvert skal stjórn sjóðsins vekja athyggli 
manna á veitingu verðlauna þessara og hvetja menn til að semja verðlaunaritgerðir, 
annað hvort um ákveðið efni eða sjálfvalið. 

Sá hluti ársvaxta, sem eigi er varið til verðlauna, leggst við höfuðstólinn. 

< 

4. gr. 
Þegar sjóðurinn er orðinn 20000 krónur, má sjóðsstjórnin, auk þeirra 200 króna, 

sem verja má til verðlauna fyrir ritgerðir um dýraverndun samkv. 3. gr., verja allt 
að hálfum ársvöxtum sjóðsins til eflingar almennri dýraverndun í landinu, með verð- 
launum fyrir góða meðferð á dýrum, styrkveitingu til dýrahælis í Reykjavík eða með 
öðru móti sem sjóðsstjórnin telur heppilega. Þó skal á hverju ári leggja að minnsta 
kosti 300 krónur af ársvöxtunum við höfuðstól sjóðsins, unz hann er orðinn 50000 kr. 

5. gr. 
begar sjodurinn er ordinn 50000 kr. må verja % hlutum årsvaxta hans samkv. 

fyrirmælum 4. gr. en %o hluti ársvaxtanna skal lagður við håfudstålinn unz sjédur- 
inn er orðinn 100000 kr., má þá verja öllum ársvöxtunum samkv. 4. gr. að undan- 
skildu því tillagi til höfuðstóls, sem Söfnunarsjóður kann að krefjast lægst. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal birta sjóðsreikningana á hverju 

ári í B-deild stjórnartíðindanna og auk þess í „Dýraverndaranum“, eða því blaði sem 
þá er málgagn dýraverndunarstarfsemi í landinu. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. æ > >» 7 

Reykjavik, 14. september 19837. 

Ólafur Ólafsson. 

REGLUGERÐ 112 
27. okt. um loðdýrarækt. 

1. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefir yfirumsjón með allri loðdýrarækt í landinu. 

2. gr. 
Loðdýr nefnast öll þau dýr, sem ræktuð eru eða alin vegna verðmætis skinnanna eingöngu eða 

aðallega, svo sem refir (vulpes), merðir (mustelidae) t.d. venjulegur mörður, sundmörður (mink), 
pekan, safali o. fl, otrar (lutridae), Þvottabirnir (proevon lotor), hérar (lepus) t. d. venjulegir 
hérar, kanínur o. fl, nútríur (mvopotamus coypu), bjórar (castoridae), íkornar (seiurus) o. s. frv. 

Verði ágreiningur um hvort einhver dýrategund, sem hér er ekki talin, skuli teljast til loð- 
dýra eða ekki, sker landbúnaðarráðherra úr. 

3. gr. 
Loðdýrarækt og loðdýrabú nefnist, ef loðdýr eru haldin til tímgunar og uppeldis af ræktuðum 

stofni, en loðdýraeldi, ef loðdýr eru alin um stundarsakir vegna skinnaframleiðslu eingöngu eða
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adallega. Loddyragardar nefnast girdingar og búr, sem loðdýr eru geymd í, en aðhald, þar sem þau 

eru höfðu í ógirtum eyjum. 

4. gr. 

Hver sá, er stunda vill loðdýrarækt eða loðdýraeldi, hér á eftir nefndur leyfisbeiðandi eða 

leyfishafi, skal fá til þess leyfi viðkomandi hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, sem hér á eftir 

eru nefndar leyfisveitandi, enda hlíiti leyfisbeiðandi í öllum greinum lögum og reglugerð um loð- 

dýrarækt og loðdyýralánadeild. 

Heimilt er leyfisveitanda að synja um leyfi, en láta skal hann þá leyfisbeiðanda í té skriflegar 

ástæður fyrir synjuninni. Getur þá leyfisbeiðandi skotið máli sínu til landbúnaðarráðherra, en hann 

leggur fullnaðarúrskurð á málið, eftir að hafa leitað álits ráðunautar í loðdýrarækt. Þegar leyfi er 

veitt, skal leyfisveitandi þegar tilkynna það hlutaðeigandi hreppstjóra eða lögreglustjóra. 

5. gr. 

Hreppur hver eða bæjarfélag er sérstakt leyfisumdæmi og leyfi skv. 4. gr. gildir aðeins í því 

leyfisumdæmi, sem það er veitt í. 

Hreppstjórar í hreppum og lögreglustjórar í kaupstöðum, hér á eftir nefndir gæzlumenn, 

skulu hafa eftirlit með því, hver í sínu umdæmi, að hlýtt sé ákvæðum laga og reglugerðar um loð- 

dýrarækt. 

Hafi gæzlumenn sjálfir loðdýrarækt eða loðdýraeldi, skipar viðkomandi leyfisveitandi sér- 

stakan gæzlumann fyrir bú þeirra, um leið og leyfið er veitt eða svo fljótt, sem við verður komið. 

Skal það vera aðalregla, að gæzlumaður, sem þannig er skipaður, sé ekki sjálfur loðdýraeigandi. 

6. gr. 

Leyfi skal gefa á þar til gerð eyðublöð, er landbúnaðarráðuneytið gefur út og lætur leyfis- 

veitendum og gæzlumönnum í té eftir þörfum, endurgjaldslaust. Þegar leyfisbréf er útfyllt, skal 

það sýna ótvírætt: 

a. Fullt nafn og heimilisfang leyfishafa. 

isumdæminu á að reka búið. 

  

b. Hvar í ley 

ce. Hvernig eign er háttað á búinu: einstaklingseign, séreign einstaklinga (samlagsbú), sameign 

einstaklinga (sameignarbú), samvinnufélagsbú, hlutafélagsbú o. s. frv. 

d. Fyrir hvaða tegundir loðdýra leyfið gildir. 

e. Hvort leyfið er veitt til loðdýraræktar eða loðdýraeldis. 

f. Hvort geyma skal dýrin í loðdýragarði eða í aðhaldi. 

g. Að leyfishafi hafi skuldbundið sig til að hlíta þeim lögum og reglum, er í gildi verða á hverj- 

um tíma um loðdýrarækt eða eldi. 

h. Hver sé gæzlumaður búsins. 

7. gr. 
Eyðublöð þau, er um getur í 6. gr., skal gefa út bæði á lausum blöðum og í heftum. 

Þegar leyfi er veitt, skal gera 3 samhljóða leyfisbréf, eitt í hefti, er leyfisveitandi geymir, hin 

á laus blöð, er leyfisveitandi sendir gæzlumanni. 

Nú hefir zlumanni borizt leyfisbréf, samkvæmt framansögðu, og skal hann þá þegar færa afrit 

af því inn í eyðublaðahefti, er hann geymir, og leyfisbréfin, sem hann tók á móti, skal hann geyma 

þar til úttekt samkvæmt 8. gr. hefir farið fram á hlutaðeigandi loðdýrabúi. Afhendir hann þá leyfis- 

hafa annað leyfisbréfið, en sendir ráðunaut í loðdýrarækt hitt eintakið. 

    

   

8. gr. 

Óheimilt er leyfishafa að taka dýr í loðdýragarð eða aðhald, fyr en úttekt gæzlumanns hefir 

farið fram. 

Þegar leyfishafi hefir gengið frá loðdýragarði eða ákveðið aðhald, skal hann tilkynna það gæzlu- 

manni og óska úttektar. Skal gæzlumaður þá strax fara á staðinn og fullvissa sig um, hvort varzla 

sé svo örugg að fullnægt sé ákvæðum reglugerðar þessarar. Sé vörzlunni í einhverju ábótavant, skal 

gæglumaður krefjast lagfæringar á því, áður en hann afhendir leyfishafa leyfisbréf það, er um getur 

í 7. gr., en afhending þess, með áritun gæzlumanns, ber að skoða sem skilríki fyrir því, að varzla 

sé örugg, er úttekt fór fram. 

Sé loðdýragarður fluttur eða stækkaður eða skipt er um aðhald, innan sama leyfisumdæmis, 

gildir hið sama um úttekt og um töku dýra í aðhald, sem að framan greinir.
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Verði ágreiningur um úttekt eða síðari skoðun milli gæzlumanns og leyfishafa, skulu þeir bera 
málið undir leyfisveitanda til úrskurðar. 

9. gr. 

Flytji leyfishafi bú sitt í annað leyfisumdæmi, skal hann tilkynna það gæzlumanni og á þá jafn- 
framt tétt á að hann skrifi upp á leyfisbréfið vottorð um Það, hvernig leyfishafi hefir farið með 
leyfi sitt í því umdæmi, er hann flytur úr. Skal leyfishafi láta leyfið þannig áritað fylgja nýrri 
leyfisbeiðni. 

  

Um leyfi í öðru leyfisumdæmi, eða fyrir nýjan eiganda bús, sem áður er veitt leyfi fyrir, gildir 
allt hið sama sem um nýtt leyfi samkvæmt 7. og 8. gr. væri að ræða. 

Leggist bú niður, eða skipti um eigendur, skal skila leyfisbréfi, og tilkynna hlutaðeigandi gæzlu- 
manni breytingarnar, en hann tilkynnir loðdýraræktarráðunaut breytingarnar. 

10. gr, 

Fyrir úttekt á nýjum eða fluttum loðdýragörðum og á aðhaldi, sem eins stendur á um ber 
leyfishafa að greiða gæzlumanni 10 — tíu — krónur þegar að lokinni úttekt. Á sama hátt skal greiða 
5 — fimm — krónur fyrir úttekt á stækkun loðdýragarðs. Sé á sjó að fara til úttektar, getur gæzlu- 

maður krafizt að leyfishafi leggi til farkost á sinn kostnað. 

11. gr. 

garð eða aðhald að lokinni úttekt, skv. 8. gr., og skal þá 

gæzlumaður hafa vakandi auga á, að öruggri vörglu sé vel við haldið. Ber honum í því skyni að 

  

Nú hafa loðdýr verið tekin í loðdyr: 

skoða hvern loðdýragarð í sínu umdæmi einu sinni á ári (aðalskoðun) á þeim tíma, er loðdýraræktar- 
ráðunautur ákveður. Auk þess skal gæzlumaður gera tafarlaust aukaskoðun á loðdýragarði eða 
aðhaldi, ef hann fær grun um, að áfátt sé um örugga vörzlu vegna skemmda, trassaskapar eða af 
öðrum ástæðum, og er hverjum manni rétt, er telur vörzlu ótrygga, að gera gæzlumanni aðvart um það. 

Fyrir aðalskoðun, samkvæmt þessari grein, ber leyfishafa að greiða gæzlumanni kr. 0,25 fyrir 
hvern fullorðinn ref og kr. 0,10 fyrir önnur loðdýr fullorðin, þó aldrei minna en kr. 3,00 fyrir hvert bú. 
Fyrir aukaskoðun skal greiða gæ 

  

lumanni eftir sömu reglu, þó eigi minna en kr. 5,00 fyrir hvert bú. 

Þó skal leyfishafi vera gjaldfrjáls fyrir aukaskoðun, ef hún reynist ástæðulaus, og sé hún gerð 

vegna framkominnar umkvörtunar eða kæru, getur gæzlumaður krafið þann, er kvartaði eða kær- 

una bar fram, um tvöfalt skoðunargjald. 

12. gr, 

Vanræki leyfishafi eða þrjózkist við að fullnægja kröfum gæzlumanns um örugga vörzlu, skal 
gæzlumaður tilkynna það hlutaðeigandi leyfisveitanda og getur hann þá látið framkvæma nauðsyn- 
lega viðgerð á kostnað leyfishafa eða svipt hann leyfi til loðdýraræktar, ef hann lætur ekki skipast 
við ítrekaðar umvandanir. 

Nú er leyfishafi sviptur leyfi til loðdýraræktar samkv. framansögðu og getur hann þó skotið 
því máli til landbúnaðarráðherra, er leggur fullnaðarúrskurð á málið, að fengnum tillögum ráðu- 
nautar í loðdýrarækt. 

13. gr 
Auk þess eftirlits með loðdýragörðum og aðhaldi, er að framan greinir, skal ráðunautur, eða 

fulltrúar hans, er þeir ferðast milli loðdýrabúa til leiðbeininga við merkingar eða annað, hafa eftir- 

lit með því, að ákvæðum laga og reglugerðar sé fylgt. Ber þeim að leiðbeina um það, er ábótavant 
kann að vera í vörzlu, og sé ekki strax bætt úr því, skulu þeir tilkynna það gæzlumanni og gengur 
hann þá eftir að úr því sé bætt, samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 

14. gr. 

Óheimilt er að geyma loðdýr öðruvísi en í fulltryggum loðdýragirðingum, eða annari öruggri 
vörzlu. Öll loðdýr skulu flytjast milli garða í öruggu búri. Ef loðdýr eru geymd í aðhaldi, skal skylt 
að flytja þau í örugga vöræzlu eða lóga þeim, hvenær sem hætta þykir á, að dómi hreppsnefndar eða 

bæj i 

  

rstjórnar, að þau kunni að sleppa úr adhaldinu, svo sem vegna Ísalaga. 

15. gr. 

Fyrir loðdýr, sem haldin eru í loðdýragörðum, skal hafa tvöfalda vörzlu, þ. e. girðingar og búr. 

  

Í loðdýragirðingu skal hafa galvaniserað virnet,fest á girðingarstólpa með galvaniseruðum lykkj- 

26 
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um (á tréstólpa) eða galvaniseruðum bindivír, klaufnöglum (splittum) eða teinum (á járnstólpa). Þar 

sem virnet er notað í búr, skal það einnig vera galvaniserað og fest á grind með galvaniseruðum lykkj- 

  

um eða með galvaniseruðum vír. Samskeyti neta skal vefja saman með galvaniseruðum bindivir, 

Hornstólpa loðdýragirðinga skal eigi hala grennti en 10 < 10 em. og aðra stólpa eigi grennri en 

5 > 10 em. ef tréstólpar eru, og sem þessu svarar að styrkleika, ef stólpar eru sívalir. 

Séu járnstólpar úr vinkiljárni, T- eða 1-járni notaðir, skal miðað við tréstólpana þannig, að álit- 

ast megi, að járnstólparnir hafi eigi minna viðnámsþol en hinir. 

Þar sem vírnet eru skeytt saman eða jaðrinum hleypt í jörð niður í girðingum þessum, skal vefja 

þau vandlega saman með þjálum, galvaniseruðum Þbindivír 

Hlið á loðdýragirðingum skulu eigi ótryggari vera, að öllum frágangi og gerð, en girðingin 

sjálf og lokuð með öruggum lás. Girðingarstólpar skulu vel festir í jörð og stagaðir niður eftir 

þörfum með sterkum galvaniseruðum vír, svo að öruggt þyki, að girðingin haggist ekki af veðrum, 

frosti eða annari áreynslu. 

16. gr. 

Að öðru leyti en að framan greinir fer um gerð loðdýragirðinga eftir því hver loðdýr skal í 

  

henni geyma þannig 

a. Refir. 

Hæð girðingarinnar sjálfrar skal vera að minnsta kosti 1,85 m., gildleiki netsins eigi minni en 

nr. 17 (1,4 mm.) og möskvavídd þess í mesta lagi 18 mm. Millibil stólpa mest 3 m. 

Yfir girðinganetinu sjálfu skal hafa loftskör úr samskonar neti, að minnsta kosti 0.4 m. breiða 

og þannig setta ofan á girðinguna, að skörin myndi sem næst 120 horn við hana innanverða, og sé 

skörin fest á stakar spækjur. 

Standi refagirðing á klöpp, skal hlaða að henni grjóti, svo að öruggt megi telja að dýrin komist 

ekki undir hana, þótt þau sleppi úr búrunum. Standi girðingin ekki á klöpp, skal festa neðan á girð- 

inguna vírnetsskör ei mjórri en 0,.4 m. og grafa hana í jörðu skáhalt, innanvert við girðinguna. 

  

bi 

Í þessa skör má hafa hænsnanet. 

b. Sundmerðir (minkar). 

Hæð netsins skal vera að minnsta kosti 0,8 m. Gildleiki vírsins eigi minni en nr. 16 (1,6 mm.) 

og möskvavídd í mesta lagi 26 mm. (1 þuml.). Milibil stólpa mest 2,5 m. Yfir þessu neti og fest við 

það með galvaniseruðum bindivír skal vera galvaniseruð járnplata, eigi mjórri en 0,35 m. og þar 

yfir 2 galvaniseraðir gaddavírsstrengir. i 

Hvort sem marðagirðing stendur á klöpp eða lausari jardvegi, skal hafa virnetsskår, eins og á 

refagirðingu, neðan á hliðarnetinu, og grafa hana í jörðu, ef á lausu er, en bera grjót á skörina ef 

hún á klöpp eða um búið á annan jafntryggan hátt, þannig, að dýrin komist ekki undir 

  

skörina. 

c. Þvottabirnir. 

Hæð girðingarnetsins skal vera að minnsta kosti 2 m. gildleiki vírsins eigi minni en nr. 14 

(2 mm. og möskvavídd í mesta lagi 52 mm. Millibil stólpa mest 2,5 m. Yfir girðingunni allri skal 

hafa vírnet af sömu gerð og skal því haldið uppi með stoðum og bitum eftir þörfum 

Undir girðinguna skal og setja vírnetsskör, úr samskonar neti og á sama hátt sem undir refa- 

girðingu á lausum jarðvegi, en eigi skal hún mjórri vera en Í m. 

d. Nútríur og kanínur. 

Girðinguna skal gera eins og sagt er um refagirðingar, en þó má virnetið vera grennra en bar 
  

segir, og allt niður í sama gildleika og gerð sem hænsnanet. 

vörzlu loð- 

  

Heimilt er loðdýraræktarráðunaut að gera eða láta gera tilraunir með aðra gerð 

dýra en að framan er lýst. 

17. gr. 

Búr, fyrir þær loðdýrategundir, sem um getur í 16. gr, skulu háð þeim ákvörðunum og tak- 
  mörkunum, er hér greinir: 

a. Refabúr. 

Refabúr mega vera laus eða föst og standa á jörð eða stólpum. Skulu þau þá fest þannig niður 
   

með stögum eða á annan hátt, að öruggt megi telja, að þau geti ekki fokið. Í refabúrum skal hafa 

grind úr tré eða vinkiljárni. Trégrind má eigi grennri vera en 5X 10 sm. en í þverslár og sperrur má 

þó hafa grennri viði. Sé grind úr járni, skal hún hafa tilsvarandi burðarþol. 

Á grindina skal strengja galvaniserað virnet og festa á þann hátt, er áður getur (15, gr.). 

Vír í botnneti búrsins skal eigi vera grennri en nr. 16 og möskvavídd eigi meiri en 40 mm. ef 

netið hvílir á jörðu, og eigi meiri en 25 mm. ef netið er á lofti.
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Vír á hliðum og þaki má vera nr. 16 og möskvavídd 50 mm. 

Hurð skal hafa á hverju búri úr sama efni eða öðru Jafntryggu og örugga loku fyrir. 

  

Séu gotkassar við búrin, skal þeim svo tryggilega lokað, að öruggt sé, að dyrin komist ekki 
úr þeim. 

Minnsta stærð refabúra fyrir 1 dýr má vera botnbreidd 1,1 m. lengd 5 m., hæð 1,82 m. enda 
standi þá gotkassinn utan við búrið. Sé sotkassinn í búrinu, skal lengdin vera að minnsta kosti 
6 m. Rétt er, að hliðar og gaflar gangi nokkuð að sér að ofan. 

Milli búra skal eigi hafa minna bil en 0,5 m. og eigi skulu þau standa nær ytri girðingu en 2 m. 
b. Marðabúr (minkabúr)- 

Marðabúr skal gera úr trégrind og galvaniseruðu vírneti. með áföstum gotkassa. Tré- 
grindin skal vera svo traust, að búrunum stafi eigi hætta af ofviðrum eða snjóþyngslum og þannig 
fest í jörðu, að þau geti ekki fokið. Virnet í marðabúrum skal eigi grennra vera en nr. 17 og möskva- 
vídd eigi meiri en 26 mm. Dvra- og lokaumbúnaður á búrum og gotkössum skal vera þannig 
gerður, að þægilegt sé að komast í búr og kassa, án þess að hætta sé á, að dýrin sleppi út. 

c. Þvottabjarnabúr. 

Búrin skulu gerð úr sterkri trégrind og með palli í botni. eigi viðaminni en úr venjulegum gólf- 
borðum. Á grindina skal strengja vírnet eigi grennra en nr. 16 (1,6 mm.) og að möskvavídd eigi 

  

meir en 26 mm. Festing vírnetsins á grindina og samskeyti vírnetsins skulu vera sérstaklega 
vönduð. 

Gotkassa skal hafa inni í búrinu. Hurðir allar skulu læstar með lás. 

d. Kanínubúr og nútríubúr. 

Búr (eða kassa) með læsingu fyrir má hafa af þeirri gerð, er eigandi telur heppilegasta, en þó 
eigi þannig, að heilbrigði dýranna stafi hætta af. að áliti sæzlumanns. 

18. gr. 

Verði síðar leyfður innflutningur og ræktun annara loðdýra, en nú var getið, skal jafnskjótt 

   sem til þess kemur setja með reglugerð ákvæði um örugga vörzlu Þeirra loðdýrategunda. 

  

19. gr. 

Bannað er að gera loðdýrum í aðhaldi eða loðdýragörðum það ónæði, er eigendum verður tjón 
að, enda séu dýrin geymd eigi nær alfaraleið en 50 metrar. 

Ónæði telst allur hávaði, svo sem af sprengingum, skotum, hundgá, bifreiðablæstri, óvenjulegum 

ömuleiðis óvenjuleg umferð annarsstaðar en um alfara- 

  

hrópum og köllum, sem og önnur háreysti, 

vegi í námunda við loðdýrabú. 

Aldrei er heimilt að fara í loðdýragarða nema með leyfi eiganda eða umsjónarmanns. Bannað 

þá á tímabilinu frá 1. janúar til 15. júní 

  

    er einnig að skoða þá að utan eða ferðast í námunda við 

nema að fengnu leyfi sömu manna. 

Nú þarf að framkvæma eitthvert það verk í námunda við loðdýragarð, er mikill hávaði stafar 
af og skal þá viðkomandi tilkynna það eiganda eða umsjónarmanni með nægum fyrirvara, svo að 

  svigrúm sé til nauðsynlegra varúðarráðstafana. 

20. gr. 

Nú eru brotin ákvæði 19. gr. og tjón hlýzt af fyrir loðdýraeiganda og skal þá sá, er tjóninu 
veldur, greiða eiganda fullar bætur fyrir eftir mati dómkvaddra manna. nema fullt samkomulag 
verði um bæturnar. 

Sé brotið framið af ásetningi eða vítaverðu kæruleysi, skal sá eða þeir, er tjóninu valda, auk 
þess greiða sektir samkvæmt 30 gr., nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

21. gr, 

Komi upp sjúkdómar, er loðdýrum getur stafað hætta af. svo sem hundapest eða aðrir næmir 
sjúkdómar, skal viðkomandi hreppstjóri eða lögreglustjóri tafarlaust tilkynna það landbúnaðar- 
ráðherra og er honum þá heimilt að gera þær varúðarráðstafanir, er hann telur nauðsynlegar til 
Þess að hindra útbreiðslu veikinnar. 

22. gr. 

Sleppi loðdýr úr vörzlu og náist ekki, skal eigandi eða umráðamaður sæta sektum frá 2--200 
kr. fyrir hvert dýr, og greiða skaðabætur, ef sannanlegt tjón hlýzt af. Auk þess má svipta hlutað- 
eiganda leyfi, ef miklar sakir eru. Þessi ákvæði taka þó ekki til þess, ef sannað er, að dýr hafi sloppið 

9 7. okt.
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112 af óviðráðanlegum orsökum, svo sem vegna skemmda af óveðrum eða af völdum óviðkomandi manna 

okt. 9: S- frv. Sektir samkvæmt þessari grein renna í hlutaðeigandi hrepps- eða bæjarsjóð. 

23. gr. 

Landbúnaðarráðherra skipar ráðunaut með sérþekkingu í loðdýr: 

  

rækt og gefur út erindisbréf 

handa honum. Skal hann launaður úr ríkissjóði. Umsjón með starfi ráðunautsins skal heyra undir 

Loðdýraræktarfélag Íslands. 

24. gr. 

Loðdýraræktarráðunauturinn hefir með höndum, án endurgjalds frá loðdýraeigendum, almenna 

fræðslu og leiðbeiningastarfsemi í loðdýrar: 

    

kt. Ber honum að ferðast milli loðdýrabúanna árlega 

eftir því sem við verður komið og Loðdýraræktarfélag Íslands ákveður, Á ferðum sínum skal ráðu- 

nauturinn veita allar þær leiðbeiningar, er hann má, um stofnun og rekstur loðdýrabúa, og hvað eina, 

er atvinnuveginn varðar. Sömuleiðis ber honum á ferðum sínum, og annars er sérstakt tilefni gefst 

til, að kynna sér rekstur loðdýrabúanna og meðferð dýranna og benda á og vanda um bað, sem af- 

laga fer eða áfátt er í þeim efnum. 

Þegar Loðdýraræktarfélag Íslands lætur halda loðdýrasýningar, skal ráðunauturinn vera aðal- 

dómari félagsins á þeim sýningum, sem það óskar og við verður komið. Á öðrum sýningum skal 

hann einnig vera aðaldómari, ef því verður við komið, ella skipar Loðdýraræktarfélag Íslands aðal- 

dómara í samráði við hann, svo og meðdómara á hverjum stað. 

  

ST. 

Loðdýraræktarfélag Íslands ákveður, í samráði við loðdýraræktarráðunaut, hverjar tegundir loð- 

þeir einir rétt til að fá dýr sín merkt, sem eru meðlimir í Loðdýraræktarfélagi Íslands, enda fari 

merking og skrásetning fram á vegum þess, undir yfirumsjón ráðunauts og ákveður ráðuneytið 

gjöld fyrir merkinguna að fengnum tillögum Loðdýraræktarfélags Íslands. 

dýra skuli merktar og ættbókarfærðar og hefir ráðunauturinn yfirumsjón með hvorutveggja. Þó hafa 

Dýr af þeim tegundum, sem ákveðið verður að merkja, er öllum óheimilt að selja eða láta á 

annan hátt af höndum til lífs, nema þau séu merkt og loðdýraræktarráðunautur eða fulltrúi hans 

hafi metið þau hæf til undaneldis. 

Við athugun og merkingu loðdýra ber að sérmerkja þau loðdýr, sem óhæf teljast til undaneldis. 

26. gr. 

Dýrategundir, sem ákveðið er að merkja, skal merkja í bæði eyru. Í hægra eyra með bókstöfum 

og er það löggilt sérmerki eiganda. Til þess að komizt verði hjá sammerkingum skal loðdýrarækt- 

arráðunautur halda fullkomna skrá yfir öll lö 

    

FR 
5 ilt sérmerki loðdýraeigenda og er óheimilt að taka 

upp sérmerki, nema samþykki ráðunauts eða fulltrúa hans komi til. Óheimilt er að taka upp áður 

skrásett sérmerki nema með samþykki þess, er merkið á, enda sé hann hættur að nota það. Í vinstra 

eyra skal merkja með einum bókstaf og tölu frá 1 og uppeftir. Bókstafurinn í vinstra eyra skal fylgja 

alþjóðareglu. Er það ársbókstafur og sýnir hann aldur dýrsins. Ársbókstafur fyrir hvolpa fædda 

1937 er O og svo ár frá ári áfram eftir stafrófi þar til það þrýtur, og er þá byrjað á stafrófinu 

á ný o.s. frv. 

  

27. gr. 

Merkingar loddyra af beim tegundum, sem åkvedid verdur ad merkja (sbr. 25. gr.), skulu fram- 

kvæmdar årlega um land allt. Loddyraræktarfélag islands åkvedur, i samrådi vid loddyraræktar- 

ráðunaut, stærð merkingarumdæma á hverjum tíma, þannig að einn maður komist yfir að merkja 

í hverju umdæmi. 

28. gr. 

Loðdýraræktartfélag Íslands ákveður í samráði við loðdýraræktarráðunaut, hvernig haga skuli 

skrásetningu merktra dýra og ættbókarfærslu. Í ættbók má aðeins taka löglega merkt dýr sam- 

kvæmt ákvæðum 925. og 26. gr.; eigi er skylt að ættbókarfæra önnur dýr en þau, er hlotið hafa 

verðlaun á sýningum, sem haldnar verða, samkvæmt reglugerð þessari, og dýr, sem að dómi ráðu- 

nauts eru verðlaunaverð, en ekki hefir gefizt kostur á að sýna á loðdýrasýningum. 

29. gr. 

Ekki má flytja inn loðdýr, nema þau hafi hlotið viðurkenningu á loðdýrasýningu í heimalandi 

sínu sem hæf undaneldisdýr, og fylgi dýralæknisvottorð hverju dýri um ástand þess og heilbri 
  
gði
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å utflutningsdegi og um aldur þess, enda séu vottorð þessi staðfest af lögreglustjóra eða umboðs- 

manni hans. 

30. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða 20—-5000 króna sektum, er renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð, 

þar sem brotið er framið. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um loðdýrarækt og loðdyralánaheimild nr. 38 

13. júní 1937, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. október 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um Íoðdýralánadeild Búnaðarbanka Íslands. 

1. gr. 

Stofna skal við Búnaðarbanka Íslands lánadeild, sem nefnist loðdýralánadeild. 

2. gr. 

Ríkissjóður leggur deildinni til óafturkræft framlag, 10 þúsund krónur árlega á næstu 5 árum, 

í fyrsta sinn 1938. Ríkisstjórnin ábyrgist lán, sem deildin tekur, eða verðbréf, sem hún gefur út til 

sölu, hvorttveggja með samþykki landbúnaðarráðherra, þó ekki yfir 100 þúsund krónur árlega á 

næstu ó árum. 

Nú gefur deildin út verðbréf samkvæmt framansögðu, og ákveður þá landbúnaðarráðherra upp- 

hæð, vexti, útdrátt bréfa og annað, er þurfa þykir. 

3. gr. 

Loðdýralánadeild veitir lán til þess að stofnsetja loðdýrabú og mega lánin nema allt að 40% 

af stofnkostnaði búanna, þó aldrei meira en 2 þúsund krónur til hvers einstaks bús. Lán má þó 

nema allt að 60% af stofnkostnaði og allt að 500 krónum á félagsmann, ef búið er félagseign að 

minnsta kosti 5 manna, enda standi þeir allir í samábyrgð fyrir láninu. 

Við mat á stofnkostnaði samkvæmt þessari grein, skal hafa hliðsjón af hæfilegum kostnaði við 

uppsetning búra og girðinga og eðlilegu verði lífdýra, Ákveður stjórn Búnaðarbankans á hverjum 

tíma, í samráði við ráðunaut ríkisins í loðdýrarækt, hvað skuli teljast meðalstofnkostnaður loðdýra- 

búa og eðlilegt verð loðdyra, og hagar lánveitingum samkvæmt því. 

4. gr. 

Lánstíminn er 12 ár. Lánin endurgreiðast með jöfnum afborgunum á 10 árum, en eru afborg- 

unarlaus fyrstu 2 árin. Vextir af lánunum greiðast fyrirfram fyrir eitt ár í senn. 

Gjalddagi lánanna, vaxta og afborgana, er 1. okt. ár hvert. Þó getur bankinn samþykkt eða 

ákveðið annan gjalddaga á lánunum. 

Stjórn Búnaðarbankans ákveður vexti af lánum með samþykki landbúnaðarráðherra. 

Dráttarvextir skulu vera 1% af höfuðstólnum, ef vanskil verða. 

5. gr. 

Lánum þeim, er loðdýralánadeild veitir, má ekki segja upp, meðan skuldunautur gegnir að 

öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengizt. Ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á réttum 

gjalddaga, eða ef veðið gengur úr sér, svo að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða 

ef á veðið falla skattar, gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfum loðdýralánadeildar, eða nýr 

eigandi vanrækir að taka lánið að sér, er stjórn Búnaðarbankans heimilt að telja eftirstöðvar láns- 

ins fallnar í gjalddaga þegar án uppsagnar. 

112 

27. okt 

113 

27. okt.
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113 6. gr. 

97. okt Lánin skulu veitt gegn fyrsta veðrétti í loðdýrabúi lántakenda, loðdýrum í loðdýragarði með 

ytri girðingu, búrum og gotkössum. Eigi er loðdýrabú veðhæft með færri dýrum en fjórum 

silfurrefum (2 pörum) eða að minnsta kosti jafnmiklu verðmæti í öðrum loðdýrum eftir mati bank- 

ans samkvæmt 3. gr. Loðdýr í aðhaldi eru ekki veðhæf. 

7. gr. 

Lánbeiðni til loðdýralánadeildar skulu fylgja þau skilríki, er hér segir: 

1. Vottorð um loðdýragarðinn frá loðdýraræktarráðunaut eða öðrum, er hann hefir falið að gefa 

það vottorð, og lánveitandi tekur gilt. 

Í vottorðinu skal fram tekið: 

a. Hvar loðdýragarðurinn er settur (býli, kauptún, kaupst.). 

og fjöldi. 

c. Heilbrigði dýranna og ástand. 

  

b. Tegund loðdý 

  

d. Lýsing á loðdýragarði eða aðhaldi. 

ce. Afrit af úttektarvottorði gæzlumanns. 

f. Matsgerð vottorðsgefanda á veðinu, sbr. 3. gr. 

  

2. Hvernig eigninni er farið og hverjir eru eigendur. 

3. Eignar- og veðbókarvottorð frá hlutaðeigandi valdsmanni. 

8. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga nr. 18 4. nóv. 1887, er heimilt að veðsetja loðdýralánadeild til- 

tekna tölu loðdýra án þess að hin veðsettu dýr séu sérstaklega auðkennd, enda sé lántakanda 

óheimilt að veðsetja önnur loðdýr sín annarsstaðar með fyrsta veðrétti. Skylt er lántakanda að 

viðhalda tölu hinna veðsettu dýra, en ef þeim fækkar, skal hann þegar endurgreiða af láninu í 

hlutfalli við rýrnun veðsins. 

9. gr. 

Þegar ganga þarf að tryggingu, sem sett er fyrir láni úr loðdýralánadeild, skal fyrst ganga að 

veðinu, loðdýrum og loðdýragarði, en síðan að sjálfskuldarábyrgðum, ef um lán til félagsbúa hefir 

verið að ræða, samkvæmt 3. gr. 

10. gr. 

Loðdýragarðar, sem stofnaðir eru og starfræktir samkvæmt lögum um loðdýrarækt og loð- 

dýralánaheild nr. 38 13. júní 1937, skulu teljast lausafé, óháð öllum veðböndum, er hvíla kunna á 

þeim fasteignum, sem þeir eru settir á, nema þeir hafi sérstaklega verið veðsettir með fasteignunum. 

Ef sá staður, bújörð eða lóð, sem loðdýrabú stendur á, verður selt á opinberu uppboði eða 

á annan hátt, skal eigandi loðdýrabús, sem veðsett er loðdýralánadeild, hafa að minnsta kosti eins 

árs frest til þess að flytja búið á annan stað eða ráðstafa því á annan hátt. Skal honum á þessu 

tímabili heimilaður óhindraður aðgangur að búinu til að rækja öll þau störf, er teljast verða nauð- 

synleg til þess að verðmæti þess rýrni ekki á nokkurn hátt. 

11. gr. 

Loðdýralánadeild tekur þátt í sameiginlegum rekstrarkostnaði Búnaðarbanka Íslands sam- 

kvæmt úrskurði landbúnaðarráðherra. 

Endurskoðunarmenn Búnaðarbankans hafa á hendi endurskoðun loðdýralánadeildar. 

Reikningar loðdýralánadeildar skulu birtir með öðrum reikningum bankans, 

12. gr. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um loðdýrarækt og loðdýralánadeild nr. 38 

13. júní 1937, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 27. október 1937. q gon ! 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLÝSING 114 
5. okt. 

um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki. 

Samkvæmt reglum frá 26. september 1935, um blöndun á íslenzku smjöri í 

smjörlíki, skal frá 10. okt. þ. á. blanda allt smjörlíki, sem framleitt er hér á landi, 

með 3% af íslenzku smjöri, svo og erlent smjörlíki, sem flutt kann að verða til 

landsins. 

Jafnframt er auglýsing frá 14. sept. 1936, um blöndun á íslenzku smjöri í 

smjörlíki, úr gildi felld. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 5. október 1957. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

Aa AX A A REGLUGERÐ 115 
11. okt. 

um breytingu á reglugerð nr. 7 11. janúar 1935, um gjaldeyrisverzlun, 

innflutning o. fl. 

Í. gr. 
Aftan við 1. gr. reglugerðarinnar komi svo hljóðandi ákvæði: 
Allir, sem koma hingað til landsins frá útlöndum, hvort sem eru farþegar eða 

skipverjar, skulu á fyrstu höfn, sem skipið tekur hér á landi, gefa og afhenda 
tolleftirlitsmanni skýrslu um það, hversu mikinn erlendan gjaldeyri þeir hafi 
meðferðis eða flytji til landsins frá útlöndum, svo og skuldbinding um það, að 
afhenda hann einungis bönkum þeim, sem ræðir um í 1. mgr. þessarar greinar. 

Tolleftirlitsmenn skulu síðan senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd yfir- 

lýsingar þessar, ásamt eftirriti af farþegalista og skipshafnarlista. 

Fjármálaráðuneytið lætur gera og afhendir tolleftirlitsmönnum til útbýtingar 
eyðublöð undir skýrslu þá og skuldbinding, sem ræðir um í 2. mgr. þessarar gr. 

Tolleftirlitsmenn samkvæmt reglugerð þessari eru tollstjórinn í Reykjavík, 
bæjarfógetar í kaupstöðum, sýslumenn í sýslum eða umboðsmenn þeirra, lög- 

reglustjórar í kauptúnum og sérstakir tollgæztumenn. 

Fjármálaráðuneytið veitir, ef því þykir ástæða til eftir atvikum, undanþágu 
frá fyrirmælum 2. mgr. fyrir farþega á skemmtiferðaskipum. 

2. gr. 

Aftan við 2. gr. reglugerðarinnar komi: 
En frjálsar skulu þær inneignir, sem myndast við sölu á erlendum gjaldeyri 

til bankanna. 
3. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar hljóði svo: 
Það er bannað bæði að flytja eða ráðstafa til útlanda íslenzkum peningaseðl- 

um, Íslenzkri skiptimynt, ávísunum eða víxlum eða skuldabréfum eða öðrum skuld- 
bindingum, sem hljóða wm greiðslu í íslenzkri mynt eða eiga að greiðast í íslenzk-
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um peningum, og að ráðstafa eða flytja til landsins frá útlöndum íslenzka pen- 
ingaseðla, ísle 1zka skiptimynt eða skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu í ís- 
lenzkri mynt eða eiga að greiðast í íslenzkum peningum. 

Heimilt er þó farþegum, sem ferðast til útlanda, að hafa með sér allt að 350 

kr. í íslenzkum peningum til þess að greiða með fæði og þjónustugjald með skipi 
frá Íslandi til erlendrar hafnar og farseðil, fæði og þjónustug jald frá erlendri 
höfn til Íslands, enda geli farþegar skýrslu um það, áður en þeir fara til útlanda, 

hve mikla peninga þeir hafi meðferðis, og við komu sína aftur hingað til lands 
skýrslu um það, hvort þeim peningum, sem þeir höfðu meðferðis til útlanda, hafi 
öllum verið varið til greiðslu á fæði og þjónustugjaldi til og frá útlöndum og far- 
seðli hingað til lands frá útlöndum. Nú hafa farþegar greitt fæði, þjónustugjald 
eða farseðil út hingað aftur áður en skipið leggur héðan úr höfn, eða þeir fá allt 
eða eitthvað af þessu ókeypis eða þeir ætla ekki út hingað aftur, og dregst þá and- 
virði þess eða tilsvarandi fjárhæð frá framangreindum 350 kr., og lækkar því sú 
fjárhæð, sem farþegar mega hafa með sér, að tiltölu við það eða fellur alveg niður. 

Skýrslur þær, sem farþegum ber að gefa samkvæmt framansögðu, skulu þeir 
gefa og undirrita um leið og þeir taka farseðil, eða ef þeir ferðast ókeypis, þá áður 

en skip leggur úr höfn, en skipstjóra ber að safna þeim og afhenda þær, ásamt 
lista yfir alla farþega, sem fara til útlanda, tolleftirlitsmanni á síðustu höfn skips- 
ins hér á landi og það svo tímanlega, að brottför skipsins þurfi ekki að tefjast 
vegna athugunar á skýrslum og listum. Skipstjóra ber, hvort sem um farþegaskip 

er að ræða eða ekki, að afhenda sama tolleftirlitsmanni lista yfir skipverja og 

yfirlýsingu sína og.skipverja um það, að þeir flytji ekki íslenzkan gjaldeyri til út- 

landa. 
Skýrslur farþega, farþegalista, yfirlýsing skipverja og lista yfir þá ber toll- 

eftirlitsmanni síðan að senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 
Allir, sem hingað koma frá útlöndum, hvort sem eru farþegar eða skipverjar, 

skulu á fyrstu höfn, er skip tekur hér á landi, gefa og afhenda tolleftirlitsmanni 
yfirlýsing um það, að þeir hafi ekki meðferðis eða flytji til landsins íslenzka pen- 

inga eða annan íslenzkan gjaldeyri. Yfirlýsingar þessar skulu tollettirlitsmenn 

síðan senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd åsamt skjolum beim, sem rædir um 

i 3. mgr. 1. gr. reglugerdar þessara 
Tolleftirlitsmönnum ber að fr: imkv; æma eftirlit til þess að tryggja það, að 

íslenzkur gjaldeyrir sé ekki fluttur héðan til útlanda eða frá útlöndum hingað. 

Einnig ber póstafgreiðslumönnum að framkvæma eftirlit með bréfa- og böggla- 

sendingum til þess að fyrirbyggja það, að íslenzkur gjaldeyrir sé fluttur til eða 

frá útlöndum í pósti. 
Fjármálaráðuneytið lætur gera og afhendir tolleftirlitsmönnum til útbýtingar 

eyðublöð undir skýrslur, yfirlýsingar, farþega- og skipverjalista, sem um ræðir i 

þessari grein. 

4. gr. 

Reglugerð nr. 20 7. marz 1935, um breyting á reglugerð um gjaldeyrisverzlun, 

innflutning o. fl. 11. jan. 1935, er úr gildi felld. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist hér með öllum þeim, sem hlut eig 

að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 11. oktober 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson.
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AUGLYSING 116 
16. okt. 

um undanþágu útlendinga, sem hingað koma til landsins, 

frá því að hafa vegabréf. 

Með tilvisun til 1. gr. reglugerðar um eftirlit með útlendingum 24. maí 1937, hefir 
ráðuneytið ákveðið, að eftirtaldir menn skuli undanþegnir þeirri kvöð að þurfa að 

sýna vegabréf við komu sína til landsins. 

I. Farþegar svokallaðra skemmtiferðaskipa, sem fara með skipinu aftur. 

2. Farþegar millilandaskipa, sem tekið hafa sér far með skipinu aftur í sömu ferð 

þess. 
3. Lögskráð áhöfn skipa og loftfara. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneylinu, 16. október 1937. 

Hermann Jónasson. 
Gústav A. Jónasson. 

FYRIRMÆLI 117 
16. okt. 

til sýslumanna, bæjarfógeta, lögreglustjóra og annara löggæzlumanna 

um framkvæmd eftirlits með útlendingum. 

Útlendingaeftirlitið. 

1. gr. 

Sérstök stofnun, útlendingaeftirlitið, sem lögreglustjórinn í Reykjavík veitir for- 

stöðu og lytur yfirstjórn dómsmálaráðuneytisins, fer með störf þau, sem nefndu 

ráðuneyti eru falin með lögum nr. 59 23. júní 1936, um eftirlit með útlendingum. 

2. zr. 
Sýslumenn, bæjarlógetar og lögreglustjórar, hér eftir nefndir einu nafni lög- 

reglustjórar, skulu hafa eftirlit með komu útlendinga tl landsins og dvöl þeirra í 

landinu, hver í sínu umdæmi. 

4
%
 

ð. gr. 

Útlendingaeftirlitið setur, þar sem ástæða þykir til, sérstaka eftirlitsmenn vega- 

bréfa. Annarstaðar skulu lögreglustjórar sjálfir framkvæma eftirlit með vegabréfum, 

(vera eftirlitsmenn vegabréfa) eða fela það öðrum löggæzlumönnum eða sérstökum 

umboðsmönnum sínum. 

Koma útlendinga til landsins. 

4. gr. 

Hvenær sem skip eða loftfar, komið frá útlöndum, tekur hér land, skal eftir- 

litsmaður vegabréfa fara um borð. 

5. gr. 

Eftirlitsmaður tekur við farþegaskrám skipstjóra eða loftfarsstjóra og gætir 

þess, að allir farþegar séu þar skráðir. Jafnframt athugar hann, að áhöfn sé í sam- 

ræmi við skipshafnarskrá skips eða starfsmannaskrá loftfars. 

DS
 

A
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6. gr. 

Eftirlitsmaður athugar síðan vegabréf þeirra, sem skyldir eru að hafa vegabréf, 

og sætir þess, að þau séu í löglegu formi. Skal eftirlitsmaður sérstaklega athuga 
stöðu eða atvinnu vegabréfshafa og ríkisfang hans, svo og hvenær vegabréf rennur 
út. Eftirlitsmanni ber og að athuga, hvort nokkur þau einkenni séu á vegabréfi, er 

bent geti til að það sé falsað. 

7. gr. 
Nú er ekki svo ástatt um útlending, sem í 8. og 9. gr. segir, og skal þá eftirlits- 

maður veita honum leyfi til landgöngu og árita vegabréf hans á Þessa leið: 
Vegabréfaskoðunin 

(dagsetning) 

(lögsagnarumdæmi ) 

8. gr. 

Ef útlendingur, sem ekki á hér fast heimilisfang, er að einhverju leyti tortryggi- 

legur, er kominn hingað til þess að setja á stofn eða starfrækja fyrirtæki, leita sér 

atvinnu, fást við einhverja starfsemi í tekjuöflunarskyni, eða ætlar að dveljast hér 

lengur en 3 mánuði, þá veitir eftirlitsmaður honum landgönguleyfi með því skilyrði, 

að hann gefi sig fram hjá lögreglustjóra innan ákveðins frests, sem ekki skal fara 

fram úr viku, og geri þar þá grein fyrir sér sem krafizt er, enda taki ákvæði 9. gr. 

ekki til hans. Einnig getur eftirlitsmaður sett þau önnur skilyrði fyrir landgöngu- 

leyfi, er honum þykir við þurfa. 

Vegabréfið skal eftirlitsmaður árilta á þessa leið: 
Leyfd landganga i ................ hinn ........ með því 

skilyrði, að vegabréfshafi gefi sig fram á lögreglustöðinni í 
BAR fyrir hinn ........ og hliti þeim fyrir- 

mælum, sem honum eru þar sett. 

Vegabrétfaskoðunin 

(dagsetning) 

(lögsagnarumdæmi ) 

9. gr. 
Nú er útlendingur sérstaklega tortryvggilegur, eða eftirlitsmaður hefir ákveðna 

ástæðu til að halda, að koma hans hingað til lands sé gagnstæð lögum, og skal hann 

þá svnja honum um landgöngu. 

Í eftirtöldum tilfellum ber eftirlitsmanni undantekningarlaust að synja útlend- 

ingi landgöngu: 

1) Ef hann hefir ekki vegabréf, en er þó skyldur til þess. 

2) Ef vegabréf hans má telja falsað eða veigamiklar líkur eru fyrir því að svo sé. 

3) Ef vegabréf hans er í verulegum atriðum frábrugðið fyrirmælunum um það, 

hvernig vegabréf skuli vera. 

4) Ef hann er eftirlýstur afbrotamaður, eða vitað er um, að hann hafi drygt glæpi, 

svívirðilega að almenningsáliti, þar sem hann hefir áður dvaiizt. 

5) Ef honum hefir áður verið vísað úr landi eða synjað um landgöngulevfi. 

6) Ef hann er laumufarþegi. 

7) Skipverji, sem fara á af skipi, en dómsmálaráðherra hefir ekki leyft, að afskráð- 

ur væri hér á landi. 

8) Ef hann er hingað kominn í atvinnuleit eða til þess að fara í atvinnu, án þess 
að hafa leyfi atvinnumálaráðherra til þess að stunda hér atvinnu. 

9) Ef hann er bjargþrota eða eftirlitsmaður hefir ákveðna ástæðu til að ætla, að 

hann fái ekki framfært sig, meðan hann dvelst hér. 

g
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10) Ef eftirlitsmaður hefir fengið sérstök fyrirmæli um það frá lögreglustjóra eða 
útlendingaeftirlitinu. 

10. gr. 

Nú synjar eftirlitsmaður útlendingi um landgöngu, og skal hann þá skýra skip- 
stjóra eða loftfarsstjóra frá því og leggja fyrir hann að gæta þess að viðlagðri 
ábyrgð, að útlendingur fari ekki í land. Ef eftirlitsmanni þykir ástæða til, getur 
hann í þessu skyni sett útlendinginn í hald, annaðhvort um borð eða í landi. Skal 
svo litið á, að útlendingur hafi ekki stigið hér á land, þótt hann hafi verið hafður 
í slíku haldi. 

Jafnframt skal eftirlitsmaður taka í sínar vörzlur vegabréf og önnur kenni- 
skjöl útlendings. 

11. gr. 
Eftirlitsmaður skal þegar í stað tilkynna lögreglustjóra þá ákvörðun sína að 

synja manni um landgöngu. Lögreglustjóri rannsakar það mál og fellir úrskurð 
um það. 

12. gr. 

Útlendingi, sem lögreglustjóri hefir synjað um landgöngu, er heimilt að áfrýja 
þeim úrskurði til dómsmálaráðherra, enda verði því við komið án þess að dráttur 
verði á brottför hans eða annað tjón hljótist af. Lögreglustjóri skal aðstoða útlend- 

ing við áfrýjun úrskurðarins. 

13. gr. 

Nú er útlendingi samkvæmt framansögðu synjað um landgöngu, og skal þá skipi 

eða loftfari því, er hann hefir komið með, skylt að flytja hann af landi burt aftur 
ríkinu að kostnaðarlausu. 

Nú hlýzt kostnaður af komu slíks útlendings hingað tl lands vegna vanrækslu 
eða óhlýðni skipstjóra eða loftfarsstjóra. og varðar það þá hlutaðeigandi útgerð og 
umboðsmenn hennar hér á landi ábyrgð samkvæmt 4. gr. 2. mgr. laga nr. 59, 1986, 

um eftirlit með útlendingum. 

14. gr. 
Nú hefir eftirlitsmaður leyft útlendingi landgöngu með því skilyrði, að hann 

gefi sig fram hjá lögreglustjóra, og skal þá lögreglustjóri taka mál hans til rann- 
sóknar, þegar er hann gefur sig fram. Ef ástæða er til, bókar hann skýrslu útlend- 
ings í gerðabók (sbr. 24. gr.), en gerir ella athugasemd um hana á landsönguspjald 
(sbr. 26. gr.). 

15. gr. 
Nú þykir lögreglustjóra landsvist útlendings varhugaverð og skal hann þá þeg- 

ar Í stað leggja það mál fyrir útlendingaeftirlitið, sem leitar um það úrskurðar 
dómsmálaráðherra. 

16. gr. 
Lögreglustjóri skal gera þær ráðstafanir, sem honum þykir við þurfa, til að 

tryggja návist útlendings, meðan fullnaðarákvörðun er ekki tekin um, hvort honum 
skuli leyfð landsvist. Kostnað af slíkum ráðstöfunum skal útlendingur bera. 

17. gr. 
Nú ætlar útlendingur að dveljast hér lengur en 3 mánuði, og skal þá lögreglu- 

stjóri afhenda honum dvalarskírteini, enda telji hann ekki landsvist útlendings var- 
hugaverða (sbr. 15. gr.). Nú eru börn undir 16 ára að aldri í fylgd með foreldri 
sínu og fá þau þá ekki sérstakt dvalarskírteini, heldur skal geta þeirra í dvalar- 
skírteini foreldris. Fyrir dvalarskírleini skal greiða 2 krónur. 
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16. okt. Nú hefir útlendingur komið hingað til lands, án þess ad få dvalarskirteini, og 

skal hann þá gefa sig fram hjá lögreglustjóra, þegar er dvöl hans er orðin ð mán- 

uðir, og gefa skýrslu um hagi sína og fyrirætlanir. Afhendir lögreglustjóri honum 

þá dvalarskírteini, ef hann hefir skilyrði til áframhaldandi landsvistar hér. 

19. gr. 

Útlendingaeftirlitið leggur til eyðublöð undir dvalarskirteini og ræður gerð 

þeirra. 
20. gr. 

Dvalarskírteini skal útlendingur sýna, þegar hann tilkynnir bústaðaskipti (sbr. 

34. gr.), svo og hvenær sem löggæzlumenn krefjast þess. 

91. gr 21. gr. 
Dvalarskírteini veitir útlendingi ekki sérstök réttindi til landsvistar hér á landi, 

og taka ákvæði laga um brottvísun útlendinga úr landi jafnt til þeirra, sem hafa dval- 

arskírteini, sem annara. 

22. gr. 

Um leið og lögreglustjóri afhendir dvalarskírteini, skal hann kynna útlendingi 

ákvæði laga um atvinnuréttindi útlendinga og önnur atriði, eftir því sem ástæða 

er til. 

23. gr. . 

Nú vanrækir útlendingur að gefa sig fram á lögreglustöð innan þess tíma, sem 

eftirlitsmaður hefir tekið til, og skal þá lögreglustjóri rannsaka það mál þegar í stað 

og senda útlendingaeftirlitinu símleiðis tilkynningu um það. 

Gerðabók um útlendinga. 

24. gr. 

Lögreglustjóri heldur sérstaka gerðabók um útlendinga, löggilta af dómsmála- 

ráðuneytinu. 
Í gerðabók skal færa: 

1) Skýrslur, sem teknar eru af útlendingum um hagi þeirra og fyrirætlanir og ekki 

þykir ástæða til að taka fyrir rétti. 

2) Úrskurði um synjun landgönguleyfis. 
3) Ákvarðanir um brottvísun útlendinga og framkvæmd hennar. 

25. gr. 

Lögreglustjóri skal taka afrit af öllum bókunum í gerðabók, svo og fylgiskjöl- 

um hennar og senda jafnóðum og samstundis til útlendingaeftirlitsins. 

Lögreglustjóri skal einnig senda til útlendingaeftirlitsins afrit af öllum réttar- 

rannsóknum, er útlendinga varða. 

Skráning útlendinga, er koma til landsins. 

26. gr. 

Eftirlitsmaður vegabréfa skal láta alla erlenda ríkisborgara, er til landsins 
koma, þar með talda danska ríkisborgara, útfylla landgönguspjöld, áður en þeir stig: 

í land. 
Undanþegnir því að útfylla landgönguspjöld skulu þó vera: 

1) Farþegar svokallaðra skemmtiferðaskipa, sem fara með skipinu aftur. 

2) Lögskráð áhöfn skipa og loftfara.



27. gr. 

Utlendingaeftirlitid leggur til eyðublöð undir landgönguspjöld og ræður gerð 

þeirra. Þau mega vera með dönskum, norskum, sænskum, enskum, þýzkum og 

frönskum texta. 

28. gr. 

Eftirlitsmaður skal sæta þess, að landgönguspjöld séu útfyllt nákvæmlega og 

undandráttarlaust og með svo greinilegri skrift, að auðveld séu aflestrar. 

29. gr. 

Eftirlitsmaður auðkennir landgönguspjöld þeirra útlendinga, sem hann veitir 

þegar í stað landgönguleyfi, tölumerkinu 1 í hægra horni, landgönguspjöld danskra 

ríkisborgara tölumerkinu 2 og landgönguspjöld þeirra, sem hann vísar til lögreglu- 

stjóra, tölumerkinu 3. 

30. gr. 

Landgönguspjöld Í og 2 afhendir eftirlitsmaður þegar í stað lögreglustjóra um- 

dæmisins. Landgönguspjöld 3 sendir hann til lögreglustjóra þess, er viðkomandi 

útlendingur á að gefa sig fram við. 

31. gr. 

Logreglustjéri skal halda spjaldskrå yfir utlendinga i umdæmi sinu, og vardveit- 

ir í henni landgönguspjöld 3. Hann skal færa jafnóðum inn á spjaldskrána allar upp- 

lýsingar og tilkynningar varðandi þá. 

32. gr. 

Lögreglustjóri skal þegar í stað senda til útlendingaeftirlitsins í Reykjavík land- 
sönguspjöld 1 og 2 og eftirrit af landgönguspjöldum 3. Hann skal og jafnóðum og 

hann færir upplýsingar og tilkynningar inn á spjaldskrá sína senda útlendingaeftir- 

litinu afrit af því. 

33. gr. 
Útlendingaeftirlitið færir spjaldskrá yfir alla útlendinga á landinu eftir þeim 

gögnum, sem lögreglustjórar senda því, samkvæmt ákvæðum þessara fyrirmæla. 

Tilkynningar útlendinga. 

34. gr. 

Útlendingur, sem hefir dvalarskírteini, skal tilkynna lögreglustjóra eða hrepp- 

stjóra, ef hann skiptir um bústað. Nú flyzt útlendingur milli lögsagnarumdæma og 
skal hann þá tilkynna bústaðaskiptin í báðum umdæmum. 

Er hreppstjóri tekur við tilkvnningu, skal hann þegar í stað gera lögreglustjóra 

aðvart. 
35. gr. 

Lögreglustjóri eða hreppstjóri skal votta í dvalarskirteini utlendings, ad bu- 

staðaskipti hafi verið tilkynnt. 

36. gr. 

Lögreglustjóri skal gera athugasemd í spjaldskrá sína um bústaðaskipti útlend- 

ings og tilkynna útlendingaeftirlitinu strax. 

37. gr. 

Nú flyæzt útlendingur milli lögsagnarumdæma, og skal þá lögreglustjóri umdæmis 

þess, er útlendingur flyzt frá, tilkynna það lögreglustjóra umdæmis þess, er hann 

flyzt til, og senda landgönguspjald hans.
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38, gr. 

Nú flyzt utlendingur af landi burt, og skal þá lögreglustjóri senda landgöngu- 

spjald hans til útlendingaeftirlitsins. 

Brotttör útlendinga af landinu. 

39. gr. 

Eftirlitsmaður vegabréfa krefur skipstjóra og loftfarsstjóra um skrár yfir far- 

þega, sem fara burt af landinu. 
Jafnframt skal eftirlitsmaður láta útlendinga, sem taka sér far af landi brott, 

útfylla sérstök brottfaraspjöld. 

40. gr. 

Útlendingaeftirlitið leggur til eyðublöð undir Þbrottfaraspjöld og ræður gerð 
þeirra. Þau mega vera með dönskum, norskum, sænskum, enskum, þýzkum eða 

frönskum texta. 

41. gr. 
Útlendingar, sem hafa dvalarskírteini, skulu skila þeim til eftirlitsmanns, um leið 

og þeir útfylla brottfaraspjöld. 

42. gr. 

Eftirlitsmaður afhendir lögreglustjóra brottfaraspjöld. Hann leiðréttir eftir 
þeim spjaldskrá sína, en sendir þau síðan til útlendingaeftirlitsins ásamt dvalarskir- 

teinum 

Skráning útlendinga, búsettra hér á landi. 

43. gr. 

Lögreglustjóri skal gera skrá um útlendinga, búsetta hér á landi, samkvæmt 

manntali 1937, og láta þá fylla út sérstök upplýsingaspjöld, er útlendingaeftirlitið 

leggur til og ræður gerð á. 
Upplýsingaspjöldin skulu geymd í spjaldskrá yfir útlendinga og skal eins með 

þau fara og landgönguspjöld þeirra útlendinga, er til landsins koma. 

44. gr. 

Lögreglustjóri sendir afrit af upplysingaspjåldunum til útlendingaeftirlitsins, 

svo og síðari åritunum á þau um bústaðaskipti og annað. 

Refstákvæði. 

45. gr. 

Fyrirmæli þessi eru sett samkvæmt heimild í lögum nr. 59 23. júní 1936, um eft- 

irlit með útlendingum, og varða brot gegn fyrirmælunum refsingum eftir 12. gr. 

þeirra laga. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 16. október 1937. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson.



REGLUGERÐ 

um kosningu og starfsvið iðnráða. 

1. gr. 

Í hverjum kaupstað skal vera iðnráð, en heimilt er einnig iðnaðarmönnum 
utan kaupstaða, í kauptúnum og annarsstaðar, að stofna iðnráð. en skilyrði fyrir 
því er þó það, að 25 iðnaðarmenn hið fæsta í 10 iðngreinum standi að iðnráðinu, 
enda sé iðnaðarmannafélag eða iðnfélag á staðnum. Þar sem ekki eru iðnráð á staðn- 
um skulu lögreglustjórar, iðnaðarmenn og aðrir, sem þurfa á aðstoð iðnráðs að halda, 
snúa sér til iðnráðs næsta kaupstaðar, eða iðnráðs Reykjavíkur. 

2. gr. 
lönráðin skulu vera iðnaðarmönnum almennt til aðstoðar og ráða Í ágrein- 

ings- og vandamálum þeirra. Þau skulu og vera lögreglustjórum, ríkisstjórn og 
bæjarstjórnum til ráðuneytis, um mál er iðnað varða. 

3. gr. 
lönráðin skulu eftir því sem við verður komið, hafa eftirlit með því að lög- 

um og reglugerðum um mál iðnaðarmanna sé framfylgt. Þau sera tillögur til lög- 
reglustjóra um skipun prófnefnda. Þau skulu einnig gera tillögur um iðnrétt- 
indi próflausra manna, enda mega lögreglustjórar ekki veita próflausum iðnaðar- 
manni neinskonar iðnréttindi, nema samkvæmt meðmælum viðkomandi iðnráðs, 
eða úrskurði ráðherra, ef um ágreiningsmál er að ræða. 

4. gr. 
lönráðsfulltrúar skulu undirrita námssamninga um iðnaðarnám, sem gerðir 

eru innan þess umdæmis, sem iðnráðin eiga heima, ef þeir uppfylla þau skil- 
yrði, sem sett eru eða sett kunna að verða í lögum og reglugerðum um iðnaðar- 
nám, og ef samningarnir eru í samræmi við gerða samninga innan stéttarinnar 
um tölu, kaup og kjör iðnnema. Sé slíkur samningur ekki til, milli sveina og 
meistara innan stéttarinnar, hafa iðnráðsfulltrúar þeirrar iðngreinar heimild til að 
neita að undirskrifa námssamning, þangað til slíkur samningur hefir verið gerður. 

Iönráðsfulltrúi getur sagt upp námssamningi, þegar svo stendur á, sem segir 
í 14. gr. 1. nr. 27 1936, um iðnaðarnám. 

5. gr. 
Rísi ágreiningur milli iðngreina, eða einhverra annara, um það hvaða verk 

tilheyri hverri iðngrein, eða hvað skuli teljast iðnaðarvinna, skal leita álits við- 
komandi iðnráðs, sem þá skal beita sér fyrir að ná samkomulagi um lausn ágrein- 
ingsmálsins, með gerðardómi eða á annan hátt. Náist ekki samkomulag, skal iðn- 
ráðið gera tillögur til lögreglustjóra um úrskurð. 

6. gr. 
Í hverju iðnráði skal eiga sæti einn fulltrúi fyrir hverja iðngrein, kosinn sam- 

eiginlega, af sveinum og meisturum á staðnum, í þeirri iðngrein. 
Þó skal þar sem bæði sveinafélag og meistarafélag eru starfandi á sama stað, 

Í sömu iðngrein, kosinn sinn fulltrúinn af hvoru félagi, og sitja þá, í því tilfelli, 
tveir fulltrúar frá viðkomandi iðn í iðnráðinu 
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Kjósa skal varafulltrúa fyrir hvern aðalmann í iðnráðinu, á sama hátt og 

aðalmann. Deyi aðalmaður, eða flytji burt úr umdæminu eða biðjist lausnar frá 

starfinu, tekur varafulltrúi við. Einnig er aðalfulltrúa heimilt að láta varafull- 

trúa gegna störfum í sinn stað, ef hann hefir lögleg forföll sjálfur. 

Ef iðnráðsfulltrúi, kosinn af sveinafélagi, gerist meistari, eða öfugt, hefir við- 

komandi félag rétt til að taka af honum umboð hans og fá það varamanni. Hið 

sama gildir, ef í iðngrein, sem áður var óskipt, eru mynduð sveina- og meistara- 

félög. 
Ef varamaður forfallast á sama hátt, skal fara fram aukakosning í iðngrein- 

inni. Aukakosning fer fram með sama hætti og regluleg kosning. 

Nú kýs einhver iðngrein engan fulltrúa í iðnráð, og getur iðnráðið þá sjálft 

valið sér fulltrúa fyrir þá iðngrein. 

7. gr. 

Kosningarrétt eiga allir þeir, er lögleg iðnréttindi hafa í einhverri iðngrein, 

þó þannig, að þar sem bæði sveina- og meistarafélag er starfandi á sama stað, 

er kosningarréttur bundinn við félagsréttindi í viðkomandi félagi. 

Rísi ágreiningur um kosningarrétt, sker viðkomandi lögreglustjóri úr, sam- 

kvæmt skrá þeirri, er um getur í 12. gr. 1. nr. 105 28. júní 1936. 

Eigi einhver maður iðnréttindi í fleiri en einni iðngrein, er honum þó óheim- 

ilt að nota kosningarrétt sinn nema með einni iðngrein, og velur hann þá sjálfur, 

hver það skuli vera, en tilkynna skal hann það því félagi, sem fyrir kosningu 

stendur, og lögreglustjóra. Kjörgengi er ekki bundið við kosningarrétt. 

8. gr. 

Kosning til iðnráða skal fara fram Í 

ember 1937, og er kjörtímabilið tvö ár. 

Þar sem bæði sveina- og meistarafélög eru starfandi á sama stað, í sömu iðn- 

grein, sjá þau um kosninguna, hvort hjá sér. Þar sem eitt iðnfélag er á staðnum 

í einhverri iðngrein, boðar það til kjörfundar alla þá, sem kosningarrétt eiga í 

þeirri iðngrein, og stjórnar kosningunni. Í þeim iðngreinum, sem engan félags- 

skap hafa, sér iðnaðarmannafélagið á staðnum eða ef það ekki er til, þá fjölmenn- 

asta iðnfélagið um kosninguna. 

Kjörfund skal boða með viku fyrirvara brétlega, í blöðum, eða á annan hátt, 

svo að tryggt sé eins vel og unnt er að fundarboðið komist til allra hlutaðeiganda. 

Kosning skal vera leynileg og bundin við uppástungur, og telst sá kosinn, er 

fær meirihluta greiddra atkvæða. Nú fær enginn af þeim, sem í kjöri eru, meiri 

hluta greiddra atkvæða, og skal þá kosið á ný um þrjá, sem flest fengu atkvæðin. 

Fái enginn þeirra meiri hluta greiddra atkvæða, skal enn kosið milli þeirra tveggja, 

er flest atkvæði fengu, og hlýtur þá sá kosningu, er fleiri fær atkvæðin. Ef atkvæði 

eru jöfn, ræður hlutkesti. Kjörfundur er löglegur, ef löglega er til hans boðað. 

nóvembermánuði, í fyrsta sinn í nóv- 

9. gr. 

Fulltrúi fjölmennasta iðnfélagsins á staðnum kallar iðnráðið saman til 

fyrsta fundar. Ef ekkert iðnfélag er til á staðnum, annast fulltrúi fjölmennustu 

iðngreinarinnar um þetta. 
Nýkosið iðnráð kýs sér, á fyrsta fundi, framkvæmdarstjórn 3 eða 5 menn 

og jafnmarga til vara. Skal formaður kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir 

stjórnin sjálf með sér verkum. 

10 gr. 

Framkvæmdastjórnin skal halda fundi svo oft, sem henni þykir þurfa, en 

fundi með öllu iðnráðinu skal halda eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. lönráðs-



fundi skal boða bréflega, eða á annan tryggilegan hátt með viku fyrirvara. Fundur 
er lögmætur, ef löglega er til hans boðað. 

Ef mál kemur fyrir fund framkvæmdastjórnar, sem varðar beinlínis ein- 
hverja iðngrein eða iðnfélag, sem ekki á fulltrúa í framkvæmdastjórn, skal við- 
komandi fulltrúi boðaður á fundinn. 

Framkvæmdastjórnin fer að öðru leyti ein með mál iðnráðsins milli funda 
þess og getur iðnráðið sjálft sett nánari starfsreglur fyrir framkvæmdastjórnina. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 105 23. júní 1936. um 
breyting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað og lögum nr. 85 18. júní 
1933, um breyting á þeim lögum, til þess að öðlazt gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. október 1937. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 

um vatnsskatt í Suðureyrarkauptúni í Súgandafirði. 

Vatnsskattur skal vera sem hér segir árlega: 
1. Húseigendur á vatnsveitusvæðinu greiða  vatnsskatt af fasteignamatsverði 

húseigna sinna þannig: 

Af fyrstu 2000 kr. greiðist 4 
Af næstu 2000 kr. greiðist 3%,. 

Af því sem þar er yfir 27. 
2. Fyrir vatn til þvotta á nýjum eða söltuðum fiski greiðist 10 aurar fyrir það 

fiskmagn, sem samsvarar 160 kg af fullþurrum saltfiski. Af hverri síldartunnu 
— frystri, kryddaðri eða saltaðri — greiðast 5 aurar. Af hverju fati lifrar til 
bræðslu greiðist 5 aurar. 

oc. 

3. Fyrir vatn til aðkomuskipa skal greiða 20 aura fyrir hvern hektólítra. 
4. Fyrir aðra notkun ákveður hreppsnefndin gjald Þegar ástæður þykja til. 
5. Gjöld þessi setur hreppsnefnd Suðureyrarhrepps hækkað eða lækkað um allt 

að 20%, fyrir eitt ár í senn. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. október 1987. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 
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REGLUGERÐ 

um vatnsveitu Suðureyrar í Súgandafirði. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Suðureyrarhrepps hefir einkarétt til umráða og starfrækslu á 

vatnsveitu þeirri, sem hreppurinn eignaðist samkvæmt afhendingarsamningi dags. 

10. marz 1922, og sömuleiðis lækjarhúsinu, sem byggt var 1924 yfir uppsprettuna 

undir hjallabarðinu. 

Vatnsveitusvæðið er verzlunarlóð Suðureyrarkauptúns. 

2. gr. 

Frá vatnsæðum þeim, sem lagðar eru og lagðar verða um vatnsveitusvæðið, 

má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi hreppsnefndarinnar. Hverjum húseig- 

anda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr sötulögnum vatns- 

veitunnar. 

Eigi má nota vatnsveituna til annars en heimilisþarfa kauptúnsbúa, nema sér- 

staklega sé um samið. 

Hreppsnefnd setur sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar. 
a 

3. gr. 

Heimilt er umsjónarmanni að loka vatnsveitunni, eftir því sem þörf krefur, til 

viðgerðar, hreinsunar, nýlagningar eða vegna frosthættu, og skal hann jafnan aug- 

lýsa það með nægum fyrirvara. 

4. gr. 

Skylt er vatnsæðaeigendum að halda vatnsæðum sínum vel við, og láta tafar- 

laust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. Þeir skulu sérstaklega gæta 

þess að ekki frjósi Í æðunum. Enginn má eyða vatni að óþörfu. Enginn má setja 

aflvélar í samband við vatnsveituna. E nginn má hafa hitaleiðslur eða aðrar leiðslur 

í sambandi við vatnsveituna, nema með samþykki umsjónarmanns 08 með þeim um- 

búnaði, er hann telur tryggan. Bannað er að taka vatn úr brunahónum vatnsveit- 

unnar án leyfis slökkviliðsstjóra. 

5. gr. 

Vatnsskatt skal greiða af öllum íbúðarhúseignum á vatnsveitusvæðinu; skal 

hann ákveðinn i gjaldskrå og midast vid fasteign: armatsverd håsanna og må aldrei 

fara fram ur 6% af fasteignamatsverði á nokkurri húseign. Aukagjald má leggja á 

þá, sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. Aðkomuskip, sem tak a vatn úr vatns- 

veitunni, skulu greiða gjald fyrir vatnstökuna, og verður það gjald einnig ákveðið 

í gjaldskránni. 

6. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts er Í. maí og Í. oktober og greiðist helmingur $ jaldsins 

á hvorum gjalddaga. Vatnsskattur samkvæmt 2., 3. og gr. gjaldskrárinnar, fellur 

í gjalddaga þegar krafist er. Húseigandi ond greiðslu vatnsskatts, en heimilt 

er honum að hækka leigu sem skatti eða skattaukningu nemur, þótt hún hafi áður 

verið ákveðið. Atvinnurekandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna atvinnu- 

reksturs. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið.
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7. gr. 
Skylt er sérhverjum framleiðanda vatnsskattsskyldrar framleiðslu að hafa til- 

kynnt umsjónarmanni vatnsveitunnar fyrir 1. október ár hvert, hve miklu nemur 
framleiðsla hans af fiski, síld, lifur eða öðru, sem til greina kemur, og við árslok 
skal senda umsjónarmanni tilkynningu um slíka framleiðslu frá 1. október til 31. 
desember. 

8. gr. 
Vatnsskatt, sem eigi er greiddur å gjalddaga, må taka lögtaki hjá þeim sem 

ber ábyrgð á greiðslu hans, og er hann tryggður lögveði í eigninni næstu tvö ár 
eftir gjalddaga, með forgöngurétti fyrir hverskonar samningsveði eða aðfararveði, 
sbr. lög nr. 15 1923, 22. gr. 4. lið. 

9. gr. 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar og þeim, er hann hefir falið lagningar, er heim- 

ilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar eru, til að athuga þær, og tæki, sem 
eru Í sambandi við þær. 

10. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem þrátt fyrir áminn- 

ingar vanrækja að gera við vatnsæðar sínar eða tæki í sambandi við þær, eyða vatni 
að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt. Fullan vatnsskatt skal greiða þó vatnsæðum 
sé lokað af þessum ástæðum. 

11. gr. 
Af tekjum vatnsveitunnar skal árlega leggja í fyrningarsjóð hennar 2% af bók- 

Íærðu eignaverði vatnsveitunnar og mannvirkja, sem henni tilheyra. 

12. gr. 
Hver sem skemmir eða saurgar vatnsæðar kauptúnsins, vatnsþróna, bruna- 

kana, lækjarhúsið eða önnur mannvirki, sem vatnsveitunni tilheyra, skal greiða 
skaðabætur eftir mati tveggja manna, útnefndra af hreppsnefndinni, og skal sæta 
sektum allt að 200 krónum, nema þyngri refsingu varði. Sama gildir um þann, er 
brýtur gegn einkarétti hreppsnefndar til vatnssölu, eða vanrækir tilkynningarskyldu 
samkv. 7. gr., hefir hitaleiðslur eða aðrar leiðslur, leyfislaust í sambandi við vatns- 
veituna eða vanrækir aðrar skyldur, er á honum hvíla samkvæmt reglugerð þessari. 

13. gr. 
Með reglugerð þessari eru úr gildi numdar bær reglur um niðurjöfnun og inn- 

heimtu vatnsskatta, sem gilt hafa til þessa. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. október 1987. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 
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121 AUGLYSING 
27. okt. 

um afnám blöndunar smjörs í smjörlíki. 

Frá þessum degi og þangað til öðruvísi kann að verða ákveðið er ekki skylt 

að blanda smjörlíki, sem framleitt er hér á landi né erlent smjörlíki, sem flutt 

kynni að verða til landsins, smjöri. 

Auglýsing, dags. 5. þ. m., um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki, er jafn- 

framt úr gildi fallin. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. október 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

122 AUGLÝSING 

27. okt. þm meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum til 14. maí 1940, 

samkvæmt lögum nr. 39 28. janúar 1935. 

1. Reykjavíkurkaupstaður. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 500.00 á ári 

. 7 - — — 420.00 — — 
15 = 500.00 — - 
16 - 320.00 - 

2. Hafnarfjardarkaupstadur. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 420.00 å åri 

. 7 340.00 - 
15 — 420.00 — 

— 16 — 220.00 

3. Gullbringusysla. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 420.00 å åri 

- — 7 340.00 — 

15 - 420.00 

16 220.00 

4. Kjósarsýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 320.00 á ári 

7 270.00 - 

— 15 320.00 

16 170.00 

5. Borgarfjarðarsýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 270.00 á ári 

- 7 ——— 220.00 

15 - - 270.00 

16 — 145.00
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6. Mýrasýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 
HE 7 . 

— — 15 

— — 16 — 

270.00 å 
220.00 — 
270.00 

åri 

145.00 — - 

7. Snæfellsness- og Hnappadalssysla. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 
me 7 — - 

— 15 

16 - 

8. Dalasysla. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 
Men 7 - - 

15 

— — 16 - 

270.00 å 
220.00 
270.00 
145.00 — 

270.00 å 
220.00 — - 
270.00 — 
145.00 - 

9. Austur-Bardastrandarsysla. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 
mn BE . 

—— — 15 

— — 16 

270.00 á 
220.00 — 
270.00 — 
145.00 — 

10. Vestur-Bardastrandarsysla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 
a - 7 . 

— 15 

— — 16 - 

270.00 å 
220.00 — — 
270.00 — 
145.00 - 

11. Norður-Ísafjarðarsýsla. 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 

— - 7 
— 15 - 

— — 16 

270.00 å 
220.00 -- 
270.00 — 
150.00 — 

12. Vestur-Ísafjarðarsýsla. 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 
— — 7 

= — 15 

16 

270.00 å 
220.00 — 
270.00 - 
150.00 — — 

13. Ísafjarðarkaupstaður. 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 
— 7 
— 15 

= 16 

420.00 á 
340.00 — 
420.00 — 
220.00 — 

14. Strandasysla. 

7 

15 

16 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 270.00 å 

220.00 — 

270.00 — 

145.00 — 

åri 

åri 

åri 

åri 

åri 

åri 

1937 

122 

27. okt.
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Til 

Til 

Til 

Til 
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15. Vestur-Hunavatnssysla. 

fullra 4 åra aldurs kr. 270.00 å åri 

7 220.00 — 

15 - 270.00 

16 145.00 

16. Austur-Húnavatnssýsla. 

fullra 4 ára aldurs kr. 270.00 

7 220.00 - 

15 - - 270.00 - 

16 - — 145.00 - 

17. Skagafjarðarsýsla. 

fullra 4 ára aldurs kr. 270.00 : 

7 220.00 

15 270.00 - 

16 145.00 - 

18. Eyjafjarðarsýsla. 

fullra 4 ára aldurs kr. 275.00 

7 225.00 

15 - 275.00 

16 145.00 

19. Akureyrarkaupstaður. 

á 

á 

á fullra 4 ára aldurs kr. 350.00 

— I — 300.00 - 

15 - 350.00 — 

16 - 200.00 

20. Siglufjardarkaupstadur. 

fullra 4 ára aldurs kr. 420,00 å 

7 - 340.00 - 

15 420.00 — 

16 — - 220.00 — 

21. Norður-Þingeyjarsýsla. 

fullra 4 ára aldurs kr. 270.00 

7 250.00 — 

15 270.00 - 

— 16 145.00 — 

22. Suður-Þingeyjarsýsla. 

fullra 4 ára aldurs kr. 270.00 

7 250.00 - 

15 270.00 — 

16 145.00 

23. Nordur-Mulasysla. 

fullra 4 åra aldurs kr. 320.00 

7 — 270.00 

15 - 320.00 

16 — 170.00 

i 

å 

å 

å 

ár 

ári 

ári 

ári 

ári 

ár 

ári 

ári
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24. Syðisfjarðarkaupstaður. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 

7 

15 

16 

320.00 å åri 
270.00 - 

320.00 

170.00 

25. Suður-Múlasýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 

ES
! 

1: 

16 

320.00 å 

270.00 

åri a = 

320.00 — 

170.00 

26. Neskaupstadur. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 

7 

15 

16 

320.00 

270.00 

320.00 

170.00 

27. Austur-Skaftafellssysla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 

7 

— 15 

16 

300.00 å 

á ári 

ári 

250.00 — 

300.00 - 

150,00 — 

28. Vestur-Skaftafellssysla. 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 

— 7 

- 15 

- 16 

29. 

4 ára aldurs kr. 

7 

— 15 

16 

Til fullra 

300.00 : åri 

250.00 — 

300.00 — 

150.00 - 

Rangårvallasysla. 

270.00 
220.00 

å åri 

270.00 - 

145.00 - 

30. Vestmannaeyjakaupstadur. 

Til fulira 4 åra aldurs kr. 

— — 15 
16 

31. Árnessýsla. 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 

—- - 7 

15 - 

16 — 

420.00 
340.00 
420.00 
220.00 - 

300.00 
220.00 - 
270.00 - 

å åri 

å åri 

145.00 — 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. 

Haraldur Guðmundsson. 

október 1937. 

Vigfús Einarsson. 

1937 

122 
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I. Raforka. 

Rafmagnsveita Reykjavíkur skal selja raforku á þann hátt og við því verði, sem 

' segir: 

A. Lýsing. Þar sem orkan er aðallega notuð til lýsingar skal hún seld: 

Um kilowattstundamæli (kwh-mæli) fyrir 40 aura hver kilowattstund (kwh). 

Við þessu gjaldi skal og selja hverskonar rafmagnsnotkun, sem kemst ekki 

undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

Um hemla eða hemilmæla (umframorkumæla) á 55 kr. hvert hektowatt (hw). 

Skal hemilstillingin ávallt standa á heilu hw og bil milli tveggja stillinga eigi 

vera minna en 20% af gildi neðri stillingarinnar. 

Sé hemilmælir notaður skal umframorkan seld samkvæmt gjaldskrárlið Á 1. 

Í skrifstofur, verzlanir og verkstæði má selja lýsingu um kwh-mæli fyrir 10 

aura á kwh, auk fastagjalds af hverjum ferm. gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa 

skal, er reiknast þannig: 

0 25 ME 2. erreseersne 50 kr. á ári 

DB AD eee ener nsessenere 80 

45 65 — EEEEEEEE 110 - 

65 85 senere eres rrsrerene 140 

S5--105 —— senere ennen ensrnns 170 

105—-195 — sanne rrenes 200 

125-—165 — seen eee erne esserne, 260 

165—205 —— seeren eres srtee 320 

o. s. frv. 

Útilýsingu, auglýsingaljós o. þ. h. lýsingu má selja um kwh-mæli á 25 aura á 

hverja kwh, fyrir alla notkun, er samsvarar 600 stunda notkunartíma, og 10 

aura fyrir hverja kwh þar fram yfir. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. Þar sem orkan er aðallega notuð 

til suðu eða hitunar á heimilum má selja hana: 

1. Um tvenna mæla, annan til ljósa, hinn til suðu eða hitunar. Á ljósamælinn 

reiknast ljósagjald samkvæmt ÁA 1, á hinn mælinn 10 aurar á kwh. 

Um einn mæli á 45 aura á kwh fyrir 36 fyrstu kwh ársnotkun á hvert herbergi 

íbúðar, og 25 aura á kwh fyrir alla notkun þar fram yfir. 

Um einn kwh-mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 7 aura hver kwh fyrir 1500 

fyrstu kwh og 4 aura hver kwh fyrir alla notkun umfram, og auk þess skal 

greiða fastagjald 12 kr. á ári fyrir hvert íbúðarherbergi heimilisins. 

Um einn kwh-mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 6 aura hver kwh, og auk 

þess fastagjald 15 kr. á ári fyrir hvert íbúðarherbergi heimilisins. 

Ársleiga af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu eftir taxta samkvæmt 

B 3 og B 4. 
Skilyrdi fyrir sålu samkvæmt gjaldskrårlidum B 3 og B 4 eru: 

a. Að í íbúðinni sé notuð rafmagnseldavél með að minnsta kosti 2 suðuhell- 

um, enda sé önnur þeirra ekki minni en 1500 wött, og með steikarofni, nema 

um einhleypingsíbúðir með sérmæli sé að ræða, eða sérstakar íbúðir án 

eldhúss, eða



933 1937 

b. að í þess stað ábyrgist notandi 1500 hwh. minnstu notkun rafmagns á ári. Í 128 

einhleypingsíbúðum með sérmæli, eða sérstökum íbúðum án eldhúss, þarf 1. nóv. 

eigi ofansk ráð skilyrði um steikarofn, og ábyrgðin um minnstu notkun þarf 

eigi að vera hærri en 600 kwh á ári. 
5. Um heimamæla á 300 kr. hvert árskw, og auk þess 10 aura á kwh fyrir umfram- 

notkun, nema þar sem rafmagnseldavél er notuð á sama hátt og skilyrði er sett 

fyrir gjaldskrárliðum B 3 og B 4, þar skal reikna umframnotkun á 7 aura kwh. 

Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött að viðbættum 100 wöttum fyrir hvert 

ibúðarherbergi fram yfir tvö. 

Í útreikningi á fjölda herbergja íbúðar skal aðeins telja stofur og svefnherbergi 

þ. h., en ekki eldhús, baðherbergi, göng eða geymslur. 

Borðstofueldhús skal telja sem herbergi. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem 

hálf, en stærri en 25 m? sem tvö. 

C. Vélar. Þar sem raforkan er notuð til vélareksturs skal bún seld: 

1. Um kwh-mæla á 20 aura á kwh. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 

gjalds frá 30 kr. til 50 kr. á hvert uppsett kw vélanna. Eftir þessum sjaldskrár- 

lið má selja raforku til barna- og unglingaskóla, sjúkrahúsa, kirkna og annara 

þess háttar opinberra stofnana. 

2. Um mæla á 120 kr. á kw, mesta notað afl á árinu, og auk þess 5 aurar á not- 

aða kwh. 

Sé um eina vél að ræða eða fáar vélar tiltölulega smáar, má reikna afl- 

gjaldið eftir ástimpluðu afli vélanna, og mæla orkunotkunina um einfaldan 

kwh-mæli. 

3. Um hemilmæla á 240 kr. á árskw og 10 aura á kwh öll umframnotkun. Raf- 
magnsstjóri ákveður stillingu hemil-mælisins í hvert skipti í hlutfalli við véla- 

aflið. 
4. Um tvig Jaldsmæla, ef um meira en 5 kw afl er að ræða, og notkunartíminn er 

meir en 500 klst. á ri, á 40 aura á kwh á ljósatíma, en 10 aura á kwh utan 

ljósatíma. 

Ljósatími skal talinn þessi: 

Í apríl 0... frá kl. 2014 til kl. 22 

- sept. og marz - - 19 — 29 

- okt. og febr. 171,7 — — 99 

- nóv. og jan. I6 —-— 99 

  

- desember ..........0.. 0. — — 15 -— 

Ef ársnotkunin er meiri en 20000 kwh má veita afslátt á í notkun utan Tjósa- 

tíma, þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kwh utan ljósatíma afsláttur ................. 0 

- næstu 20 000 — mm eeseeeeerereresee 10% 

- - 60 000 - -- rr 20% 

- - 100 000 - — 30% 
— 300000 — - - AR 40% 

og notkun þar yfir nere errrrrnes 50% 

Selja må rafmagn samkvæmt þessum gjaldskr: árlið til verzlana, í skrifstofur 

>. b. h., ef f årsnotkun nemur 10000 kwh eda meiru. 

Sé ársnotkunin yfir 10006000 kwh og notkunartimi yfir 2000 klst. å åri, må 

selja samkvæmt gjaldskrárlið þessum, eins og hann er ákveðinn utan ljósatíma. 

Þar sem selt er samkvæmt í sjaldskrárlið C 3 eða GC 4, má tengja ljós notandans 

við hemilmæli eða tvig gjaldsmæli hans.
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D. Hitun. Þar sem orkan er notuð til hitunar í iðnaði, handiðn eða atvinnurekstri 
má selja: 

1. Um kwh-mæli á 4 aura á kwh, enda sé þá minnsta notkun 10000 kwh á ári. 
2. Um hemilmæli samkvæmt gjaldskrárlið B 3. 
ö. Um tvígjaldsmæla á 3 aura á kwh frá kl. 23 til kl. 8, og 8 aura á kwh frå kl. 8 til 

kl. 23. 
Við sölu samkvæmt gjaldskrárliðum D 1 eða D 2 eða D 3 má bæta því skilyrði, að 

afslátt megi veita, sem því nemi að rafmagnsnotkunin verði eigi dýrari en sambæri- 

leg notkun með kolum. Skal þá reikna út afsláttinn um hver áramót eftir á. 

E. Umframnotkun. Fyrsta árið sem gjaldskrá þessi er í gildi má selja raforkuna 

með samningi við notanda um það, að hann ábyrgist að minnsta kosti sömu árs- 

notkun og ársgreiðslu sem undanfarið ár, en fái auk þess 50% afslátt fyrir alla um- 
framorku. 

F. Afgangsorka. Afgangsorku má selja þeim notendum, sem hafa eigi vélar til 

orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi orkusöluna til þeirra, hvenær sem með 

þarf, að dómi rafmagnsstjóra. 

1. Fyrir 100 kwh afl eða meira um kwh-mæli á 5 aura hverja kwh fyrir fyrstu 
50000 kwh årsnotkun. 

2. Fyrir næstu 50000 kwh årsnotkun må veita afslått, er nemur 10%, og fyrir næstu 

50000 kwh 20% afslått o. s. frv., allt upp að 40% afslátt fyrir alla notkun um- 

fram 200000 kwh. ' 

G. Þegar sérstaklega stendur á má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi Í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki 

bæjarráðs. 

H. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjar- 
ráðs. 

1. Ef íslenzk króna hækkar eða lækkar í hlutfalli við sænska krónu, frá því sem 

nú er, að 100 s. kr. jafngildi 114.40 ísl. kr., er heimilt að lækka eða hækka verð raf- 

orkunnar um 0,5% fyrir hvert 1% hlutfallsbreytingu gjaldeyrisins. 

Il. Mælaleiga. 

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækis, sem nota skal fyrir veitu 

hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Ársleiga í krónum 

upp að 35— 75 yfir 
Fegund mælitækis: 35 amp. amp. 75 amp. 

Einfasa mælar, einfasa hemilmælar og hemlar ...... 6.00 

Þrífasa eingjaldsmælar, þrífasa hemilmælar, einfasa 

frádráttarmælar lausir ........000000 0 12.00 18.00 24.00 

Tvígjaldsmælar, mestumælar .........0.00 0. 18.00 24.00 30.00 

Lausar skiptiklukkur einar sér ............... 6.00 

Af öðrum mælitækjum en sem nefnd eru í töflunni, skal leigan vera sem næst 

15% af mælisverðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. 

Leigsan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforkuna. 

HI. Ýms gjöld. 
1. Opnunargjöld. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að 

til lokunar komi fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar, 2 kr.
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2. Sekt fyrir óleyfileg vör. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, 123 

skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn 1. nóv. 

hefir greitt 2 kr. gjald á skrifstofu Rafmagnsveitunnar. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

til að öðlast þegar gildi, og skal verðlag á rafmagni samkvæmt gjaldskránni gilda 

um notkun á rafmagni eftir aflestur mæla um mánaðamótin október-nóvember 1937. 

Birtist gjaldskráin til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, og fellur 

jafnframt úr gildi gjaldskrá um sama efni frá 24. september 1925 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. nóvember 1937. 

Haraldur Guðmundsson. . 
Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 124 
19. nóv. 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð Austur-Húnavatnssýslu 

frá 2. apríl 1928. 

6. liður 2. gr. breytist þannig, að í stað orðanna „að Bergstöðum“ komi: að 

Hvammi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefir gert samkvæmt 

lögum nr. 102 19. júní 1923, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi, og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. nóvember 1937. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 125 

fyrir Fiskiræktar- og veiðifélag Úlfarsár. 

1. gr. 

Félagið heitir Fiskiræktar- og veiðifélag Úlfarsár. Heimili þess og varnarþing er 

á Blikastöðum í Mosfellssveit. 

2. gr. 

Markmið félagsins er að auka laxveiði í Úlfarsá (Korpúlfsstaðaá) og arð af 

henni með þvi: 

I. að stunda laxaklak, eða setja seiði í hana, 

2. að reka laxveiði fyrir alla félagsmenn, sameiginlega, á einum stað eða fleiri, ef 

henta þykir. 

3. gr. 

Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði í Úlfarsá, Hafravatni 

og Seljadalsá upp að Fossi. Félagsmenn eru allir ábúendur þeirra jarða, er land eiga
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að nefndum vötnum, Blikastaða, Korpúlfsstaða, Lambhaga, Grafarholts, Reynis- 

vatns, Úlfsár, Fellsmúla, Úlfarsfells, Óskots, Ægislands, Þormáðsdals og Miðdals 
upp að fossi neðst í Seljadalsá. 

4. gr. 
Óheimilt er öllum að veiða fisk í vötnum þessum nema með sérstöku og skrif- 

legu leyfi félagsstjórnar. Skal þar tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 

ð. gr. 

1. Heimilt er félagsstjórn að leigja veiðivötn félagsins eða hluta af þeim einstök- 

um mönnum eða félögum, til stangarveiði, ef sýnilegt þykir að það sé hagur 
fyrir félagið. Þó má það leyfi eigi vera til lengri tíma en eins árs, nema lög- 
mætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, að slíkt veiðileyfi 
yrði til umræðu. 

2. Sé þau ekki leigð til stangarveiði, getur félagið rekið laxveiði við þau á einum 
stað eða fleirum, og ræður mann til að standa fyrir veiðinni, og nefnist hann 

veiðistjóri. 

6. gr. 
Veiðistjóri annast um framkvæmdir félagsveiðinnar. Ræður hann menn sér 

til aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um verkun og sölu á veiðinni og færir alla reikn- 
inga þar að lútandi, allt í samráði við félagsstjórn. 

7. gr. 
Félagið starfrækir laxaklak á þeim stað, sem félagsstjórn velur í samráði við 

fiskiræktarráðunaut, eða kaupir laxaseiði. Kostnað við það skal jafna niður á fé- 

lagsmenn eftir þeim hlutföllum, sem arðskrá félagsins tiltekur. Klekja skal út minnst 
100 seiðum fyrir hvern lax, sem veiðist á félagssvæðinu. Sé stundað silungsklak, skal 

láta minnst 10 seiði fyrir hvern veiddan silung % kg og þar yfir. 

8. gr. 

Stjórnina skipa 3 menn: formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: Formaður 

gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir tvö ár. Síðan helzt 

sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema 

lögmæt forföll hamli, eða hann hafi verið 3 ár í stjórn. 

9. gr. 

Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli aðal- 

funda. Hún ræður veiðistjóra og klakstjóra og gerir við þá samninga um kaup og 
önnur kjör, enda samþykki lögmætur félagsfundur þá samninga. Hún hefir eftirlit 

með því að samþykkt félagsins sé hlýtt og má ráða menn sér til aðstoðar. 

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

ins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. 

10. gr. 

Aðalfund heldur félagið í janúarmánuði ár hvert. Aðalfundur er lögmætur: 

a. ef hann er boðaður skriflega með minnst sjö daga fyrirvara, og sé fundarefnis 
getið í fundarboði, 

b. sé meiri hluti stjórnar og félagsmanna mættur á fundinum. 
c. Hafi fundur ekki orðið lögmætur, skal boða til fundar á ný með sama fyrirvara, 

og er hann þá lögmætur án tillits til hve margir mæta. 
Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári, og leggur 

fram áætlun og tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þar leggur hún og fram



endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. Aðalfundur kýs 

stjórn og tvo endurskoðendur félagsreikninga. Hann kveður á um laun stjórnar og 

annara starfsmanna félagsins. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema um 

breytingar á samþykktum sé að ræða eða félagsslit. 

11. gr. 

Aukafundi heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða ef minnst % félags- 

manna æskir þess og tilgreinir fundarefni. 

12. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerðir fyrir aðal- 
fund og lagðir þar fram endurskoðaðir til úrskurðar. 

13. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði, svo og öllum gjöldum, er af starfsemi félagsins 

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

þykkir og undirrituð er af að minnsta kosti *%% félagsmanna. Gildir hún til 10 ára í 
senn. Náist ekki samkomulag um nýja arðskrá að þeim tíma liðnum, gildir gamla 

arðskráin áfram. 

14. gr. 

Eigi má úthluta arði samkvæmt 13. er. fyrr en eftir aðalfund, enda tekjuafgangur 

á ársreikningi félagsins. Aðalfundur getur samþykkt að halda eftir allt að 30% af 
tekjuafgangi, er færist í félagssjóð. Verði útgjöld meiri en tekjur, skal jafna þeim 

niður á félagsmenn eftir þeim hlutföllum, er arðskrá ákveður. 

15. gr. 

Brot gegn sambykkt bessari varda sektum frå 100—1000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum, og veiði eða andvirði hennar skal gert upptækt og renni Í 

félagssjóð. Öll veiðarfæri skulu gerð upptæk, sem notuð eru með ólöglegum hætti. 

16. gr. 
Samþykkt þessari verður ekki breytt, nema *% mættra félagsmanna á aðalfundi 

samþykki breytinguna. 

17. gr. 

Að því leyti sem ekki er fram tekið í samþykkt þessari, fer um málefni þessi 

eftir lögum um lax- og silungsveiði frá 23. júní 1932. 

18. gr. 

Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþykkja það. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1932, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytið, 27. nóvember 1937. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

12. 

21. 

sg
 

nóv.
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8. des. 

REGLUGERÐ 

um innkaupsreikninga yfir aðfluttan varning. 

I. gr. 
Öllum vörum, sem fluttar eru hingað til lands, skulu fylgja innkaupsreikningar 

yfir þær, og ber að sýna þá hlutaðeigandi tollyfirvaldi eða póstmanni áður en vör- 
urnar eru afhentar. 

2. gr. 

Á innkaupsreikningum skal tilgreint verð varanna kominna um borð í skipið, 

sem flytur vörurnar hingað til lands. Af þessu leiðir, að ef vara er seld „flutnings- 

fritt“ (,ef“) ber að tilgreina sérstaklega á innkaupsreikningnum flutningsgjaldið 

fyrir vöruna með skipinu, sem flytur vöruna hingað til lands, að ef vara er seld „eit“ 

(cost, insurance, freight) ber ekki aðeins að tilgreina sérstaklega á reikningnum 
flutningsgjaldið með nefndu skipi, heldur og vátryggingariðgjaldið, sem greiða ber 

eða greitt hefir verið vegna flutnings vörunnar með skipinu, sem flytur vöruna til 

íslenzkrar hafnar, og loks, að ef vara er seld „afhent“ eða „frítt“ (franko) á tiltek- 
inn stað hér á landi, ber að tilgreina á innkaupsteikningum þann kostnað, sem send- 

andi hefir greitt vegna flutnings vörunnar með skipinu, sem flytur vöruna hingað 

til lands. 
Jafnan ber að tilgreina nákvæmlega á innkaupsreikningi hvernig vara er seld og 

á hvaða höfn eða stað, t. d. eif Reykjavík. 

3. gr. 

Tilgreina skal skýrt og greinilega á innkaupsreikningunum nöfn vörutegunda 

þeirra, sem hann ræðir um, og verðið á hverri einstakri vörutegund, bæði einingar 

og heildarverð. Svo skal og í þeim greint í hverri mynt er reiknað. Allir töluliðir 
teikninganna skulu lagðir saman og aðalupphæð þeirra skýrt tilgreind. Nota má 

stafi og verðskrárnúmer jafnframt vörutegundarheitum, en bannað er með öllu að 

nota á innkaupsreikningum stafi og verðskrárnúmer í stað vörutegundarheita. Inn- 

kaupsreikningar skulu einnig skýra greinilega frá tegund, merkjum og númerum 

á umbúðum vörunnar, svo og frá stykkjatölu hennar og þunga, með og án umbúða 

(brúttó og nettó þyngd). 

4. gr. 

Á innkaupsreikningum skal vera vottorð seljanda, undirritað af honum sjálf- 

um eða af einhverjum þeim, er samkvæmt lögum í landi seljanda hefir rétt til að 

rita firma hans, um að stykki þau, sem talin eru í reikningunum, hafi ekki aðrar 

eða meiri vörur inni að halda en þær, sem reikningarnir hljóða um, að allar vörur 

á reikningnum séu taldar með því verði, sem fyrir þær hefir verið greitt og ber að 

greiða fyrir þær. 

Rétt er að vottorð þetta sé á þessa leið: 

Það vottast hér með, að stykki þau, sem tilgreind eru á innkaupsreikningi 

þessum, hafa ekki aðrar eða meiri vörur inni að halda en þær, sem reikningurinn 

hljóðar um, og að allar vörur á reikningnum eru taldar með því verði, sem þær eru 

seldar fyrir.
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Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varðar móttakanda vörunnar sektum. s. des. 

Reglugerðin öðlast gildi 15. febr. 1938 og fellur þá jafnframt úr gildi reglu- 

gerð nr. 79 21. október 1925, um innkaupsreikninga fyrir erlendan varning. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögunum um verðtoll, vegna framkvæmdar 
á þeim lögum, og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 8. desember 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um skemmtanaskatt. 

I. gr. 

Til þess að halda skemmtun, sem aðgangur er seldur að, skal fá leyfi lögreglu- 
stjóra, og skal tilkynna honum, hvar og hvenær hún skuli haldin. Í Reykjavík þarf 

einnig leyfi tollstjóra til þess að halda skemmtun, sem aðgangur er seldur að. 

Einnig þarf leyfi nefndra yfirvalda til þess að halda dansleiki, enda þótt ekki 
sé seldur aðgangur að þeim. 

Eigi þarf leyfi til að halda hverja einstaka skemmtun, sem kvikmyndahús og 

aðrar skemmtistofnanir, sem rekin eru sem föst atvinnufyrirtæki, stofna til. 

2. gr. 

Lögreglustjóri getur gert það að skilyrði fyrir veitingu leyfis til skemmtana- 

halds, að ekki annist aðrir dyravörzlu að skemmtun en hann samþykkir, enda 

skuldbindi þessir menn sig gagnvart honum til þess að hlevpa engum öðrum 

inn á skemmtun en þeim, sem afhenda aðgöngumiða stimplaðan skemmtanaskatts- 
stimplinum (sbr. 4. gr.), að þeir skuli afhenda lögreglustjóra, í Reykjavík tollstjóra, 
alla þá aðgöngumiða, sem þeir taka á móti við innganginn, og að þeir skuli gæta 

þess, að ekki sé farið í kringum skemmtanaskattslögin, t. d. með því, að gert sé að 
skilyrði fyrir aðgöngu að skemmtun, að menn greiði félagsskírteini, félagstillög, 
merki eða annað þess háttar. 

Ennfremur má lögreglustjóri binda leyfi því skilyrði, að sá, er fyrir skemmtun 
stendur, geri þær ráðstafanir til að halda þar uppi reglu og velsæmi, sem lögreglu- 
stjóri telur fullnægjandi, og beri kostnað af þeim 

  

3. gr. 

Aðgang að skemmtunum má ekki selja án þess að aðgöngumiðar séu afhentir, 

enda er seljanda ekki heimilt að taka aftur við aðgöngumiðum, nema hann greiði 

fullt andvirði þeirra. 

4. gr. 

Aðgöngumiðar að skemmtunum skulu stimplaðir með þar til gerðum stimpli 

og kallast hann í reglugerð þessari skemmtanaskattstimpill. 
Stimplun aðgöngumiða skal annaðhvort fara fram í skrifstofu lögreglustjóra, í 

Reykjavík tollstjóra, eða í prentsmiðju. Ef stimpla á í prentsmiðju, semur lögreglu- 
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stjóri, í Reykjavík tollstjóri, við prentsmiðju um stimplun miðanna, um leið og þeir 

eru prentaðir, með þar til gerðum stimpli eða stimpilmóti (eliché), sem lögreglu- 

stjóri, í Reykjavík tollstjóri, afhendir prentara gegn skuldbindingu hans um, að hann 

skuli ekki misnota stimpilinn og að hann skuli afhenda lögreglustjóra, í Reykjavík 

tollstjóra, og engum öðrum alla þá aðgöngumiða, sem hann setur stimpilinn á. Á 

hvern aðgöngumiða skal prenta verð hans og upphæð skemmtanaskattsins. 

5. gr. 

Aðgöngumiðar skulu þannig gerðir, að þeir verði hæglega rifnir í tvennt þá er 

þeir eru notaðir, þannig að dyravörður haldi öðrum hlutanum, en aðgangskaupandi 

hinum 

6. gr. 

Um leið og lögreglustjóri, í Reykjavík tollstjóri, leyfir einhverja skemmtun, sem 

ekki er undanþegin skatti samkvæmt 3. gr. skemmtanaskattslaganna, færir hann inn 

í sérstaka bók nafn leyfishafa, tegund skemmtunar og hvar og hvenær hún skuli 

haldin. Jafnframt setur hann í bókina raðtölu við skemmtunina, og skulu allar 

skemmtanir ársins merktar áframhaldandi raðtölum. Á eftir því, sem skráð er í bók- 

ina um hverja skemmtun, skal ætla nægilegt rúm til að innfæra þar fjölda miða 

þeirra, sem afhentir eru leyfishafa til sölu gegn kvittun hans, ritaðri í bókina, að inn- 

færa þar miða þá, sem ekki seljast og skilað er aftur, að innfæra útreikning skatts- 

ins af seldum miðum. Nú fellur leyfi til skemmtunar niður, og skal þess þá getið í 
bókinni. Nú sannar leyfishafi fyrir lögreglustjóra, í Reykjavík tollstjóra, á þann hátt, 

er hann telur fullnægjandi, að nokkru af miðum hafi verið útbýtt kauplaust (fri- 

bílæti), og er þá rétt, að ekki sé greiddur skattur af þeim miðum, en lögreglustjóri, í 

Reykjavík tollstjóri, telur þá miða í skemmtanaskattsbókinni meðal skilaðra miða. 
Um trygging og fyrirkomulag skattgreiðslu frá kvikmyndahúsum og öðrum 

skemmtistofnunum, er rekin eru sem föst atvinnufyrirtæki, getur lögreglustjóri, í 

Reykjavík tollstjóri, sett önnur ákvæði, svo sem um sundurliðaða og daglega bók- 

færslu seldra aðgöngumiða, er tryggi það, að skatturinn verði talinn rétt fram. Að- 

söngumiðar skulu þó ætíð vera serðir eins og að framan segir. 

7. gr. 
Gjalddagi skemmtanaskatts er næsti virkur dagur eftir ad skemmtun hefir verid 

haldin. 
Eigandi húsnæðis þess, er dansleikur er haldinn í, ber ábyrgð á greiðslu skattsins. 

8. gr. 

Þá er skemmtanaskatturinn fyrir hvern ársfjórðung hefir verið innheimtur, skal 

lögreglustjóri, í Reykjavík tollstjóri, þegar senda hann fjármálaráðuneytinu með 

bréfi, þar sem hin senda fjárhæð er tilgreind. Reikning yfir skemmtanaskattinn úr 

umdæminu fyrir almanaksárið, skal lögreglustjóri, í Reykjavík tollstjóri, hafa gert 

svo tímanlega, að hann seti sent hann tviritaðan með fylgiskjölum til fjármálaráðu- 

neytisins innan loka febrúarmánaðar þess árs, sem í hönd fer. 
Ársreikning með skilagrein skal gera samkvæmt fyrirmyndum, er ráðuneytið 

sendir lögreglustjórum, í Reykjavík tollstjóra. 

Fjármálaráðuneytið afhendir stjórn þjóðleikhússjóðsins skemmtanaskattsupp- 

hæðirnar eftir því sem þær berast ráðuneytinu. 

Framkvæmd á ákvæðum 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar er frestað meðan 2. 

töluliður laga nr. 73, 23. júní 1936 og síðari framlengingar á gildi ákvæða þess liðs 

eru lög. Meðan svo stendur fer um skilagrein fyrir skemmtanaskatti eftir almennum 

reglum um opinber reikningsskil.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í skemmtanaskattslögunum og varða 8. des. olu g g 

brot gegn henni, sem sæta meðferð almennra lögreglumála, sektum samkvæmt 7. gr. 
laganna. 

Reglugerðin öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneylið, 8. desember 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUR 128 
23. des. 

um flutning á pósti með almenningsbifreiðum. 

1. gr. 

Allir þeir, sem hafa sérleyfi til fólksflutninga með bifreiðum eða undanþágu frá 

sérleyfisskyldu, eru skyldir til að flytja póst milli allra póststöðva á sérleyfis- eða 
undanþáguleiðunum eftir fyrirmælum póststjórnarinnar (sbr. lög nr. 62, 28. janúar 

1935). 

. 2. gr. 

Í hverri ferð skal tekinn allur sá póstur, sem á að fara, án tillits til þyngdar hans. 
Sérleyfishafa og undanþáguhafa ber að annast sókn og skil á pósthúsin. 

3. gr. 

Sérleyfishafi og undanpåguhafi ber åbyrgå å påstflutningnum á leiðinni og ber 
sömuleiðis ábyrgð á því, að bifreiðarstjóri taki ekki utan pósts neinar sendingar, sem 
taldar eru í 2. gr. póstlaganna a 1 og b, (en það er hvað eina, sem er með bréfalagi, 

bréfspjöld, spjaldbréf og almenn bréf allt að 2000 gr. og peningabréf allt að 2000 gr.). 

Þegar bifreiðastjórar taka á móti þessum sendingum skulu þeir jafnan afhenda þær 

póstafgreiðanda um leið og þeir skila póstflutningnum en aldrei setja þær í póstbréfa- 

kassa á pósthúsunum. Brjóti sérleyfishafi eða undanþáguhafi þessi ákvæði, greiði 

hann í bætur 10 kr. fyrir hverja ólöglega sendingu, nema aðrar þyngri sektir eða 

missir sérleyfis eða undanþágu Hggi við. 

4. gr. 

Geti sérleyfishafi eða undanþáguhafi af einhverjum ástæðum ekki notað bifreið 
til flutningsins, ber honum engu að síður skylda til að koma póstflutningnum á á- 

kvörðunarstað á sem styztum tíma Í samráði við póststjórnina. Ef slíkt hendir, skal 

póststjórnin ekki krefjast þess, að ákveðið magn póstflutnings sé flutt ókeypis í þeirri 
ferð. 

5. gr. 

Af póstmagni því, sem flutt er í hverri ferð, skal sérleyfishafi eða undanþáguhafi 

flytja ókeypis 50% (sbr. þó 4. gr.). 

Fyrir afganginn greiðist fyrir hver 100 kg. sætisverð milli hlutaðeigandi póst- 

stöðva, hlutfallslega eftir þyngd flutningsins. Póstflutningurinn skal gerður upp mán- 
aðarlega. Í niðurstöðutölum skal % kg. eða meira teljast heilt kg., en minna broti 

sleppt. 
30
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128 6. gr. 
23. des. Sérleyfishafi eða undanþáguhafi getur ekki skorast undan póstflutningi af sinni 

hálfu, meðan hann hefir sérleyfi eða undanþágu til fólksflutninga, en póststjórnin 
getur, hvenær sem hún vill, hætt að flytja póst með bifreiðum. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt >. gr. laga nr. $2 28. janúar 1935, um skipu- 

lag á fólksflutningum með bifreiðum. Öðlast þær gildi þegar í stað og birtast til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Póst- og símamdlastjórnin, 23. desember 1937. 

Guðmundur Hlíðdal. 

E. Sandholt. 

129 REGLUGERÐ 
31. des. 

um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl. 

Samkvæmt heimild í lögum 31. desember 1937, um gjaldeyrisverzlun o. fl., 5 SJ J 

er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

ga
 1. gr. 

Fyrst um sinn, þangað til er öðruvísi verður ákveðið, gilda ákvæði reglugerðar 

nr. 7, 11. janúar 1935, um gjaldeyrisverzlun, innflutning o. fl, ásamt breytingum 

og viðaukum á þeirri reglugerð 7. marz 1935, 7. mai 1935, 27. júlí 1936 og 11. októ- 

ber 1937. 

9 gr 2. gr. 
Til þess að standast kostnað við gjaldeyris- og innflutningsnefnd skulu allir 

þeir, sem fá innflutningsleyfi, greiða gjald 2%, — tvo af þúsundi af fjárhæð 

þeirri, er leyfið hljóðar um, þó eigi minna en 50 aura fyrir hvert einstakt leyfi. 

Gjald þetta greiðir leyfishafi til þess innheimtumanns ríkissjóðs þar er hann 

framvísar innflutningsleyfinu í fyrsta sinn, og greiðist þá gjaldið af öllu leyfinu. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

Einar Bjarnason.



REGLUGERÐ 

um vörugjöld til bæjarsjóðs Vestmannaeyja. 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Vestmannaeyjakaupstaðar skal greiða vörugjald af öllum vör- 

um, sem fluttar eru af skipsfjöl á land, og úr landi á skipsfjöl, með undantekningum 
Þeim, sem síðar verða nefndar. 

2. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru Þessar vörur: 

a. Vörur sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara Lil annara hafna en Vest- 
mannaeyja, en eru látnar þar á land um stundarsakir. vegna skemmda á skipi 
eða Í misgripum. 

b. Nýr og saltaður fiskur óverkaður og nýjar 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. 
e. Vörur og tæki til hafnarinnar og annara fyrirtækja bæjarfélagsins. 

tf. Allt sem flutt er milli eyjanna innbyrðis. 
gs. Vörur sem innfluttar eru til stofnana eða einstakra manna, búsettra í öðrum 

héruðum, eða koma frá þeim til útflutnings, enda þótt settar séu á land í Vest- 
mannaeyjum. 

  

  Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum. Brot úr gjald- 
einingu, sem nemur meira en helmingi, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farm- 
skrá skipa við útreikning vörugjalds. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formað- 
ur báts gefa drengskapar vottorð 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 hentugastan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiði farmeigandi kostnaðinn. Ef ýmsar vörulegundir eru í sendingu skal reikna 
vörugjald eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. Við útreikning vöru- 
gjalds skal leggja saman hvern vöruflokk, sem saman stendur á farmskránni, ef mót- 
takandi eða sendandi er sami maður. 

4. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds, eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur 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 vörugjald 

til hafnarsjóðs og er afgreiðslumönnum skipa óheimilt að afhenda vöru eða flytja 
hana út, fyrri en sýnd hefir verið kvittun fyrir greiðslu sjaldsins. 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. Skipstjóri og afgreiðslumaður bera 
ábyrgð á greiðslu gjaldsins ef brugðið er út af þessu. 
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6. gr. 

Vörugjaldsskrá. 

1. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir 100 kg. Kol, kornvörur, áburður. 

2. - Gjald 5 aurar fyrir hver 100 kg. Nyr fiskur fullsaltaður en óverkaður 

fiskur, salt, ís. 

3. — Gjald 8 aurar fyrir hver 100 kg. Saltfiskur sem ekki fellur undir 2. flokk. 

4. - Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg. Steinolía, áburðarolía, benzin, cement. 

5. Gjald 12,5 aurar fyrir hver 100 kg. Veidarfæri, hrogn, lysi, sundmagi, 

fiskimjöl, kartöflur, rófur, síld, bein. 

6. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg. Allar aðrar vörur, sem venja er til að 

greiða flutningssjöld fyrir eftir þyngd. 

7. Gjald 5 aurar fyrir hvert teningsfet. Trjáviður og þess háttar vörur, sem 

reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

8. - Gjald 10 aurar fyrir hvert teningsfet. Húsgögn, hljóðfæri og aðrar létta- 

vörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

9. - Gjald 12,5 aurar fyrir hvert stykki. Tómar tunnur. 

10. Gjald 10 aurar fyrir hvert stykki. Sauðfénaður. 

11. — Gjald 1 króna fyrir hvert stykki. Nautgripir, hross. 

7. gr. 

Af vörum sem fluttar eru til innanlandshafna greiðist hálft vörugjald. 

8. gr. 

Vörugjald samkvæmt reglgugerð þessari er fallið í gjalddaga, þegar skip eða 

bátar eru komnir í höfn með vöruna, eða varan komin á skip til burtflutnings. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaevja hefir samið og samþykkt, stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 68 31. desember 1937, um breyting á lögum 

nr. 40 19. júní 1933, um breyting á lögum nr. 23 15. júní 1926 um bæjargjöld í Vest- 

mannaeyjum, til þess að öðlast þegar gildi og til að gilda til ársloka 1938. Birtist hún 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. desember 1937. 

F. h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1936. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 
4 Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 Kr. 20... 

Peningar í innlánshók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. 

Vextir: 

Af Ræktunarsjóðsbréfum .........0..0.. 0... 
- veðdeildarbréfum keyptum á árinu ............. 

— innlögum í Útvegsbanka Íslands ............... 

Mismunur við kaup á 3 veðdeildarbréfum, nafnverð kr. 
keypt fyrir kr. 2280,00 20... 

Gjöld: 
Endurgreiddir veðdeildarbréfsvextir „20.00.0000. 
Eftirstöðvar til næsta árs: 

ö Ræktunarsjóðsbréf, hvert á 1000 kr., nafnverð 

ð veðdeildarbréf, hvert á 1000 kr., nafnverð ........ 

Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. 

Reykjavík, 9. febrúar 1937. 

Jón Helgason. Sigurjón Jónsson. Sig. 

kr. 4000.00 

331.2. 
13 1.23 kr. 5831.23 

kr. 165.00 

150.00 
- 39 

…3.32 323.32 
3000.00, en 
HI 720.00 

Kr. 6974.55 

kr. 16.66 

kr. 3000.00 
— 3000.00 

… 357.88 
»7.89 6357.89 

Kr. 6974.55 = 

Magnússon. 

SNORRASJÓÐUR 1980 

Ársreikningur 1938. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi ......... 

Aukning á árinu samkvæmt neðangreindum reikningi ... 

Fignum sjóðsins er varið þannig: 

Jarðræktarbréf .......... rreree 

Vextir af jarðræktarbréfum ..........0.000. 0. 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ........0000. 02... 

BIÐ kr. 134125.83 
RIÐ -- 1843.51 

Kr. 135969.34 

HR kr. 134000.00 

HR 1969.34 

Kr. 135969.34 

FRI kr. 7260.00 

BR 83.51 

Kr. 7343.51 
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Gjöld: 
yrkur til náms í Noregi: 

Ungfrú Hólmfríður Jónsdóttir, stúdent frá Hofteigi, til sögu- og 

tungumálanáms í háskólanum í Oslo .....0.0002.00 

Sigurður Egill Ingimundarson, stúdent, Reykjavík, til efnafræðináms 

í háskólanum í Þrándheimi ...............0 0000. 
Gunnar H. Ólafsson, stúdent, Ísafirði, til náms í húsgerðarlist í 

Þrándheimi ............0...0.. revkeee 

Jóhann Jónasson, stúdent, frá Öxney, Breiðafirði, til kornyrkjunáms 

og til að kynnast nýtízkubúskap í Noregi .......00000 0 

Stefán Þorsteinsson, Reykjavík, til búnaðarnáms við Statens Smaa- 

brukslærerskole í Hvalstad í Noregi ......0.0.. 0 

Sveinn Tryggvason, Reykjavík, til náms við Statens Meieriskole, 

Þrándheimi .............00 0000. 

Hannes Jónsson, frá Deildartungu, til náms við Skiensfjordens me- 

kaniske fagskole ........0.02.00 0 

Haukur Jörundsson, frá Skálholti, lokastyrkur til búnaðarnáms í 

Noregi 

Reykjavík, 30. jan. 1937 

Búnaðarbanki Íslands 

Hilmar Stefánsson. Þ. Sveinsson. 

REIKNINGUR 

Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands 1936. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. janúar 1936 ........... 00. kr. 2230.07 

2. Gestafé og gjafir ........0..0 kr. 428.00 

3. Tillög vitavarða ........0000 0. 623.73 

1. Tillag ríkissjóðs .......0.000000 0. 100.00 

5. Vextir (0... 1151.66 
6. Útdregin verðbréf lo... 2000.00 4603.39 

Gjöld: 
1. Greiddur styrkur .........00 2000 kr. 1760.00 

2. Keypt verðbréf „........0.20 00 —  2640.00 

3. Endurgr. ofgreitt tillag frá Hrómundarey 1995 .... 1.50 

4. Í sjóði 31. des. 1936 ........00... - 2431.96 

kr. 

kr. 

kr. 

900.00 

900.00 

800.00 

600.00 

600.00 

700.00 

700.00 

300.00 

”. 5900.00 

1843.51 

". 7343,51 

6833.46 

6833,46
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Eignir 31. des. 1986. 133 
672% skuldabréf bæjarsjåds 1923 ss kr... 500.00 
6% - - 1925 seseeeseeeeeerereee - 2000.00 
6% - 1931 s..ssseeeeeeerereee -— 2000.00 
4. fl. bankavaxtabréf Landsbankans 2... 2000.00 
8. fl. nn - -1000.00 
9. fl BNA 1000.00 

10. fl. NR 11200.00 
Veðbréf Mjólkurfélags Reykjavíkur „......0.. - 3000.00 
Hlutabréf Eimskipafél. Íslands ........0. - 25.00 

kr. 22725.00 
Í SpárisjÓði Lo... 2431.96 

Kr. 25156.96 

Reykjavík, 12. apríl 1937. 

Vitamálastjórinn 

Th. Krabbe. 

REIKNINGUR 134 

yfir tekjur og gjöld Sjóðs Þóru Thoroddsens árið 1936. 

I. a. Peningar í Landsbanka .....0..000. 0 kr. 10622.39 
b. Skuldabréf Reykjavíkur ......00. een 9000.00 

2. Vextir í Landsbanka 1936 ......0.00.00 eee, 462.11 
3. af skuldabréfum 2... een 495.00 
i. frå Bikuben ses eee, 1020.19 

Kr. 21599.69 

Gjöld: 
1. Styrkur frú Cathineu Sigfússon ........0. kr. 400.00 

2. frú Aðalbjargar Sigurðardóttur 2... 400.00 
3. — frú Helgu Finnsdóttur .......0.0.0000. 0 400.00 
4. — frú Sigrúnar Bjarnason 2... RFI 400.00 
9. Plöntun å leidi Péturs biskups 2... 30.00 

Í sjóði til næsta árs: 
a. Í Landsbanka .....0.000. 11969.69 
b. Skuldabréf Reykjavíkur ...l.ll 8000.00 

Kr. 21599.69 

Reykjavík, 31. des. 1936. 

Jón Helgason. Ásmundur Guðmundsson. Pálmi Hannesson.
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REIKNINGUR 

hafnsögusjóðs Reykjavíkur árið 1936. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf .........200 0 kr. 

b. Veðskuldabréf ..........0 00 

c. Sparisjóðsinnstæða .......000000 000 

Tekjur á árinu: 

a. Hafnsögusjóðsgjald ......2.000000 0. kr. 

b. Vextir ..........0 00 

Eftirlaun Halldóru Jónsdóttur ......000000 0... 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ..........000 0. kr. 

b. Útistandandi vextir .......00.0.0 000 

c. Sparisjóðsinnstæða ......00.0000.. 000. 

Hafnarstjórinn í Reykjavík, 4. jan. 1937. 

Þór. Kristjánsson. 

1000.00 

23000.00 

829.54 

246.00 

1394.63 

25100.00 
225.00 
945.17 

kr. 

kr. 

Kr. 

24829.54 

1640.63 

". 26470.17 

200.00 

26270.17 

26470.17



Stjórnartíðindi 1937, B. 6. 219 1937 

ALÞINGISMENN 136 

kosnir árið 1937. 

A. Þingmenn kjördæma. 

  

Fyrir Vestur-Skaftafellssýslu: Gísli Sveinsson sý 

Vestmannaeyjar: Jóhann Þ. Jósefsson konsúll. 

Rangárvallasýslu: Sveinbj 

læknir. 

Árnessýslu: Jörundur Bryn. 

Gullbringu- og Kjósars Ola 

Hafnarfjörð: Bjarni Snæbjörns 

Reykjavík: Masnús Jónsson próf. theol., 

Valdimarsson for tur Halldórsson 

ritstjóri og Sigurður Kristj ánsson sl 

Borgarfjarðarsvslu: Pétur Ottesen bóndi 

Mýrasýslu: Bjarni Ásgeirsson 

  

    

og Helgi Jónasson héraðs- 

    

  
fsson bóndi og Bjarni Bjarnason skólastjóri. 

  

   

  

    „jarfulltrúi, Héðinn 

Einar Olgeirsson 

    

       

  

bankastjóri.   

    
   

Snæfellsness- og Hnay ppadals Thor Thors framkvæmdarstjóri. 

Dalasýslu: Þorsteinn Briem 1 prof: ur 

Bardastrandarsyslu: Bergur Jónsson þó ti. 

Vestur-fsafjardarsyslu: Åsgeir Åsgeirsson fr Öslumálast jóri 

Norður-Ísafjarðarsýslu: Vilmundur Jónsson 

      

Ísafjörð: Finnur Jónsson framkvæmda iðri. 

Strandasýslu: Hermann Jónasson forsætisráðherra. 

Vestur-Húnavatnssýslu: Skúli Guðmundsson kaupfélagsstjóri. 

ÁAustur-Húnavatnssýslu: Jón Pálmason bóndi 
Skagafjarðarsýslu: I 

búnaðarmál: stjóri 

  

  

     Hit Hannesson og Steingrímur Steinþórsson 

vjafjarðarsýslu: Be rnharð Stefánsson bóndi os 
  

s Einar Árnason bóndi. í 

i     Akureyri: Sigurdur E. 

Suður-Þingevjarsvslu: Jónas Jónsson s 

Norður-Þingevjarsýslu: Gísli Guðmundsson 

Norður-Múlasýslu: I Zóphóníasson ró 

Seyðisfjörð: Haraldur Guðmundsson 
Suður-Múlasýslu: Eysteinn Jónsson 

bóndi. 

Áustur-Skaftafellssvslu: Þorbergur Þorleifsson bóndi. 

ýralæ knir. 

  

        

  

tjóri. 

    Sunautur og Páll Hermannsson bóndi. 
    

álmason útves 

  

, 
'evar Í ya

 n 

Varamenn þingmanna Reykjavíkur. 

Fyrir Alþýðuflokkinn: Stefán Jóh. Stefánsson hæstaréttarmálaflutningsmaður. 

Kommúnistaflokkinn: Jóhannes úr Kötlum rithöfundur 

Sjálfstæðisflokkinn: Jóhann G. Möller bókari, Guðmundur Ásbjörnsson bæj- 

arfulltrúi, Guðmundur Eiríksson bæjarfulltrúi og Sveinn Benediktsson 

forstjóri. 

B. Landskjörnir þingmenn. 

(Skammstafanir: ÁA == fyrir Alþýðuflokkinn, B = fyrir Bændaflokkinn, K 

fyrir Kommúnistaflokkinn, S == fyrir Sjálfstæðisflokkinn.) 
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136 1. landskjörinn þingmaður: Brynjólfur Bjarnason kennari (KR). 

2. Guðrún Lárusdóttir framfærslufulltrúi (S) 

3. Sigurjón Á. Ólafsson afgreiðslumaður (A) 

1 Stefán Stefánsson bóndi (Þb) 

5. Jén Ólafsson bankastjóri (S). 

6. Ísleifur Högnason kaupfélagsstjóri (K) 

7. Þorsteinn Þorsteinsson svslumaður (S) 

8. Emil Jónsson vitamálastjóri (A). 

9. Garðar Þorsteinsson hæstaréttarmfim., (S). 

10. gn Gudmundsson hæstaréttarmflm. (S). 

11. Jón Baldvinsson bankastjóri (A). 

Varamenn landskjörinna þingmanna. 

sson skrifstofustjóri, Siglufirði. Sigfús 

    

Fyrir Alþýðuflokkinn: Erlendur 

Sigurhjartarson kennari, Reykjavík, Jónas Guðmundsson forstjóri, 

Reykjavík 

Bændalflokkinn: Hannes Jónsson bóndi, Kirkjuhvanni 
íðalsteinsson verkamaður, Akureyri, og 

  

Kommúnistaflokkinn: Steingi 

  

    
Arnfinnur Jónsson skólastjóri, Eskifirði 

Sjálfstæðisfiokkinn: Eiríkur Einarsson bankafulltrúi, Reykjavík. Árni Jóns- 
son fullrúi, Reykjavík, Magnús Gíslason sýslumaður, Eskifirði, Bjarni 

T Benediktsson prófessor, Reykjavík, og Gunnar Thoroddsen cand. juris, 

    

Reykjavík 

137 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekkuasjóðsins árið 1936. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf kr. 33400.90 

2 2100. 00 

    

b. Veðskuldabréf #... a 

c. Inneign í Söfnunarsje . 32977 í 14 

d. í sparisjóði 5510.30 

e. Hjá gjaldkera .. IR I 258.03 
mn Sl kr, 74545.47 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum HR sr kr. 1610.50 

b. veðskuldabréti HR 120.00 

Cc. innstæðu í Söfnun: irsjóði rr 1813.74 

d. innstæðu Í sparisjóði 20... … 255.58 - 
s í sparisi 3799.82 

3. Gjafir til sjóðsins 251.00 

Kr. 78596.29



1. 
9 

Styrkur veittur á 

Eign í árslok 1926: 

a. Veðdeildarbréf 

bh. Veðskuldabréf 

árinu 

    

Söfnunarsj 

sparisjóði 

gjaldkera 

c. Ínneign í 

d. í 

e. Hjá 

Biskupinn vfir Íslandi, Reykjavík, 15 

  

1 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

kr. 33500.00 

2400.00 

90.88 

6527,38 

   

    

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jons Eirikssonar årid 1936. 

Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf 

hb. Innstæða 

ce. Hjá 

í sparisjóði 

reikningshal 7 lara it 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbrófum 

b. innstæðu Í sparisjóði 

Styrkur veittur 2 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Innstæða í sparisjóði 

c. Hjá reikningshaldara 

Biskupinn yfir 

prestum 

  

Jón Helgason. 

kr. 23000,00 

3280.02 

194,19 

kr.  1110.00 
151,86 

kr. 23100.00 

3741.88 

24,19 

Íslandi. Reykjavík, 15. marz 1987. 

kr. 

kr. 

1600.00 

16996.29 

18596.29 

138 
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404.21 l 
1261.86 

27666.07 

800.00 

26866.07 

27666.07
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1. 

9 

140 

1. 

2. 

Dø
 

gg
 

Rø
 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1936. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1995: 

a. Veðdeildarbréf ........2.0.. 0 kr. 4400.00 

b. Veðskuldabréft ........000 00 500.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .....00.0.20 0 10099.19 

d. - Í SPAFISJÓÐI ......0.. 825.94 

e. Hjá reikningshaldara .....0.0.0.00 0... 96.33 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ................… IR kr.  210.50 

b. innstæðu í Söfnunarsjóði .......00.0 — 555.45 

c. innstæðu Í sparisjóði ......2.0 0 39.24 

d. veðskuldabréfi ........00..0 00 - 22.50 

Gjöld: 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf ........0000. 0 kr. 4900.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .....0.000 10654.64 

c. - i sparisjodi ......00. 1075.68 

d. Hjá gjaldkera ......0..02 00. 118.83 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 15. marz 1937. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1936. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf ........00. kernns kr. 2300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ....0.00000 00 3813.08 

c. Í SPAFISJÓÐI 22... 509.14 

d. Eignin Ytra Vallholt ......02.0000 00. 7100.00 

Vextir å årinu: 

a. Áf veðdeildarbréfum ........0%0 0 kr. 112.25 

b. innstæðu í Söfnunarsjóði .......0..00. 209.71 

Cc. innstæðu i sparisjodi ......2.0 23.64 

d. Eftirgjald eftir Ytra Vallholt ......0..0 350.00 

kr 

kr. 

Kr. 

k T. 

T. 

15921.46 

16749.15 

16749.15 

16749.15 

r, 16749.15 

695.60 

14417.82
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Gjöld: 

1. Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi ......00000. 0000. 

2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf .........000%.0 0. kr. 2300.00 

hb. Innstæða í Söfnunarsjóði 22.00.0000. 00... 4022.79 

c. i sparisjodi ......0000 0 645.03 

d. Eignin Ytra Vallholt ......000000000 0. 7100.00 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 15. marz 1937. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1936. 

Tekjur: 

1. Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf ........0000 00 eree kr. 3700.00 

b. Innstæða í sparisjóði ........2200 0 576.49 

2. Vextir å årinu: 
a. Af veðdeildarbréfum .........0000 0 kr. 187.50 

b. — sparisjóðsinnstæðu .....0..000 - 28.56 

Eign í árslok 1936: 
a. Veðdeildarbréf ........... kr. 3700.00 

b. Innstæða í sparisjóði ...............… RA -… 792.55 

Biskupinn yfir fslandi, Reykjavik, 15. marz 1937. 

Jón Helgason. 

kr. 

Kr. 

Kr. 

kr. 

r. 4492.55 

350,00 

14067.82 

14417.82 

r. 4276.49 

216.06 

4492.55 

4492.55 

1937 
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1937 

IN 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1936. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1935: 

a. Veðdeildarbréf „00... 0 kr. 1800,00 
b. Innstæð: — 660.86 
     

kr. 
Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum #0... kr 384,75 

b. — sparisjóðsinnstæðu ........0..0..00. = 27.15 

Kr 

Gjöld: 

Úthlutað á synóðus .........0... nen ennen nere Terre kr. 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf ........0.. kr. 1800.00 

b. Innstæða í sparisjóði L......00.. seveeeevereeeee 682.76 

Kr. 

Biskupinn vfir Íslandi, Reykjavik, 15. marz 1937 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1936. 

Tekjur: 

   

Eign í árslok 1935 

Innstæða í Söfnunarsjóði ........... kr 

PI 20... REESE 

innstæður f. á, ......... 

Kr 
Gjöld 

Eign í árslok 1936: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.0.00 00 kr. 

Kr 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 15. marz 1937. 

Jón Helgason. 

2460.86 

111.90 

2572.76 

90.00 

28312.55 

  

29870.53 

29870.53 

29870.53
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REIKNINGUR 

hv
 

Ut
 

ut
 1937 

144 

vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thóru Melsteð árið 1936. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1935 

Vextir á árinu 

árslok 1986 00 Eign í 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 

Jón Helgason 

REIKNINGUR 

15. 

kr. 1020.90 

KENN 56.14 

Kr. 1077.04 

FRIÐ kr. 1077.04 

Kr. 1077.04 

marz 1937. 

145 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis árið 1936. 

Te 

Hörgslandshreppsdeild : 
les. 1955 1 ( 

«så (i Í sjóði 

Vextir 1936 

Kirkjubæjarhreppsdeild 

Í sjóði #1. des. 1935 

Vextir 1936 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1935 

Skaftártunguhreppsdeild: 

1935   
31. des 

1936 

Í sjóði 

Vextir 

Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1935 … 

Innb. kr. 13.00. Vextir 1936 kr. 

Hvammshreppsdeild 

Í sjóði 31. des. 1935 

Vextir 1936 

Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1935 

Vextir 1936 

30,05 

kjur: 

kr. 1271.54 
66.09 . 

kr. 1337.63 

kr. 730.42 
37.96 nn 

708,58 

kr... 519.31 
96 98 
26.98 546,99 

kr... 316.33 
16.43 a 

332,76 

kr 578.34 

43.05 
621.39 

kr. 483,97 

25,11 
109.08 

cr. 233,19 
9 12,11 245.30 

Kr. 4360.88



145 Gjöld: 
1. Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1988 L.lllllll 
Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Styrku r veillur af ársvöxtum 1936: 

  

Elinborg Ásgrímsdóttir Ll... eee kr. 15.00 

Guðrún Pálsdóttir 00.00.0000. erereee 13.47 
Í sjóði 81. des. 1936 ....0.0l. eeeeeeerreee 739.91 

3. Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1986 L..lll0ll 
4. Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 81. des. 1986 Ll00lll reree 
5. Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1986 .l..ll0ll 
6. Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1986 lllllllll nere 
7. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1936 .......0..0. ere revne 

Vík, 27. ágúst 1937. 

Jón Þorvarðsson. Gísli Sveinsson. 

146 REIKNINGUR 

fyrir markaðs- og verðjöfnunarsjóð, stofnaður samkv. lögum nr. 75 29. 

Tekjur: 

I. ínnheimt verðjöfnunarsjóðsgjald .... . HR AR kr 

2. Vextir af bankainnstæðum til í. jan. 1937 

  

   

    

Kr. 

Gjöld: 

1. Til aukningar fískmarkaða, samkvæmt 

2 Er. laganna ............ ennen rveve kr 

gr. laganna ................ 

igenda, samkvæmt 4. gr. laganna 

tl 13. laga nr. 76 29, des. 1934 

rnarmanna, end lurskoðe nda og annar kostnaður 

Kr. 
Stjórn markaðs- og verðjöfnunarsjóðs. 

Reykjavík, 3. apríl 1937. 

Stefán Þorvarðsson. Einar Árnason. 

Jakob Möller. Gísh Sveinsson. 

Jónas Guðmundsson. Sig. Einarsson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og ekkert fundið 

Reykjavík, 6. apríl 1937. 

J. Guðmundsson. C. Proppé 

768.38 

546.29 

332.76 

621.39 

509.08 

245.30 
Kr. 4360.83 

des. 1934. 

1363964,38 

300000.00 
489937.12 
27000.00 

22188.20 
2699.83 

2205789.53 

athugavert.



ba
 

fi
 

=
 

REIKNINGUR 

styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. sept. 1936 til 31. ágúst 1937. 

Tekjur: 

Eign í byrjun reikningsársins: 
a. Veðdeildarbréf (.........0.. 0. kr. 

b. Innstæða í sparisjóði 

í hlaupareikningi ................... C. 

Vextir á árinu: 

29500.00 
2297.61 

29.69 - 
269 kr, 24827.30 

a. Af veðdeildarbréfum .........0.. 0 kr. 1130.00 

b. sparisjóðsinnstæðu ........0.0.000 00. 98.90 

c. — hlaupareikningsinnstæðu ................... 3.63 — 193953 

Grodi å bréfakaupum ............0 000 — 355.00 

Kr. 26414.83 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu ............00..0 000 kr... 940.00 
Eign i lok reikningsårsins: 

a. Veðdeildarbréf ........000.. 0 kr. 24500.00 

b. Inneign í sparisjóði .........0..00..00.. 0... 921.51 
c. — í hlaupareikningi .................... 53.32 ie ! S A 25474.83 

Kr. 26414.83 

Reykjavík, 4. okt. 1937. 

Jón Helgason. Páll Einarsson. Björn Þórðarson. 

Reikningur þessi samþykkist hér með. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. nóvember 1937. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Jón Gunnlaugsson. 

32 

1937 

147
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148 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 

drotningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík árið 1936. 

1 
i 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1936 B, bls. 31) 

a. Lán gegn fasteignaveði 2....0000. 0 kr. 500.00 

b. Bankavaxtabþréf 20... AR 6600.00 

ce. Bankainnstæða ........ HR 1357.64 2 
i kr. 11457,64 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréti 0... kr. 18,10 

b. bankavaxtabréfum HR 317.50 

Cc. bankainnstæðu .......0.0. 0 299,86 … 
" 558.46 

Kr. 12016.10 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
1. Bankavaxtabréf .......0.....0 0000 ennen ker kr kernens kr. 6100.00 

9. Bankainnstæða .............… ss der deserve. 5916.10 

Kr. 12016.10 

Í atvinnu- og samgöngumálaraðuneylinu, 25. marz 19857. 

Vigfús Einarsson. 

149 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1936. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1936. B. bls. 531 592) 

a. Veðskuldabréf RIÐ a vere kr. 5000,00 

b. Bankavaxtabréf ..... a 

ce. Skuldabréf Elliheimilisins Grund 

d. Bankainnstæða 2......0 0 

  

kr. 176692.08 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum 2... vere „kr. 275,90 

b. bankavaxtabréfum  ........ eres. AÐ -— 397.50 

Cc. skuldabréfi Elliheimilisins . . . 65.00 

d. bankainnstædu 538.59 9,06 . rr - 134.12 
871.62 

Kr. 18533.70



259 1937 

Gjöld: 149 
I. Styrkur veittur til trjáræktar 2... sees. . kr. 700.00 
2. Sjodur til næsta års: 

a. Vedskuldabréf ......... kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf (oo... eee eeeee 8500.00 

  

c. Skuldabréf Elliheimilisins Gru 1000.00 
1. Bankainnstæða 00.00.0000 3333,70 jú - ast ) 17833.70 

Kr. 18533.70 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneylinn, 25. marz 1987. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 150 
vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1936. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1936, B. bls. 532 533) 

a. Tnnrilunarskírteimi ......0.0 eee kr. 8600.00 
b. Veðskuldabréf oo … 1000.00 

   

c. Bankavaxtabréf ss eee, - 3700.00 
d. Innstæða í Söfnunarsjóði Lo eessvee 777.48 

» Bankainnstæd: 
31.0: €. BANKURNSÍÆÖA „2... 831.03 kr. 14908.51 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini ............. kr. 301.00 
b. veðskuldabréfum „2... 50.00 
Cc. bankavaxtabræfum oo... 171.50 
d. Söfnunarsjóðsinnstæðu . BR 10.40 
e. bankainnstæðu Gold. 39.24 

- 602,14 

Kr. 15510.65 
G J öld 

I. Heiðursgjafir veittar 20... sr kr... 350.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteimi ......0.. 0 kr. 8600.00 
Þ. Veðskildabréf Lo eee, HI 1000.00 
ce. Bankavaxtabréf (lol 3700.00 
d. Innstæða í Söfniimarsjóði ........ Lo 817.88 
e. Bankainnstæda ss 1042,77 

15160.65 

I afvinnu- og samgongumdlaråduneytinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1936. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1936, B. bls. 533): 

a. Bankavaxtabréf ..........0220 000 kr. 6100.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. - 5500.00 

c. Elliheimilisbréf ............0 00. 2000.00 

d. Í Búnaðarbankanum ......00.00.0 00. 1887.79 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .............- FR kr. 275.50 

hb. — skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ........ -— 332.50 

c. — Elliheimilisbréfum ........00% 0... - 130.00 

d. — bankainnstæðu #.........000.0%0 000 nn 124.44 

Gjöld: 

Veittur styrkur ........0...0.0 0... 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .........0.000%% 0000 kr. 5100.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. — 5500.00 

c. Elliheimilisbréf ........0.00000 00 - 2000.00 

d. Í Búnaðarbankanum .........00... 0000. 2950.00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's árið 1936. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1936, B. bls. 534): 

a. Bankavaxtabréf ....s000eeeeeeeeeerrerrrrrrrene kr. 6500.00 

bh. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. - 1000.00 

ce. Bankainnstæða ........0.00 00. sn 2166.47 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ......00000 000. kr. 307.50 

b. — skuldabréfi Reykjavíkurkaupstaðar .......... - 65.00 

c. bankainnstæðu ..........000. 0000. 95,58 

kr. 

RA 
| 

kr. 

Tr. 

15487.79 

862.44 

'. 16350.23 

800.00 

15550.23 

16350.23 

9666.47 

468.08 

”, 10134.55
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Gjöld: 152 
a. Bankavaxtabréf .........0..0.000 0 kr. 6500.00 

b. Bankainnstæða .........0002.0. -— 3634.55 

Kr. 10134.55 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 153 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímsevinga árið 1936. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1936 B, bls. 534—- 535): 

a. Bankavaxtabréf .....0.... kr. 19200.00 

b. Veðskuldabréf ........ - 26000.00 

c. Bankainnstæða .......000.0.00. 00 - 4478.39 kr. 49678.39 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......... kr. 831.50 

b. veðskuldabréfum ......0.. 1330.00 

R bankainnstæðu .....0..... - 294.29 C inkainnstæðu i 2455.79 

Kr. 52184.18 

1. Styrkur til Grímsevinga ............0 00. kr. 2300.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf (0000. kr. 16700.00 

b. Veðskuldabréf 0... sr 26000.00 

c. Bankainnstæða .....00..000. 0 1134.18 
i ' 49834.18 

Kr. 52134.18 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1987. 

Vigfús Einarsson.
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154 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1936. 

Tekjur: 

  

   

i. Sjóður í ársbyrjun (Sty.tíð. 1936, B. bls. 535 036): 

a. Ínnritunarskirteimi ......... kr. 20000.,00 

b. Bankavaxtabréf ......0.0 0 11700.00 

ce. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar AIR 2000.00 

d. Veðskuidabréf 20... kkee . 9150.00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar ............. HR 4000.00 

f. Bankainnstæða .......0202 0 5417.85 | on or 
kr. 52267.85 

2. Vextir: 
a. Af innritunarskíirteini ......... . .…. kr. 700.00 

b. - bankavaxtabréfum ........00. 0 495.00 

c. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ...... - 130.60 

d. vedskuldabréfum ..........0 517.50 

e. låni Seydisfjardarkaupstadar .............…… 200.00 

f. bankainnstæðu ........0. 0 344,53 
2387.03 

Kr. 54654.88 

1. Styrkur veittur ......0...0 0000. ere nr errnnes kr. 2085.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteimi ........000 000. kr. 20000.00 

b. Bankavaxtabréf 0... a 8700.00 

ce. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaða1 2000.00 

d. Veðskuldabréf 0... 9150.00 

e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .................. - 3500.00 

f. Bankainnstæða .............. . . . 9219.88 
12569.88 

Kr. 54654.88 

Í áfvinnu- og samgöngumadlaráðuneylinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1986. 

Tekjur: 
Í. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1986, B. bls. 536): 

a. Bankavaxtabréf 200... . AÐ kr. 10900.00 þa
 

  

b. Skuldabréf Beykjavíkurkaupstaðar 0... 3000.00 
ec. Veðskuldabþréf Go . . 2500.00 
d. Bankainnstæða ............... a AR 3770.61 

kr. 
2. Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum ....... kr. 505.00 
b. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ....... - 195.00 
c. veðskuldabréfi 00... BR … - 125.00 
d. Þankainnstæðu lll 207.23 

Gjold: 
Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf 00. sr kr. 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

ce. Veðskuldabréf 

d. Bankainnstæða 

í alvinnu- og samgöngumdlaráðun ylinu. 25. marz 1987. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjáðs Páls Jónssonar árið 1936. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1936, B. bls. 537): 

Bankainnstæða 
2. Vextir 

Kr. 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs í Landsbankanum ......... 

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson. 

FR kr. 

1937 

20170.61 
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157 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti árið 1936. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1936, B. bls. 537): 

a. Veðskuldabréf .........00.0 0 kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf .......00020 0. —- 5000.00 

s. Bankainnstæða ......0000000 00 2688.40 
( inkainnstæda 5388 kr. 12688.40 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .....0..0 00. kr. 300.00 

b. bankavaxtabréfum ......00%00 00 kreere 245.00 

c. bankainnstæðu .......0000 00. — 117.94 662.94 

Kr. 13351.34 

. Styrkur veittur 2.....22200sseeeeeeeeerrrk rer ek ert tr rr r kt enge kr. 20.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .......020.00 00 kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabrét lol 5000.00 

c. Í Landsbankanum .....0.000. 0000 3331.34 13331.34 

Kr. 13351.34 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson. 

158 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1936. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1936, B. bls. 538): 

a. Veðskuldabréf ......0.00%00 0. kr. 2500.00 

b. Bankavaxtabréf .......0.000 00 - 7500.00 

c. Bankainnstæða ......000%0 000 3414.78 kr. 18414.78 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi .......000000 00 kr. 125.00 

b. bankavaxtabréfum #....0000 365.00 

c. - bankainnstæðu .........000 0000. 147.28 
637.28 

Kr. 14052.06
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Gjöld: 158 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ........0.... 0... kr. 2500.09 

b. Bankavaxtabréf ....0..0.0.. snnes 1500.00 

c. Bankainnstæða .........220 0. ennen rune 1052.06 

Í úlvinnu- og samgöngumálaráðuneytin Su
 

NS
 

m
f
 

marz Í Se
 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 159 

vfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1936. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stjtíð. 1936, B. bls. 538— 539): 

a. Bankavaxtabréf 

    

NIÐRI kr. 9900.00 

b. Veðskuldabrét ........... 2000.00 

c. Bankainnstæða ........2000 00 en en eernne - 2490.32 
kr. 14390.32 

2. Vextir: 

a. Af bankav: xl: tbréfum EEN kr. 467.50 ' 
b. - vedskul« 100.00 

c. Dan lainnatuðu 115.49 A 
bSZ.99 

Kr. 15073.31 

G j Ö i d 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......0.%.000 kr. 9900.00 

hb. Veðskuldabréf .......0.... 2000.00 

ce. Bankainnstæða .........0. 22 BR 3173.31 

Kr. 15073.31 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 25. marz 1987. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

   yfir tekjur = = Is
 

Je
 

Gu
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ni
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Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1936, bls. 539) 

a. Í Söfnunarsjóði GL kr. 12977.23 

b. Landsbankanum Go. 2096,47 

Vextir: 

a. Áf Söfnunarsjóðsinnstæðu a . kr. 

b. bankainnstædu 

Gjold: 

Styrkur veittur 

Sjóður tl næsta árs: 

kr. 12910.63 

1668,13 

öfnunarsjóði    

b Landsbankanum 

marz 195, 

  

dtvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 95. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1986 

Tekjur: 

n (Stj.tið. 1936, B. 

      

3. bls. 5390 540) 

t. Banka bréf ki. 12800.00 

b. Skuldabréf Reykjavíkur 1000.00 

Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum sr ….. kr. 591,50 
b skuldabréfi Reykjavíkur 65.00 

Gjöld: 

Greitt Búnaðarfélagi Íslands 

Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf 1... . . kr. 12809.00 
7 
b. Skuldabréf Reykjavíkur 1000,00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinu, 25. mars 1937 

Vigfús Einarsson 

% rktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1938. 
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yfir tekjur og 

og 
= 

gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. 

268 

REIKNINGUR 

Jóhannessonar 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1936. 

Tekjur: 

  

  

I. Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1936, B. bls. 541-542) 

a. Fasteignaveðlán #......000. kr. 138205.90 

b. Bankavaxtabréf … 39100.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkur .............. 1000.00 

d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur 8000.00 

ce. Skuldabréf Vestmannaeyja .............. 9000.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf 1800.00 

g. Ógreiddir vextir 0... 1398.30 

h. Í sparisjóði í bönkum #......... 35885.10 
kr. 240388.40 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðlánum kr, 7851.49 

b. bankavaxtabréfum  ....…. . 

c. skuldabréfum Reykjavikur  ............. 

d. skuldabréfum Hafnarsjóðs Reykjavíkur 480 00 

e. skuldabréfum Vestmannaevja 540.00 

f kreppulánasjóðsbréfum 81.00 

g. bankainnstædu 1129.84 
12467.33 

3. Ógreiddir vextir 1986 AN 359.60 
I. Innborgað frá innheimltumanni sjóðsins 9200.00 

Kr. 256415.33 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán ...... kr. 162705.00 

hb. Bankavaxtabréf 20... reen nnee 39100.00 

ce. Skuldabréf Reykjavíkur ...0...0. 000. enknnne 7000.00 

d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ..... 8000,00 

e. Skuldabréf Vestmannaevja ......2.0 0 500.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf NR 1800.00 

g. Ogreiddir vextir Hl næsta árs .0....00. evnerne 359.60 

h. Inneign í bönkum 30950.73 

Kr. 256415.33 

Í alvinnu- og samgöngumaálaráðuneytinn, 12. október 1957. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsted 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsted árið 1936. 

1937 

164 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1936, B. Bls. o406 0047) 2.1.0 kr. 3046.56 

Óafhentir trjáræktarsjóðir 2... 551.42 

Vextir árið 1936 af aðalsjóðnum ......00%%. 0 158.39 

Vextir árið 1986 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða ........ 18.59 

Kr. 3774.96 

Gjöld 

Í Sjóði til næsta árs: 

Í Söfnunarsjóði „0... kr. 39204.95 
Í Landsbankanum: 

a. Trjáræktarsjóður Klausturhólakirkjagarðs 20... 136,35 

b. Úlfljótsvatnskirkjúgarðs 0... 114.07 

Cc. bingvallakirkjugards suser ennen enrnrere 112,05 

d. - Hlidar i Grafningi ........... 105.98 

e. Keldnakots í Stokkseyrarhreppi 2... 101.56 

Kr. 3774.96 

Í alvinnu- og samgöngum dlargðuneytinu, 20. marz 1937. g ( g ) 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1936. 

Tekjur: 

Sjóður frá Í. á. ... HR kr. 2962.03 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ............... 154,02 

Kr, 3116,05 

Gjöld 
Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ......... . … kr. 3116.05 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðunegytinu, 25. marz 1937. 

Vigfús Einarsson.



REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1936. 

     
Kr. 2457.81 

Innstæða í Söfnunar FA … kr. 2457.81 

I altvinnu- og samgøngumålarådu 

Vigfus Einarsson. 

þre
k 

=
 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestu r-Ísafjarðarsýslu árið 1936. 

Sjóður frá f. á. I Á. sereeeereererreree FR . kr. 620.78 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði L......00. eee, 32.24 

Kr. 653.02 

  

Sjóður til næsta árs 653.02 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 198 

Vigfús Ei 

  

168 REIKNINGU 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs siómanna árið 1936. A iði Aldka cc 

   

Sjóður tl næsta árs 

í alvinnu- og samgöngumálaráðuneylinn, 25. marz í 

  

Vigfús Einarsson.



Sjóður 

Ba 

dl. 

b. 

Borgun 
Á | 

Vextir 

Vextir 

Höfuðstóll gevmdur til 

Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1931 

a. Ársvextir 5,20 ki 

b. Dagvextir 3% ..........… 

Kostnadur HI 

Vextir fyrir 1935, er biðu útborgunar 

Höfuðstóll: 

a beið rgunar frá fyrra ári ..... kr 

b. er féll til útborgunar á árinu 

ASK | véfum bæjar- og sví ke 

Sjóð! ir i 

{í við 

  

    

REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Ísian 

frá fyrra ári 

innstæðu vaxtaeigenda: 

Innlög á árinu ..... sr kr. 

Vextir lagðir við höfuðstól ............. 

   fyrir viðskipt: dr r 0. fl. 

»ati af innleyslum be la 

af útlánum 1936 ......000 0 

fyrir 1996 gevwmdir til út … 

  

útborgunar 

  

       

  

bæjar- og 
kr. 550100.00 

Skuldabréf 

Bankavaxtabréf 

    

  

    

ÆKTATDTER 

skuldabréf 

I íkistr VE 

Krepp! yulánasjóðsbr i 
    

   ósreiddir 
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ft kr. 
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20% 

ds fyrir årid 1936. 

kr. 

  

Kr. 
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340047 én 
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kr. 5 bréf 

Jarð Öræktar rbré f 

Bankavaxta 

  

60100,00. 

  

200 

  

   

  

Kreppul ánasjóðsbréf Þæj jar- og sveitarfélaga  .............. 

Vextir 1936 eiddir en fallnir í gjalddaga 00... 

1936 iddir en ekki fallnir í gjalddaga .......... 

Skrif 508 Ez———& 
T Tr 
í sparisjóði Landsb ankans NR 

sparisjóði Búnaðarbankans 

sjóði hjá féhirði 

G
o
 

D
ø
 

Innstæða vaxtaeigenda: 

  

3337560.50 

79081.88 

kr. 

. 2973911.80 

340047.97 

148080.00 

2000.00 

16433.33 

193333.33 

59290.00 

17383.63 

14608.64 

5230.00 

1719621 

21265.16 

- 917.53 

Kr. 4139697.60 

c. útborgunardeild FRA 404708.55 

d. bústofnsdeild „0... 8311.70 va 
kr. 3825662.63 

Vextir fyrir 1936 geymdir til útborgunar .................... - 67936.33 

Höfuðstóll sevmdur til útborgunar ..........00 eeeerrrse 538.65 

Varasjóður í árslok ..........0.00 245559.99 

Kr. 4139697.60 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 24. febrúar 1937. 

Vilhj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. Sig. Ólafsson. 

e
ð
 

Jafnaðarreiknin 

      

6% vaxtabréf Rewkj: 

1500 Vi bréf Krey 
5 9 % Vé ixtabréf ríki 

Bankainnstæður: 

a. Vegna varasjóðs 

b. veðtryggingars, 

c. Sjóður HR 

jóðs 

VEIÐASJÓÐUR 

gur Fiskveiðasjóðs Íslands 

wvikurhafnar 

ypulánasjóðs .......... 

SSJÓÐS lll 

ÍSLA NDS 

31. desember 1936 

1723545.80 

85000.00 

41920.00 

600.00 

131174.64 

13518.78 

kr. 

144693.42 
311119.40 

2306878.62 Kr.
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Skuldir: 170 

I. Stofnsjóður .............. 000 kernerne HR kr. 1042386.10 

2. Varasjóður .......0000 a 1391174.64 

3. Veðtryggingarsjóður ........%.200 000. renerne 13518.78 

4. Danskt lán, d. kr. 750000.00 á TOÐ kr. c00lll 750000.00 

5. Viðskiptamenn .......0..%%.0. 00 kk eee rnnne - 95971.75 

6. Gengisreikningur .......000%.0. 0000 FI 243900.00 
7. Til næsta árs, fyrirfram greiddir vextir ........0.. 0... 29917.35 

Kr. 2306878.62 

Reykjavík, 6. janúar 1937. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Jón Baldvinsson. Jón Ólafsson. Helgi Guðmundsson. 

Elías Halldórsson. 

Framannitaðan reikning höfum við vfirfarið og ekkert fundið við hann að at- 

huga. 

Reykjavík, 15. marz 1937. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson. 

REIKNINGUR 171 

yfir tekjur og gjöld Landsspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og 

frú Helgu Zoðga konu hans fyrir árið 1936. 

Tekjur: 

     a. i skírteini í Útvegsbanka Ísla h/f .... kr. o267.21 

b. Sparisjóðsinnstæða ..........000.0.. HA - 127.28 - spans) i kr. 5394.49 
2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskirteini .........0.00.0.. 0... kr. 239,67 

b. — sparisjóðsinnstæðu .........0.0.0000 0... 5.12 944.79 
tt, 

Kr. 5639 28 

Gjöld: 
Eign í árslok: 
a. Á innlánsskirteimi .............0. 0. vers. kr. 5506.88 

bh. Bankainnstæða 22220 ennen renen een eneenee 132,40 

lig Kr. 5639.28 

  

I doms- og kirkjumålaråduneytinu, 11. jantar 1987. 

Fridgeir Bjarnarson.
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172 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar fyrir árið 1936. 

Tekjur: 
I. Eign frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf .… kr. 4000,00 

b. Bankainnstæða „000... ereve 604.75 
2» Såfnmnaresjddcsi tm 3817 8: c. Söfnunarsjóðsinnstæða ............... HR 6817.83 kr. 114922,58 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .....00.0 kr. 270.00 

b. bankainnstæðu ............... 24.40 

c. Söfnunarsjóðsinnstæðu ........0..0 0. . 343.26 

Gjöld 

Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf 

b. Bankainnstæða .......00.. 0 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða 

sr nens sunkne kr. 3000.0( 

une nueuenrrennes 2173.75 

HI FRA ennne 6886.49 

Kr. 12060.24 

I doms- og kirkjumálaráðuneylinn, 28, marz 19587. 

Friðgeir Bjarnarson. 

173 REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1936. 

Tekjur 

I. Eignir frá Í. á.: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ........ kr. 2593.35 

b. Í sjóði 20... AR NR 114,00 a ur 
' kr. 2707.35 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .... FRI BR . 134,83 

3. Afgjald af Keldnakoti .........0%... 0000 120.00 

Sjóður Hl næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnslæða ......... … FEE HA kr. 2728.18 

hb. Í sjóði ...... RN errenns … . BR 234,00 

Kr. 2962,18 

Í dóms- og kirkjurnálaráðuneytinu, 23. marz 1937 

Friðgeir Bjarnarson.



  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum frá 1. jan. 1936 3 

  

   undurgi i t af R 

7. Tekjuhalli, sem vfirfærist å næsta år ......... A 

  

   
   

     

    

    

  

Í. Tekjuhalti frá tf. á. ........0... ki 0 

2. Laun framkv.stjóra og Bo 6527.92 

3. Innheimtu- og ómakslaun umboðsmanna ......... - 5470.10 
KK & 

4. Skrifstofukostnaðtr  .............0. 

5. 

6. Ögoldið upp i endurtryggingaridgjald ............ 

7. Þr 8 

8. Greiddar Ri . 1931. 

9. Prentunark singar 0. floor 309.65 

10. Símakostnaður ad 361.50 

  

11. Vextir 

  

slvs á árinu 

Reykjavík, 24. marz 1937. 

EFNA HAGSRE 

Samábvyrgð: 

KIKNINGUR 

  

     
liva 

I. Yms skrifstofuhúsgðgn og áhöld ......0. ki 

2. 

3. 
, 
t. 

r 

c. Hjá aðalskrifstofu Samábyr rinnar 

oo. Tekjuhalli samkv. rekstursreikningi 

Kr. Í Á 46 
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174 Passiva: 
I. Inneign vátrvggingarféi. Skandinavia Q....0.. kr. 37622.17 
2. Inneign umboðs- og viðskiptamanna Samábyrgðar Íslands .... 50118.77 
3. Innistæður í reikningum skipanna 21233.52 

í. Áætlað fyrir áfallin en óbætt slvs 45000.00 

  

Kr. 161974.46 
Reykjavík, 24. marz 1937. 

Carl Finsen. 

175 REIKNINGUR 
ra Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna í Reykjavík árið 1936. 

Tekjui 

I. Sjóður frá f. á, .........0.. reed kr. 126781.70 
2. Árgjöld frá félögum 2... REI BI 3410.50 
3. Hagnaður af útdregnu skuldabréfi ......0..00.000.. … 20.00 
4. Hagnaður af seldum skuldabréfum 2... 240.00 
o. Styrkur úr ríkissjóði .....00.... 0. HR 4000.00 
6. Styrkur úr bæjarsjóði 00.00.0000... eree 3500.00 
7. Vextir á årinu 0... nerne BR 1847.59 

Kr. 145799.79 
Gjöld: 

I. Styrkur veittur á árinu .......0..000... HR kr. 16475.00 
2. Yms gjöld .......0.. 0. NR 271.00 
3. Sjodur: 

a. Skuldabréfaeign ......... BR kr. 127590.00 

b. Innstæða í Útvegsbanka ..... BR 1075.40 
. MA í A hh dr 0 c. Innstæða í Landsbanka 2... 478.39 1290533.79 

Kr. 145799.79 

tevkjavík, 15. Janúar 1937. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Agúst Jósefsson. Sigríður Ólafsdóttir. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað, borið hann saman við bækur og skjöl 
og athugað verðbréfa- og sjóðeign og fundið allt rétt að vera. Það athugast þó að sjóð- 

urinn hefir lánað h.f. Alþýðuhús Reykjavíkur 50 bús. kr., án þess að formleg heimild 

ráðuneytisins væri fyrir hærra láni en 47 þús. kr. 

Reykjavík, 10. mai 1937. 

Guðm. Eiríksson. Stefan Jóh. Stefánsson.
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SKÝRSLA 175 

um starfsemi Stvrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna í Reykjavík 

árið 1936. 

Stjórn sjóðsins hélt 8 fundi á árinu og hafði til meðferðar umsóknir um styrk 
úr sjóðnum og önnur mál viðvíkjandi rekstri sjóðsins. 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum, sem teknar voru gildar af sjóðsstjórninni, voru 
149 að tölu, 122 karlar og 27 konur, sem eru meðlimir í eftirtöldum verklýðsfélögum: 

    

  

Verkamannafélaginu Dagsbrú, 77 karlar .......... kr. 8600.00 
Sjómannafélagi Reykjavíkur, 45 karlar 2000... 5200.00 
Verkakvennafélaginu Framsókn, 25 konur - 2150.00 
Þvottakvennafélaginu Freyja, 2 konur ............ - 225.00 

Samtals kr. 16475.00 

Sjóðurinn var í ársbyrjun ................. „2. kr. 126781.70 

en i årslok - 129053.79 
Sjóðsaukning á árinu nam ..0..0..00. 2272.09 

teykjavík, 15. janúar 1937. 

Sigurjón Á. Ólafsson. Agúst Jósefsson. Sigríður Ólafsdóttir. 

REKSTURSREIKNINGUR 1 
Byggingarsjóðs Reykjavíkur árið 1936. 

AT
 

Tekjur: 
I. Tillag frá ríkissjóði fyrir árið 1986 Goll kr. 66490.00 
2. Tillag frá bæjarsjóði Reykjavíkur fyrir árið 1936 2000... 66490,00 
3. Vextir af sparisjóðsinnstæðu árið 1986 Ll... 600.12 

I. Vextir af láni Bvyggingafélags alþýðu 1989 (lll a 18451.63 
od. Vextir af láni Byggingafélags alþýðu 1935 Ll 17590.27 
6. Vextir af láni Bygsingafélags alþýðu (8. fl) lll 2987.60 
1. Vangreiddir vextir af lánum sama frá fyrri árum 2000... 1258.43 
8. Endurgreiddir vextir frá Thule 00.00.0000 355.55 
9. Áfallnir en óinnheimtir vextir: 

a. Áf láni Byggingafélags alþýðu 1932 .......... kr. 11405.68 
b. Af låni Byggingafélags alþýðu 1985 20... 10957.51 
c. Áf láni Bvggingafélags alþýðu (3. fl) 00... 65.08 

Kr. 22428,27 
Að frádregnum ågreiddum våxtum: 

a. Til Statsanstalten ................ kr. 3289.04 
b. Til Thule 2... 5584.07 
c. Til Brunabótafélags Íslands .... 778.16 965197 

9651.27 12777.00 

Kr. 187200.60
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REIKNINGUR 177 

vfir tekjur og gjöld Sjómannatrvggingarinnar árið 1935. 

Fekjui 
Í. Idgjold 2... rree kr. 200161.78 

I Ríkissjóðstillag suser eee 6278.10 
il. Sektarfé susan erne 60.00 
IV. Vextir 2... 13431.85 

Kr. 249931.73 
G ð ] d 

I. Bætur 

I. Dánarbætur .........00..... kr. 81600.00 

2. Ororkubætur 0... eeereevee 10560.00 

3. Dagpeningar .......... 13666.00 
lt. Læknishjálp og lyf 20.00.0000 5887.36 ln or 

kr. 141713.36 
MH. Innheimtulaun 22... 7293.49 

IN. Kostnaður: 

Í. Sérkostnaður (læknisv. Slysavarnafél. o. f1) kr. 4863.00 
2. Hluti af sameiginlegum kostnaði 10971.87 0105 

15834.87 
IV. Tekjuafgangur, sem leggst við höfuðstól Lo.ll0. 0 85090.01 

Kr. 249931.73 
Reykjavik, 10. februar 19837. 

irvni. Stefánsson. 

Pétur Halldórsson 

REIKNINGUR 178 

yfir tekjur og gjöld Töntrvggingarinnar árið 1935. 

Tekjun 
I. Íðsjöld FROSIÐ kr. 

I. Vextir se nere eneret ree 
IN. Reksturshalli, sem dregst frá höfuðstól sees 

Kr. 
Gjöld: 

Í. Bætur: 

I. Örorkubætur sr … 24424, kr. 57000.00 

2. Dánarbætur 13800.00 

3. Dagpeningar 22.00.0000 eeeeeveeervreee 99496.04 
t. Læknishjálp og lyf ....0.. 14003.00 

kr. 
Il. Innheimtulaun ......00.0 

Flyt kr. 

164832.67 

6351.50 

35126.09 

206310.26 

184299.04 

8749.17 

193048,21
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11. 

IV. 

280 

Flutt 

Kostnaður: 

1. Sérkostnaður (læknisvottorð o. fl) .......... kr. 4501.50 

2. Hluti af sameiginlegum kostnaði ............. 8760,55 

Reykjavik, 10. 

Brynj. Stefånsson. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Slysatryggingar rikisins 31. desember 1935. 

  

Eigni 

Sjóður ..........0.. ernn ener nen 

Innstæda i bonkum: 

Í. Sparisjóðir ........ III kr. 319381.50 

2. Innlánsskirteimi .......0... 000 151488.67 

Verðbrét: 

1. Veðdeildarbréf, kaupverð .......... … kr. 569770.00 

2. Ríkisskuldabréf, kaupverð ............... 14700.00 

3. Bæjarskuldabréf með ríkisábyrgð .......... 73000.00 

4. Rafveituskuldabréf Reykjavíkurbæjar ...... 7000.00 

5. Bæjarskuldabréf Reykjavíkurbæjar ........ - 3840.00 

6. Onnur skuldabréf .......0.. se - 17000.00 

7. Vixlar suse nen n kernens 37000.00 

Eftirstöðvar iðgjalda: 
Í. Hjá Einari M. Jónassyni fyrrv. sýstumanni i 

Barðastrandarsýslu frá árunum 1925 1927 .. kr. 

2, Aðrir innheimtumenn 20... 

Áhöld og húsgögn .......00.00 

Innstæður innheimtumanna: 

Fyrirframgreiðslur ......0..02000. 00. 

Ógreidd læknisvottorð ....0000000 0 rr kreere 

Höfuðstóll: 
1. Sjómannatrvggingin: 

Eign pr. 1. jan. 1980 0000 kr. 1020947.61 

tekjuafgangur 1930 20.00.0000 85090.01 

2. Iåntryggingin: 

Eign pr. 1. jan. 1935 22.00.0000... kr. 149306.76 

reksturshalli 1935 ......000.0 0 - 35126.09 

Reykjavik, 10. febrúar 1937. 

Brynj. Stefánsson. 

kr. 193048.21 

13262.05 

Kr. 206310.26 

Pétur Halldórsson. 

kr.  21883.92 

410870.17 

122310.00 

3674.68 

1955.00 

Kr. 1220693.77 

kr. 411.48 
64.00 

1106037.62 

114180.67 

Kr. 1220693.77 

Pétur Halldórsson.



  

REIKNINGUR 

vátryggin 

  

   

   
yfir tekjur okt. 1936. 

  

og 

    

  

I. kr 
I ar 

kr. 169659.18 
II. Bi ) á lat BÉ ennen ener erree ku 17881.08 

bar af greitt af endurtryggjanda .............. 374.80 

  

Reksturskostnadur 

IV, Umbo sl aun 
       

       0 1173.3 

19114 

I. Slökkvitæl 

2. Áhalda og 

at 
m
J
 

Tekjuafgangur 
Í. flokkur: 

      

a. Flutt frá fá. 200... kr 

b. Tekjuafgangur þ. á 
RA kr. 249391. 

2. flokkur 

a. Flutt frá f. á. Lol. kr 8658.60 

b. Tekjuafgangur þ 366 7 
15262.57 

287654,09 Samtals kr. 

RN kr. 231664.10 

Í AR 10991.60 - 

  

           

   

3. Flutt til n, års tilheyrandi 1. fl. 2............. kr 

á 's tilheyrandi 2. í! … t. Flutt til n. års tilheyrandi 2. fl ............ 14998.39 

Kr. 558161.57 

Tekjur 

I. Flutt frá fyrra ári: 

1. Tilheyrandi 1. fl. 000. eee. kr. 

2. Tilheyrandi 2. fl ss. 
' kr. 21595,82 

Il. Iðgjöld af fasteignum .................... kr 

Þar af greitt endurtrvggjanda ............ - 
- 321015.75 

III. Iðgjöld af lausafé .......0.0 kr 

Þar af greitt endurtrvggjanda ............... 
11092.41 

IV. Vextir sussie rer 125728.79
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Þóknun og 

I. Þóknun (Provision) 

9. Ásóðahluti 

Hagnaður á innleystum 

1. Veðdeildarbréf 
2. Veðskuldabréf 

VI 

Reykj 

BRUNABÓTAFÉL 

  

ágóðahluti frá endurtr.fél. 

verðbr 

    

Flutt kr. 479432.77 

Storebrand 

kr. 33186.59 

28386,7 | 
61573,30 

éfum: 

sr 1265. 

10890.00 men 
12155.50 

Kr. 558161 57 

avík, 15. jan. 1937 

AG ÍSLANDS 

  

  

H. Stefánsson 

Sigurj. Jóhannsson 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1936. 

Eignir 

{, Sjóður . … kr 71631.72 

IL, Innstæda i bonkum og sparisjodi 746904, 

[IE Rikissjodsåbyrgd 8000 0000 

IV. Verådbréf: 

|. Veðdeildarbrét, kaupverð kr. 364492,5 

2. Ríkisskuldabréf, kaupverð 3840.00 

3. Jarðræktarbrét, kaupverð 101440.00 
1. Bæjarskuldabréf Reyl íkur, kaupverð 17340.00 

5. Vega- og brúargerðalánsbréf, kaupverð 3450.00 
6. Kreppulánasjóðsbréft, kaupverð 1000.00 

- bæjar- og sveitarfélaga, kaupverð 18338.5 

Nybvlasjóðsbréf, kaupverð 50000.00 
8. Veðskuldabrét, kanpverð 513906.98 u 

1013500 /.ðð 

V. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, svslu-, bæjar- og sveitarfélaga 604219.05 
VI Vixia . 28550.00 

VIL Lån til bæjar- og sveitarf: laga til slökkvilækja 175076.85 

VII. Skuldir umboða 18651.83 

I Ymsir skuld 12278.67 

  

Áhöld húsgögn 

Slökks itækjabirgðir 

og 

A
r
 

m
i
d
 

I 

IL 

11 

Abyrgðarsjóður 

Inneignir umboða 

Ogreiddar brunabætur 

9000.00 

11000.00 

Kr. 3601120.42 

Skuldir 

kr 800000.00 

239,66 

69726.18 

Flyt kr. 869965.84



IV. 

V. 

VI 

VIL 

IL 
UT. 
IV. 

VIL 

Inneign Storebrand, Oslo: 

1. Í vidskiptareikningi . 
2. Fyrir slökkvitæki 

Varasjóður 1, flokks: 
1. Flutt frá fyrra ári ... 
2. Af tekjuafsansi ársins 

Varasjóður 2. flokks: 
1. Flutt frá fyrra ári ... 
2. Af tekjuafgangi ársins 

Flutt til næsta árs: 
1. Tilheyrandi 1. 
2. Tilheyrandi 2. 

flokki 

flokki 

Reykjavik, 15. jan. 1937. 

283 

kr. 

1937 

Flutt kr. 869965,84 180 

75745.01 
S41138 SF 81156.19 

kr. 2048335.90 
931664. 23166410  — 5989999.00 

314008,40 
, í d 

09560 555000.00 

10797 49 
ÁÐ EÐ 11998.39 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Kr. 3601120.42 

Sigurj. Jóhannsson, 

Reikning þenna höfum við endurskoðað og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 15. júní 1987. 

J. Guðmundsson. 

Reikningur 

Torfi Jóhannsson. 

yfir tekjur og gjöld 1. flokks (vátrvyggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

frá 15. okt. 1935 til 14. okt. 1988. 

Brunatjón á fasteignum 
Brunatjón á lausafé 

Rekstrarkostnaður 
Umboðslaun 
Afskriftir 
Tekjuafgangur: 
1. Flutt frá fyrra ári 

sem færist þannig: 
1. Lagt í varasjóð 
2. Flutt til næsta árs 

Gjöld: 

2. Tekjuafgangur þ. á. 2.....00. 0 

kr. 114813.04 
—  $174.12 
—  $7142,13 
—  21464,44 

—… 3084,85 

kr. 12937.22 
— 229454.30 

kr. 2429391.52 

— 0212 
231664.10 

2. 242391.52 
Kr. 428070.10
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II. 

IT. 

IV. 

V. 

VI 

II. 

Hl. 

IV. 

IT. 

HE 

IV. 

VI. 

Flutt frá fyrra ári .....................… A re kr. 
Iðgjöld af fasteignum ................ a 

Iðgjöld af lausafé 20... 
Vextir 20.00.0000. en enkes rsnnee 

Þóknun og ágóðahluti frá endurtrvggingartél. , 

  

Hagnaður á innleystum verðbréfum .......... FIRIR 

Reikninsur 

yfir tekjur og gjöld 2. flokks (vátrvggingar í sveitum) 

frá 15. okt. 1935 til 14. okt. 1936. 

Brunatjón á fasteignum .......00.20 kneke kr. 

Brunatjón á lausafé ........0 0 ener ennknee 

Rekstrarkostnaður ...........0 000. ernene 

Umboðslaun .....0000 0 

Tekjuafgangur: 

I. Flutt frá fyrra ári 200... .… kr. 8658.60 

2. Tekjuafgangur þ. á. 2...0000. 36603.97 

Samtals kr. 45262.57 

sem færist pannig: 

I. Lagt í varasjóð 20... HR kr. 40991.60 

9. Flutt til næsta árs .......0. 0 #270.97 

Kr 

Tekjur 

Flutt frá fyrra ári 22202 sseeeereereee BR kr. 

Iðgjöld af fasteignum #.....00. 

Íðgjöld af lausafé .....0%.. 0. rr rnee 

Vextir 0... 

Þóknun og ágóðahluti frá endurtryggingartét. „Storebrand“ 

Hagnaður af innleystum verðbréfum .....0..0.0. 

Kr. 

12937.22 

236471.49 

6781.36 

108683.25 

51391.28 

11805.50 

„ £28070.10 

54846.14 

8332.16 

10800.21 

850.39 

45262.57 

125091.,47 

8658.60 

84544,26 

4311.05 

17045,54 

10182.02 

350.00 

125091.47



Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1936. 

1 

285 

REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ....... HI kr. 380 542.67 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ … 653 613,82 

c. Handveðslán .....0.... HR 2 462.50 

d. Sveitarstjornarlån, syslu og rikis 230 173.46 

e. Reikningslån . AÐ sr 16 494.90 
j kr. 

Vixlar sn A 

Verðbréf... RIÐ 

Byggingar og landnáms sjóður ... HI peers 

Kreppulánasjóður ........0.%%20 00 

bæjar og sveitar félaga ......0...... 

Nybyýlasjóður #...... HR … uens eur seeren 

Lán í hlaupareikningi .......... AR NI 

Ýmsir viðskiptamenn a 

Innanstokksmunir 

Fasteignir .............. 

Tryggingar fyrir ábyrgðum ........ AIR AIR 

Jankainnstæða og peningar í sjóði .......... HI 

Kr 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð .......2..20. 0 kr. 

Ínnstæðufé í sparisjóði .....0... rnnee 

gegn vidtokuskirteinum 22... 

i hlaupareikningi ............ BIÐ 

tæktunarsjóður Íslands ......0000000.. 
Veðdeild ..........- EIR 

Viðlagasjóður .......... FR 

Ýmsir viðskiptamenn .........0. 00 

Skuldir á fasteignum ........0..00 0 enene 

Ábyrgðir 2... MIR HR 
Ógreitt tap 2000... I 

Varasjóður .......2..0 000 genrerne rkerene 

Flvzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir. . HR FR 

283 287.35 

513 142.52 

733 756.21 

476 767.69 

295 085.37 

906.76 

21 954.72 

140 438.23 

33 657.41 

13 700.00 

14 602.05 

. 187 000.00 

700 404.31 

144 702.62 

—
 

pe
 

319 674.80 

899 384.06 

413 579.27 

209 339 48 

113 340.27 

45 508.84 

534 931.36 

55 520.83 

38 712.76 

187 000.00 

14 756.90 

254 767.30 

58 193.75 

". 7 444 702.62 

1937 
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Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 1936. 

Tekjur: 

  

Vextir ff. á, oll reen kr. 60 259.10 
Forvextir af víxlum suser eres — 124 340.65 
Aðrir vextir suse eee — 218 005.12 
Ýmsar tekjur 22.2 erree — 18 033.25 

Kr, 420 638.12 
Gjöld 

Vextir 0... kr. 241 845.73 
Rekstrarkostnaður ........0.. — 30 265.48 
Afskrifað tap á lánum og víxlum .........0. 0 — 30 801.07 
Til varasjóðs suser rrne — 59 532.09 
Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir ..........00.0 0. —  58.193.75 

Kr. 420 638.12 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Rvík 31. des. 1986. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..............0.0.......... kr. 318 297,67 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån ..........0........,. — 330 263.82 
c. Handvedslån  ssssssssseueeeeeeeeeeeevevere -—— 2462.50 
d. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis .......... — 230 173.46 
e. Reikningslán ......0...00.. —  Í8039.95 kr. 894 237.40 

2. Vixlar 2... — 1 321 555.31 
3. Verðbréf (0... rree — 733 536.21 
á. Útibú á Aktreyri 0000. rrreee — 539 487,30 
5. Byggingar og landnáms sjóður „......000.00000 — 476 767.69 
6. Kreppulånasjodur susende — 1295 085.37 
7. — bæjar og sveitar félaga 2. — 906.76 
8. Nyýbylasjóður .........02000.. 0 seenrerkeve — 21 954.72 
9. Lån i hlaupareikningi ........... 0. — 140 438.23 

10. Ymsir vidskiptamenn 222202 ereeeen — 12 035.26 
11. Innanstokksiimir ..........0 rrven — 13 000.00 
12. Fasteignir ............0.....00.0 0. — 43 900.00 
13. Tryggingar fyrir åbyrgdum .........0.0..0 0. — 1187 000.00 
14, Bankainnstæda og peningar i sjodi ss. — 671 793.37 

Kr. 7 351 697,62 
Skuldir: 

1. Skuld vid ríkissjóð .....0..0....0 kr. 1 319 674,80 
2. Innstæðufé í sparisjóði lll... erren - 1 848 281,06 
3. — gegn vidtokuskirteinum .............. — 387 313.58 
4. — í hlanpareikningi Q......0. 0. — 1 204 657.42 
5. Ræktunarsjodur Islands ........0.0.00.00 0 — 413 340.27 
6. Veddeilld 0... — 45 508.84 

Flyt kr. 5 218 775.97



  

Viðlagasjóður 

Ýmsir viðskiptamenn 

Skuldir á 
Ábyrgðir 

Ógreitt tap 

Varasjóður 

fasteignum 

  

Flvgt til næsta árs: 

Fyrirfram greiddir vextir 

Rekstrarreikningur 

Vextir f. f. á . 

Forvextir af víxlum 

Aðrir vextir 

Ýmislegar tekjur 

útibús Hagnaður á rekstri 

Vextir 

Rekstrarkostnaður 

Afskrifað tap á lánum 

Til varasjóðs 
Flvzt til næsta árs 

  

vrir fram sreiddir vexti 

Efnahaosreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 3 

Skuldabréf fyrir lánum 

t. Fasteignaveðslán 

álfskuldarábvrgðarlán 

  

ec. Reikningslán 

Víxlar 

Verðbréi 

Ýmsir viðskiptamenn 
Ínnanstokksmuni 

Fasteign 

Bankainnstæða og peninga1 

sparisjóðsdeildar 

07 
287 

Tekiu j 

Gjöld: 

og vixlum 

útibús 

Eign 

i sjóði 

Flutt kr 

1
 

kr 

Kr 

kr 

Kr 

31, des. 

kr. 62 245.00 

323 350.00 

3 454,95 
kr 

218 775 97 

534 931.36 

55 520.83 

38 712.76 

187 000, 

254 

17 232.50 

351 697.62 

Júnaðarbanka Íslands i Reykjavik 1936. 

50 711.38 

84 947,09 

216 511.26 

10 414,12 

2 472.01 

    

365 055.86 

212 623,46 

14 866.74 

3 751.84 

27 049,23 

59 532.09 

1936. 

389 049.95 

191 587.21 

990.00 

21622.15 

700.00 

702.05 

28 610,94 

632 492,30 

1937 
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Skuldir: 
Skuld við Búnaðarbanka Íslands 

Innstæðufé í sparisj j 

vidtokuskirteinum 26 265.69 
se 1 675.06 

kr. 539 487,30 

51 103,00 
   OD lo 

gegn 

i hlaupareikningi 

  

t ti 
Fyrir fram greiddir vextir oo... 10 961.25 

Kr. 632 492,30 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1986. 

Tekjur: 
Vextir f. f. á, 2... BI errve kr. 9547.72 
Forvextir 9 393.56 
Áðrir vextir 

s …. ……… . …… € 

1 493.86 

7 619.13 

Kr. 58 054.27 

Vextir 

Kostnadur 
29 222.27 

5 398.74 

2 472.01 

NR kr.   

Rekstrarhagnaður 

lvzt til næsta árs: 

yrir fram greiddir vextir ........0000. 7 10 961.25 

Kr. 58 054.27 

F 

F 

Eini 

fyrir lånum 20... kr. 1289 743.90 
exlir og 70 674.60 

. AÐ 27 645.00 

AR renen. 45 508.84 

133 

Búnaðarbanka Íslands 

  

579 34 

Bankavaxtabréf í umferð RN kr. 1 380 000.00 
vaxtamidar GL RE Li 400.00 

  

   Ogre tap á lánum 2... 8 284,26 
Varasjóður suse reen 3 888.08 

Kr, 1 433 572,34 

sr rveee kr. 91 984,08 € € 

2 109.54 

. 94 094.52 

  

og kostnadartillag ..........0. 

  

Vextir ......02011.…
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Gjöld: 181 

Kostnaður ............ 0. eeree „kr. 5 92494 4 15 

Vaxtamidar sneen reen reee 82 809.00 

Lagt vid varasjóð ............. FR 6 052.47 

Kr. 94 094.52 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1986. 

Frá fyrra ári ............... NI kr. 3 174 118.29 

Tekjur af þjóðjörðum 1935 .................. kr. 24816.39 

Viðlagðir 24% vextir (0... 79 352.96 a 
104 169.35 

Kr. 3 278 287.64 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Islands 31. desember 1936. 

Frå fyrra åri ........ HENNI ennnse kr. 192 703.03 

Lántökugjald ........000. 000 kr. 1 206.40 

Vextir (2... eee rsersee 8 733.70 
Tekjuafgangur „............. HR 59 593.37 

kr. 69 533,47 

Tap á lánum og fasteignum ............... : 26 853.03 
| ml US ' 12 680.44 

Kr. 235 383,47 

Efnahaesreikningur Ræktunarsjéås Íslands 31. desember 1936 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
  1% þjóðjarðasölulán ........... IR . kr. 308 585.31 

1% jarðabótalán .......000 00. 128 145.18 

1% jardabåtalån prestakalla ................ 500.00 

4% jardakaupalån ...... 3 370.20 

5% lån 1. flokks .....0000 0. 3 841 371.48 

5% BL EEEEEEE 1 100 348.01 5% 3. 
5 382 320.18 

Verðbréf 0... rree 383 860.00 

þa
 

gt
 

Ógreiddir áfallnir vextir .............. FRI sr 169 449.45 

Ýmsir viðskiptamenn ..........%.% 0... 7 210.86 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..................... AR 413 340.27 

Kr. 6 306 180.76 
Skuldir 

Höfuðstóll ........... eeeeneneenerneee HINIR kr. 3 278 287.64 

Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur ................ FR 2 471 500.00 

… - 3. flokkur .......... IR 103 300.00 

ØOinnleystir vaxtamidar jardræktarbréfa ..................... 79 057.00 

Ógreitt tap á lánum ......000.0.00. 74 086.12 

> 306 180.76 
36 
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Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1936. 

Tekjur: 

Í. Vextir 22... BR kr, 294 848,75 

2. Vaxtatillag ríkissjóðs af jarðræktarbréfum 28 746.00 

3. Ríkissjóðsstyrkur vers. enes srerse HI 2 000.00 

4. Ymislegar tekjur ....... a … HR 1 025.60 

Kr. 326 620.35 

Í. Kostnaður ............. . HI sr kr... 29 560,02 

2. Vaxtamidar jardræktarbréfa BR 158 114.00 

3. Lagt vð höfuðstól 2%% vextir .......... vere. rr 3 
I. Lagt við varasjóð 

  

Kr. 326 620.35 

Efnahagsreikningur Byggingar- og landnámssjóðs 31. desember 1986. 

Eignir 
I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Endurhysingarlán HIÐ …. kr. 2 111 851.49 

b. Nybylalån å ræktudu landi . IN … 175 214.75 

c. á óræktuðu landi ..... … 79 860.00 
kr. 2 366 926.24 

2. Verðbréf... . . 6 315.00 

3. Ýmsir viðskiptamenn HR 0 HA 4 751.45 

t! Ohafid rikissjådstillag re . re 50 000.00 

Kr. 2 497 992,69 

Skuldir: 

1. Skuld við ríkissjóð .... … AR . . kr. 600 000.00 

2. Búnaðarbanka Íslands ... 176 767.69 
3. Ogreitt tap Re . RN 25 216.35 

4. Eign re . 1 326 008.65 

Kr. 2 427 992,69 

Rekstrarreikningur Byggingar- og landnåmssjåds 1936 

Tekjur 

I. Lántökugjald  ........... IR . … sr. 1 922.25 

2. Vextir 2... . . . . … … 81 297.03 

3. Vextir af verðbréfum HR … … … . AR . 224.70 

1. Rikissjodstillag . . 250 000.00 

Kr. 333 443,98 

Gjöld: 

Í. Kostnaður við teiknistofu . AN . kr. 15 381.85 

2. Vextir ........... … . RN 66 043.68 

3. Rekstrarkostnaður HR . 18 204.80 

í. Tap á lánum ... eee … . BR 33 813.65 
5. Aukin eign . . 200 000.00 

Kr. 333 443.98



Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 81. 

Skuldabréf fyrir lánum 
Verðbréf 

Innstæða í 

ho
 

I. Höfuðstóll ......... 
2. Ógreitt tap á lánum 

desember 1986. 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1936. 

1. Innheimtir vextir af lánum 

2. Vextir af verðbréfum og 

Kostnaður HR … 

2. Matskostnadur og innheimtukost 

3. Tap å lånum 

it. Til höfuðstóls 

Gjöld: 

naður 

bankainnstæðu 

Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1936. 

í. Frá fyrra 

2. Tekjuafgangur 

Reykjavík, 21. janúar 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Bjarni Ásgeirsson. Pétur Magnússon. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

1 717 214.89 

142 080.00 

534 931.36 

2 394 226.25 

Do
 

287 007.44 

107 218.81 

394 226.25 ho
 

89 609.07 

12 257.80 

101 866.87 

8 087.20 

8 382.98 

60 396.69 

25 000.00 

101 866,87 

2 262 007.44 

25 000.00 

”. 2 287 007.44 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1936 höfum við yfir- 

farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga 

Reykjaví 

Sveinbjörn Högnaso 

k, 15, april 

n Magnus Guðmundsson 

1937. 

1937 
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Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1986. 

Frá fyrra ári .........0... 0 kr. 365 197.46 

Vaxtagreiðslur Búnaðarbanka Íslands 1936 ........ kr. 247 652.30 

Frá dregst: Rekstrarhalli ..... AR A 171 634.95 

Varasjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1936. 

Frå fyrra åri ................ 

76 017.35 

Kr. 441 214,81 

REE .… kr. 90 494.00 

Lántökugjald ...................… busserne 6 353.40 

Frå dregst tap å lånum 

Reikningur Kreppulánsjóðs um ábyrgðartillag 1936. 

Út: Greitt ábyrgðartillag ........... rr kr. 611 939.3 

BR HI 27 137.25 Vaxtamidar 

Inn: Endurgreiddir vextir 

Útgefin skuldabréf Kreppulánasjóðs 

Greiðsla úr Kreppulánasjóði 

kr. 96 847.40 

. 42 062.57 

Kr. 54 784.83 

2 
> 

kr. 6 892.52 

603 050.00 

29 134.06 

Kr. 639 076.58 Kr. 699 076.58 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31. desember 19: 

I. Skuldabréf fyrir lánum ........... 

2. Skuldir kröfuhafa ..... 

3. Ógreiddir vextir: 

a. Fallnir í gjalddaga ................ . .… kr. 238 418.03 

b. Ekki fallnir í gjalddaga 16 397,49 

t. Fasteignir sas ennen kerne enrsnrenenrrsnee 

5. Ymsir viðskiptamenn ................. 

6. Skrifstofugðgn ss. nen n nen nnee 

7. Afturkrætt ábyrgðartillag 

Skuldir: 

I. Kreppulánasjóðsbréf í umferð ......0%. 000 

2. Innstæða kröfuhafa ........... FI 

3. Búnaðarbanki Íslands ....... A 

t. Ýmsir viðskiptamenn ............... FRI 

5. Handhafa skuldabréf 

6. Skuldir á fasteignum 

7. Ógreitt tap á lánum ..........0. 000 

8. Stofnsjóður ........... 

9. Varasjóður ......... 

36. 

kr. 9 379 497.31 

284 815.52 

27 248,56 
10 687.05 

2 500.00 

603 050.00 

Kr. 10 310 323.74 

kr. 8 302 490.00 

13 685.78 

295 083.37 

75 780.55 

70 000.00 

27 248.56 

30 033.84 

141 214.81 

D>4 784.83 

Kr. 10 310 323.74



I. Lántökugjald ............0.0. nesker nnnnne kr. 

2. Vextir af lánum ..........0..... ss synker ener knnse 

3. Rekstrarhalli ............. 2... rr rese rkkee 

Kr. 

Gjöld: 

1. Lagt í varasjóð (lántökugjald) „......%. 0 kr. 

2. Vextir af skuldabréfum í umleið .......0. 

3. Vextir af skúuldtim ..........0.0 00 en en kne 

4. Kostnaður við héraðsnefndir ........%.%. 0000 

5. Rekstrarkostnaður .......... ksnnns 

6. Ábyrgðattillag ..........00.. 00. ensnnee 

Kr 

Reykjavík, 27. febrúar 1937. 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. Pétur Magnússon. 

Bjarni Asgeirsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs 1936 höfum við yfirfarið 

saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

293 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1936. 

Tekjur: 

Reykjavík, 15. apríl 1937. 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson. 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum kr. 

Skuldir kröfuhafa 

Óinnheimtir vextir 

Verðbréf 

Ymsir viðskiptamenn 

Skuldabréf í umferð .......0... e ennen nksknnee kr. 

Innstæða kröfuhafa 2...........0. e een ensnes 

Búnaðarbanki Íslands ........00.0. 2 

Ýmsir viðskiptamenn „.........0.. 

Varasjóður ...........0 vnee 

Kr 

6 353.40 

358 442.70 

171 634.95 

536 431.05 

6 353.40 

351 686.70 

82 502.75 

302.50 

66 451.64 

29 134.06 

”. 536 431.05 

og borid 3 

31. desember 1936. 

350 635.39 

I 688.08 

40 319.41 

420.00 

5 878.39 

. 2 398 941.27 

1588 030.00 

763 672,68 

906.76 

30 497,58 

15 834,30 

>”, 2 398 941.27 

1937 
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183 Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 1986. 

   

    

1, Låntékugjald ses. FR 22222... kr. 
2. Rikissjådsstyrkur suse eee 
3. Vextir af lánum ..... FR 2. 
4. Rekstrarhallh ...…. BR — 

Kr 
Gjöld: 

1. Lagt í varasjóð ...... . . meeen ennen enese kr 
2. Vextir af skuldabréfum í umferð .....000.000000 
ö. Vextir til uhafa 

I. Rekstrarkostnaður FEER 

Kr. 

Reykjavik, 23. jan. 1937. 

KREPPULANASJOØDUR BCEJAR OG SVEITAR FÉLAGA 

Jonas Gudmundsson. Hilmar Stefånsson. 

23 538.10 

10 800.00 

46 621,51 

7 703.80 

. 88 663.41 

23 538.10 

43 505.80 

1 592,19 

20 027.39 

88 663. RA
 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga fyrir árið 1936 
höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins o 

fundið að athuga. 

Reykjavík, 15. apríl 1937 

Sveinbjörn Högnason. Magnús Guðmundsson. 

184 Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1936. 

Eignir: 

I. Skuldabréf fyrir lánum ........ . sr kr. 

2. Ohafinn styrkur 2... 

3. Åhåld ......... 
4, Vidskiptamenn 

Kr. 1 
Skuldir: 

í. Útgefin skuldabréf í umferð HR ere kr 

2. Búnaðarbanki Íslands ............... BI BR 

3. Varasjóður „........00 I FAR — 

Kr. 1 

g ekkert 

78 400.00 

22 000.00 

2 000.00 

98.18 

02 498.18 

5 000.00 7 

21 954.72 

5 543.46 

02 498.18



Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1936. 

Tekjur: 
{ 
í. Riíkissjóðsstyrkur 

2. Lántökugjald 

Rekstrarkostnaður 

2. Styrkveitingar 
3. Lagt í varasjóð 

) Reykjavík, 28. janúar 1937 

NÝBÝLASJÓÐUR 

Steingrímur Steinþórsson. 

kr. 

Kr. 

152 000.00 

784.00 

152 784.00 

16 959.54 

130 281.00 

5 543.46 

". 152 784.00 

Framanritada reikninga Nybylasjóðs fyrir árið 1936 höfum við undirritaðir at- 

hugað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið að athuga. 

Reykjavík, 16. april 1937. 

Sveinbjörn Högnason Wagnús Guðmundsson
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185 REIK NINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H 

Í. janúar —- 31. desember 1936. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1936. 

Gjöld 

Kostnaður við bankareksturinn, innf flutnings- og gjaldeyrisneind og 

fiskifulltrúa á Spáni r. 506431.80 

Afskrifað 0... … 582568.75 

Lækkun å a 950000,00 

Yfirfært til næsta 34748.66 

Kr. 1373749.91 

|
 

  

RN sr kr. 258724.50 

ennen ener rvees 1115024,71 

Kr. 1373749.21 

Yfirfært frå fyrra åri 

Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. des. 1936. 

Activa: 
Målmfordi 2... evee kr. 1500002.00 

Fasteignaveðslán .........0..0. nne 242386.14 

Lán sýslu- og bæjarfélaga .................. FE eveeveese 285487.03 

51292.50 

  

Handveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán Go... AIR 1265911.60 

Reikningslán ............. sr MA . 3072808,12 

Skuldir á hlaupareikninsi RIÐ 963719.39 

Víxlar 20... ere erne 22161197.67 

Ymsir skuldunautar 22... 3720884.08 
1 

  

   

    

Terðbréf seernes RNA nerne nens erkee 19257.31 

Erlend mynt 22... eneneee 3155,85 

Huseignir bankans og útibúa bans og aðrar fasteignir ............ 1779808.32 

Erlendir bankar .......0000 0 HU HAIR 69621 42 

Afskriftareikningur ..........2.... rrnee 5750000.00 

Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og ågoldnir vextir 

til hans ................ EN EEEEEEEEEE 213672.96 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða NI . 1071367.07 

Sjóður ........ ARI A 188468.41 

Kr. 44745039.87 

  

  

Hlutafé never ennnne I . kr. 73154090.00 

Áhættuté d. kr. 3250000.00 á 100.00 loo0llllr 3250000.00 
Bankavaxtabrét Íslandsbanka s.2200eeeeeeneeereree HR .. 530000.00 

Seðlar Í umferð ............. nnve 4000 0000 

30 ára £ lån frå 1921 € 94501-8-3 Á 9915 oo0l0rr ree 209. 3206. 29 

Flyt kr. 1 7188605. 29



Flutt kr. 17188606.29 

35 ára £ lán frá 1935 £ 164990-13-0 á 9215 colllll 3652992.40 
3011150.19 Hlaupareikningur .........200.00 000 nknne 

Sparisjodsfé seeren eneret nne 8527523.46 

Fyrirfram greiddir vextir .......0.02 00 186661.13 

Landsbankinn ..........0.0 0... ennen ener ener sssen 5930503.52 

Ýmsir skuldheimtumenn #.......... 00. 818490.00 

Erlendir bankar seen keen n ener rnne A 2788435.87 

Veðskuldir á fasteignum ..........%2000 00 nn enn knnen 5287.57 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 22.20.0200... 1071367.07 

Gengisreikningur ...........%.0.0 000 nknee 729273.71 

Yfirfært til næsta árs .........0. 000 nnnnnee 34748.66 

Kr. 44745039.87 

Reykjavík, 1. febrúar 1937. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Helgi Guðmundsson. Jón Baldvinsson. Jón Ólafsson. 

Einar E. Kvaran. 

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f. í 

Reykjavík, og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 24. febrúar 1937. 

Ásg. Ásgeirsson. Björn Steffensen 

Með skírskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 

reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 26. febrúar 1937. 

FULLTRÚARÁÐ ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS HF 

Stefán Jóh. Stefánsson. Magnús Torfason. Guðm. Ásbjörnsson 

Lárus Fjeldsted. Gisli Guðmundsson. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykjavík, 31. des. 1936. 

Activa: 

Málmforði ...........2.000 0. kr. 1500002.00 

Fasteignaveðslán .............%.2.002 0 ener e renerne n see 192572.01 
Lán sýslu- og bæjarfélaga ........0%..0.0 0000 229767.03 

Handveðslán ...............20 0200. kngee 25700.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán  ..........%.220 00 ennee 984443 87 

Reikningslán ..............0 00. 1698703.40 

Flyt kr. 4681188.31 

37 
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185 Flutt kr. 4631188.31 

Skuldir á hlaupareikningi ........0.. 00. en enee 947612.16 

Víxlar ..........2.. 00 15402328.74 

Ýmsir skuldunatttar ........... 0 . 3245978.07 

ASE NE ER EEEEEEEEEE—m—m 2119257.31 

Erlend mynt ..........0 0 enrenne 1309.32 

Bankahúsið og aðrar fasteignir .........000.0 0. … 702357.40 

Erlendir bankar 2... ennen nen nen e nen unnnes 69621.42 

Útibúið á Akureyri ........0. 1383031.43 

á Ísafirði .......0... 0. … 2432534.57 

- á Seyðisfirði .........0.0..00 00 ene nerne nens 1467394.22 

í Vestmannaeyjum #................. HR 2812779.11 

Afskriftareikningur ............020 000 A 5750000.00 

Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og ósgoldnir vextir 

til hans sneen ennen ennen eee nerne svene 176708.86 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ......0...0000 000 862422,13 

Sjédur ..........0 rsrtns IR 456516.50 

Kr. 42461039.55 

Hlutafé: Innborguð hlutafjárloforð ........0.0 0 kr. 7315400.00 

Áhættufé d. kr. 3250000 á 100.00 loolllsl 3250000.00 

Bankavaxtabréf Íslandsbanka .....c0.00 eeeeeevee 530000.00 

Seðlar í umferð ........0. 0. nnee I 4000000.00 

30 ára £ lán frá 1921 £ 94501-8-83 å 22,15 .......... IR 2093206.29 

35 ára £€ lán frá 1935 £ 164920-13-0 á 22.15 lc 00clccð eeeerrereee . 3652992,40 

Hlaupareikningur 222000 enken enken n ennen nerne 3245260.67 

Sparisjóðsfé IR 1003846.89 

Fyrirfram greiddir vextir ......0.... 0 390079.86 

Landsbankinn ........02200 0. 5930503.52 

Ýmsir skuldheimtumenn „.............. FR 629581,98 

Erlendir bankar ........2..00 0. eenee . 2788435.87 

Veðskuldir á fasteignum ............0. 0... ee een en ennne 5287.57 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ............ NI IR 862422.13 

Gengisreikningur .........0. 0000. nen en vennerne enne re 729273.71 

Yfirfært til næsta års ..... BI 34748.66   

Kr. 42461039.55 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1936 og 

vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víxlum, verðbréf, 

málmforði og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 24. febrúar 1937. 

Ásg. Ásgeirsson. Björn Steffensen
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Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. des. 1936. 

Fasteignaveðslán ....... 

I. Útibúið á Akureyri. 

Lán sýslu- og bæjarfélaga .........000.0.. 0. 
Handveðslán .......... 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Reikningslán #-„......... 

Víxlar 20... 

Ýmsir skuldunautar ... 

Húseign útibúsins ..... 

Ógreiddir vextir ....... 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........0000. 
Sjóður ................ 

Þassiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. ....0.0..00.. 0. 
Hlaupareikningur ..... 

Sparisjóðsfé ........... 
Ymsir skuldheimtumenn 

Abyrgðir vegna viðskiptamanna ...........0.000. 00. 

Fyrirfram greiddir vextir 

II. Útibúið á Ísafirði. 

Activa: 

Lán sýslu- og bæjarfélaga 20.00.0000. erneene 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Reikningslán .......... 

Vixlar 0... 

Ymsir skuldunautar ... 

Húseignir útibúsins og 

Ógreiddir vextir ....... 
aðrar fasteignir .......0... 0 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ....c..00.0 0 
Sjóður 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. .........000.0 0 

Hlaupareikningur ..... 

Sparisjóðsfé ........... 
Ýmsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir .................... 

Abyrgðir vegna viðskiptamanna ......0..0..0.0 000. 

kr.  49679.20 

18720.00 

11467.50 

188098.80 

481469.96 

874547.25 

29515.05 

45000.00 

1114.00 

32000.00 

6898.88 

Kr. 1738510.64 

kr. 1383031,43 

34137.65 

213150.59 

52274.81 

32000.00 

23916.16 

Kr. 1738510.64 

kr. 37000.00 

73738,05 

497338.18 

1715500.23 

20493.65 

596811.20 

10957 87 

55900.00 

1425.72 

Kr. 3014764.90 

kr. 2432534.57 

85184.88 

364074.93 

57687.67 

19782.85 

55500.00 

Kr. 3014764.90 

1937 
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TIL. Útibúið á Seyðisfirði. 

Activa. 

Fasteignaveðslán .......%..0 0000 k rn nne ,… kr. 134.93 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .......2..00..2 0000. 16601.72 

Handveðslán .........00..000 0... 125.00 

3eikningslán ..........0.0 00 k ek n nere rk kreere ktr enee 155443.17 

Vixlar 202... IR 1295840.97 

Skuldir á hlaupareikningi ........2 0. AR 16107.23 

Ýmsir skuldunauttar ...........0.. 0 … 115529.04 

Erlend mynt ......0.%00 00 AIR 1560.14 

Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ............ SR HR 176141.49 

Ógreiddir Vextir ......2.00 rr 3481.70 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .....00.0 00 45035.40 

Sjóður ...... Lo nssrrsrrnsee MR . . 8942.61 

Kr. 1834943.40 

Passiva 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ....0..... NR kr. 1467394.22 

Hlaupareikningur 2......2.0.2. 00. kn kk k kreere reee 33990.40 

Sparisjóðsfé 20... kr rege . 234748.00 

Ýmsir skuldheimtumenn ........0.. 00 HIÐ SR 42517.45 

Fyrirfram greiddir vextir 20... BI 11257.93 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 2.0...00... IR 15035.40 

Kr. 1834943.40 

IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Activa: 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .........2.2020 0... er kerees kr. 3029.16 

Reikningslán .......2..0.0%0 2. er nrkrr kr ne enke 239853.41 

Víxlar 00... AA HR 2872980.48 

Erlend Mynt 2.....00 AIR HR . 286.39 

Ýmsir skuldunautar 2........200.0 0. . 309368.27 

Húseign útibúsins og aðrar fasteignir .......... IR 259498.23 

Ógreiddir vextir 20... a A 21410.53 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............. IR 76409.54 

Í Sjóði 00 HENNAR AR 8684.70 

Kr. 3791520.71 

Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. 2...000.0.0 00... kr. 2812779.11 

Hlaupareikningur .......0.2. 0. kk rk erne renterne 112576.59 

Sparisjodsfé ......00202 00 kreeres rr res 711703.05 

Ýmsir skuldheimtumenn ................. a 30428.09 

Fyrirfram greiddir vextir 2...0..00000 00 11624.33 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 00.00.0000... - 76409.54 

Kr. 3791520.71
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REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 186 

årid 1936. 

I. Sedlabankinn. 

> Efnahagur seðlabankans 31. desember 1936. 

Eignir: 

Í. Gullmynt 20... enn k keen ks ek nn enken kr. 1119673.89 

2. Inneign hjå erlendum bonkum ........... IR 514228.00 

3. Víxlar innlendir og ávísanir ..........00 0 en nes 10247891.52 

4. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......00.... 0. 238970.78 

o. Endurkeyptir víxlar 2.....2.. 00 5354005.88 

6. Lán í hlaupar€ikningi .........02 200 5437888.51 

{. Reikningslán ...........0. 0 en ennen ennen krknee 2188894.68 

8. Bankabyggingarnar með húsbúnaði .........0..0 0 750000.00 

9. Ýmsir skuldunaular ....000. 343235.69 

10. Erlend mynt (sedlar og målmpeningar) ............... Ree 656,55 

11. Ógreiddir vextir ......... 108664.70 
12. Innlendir bankar BI AR 108483.87 

13. Imnlend verðbréf ..........0 0. ennen 2201889.40 

14. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ....c.000. 1456364.46 

15. Peningar í sjóði .......... sr AI AR 170280.61 

Kr. 30241137.54 

I. Stofnfé suser ennen een e nende kr. 3600000.00 

2. Seðlar Í umferð ........... 0 6560000.00 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi ........... 0 6713744.50 

á. Innstæðufé í reikningslánum ......000.2 00. 219609.00 

5. Ínneign sparisjóðsdeildarinnar .......00000 0. 29360649.78 

6. Innheimt fé ekki útborgað .......0.. 0 AÐ 158819.75 

7. Skuld við erlenda banka „...0..0.. 00 6287312.82 

8. Tilkynntir tékkar .....0.. eeeneeeeeeeerevevee AR 12399.16 

9. Ýmsir skuldheimtumenn ......0.. eveevrnee … 751443.84 

10. Fyrirfram greiddir vextir 2... eneeeeeee HR 135410.67 
11. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .....c.00000 1156364.46 

12. Tekjuafsangur óÓráðstafaður: 

a. Frá árinu 1985 00... kr. 1098297.07 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1936 ........ 509480.40 

Kr. 1667777.47 

Frá dregst: 

a. Tap á lánum og víxlum .... kr. o8423.91 

Flyt kr. o3423.91 kr, 1667777.47 kr. 28831783.98
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186 Flutt kr. 653423.91 kr. 1667777 47 kr. 28831783.98 

b. Húseignir bankans lækkaðar 

Í VEIÐI ll... eeeeeeree 25000.00 

c. Vextir af stofnfé .......... 180000.00 
258423.,91 aðÖt að ra cp 

1409353.56 

Kr. 30241137.54 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 9. apríl 1937. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

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. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda. kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavik, 15. april 1937. 

Einar Årnason, 

forseti. 

Rekstursreikningur sedlabankans årid 1936. 

Gjöld: 

í. Útborgaðir vextir ........0 eeeererereee a „kr. 615162,29 
2. Kostnaður við rekstur bankans .........%%00 000... 422943.72 

3. Kostnaður við seðlagerð ...........0..000 33908.25 

4. Tap á fasteignarekstri ...........00 errenee 6135.48 

5. Reksturshagnaður .......0.%%.00 0... resrveree 569480.40 

Kr. 1647630.14 

Tekjun 

I. Vaxtayfirfærsla frá fyrra åri ........... „re. kr. 74579.58 
Innborgaðir vextir og forvextir 

Á ÁPINU ....0sreeeeeeerree kr. 1298720.04 

Þar af tilhevrandi næsta ári .. 135410.67 1163309.37 

Ógreiddir vextir 2... 108664.70 kr. 1946553.65 

2. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........00.0 0. 194.95 

3. Ýmsar tekjúr ..............2 0. ever . 300881.54 

Kr. 1647630.14
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II. Sparisjóðsdeildin. 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1936. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 0... kr. 3973761.48 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 20... eereree0 3043010.10 
c. Handveðslán ......0..0.0 0 193798.25 

d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- og 

bæjarfélaga 2... 558057.03 

e. Búnaðarlánadeildarlán ................… 64037.00 

f. Reikningslán .....000000 0 1239680.36 kr. 9079341,99 

Víxlar innlendir og ávísanir 2....00.0 19427103.87 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........%.. 00. 31704.21 

Lán í hlaupareikningi ........0.2.. 0 162091.71 

Bankavaxtabréf ........... k en krknrkrne 3301993.5( 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ 1797043.06 

Fasteignir: 
a. Bankabvggingar með húsbúnaði ....... ki 86219.50 

b. Aðrar fasleignir .....00 0 1142712.81 1998939.34 

Inneign hjá erlendum bönkum #......0%. 00 40897.90) 

Inneign hjá seðlabankanum .......0%.0 0 2936649.78 

Erlend Mynt 20... k kreere krrnne 248.36 

Ýmsir skuldunautlar 22... eeeeeeeeeverenee 958550.28 

Ógreiddir vextir ........ 376922.75 

Peningar Í sjóði 00.00.0000 een ennen ek enken eneserrne 147406.82 

Kr. 44481893,80 

Skuldir. 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) 20... kr. 1431234.42 

Brezkt lán tekið 1924 ..........000 0 1772000.00 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......0%.0 0000 ennen 1704511.18 

Innstæðufé í reikningslánum ........00. 00 1780.62 

Innstæðufé í sparisjóði ..........0.0 00. ennen nnnne 31100929.23 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ......00.00 00 4536422.99 

Afskriftir útibúanna á Eskifirði og Ísafirði 2............... 225000.00 

Inneign veðdeildarinnar .......2.00 00 2466874.17 

Innheimt fé ekki útborgað ......0..20. 27972.24 

Vedskuldir å fasteignum .......2..0 0. 8443.97 

Ýmsir skuldheimtumenn 22.00.0200 248930.28 

Fyrirfram greiddir vextir ......... 0 100678.82 

Skuld við erlenda banka ......2%0.000 149679.32 

Skuld við innlenda banka .....0.22.00 00 5299.98 

Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1930 2...000.0 kr. 445067.55 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1936 ......... 191369.36 

kr. 936436.91 

Flyt kr. 936436.91 kr. 44079757.22 

1937 
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186 Flutt kr. 936436.91 kr. 44079757.22 
Frá dregst: 

a. Tap á lánum og víxlum .... kr. 309051.78 

b. Tap útibúsins á Eskifirði .... 150000.00 

c. Tap útibúsins á Ísafirði .... 15000.00 

d. Afskrifað af áhöldum ...... 248,55 
534300.33 

' 102136.58 

i Kr. 44481893.80 

LANDSBANKI ISLANDS, Reykjavik, 9. april 1937, 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson, 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og er hann í samræmi við þær. Ennfremur höfum við á árinu sannreynt, 

að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 16. april 1937. 

Einar Árnason, 

forseti. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1936. 

Gjöld: 

1. Útborgaðir vextir ......0......0 0. kr. 1860402.46 
2. Kostnaður við rekstur ............0 02. enes nnnne 326402.37 

3. Afskrifað af áhöldum ............0 0 6000.00 

4. Tap á fasteignarekstii .........00 02. erne kernens 6367.37 

0. Reksturshagnaður .........%.00 0... 491369.36 

Kr. 2690541.56 

I. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 20... kr. 120960.29 

Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu Go kr. 2399594.85 

Þar af tilheyrandi næsta ári ... 100678.82 = 1998916.03 
Á fi 376099 75 
Ogreiddir vextir ......0.00 0 376922.75 kr. 2496799.07 

2. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........0.00... 000. 21839.85 

3. Ymsar tekjur ............ 0 171902.64 

Kr. 2690541.56
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Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildarinnar 31. desember 1936. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ......000. kr. 1755870.89 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0...... 1815023.85 

c. Handveðslán ......20000 000 171798.25 

d. Lán segn ábyrgð ríkissjóðs, sveita- 

og bæjarfélaga ......002.0 439927.00 

ce. Búnaðarlánadeild .......00.0.0000 64037.00 kr. 4976656,09 

Víxlar innlendir og ávísanir .......0220 0. ennen 1365 1256.82 

Bankavaxtabréf ........0.. 00 5284368.00 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............. 2857980.37 

Fasteignir ..............0 000 enets en ker knrnne 704296.81 

Útibúið á Ísafirði ......sssseeeeeeeeeeeeerererkkkrkkkrnre 2582667.16 
Útibúið á Akureyri .........0. 00. 697178.04 

Útibúið á Eskifirði ...........0... 0. 2126563.66 
Útibúið á Selfossi ..........00. 0 ne renen nen 498528.32 

Ýmsir skuldunautar .....0.0000 00... 119008.83 

Ógreiddir vextir .............0.0 0 318383.20 
Inneign hjá seðlabankanum .......0.%%. 200. 2936649.78 

Peningar Í sjóði ......002.00. 0. ernne 43518.35 

Kr. 36997056.33 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) 20....00 kr. 1481234,42 

Brezkt lán tekið 1924 ........0...%0000 0. 1772000.00 
Innstæðufé í sparisjóði ........00200 0 ennen 26535390.20 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum .......0.0.00 000 3518739.48 
Innstæðufé í hlaupareikningi ........%.000 0000. 5906454.98 

Inneign veðdeildarinnar ........0.0 020 2466874.17 

Ýmsir skuldheimtumenn ..........00 0. 188585.82 

Fyrirfram greiddir vextir ........0..0000 0. 304698.93 
Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1930 22.02.0000 nen kr. 171471.10 

b. Samkv. rekstursreikningi 1986 ............. 452439.79 

Kr. 623910.89 

Frá dregst: 

a. Tap deildarinnar sjálfrar á 

lánum og víxlum ........... kr. 215832.56 

hb. Tap útb. á Eskifirði ....... 150000.00 

c. Tap útib. á Ísafirði ......... 75000.00 2 
140832,56 - 

183078.33 

Kr. 36997056.33 
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Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar árið 1936. 

Gjöld: 
Utborgaðir vextir 20... eee 
Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar. ÁAusturbæjarúti- 
bús og útibúsins í Hafnarfirði 20.00.0000... 
Afskrifað af áhöldum ...... 
Tap á fasteignarekstri Ll... 2ssseseseeeeeeee, 
Reksturshagnaður 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ..,.......... kr. 
Innborgaðir vextir og forvextir 

Á ÁÞÍÐU 0 kr. 1744544.14 
Þar af tilheyrandi næsta ári . 304698.93 

Ógreiddir vextir lll ss, 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 2.............. 
Hagnaður af rekstri útibúsins á Akureyri ........... 

Ymsar tekjur ................. 

83664,72 

1439845.21 

218383.20 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1936. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......... . IR kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

ce. Handveðslán .......0... 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga . 

 Reikningslán ................…. 

Víxlar innlendir og ávísanir 2..c...00. reeen 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis 

Lán í hlaupareikningi ............... a 

Fasteignir: 

a. Húsbúnaður og áhöld .......... I kr. 

b. Aðrar fasteignir 22... 

Inneign hjá erlendum bönkum 2.................... 

Ýmsir skuldunautar ............... I 

Ógreiddir vextir ....... a 

Peningar Í sjóði 20.00.0000. enne 

2924 15.05 

145898.98 

13500.00 

14640.00 

528032.18 

5400.00 

241400.00 

Kr. 

sT 

kr. 

Kr. 

1382646.69 

179458.63 

6000.00 

194.53 

452439.79 

2020739.64 

1841893,13 

15460.22 

39899.58 

123486.71 

. 2020739 64 

1294486.71 

2509564.96 

12797.87 

21159.44 
5350.90 

332197.74 

246800.00 

16510.32 

126387.95 

7554.20 

10280.72 

1583095,41
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Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands .............. 

Skuld við erlenda banka .....00000.0. 

Innstæðufé í hlaupareikningi 
Innstæðufé í sparisjóði .......0..000 0. 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

Ýmsir skuldheimtumenn 

Veðskuldir á fasteignum 

Fyrirfram greiddir vextir ................... 

Tekjuafgangur óráðstafaður 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1936. 

Flutt frá fyrra ári 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af víxlum og ávísunum ........... 

Ýmsar tekjur ......00.... 0 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir „00... erere. 
Kostnaður við rekstur 

Tap á lánum og víxlum .......0.. 

Húsbúnaður og áhöld lækkað í verði 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ................ 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum 

b. Tekjuafgangur óráðstafaður 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ....0000 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán ......00000 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

e. Reikningslán ........00000 0 

Vixlar innlendir og åvisanir ................ 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...... 

Lán í hlaupareikningi ............ 

Bankavaxtabréf ......0.0... 

kr, 36000.55 

7554.20 

28446.35 

10497.48 

kr. 

desember 1936. 

kr. 401205.00 

. 513861.79 

… 8500.00 

13800.00 

… 609658.94 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 

Flyt 

kr. 

Kr. 

Kr. 

kr. 

kr. 

2582667.16 

28239.76 

157541.64 

1556156.50 

128548.35 

75000.00 

8443.97 

36000.55 

10497.48 

1583095,41 

99167.07 

93414.90 

153022.10 

16334,29 

". 361938.36 

195570.68 

44861.77 

82313.53 

248.55 

38943.83 

361938,86 

1547025.73 

1389654.39 

7931.34 

7074.81 

10590.00 

542492.06 

3504758.33 

1937 
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Fasteignir: 

a. Húsbúnaður og áhöld 
b. Aðrar fasteignir 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Erlend mynt 2... 
Ýmsir skuldunautar 
Ógreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir: 
Skuld við Landsbanka Íslands ...l0dlll 

Skuld við erlenda banka IR 

Innstæðufé í hlaupareikningi ........ 

Innstæðufé í reikningslánum 

Innstæðufé í sparisjóði .......0.. 

Innstæðufé segn viðtökuskirteinum 

Innheimt fé ekki útborgað . 

Ýmsir skuldheimtumenn 2... 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjuafgangur Óráðstafaður 

Flutt 

5819.50 

1000.00 

Tekjur og gjöld utibåsins å Akureyri å årinu 1936, 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra åri .............. 

Innborgaðir vextir IR 

Forvextir af víxlum og ávísunum 22... 

Ýmsar tekjur 0... eeeeerveeee 

Tekjur af fasteignarekstri 

Útborgaðir vextir NN never 

Kostnaður við rekstur ......00..0 0 

Tap á lánum Og víxlum 20... eeeereee 
Ágóði af rekstri færður Landsbankanum til tekna ... 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 22... kr. 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ..... 

kr. 

b. Tekjuafgangur Óráðstafaður 

38338.73 

5044,58 

33294.20 

207514.33 

kr. 

Kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr 

3504758.33 

6819.50 

458.10 

248,36 

2935.88 

2044,53 

22573.04 

3942847,74 

697178.04 

77822,87 

174819.07 

347.95 

1465958.06 

546661.00 

23155.76 

11051.93 

38338.73 

207514.33 

3542847,74 

242365.59 

103745.82 

99610.59 

20861.16 

120.00 

472703.16 

139218.83 

#2132.23 

10643.99 

39899,58 

210808.53 

472703.16
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Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1936. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 0... kr 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......00. 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga 

d. Reikningslán ....... 

Víxlar innlendir og ávísanir 22... 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ............. 
Lán í hlaupareikningi ......0..0... 

Bankavaxtabréf oo... ervnee 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .... 

Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ................ ki 

b. Aðrar fasteignir 

Inneign hjá erlendum bönkum 

Ýmsir skuldunautar 

Ógreiddir vextir 

Peningar í sjóði 

Skuldir 

Skuld við Landsbanka Íslands 

Skuld við erlenda banka 

Skuld við innlenda banka 

Innstæðulé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum 

Innheimt fé ekki útborgað 

Ýmsir skuldheimtumenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

1 31668.90 

230581.75 

89690,03 

91670.59 
- kr. 

30000.00 

172916.03 

Kr. 

eres kr. 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði å årinu 1936. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 

Innborgaðir vextir 

Forvextir af víxlum og ávísunum 

Ýmsar tekjur 20... 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 

Flutt til næsta árs: 

Ógreiddir vextir Ll... . 

Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum 

A kr 

kr. 18423.24 

1135.61 

Kr. 

  

1143611.27 

1457833.70 

10975.00 

133705.35 

1680.00 

183627.50 

202916.03 

23929.48 

106581.40 

18423.24 

26968.52 

3910251.49 

2426563.66 

43616.69 

5299.98 

144468.33 

412862.43 

115488.31 

4816.48 

150000.00 

7135 ) 61 

3310251 49 

  

6887 41 

56692.09 

28160.84 

3727.75 

784,20 

11287.63 

107539.92 
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Gjöld: 
Flutt frá fyrra ári (Ógreiddir vextir) lol kr. 
Útborgaðir vextir (0... er 
Kostnaður við reksttr ........0000... 
Tap á fasteignum #...........0 0 

Kr. 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1936. 

Eignir 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán oo... kr. 492601.14 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ........... 307643.73 

c. Reikningslán ................. AIN 10318.65 
kr. 

Víxlar innlendir og ávísanir ......0..0.0.... 
Lán í hlaupareikningi .........0..0.0.0..0 0. 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............. 
Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ................. kr. 45000.00 

b. Aðrar fasteignir 20.00.0000. 23100.00 

Ýmsir skuldunautar 222.22222 ere 

Ógreiddir vextir ER 
Peningar í sjóði ............. 

Ki 

Skuldir: 
Skuld við Landsbanka Íslands ......00.0. 000 kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi ......... 

Innstæðufé í reikningslánum .........0.00. 000 

Innstæðufé í sparisjóði ......0..0..00 0. 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ........0.0.0.. 0... 

Ýmsir skuldheimtumenn ............ 

Fyrirfram greiddir vextir ............. 0. 

Kr. 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1986. 

Tekjur: 

Flutt frá fyrra ári 2......0... kr. 

Innborgaðir vextir ...........20.0. 

Forvextir af víxlum og ávísunum ........0.02. 00 

Ýmsar tekjr .........00..0... 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .........0..0 0. 

Ógreiddir vextir ........... kr. 27517.58 

Að frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum ...... 14505.00 

Kr. 

11738.30 

49948.33 

37350.52 

8502.77 

107539.92 

810563.02 
418794.00 

152.11 
880745.39 

68100.00 

3641.22 

27517.58 

44066.19 

. 2259580.01 

498528.32 

391227.16 

1432.67 

1130562.04 

226985.85 

19292.53 

14505.00 

1046.44 

2253580.01 

3087 .55 

96423.97 

23980.40 

3702.66 

5595.43 

13012.58 

145802.59
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Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári lo. kr. 
Útborgaðir vextir 0000... ree 
Kostnaður við rekstur .........0.0.0.. 00 

Tap á lánum og víxlum 22... 

Flutt til næsta árs: 

Tekjuafgangur Óráðstafaður ....... BER HERIR 

Kr. 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1936. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán Go... kr. 58493.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ..................... 136699.10 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfélaga ...... 39115.37 r 
Ni. 

Víxlar innlendir og ávísanir ........00.. 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. 

Fasteignir 2... nee 

Húsbúnaður og áhöld ......0.0.00 

Inneign hjá innlendum bönkum #.....0.0.. 0. 
Ógreiddir vextir ..... 

28877 30 

93017.93 

22599.22 

261.70 

1046.44 

145802.59 

234307 47 

8838.50 

96610.00 

8800.14 

800.00 

141669.58 

1839.40 

Kr. 492865.09 

Skuldir 

Innstæðufé í sparisjóði ............ HI rr kr. 

Fyrirfram greiddir vextir „........ BR 

Tekjuafgangur óráðstafaður ....... . sr 

Kr. 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1936. 

Flutt frá fyrra ári 22... eeeeeeeeeeeee kr. 
innborgaðir vextir ........ HR 

Forvextir af vixlum og ávísunum .... BI 
Ýmsar tekjur 2... nee 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 

Ki 
Gjöld: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 2.....00. eeeeeeerrveee … kr. 

Utborgadir vextir (000... 

Kostnadur vid rekstur 

Flutt til næsta års: 

a. Fyrirfram greiddir vextir ....... IR kr. 2744.45 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............. 1839.40 

Kr. 905.05 
b. Tekjuafgangur Óráðstafaður . … . .… —— 187292,46 

171398.18 

2744,45 

18722.46 

192865.09 

16625.38 

24416.61 
508.50 

7.36 

2315.67 

. 49873.52 

2036.50 

19406.51 

2803.00 

19627.51 

13873.52 

1937 
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186 IIL Veddeildin. 

Efnahagur veddeildarinnar 31. desember 1936. 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur 2... 

bø
 

T
e
 

I
E
 

S
U
 

1
 

Be ennen erennne 

De ennen seere senere 

10. 

ll. or aner rsresrnsese 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Ekki fallið í gjalddaga: 

I. flokkur 2... kr. 584.22 

2 00 eeveeeseenseeee 1634.24 

3. IR 5590.00 

Ål om eeeeeereveeseee 36074.92 

DB. 00 eeeeerereesenee 32089.50 

0. eeeeeeeeeerrese 32915.97 

ARI 44655.13 

Br eeeeeeerersevne 46726.08 

9. 48982.00 

TO. 00 eeeeeeeererrsee 78777.70 

12 or eeeeeeerererene 6420.21 

b. Fallið í gjalddaga: 

1. flokkur #0... kr. 1321.92 

Dr 3216.00 

3. eee ereneke 12712.38 

A. mm eeeeesesrrnrere 83542.75 

Dr 60642.73 

6. mm eeneeeerervenes 65894.75 

7. 85279.86 

8. eeeeeueenesrenes 69046.16 

9 94437.01 

10. 0 eneeerererrenee 120943.35 

11. 0 eeeeeeeeerereen 394,16 

3. Ýmsir skuldunautar: 

9. flokkur sun enn kknee 

S
o
r
t
e
r
 

=“ 

kr. 38067.25 

136812.66 

476481.57 

2966142.84 

2370771.59 

2425912.22 

3293812.49 

3434983.29 

3601410.50 

5771665.57 

7 46812.80' 

kr. 334449.97 

597431.57 

kr. 2511.45 
116.84 

2401.64 
564.93 

kr. 5594.86 

KT. 

kr. 

25262872.78 

931881.94 

26194754.32



7. flokkur 

8. 
9. mn 

10. 

11. 

Flutt kr. 

4. Inneign hjá Landsbanka Íslands: 

I. flokkur 

2. - 

3. 

1. Bankavaxtabréf i umferd: 

1. flokkur #........ 0 kr 

em eee esereesrerereerereeee 
8. EEEEEEE 
Á. 
Dr 
Be mm neuer rrrneee 
1 
8. eneret 
9. 

10. rr eee renee 
lle rr eeeeeeeereesenrensreneeeenrneeee 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

Í. flokkur 22... kr.  3021.75 

2 157.50 
3. 00 eeeereeerrereee 1845.00 
dr 6905.25 
6 1737.50 
Tr 932.50 
8. mm eneret Terene 1445.00 
9 5200.00 

TO. meeen 10117.50 
— kr 

b. Ekki fallnir i gjalddaga: 

1. flokkur ..............… kr. 1165.50 

2. — 3793.50 
3. 00 eeueeeeeseeeeve 13846.50 

4 eneeeeereerenee - 11964.00 

Flyt kr. 90769.50 kr. 

5994.86 

3461.70 

710.67 

2620.29 

33.75 

2095.76 

137693.78 

28426.49 

227798.24 

554558.58 

261355.79 

241860.70 

314228.64 

260075.79 

209430.62 

218905.57 

12540.04 

51800.00 

168600.00 

615400.00 

3198400.00 

2193500.0 

25934300.00 

3435400.00 

3572900.00 

3730000.00 

5899400.00 

148300.00 

31362,00 

31362.00 

1937 

kr. 26194754.32 186 

— 14517.03 

—. 2466874.17 
Kr. 28676145.52 

kr. 26448000.00 

kr. 26448000.00 
39
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186 Flutt kr. 90769,50 kr.  31362.00 kr. 26448000.00 

0. flokkur ..........22…… 62337,50 

6. 63357.50 

AS 85885.00 

Sn 89322.50 

DØ. mm eeeeeeevevenees -— 93250.00 

10. or eeeeeeereeveeee 147485.00 

ll. om eeeeeeeereevene 18707.50 
651114.50 , mr 

682476.50 

3. Mismunur, sem reikningslega er eign varasjåds: 

1. flokkur sees eee nee kr. 121679.92 

2. IR 49.84 

3. SR - 91607.53 

dr 363049.84 

Dr 171423.75 

0. 167753.57 

1. 219290.32 

Be eee eereneseennee 147874.49 

9 128430.92 

10. 133323 44 

11. 1255.47 
1545669.02 

Kr. 28676145.52 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 9. apríl 1987. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 15. apríl 1937 

Einar Árnason, 

forseti.
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Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeiidarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ...........00 200. kennnne kr. 7652.68 

Vextir af lánum ............2.. 000 2010.26 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ............ kr. 841.00 

b. Dráttarvextir og provision .....00 526.63 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ......... 3991.09 Lara 

“ ' - — 5358.72 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1936 ............2....24.… 161032.12 

Kr. 176053.78 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ............0000 000 kr.  31600.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ..........0..0.0 0. 3060.00 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaðiur ......0.00.00 000 3700.00 
Inneign hjá Landsbankanum 381. des. 1936 clll00le0rr 137693.78 

Kr. 176053.78 

Innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ..........0.0 000 even essens kr. 17742.02 

Vextir af lánum .........2.0.00. nerevevnnne 6972.81 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum .........00.0 0. kr. 775.57 

b. Dråttarvextir og provision 2... - 1142.83 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .......... 459.16 … 
' ' 2377.56 

Ýmsir skuldunautar ...........0 0 36.00 

Inneign hjå Landsbankanum Í. janúar 1936 .................. 38936.50 

Kr. 66064.89 

Innleyst bankavaxtabréf .......0..00%.0 00 venne kr. 28000.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .....0.%. 00 8059.50 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......0....0.00 0 1200.00 

Ýmsir skuldunautar ........00.0.000 0 eeveeneee 378.90 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1936 llclclcc00r 28426,49 

Kr. 66064.89 

Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

Borgad af lánum ............0 0020 erreree kr. 76075.95 

Vextir af lánum ...........0.0.0 0. ener kerenne 23190.43 

Flyt kr. 99266.38 

1937 
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Flutt 
Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ........00 kr. 2575.58 

b. Dráttarvextir og provision .......00 3416.97 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum .......... — 5000.50 

Ýmsir skuldunautar ........00.00 renee 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1936 .......00.00 0 

Utborganit 

Innleyst bankavaxtabréf .........000000 
Vextir af bankavaxtabréfum ...........%.0 020. esennee 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 2200.00 

b. Annar kostnaður .........0..%20 0 10.90 

Ýmsir skuldunautar .......0.00 2 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 „00.00.0000. 

Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 

Innborganir: 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

1936. 

kr. Borgað af lánum ...........0000 0. 

Vextir af lánum .........000. 000. nen ener nenne 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ...........0 00 kr. 23116.04 

b. Dráttarvextir og provision ......00%00 00 35279.29 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 11226.45 

d. Eigendaskiptagjald ..........0 00 nr "154,52 

Ýmsir skuldunautar ...........0.00 0 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1986 20.00.0000... 

Útborganir. 

Innleyst bankavaxtabréf (......0.02020 0020 nee 

Vextir af Þankavaxtabréfum ...........200 00. 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 5800.00 

b. Annar kostnaður .........000000 0. - 15.00 

Vextir af inni. bankavaxtabréfum sem aukaafborgun .......... 

Ýmsir skuldunautar ........000.00... 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 .......0.0..0.00 

Kr. 

399957 

”, 856791.68 

99266.38 

10993.05 

110.90 

210306.05 

350676.38 

90609.00 

29839.50 

10 
2 74 
98.24 

350676.38 

m
u
 

22 
2 

2277 

178997.85 

208045.46 

149900.00 
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Innborganir og útborganir 5. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 186 

Innborganir: 

I. Borgað af lánum ............0 200. kr. 79521.43 
2. Vextir af lánum ........000 00. RIÐ II — 122280.06 

3. Varasjóðstekjur: 

a. >% af lánum .........00 0. kr, 12227.58 

b. Dråttarvextir og provision ............. HR -— 9001.35 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ -  4394.42 ózpgg ar 
———.—— 25623.35 

4. Ýmsir skuldunautar ........0..0 00 - 73.09 

5. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan, 1936 ........0000000 0000. - 244662.79 

Kr. 472160.63 

Utborganir: = 

1. Innleyst bankavaxtabréf ......0...2200 02 kr. 80000.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum .........0..00 000. 126675.00 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 2900.00 

b. Annar kostnaður ........0..000 0... 21.00 - 2991.00 

4. Ymsir skuldunautar ............20.2 nen ereee - 1208.84 

5. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 ......00000 00 261355.79 

Kr. 472160.63 

Innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

I. Borgað af lánum .......00%2.02. 000 kr. 112073.69 
2. Vextir af lánum ..........00 0... 126559.21 

3. Varasjóðstekjur: 

a. h% af lánum 0... esene kr. 12655.74 

bh. Dráttarvextir og provisIOn „2... 9281.33 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 3937.72 - 
Sn ” - 25874.79 

4. Ymsir skuldunautar .............0. 000. eee eeneerennene - 1926.65 

ð. Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar 1936 ,................… — 214664.37 

Kr. 481098.71 

Útborganir 
1. Innleyst bankavaxtabréf „.........0..0 0 kr. 103000.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ...........00 0. — 129760.00 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 2900.00 

b. Annar kostnaður ......00000. 0. BR - 1234.28 . ' ” Som 4134.28 
4, Ymsir skuldunautar ............0000. ennen nerne nnves - 1854.98 

5. Vextir af aukaafb. í bréfum ...........%...22 00. —- 488.75 

6. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 .......0%00 000... 241860.70 

Kr. 481098,71
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Innborganir og utborganir 7. flokks veddeildarinnar å årinu 1936. 

Innborganir: 
Borgað af lánum ..........020000 0 nennee kr. 90634.44 
Vextir af lánum ...........0. 00. ere rrree - 165901.92 
Varasjóðstekjur: 

a. 8% af lánum .......0.00 0 kr. 16590.47 

b. Dråttarvextir og provision .................... 11522.43 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 5204.69 
33317.59 

Ymsir skuldunautar 22... rerereree 508.40 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1936 ...........2..…… - 292805.16 

Kr. 583167.51 

Útborganir 

Innleyst bankavaxtabréf (........0..0 00 kr. 87200.00 

Vextir af bankavaxtabréfum ..........0000 0000 173980.00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 4300.00 

b. Annar kostnaður ........000000 0 150.00 - 
4450.00 

Ýmsir skuldunautar 22222222 eee erree - 3308.87 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 ......0000.00. 000. — #14228.64 

Kr. 583167.51 

Innborganir og útborganir 8. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ..........2%.. 00... renne kr. 88273.30 

Vextir af lánum ...........22.. 0000. nen ennen rnneee 178135.42 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum .........0..0 0. kr. 17813,01 

b. Dråttarvextir og provision .................... 10381.43 

c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum ........ 3554,30 31748.74 

Ýmsir skuldunautar .........00.000 0 — 50.00 

Inneign hjå Landsbankanum 1. jan. 1936 ......0.00000 0000... — 227077.73 

Kr. 525285.19 

Utborganir 

Innleyst bankavaxtabréf „...........2.00 00 kr. 78600.00 
Vextir af bankavaxtabréfum .............20. 000. — 179940.00 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 5900.00 

b. Annar kostnaður .........0.0.020 0 — 50.00 5950.00 

Ýmsir skuldunautar .........0..0.22. 0 — 719.47 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1936 ..........000 000. 260075.72 

Kr. 525285.19
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Innborganir og útborganir 9. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ............000 0 kr. 
Vextir af lánum ...........%.. 0... reerennne 

Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum .........00 0. kr. 18002.85 
b. Dråttarvextir og provision „0... 11878.28 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ —  2347.58 

Inneign hjá Landsbankanum ........0.00000 00 — 

Kr 

Innleyst bankavaxtabréf (.........00 000 kr. 

Vextir af bankavaxtabréfum ..........%0. 0... 
Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......00.00 0 
Ýmsir skuldunautar ........%..0. sn 

Vextir af bréfum innlendum, sem aukaafborgun .............. 

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1936 .....0000 00 — 

Kr. 

Innborganir og utborganir 10. flokks veddeildarinnar å årinu 1936. 

Innborganir: 

Borgad af lánum .......00%00 00. knernkrknnne kr. 

Vextir af lánum ........00%0 000 knrknkkre — 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum „2... kr. 24212.85 
þh. Dráttarvextir og provision ......00. — 11282.43 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 1522.36 

d. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum ........ 6410.75 

e. Lántökugjald af nýjum lánum ..........0..... —  6464.00 

Ýmsir skuldunautar .......0..200 00. 

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1936 ........0000 0000. 

Útborganir: 
Innleyst bankavaxtabréf ........000.0 00. kr. 
Vextir af bankavaxtabréfum .........0%0 00. 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 7600.00 

b. Annar kostnaður .......0.0.00000 00. 319.70 

Ymsir skuldunautar ..........0.00. 0... 

Vextir af innl. bankavaxtabr., sem aukaafb. .................… 

Inneign hjå Landsbankanum 31. des, 1936 .....00000 000. 

78671.15 
180028.91 

32228.71 
189364.67 

480293.44 

72800.00 
188030.00 

7600.00 
2405.32 

27.50 
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”. 551205.82 
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186 Innborganir og útborganir 11. flokks veðdeildarinnar á árinu 1936. 

Innborganir: 

1. Borgað af lánum ..........2.0 0000 kr.  1487.20 
2. Vextir af lánum ............0 000. nen enrvrereeee — 991.67 
3. Varasjodstekjur: 

a. %2% af lánum .......000 kr. 99.16 

b. Dráttarvextir og provision ................... — 2.42 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ - 5.50 

d. Vextir af útg. bankavaxtabréfum ............ — 12572.35 
, Áka of þ 4 

e. Lántökugjald af nýjum lánum ................ i „1483.00 20162,43 

Kr. 22641.30 
Utborganir: 

1. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .............. kr. 3000.00 

b. Annar kostnaður ..........2%. 00... — - 5000.00 0 kr.  8000.00 
2. Ymsir skuldunautar ...............020. ennen er evenene —— 2095.76 

3. Vextir af skuld við Landsbankann „..........0000 0000 0 nn — 5.50 

4. Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1936 ...............2..… - 12540.04 

Kr. 22641.30
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SKRÅ 187 

yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1937. 

Skyrtugerðin h.f., Reykjavík. 

H.f. Litir og Lökk, Reykjavik. 

Íshúsfélag Ísfirðinga h.f., Ísafirði. 

Íspan h.f., Reykjavík. 
Hlutafélagið Umboðs- og Raftækjaverzlun Íslands, Reykjavík. 

Vöruhús Vestmannaeyja hf., Vestmannaeyjum 
Vélsmiðja Hafnarfjarðar h.f., Hafnarfirði. 

H.f. Kexverksmiðjan Esja, Reykjavík. 

Glerslípun og speglagerð h.f., Reykjavík. 

H.f. Smyrill, Akureyri. 

„Herkúles“ h.f., Reykjavík. 

Vikurfélagið h.., Reykjavík 

Bakki h.f, Reykjavík. 

Hlutafélagið Sæfari, Reykjavík. 

Hlutafélagið Jökull, Reykjavík. 

Dósaverksmiðjan h.f., Reykjavík. 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðja Akraness h.f. (S. F. A.), Akranesi, Borgartj.s. 

Hraðtrystihúsið „Jökull“ h.f., Keflavík, Gullbringusýslu. 

Hlutafélagið „Heimskringla“, Reykjavík. 

Hlutafélagið Silverfox, Hvammstanga, Húnavatnssýslu. 

Carl Tulinius & Co., h.f., Reykjavík. 

SKRÁ 188 

yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1937. 

Útgerðarsamvinnufélag Dalvíkur (Ú. S. DJ, Dalvík, Svarfaðardalshr., Eyjafj.s. 
Pöntunarfélag verkamanna, Patrekshreppi, Barðastrandarsyslu. 

Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis (KRON), Reykjavík. 
Refaræktartfélag Þorkelshólshrepps, samvinnufélag, Þorkelshóli, Þorkelshólshr., 

Húnavatnssýslu. 

10
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189 FIRMATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóvember 1903, um verzlunarskrár, firmu og pró- 
kúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar 1937. 

1. Reykjavík. 

I. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að meðundirritaður, Níels 

Carlsson, er frá og með deginum í dag genginn úr firmanu Carl D. Tulinius á Co., 

og rekur Carl D. Tulinius firmað áfram einn á sína ábyrgð undir sama firma- 
nafni. Eru þannig allar skuldbindingar firmans, þær er stofnaðar eru eftir þenna 

dag, óviðkomandi Níelsi Carlssyni. Carl Ð. Tulinius hefir framvegis einn rétt til 

að rita firmað. 
Reykjavík, 7. jan. 1937. 

Carl D. Tulinius. Niels Carlsson. 

2. Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár Reykjavíkur, að prókúruumboð það, 
sem Sigurður Ingimundarson hefir haft fyrir Samvinnufél. Faxi, afturkallast 
hér með frá 28. des. 1936. En frá sama tíma hefir Snorra Jónssyni, Nönnugötu 8, 

verið veitt prókúruumboð fyrir félagið og ritar hann þannig sem prókúruhafi: 

pr. pr. Samvinnufél. Faxi 

Snorri Jónsson. 

Reykjavik, 12. jan. 1937 

Snorri Jónsson. Einar Friðriksson. Jóhannes Kristjánsson. 

3. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir höfum 

selt firmað „Kaktusbúðin“ í Reykjavík, þeim Axel Magnússyni og Stefáni Thor- 
arensen, og eru allar skuldbindingar þessarar verzlunar okkur óviðkomandi frá 

þessum degi. 

Reykjavík, 16. jan. 1937. 

Jón Arnfinnsson. Sigurjón Jónsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt firmað „Kaktusbúðin“ 
þann 16. janúar 1936 og rekum við það framvegis með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað ritum við þannig: 
Kaktusbúðin. 

Axel Magnússon. Stefán Thorarensen. 

Reykjavík, 16. jan. 1937. 

Axel Magnússon, Stefán Thorarensen, 
Bárugötu 10, Rvík. Hrinbraut 144, Rvík. 

> 
4. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi Magnús 

Th. S. Blöndahl h.f., sem haldinn var 15. maí s. 1, voru kosnir í stjórn félagsins
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beir Ågust Årmann, Klapparstig 38, Jørgen J. Hansen, Laufásvegi 61. Síðar var 189 
kosinn sem formaður stjórnarinnar Friðrik Gunnarsson, stórkaupmaður, Hóla- 

torgi 6. 

Stjórnendur undirrita nöfn sín þannig: 

Friðrik Gunnars. Ág. Ármann. Jörgen J. Hansen. 

Reykjavík, 12. desember 1936. 

p. t. formaður stjórnar 
Friðrik Gunnars. Jörgen J. Hansen. 

Hér með tilkynnist tl firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek smásölu- 

verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Verzlunin 

Grettisgata 26. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Grettisgata 26. 

Ásbjörn Ólafsson. 

Reykjavik, 2. januar 193 

Ásbjörn Ólafsson, Laugavegi 15, Rvík. 

  

  

7. 

Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad ég hefi selt firmanafnið Verzl- 

unin Brynja, åsamt vårubirgdum, frå 31, des. s. 1., beim Gunnari Halldårssyni, 

Tjarnargötu 10, Marino Helgasyni, Bergstaðastræti 13, Stefáni Má Benediktssyni, 

Tjarnargötu 47 og Birni Guðmundssyni, Grettisgötu 51. Skuldbindingar verzlun- 
arinnar eftir 31. des. 1936, eru mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 5. jan. 1937. 

Guðmundur Jónsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við keypt firmanafnið Verzlunin Brynja ásamt 
vörubirgðum og rekum við verzlun undir því nafni sem fullábyrgir félagar frá 
31. des. 1936 að telja. Skuldir stofnaðar fyrir þann tíma eru okkur óviðkomandi. 

Gunnar Halldórsson og Björn Guðmundsson hafa rétt til að rita firmað hvor 

í sínu lagi og rita þeir það þannig: 

Verzlunin Brynja 

Gunnar Halldórsson. 

Verzlunin Brynja 

Bj. Guðmundsson. 

Reykjavík, 5. jan. 1997. 

Gunnar Halldórsson. Bj. Guðmundsson. Marino Helgason. St. M. Benediktsson. 

   

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi í h.f. Acta, 

sem haldinn var mánudaginn 28. des. f. á., var samþykkt að slíta félaginu og var 

hr. prentari Jón Þórðarson, Framnesvegi 16B, kosinn skilanefndarmaður í fé- 

laginu og fekk hann löggildingu dómsmálaráðuneytisins 20. jan. 1937. 

Undirskrift hans er: 

F. h. Hlutafél. Acta 

Jón Þórðarson, skilanefndarmaður. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem hr. Guðbjörn Guðmundsson 

hefir hatt fyrir félagið. 
Reykjavík, 20. jan. 1937. 

Guðbjörn Guðmundsson. Jón Sigurjónsson. Jón Þórðarson.
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189 8. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður, Olgeir Vil- 
hjálmsson, Barónsstíg 43, hér í bæ, rek bifreiðastöð í Reykjavík, undir firmanafn- 

inu: Aðalstöðin. Ég einn ber fulla ábyrgð á fyrirtækinu og rita það þannig: 
Aðalstöðin 

Olgeir Vilhjálmsson. 

Reykjavík, 21. jan. 1937. 

Olgeir Vilhjálmsson. 

9. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Emil Rok- 

stad, Bjarmalandi, og Edvard Lövdal, Hverfisgötu 101, rekum fiskimjölsverk- 

smiðju með nafninu „Fiskimjölsverksmiðjan Kverna“, seim sameignarfélag með 

ótakmarkaðri ábyrgð. 
Emil Rokstad hefir einn rétt til þess að rita firmað og ritar það þannig: 

Fiskimjölsverksmiðjan Kverna 

E. Rokstad. 

Reykjavík, 25. jan. 1937. 

E. Rokstad. E. Lövdal. 

    

10. Hér með tilkynnist Hl finmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð hefi selt frú Sig- 

ríði Sigurbjarnadóttur, Leifsgötu 9, verzlunina Glasgow, frá 1. febr. þ. á. að telja. 
Eru mér allar skuldbindingar firmans óviðkomandi frá þeim degi að telja. 

Reykjavík, 31. jan. 1937. 

Sigríður Stefánsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist, að ég undirrituð hefi keypt verzlunina 

Glasgow og rek ég hana sem einkaeigandi frá 1. febrúar þ. á. að telja. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Glasgow 

Sigríður Sigurbjarnadóttir. 

Reykjavík, 31. jan. 1937. 

Sigríður Sigurbjarnadóttir. 

11. Hér með tilkynnist til firnmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður er genginn úr 

firmanu „Blikksmiðja Reykjavíkur“, og hefi selt þeim meðeigendum mínum, 

blikksmiðum, Einari Einarssyni, Laugavegi A, og Sigurði Hólmsteini Jóns- 

syni, Mímisvegi 6, báðum hér í bænum, eignarhluta minn, einn þriðja 

hluta í firmanu Blikksmiðja Reykjavíkur. Allar skuldbindingar nefnds firma 

frá deginum í dag eru mér því með öllu óviðkomandi. 

Leifsgötu 18 í Reykjavík, 2. febrúar 1937 

Helgi Vigfússon. 

  

Samkvæmt ofanskráðu höfum við undirritaðir keypt hluta Helga Vigfus- 

sonar í Blikksmiðju Reykjavíkur og rekum við firmað áfram á sama hátt og 

áður sem einkaeigendur. 
Reykjavík, 2. febrúar 1997. 

Sig. H. Jónsson. Einar Einarsson.
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Hér með tilkvanist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek Þbifreiða- 189 

stöð hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu „Bifreiðastöðin Gull- 

foss“ — skammstafað B.S.G. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það 

þannig: 

Bifreiðastöðin Gullfoss 

Sæm. G. Ólafsson. 
Reykjavík, 4. febrúar 1937. 

Sæmundur Guðjón Ólafsson, Kirkjustræti 6. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hinn 1. nóv. s. 1. gekk Þórir 

Kr. Kristinsson úr firmanu Snyrtivöruverksmiðjan Vera Simillon, og féll þann 

dag niður réttur hans tl að rita firmað og jafnframt ábyrgð hans á skuldbind- 

ingum firmans frá sama degi. 

Sama dag var Oddi Helgasyni. Bankastræti 7, veitt prókúruumboð fyrir 

firmað, og ritar hann þannig firmað: 

pr. pr. Snyrtivöruverksmiðjan Vera Simillon 

Oddur Helsason. 

Reykjavík, 8. febrúar 1937. 

Skúli Jóhannsson. Oddur Helgason. Þ. K. Kristinsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að hinn 1. nóvember s. 1. gekk 

Þórir Kr. Kristinsson úr firmanu Skúli Jóhannsson € Co., og fellur frá þeim degi 
niður réttur hans til að rita firmað og Jafnframt ábyrgð hans á skuldbindingum 

firmans frá sama degi. 

Sama dag var Oddi Hel; ti, Bankastræti 7, veitt prókúruumboð fyrir 

firmað og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Skúli Jóhannsson & Co. 

Oddur Helgason. 

Reykjavík, 8. febrúar 1937. 

Skúli Jóhannsson. Oddur Helgason. Þ. K. Kristinsson. 

  

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi selt ungfrú Ingibjörgu 

Jónu Helgadóttur, Bankastræti 7, verzlunina Ninon, Reykjavík, og er allur rekst- 

ur verzlunarinnar mér með öllu óviðkomandi héðan í frá. 

Reykjavík, 12. febrúar 1937. 

pr. pr. Ninon 

Anna Friðriksson. 

Samkvæmt ofanriluðu tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi keypt 

verzlunina Ninon, Reykjavík, og rek ég verzlunina eftirleiðis undir sama firma- 

nafni með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 
Verzi. Ninon 

Ingibjörg Helgad. 

Reykjavík, 12. febrúar 1937 

Ingibjörg Helgadóttir.
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189 16. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frá 1. október 1936 að telja 
hefir hr. Guðjóni Guðmundssyni, Bergþórugötu 15, verið veitt prókúruumboð 
fyrir firmað „Tryggvi Pétursson £ Co.“, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Tryggvi Pétursson & Co. 

Guðjón Guðmundsson. 

Reykjavík, 17. febr. 1937. 

Tryggvi Pétursson. Stefán Sigurðsson. Guðjón Guðmundsson. 

17. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar rekum þvotta- 

hús hér í bænum með sameiginlegri ábyrgð undir nafninu Þvottahúsið „Drífa“. 

Firmað ritum við allar saman og auk þess Sigríður Pálmadóttir sem prókúruhafi. 

Firmaritun: 

Þvottahúsið „Drifa“ 

Jóna Pálmadóttir. Unnur Kristjánsdóttir. Kristjana Einarsdóttir. 

Sigríður Pálmadóttir. 

pr. pr. Þvottahúsið „Drífa“ 
Sigríður Pálmadóttir 

Reykjavík, 20. febr. 1937. 

Jóna Pálmadóttir. Unnur Kristjánsdóttir. Kristjana Einarsdóttir. 

Sigríður Pálmadóttir 

i8. Ég g, Guðmundur Þórðarson, kaupm., Baldursg. 39, Rvík, hefi í dag selt firmað 

„Verzlunin Hermes“ herra kaupm. Þorlá í Guðmundssyni, Fjölnisv. 13 í Rvík, 

og ber hann einn ábyrgð á verzluninni hér eftir. 

   

Reykjavík, 21. febr. 1937. 

Guðmundur Þórðarson. 

Samkv. ofanrituðu hefi ég undirritaður keypt Verzlunina Hermes í Reykja- 

vík og rek ég hana sem einkaeigandi með ótakmarkaðri ábyrgð frá og með 21. 

febr. 1937. Eldri skuldbindingar verzlunarinnar eru mér óviðkomandi. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Hermes 

Þorl. Guðmundsson. 

Reykjavík, 21. febr. 1937. 

Þorlákur Guðmundsson, 

Fjölnisvegi 13. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum hér 

í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, Þbifreiðastöð undir nafninu: Bifreiðastöðin 

Geysir. 
Til að skuldbinda firmað þarf undirskrift beggja eigenda og rita þeir firmað 

þannig: 
Bifreiðastöðin Geysir 

Magnús Bjarnason. Bergur Arnbjarnarson. 

Reykjavík, 2. marz 1937. 

Magnús Bjarnason, Bergur Arnbjarnarson, 

Bræðraborgarstíg 10 A. Ásvallagötu 60.
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20. Ég undirritadur Gunnar J. Måller, Hólatorgi 2, tilkynni hér með til firmaskrár 189 
Reykjavíkur, að ég ætla að reka í Reykjavík verðbréfaverzlun með ótakmark- 

aðri ábyrgð undir nafninu: 

Verðbréfastofan. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað, og rita það þannig: 

„Verðbréfastofan“ 

Gunnar J. Möller. 

Reykjavík, 19. marz 1937. 

Gunnar J. Möller. 

21. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að heimild sú, sem Emil Rok- 

stað, Bjarmalandi, hefir samkvæmt auglýsingu í Lögbirtingablaðinu frá 30. jan. 
síðastliðinn til þess einsamall að rita firmað „Fiskimjölsverksmiðjan Kverna“, 
afturkallast hér með. 

Framvegis ritum við báðir firmað í sameiningu, og ritum það þannig: 

Fiskimjölsverksmiðjan Kverna 

E. Rokstad. E. Lövdal. 

Reykjavík, 20. marz 1937 

E. Lövdal. E. Rokstad. 

  

22. Hér með tilkvnnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð Sigríður Sigur- 
bjarnadóttir, Leifsgötu 9, hefi seit frk. Sigríði Stefánsdóttur Verzlunina Glas- 
gow, frá og með 22. marz 1937 að telja, og eru mér allar skuldbindingar firmans 
óviðkomandi frá þeim degi að telja. 

teykjavík, 22. marz 1937. 

Sigríður Sigurbjarnadóttir. 

Samkvæmt ofanskráðu tilkynnist, að ég undrrituð hefi keypt Verzlunina 

Glasgow, og rek ég hana sem einkaeigandi frá og með 22. marz að telja. Firmað 

rita ég þannig: 

Verzlunin Glasgow 

Sigriður Stefánsdóttir. 

Reykjavík, 22. marz 1937. 

Sigríður Stefánsdóttir. 

23. Ég undirritaður Steindór Gunnarsson, Suðurgötu 8B í Reykjavík, tilkynni hér 

með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég muni reka í Reykjavík verðbréfaverzlun 
undir nafninu: Verðbréfaverzlunin. 

Verzlun þessa rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð, og hefi einn rétt tl að rita 
firmað, og rita það þannig: 

Verðbréfaverzlunin 

Steindór Gunnarsson. 

Reykjavík, 23. marz 1937. 

Steindór Gunnarsson. 

24. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að hr. bæjarverkfræð- 

ingur Valgeir Björnsson hefir verið ráðinn framkvæmdarstjóri fyrir H.f. Ísaga í
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Reykjavík. Jafnframt hefir honum verið veitt prókúruumboð fyrir félagið, og 

ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Hlutafélagið Ísaga 

Valgeir Björnsson. 

Reykjavík, 31. marz 1937. 

Th. Krabbe. Hjalti Jónsson. G. J. Hlíðdal. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek hér í bæn- 

um verðbréfaverzlun með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Verðbréfa- 

bankinn. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verðbréfabankinn 

Skúli Jóhannsson. 

Reykjavík, 31. marz 1937. 

Skúli Jóhannsson, 

Austurstræti 3, Reykjavík. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi selt frú Guðrúnu 

Þorsteinsdóttur, Óðinsgötu 20, Verzlunina Glasgow, ásamt firmanafni, og eru 
mér allar skuldbindingar firmans óviðkomandi frá deginum í dag. 

Reykjavík, 31. marz 1937. 

Sigríður Stefánsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu viðurkenni ég hér með að hafa keypt Verzlunina Glas- 

sow af frk. Sigríði Stefánsdóttur. 

Skuldbindingar verzlunarinnar eru mér óviðkomandi til dagsins í dags. 

Firmað rita ég þannig: 
Verzlunin Glasgow 

Guðrún Þorsteinsdóttir. 

Reykjavík, 31. marz 1937. 
Guðrún Þorsteinsdóttir, 

Óðinsgötu 20. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi selt frk. Svöfu Berents- 

dóttur minn hluta af Hárgreiðslustofunni „Femina“ ásamt nafninu, og eru mér 

allar skuldbindingar firmans óviðkomandi frá deginum í dag. 

Reykjavík, 1. april 1937. 

Hulda D. Þorsteinsson. 

Samkvæmt ofanriluðu viðurkenni ég hér með að hafa keypt af frú Huldu D. 

Þorsteinsson þann hluta af Hárgreiðslustofunni „Femina“, er hún átti, og er ég 

því nú einkaeigandi að nefndri hárgreiðslustofu. Nafnið rita ég þannig: 

Hárgreiðslustofan Femina 

Svava Berenlsdóttir. 
Reykjavík, 1. apríl 1937 

Svava Berentsdóttir.
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98. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi fiskveiða- 189 
hlutafélagsins Hængs, sem haldinn var 29. marz 1937, gekk úr stjórninni Vigfús 

Guðmundsson, en í stað hans var kosinn Jóhann Þ. Jósefsson, alþingismaður. 

Formaður stjórnarinnar var kosinn Jóhann Þ. Jósefsson, alþm., Bergstaðastr. 

86, og meðstjórnendur: Sverrir Sverrisson, Bánargötu 44, og Þorgrímur Sigurðs- 

son, Urðarstíg 6. Formaður undirritar nafn sitt þannig: Jóhann Þ. Jósefsson. 

Reykjavík, 2. april 1937. 

Fiskveiðahlutafélagið Hængur 
Jóhann Þ. Jósefsson. Sverrir Sverrisson. Þorgrímur Sigurðsson. 

29. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar rekum hár- 

greiðslu- og snyrtistofu hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firma- 

nafninu „Eva“. Hvor okkar um sig hefir rétt til að rita firmað og ritum við það 

þannig: 
Eva 

Kristin Lárusdóttir. 

Eva 

Sigríður Kristinsdóttir. 

Reykjavík, 5. april 1937. 
Kristín Lárusdóttir, 

Barónsstíg 25 

Sigríður Kristinsdóttir, 

Grettisgötu 71. 

30. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum smá- 

söluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu Glas- 

gowbudin. 
Firmað ritum við þannig: 

f. h. Glasgowbúðin 

Sveinn Björnsson. 

f. h. Glasgowbúðin 

Gunnar G. Ásgeirsson. 

Reykjavík, 6. apríl 1937. 

Sveinn Björnsson, 

Tjarnargötu 10 C. 
Gunnar G. Ásgeirsson, 

Sjafnargölu 9. 

Björn Sveinsson, 

Tjarnargötu 10 C. 

31. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrárinnar, að á aðalfundi í h.f. Sjóklæða- 
serð Íslands, sem haldinn var 30. ágúst s. 1, var samþykkt að auka hlutafé fé- 
lagsins um kr. 34000.00 og er þessi hlutafjáraukniig öll innborguð. Á sama fundi 

sengu þeir úr stjórn M. Júl. Magnús, yfirlæknir, Laugarnesi og Eiríkur Krist- 

jánsson, verkstjóri, Reykjavíkurvegi 17, en í þeirra stað voru kosnir þeir Sverrir 

41
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189 Sigurdsson, kaupmadur, Hringbraut 208 og Hans Kristjånsson, forstjóri, Hring- 
braut 124, báðir í Rvík. 

Nöfn sín skrifa þeir þannig: 

Hans Kristjánsson. 

Sverrir Sigurðsson. 

Reykjavík, 14. apríl 1937. 

H.f. Si 
  

sklæðaserð Íslands 

  

B. Runólfsson. Sverrir Sigurðsson. Hans Kristjánsson. 

32. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frá 24. desbr. sl. höfum 

við undirritaðir sem einkaeisendur rekið Verzlunina Edinborg Heildverzlun 

Ásgeir Sigurðsson, Reykjavík, með fullri ábyrgð og rekum við hana framvegis 
á sama hátt. Hvor um sig ritum við firmað þannig: 

Verzlunin Edinborg 

Har. Á. Sic 

Heildverzlun Á 
Ha 
y erzlur 

sson 

  

urðsso Im. 

sgeir Sigurdsson 

irðsson. 

april 1937. 

Haraldur Á. Sigurðsson, 

Suðurgötu 12. 

Sigurður B. Sigurðsson, 

Sólvallagötu 10. 

   

ð3. Stjórn Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis skipa nú: Guðmundur Ásbjörnsson, 

bæjarstjórnarforseti, Fjölnisveg 9, formaður, Jón Halldórsson, húsgagnasmíða- 

meistari, Skólavörðustíg 6B, varaformaður, Helgi Hermann Eiríksson, skóla- 

stjóri, Sóleyjargötu 7, ritari, og meðstjórnendur þeir Jón Ásbjörnsson, hæsta- 

réttarmálaflutningsmaður, Ásvallagötu 14, og Kjartan Ólafsson, múrarameistari, 

Njarðargötu 47. 

Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis. 

#4. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi H.f. 

Fiskimjöl í Reykjavík, sem haldinn var 21. apríl 1937, voru eftirtaldir hluthafar 

kosnir í stjórn félagsins: Formaður: Sigurður B. Sigurðsson, ræðismaður, Sól- 

vallagötu 10, Reykjavík. Meðstjórnendur: Haraldur Á. Sigurðsson, vísi-ræðis- 

maður, Suðurgötu 12, Reykjavík og Lárus Fjeldsted, hæstaréttamálaflutnings- 

maður, Tjarnargötu 35, Rvík. Varastjórnandi var kosinn Bernhard Petersen, 

stórkaupmaður, Laufásveg 65, Reykjavík 
Reykjavík, 21. apríl 1937. 

H.f. Fiskimjöl 

Har. Á. Sigurðsson. Sig. B. Sigurðsson. Lárus Fjeldsted.
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35. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek prjóna- og 189 

saumastofu hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu „Vesta“ 

Firmað rita ég bannig: 

„Vesta“ 

Fanney Gísladótti 

Prokúru hefir Ingólfur Gíslason, Laugavegi 40, og ritar hann firmað þannig 

sem prókúruhafti: 

pr 
Ingólfur G 3 

Reykjavik, 21. april 1937. 

Fanney G isladøttir, 
Laugaveg 40, Reykjavik. 

    
    

9 36. Undirrituð stjórn Umboðs- £€ Raftækjaverzlunar Íslands h.f. veitir hér með hr. 

framkvæmdarstjóra Sigurði Hafstein, Smáragötu 16, Reykjavík, prókúruumboð 

fyrir nefnt hlutafélag, og hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Umboðs- & Raftækjaverzlun fslands hf. 

Sig. Hafstein. 

   

Jafnframt afturkallast hér með prókúruumboð það, er hr. skrifstofustjóri 

Björn G. Björnsson hefir hatt fyrir téð firma. 

Reykjavík, 26. apríl 1937. 

Í stjórn Umboðs- £ Raftækjaver: ir Íslands h.f. 

Björn G. Björnsson. Hjalti Jónsson. 

       

87. Hér með veiti ég 

ritar hann firmað 

Njáli Þórarinssyni, Freyjugölu 5, prókúruumboð fyrir mig, og 

Jannig: 

pr. pr. Guðmundur Jónsson 

Njáll Þórarinsson. 

Reykjavík, 28. apríl 1937. 

Guðm. Jónsson, 

Þvergötu 5. 

      

38. Hér mö tilkvnnist til firmaskrár R "kjavikur, ad ég undirritadur, Gudm, J. 

Breiðfjörð, Laufásv. 4, hefi selt hr. ari G. Breiðfjörð minn hluta í firmanu 

„Guðm. J. Breiðfjörð, blikksmiðja og tinhúðun'“, ásamt firmanafninu, frá og 

með 8. maí 1937 að telja, og eru mér allar 

tíma. 

     

  

uldir firmans óviðkomandi frá þeim 

k, 8. mal 1997. 

  

„ J. Breiðfjörð. 

Samkvæmt ofanskráðu tilkynnist, 

„Guðm. J. Breiðfjörð, blikksmiðja og tinh 

  

ég undirritaður hefi keypt firmað 

un“, og rek ég það með ótakmarkaðri 

  

ábyrgð sem einkaeigandi frá 8. mai 1997 að tel, ja. Firmað rita ég þannig: 

Guðm. J. Breiðfjörð, blikksnuðja og tinhúðun 

Agnar G. Breiðfjörð 

ni avík, 6. maí 1937. 

nar G. Breiðfjörð. 

x    

-
 

f
o
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189 39. Ég undirritaður, Pétur Kristinsson, Fjölnisvegi 9 í Rvík, tilkynni hér með til 

firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi, frá og með deginum í dag að telja, selt eign- 

arhluta minn í trésmíðavinnustofunni Snæbjörn £ Pétur, Rvík, þeim Snæbirni 

G. Jónssyni, Lokastig 16, og Árna Hinrikssyni, Kirkjustræti 8, hér í bænum. Eru 

allar skuldbindingar firmans mér því óviðkomandi frá deginum í dag að telja. 
Reykjavík, 11. maí 1937. 

Pétur Kristinsson 

Samkvæmt ofanrituðu er hr. Pétur Kristinsson genginn úr firmanu „Snæ- 

björn € Pétur“, og verður það framvegis rekið af okkur undirrituðum með sama 

hætti og verið hefir til þessa. 

Árni Hinriksson undirritar nafn sitt: 

Árni Hinriksson. 

Reykjavík, 11. maí 1937. 

Snæbjörn G. Jónsson. Árni Hinriksson. 

40. Frá og með deginum í dag tilkynnum vér tl firmaskrár Reykjavíkur, að herra 

Oskar Gunnarsson, Ránargötu 2, hefir gengið í firmað Tryggvi Pétursson € Co., 

með takmarkaðri ábyrgð, sem miðast við kr. 1000.00 — eitt þúsund krónur 

og að frá sama tíma veitum vér honum prókúruumboð fyrir áðurnefnt firma 

og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Tryggvi Pétursson & Co. 

Oskar Gunnarsson. 

Jafnframt tilkynnum vér, að frá deginum í dag afturkallast prókúruumboð það, 

er vér veittum hr. Tryggva Péturssyni á sínum tíma. 
Reykjavík, 14. maí 1937. 

Óskar Gunnarsson. Guðjón Guðmundsson. 
Tryggvi Pétursson. Stefán Sigurðsson. 

41. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi selt 

firma mitt: Endurskoðunarskrifstofu N. Manscher, þeim hr. Sigurði Jónssyni, 

Tjarnargötu 10 C og Jóni Guðmundssyni, Nvjabæ, Seltjarnarnesi, frá 14. maí 

1937, og reka þeir skrifstofuna frá þeini tíma fyrir eigin reikning og á eigin 

ábyrgð. Jafnframt gef ég þeim leyfi til að reka skrifstofuna undir nafninu: 

Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher & Co. 
Reyk 

ort 
avík, 21. maí 1937. 

N. Manscher. 

  

Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við 

undirritaðir höfum keypt og rekum í félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð endur- 

skoðunarskrifstofu hér í Reykjavík frá 14. maí 1937, undir firmanafninu: „End- 

urskoðunarskrifstofa N. Manscher £ Co.“ Hvor um sig hefir rétt til að skuld- 

binda firmað og ritum við það þannig: 

Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher £ Co. 

Sig. Jónsson. 

Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher £ Co. 

Jón Guðmundsson. 

Reykjavík, 21. maí 1937. 

Sigurður Jónsson. Jón Guðmundsson.
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Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek smásölu- 189 
verzlun í Reykjavík, með ót ábyrgð, undir firmanafninu: Verzlunin 

Mörk. Ég einn hefi rétt til að mað og tita það þannig: 

Verzlunin Mörk 

Sveinn Jónsson. 

Reykjavík, 24. maí 1937. 

Sveinn Jónsson, 

Óðinssölu 24, Rvík. 

  

kmarkat 

rita lii 
   
    

Hér með tilkynnist, að fjármálaráðunewtið hefir veitt Jóni Á. Bjarnason, verk- 

fræðingi, Reykjavík, prókúruumboð fyrir raftækjaeinkasölu ríkisins, þangað til 

öðruvísi verður ákveðið. 
Prókúruhafi ritar nafn sitt á þennan hátt: 

p. p. Raftækjaeinkasala ríkisins 
Jón Á. Bjarnason. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með fyrir hönd ríkissjóðs Árna 

G. Eylands, búnaðarráðunaut, Hringbraut 112 í Reykjavík, prókúruumboð fyrir 

Áburðarsölu ríkisins og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Áburðarsala ríkisins 

Árni G. Eylands. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. maí 1937. 

Hermann Jónasson. 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með fyrir hönd ríkissjóðs Sig- 

urði Kristinssyni, forstjóra Sambands íslenzkra samvinnufélaga, Hlíðarenda við 

Laugarnesveg í Reykjavík, prókúruumboð fyrir Áburðarsölu ríkisins og ritar 
hann firmað þannig: 

pr. pr. Áburðarsala ríkisins 
S. Kristinsson. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. maí 1937. 
Hermann Jónasson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi afturkallað prókúru- 
umboð það, sem Karl Petersen hafði fyrir verzlun mína „Braunsverzlun“ hér í 

bæ. Engum öðrum hefir verið veitt prókúra í hans stað. 

Reykjavík, 3. júní 1937. 

Rich. N. Braun. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að félag okkar, Vikurfélagið, er 
skrásett var 23. sept. 1936, er hætt störfum, og óskast afmáð úr firmaskránni. 
“mignir félagsins og réttindi hafa verið yfirtekin af nýju félagi, er ber nafnið 
Vikurfélagið h.t. 

  

Reykjavík, 9. júní 1937. 

Jón Loftsson. Sveinbjörn Jónsson.
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189 48. Pad tilkynnist hér med til hlutafélagaskrår Reykjavikur, að vér höfum veitt 

skrifstofustjóra vorum Valdimar Hansen og gjaldkera vorum Jóhanni Gunnari 

Stefánssyni, báðum í Reykjavík, sameiginlegi prókúruumboð fyrir oss. 

Firmað rita þeir þannig: 

pr. pr. Hið íslenzka steinoliuhlutafélag 

Vald. Hansen. Jóh. G. Stefánsson 

Reykjavik, 18 þin 1937. 

Jes Zimsen. Lárus Fjeldstec Vald. Hansen. 

ir, að ég undirrituð Elisabet 

at þ. á. selt m hluta í Þvottahúsinu 
ttur, Óðinsgötu 1i í Rvík, og hefir hún 

r þvott: thúsinu viðvíki. indi. 

49. Það tilkynnist hér krár Revkjavíki 
Jónsdóttir, Laufásv. 

„Grýta“ í Reyl 

  

     

   

      

    
javík, 

, 
E lisabet    

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég undirrituð, Guðrún H. Jónsdóttir, Óðinsgötu 

abetar Jónsdóttur í Þvottahúsinu „Gryýta“ og 

    

11, Reykjavík, yfirtekið hluta 

rek það framvegis undir sama firmanafni með ótakmarkaðri ábyrgð. Rétt til að 
  

rita firmað hefi ég ein, og rita Það þannig: 

Guðrún Jónsdóttir. 

Reykjavík, 24. júní 1937. 

      

Guðrún Jónsdóttir. 

50. Hér með tilkynnist, að á stjórnarfundi Sambands ísl. samvinnufélaga, er haldinn 

var 5. júlí 1937, höfum vér veitt hr. framkvæmdarstjóra Óla Vilhjálmssyni Í 

stað framkvæmdarstjóra Odds heitins Bafnar prókúruumboð fyrir Samband 

  

ísl. samvinnufélaga. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Samband ísl. samvinnufélaga 

Oh Vilhjálmsson 

Reykjavik, 5. júli 1937. 

Í stjórn Sambands ísl. samvinnufélaga 

Einar Árnason. Vilhjálmur Þór. 

Þorst, Jónsson. B. Kristjánsson. 

  

51. Á aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga, sem haldinn var á Akureyri dagana 

18.—24. juni 1936, var Einar Árnason, lþ. á Eyvrarlandi, kosinn formaður í 

og Jón Ívarsson, kaupfélagsstj., Hornafirði, 
, 

stað Ingålfs heitins Bja 

kosinn meðstjórnandi í 

Formaður ritar firmað þannig: 

Samband ísl, samvinnufélaga 

Einar Árnason. 

  

1ars Árnasonar. 

Á. aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga, er haldinn var að Laugarvatni 

var Vilhjálmur Þór, kaupfélagsstjóri, Akureyri, dagana 30. júní til 2. júlí 1937, 

kosinn meðstjórnandi í stað Sigurðar Bjarklind, bankagjaldkera, Reykjavík, og 
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Björn Kristjánsson, kaupfélagsst jóri, Kópaskeri, í stað séra Sigfúsar heitins 189 

Jónssonar, Sauðárkróki 

Stjórn Sambandsins skipa nú: 
Einar Árnason, alþm., Eyrarlandi, formaður. 

Þorsteinn Jónsson, kaupfélagsstj., Reyðarfirði. 
Jón Ívarsson, kaupfélassstj., Hornafirði. 

Vilhjálmur Þór, kaupfélagsstj., Akureyri. 

Björn Kristjánsson, kaupfélagsstj., Kópaskeri. 

Reykjavík, 5. júlí 1997. 

Í stjórn Sambands ísl. samvinnufélaga 

Einar Árnason. Jón Ívarsson. Vilhjálmur Þór 

Þorst. Jónsson. B. Kristjánsson. 

  

   

  

Hér mö tilkynnist, að prókúruumboð það, sem Jóni Á. Bjarnason var veitt fyrir 

Raftækjaeinkasölu ríkisins 2. marz s.l., afturkallast. 

Reykjavík, 10. júlí 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

53. Undirritaðir eigendur firmans J. Þorláksson £ Norðmann í Reykjavík veitum 

hér með herra Guðbjarna Guðmundssyni verzlunarfulltrúa, Lindargötu 6 hér í 

bænum, prókúruumboð fyrir firnmað J. Þorláksson £ Norðmann hér í bæ. Pró- 

kúruumboðið er veitt frá og með 15. þessa mánaðar. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. J. Þorláksson £ Norðmann 

Guðbj. Guðmunds. 

Reykjavík, 15. júli 193 

Óskar Norðmann. IL Cl. Þorláksson 

  

ir: 

e 
i   

i 

54, Á aðalfundi í H/f Veggfóðrarinn í Reykjavík, er haldinn var 3. júlí s.l, varð su 

breyting á stjórninni, að í staðinn fyrir hr. Björn Björnsson, er gekk úr, var 

kosinn í stjórnina hr. Ágúst Markússon, Frakkastíg 9. Að öðru leyti er stjórnin 

óbreytt. 

Ágúst Markússon ritar nafn sitt þannig: 

Ágúst Markússon. 
Reykjavík, 20. júlí 1937. 

'etor Helgason. Hallgr. Finnsson. 

    

  

VW 

55. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með, fyrir hönd ríkissjóðs, Árna 

Eylands, búnaðarráðunaut, Hringbraut 112 í Reykjavík, prókúruumboð fyrir 

Grænmetisverzlun ríkisins, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pt. Grænmetisverzlun rikisins 

Árni G. Evlands. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. ágúst 1936. 

Hermann Jónasson. 
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189 56. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með, fyrir hönd ríkissjóðs, Sig- 
urði Kristinssyni, framkvæmdarstjóra Sambands íslenzkra samvinnufélaga, Hlíð- 
arenda við Laugarásveg í Reykjavík, prókúruumboð fyrir Grænmetisverzlun 
ríkisins, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Grænmetisverzlun ríkisins 

S. Kristinsson 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. ágúst 1936. 

Hermann Jónasson. 

07. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á framhaldsaðalfundi 
H/f „Shell“ á Íslandi, sem haldinn var 5. ágúst s.i., var ákveðið, að stjórn félags- 
ins skuli eftirleiðis skipuð fjórum hluthöfum, og var Hallgrímur Fr. Hallgríms- 
son, framkvæmdarstjóri félagsins, kosinn í stjórnina. 

Nafn sitt ritar hann þannig: 

H. F. Hallgrímsson, 
Að öðru leyti er stjórn félagsins óbreytt. 

H/f Shell á Íslandi 

M. Guðmundsson, form. H. A. Tulinius. 

58. Hér með tilkynnist, að ráðuneytið hefir veitt Jóhannesi Ólafssyni bókhaldara, 
Öldugötu 25, prókúruumboð fyrir Viðtækjaverzlun ríkisins, þar til öðruvísi 
verður ákveðið. 

Prókúruhafi ritar nafn sitt þannig: 

p. p. Viðtækjaverzlun ríkisins 

Jóh. Ólafsson. 

Fjármálaráðuneytið, 7. ágúst 1937. 

2ysteinn Jónsson. 

59. Hér með tilkynnist, að ráðuneytið hefir veitt Jóhannesi Ólafssyni, Öldugötu 25, 
prókúruumboð fyrir Bifreiðaeinkasölu ríkisins, þar til öðruvísi verður ákveðið. 

Prókúruhafi ritar nafn sitt þannig: 
p. p. Bifreiðaeinkasala ríkisins 

Jóh. Ólafsson. 

Fjármálaráðuneytið, 7. ágúst 1937. 

Eysteinn Jónsson. 

60. Á aðalfundi í h/f Timburverzlunin Skógur, hinn 5. marz s.l, voru kosnir í 
stjórn félagsins til næsta aðalfundar: 

Formaður: Pétur Magnússon, hrm., Suðurgötu 20, Rvík. Meðstjórnendur; 
Jónas Hvannberg, kaupm., Sólvallagötu, Rvík, Rich. Thors, frkvstj., Laufásvegi, 
Rvík. Varastjórnandi var kosinn Jóhann Bárðarson, frkvst. Hann segnir jafn- 
framt varaformannsstörfum. Firmaritun: 

H/F Timburverzlunin Skógur 

Pétur Magnússon. Richard Thors. 

H/F Timburverzlunin Skógur 

Jónas Hvannberg. Richard Thors. 

H/F Timburverzlunin Skógur 

Pétur Magnússon. Jónas Hvannberg.
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Varastjórnandi undirritar nafn sitt: 189 

Jóh. Bárðarson. 

Prókúruumboð hefir Jóhann Bárðarson, og undirritar hann þannig: 

p. p. H/F Timburverzlunin Skógur 

Jóh. Bárðarson 
Reykjavík, 25. ágúst 1937. 

Þétur Magnússon. Jónas Hvannberg. Richard Thors. 

61. Það tilkynnist hér með, að stjórn H/F Ofnasmiðjan, Reykjavík, er óbreytt frá 

fyrra ári, en varamaður var kosinn Gísli Þórðarson, trésmíðameistari, Hafnar- 

firði, í stað Guðmundar Torfasonar. 
F. h. H/F Ofnasmiðjan 

Sveinbjörn Jónsson. 

62. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek hér í bæn- 

um, með Ótakmarkaðri ábyrgð, sem einkaeigandi, saumastofu, sem framleiðir 

lifstykki, kraga, brjóstahaldara, blóm o. fl., undir firmanafninu Lifstykkja- og 

kragaverksmiðjan „Lady“. 

Ég ein hefi rétt til að rila firmað, og rita það þannig: 
Lifstykkja- og kragaverksmiðjan „Lady“ 

Þórleif Sigurðardóttir. 

Reykjavík, 26. ágúst 1937. 
Þórleif Sigurðardóttir, 

Laugavegi 30, Reykjavík. 

63. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hefi selt 

firmanafn mitt: „Milners Kjötbúð“, hr. Sigurjóni Narfasyni, Bergþórugötu 29, 

Reykjavík, frá 1. sept. 1937. 
Sigurjón hefir frá þeim tíma leyfi til að reka verzlun á eigin ábyrgð undir 

nafninu Milners Kjötbúð. 

Reykjavík, 27. ágúst 1937. 

Kjartan W. Milner. 

  

Samkvæmt ofanrituðu tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég 

hefi keypt firmanafnið „Milners Kjötbúð“ í Reykjavík, og rek framvegis með 

ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun í Reykjavík undir firmanafninu „Milners 

Kjötbúð“. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Milners Kjötbúð 

Sigurjón Narfason 
Reykjavík, 27. ágúst 1937. 

Sigurjón Narfason. 

64. Ég undirritaður tilkynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek vinnu- 

stofu hér í bænum undir nafninu „Harmónía“, þar sem byggð verða harmóníum 
og píanó og annast verður um ýmiskonar viðgerðir, stillingu og breytingar á 

{2
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189 notuðum harmóníum, píanóum og flyglum. Firmað rek ís með ótakmarkaðri 
ábyrgð og rita það þannig: 

Harmónía 

Gissur Elíasson. 

Reykjavík, 22. sept. 1937. 

Gissur Elíasson, 

Sólvallagötu 5, Reykjavík. 

65. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum hér i 
bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, saumastofu, sem framleiðir hanzka og aðrar 
skyldar vörur, undir nafninu: „Rex, hanzkaverksmiðja“. Við höfum hvor fyrir 
sig rétt til að rita nafnið þannig: 

Rex hanzkaverksmiðja 
Lárus G. Lúðvígsson jun. 

Rex hanzkaverksmiðja 
Arnbjörn Óskarsson. 

Reykjavík, 23. sept. 1937. 

Lárus G. Lúðvígsson jun., 

Fjólugötu 15. 

Arnbjörn Óskarsson, 

Tjarnargötu 16, 

66. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum hér í 
bænum smásölu- og umboðsverzlun með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafn- 
inu H. Jónsson € Hail. 

Við einir höfum rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 
H. Jónsson £ Hall 
Hjörtur Jónsson. 

H. Jónsson á Hall 

Gunnar Hall. 

Reykjavík, 24. sept. 1937. 
Hjörtur Jónsson, 

Skeggjastöðum, Mosfellssveit. 

Gunnar Hall, 
Eiríksgötu 15. 

67. Friðþjófur Karlsson og Jóakim Pálsson, báðir til heimilis á Leifsgötu 20 hér í 
bænum, reka í félagi fiskpylsu- og matargerð undir nafninu „Matargerðin“. Á- 
byrgð félagsmanna er ótakmörkuð. Hvor um sig hefir rétt til að rita firmað og 
ritar það þannig: 

Matargerðin 

Friðþjófur Karlsson. 

Matargerðin 
Jóakim Pálsson 

Reykjavík, 5. okt. 1937. 

Friðþjófur Karlsson, 

Leifsgötu 20. 
Jóakim Pálsson, 

Leifsgötu 20, Reykjavík
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Ég undirritaður tilkynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi 1. ágúst 189 

s.l. selt hr. kaupm. Halldóri Þórarinssyni verzlun mína „Foss“, hér í bænum, 

og eru mér allar skuldbindingar verzlunarinnar óviðkomandi frá þeim tíma. 

Reykjavík, 6. okt. 1987. 

Kristján Jónsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég undirritaður keypt verzlunina Foss þ. 1. ágúst 

s.l. af hr. kaupm. Kristjáni Jónssyni, og rek ég verzlunina einn og með ótak- 

markaðri ábyrgð frá sama tíma. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Foss 

Halldór Þórarinsson. 

Reykjavík, 6. okt. 1937. 

Halldór Þórarinsson. 

    

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi þ. 1. okt. 1937 selt 

verzlun mína, „Braunsverzlun“ í Reykjavík, herra Ragnari H. Blöndal, Túngötu 

51, Reykjavík, sem rekur hana áfram á eigin ábyrgð undir sama firmanafni. 

Reykjavík, 7. okt. 1937. 

Rich. N. Braun. 

  

Samkvæmt ofanskráðu hefti ég þ. 1. okt. 1937 keypt „Braunsverzlun“ í 

Reykjavík og rek ég hana áfram undir sama nafni og á eigin ábyrgð. Ég einn 

hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Braunsverzlun 
Ragnar Blöndal, 

Reykjavík, 7. okt. 1937 

Ragnar Blöndal. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð rek hér í bæn- 

um, með ótakmarkaðri ábyrgð, hanzkagerð undir firmanafninu „Glófinn“. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Glófinn 

Margrét Björnsdóttir. 
Reykjavík, 8. okt. 1937. 

Margrét Björnsdóttir, 
Kirkjustræti 4, Reykjavík. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að Jón Gunnarsson, 

skrifstofustjóri, er genginn úr stjórn Steindórsprent h.f. Stjórnin er nú þannig 

skipuð: 

Formaður Steindór Gunnarsson, prentsmiðjustjóri, Reykjavík, Meðstjórnæ 

endur: Einar Jónsson, verkstjóri, Reykjavík og Kristján Ágústsson, verkstjóri, 

Reykjavík. 
Reykjavík, 9. okt. 1936. 

Steindórsprent h.f. 

Steindór Gunnarsson. Einar Jónsson. Kristján Á. Ágústsson.



1937 

189 72. 

1
 

sd
 

340 

Ég undirritaður tilkynni hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek smásölu- 
verzlun hér í bænum undir nafninu „Tjarnarbúðin“. Firmað rek ég með ótak- 
markaðri ábyrgð og rita það þannig: 

Tjarnarbúðin 
Andrés Wendel. 

Reykjavik, 14. okt. 1937. 

Andrés Wendel, 

Nyýlendugötu 24, Reykjavík. 

Hér með veitist hr. Eggert P. Briem, framkvæmdastjóra, Fjölnisvegi 10, Reykja- 
vík, prókúruumboð fyrir Prentsmiðjuna Eddu h.f. í Reykjavík og hefir hann öll 
réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Prentsmiðjan Edda h.f. 
E. P. Briem. 

Reykjavík, 28. október 1937. 

Stjórn Prentsmiðjunnar Eddu h.f. 
Sigurður Jónasson. S. Kristinsson. G. Kr. Guðmundsson. 

Hilmar Stefánsson. Guðbrandur Magnússon. 

Undirritaðir tilkynnum hér með til firmaskrárinnar, að við rekum hér í bænum 
með ótakmarkaðri ábyrgð, prentmyndagerð undir nafninu „Prentmyndastofan 
Leiftur“. Til þess að skuldbinda firmað eða selja eignir þess þarf undirskrift 
okkar allra. Framkvæmdarstjóri er Ólafur Bergm. Erlingsson. 

Firmað ritum við þannig: 
Prentmyndastofan Leiftur 

Björn Ólafsson. Ól. Bergm. Erlingsson. Helgi Gudmundsson. 
Reykjavik, 30. okt. 1937. 

Björn Ólafsson, stórkaupm., Helgi Guðmundsson, prentmyndagerðarm., 
Hringbr. 110, Rvík. Óðinsg. 4, Rvík. 

Ól. Bergm. Erlingsson, bókaútgefandi, 
Njálsg. 76, Rvík. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek hér í bænum, með 
ótakmarkaðri ábyrgð smásöluverzlun undir firmanafninu „Verzlunin Árnes“. Ég 
einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Verzlunin Árnes 
Hróbj. Bjarnason. 

Reykjavík, 1. nóv. 1937. 
Hróbjartur Bjarnason. 

Barónsstíg 59. 

Ég, L. Andersen, stórkaupm. í Reykjavík, gef hér með hr. Magnúsi Jónssyni 
umboð sem prókúruhafa fyrir sjálfan mig og heildverzlun mína og hefir hann 
öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Undirskrift hans verður þannig: 

p. p. L. Andersen 
M. Jónsson. 

Reykjavík, 10. nóv. 1937. 

L. Andersen.
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 Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum hér í 189 

bænum með ótakmarkaðri ábyrgð raftækjaverzlun og vinnustofu undir firma- 

nafninu: Ljósafoss. 

Hvor okkar um sig hefir rétt til að rita firmað, nema ef um veðsetningu eða 
sölu fasteigna er að ræða, þarf undirskrift beggja. Firmað ritum við þannig: 

Ljósafoss 

Ing. Bjarnason. 

Ljósatoss 
Jón Sveinsson. 

Ljósafoss 

Ing. Bjarnason. Jón Sveinsson. 

Reykjavík, 12. nóv. 1937. 

Ingólfur Bjarnason, Jón Kristinn Sveinsson, 

Hólum, Kleppsvegi. Brú, Þormóðsstaðabletti. 

78. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek með ótak- 

markaðri ábyrgð reiðhjóla- og barnavagnaverksmiðju hér í bænum, undir firma- 

nafninu Fáfnir. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Fáfnir 

Alfreð Þórðarson. 

Reykjavík, 18. nóv. 1937. 

Alfreð Georg Þórðarson, 

Grjótagötu 14 B. 
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 Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum hér í 

bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, heildsöluverzlun með harðfisk og aðrar fisk- 

afurðir, undir firmanafninu Harðfisksalan. Hvor okkar um sig hefir rétt til að 

rita firmað, nema ef um veðsetningu eða meiri háttar skuldbindingar er að ræða, 
þarf undirskrift beggja. Firmað ritum við þannig: 

Harðfisksalan 

Páll Hallbjörns. 

Harðfisksalan 
Einar Jósefsson. 

Harðfisksalan 

Páll Hallbjörns. Einar Jósefsson. 
Reykjavík, 19. nóv. 1937. 

Páll Hallbjörns. Einar Jósefsson. 

80. Frá og með 1. janúar 1936 gengum við undirritaðir úr firmanu Nyja Kaffibrennsl- 

an, sem frá þeim tíma er einkafyrirtæki hr. Carl Ryden, og eru skuldbindingar 

firmans frá þeim tíma okkur óviðkomandi. 
Reykjavík, 25. nóv. 1937. 

H. Ólafsson € Bernhöft. 

Samkvæmt ofanrituðu er ég einkaeigandi að Nvju Katfibrennslunni, og ber 

einn ábyrgð á skuldbindingum firmans frá 1. janúar 1936. 

Reykjavík, 25. nóv. 1937 
Carl Ryden.
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9 81. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, að ég undirrituð rek smásölu- 

verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu ,,Verzlunin 

Bers“. 

Ég ein hefi rétt til að rita firmað og rita þannig: 

Verzlunin Berg 

Ingibjörg Kortsdóttir 
Reykjavík, 29. nóv. 1937. 

Ingibjörg Kortsdóttir, 

Bergstaðastræti 17, Reykjavík. 

  

82. Hér með tilkvnnist, að frá og með Í. sept. 1936 að telja, hefir Det kgl. oct. al- 

mindelige Brandassurance-Compagni A/S í Kaupmannahöfn hætt að starfa á 

Íslandi. 

Frá sama tíma hefir Nordisk Brandforsikring A/S í Kaupmannahöfn tekið 

að sér allar skuldbindingar Det I. ogt. alm. Brandassurance-Compagni A/S, 

að því er snertir brunatryggingar á Íslandi. 

Köbenhavn, 7. sept. 1937. 

Aktieselskabet Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni 

J. Vissing. p. p. H. Eghoff. 

Aktieselskabet Nordisk Brandforsikring 

Poul Serup. p. p. O. Jeller. 

    

  

Samkvæmt ofanriluðu óskast Det kgl. oct. alm Brandassurance-Compagni 
strikað af hlutafélagaskrá Reykjavíkur. 

Aktieselskabet Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni 

J. Vissing. p. p. H. Eghott. 

  

83. Hér með tilkynnist til finmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar rekum hér í 

bænum með Óótakmarka ábyrgð hanzkasaumastofu undir firmanafninu 

„Hanzkinn“. Undirskrift tveggja okkar sameiginlega þarf til að skuldbinda firm- 

að og ritum við það þannig: 

  

Hanzkinn 

Birna Björnsdóttir. Sólveig Jónsdóttir. 

Hanzkinn 

Birna Björnsdóttir. Helga Jónsdóttir. 

Hanzkinn. 

Sólveig Jónsdóttir. Helga Jónsdóttir. 

Reykjavík, 2. júní 1937. 

Birna Björnsdóttir, 

Baldursgötu 29. 

Sólveig Jónsdóttir, 

Ljósvallagötu 28. 

Helga Jónsdóttir, 

Ljósvallagötu 28 

    

84. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi Forsikrings 

A/S „Skandinavía“ í Kaupmannahöfn, þ. 8. júní 1937, og síðar á fundi fram-
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kvæmdaráðs, þ. 13. ágúst 1937, var hlutafé félagsins fært niður í 8 millj. króna, 189 

sem er að fullu greitt. Skiptist það í 4006, 2000, 800, 600 og 200 króna hluti. 

Þá var og samþykkt að engar hömlur skuli vera á meðferð hlutabréfa. 

Forsikrings-Aktieselskabet „Skandinavia“ 

Aðalumboðið fyrir Ísland 
Trolle & Rothe h.f. 

Carl Finsen. 

85. Samkvæmt beiðni vátrvggingarfélagsins „Danske Lloyd“ A/S í Köbenhavn og 

samanber bréf þess til atvinnumálaráðuneytisins dags. 9. og 10. apríl s.l., tilkynn- 

ist yður hér með, að nefnt félag hefir frá 1. maí s.l. hætt starfsemi sinni hér á 

landi og óskast félagið því strikað af hlutafélagaskrá Reykjavíkur. 
Vér viljum jafnframt geta þess, að vér höfum tekið að oss, að koma fram 

fyrir þess hönd vegna sjóvátrvggingarumboðsins og að vátrygsgi 

  

í ingarfélagið 
„Nordisk Brandforsikringsselskab A/S“, sem hér hefir umboð, hefir yfirtekið 
bruna- og glervátrvggingar þess. 

p. p. Sjóvátryggingarlélag Íslands h.f. 
St. G. Björnsson. Kristján J. Reykdal. 

  

2. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Ég, Haraldur Böðvarsson, kaupmaður á Akranesi, gef hér með herra Leifi Böð- 
varssyni umboð sem prókúrista fyrir mig sjálfan og firma mitt, Haraldur Böð- 

varsson á Co., bæði á Akranesi og í Sandgerði, og hefir hann öll réttindi pró- 

kúrista samkv. I. nr. 42, 13. nóv. 1903. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Haraldur Böðvarsson & Co. 

Leifur Böðvarsson. 
Og fyrir mig undirritaðan ritar hann þannig: 

p. p. Haraldur Böðvarsson 

Leifur Böðvarsson. 

Akranesi, 24. maí 1937. 

Haraldur Böðvarsson. 

3. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

1. Það tilkynnist hér með, að prókúruumboð hr. Trausta Árnasonar fyrir Kaup- 

félag Hellissands, Sandi, afturkallast frá og með 1. júní 1937 að telja. 

Frá sama líma veitist herra verzlunarmanni Sigmundi Símonarsyni, Sandi, 
prókúruumboð fyrir Kaupfélag Hellissands, Sandi. 

Hann skrifar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Hellissands 

Sigmundur M. Símonarson. 

Hellissandi, 2. júní 1937. 

Stjórn Kaupfélags Hellissands 
Björgvin Alexandersson. Pétur Kr. Pétursson. Guðlaugur Sigurðsson. 

Guðm. Einarsson. Magnús Jónsson.
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189 4. Dalasysla. 

1. Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrár, að eftirtaldir menn gengu úr 

stjórn Kaupfélags Saurbæinsa, Salthólmavík, á félagsfundi 2. janúarmán. 1937: 
Þórólfur Guðjónsson, Halldór Ólafsson, Jón Rögnvaldsson. 

Í stað þeirra voru þessir menn kosnir í stjórn félagsins: Þórður Hjartarson, 

Aðalsteinn Jakobsson, Torfi Sigurðsson. 

Stjórn félagsins skipa nú: Benedikt S. Kristjánsson, Aðalsteinn Jakobsson, 

Þórður Hjartarson, Torfi Sigmundsson, Markús Torfason. 

Hr. Markúsi Torfasyni, Ólafsdal, veitist hér með prókúruumboð fyrir Kaup- 

félag Saurbæinga, Salthólmavík, frá og með 3. janúarmánaðar 1937. 

Hann skrifar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Saurbæinga 

Markús Torfason. 

Salthólmavík, 3. Janúar 1937. 

Stjórn Kaupfélags Saurbæinga 

Benedikt S. Kristjánsson. Aðalsteinn Jakobsson. Þórður Hjartarson. 
Markús Torfason. Torfi Sigurðsson. 

5. Ísafjarðarsýsla og Ísafjörður. 

I. Það tilkynnist hér með, að hr. Magnús Guðmundsson hefir sagt upp fram- 

kvæmdastjórastörfum við Kaupfélag Önfirðinga frá næstkomandi áramótum og 

er prókúruumboð hans fyrir félagið lokið frá sama tíma að telja. 

Flateyri, 28. des. 1936. 

Í stjórn Kaupfélags Önfirðinga 
Jón Ólafsson. Guðm. Ingi Kristjánsson. Guðm. Gilsson. 

Jóhann Jónsson. Finnur Finnsson. 

2. Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar Pöntunarfélag Ísfirðinga, Ísafirði. 

Skammstafað P.S. 

Dagsetning samþykkta er 28. janúar 1937. Heimili og varnarþing er á Ísafirði. 

Markmið félagsins er að annast kaup á nauðsynjavörum fyrir félagsmenn. 

Stjórnina skipa 5 menn: Formaður Þórhallur Leósson, verkstjóri, varaformaður 

Rögnvaldur Jónsson, skipstjóri. Meðstjórnendur: Stefán Bjarnason, skipstjóri, 

Símon Helgason, skipstjóri og Haraldur Guðmundsson, skipstjóri, allir til heim- 

ilis á Ísafirði. 
Heimild til að rita firmað hafa formaður og tveir meðstjórnendur, og er 

undirskriftum hagað þannig: 

Pöntunarfélag Ísfirðinga 
Þórh. Leósson. Haraldur Guðmundsson. Stefán Bjarnason. 

Pöntunarfélag Ísfirðinga 

Þórh. Leósson. Haraldur Guðmundsson. Rögnvaldur Jónsson. 

Pöntunarfélag Ísfirðinga 

Þórh. Leósson. Rögnvaldur Jónsson. Símon Helgason. 

Prókúru fyrir félagið hefir Ágúst Leós, Ísafirði, og ritar hann það þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag Ísfirðinga 
Ágúst Leós.
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Tillög, sem lögð eru í félagið, eru inntökugjald 5 kr. á félagsmann. Auk þess 189 
3% af viðskiptum félagsmanna við félagið, sem leggst í varasjóð og télagssjóð. 

Félagsmenn bera sameiginlega ábyrgð á skuldbindingum félagsins, að svo 
miklu leyti, sem innstæða þeirra nemur hjá félaginu. 

Ísafirði, 10. febrúar 1987. 

  

Þórh. Leósson. Rögnvaldur Jónsson. Stefán Bjarnason. 
Haraldur Guðmundsson. Símon Helgason. 

  Á aðalfundi Bökunarfélags Ísfirðinga h.f., Ísafirði, er haldinn var þ. 7. marz 1937, 
var samþykkt að auka hlutafé félagsins úr kr. 6075.00 í kr. 9963.00 Þannig, að 
hver félagi, sem á 25 kr. hlut í félaginu fái 16 kr. fríhlut. Skiptist þá hluta- 
fé félagsins í 243 hl. á 25 kr. og 243 hl. á 16 kr. Enginn atkvæðisréttur fylgir 
þessum fríhlutum. Fríbréf þessi eru tölusett. hljóða á nafn og eru undirrituð af 
stjórn félagsins og afhendir forstjóri félagsins þau við sýningu hinna eldri bréfa. 
Á aðalfundi 7. marz s.l. voru kosnir í stjórn: Sigurður Guðmundsson. forstjóri, 
og Jón H. Sigmundsson og Samúel Jónsson meðstjórnendur. Í varastjórn voru 
kosnir: Ketill Guðmundsson, varaforstjóri, og Eyjólfur Bjarnason og Páll Krist- 
Jánsson meðstjórnendur, allir til heimilis á Ísafirði. 

Ísafirði, 21. marz 1937. 

Í stjórn Bökunarfél; gs Ísfirðinga h.f. 
Sig. Guðmundsson, forstjóri. Jón H. Sigmundsson. Samúel Jónsson. 

Hér með tilkynnist Hl hlutafélagaskrárinnar, að Raflýsingarfélag Ísafjarðar h.f. 
Ísafirði, hætti rekstri 12. febrúar s.l. Á hluthafafundi 4. þ.m. var samþykkt, að 
félaginu skyldi slitið og stjórn félagsins falið að selja eignir þess, innheimta 
skuldir og annast félagsslitin að öllu leyti. 

Ísafirði, 20. apríl 1937 
Í stjórn R: iflýsingarfélags Ísafjarðar h.f. 

Jóh. Þorsteinsson. formaður. Olafur Pálsson, féhirðir. 

Það tilkynnist hér með, að vér höfum veitt hr. kaupfélagsstjóra Hirti Hjartar 
prókúruumboð fyrir Kaupfélag Önfirðinga, Flateyri, frá og með 1. maí 1937 að 
telja. 

Hann ritar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Önfirðinga 

Hj. Hjartar 

Flateyri, 2. maí 1987. 

Stjórn Kaupfélags Önfirðinga 
Jón Ólafsson. Guðm. Gilsson. Jóhann Jónsson. Finnur Finnsson. 

Guðm. Ingi Kristjánsson. 

Á aðalfundi h.f. Önundur. Flateyri, sem haldinn var á sama stað 9. maí 1937, 
var Jón Jónsson, trésm., Flateyri, endurkosinn. 

Úr stjórninni gekk Magnús Guðmundsson og í hans stað kosinn prókúruhafi 
Kaupfélags Önfirðins Sd 

13
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189 Á stjórnarfundi, sem haldinn var 19. maí þ. á., var kosinn formaður Ásgeir 

Guðnason, kaupm., Flateyri. og hefir hann einn prókúruumboð fyrir félagið og 

ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. h.f. Önundur, Flateyri 

Ásgeir Guðnason. 
Í stjórn h.f. Önundur 

Ásgeir Guðnason. Sturla Ebenezerson. 

pr. Kaupfélag Onfirðing: 

Hj. Hjartar. Jón Jónsson. Hinrik Guðmundsson. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrárinnar, að eftirtaldir menn skipa nú 

stjórn Kaupfélags Dýrfirðinga, Þingeyri: 

Herra bóndi Kristinn Guðlaugsson, Núpi, formaður. 

Herra skólastj. Björn Guðmundsson s. st. 

Herra bóndi Jóhannes Davíðsson, Neðri-Hjarðardal. 

Herra prófastur Sigtrvggur Guðlaugsson, Núpi. 

Herra bóndi Stefán Guðmundsson, Hólunui. 

Þar að auki einn maður til vara: herra bóndi Bjarni Kristjánsson, Næfranesi. 

pr. pr. Kaupfélag Dyrfirðinga 

E. Þorsteinsson. 

1
 

8. Á aðalfundi Kaupfélags Ísfirðinga, sem haldinn var 25. okt. 1936, voru kosnir 

í stjórn félagsins: 

Formaður: Guðmundur G. Hagalín. 

Meðstjórnendur: Finnur Jónsson og Jón H. Sigmundsson. 

Til vara: 

Formaður: Sigurður Guðmundsson. 

Meðstjórnendur: Páll Kristjánsson og Grímur Krislgeirsson 

Ísafirði, 6. okt. 1937. 
pr. pr. Kaupfélag Ísfirðinga, Ísafirði 

K. Guðm 

9. Það tilkynnisl hér með, að Ásgeir Jónsson, vélsmiður frá Ísafirði, nú á Ála- 

fossi við Reykjavík, gengur úr firmanu „Vélsmiðjan Þór“ á Ísafirði frá og með 

1. okt. 1987. Er hann þar með laus við allar skuldir og skuldbindingar greinds 

firma og hefir jafnframt engar kröfur eða kærur á hendur því. Firmað hefir 

jafnframt engar kröfur eða kærur á hendur nefndum Ásgeiri Jónssyni. 

Í stað nefnds Ásgeirs Jónssonar kemur enginn annar inn í firmað að þessu 

sinni. 

Að öðru leyti heldur firmað „Vélsmiðjan Þór“ á Ísafirði áfram óbreytt og 

starfar áfram í sama tilgangi og áður, en frá 1. okt. s.l. aðeins með undirrituð- 

um eftirverandi fjórum eigendum firmans og með fullri ábyrgð hvers um sig 

gagnvart eldri skuldum og nýjum skuldum og skuldbindingum firmans. Pró- 

kúruhafi er sem fyr Bergsv. Árnason. 

Ísafirði, 20. okt. 1937. 
Þórarinn Helgason. Ingimundur Guðmundsson. 

Sigtrvggur Guðmundsson. Bergsveinn Árnason. 55
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10. Á fundi, sem haldinn var í Kaupfélagi Auðkúluhrepps 6. febrúar s.l., var med 189 

öllum atkvæðum samþykkt, að félagið hætti störfum á þessu ári. 

Leyfum vér oss hér með, sem skipum stjórn téðs félags, að tilkynna til 

firmaskrárinnar félagsslit Kaupfélags Auðkúluhrepps. Ennfremur tilkvnnist, að 

þeir Böðvar Bjarnason á Rafnseyri og Þórður Njálsson, Stapadal, hafa ekki 

lengur prókúruumboð fyrir Kaupfélag Auðkúluhrepps. 

Þingeyri, 2. nóv. 1937 

Þórður Njálsson. Ínevaldur Benediktsson. Jón Kr. Waage. 

6. Strandasýsla. 

I. Hér með tilkynnist Hl firmaskrár Strandasýslu, að ég rek síldarkaup, síldar- 

verkun og skyldan atvinnurekstur á Ingólfsfirði undir firnmanafninu: 

Egill Ragnars & Co. 

  

Ég ber einn ábyrgð á skuldum firmans, en A/B. Ernst Rydberg er innskots- 

eigandi í firmanu, en ber ekki ábyrgð á skuldum þess með öðru en innskotsté 

sínu. 

Eg einn heli rétt til að rita firmað og rita það þannig: “5 
Egill Ragnars & Co. 

Reykjavík, 3. mai 1937. 

Egili Ragnars. 

7. Siglufjörður. 

Álunarskrár Siglufjarðar, að frá Í. janúar þ. á. hefir 

vr Tómasson prókúruumboð fyrir Kaupfélag 

1. Hér með tilkvynnist til ver 

hr. framkvæmdarstjóri Sigurðu 

Siglfirðinga. 

Prókúruna ritar hann þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Sigltirðinga 

Sigurður Tómasson. 

  

Þá tilkynnist einnig, að frá sama tíma afturkallast prókúruumboð, er Vil- 

hjálmur Hjartarson hefir haft fyrir nefnt félags. 

Siglufirði, 4. janúar 1937. 

Í stjórn Kaupfélags Siglfirðinga 

Bergur Guðmundsson. Gunni. Sigurðsson. Guðm. Sigurðsson. 

Fr. Jóhannsson. Jónas Jónasson. 

2. Á aðalfundi Verzlunarfélags Siglufjarðar h.f., Siglufirði, voru kosnir í stjórn 

félagsins: Alf. Jonsson, lögfr., Þorsteinn Pétursson, kaupm. og Jón Jóhannes- 

son, fiskimatsmaður, en sem varamaður Páll S. Dalmar, fulltrúi, allir til heim- 

ilis á Siglufirði. 

Innborgað hlutafé félagsins er kr. 14000.00. 

Siglufirði, 12. april 1937. 

Al. Jónsson. Þorst. Pétursson. Jón Jóhannesson.
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189. 3. Hér med tilkynnist, ad vér undirritadir, sem undanfarid håfum rekidå verzlun å 

Siglufirði undir nafninu „Nýja kjötbúðin Siglufirði“, hófum i dag selt Verzlun- 

arfélagi Siglufjarðar h.f., Siglufirði, téða verzlun með öllum réttindum, þar 

með firmanafni, kjótsölu- og slátrunarleyfi . Vér svörum til allra skuldbind- 

inga, sem til hefir verið stofnað í sambandi við téða verzlun fram til þessa dags 
og eru þær hinum nyja eiganda óviðkomandi. 

Siglufirði, 6. apríl 1937. 

Agnar Stefánsson. Marínó Stefánsson. 

Samkvæmt ofanrituðu tlkvnnist, að vér höfum keypt verzlunina „Nyja 

Kjötbúðin Siglufirði“, og rekum hana á vora ábyrgð frá og með deginum í dag 

sem verzlun með kjöt og kjötvörur og aðrar þær vörur, sem kjötverzlanir venju- 

lega verzla með. Allar eldri skuldbindingar eru oss óviðkomandi. 

Siglufirði, 6. april 1937. 

Verzlunarfélag Siglufjarðar h.f 

Alt. Jónsson. Jón Jóhannesson. Þorst. Pétursson. 

4. Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að úr stjórn Kaup- 

félags Siglfirðinga hafa gengið Bergur Guðmundsson og Guðmundur Sigurðs- 

son. Í þeirra stað voru kosnir í stjórn félagsins Erlendur Þorsteinsson, skrif- 

stofustjóri, og Aðalbjörn Pétursson, gullsmiður. 

Stjórn félagsins er nú þannig skipuð: 

Formaður: Erlendur Þorsteinsson. 

Varaform.: Gunnlaugur Sigurðsson. 

Ritari: Friðleifur Jóhannsson. 

Meðstjórnendur: Jónas Jónasson og Aðalbjörn Pétursson. 

Siglufirði, o. maí 1937. 

f. h. stjórnar Kaupfélags Siglfirðinga 

Erl. Þorsteinsson. 

     

5. Það tilkynnist hér með, að prókúruumboð Sigurðar Tómassonar fyrir Kjölbúð 

Siglufjarðar fellur niður frá og með 1. apríl 1937 að telja. 

Frá sama tíma veitist herra verzlunarmanni Ragnari Jóhannessyni pró- 

kúruumboð fyrir Kjötbúð Siglufjarðar. Hann skrifar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kjötbúð Siglufjarðar 

Ragnar Jóhannesson. 

Siglufirði, 6. mai 1937. 

pr. pr. Kaupfélag Fellshrepps 

Tómas Jónsson. 

pr. pr. Samvinnufélag Fljótamanna 

B. Dúason 

6. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðar, að á síðasta aðalfundi Bvgg- 

ingarfélags verkamanna, Siglufirði. sem var haldinn 22. febrúar 1937, voru þessir 

menn kosnir Í stjórn og varastjórn: 

Jóhann F. Guðmundsson, formaður, Arnþór Jóhannsson, ritari, Þórhallur 

Björnsson, gjaldkeri. 

Í varastjórn: Jón Jóhannsson, Kristján Sigurðsson, Baldvin Sigurðsson. 

Tveir úr stjórninni hafa leyfi Hl að skuldbinda félagið. 

Siglufirði, 20. apríl 1937. 

Jóhann Guðmundsson. Arnþór Jóhannsson Þórhallur Björnsson.
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8. Akureyri og Eyjafjardarsysla. 189 

I. Hér með tilkynnist til firmaskrár Akureyrar prókúruumboð mér til handa svo 

hljóðandi: 

„Ég undirritaður, Sigurður Bjarnason, útgrðarmaður, Túngötu 1, Akureyri, 

veiti hér með herra Leó Fossberg Sigurðssyni, Túngötu 1. Akureyri, prókúru- 

umboð vegna atvinnurekstrar míns og eigna.“ 

Staddur í Reykjavík, 9. nóv. 1930. 

Sig. Bjarnason. 

Vitundarvottar: 

Undirskrift: 

Hjördís Guðmundsdóttir. 

Jóhann Skaptason 

Akureyri, 1. maí 1937. 

Leó Sigurðsson 

2. Firmatilkynning frá Útgerðarfélagi KEA h/f, Hl firmaskrár Akureyrar. 

1. Aðalfundur Útgerðarlélags KEA h/f, haldinn 16. marz 1936, samþykkti eftir- 

farandi breytingu á samþykktum félagsins: 

a. „að í 8. gr. samþykkta félagsins á eftir orðunum: „... að fara með at- 

kvæði sín á fundum“, og á undan: „enginn má fara með ...“ komi: „Fyrir 

hverjar 100 kr. hlutafjár skal gilda 1 eitt atkvæði.“ 

b. 2. grein: Í stað „500 kr. hluta“, komi: „100 kr. hlutir og 1000 kr. hlutir“. 

2. Á stjórnarfundi Útgerðarfélags KEA, 28. des. 1936, var Gunnar Larsen ráð- 

inn sem framkvæmdarstjóri og honum jafnframt veitt prókúruumboð fyrir 

félagið. 
Ritar hann firmað þann 

pr. pr. Útgerðarfélag KEA h/f 

Gunnar Larsen. 

Stjórnin: 

Vilhjálmur Þór Jakob Frímannsson Ingimundur Árnason. 

19:    

9. Þingeyjarsýsla. 

I. Það tilkynnist hér með til firmaskrárinnar, að frá og með deginum í dag aftur- 

kallast prókúra sú. er Karl Kristjánsson hefir haft fyrir Kaupfélag Þingevinga 

sem framkvæmdarstjóri félagsins. 

Jafnframt tilkynnist, að frá og með deginum í dag veitir undirrituð stjórn 

Kaupfélags Þingeyinga Þórhalli Sigtrvggssyni, framkvæmdarstjóra í Húsavík, 

umboð (procuru) fyrir félagið og ritar hann nafn þess þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Þingevinga 

Þórhallur Sigtryggsson. 

Húsavík, 18. janúar 1957. 

Jón Gauti Pétursson. Sigfús Bjarnason. Baldur Baldvinsson. 

Björn Sigtryggsson. Sigurður Jónsson.
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189 2. Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrárinnar. að eftirtaldir menn skipa nú 

stjórn Kaupfélags Þingeyinga á Húsavík: 

Björn Sigtryggsson, Brún, formaður. 

Karl Kristjánsson, Húsavík, varaformaður. 

Baldur Baldvinsson, Ófeigsstöðum, meðstjórnandi. 

Páll Jónsson, Grænavatni, meðstjórnandi. 

Bjartmar Guðmundsson, Sandi, meðstjórnandi. 

Varamaður í stjórninni er Kristján Jónsson, Fremstafelli. 

t. h. Kaupfélags Þingevinga 

Þórh. Sigtryggsson. 

  

10. Seyðisfjörður og Norður-Múlasýsla. 

  

I. Sú breyting hefir orðið á stjórn Pöntunarfélass Alþyðu, Seyðisfirði, að Hjálmar 

Vilhjálmsson hefir gengið úr stjórninni og í hans stað hefir verið kosinn Ing- 

ólfur Hrólfsson. 

Stjórn félagsins skipa nú: Sigfús Pétursson, formaður, Gunnlaugur Jónas- 

son, féhirðir, Ingólfur Hrólfsson, ritari. 

Seyðisfirði, 2. júlí 1937. 

F. h. Pöntunarfélags Alþýðu, Seyðisfirði 

Sigfus Pétursson 

2. Hér með afturkallast prókúruumboð það. sem hr. framkvæmdarstjóri Carl Jen- 

sen hefir haft fyrir S/f Kolbeinn ungi, Vopnafirði. 

Vopnafirði, 3. apríl 1937 

Björn Jóhannsson. Valdemar Stefánsson. Nikulás Albertsson. 

Kristján Höskuldsson. Garðar Stefánsson. 

      

Undirrituð stjórn S/f Kolbeinn ungi, Vopnafi 

hannessyni, skólastjóra, Vopnafirði, umboð sem 

og hefir hann öll réttindi samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannis: 

P. P. S/f Kolbeinn ungi 

Björn Jóhannsson. 

Vopnafirði, 3. apríl 1937. 

rði, gefur hér með Birni Jó- 

ókúruhafa fyrir nefni félag 

Í stjórn S/f Kolbeinn ungi 
Björn Jóhannsson. Valdemar Stefánsson. Nikulás Albertsson. 

Kristján Höskuldsson. Garðar Stefánsson. 

við undirrilaðir rekum smásöluverzl- l 

  

ö. Hér með tilkvnnist til firmaskrárinnar, : 
un hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: 

Harald Johansen, Skipa- og bvggingavöruverztun Seyðisfjarðar. 

Við höfum hvor fyrir sig prókúruumboð fyrir firmað og ritum það þannig: 

pr. pr. Harald Johansen, Skipa- og bvegingavöruverzlun Seyðisfjarðar 

Harald Johansen. 

  

pr. pr. Harald Johansen, Skipa- og byggingavöruverzlun Seyðisfjarðar 

Johan Pettersen. 

Seyðisfirði, 1. janúar 1997. 

Harald Johansen. Johan Pettersen,
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11. Neskaupstadur. 

í. Hér með tilkvnnist, að hr. Helgi Pálsson hefir 15. okt. látið af framkvæmdar- 

stjórastörfum fyrir Kaupfélagið Fram, Norðfirði, og hefir ekki lengur prókúru- 

umboð fyrir firmað. Við framkvæmdarstjórastörfum og prókúruumboði hefir 

tekið frá sama tíma hr. Guðröður Jónsson og rilar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélagið Fram 

Guðröður Jónsson. 

Norðfirði, 25. okt. 1937. 

Níels Ingvarsson. Sigurður Hinriksson. Jón Sveinsson. 

Magnús Hávarðsson, Sveinn Árnason. 

12. Suður-Múlasýsla. 

1. Það tilkvynnist hér með til firmaskrárinnar, að frá og með 1. janúar 1937 lætur 

Þórhallur Sigtrvegsson af formanns- 0$ framkvæmdarstjórastöðu fyrir Kaup- 

með sama tíma tekur Jón Sigurðsson, 
félag Berufjarðar á Djúpavogi og frá og 

framkvæmdarstjórastarfinu. 
verzlunarmaður á Djúpavogi, við formanns- 08 

Ritar hann nafn sitt þannig: 

Kauplfélag Berufjarðar 

Jón Sigurðsson. 

Djúpavogi, 26. nóv. 1936. 

Í stjórn Kaupfélags Berufjarðar 

Þórh. Sigtryggsson. Jón Stefánsson. Helgi Einarsson. 

Þorbjörn Eiríksson. Hjálmar Guðmundsson. 

9. Vér undirritaðir gefum hér með Eiríki Bjarnasyni prókúruumboð fyrir Fisksölu- 

samlag Eskifjarðar. 
Eskifirði. þann 29. febrúar 1947. 

Í stjórn Fisksölusamlags Eskifjarðar 

Þórl. Magnússon. Finnbogi Erlendsson. Karl Jónasson. 

Finnbogi Þorleifsson. Eyjólfur Magnússon. 

13. Skaftafellssýsla. 

1. Það tilkynnist, að Verzlun Halldórs Jónssonar, Vík í Mýrdal, er nú rekin af mér 

cinum, og eins og áður með Ótakmarkaðri ábyrgð. 

Vík í Mýrdal, 20. júlí 1937. 

Jón Halldórsson. 

14. Árnessýsla. 

I. „Pöntunarfélagið á Eyrarbakka“, skammstafast P. E. Heimili þess og varnar- 

þing er á Eyrarbakka. Utvegar fólagsmönnurn vörur. Inntökugjald er 5 kr. Aðal- 
D 

fundur kýs þrjá menn í stjórn. er skiptir með sér verkum. Aðalfundur skal hald-
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inn Í janúar eða febrúar. Félagsmenn bera enga ábyrgð á skuldbindingum fé- 
lagsins. Í stjórn eru: Gísli Jónsson (form.), Gunnar Benediktsson (framkvæmd- 
arstjóri) og Guðmundur Halldórsson. Dagsetning samþykkta er 19. marz 1937. 

15. Hafnarfjörður og Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Gullbringu- og Kjósarsýslu, að á stjórnarfundi í Keflavík h.f. 2. febr. 1937, var Finnboga Guðmundssyni veitt prokúruumboð 
fyrir Keflavík h.f., með öllum réttindum, sem því fylgja, og Tilar hann firmað 
þannig: 

pr. pr. Keflavík h.f. 

Finnbogi Guðmundsson. 
Keflavík h.f. 

Huxley Ólafsson. Finnbogi Guðmundsson. G. Kristjánsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, að frá 15. juni 
s.1. fellur niður prókúruumboð það, sem Jón Högnason, skipstjóri, Ránargötu 8 í 
Reykjavík, hefir haft fyrir félagið. Frá sama tíma hefir Þorleifur Jónsson. bæj- 
arfulltrúi, Hverfisgötu 39 í Hafnarfirði. prókúru fyrir félagið og ritar hann fé- 
lagið þannis: 

pr. pr. h.f. Rán 

Þorl. Jónsson. 

Hafnarfirði, 13. júlí 1937. 

H.f. Rán 
Þorl. Jónsson. Björn Jóhannesson. Guðm. Jónasson. 

Á aðalfundi h.f. Pétursey, Hafnarfirði, sem haldinn var mánudaginn 24, maí 
1937, gengu úr stjórn félagsins þeir Þétur Jónasson og Júlíus Sigurðsson. Í stað 
þeirra voru á sama fundi kosnir í stjórnina: Björn Jóhannesson. bæjarfulltrúi, formaður stjórnarinnar, Gunni. Stefánsson. kaupmaður, meðstjórnandi. Þriðji 
maður í stjórninni var endurkosinn Halldór Hallgrímsson, sjómaður, allir til heimilis í Hafnarfirði. Prókúruhafi er sem áður Óskar Jónsson, Hafnarfirði. 

Hafnarfirði, 31. maí 1937. 
Björn Jóhannesson. Gunnl. Stefánsson. Halldór Hallgrímsson.
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frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, sem gerðar hafa verið 

árið 1937. 

Skrás. 1937, nr. 1. 

Tilkynnt 14. janúar 1937, kl. 11 árd., af Harding, Tillon £€ Hartlev, Limited, verk- 
smiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 23. s. m. 

VAN HEUSEN 
Merkið er skrásett í London 6, febrúar 1925, 38. flokki, fyrir línkraga (collars), 

tilbúna til notkunar. 

Skrás. 1937, nr. 2. 

ö síðd., af ljósmyndagerð Lofts Guðmundssonar, Tilkynnt 23. janúar 1937, kl. 

Reykjavík, og skrásett 25. s. m. 

Orðið: filmfoto, sem ritað er þannig. að strik er dregið úr aftasta staf orðsins 
yfir allt orðið ofanvert. 

  

< Merkið er skrásett fyrir ljósmyndir gerðar af tilkynnanda, og orðið „filmfoto“ 

að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þá vörutegund. 

Skrás. 1937, nr. 3. 

Tilkynnt 5. febrúar 1937, kl. 5 síðd., af H.f. „Shell“ á Íslandi, verzlun, Reykjavík, 

og skrásett 9. marz s. á. 

Í skökkum ferhyrningi, sem er með lóðréttum strikum, stendur orðið: CGOLAS. 

Á LOLA SD 

Merkið er skrásett fyrir hrá eða að nokkru leyti tilbúin og unnin jurta-, dýra- 

og steina-efni tl notkunar í verksmiðjum, verkefni úr steinefnum og öðrum efnum 

til byggingar eða skrauts, jarðbik, bítúmen og Þbitúmenkenndar blöndur og önnur 

bítúmenkennd efni og önnur steina-olíu-efni, tengiefni, múrsteina, tígulsteina, þak- 

steina, sement og húðun. 

44
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190 Skrås. 1937, nr. 4. 

Tilkynnt 17. marz 1937, KL 7 siåd.,, af 

Frederikstad, Noregi, og skråsett 30, s, m, 
Orðið: 

Titan Co., A/S, verksmiðja og verzlun, 

Kronos“. 

Samkvæmt tilkynningu 91. 

fvrir afurðir til notkunar í iðn 

932, er merkið skrásett í Oslo 14. Júní s. á. 

kninga og ljósmyndagerðar, Titansambónd 

og alls konar afurðir, sem innihalda an, steinalhti (lhtarefni og litarbætetni), 

smyrsl, málningar, lakk, fernis, ryðverjandi i, bolnmålningu, olíur, þynniefni, 

þurkefni í lit og önnur bælstefni fyrir Híarefni og málningu, trénisambönd og önnur 

efni fyrir iðnaðarmenn og handverksmenn, efnasambönd. sérstaklega Titanafurðir 

svo og fyrir liti úr steinaríkinu. 

    
   

  

Tilkynnt 24. marz 1937, kl. 

og skrásett 30. s. m 

Orðið: 

cell“ á Íslandi, verzlun, Reykjavík, 

SHELL DYNAMIN 

Merkið er skrásett fyrir olíur og fituefni til íðnaðarnotkunar, smurningsoliur og 

(ituefni, olíur til ljósa og hitunar, benzin, bensol, 1 

ingarefni og efni tl að nema burt ble 

tinu, vax og glæolíu, efni ti I 

framleiðslu, allskonar spritt og bensin, jarðbik 

steinolíu og allar steinoliuafurðir 

  

Svarnarmeðul, hreinsiefni, leys- 

og ryð, terpentinu og bætiefni fyrir terpen-     
Min, aliskonar eldsneytisolíu hl orku- 

bítumen og bílumenkenndar afurðir, 

rekst UES     

'Pilkynnt 19. mai Bernhard Petersen, inn- og útflutninss- 

verzlun, Reykjavik, og 

Ordid: FAVOURTE 

haldandi strik í boga yfir 

ndar upphafsstafur orðsins fimm áfram- 

    

    famj6l, hbvatbeinamjöl, hvalaolíur, 

ar- og fiskiafurdir 

Merkið er sk solu, sí 

       sildarolíu, þorskal; ar hvala-, sela-, sild
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£ 937, nr. 7. 190 

Tilkynnt 13. april 1937, kl. 6 siåd., af Skelskör Frugtplantage, framleiðsla og 

verzlun, Skelskår i Danmårku, og skråselt 1. mai s. å, 

Orðið: 

GREENOSAN 

Samkvæmt tilkynningu 2. nóvbr. 1986, er merkið skrásett i Kaupmannahöfn 

14. s. m. fyrir varða, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeli, með eða án Járnvið- 

bótar, hlaup, aldinmauk, niðursuðu og Piekles. landbúnaðar-. garðyrkju- og skóg- 

ræktarafurðir, safa og aðrar blöndur Hl framleiðsla á drykkjum, 

Skrås. 1937, nr, 8 

Tilkynnt 13. april 1937, kl. 6 sidd., af sama, og skråsett I. mai s. á. 

| HYBRIN 
nerkið skrásett í Kaupmannahöfn 17. 

og heilnæmisblöndur, matarhætis- 

og grænmeti, hlaup, aldin- 

sarðvrkju- og skógræktlarafurðir, safa 

    

Samkv. tilkynningu 3. 

s. m. fyrir ARNFIN 

læðu, bætiefn Ö | 

mauk, niðursut 

og aðrar blöndur tl 

  
terkað       CS, landbúnað 

á drykkjum 

  

Tilkynnt 83. apríl 1937, id, Angostura Bitters (Dr. J. G. B. Siegert 

& Sons) Limited, bittergerå, Port of Spain, Trinidad, og skrásett 22. júní s. á. 

  

  

Aromdtio Bittera i romotifdt & 
,Angostura Bitters Bitters »Essenz 

ar rn, ar om 
       Amargo Aromåtico 

Amargo dø Angostu 

      
  

AMEK AROMATIQUE 

  

        Gaiu 02 

Aflangur, ferhvendur einkennismiði. Efst vinstra megin á miðanum eru letruð 

orðin: Amargo Aromatico 6 Amargo de Angostura, ásamt löngum ummælum um
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190 vöruna á spönsku. Tilsvarandi orð og ummæli eru einnig letruð á einkennismiðann 
bæði á ensku, þvzku og frönsku. Um miðbik miðans er auður. aflangur reitur og í 
honum fangamark tilkynnanda. Merkið er skrásett í Port of Spain 6. janúar 1923, 
43. flokki, fyrir árveig (bitter). 

Skrás. 1937, nr. 10. 

síðd., al Þorgeiri Jónassyni, umboðssala, Reykjavík, Tilkynnt 17. apríl 1937, kl. 
og skrásett 22. júní s. á, 

  

Steinn, sem stendur upp úr sjónum, og er orðið: MÁR letrað á steininn. Á hon- 
um situr fugl máfur —-. Við hafsbrún sést togari á siglingu. 

Skrás. 1937, nr. 11. 
Tilkynnt 17. apríl 1937, kl. 1 síðd., af Hallgrími Ó. Jónassyni, umboðsverzlun, 

Reykjavík, og skrásett 22. júní s. á ed £ J 

  

Steinn, sem stendur upp úr sjónum, og stendur á steininum sjófugl með þönd- 

um vængjum, en fyrir ofan hann er annar á flugi. Við hafsbrún sjást, vinstra megin 

steinsins, vélbátur, en hægra megin togari, og stefna hvor gegn öðrum,
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Skrås. 1937, nr. 12. 190 

Tilkynnt 25. maí 1937, kl. 5 síðd., af Lakk- og Málningarverksmiðjunni Hörpu, 

lakk- og málningarframleiðslu, Reykjavík, og skrásett 22. júní s. á. 

  

  

  

Aflangur, ferhyrndur miði. Á svörtum grunni sést kringlóttur reitur, en út frá 

honum ganga þrjár rauðar tungur í hvert horn miðans. Á sjálfri skífunni sést hvítur 

JÖkultindur og við bláan himininn ber orðið: JÖKULL, prentað bogadregið með hvít- 

um stöfum. Merkið er skrásett fyrir hvítt Japanlakk. 

Skrás. 1937, nr. 13. 

Tilkynnt 25. mat 1937, kl.5 síðd., af sama, og skrásett 22. júní s. á. 

      
    

SBEIN TIFARBVÍTA, rifi stækvæmi fyrirmælum ftan Co. 4 8 
Brita þessi gefur ástæðu tl amtvörtanar, er kaupasdl 

taðian am að senda sýnishorn af henal, stafr olan 

greint amar ti) fitan Co. 4 8, Fredrikstad. Merge 

     

  

lagi op målningarverksmibjes 
GARPA - Reykjavík 

  

Hringmyndaður miði í íslenzku Htunum. Utan um hinn kringlótta aðalflöt 

Hggja fimm randir í eftirfarandi htum: Hvítt, rautt, hvítt, blátt og hvítt. Aðalfletin-



1937 

190 

” 
ØO 

um, sem er blár að lit. er með láréttri línu skipt í tvo ójafna hluta. Á efri og stærri 

hlutanum standa efst með hvílum stöfum í boga orðin: TYTAN HNTIT. Þar undir er 

prentað á rauðum grunni áður skrásett vörumerki KRONOS TITAN HVITT. Beggja 

megin við merki þetta er þríhyrningur, og í hvorum þríhyrning er prentað með hvil- 

þrisvar með stóru Á á miðju. Milli 

  

um stöfum á bláum grunni orðið: S 

þríhvrninganna, undir Kronosmerkinu, er lítill, aflangur reitur til tölusetningar. Á 

neðri minnihlutanum eru prentuð ummæli um vöruna, prentuð með bláum stöfum á 

hvítum grunni. Merkið er skrásett fyrir KRONOS-Titanhvítu. 

Skrás. 1937, nr. 14. 

Tilkynnt 25, mai 1937, kl. 5 síðd., af sama, og skrásett 22. júní s. á. 

      

  

Ílangur, ferhyrndur miði í íslenzku Hlunum. Yzt á miðanum er rauð og hvít rönd. 

Stærsti flötur miðans er blár. Í efri helming hans er ferhvrndur reitur í líkingu við 

klukkuskífu, sem skiptist af tveimur vísirum, sem mynda 120 gráðu horn, þannig að 

klukkan sýnir fjögur. Vísirarnir eru bláir að lit á hvítum grunni, tímarnir eru auð- 

kenndir með rauðum strikum. Það sem eftir er af klukkuskifunni er litað rautt og 

áletrað með hvítum stöfum. Tölustafurinn 4 fyrir ofan orðið: STUNDA. Á neðri 

helmingi aðalflatarins er prenlað í fjórum línum með hvítum stöfum: GÓLFLAKK 

HARPA LAKK £ MÁLNINGARVERKSMIÐJA. Merkið er skrásett fyrir gólf- 

lakk. 

Skrás. 1937, nr. 15. 

Tilkynnt 25. maí 1937, kl. 5 síðd.. af sama. og skrásett 22. Júní s. á. 

Aflangur, ferhvyrndur dósamiði, Ýmist blár, áprentaður svörtum stöfum, eða gul- 

ur, áprentaður dökkbrúnum stöfum. Efst á miðanum stendur orðið: HARPOÓLIN, 

skvggt með hvítu. Þar undir er orðið : LÖGUÐ. með hvítum stöfum, og því næst
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orðið: OLÍUMÁLNING, prentað á sama hátt og orðið Harpolin. Neðst á miðanum er 

nafn tilkynnanda prentað með hvítum stöfum. Merkið er skrásett fyrir alls- 

konar lagaða málningu 

Tilkynnt 25. mat 1937, kl. 5 síðd. af sama, og skrásett 22. júní s. á 

727. in 

  

Rauður, aflangur, sexhvindur miði með svartri og hvilri rönd í kring. Á efri 

helming miðans stendur orðið: HARPO með svörtum stöfum, skvggðum með hvítri 
rönd. Fyrir ofan orðið Harpo stendur: RYÐVARNARMAÁLNING og báðu megin um- 

mæli um vöruna. Undir orðinu Harpo er aflangur, hvítur reitur til htaauðkenningar. 

Þar undir er letrað í bremur línum, með svörtum stölum: FYRIR STÁLBYGGINGAR. 

JÁRNGRINDUR, SKIP 0. FL. LARK £ MÁALNINGARVERKSMIÐJAN HARPA. 
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REYKJAVIK. Merkid er skråsett fyrir litlaust rydvarnarefni og litaða ryðvarnar- 
målningu. 

Skrås. 1937, nr. 17. 
Tilkynnt 25. mai 1937, kl. 5 sidd., af sama, og skrásett 22. júní s. á. 

> 

LAKKi sa MÁLNINGARVERKSMIÐAAN 

| HARPA. aeykjavir 
f  SKÚLAGðtU .  HANGSRABT Sie. Þig 

  

Ferhyrndur, aflangur miði. Frá gulum ramma lyftir sér hvitt spjald, en frá neðra 
og hægra horni þess fellur grænn skuggi í skálínu yfir hægri brún rammans og yfir 
meiri hluta efri brúnar hans. Þvert yfir neðri hluta spjaldsins og yfir neðri brún 

rammans liggja ellefu grænar línur eins og tröppur upp að spjaldinu. Á efri hluta 

spjaldsins stendur með stórum grænum stöfum orðið: HARPANIT. Merkið er 
skrásett fyrir allskonar glær lökk. 

Skrás. 1937, nr. 18 

Tilkynnt 15. maí 1937, kl. 11 f. h., af Knoll A.-G. Ghemisehe Fabriken, efnagerð, 

Ludvigshafen am Rhein, Bavern-Rheinpfalz, Þýzkalandi, og skrásett 16. ágúst s. á. ink Perpurat 
Samkvæmt tilkynningu 10. jan. 1936, er merkið skrásett. í Berlín 30. marz 1936 

fyrir lækningavörur, kemisk efni til læknisfræðilegrar og heilbrigðisfræðlegrar notk- 

unar, lyfjablöndur og lyfjaefni, plástra, sjúkraumbúðir, efni til að útrýma dýrum 

  

og jurtum, sótthreinsunarefni og efni til geymslu á matvælum.
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Skrås. 1937, nr. 19. 190 
Tilkynnt 15. mai 19837, kl. 11 f 

Ordid: 
. h., af sama, og skråsett 16. ágúst s. á. 

  

Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1903, er merkid skråsett i Berlin 21. september 
1903 fyrir lyfjaefni. Skrásetning merkisins hefir verið endurnýjuð 17. maí 1932. 

Skrás. 1937, nr. 20. 
Tilkynnt 15. maí 1937, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 16. ágúst s. á. 
Orðið: og 

  

Samkv. tilkynningu 18. desbr. 1936, er merkið skrásett í Berlín 1. apríl 1937 fyrir: 
Lækningavörur, kemisk efni til lækninga og verndunar heilbrigði, lyfjablöndur, 
plástra, sjúkraumbúðir, efni til að útrýma dýrum og jurtum, efni til að afkíma og ó- 
frjóvga (sótthreinsunarefni), efni til að geyma matvæli fersk og Óskemmd. 

Skrás. 1937, nr. 21. 
Tilkynnt 20. maí 1937, kl. 6 e. h. af Osram G. m. b. H. kKommanditgesellschatt, 

Ehrenbergstrasse 11 14, Berlin, 0, 17, Þyzkalandi 5 . , og skråsett 20, ågust s. å. 
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190 Merkið sýnir vöruumbúðir, sem brotnar hafa verið í sundur og skal vera til aud- 

kenningar vörum þeim, er umbúðirnar hafa að geyma. Merkið er sett saman úr 11 

reitum og eru 4 þeirra hvítir að lit. Af hinum eru 4, er liggja samhliða og eru jafn- 

stórir, tengdir sameiginlegum böndum við efri og neðri brún. Böndin eru rauðgul að 

lit, með áletrun og hafa tenntar rendur. Í miðju reitanna er rauðgulur, sporöskju- 

lagaður flötur. Í lengdaröxli hans er sýnd rafmagnspera, hvít að lit, með áletrun 

þversum í bláum lit, sem sýnir, sem dæmi tilfært, orðið „Osram“. Fimmti og sjötti 

reiturinn er annar að ofan og hinn að neðan. Fimmti flöturinn að neðan sýnir orðið 

„Osram“ í bláum lit, í ferhyrndri umgerð rákar, sem er rauðgul að ht. Í 6. reitnum 

er sporöskjulagaður rauðgulur flötur. Í lengdaröxli hans er sýnd rafmagnspera, hvít 

að lit, með blárri áletrun þversum, er sýnir, sem dæmi tilfært, orðið „Osram“. 

Merkið er einkum auðkennt með vali hins rauðgula, sporðskjulagaða flatar og 

hinnar bláu áletrunar „Osram“, ennfremur með trákinni, sem umlykur að ofan og 

neðan hinn sporöðskjulagaða flöt. 

Samkvæmt tilkynningu 22. sept. 1936 er merkið skrásett í Berlín 17. des. 1936 

fyrir rafmagnsljósperu af ýmsum tegundum. 

Skrás. 1937, nr. 22. 

Tilkynnt 13. júlí 1937, kl. 6 e. h., af Roth-Biichner G. m. b. H., vélaverksmiðja, 

Ringbahnstrasse 4, Berlin-Tempelhof, Þýzkalandi, og skrásett 20. ágúst s á. 

  

Å 

ROTBART 

  

MOND'EXTRA 
  

SX 

    

Mynd af rakvél og rakvélablaði, sem orðin Rotbart Mond Extra standa i. 

Samkvæmt tilkynningu 29. janúar 1932 er merkið skrásett í Berlín 7. júlí 1932 

fyrir hnífasmíðavörur, rakhnífa, rakvélar, hnifablöð. og rakvélablöð. sem skipta má 

um. 

Skrás. 1937, nr. 23. 

Tilkynnt 14. júlí 1937, kl. 1 e. h., af Western Electric Co., Aktieselskab, verk- 

smiðja, Kaupmannahöfn, og skrásett 21. sept. s. á 

Orðið: 

MIRROPHONIC
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Samkvæmt tilkynningu 10. juni 1937 er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 26. 190 

júní s. á. fyrir hljóðritandi og hljóðendurgefandi tæki og hluta úr þeim 

Skrás. 1937, nr. 24. 

Tilkynnt 14. júlí 1937, kl. 1 e. h., af General Motors ( Corporation, verksmiðja, 
Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, o 2 

  

g skråsett 21, september s. å. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 23. október 1925 er merkið skrásett í Washington 99. 
febrúar 1927 fyrir bifreiðar. 

  

Skrás. 1937, 

Tilkynnt 14. ágúst 1937, kl. 11 f. h. at 

  

Þari d Emol, sápu- og snyrtivöru- 
serð, Reykjavík, og skrásett 5. okt. s. á 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir handsápur, andtitsdutt, krem og aðrar hreinlætis- og 
snyrtivörur. 

Skrás. 1937, nr. 26. 

= 
om

 

g skrásett 5, okt. s. á. 

  

Merkið er skrásett fyrir hreinlætisvörur. 

Skrás. 1937, nr. 27. 
Tilkynnt 16. ágúst 1997, kl. 11 f. h., af Daimler-Benz hlutafélagi, verksmiðju- 

rekstur og verzlun, Salzufer %, Berlín-Charlottenburg, Þýzkalandi, og skrásett 23. 
október s. á. 
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Mynd af hringferli med brem geislum, sem ganga ut frå midju i reitnum inni 

í hringferlinum, og orðið Diesel á þeim geira, sem niður veit, þannig, að fyrsti og 

síðasti stafur ná lítið eitt út fyrir hringferilinn. 

Samkvæmt tilkynningu 29. maí 1933 er merkið skrásett í Berlín 20. nóvember 

1933 og falla eftirtaldar vörur undir þá skrásetningu: 

Sjúkraumbúðakassar, höfuðbúnaður, eyrnahlifar, skygnihlífar, tilbúin blóm, 

grímur, skófatnaður, skó- og stígvélaleistar, fótapokar, sokkavörur, fótyljarar, fót- 

hlífar, prjónavörur, fatnaður, hanzkar, rykverjur, frakkaverjur, hnjáverjur, ljósa-, 

hitunar-, suðu-, kæli-, þurkunar- og loftræstitæki og áhöld, vatnsleiðslu-, bað- og 

salernistæki, vatnslásar, logsuðu- og logskurðarlampar og hlutar úr þeim, sam- 

byggðir logsuðu- og logskurðarlampar og hlutar úr þeim, lóðningarlampar, hnoð- 

skurðarlampar, áhöld og útbúnaður við logsuðutæki og logskurðartæki, vélar til log- 

suðu og logskurðar, herðingar-, glóðhitunar- og innsetningarofnar, lakkgljáunar- 

ofnar og allir ofnar til tæknis augnamiða og hlutar úr þeim, burstar, burstavörur, 

penslar, kambar, svampar, snyrtiáhöld, fægiefni, stálspænir, kemisk efni til iðnaðar, 

efni til að slökkva eld, herðingar-, lóðingar- og logsuðuefni, hráefni úr steinaríkinu, 

stælingarefni í dufti, vökvi eða fast efni, þétti- og vélaþéttiefni, hitaeinangrunar- og 

einangrunarefni, asbestvörur, kítti, þéttar alls konar, óunnir og hálfunnir óeðlir 

málmar, járn og stál, kopar, messing, brons, zink, tin, blý, nikkel, nýsilfur og alúmín 

í klumpum, blokkum, plötum, pípum, stöngum, þyvnnum, bandajárn og Þbárujárn, 

legumálmur, zinkduft, blýsag, stanniol, kvikasilfur, gulmálmur, antímon, magne- 

sium, palladium, vismut, volfram, argentan, í stöngum, mulið og í plötum, blokkum 

og þynnum, málmblöndur svo sem messing, brons, tambak í sams konar ástandi, 

verkfæri, hnífasmiðjuvörur, ljáir, kornsigðir, hey- og mykjugafflar, höggsverð, garð- 

hnífar, högg- og lagvopn, nálar, fiskiðnglar, glerjaðar og tinhúðaðar vörur, smájárn- 

vörur, lásar- og járnsmiðjuvörur, skrár, lamir. vírvörur, blikkvörur, akkeri, keðjur, 

stálkúlur, fleygar, súlur, bjálkar, ljósastikur, hillur, handrið, tröppuhlutar, lyttivindu- 

súlur, grindarimlar, klukkur, skautar, krókar og lykkjur, peningaskápar og smá- 

kassar, sparibaukar, flöskuhettur, smiðjur, vélasniðnir og formlagaðir málmhlutar, 

valsaðir og steyptir hlutir til bygginga, steyvpujárnvörur, farartæki til lands, lofts og 

lagar, bifreiðar, reiðhjól, hlutir tilheyrandi bifreiðum og reiðhjólum, Þbátahlutar 

mótorsleðar, vagnbolir, mótorhjól, hlutir úr þeim og til þeirra, teinahjól og hlutir 

úr þeim, mótorjárnbrautarvagnar, eimjárnbrautarvagnar, dráttarvélar, járnbrautar- 

vagnar, þungavöruvagnar, vatnsvagnar með eða án snúningsvélar, almennings mótor- 

vagnar, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi hinum Vmsu vörutegundum, fallhlifar, 

drekar, útbúnaður til áfyllingar loftbelgja, árar, leður, loðskinnavara, fernis, lökk, 

efni, sem gerir vatnshelt, garn, kaðlavörur, net, vírkaðall, spunatrefjur, bólstrunarefni, 

umbúðaefni, sængurfiður, vín, áfengi, sódavatn, 6áfengir drykkir, brunn- og baðsölt, 

sóðmálmar, gull-, silfur-, nikkel- og alúmínvörur, vörur úr nýsilfri, britannia og svip- 

uðum málmblöndum, ekta og óekta skartgripir, leonskar vörur, gúmmí, efni sem kom- 

ið geta í stað gúmmí og vörur úr því til tæknis augnamiða, ferðaáhöld, brennsluefni, 

benzin, steinolia, nafta, naftalín, steinolíuúrgangur (masut), benzínúrklofningsefni, 

steinolíuúrklofningsefni, brennsluspiritus, spíritusúrklofningsefni, tekniskar olíur og 

feiti, smurningsefni, benzín, kerti, náttkerti, vörur úr tré, beinum, korki, horni, 

skjaldböku, fiskbeinum, fílabeini, skelplötu, raf, ambroid, merskúm, harðgúm og 

svipuðum efnum, rennismíða-, útskurðar- og tágafléttuvörur, myndarammar, vörur 

úr gerfihorni, korkmyndir, blævængir, hanzkakassar, saumakassar, körfur, áhöld og 

verkfæri til lækninga, heilbrigðiiðkana, björgunar og eldslökkvunar, sjúkraumbúðir 

sótthreinsunarvagnar, björgunarvagnar, korkvesti, björgunarhringir, slökkvifarar- 

tæki, sprautuvagnar, slökkvidælur, sprautur, slökkvitæki og áhöld, eðlisfræðileg, 

efnafræðileg, sjónfræðileg, jarðfræðileg, siglingafræðiles, rafmagnstæknileg verk- 

færi og áhöld til að vega, gefa merki, prófa og til myndatöku, mælingaverkfæri, út-
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varpssendi- og móttökutæki, rafmagns-tendrunarútbúnaður og hlutar úr honum, raf- 

alar, útikíkirar, leikhúskíkirar, hlífðargleraugu, reiknivélar, sölubúðakassar, geymar 

fyrir samanpressaða vökva og lofttegundir sem sprengihætta stafar af, aflvélar, gas- 

mótlorar, sprengimótorar, brennslumótorar (dieselmótorar, olíumótorar) mótorspor- 

hreyfivélar, gufusporhreyfivélar, guluvélar, gufukatlar, heitsloftsmótorar, vindmótor- 
ar, fjaðrakraftmótorar, vélpressur, jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi fyrnefndum 

vörutegundum, dælur og hlutar úr þeim, landbúnaðarvélar og hlutar úr þeim, 

brennsluaflvélar í sambandi við jarðvinnsluvélar og aðrar landbúnaðarvélar, hlutar 
úr þeim og hlutir þeim tilheyrandi, slöngur, vörusjálfsalar, eldhús- og heimilisáhöld, 
fjós-, garð- og landbúnaðaráhöld, kranar, flöskuvindur, leðjudælur, fallhamrar, vind- 

ur, húsgögn. speglar, bólstraðar vörur, veggfóðrunarefni, rúm, líkkistur, hljóðfæri, 

hlutar úr þeim og strengir, kjölseyði, ávaxtamauk, ávaxtahlaup, sýrðir ávextir og 
grænmeti, gerjuð kaplamjólk, germjólk, súrmjólk, pappír, pappi, kartonpappír, 

pappir- og pappavörur, veggfóður, ljósmynda- og prentunarefni, spil, skilti, bókstafir, 

prentklossar, listmunir, postulín, leir, gler, glimmer og vörur úr því, kögurvefnaður, 

bönd, leggingarvörur, hnappar. knipplingar, ísaumur, fortjöld, ísaumaðar ábreiður, 

söðlasmíða- og leðurvörur, skrif-, teikni-, málara- og myndlistarvörur, skrifstofuá- 

höld (að húsgögnum undanskildum), ritvélar, skrifstofuvélar yfirleitt, sömu vélar 

knúnar með rafmagni eða án þess, steinprentunarkrít, skotvopn, blettatökuefni, rið- 

varnarefni, fægi- og gljáefni, brýnsluefni, smergill, leikföng, keppnis- og íþróttaáhöld, 

sprengiefni, kveikiefni, eldspýtur, flugeldahvlki, kúlur, skotfæri, hvellmerki, sement, 

brýnslusteinar, myllusteinar, bik, asfalt og tjara, varnarefni gegn fúa í timbri, reyr- 

vefnaður, þakpappi, tifæranleg hús, byggingarefni, skartsteinar, hrátóbak, tóbaks- 

vörur, vindlingapappír, gólfteppi, mottur, lnoleum, vaxdúkur, ábreiður, fortjöld, 
fánar, tjöld, segl, pokar, hlífðarþök, úr og klukkur, úra- og klukkuhlutar, úrahald- 

arar, vefjaefni, filt 

Skrás. 1937, nr. 28. 

Tilkynnt 16. ágúst 1937, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 23. október s. á. 

  

Mynd af tveim sammiðja hringferlum með orðunum Merchedes og Benz milli 

hringferlanna, hið fyrra ofar, hið síðara neðar, aðgreind með laufblöðum til beggja 

hliða. Innan í innri hringferlinum ganga þrír oddgeislar út frá miðju hringferlanna. 

Samkvæmt tilkynningu 21. ágúst 1926 er merkið skrásett í Berlín 28. ágúst 1928 

og falla eftirtaldar vörur undir þá skrásetningu: 

Sjúkraumbúðakassar, höfuðbúnaður, eyrnahlífar, skygnihlifar, tilbúin blóm, 
grímur, fólapokar, sokkavörur, fólyljarar, fóthlífar, prjónavörur, fatnaður, hanzkar,
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190 rykverjur, frakkaverjur, hnjáverjur, ljós 1, hitunar-, suðu-, kæli-, þurkunar- og loft- 

ræstitæki og áhöld, vatnsleiðslu-, bað- og salernistæki, vatnslásar, logsuðu- og log- 

skure: wlampar og hlutar år beim, sambyggøir logsudu- og logskurdarlampar og hlut- 

ar ur beim, ingarlampar, hnod urdarla umpar, åhåld og utbunadur vid logsudu- 

tæ ki og logskurðartæki, vélar til | logst uðu og logskurðar, herðingar-, glóðhitunar- og 

innsetningarofnar, lakkgljáunarofnar og allir ofnar til tæknis augnamiða og hlutar 

úr þeim, burstar, burslavörur, penslar, kambar, svampar, snyrtiáhöld, fægiefni, stál- 

spænir, kemisk efni til iðnaðar, efni til að slökkva eld, herðingar-, lóðningar- og log- 

suðuefni, hráefni úr steinaríkinu, stælingarefni, duft, vökvi eða fastefni, þétti- og véla- 

þéttiefni, hitaeinangrunar- og einangrunarefni, asbestvörur, kítti, þéttar alls konar, 

óunnir og hálfunnir óeðlir málmar, járn og stál, kopar, messing, brons, zink, tin, 

blý, nikkel, nýsilfur og alúmín í klumpum, blokkum, plötum, pípum, stöngum, þynn- 

um, bandajárn og bárujárn, legumálmur, zinkduft, blýsag, stanniol, kvikasilfur, gul- 

málmur, antimon, magnesíum, paladium, vismut, volfram, argentan, í stöngum, mulið 

tum, blokkum og þvnnum, málmblöndur svo sem messing, brons, tambak í 

sams konar ástandi, verkfæi hnífasmiðjuvörur, ljáir, kornsigðir, hey-, og mykju- 

safflar, högesverð, gar ar, nálar, fiskiðnglar, glerjaðar og tinhúðaðar vörur, smá- 
járnvörur, lá g jár iðjuvörur, lamir, virvörur, blikkvörur, akkeri, keðjur, stál- 

kúlur, fleygar, súlur, bjálkar, ljósastíkur, hillur, handrið, tröppuhlutar, lyftivindu- 
súlur, grindarinlar, klukkur, krókar og lykkjur, flöskuhettur, smiðjur, vélsniðnir og 

formlagaðir málmbhlutar, valsaðir og steyptir hlutir til bygginga, steypujárnvörur, 

farartæki til lands, lofts igar, bifreiðar, reiðhjól, hlutir tilheyrandi bifreiðum og 

reiðhjólum, bátahlutar, mótorsleðar, vagnbolir, mótorhjól, hlutir úr þeim og til þeirra, 

teinahjól og hlutir úr þeim, móto rjárnbrautar vagnar, eimjárnbrautarvagnar, dráttar- 

vélar, járnbraut: bungavöruvagnar, vatnsvagnar með eða án snúningsvélar, 

mótoralmenning jafnt hlutar úr og hlutir tilheyrandi hinum ýmsu vöruteg- 

undum, fallhlifar, drekar, útbúnaður Hl áfyllingar loftbelgja, árar, loðskinnavara, 

fernis, lökk, efni, seim gerir vatnshelt, kaðlavörur, net, vírkaðall, spunatrefjur, bólstr- 

unarefni, umbúðaefni, sængurfiður, sódavatn, brunn- og baðsölt, góðmálmar, gull-, 

silfur-, nikkel- alúminvörur, vörur úr nýsilfri, britannia og svipuðum málmblönd- 

um, leonsk ar vörur, gúmmíi, efni,sem komið gelta í stað gúmmí og vörur úr því tiltæknis 

augnamiða, ferðaáhöld (að undanskildum ferðaritvélum), brennsluefni, benzin, stein- 

olía, nafta, naftalín. sleinolÍuúrgangur (masut), benzínúrklofningsefni, steinolíuúr- 
klofningsefni, bre irttus, tekniskar olíur og feiti, smurningsefni, benzin, kerti, 

náttkerti, vörur beinum. korki, horni, skjaldböku, fiskbeinum, fílabeini, skel- 

plötu, bernstein, id, merskúm og svipuðum efnum, rennismíða-, útskurðar- og 
tágafléttu vörur, ir úr gerfihorni, korkmyndir, blævængir, áhöld 

; verkf: eri il ðtiðkana, björgunar og eldslökkvunar, sjúkraum- 

  

     

  

1 

  

   

og 1 plö 
  

    

  

     

   

   
     

    

   

    

   

    

  

     

        

      

      

OE 1 

bú sunarvagnar, korkvesti, björgunarhringir, slökkvi- 

f: ökkvidælur, sprautur, slökkvitæki og áhöld, eðlisfræði- 

leg, leg, jardfrædileg, siglingafrædileg, rafmagnstæknileg, 

nerki, prófa og til myndatöku, útvarpssendi- og mót- 

og hlutar úr honum, rafalar, útikíkirar, leik- 
rir samanpressaða vökva og lofttegundir, sem 

'asmóforar, sprengimótorar, brennslumótorar (die- 

selmótorar, olíumót: eyfivélar, gufusporhreyfivélar, gufukatlar, 

heittloftsmótorar, v takraftmótorar, vélpressur, jafnt hlutar úr og 
hlutir tilheyrandi fy nefndum vöruteg sundum, dælur og hlutar úr þeim, landbúnaðar- 
vélar og hlutar úr þeim, brennsluaflvélar í sambandi við jarðvinnsluvélar og aðrar 
landbúnaðarvélar, hlutir úr þeim og hlutir þeim tilheyrandi, slöngur, fjós-, garð- og 

landbúnaðaráhöld, kranar, flöskuvindur, leðjudælur, fallhamrar, vindur, vélar og 

vélahlutar (að undanskildum þvottavélum, þvottavindum, kjöthakkavélum og öðrum 

töku 

hús 

sprengi hæl! ta 
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heimilisvélum og hlutum úr þeim), húsgögn (að undanskildum skrifstofuhúsgögn- 190 

um), speglar, bólstraðar vörur, vegsfóðrunarefni, rúm, kistur, ávaxtahlaup, vegg- 

fóður, spil, skilti, listmunir, leir, glimmer og vörur úr því, kögurvefnaður, bönd, 

leggingarvörur, knipplingar, ísaumur, fortjöld, söðlasmíða- og leðurvörur, bletta- 

tökuefni, ryðvarnarefni, fægi- og gljáefni, brýnsluefni, smergill, keppnis- og íþrótta- 

áhöld (að undanskildum skautum og rúlluskautum), kveikivörur, eldspýtur, flug- 

eldahylki, hvellmerki, brýnslusteinar, myllusteinar, varnarefni gegn fúa í tré, reyr- 

vefnaður, þakpappi, tilfæranleg hús, gólfteppi, mottur, linoleum, vaxdúkur, fortjöld, 

nan tjöld, segl, pokar, hlifðarþök, úr og klukkur, úra- og klukkuhlutar, úrahald- 

arar (að undanskildum úrverkum fyrir vopn og skrifstofuklukkur) ,„ vefjaraefni, filt. 

Skrás. 1937, nr. 29. 

nn a sept. 1937, kl. 11 f. h., af Tanquerav Gordon & Company, Limited, 

brennivínsgerð, 132 Goswell Road, London, Englandi. og skrásett 25. okt. s. á 

    
                | 

Fr LONDON. 
ENGLAND.) 
A 

Ferhyrndur einkennismiði með skrautumgerð. Í honum standa orðin Gordon £ 

Co's, en fyrir neðan þau er mynd af galt: irhöfði í skrauthring. Þar undir standa orðin 

Dry Gin Distillerv. London. England. Sitt hvöru megin við ferhyrninginn er mynd af 

eini. 
Merkið er skrásett í London 10. febrúar 1913, 43. flokki, fyrir brennivín. Til- 

kynnandi er 15. marz 1926 skráður sem eigandi merkisins og 10. febr, 1927 var skrá- 

setningin endurnyjuð til 14 ára. 

Skrás. 1937, nr. 30. 

Tilkynnt 8. okt. 1937, kl. 2 e. h., af GC. G. Wakefield £€ Co., Ltd., verksmiðjurekst- 

r, Wakefield House, 3032, Cheapside, London, Englandi, og skrásett 11. nóv. s. á. 

CASTROL
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190 Merkið er skrásett í London 19. júní 1906. 47. flokki, fyrir olíur til upphitunar, 
sa og smurnings og sú skrásetning síðast endurnýjuð 19. júní 1934. Tilkynnandi 

el júní 1918 skráður sem eigandi merkisins. 

Skrás. 1937, nr. 31. 
Tilkynnt 8. okt. 1937, kl. 2 e. h., af C. C. Wakefield € Co., A/S, verzlun með 

smurningsolíur, Vesterport 318, Kaupmannahöfn, og skrásett 11. nóv. s. á. 

SO VICTROL 
Samkvæmt tilkynningu 23. marz 1983, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 12. 

ágúst 1933 fyrir smurningsolíur oe smurningsfeiti 

  

Skrás. 1957, nr. 32. 
Tilkynnt 8. okt. 1937, af sama, og skrásett 11. nóvember s. á. 

  

  

  
„Rétthyrndur, skástrikaður einke hini Á honum að ofan er band með orðinu: 

WAKEFIEL D. Undir bandinu sést íkingsarmynd af eldingu með orðinu: Castrol. 
Samkvæmt tilkynningu 16. septe mb er 1930 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

2. nóvember 1935 fyrir allar vörutegundir að undanskildum efnafræðilegum lyffræði- 
legum og læknisfræðilegum efnasamse tningum. 

Skrás. 1937, nr. 33. 
Tilkynnt 19. okt. 1937, kl. 4 e. h., af Sigurði Arnalds, kaupmanni, Reykjavík, og 

skrásett 27. nóvember s, á.
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190 

  

Einkennismiði með brjóstmynd af stúlku, sem heldur á blómvendi. Til beggja 

hliða við stúlkumyndina eru myndir af fjólum. Undir myndinni af stúlkunni standa 

orðin: Violetta di Parma. 
Merkið, sem nota á í mismunandi litum og ummáli, er skrásett fyrir alls konar 

snyrti- og hreinlætisvörur. 

Skrás. 1937, nr. 34. 

Tilkynnt 5. nóvember 1937, kl. 11 f. h.. af Georg Dobie & Son, Limited, verk- 

smiðjuiðn, Four Square Works, Paisley, Skotlandi, og skrásett 27. nóvember s. á. 

  

Fjórir rétthyrningar gerðir af þéttstrikuðum línum með orðunum: Four square, 

þvert yfir. 
Merkið er skrásett í London 7. janúar 1925, 45. flokki, fyrir verksmiðjuunnið og 

óunnið tóbak. 

Skrás. 1937, nr. 35. 

Tilkynnt 20. nóv. 1937, kl. 11 f. h., af Þórarni Kjartanssyni, kaupmanni, Reykja- 

vík, og skrásett 27. nóv. s. á. 

46



  

         KAST EvørUN 
Rétthyrndur einkennismiði, sem er markaður með mjóum strikum, en innan Í 

hann er dreginn hringur, sem í eru stafirnir ÞK bundnir. Ofan við hringinn stendur 
með feitu upphafsletri, en þó misstórir stafir, orðið: GRETTIR. Fyrir neðan hring- 
inn eru letruð, með misstóru, grönnu upphafsletri, orðin: SKRÁSETT VÖRUMERKI. 

Merkið er skrásett fyrir gúmmílím og allskonar gúmmívörur. 

  

Skrás. 1937, nr. 36. 
Tilkynnt 22. nóv. 1937, kl. 10 f. h., af I. G. Farbenindustrie, Aktiengesellschaft, 

verksmiðja, Frankfurt am Main, Þýzkalandi, og skrásett 11. desember s. á. 
Orðið: 

99 
Samkvæmt tilkynningu 15. júlí 1931, er merkið skrásett í Berlín 6. nóvember 

1931 fyrir: Læknislyf handa mönnum og dýrum, efnafræðilega framleiðslu til læknis- 
fræðilegra og heilsufræðilegra augnamiða, lyffræðileg lyfjaefni og efnasambönd, 
plástra, sáraumbúðir, dýra- og plöntuútrýmingarmeðal, sótthreinsunarmeðul og efni 
til varðveizlu á matvælum. 

  

Skrás. 1937, nr. 37. 
Tilkynnt 22. nóvember 1937. kl. 10 f. h., af H.f. „Shell“ á Íslandi, verzlun, Reykja- 

vík, og skrásett 11. desember s. á. 

— SHELL ARDOL 
Merkið er skrásett fyrir: Olíur og feitiefni til ljósa, hitunar og smurnings, efna- 

sambönd til smurnings, olíur og vínandategundir til aflframleiðslu, vax, kerti, læknis- 

fræðilegar olíur og læknisfræðileg efnasambönd, snyrtiolíur og snyrtiefnasambönd, 
steinolíu og vaselin. 

Eru orðin: SHELL ARDOL að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 
greindar vörutegundir.



371 1937 

Skrás. 1937, nr. 38. 190 

Tilkynnt 26. nóvember 1937, kl. 12 á hád.. af Harðfisksölunni, heildsala, Reykja- 

vík, og skrásett 20. desember s. á. 

  

Mynd af sól með geislum út frá henni. Þversum yfir myndina stendur orðið: 

Vita. Framan við myndina stendur orðið: Trade- og aftan við hana stendur orðið: 

Mark. 
Merkið er skrásett fyrir allar tegundir matvara. Undanskilið er smjörlíki, pálma- 

feiti og önnur fituefni, eins úr dýra- sem jurtaríkinu. 

Skrás. 1937, nr. 39. 

Tilkynnt 26. nóvember 1937, kl. 12 á hád., af sama, og skrásett 20. desember s. á.     
KA AR 

— 
Mynd af þorski og á honum stendur orðið Vitam. Framan við myndina stendur 

orðið; Trade- og aftan við hana orðið: Mark. Framan við myndina í réttu efra horfni 

og aftan við hana í réttu neðra horni eru fjórðupartar af sólarmynd með geislum 

út frá henni. 
Merkið er skrásett fyrir allar tegundir matvara. 

Skrás. 1937, nr. 40. . 
Olíuverzlun Íslands h.f., heildverzlun, Tilkynnt 22. nóv. 1937, kl. 10 f. h. af 

Reykjavík, og skrásett 27. desember s. á. 

SÓLAROLÍA 
Merkið er skrásett fyrir hráolíu. 

Ber að skoða orðið SÓLAROLÍA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þessa vöru- 

tegund. 

Skrás. 1937, nr. 41. 

Tilkynnt 22. des. 1937, kl. 3 e. h., af Stefáni Thorarensen, lyfsala, Reykjavík, og 

skrásett 27. desember s. á, 

Orðið:
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Merkið er skrásett fyrir tilbúin blóm, skófatnað, skó- og stígvélabursta, fóta- 
poka og allskonar fótaútbúnað, prjónavörur allskonar, bursta, burstavörur, pensla, 
kamba, svampa, snyrtiáhöld, andlitsdutt, andlitskrem, naglalakk, andhtsvötn og alls- 
konar aðrar snyrtivörur, sápur allskonar, sápulög, kemisk efni allskonar, lyf og alls- 
konar lyfjavörur, hjúkrunargögn, sáraumbúðir, plástra, sótthreinsandi efni, málma. 
kítti, brons, garn allskonar, súkkulaði allskonar, konfekt, brjóstsykur, lakrís, tóbaks- 
vörur allskonar, lyftiduft, bökunardropa, eggjadutt og allskonar önnur bökunarefni, 
mjöltegundir allskonar, sykur, hunang, svyrup, ávaxtamauk allskonar, gosdrykki, öl 
og aðrar drykkjarvörur, hármeðul, ilmvötn og allskonar ilmefni, gummi og allskonar 
lim, målningu, fernis, pappir, umbådir år pappa, saum, gleraugu allar tegundir og 
gerðir, olíur, bensín, kerti, parafin, reiðhjól, blek, kornvörur allskonar. garn, tvinna, 
kaðal, smjörlíki, tólg, þurmjólk, sterkju, barnamjöl, kex, kökur. kaffibæti. te. mar- 
zipan, kryddvörur allskonar, edik, lýsi, skósvertu, gljávax, fægismyrsl, fægidutt, 
fægilög, baðlyf, serum, bréfspjöld, myndir. 

Ber að skoða orðið OTO sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 
tegundir. 

  

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind 
merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1917, nr. 4 
Lever Brothers, Limited, Port Sunlight, Englandi, frá 26. marz. 

Skrás. 1917, nr. 5. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1917, nr. 7. 

Sami frá 30. marz. 

Skrás. 1917, nr. 9. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1917, nr. 11. 
Lever Brothers Eimited f. h. Benjamin Brook & Company Limited, Port Sunlight, 

Englandi, frá 23. maí. 

Skrás. 1927, nr. 1. 
The Coca-Cola Company, Wilmington, N.-Am., frá 18. janúar. 

Skrás. 1927, nr. 3. 

G. M. Björnsson, Reykjavík, frá 22. janúar. 

Skrás. 1927, nr. 4. 

The Goodvear Tire £ Rubber Company, Akron, Ohio, N.-Am., frá 5. febrúar. 

Skrás. 1927, nr. 5. 

General Motors Corporation, Detroit, N.-Am., frá 15. febrúar.
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Skrås. 1927, 

Melrose Limited, Leith, Skotlandi, frå 

Skrås. 1927, nr. 

H.f. Brjåstsykursgerdin ,,N6i", Reykjavik, frå 17. 

Skrås. 1927, nr. 

Caterpillar Tractor Co., San Leandro, N.-Am 

Skrás. 1927, 

Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag 
nr. 

Skrås. 1927, nr. 

R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston- 

Skrås. 1927, nr. 

nr. 

15. fe 

1937 

6. 190 

brúar. 

7. 

febrúar. 

9. 

„Írá o. marz. 

10. 

„ Hálsingborg, Svíþjóð, frá 12. marz. 

12. 

Salem, N.-Am., frá 31. marz. 

2 1. >. 

L. O. Dietrich, Altenburg, byzkalandi, frå 23. april. 

Skrås. 1927, nr. 14. 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1927, nr. 15. 

Merrell-Soule Company, New York, frå 25. april. 

Skrås. 1927, nr. 16. 

General Motors Corporation, Detroit, N.-Am,, frå 

Skrås. 1927, nr. 

Tootal Broadhurst Lee Company, Limited, Á 

  

25. april. 

17. 

lanchester, Englandi, frá 25. apríl. 

  

Skrás. 1927, nr. 18. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 19. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 20. 

Gísli J. Johnsen, Vestmannaevjum, frá 2. mai. 

Skrás. 1927, nr. 21. 

Wilhelm Beuger Söhne, Stuttgart, Þýzkalandi, frá 7. mai 

Skrás. 1927, nr. 22. 

General Motors Corporation, Detroit, N.-Am., frå 27, mai. 

Skrås. 1927, nr. 23. 

John Haig & Co., Eimited, Markineh, Skotlandi, frå 27. mai. 

Skrås. 1927, nr. 25. 

H/f Efnagerd Reykjavikur, Reykiavik, frå 27, mai. 

Skrås. 1927, nr. 27. 

General Motors Corporation, Detroit, N.-Am., frá 23. júní.
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Skrás. 1927, nr. 29. 

L. O. Dietrich, Altenburgh, Þýzkalandi, frá 30. júní. 

Skrás. 1927, nr. 30. 

R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N.-Am., frá 2. júlí. 

Skrás. 1927, nr. 31. 
Gold Dust Corporation, Jersey Citv og New York, N.-Am., frá 4. ágúst. 

Skrás. 1927, nr. 32. 

Hood Rubber Company, Wilmington, N.-Am., frá 16. ágúst. 

Skrás. 1927, nr. 33. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 42. 

Olíuverzlun Íslands h/f, Reykjavík, frá 29. nóvember. 

Skrás. 1927, nr. 43. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 44. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 45. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 46. 

Det Danske Petroleums Aktieselskab, Kaupmannahöfn, frá 3. desember. 

Skrás. 1927, nr. 52. 

The Parker Pen Go., Janesville, N.-Am., frá 10. desember. 

Skrás. 1927, nr. 53. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 55. 

Westminster Tobacco GCo., Ltd., London, Englandi, frá 10. desember. 

Ennfremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1907, nr. 2. 

Det Danske Petroleums Aktieselskab, Kaupmannahöfn, frá 28. október. 

Skrás. 1917, nr. 1. 

Joseph Watson & Sons, Limited, Leeds, frá 24. marz. 

Skrás. 1917, nr. 10. 

Lever Brothers Limited, Port Sunlight, frá 18. maí. 

Skrás. 1917, nr. 12. 

Aitken, Melrose & Co., Limited, Edinburgh, frá 12. september.
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Skrås. 1927, nr. 2. 190 

Fertilizer Sales, Limited, London, frá 18. janúar. 

Skrás. 1927, nr. 8. 

Plauters Products Eimited, London, frá 5. marz. 

Skrás. 1927, nr. 11. 
Standard Oil Company, New Jersey og New York, frá #1. marz. 

Skrås. 1927, nr. 24. 

H/f Copland, Reykjavik, frå 27, mai. 

Skrås. 1927, nr. 26. 

Stuarts and Jacks, Limited of Esk Mills, Mussellburgh, frá 14. júni. 

Skrás. 1927, nr. 28. 

Axel Blomberg, Forssjö Bruk í Katrineholm, Svíþjóð, frá 30. júní. 

Skrás. 1927, nr. 35. 

Franz Entress, Núrtingen, Þýzkalandi, frá 10. september. 

Skrás. 1927, nr. 36. 
Paige-Detroit Motor Car Company, Detroit, N.-Am., frá 30. september. 

Skrás. 1927, nr. 41. 
Hudson Motor Car Company, Detroit, N.-Am., frá 14. október. 

Skrás. 1927, nr. 48. 

The Fish Rubler Company, Chicopee Falls, N,-Am., frá 10. desember. 

Skrás. 1927, nr. 49. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 50. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 51. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1927, nr. 54. 

H/f Tóbaksverzlun Íslands, Reykjavík, frá 10. desember. 

Skrás. 1937, nr. 13. 

Lakk- og málningarverksmiðjan Harpa, Reykjavík, frá 22. júni. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 

31. desember 1937.
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191 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1936. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 
a. Veðskuldabréf ......0 ene kr. 26733.29 

b. Bankavaxtabréf (....... erene 10600.00 

ce. Innlánsskíirteini ................. RIÐ 11771.27 

d. Sparisjóðsinnstæða .......00...0 0. 6856.11 ran 
kr. 55960.67 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......... kr. 1281.83 

b. bankavaxtabréfum ............ buer, 477.00 

c. innlánsskírteinum ........000. 0... 535.64 

d. sparisjóðsinnstæðu  .........0.. 0. 252.30 2496.77 
Kr. 58457 44 

I. Styrkur til ekkna sjómanna ........0%.0220 0 kr. 2550.00 

2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .......... 0 „kr. $1667.02 

bÞ. Bankavaxtabréf ......0..0.. - 7600.00 

c. Sparisjóðsinnstæða seen en nne 16640.42 rn 
I J ! >» 55907.44 

Kr. 58457.44 

Tollstjórinn í Reykjavík, 3. maí 1937. 

Jón Hermannsson.
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands fyrir árið 1936. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað: 

Sjóður í ársbyrjun: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga .............. kr. 

b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður 

Vextir af inneign í bönkum: o 

a. Áf innstæðu Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .... kr. 
2; 
ÞJ 

  

b. innstædu hins sameiginlega I 

190265.13 

672543.22 

17619.24 

25933.67 

Vextir af lånum (fallnir i gjalddaga å årinu, svo og dagv.): 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr. 

b. lánum úr hinum sameiginlega Bjargráðasj. 

Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum: 

8792.73 

2711.05 

a. Af bréfum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga ..... kr.  2032.95 

b. bréfum hins sameiginlega Bjargrådasjods 104,85 

Vextir af rikisskuldabréfi ..........000 0 

Ágóði á Kreppulánasjóðsbréfum Skagafjarðarsýslu 
Afborganir lána: 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr 

b. lánum úr hinum sameiginlega Bjargrådasj. 

c. Krepulánasjóðsbréfum ..... HR 

d. ríkisskuldabréfi ............. 

Útborgað: 

Kostnaður við sjóðinn ........0%000 00 

Útlán: 

a. Úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga ............ kr. 

b. Úr hinum sameiginlega Bjargráðasjóði ...... 

Til jafnaðar vöxtum og afborgunum greiddum með: 

a. Kreppulánasjóðsbréfum bænda ............. kr. 

hb. Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga 

Til jafnaðar tekjulið 6 .................. 

Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 .... kr. 

b. Ógreiddir vextir 1933 
c. 1934 vue. . 

d. 1935 ll 

e. 19836 ss. reereee 

f. Inneign í bönkum .........0....00... 

36222.27 

11200.00 

60.00 

62,50 

Samtals 

68900.00 

52950.00 

10215.00 

26710.00 

150.25 

406.46 

714.03 

1217.98 

1596.01 

459093.84 

Flyt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr 

1162808.35 

43552.91 

11503.78 

2137.80 

18.75 

325.00 

47544.77 

1267891.36 

2985.00 

121850.00 

36925.00 

325.00 
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192 Flutt kr. 625563.57 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ögreiddir vextir 1933 ............... . kr. 200.00 

b. 1934 .. BR 260.20 
Cc, 1935 ...... venerne 281.25 

d. 1936 enes eee 348,25 

e. Inneign i bonkum . 641038,09 En 
642327.79 

Samtals kr. 1267891.36 

B. Eignareikningur. 

A etiva 

I. Eign í ársbyrjun: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1997 BA kr. 450.25 

b. Ogreiddir vextir 1930 .....…. . … 340.00 

Cc. 1931 .......... verrrse 340.00 

d. 1932 ........ … . 1242,98 

e. 19383 ........... 279048 

f. 1934 ..... … HR 362548 

g 1935 ....... 1226.71   

NENNI HR 176886,94 

  

  

h. Í útlánum 
i. Kreppulánasjóðsbréf bænda ........ . 39620.00 

i. Kreppulánasjóðsbréft sveitarfélaga ... 1030.00 

k. Rikisskuldabréf .............. … . 375.00 

I. Inneign í bönkum „........... NI #7 7249.23 . a 
' kr 708177.07 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1931 ..... kr 250.00 

b. 1982 250.00 
c. 1033 00 AR rs. 1200.00 

d. 1934 . . 1260.20 

e. 1935 ......... A i416.25 

tf. Í útlánum ..c.000. HR 53765.00 

g. Í Krepppulánasjóðsbréfum bænda . 2330.00 

h. Inneign 1 bånkum ............ HAR 668 164 98638,29 

2. Eignaaukning á árinu ........…. . … a 54553,24 

Samtals kr. 1491368,53 

Passiva 

Eign i årslok: 

Í. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1997 AR kr, 150.25 

b. Ogreiddir vextir 1933 ................…. 106.46 

c. 1934 IR . 714.03 

d. 1935 see sseeerereree - 1217.98 

e. 1930 1596.01 

f. Í útlánum HR HR 209564.67 

Flyt kr. 213949,40
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Flutt kr. 213949.40 192 
s. Kreppulánasjóðsbrét bænda ................ 49870.00 

h. Krepppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ......... 13740.00 

i. Ríkisskuldabréf ........0..... 0 312.50 
1 EN (Ås Í Cy c 5900: i. Innstæða í bönkum ......00000 00. 159093.84 kr. 736965.74 

Il. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Ógreiddir vextir 1933 lll kr. 200.00 

b. 1934 lo 260.20 
Cc. 1935 lo 281.25 
d. 1936 s.0s0seeeeeeerereneee 548.25 

e. Í útlánum .....00...0.. eeveevevreee 95515.00 

f. Kreppulánasjóðsbrét bænda ................ 2560.00 

s. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga .......... 14000.00 
tm i FN r 2 IQ NC h. Innstæða í bönkum .......0.0.0.0 00 641038.09 754409.79 

Samtals kr. 1491368.53 

Reykjavík, 11. september 1937. 

F. h. Bjargráðasjóðsstjórnarinnar 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 193 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar fyrir árið 1935. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. ári: 

a. Veðdeildarbrét (........... kr. 4100.00 

b. Lån gegn fasteignaveði .........00.. 81850.00 
» “ ai tr 189 OC c. Bankainnstæða .......0.0. en nne 11682.99 kr. 97632.99 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........00 0 kr. 162.00 

b. fasteignaveðslánum .........0.000.0 0... 4112.62 

Cc. bankainnstæðu .............0. 00 295.91 mn ve 
4570.53 

Kr. 102203.52 

Gjöld: 
I. Veittur styrkur Símoni Jóh. Ágústssyni 2... kr. 3600.00 

2. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabréf „......0.00..00 0. kr. 3100.00 

b. Lán gegn fasteignaveði .........00..0. 86850.00 
c. Bankainnstæða .........0.0.00 0. 8653.52 

98603.52 

Kr. 102203.52 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 29. marz 1937. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar fyrir árið 1936. 

Sjóður frá f. ári: 

a. Bankavaxtabréf ........ 

b. Lán gegn fasteignaveði 

c. Bankainnstæða 

Vextir: 

Tekjur: 

a. Af bankavaxtabréfum ................ 

b. fasteignaveðslánum ............ 

c. bankainnstæðu 2.............. 

Veittur styrkur Símoni Jóh. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ........ 

b. Lán gegn fasteignaveði 

c. Bankainnstæða „....... 

Gjöld 
Ágústssyni 

Í dóms- og Kkirkjumáldraðuneytinu, 6 

Friðgeir Bjarnarson. 

kr. 

kr. 

kr. 

3100.00 

86850.00 

8653.52 

139.50 

4092.50 

147.038 

3100.00 

87365.00 

8317.55 

april 1957. 

kr. 

Kr 

kr. 

Kr. 

98603.52 

4379.03 

102982,55 

1200.00 

98782.55 

102982,55 

199 REIKNINGAR TRYGGINGARSTOFNUNAR RIKISINS 

SLYSATRYGGINGARDEILD 

I. 

IT. 

TIT. 

IV. 

I. 

Reikningur yfir tekjur o 

ðgjöld 
Ríkissjóðstillag 

5 

Tekjur: 

Vextir 0... EEEEEEEEEEE 

Reksturshalli, sem dregst frá höfuðstól 

Bætur: 

1. Dånarbætur ........... 

2. Örorkubætur #2... 

3. Dagpeningar 20... 

4. Læknishjálp og lvt 

kr. 2924100.00 

20250.00 

13625.50 

7809.57 

Flyt 

kr. 

Kr. 

kr. 

kr. 

» øjøld Sjomannatryggingarinnar årid 1936. 

189323.00 

6148.62 

47252.10 

78435.02 

321158.74 

295785.07 

295785.07
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Flutt kr. 295785.07 

II. Innheimtulaun ...........00 00 6729.98 

III. Kostnaður: 
I. Sérkostnaður (læknisvottorð til Slysavarnatél.) kr. 1603.00 

9, Hluti af sameiginlegum kostnaåadi ............ 14040.69 ; 
18643.69 

Kr. 321158.74 

Reykjavík, 18. febrúar 1938. 

Brynj. Stefánsson. 

Pétur Halldórsson. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Iðntryggingarinnar árið 1936. 

Tekjur 

I. IðgjÖld 2... sr rr kreere kr. 193889.00 

Í. Vextir sunnier nerne eks eersrnne 4878.02 

HI. Reksturshalli, sem dregst frá höfuðstól ......20ererevrererer 21227.03 

Kr. 219994.55 

Gjöld: 

I. Bætur: 

1. Dánarbætur 2.......0. 00 knes kr. 15000.00 

9, Ororkubætur 00... kerenrennrnrn 53500.00 

3. Dagpeningar ........ 98754.71 

1. Læknishjálp og lyst 24094.19 kr. 191348.90 

Il. Innheimtulaun .........2. 00... eee ek ken ener k ker srekrkne 1028048 

HI. Kostnaður: 

1. Læknisvottorð 2... kr. 4210.09 

2. Hluti af kostnaði sameiginlegum 

Reykjavík, 18. febrúar 1958. 

Brvnj. Stefánsson. 

18305.17 

Kr. 219994.55 

Pétur Halldórsson.
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Efnahagsreikningur årid 1936. 

Eignir: 

Sjoødur sunnier nerne sneen 

Innstæða í bönkum: 

1. SparisjÓðir ........2.0.. kr. 159524.59 

2. Innlánsskírteini ........0.000. 0 109046.58 

Verðbrét: 

1 . Veðdeildarbréf, kaupverð .................… kr. 572441.50 
2. Ríkisskuldabréf, kaupverð ................. 12740.00 

ö. Bæjarskuldabréf með ríkisábyrgð .......... 73000.00 
t. Rafveituskuldabréf Reykjavíkurbæjar ...... 6000,00 

5. Bæjarskuldabréf Reykjavíkurbæjar ........ 3840.00 

6. Önnur skuldabréf 2... 43000.00 

Eftirstöðvar iðgjalda: 

1. Hjá Einari M. Jónassyni fyrrv. sýslumanni í 

Barðastrandarsýslu frá árunum 1925—1927 kr.  2451.80 

2. Aðrir innheimtumenn ..................... 1716.36 

Áhöld og húsgögn 

Skuldir: 

Innstæður innheimtumanna. Fyrirframgreiðslur „........... 

Ogreidd læknisvottorð ......0.0. 

Höfuðstóll: 

I. Sjómannatryggingin: 

Eign pr. 1. jan. 1936 200... kr. 1106037.62 

reksturshalli 1936 ............. FI 78435.02 

2. Iöntryggingin: 

Eign pr. 1. jan. 1986 Lo... kr. 114180.67 

rekstúrshalli 1936 200... 21227,53 

Reykjavík, 18. febrúar 1938. 

Brynj. Stefánsson. 

kr. 

Kr. 

kr. 

138764.69 

262571.17 

711021.50 

1168.16 

4400.00 

1120925.52 

1027602.60 

92953.14 

1120925.52 

Pétur Halldórsson.
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EMBÆTTI, SÝYSLANIR M. M. 

I. janúar var cand. jur. Páll Hallgrönsson allramildilegast skipaður sýslumaður 

í Árnessýslu. 

14. janúar var Oscar Totland starfsmaður hjá fiskimálanefndinni í Reykjavík, 

skipaður til þess að vera skreiðarmatsstjóri. 

28. janúar var Sigfús Einarsson tónskáld allramildilegast sæmdur prótessors- 

nafnbót 

8. februar var Jón læknir Steffensen allramildilegast skipaður prófessor í 

læknisfræði við Háskóla Íslands, frá í. þ. m. að telja. 

19. febrúar var sýslumanninum í Myra- og Borgarfjarðarsýslu, Guðmundi 

Björnssyni, allramildilegast veitt lausn frá embætti, frá 1. júní þ. á. að telja. 

8. marz var Ísak kennari Jónsson skipaður til þess að vera æfingakennari við 

Kennaraskólann í Reykjavík, frá 1. október f. á. að telja. 

17. marz var héraðslæknirinn í Ólafsfjarðarhéraði, Bjarni Guðmundsson, allra- 

mildilegast skipaður til þess að vera héraðslæknir í Flateyrarhéraði, frá 1. maí þ. á. 

að telja. 

22. marz var dómkirkjupresturinn í Reykjavík, séra Bjarni Jónsson, allra- 

mildilegast skipaður tl að vera vígslubiskup í Skálholtsbiskupsdæmi hinu forna. 

S. d. var Gísla héraðslækni Péturssyni allramildilegast veitt lausn frá héraðs- 

læknisembættinu í Eyrarbakkahéraði, frá 1. maí n. k. að telja. 

2. apríl var Ara Arnalds, bæjarfógeta á Seyðisfirði og sýslumanni í Norður- 

Múlasýslu, allramildilegast veitt lausn frá embætti, frá 1. júní n. k. að telja. 

5. apríl var Magnús kennari Ástinarsson skipaður skólastjóri við barnaskól- 

ann á Hofsósi, frá 1. október 1936 að telja. 

S. apríl var Jón Gunnlaugsson, aðstoðarmaður í alvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytinu, skipaður fulltrúi í sama ráðuneyti frá 1. s. m. að telja. 

10. apríl var Trausti Ólafsson efnafræðingur skipaður deildarstjóri iðnaðar- 

deildar rannsóknarstofnunar háskólans, og Árni Friðriksson fiskifræðingur deild- 

arstjóri fiskideildar sömu stofnunar. 

20. apríl var Einvarður Hallvarðsson skrifstofustjóri settur formaður og fram- 

kvæmdarstjóri í gjaldeyris- og innflulningsnefnd. 

28. april var héraðslækni í Höfðahverfishéraði, Jóhanni J. Kristjánssyni, allra- 
mildilegast veitt héraðslæknisembættið í Ólafsfjarðarhéraði, frá 1. maí þ. á. að telja. 

S. d. var Lúðvík Norðdal Davíðssyni lækni allramildilegast veitt héraðslæknis- 

embættið í Eyrarbakkahéraði, frá 1. maí n. k. að telja. 

1937
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8. maí var cand. jur. Jón Hallvarðsson allramildilegast skipaður til þess að 

vera sýslumaður í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, frá 1. júní þ. á. að telja. 

26. maí var sýslumaðurinn í Snæfelisness- og Hnappadalssýslu, Jón Stein- 

grímsson, allramildilegast skipaður til þess að vera sýslumaður í Mýra- og Borgar- 7 = . . o > 

fjarðarsyslu, frá Í. júní n. k. að telja. 

26. Júní var sýslumaðurinn í Ransárvallasýslu, Hjálmar Vilhjálmsson, allrar 

mildilegast skipaður tl þess að vera bæjarfógeti í Seyðisfjarðarkaupstað og syslu- 

maður í Norður-Múlaswslu, frá 1. júlí næstkomandi að telja. 

  

5. júlí var Árni Björn Árnason allræmildilegast skipaður héraðslæknir í Höfða- 

hverfishéraði, frá 1. þ. m. að telja. 

S. d. var sóknarprestur í Akureyrarprestakalli, séra Friðrik J. Rafnar, allra- 

mildilegast skipaður til þess að vera vígslubiskup í Hólabiskupsdæmi hinu forna 

9. Júlí var cand. theol. Jóhann Jóhannsson skipaður tilað vera kennari við gagn- 

fræðaskólann á Siglufirði, frá Í. júní þ. á. að telja. 

10. júlí var Arngrímur Kristjánsson kennari skipaður til að vera skólastjóri við 

Skildinganess- og Grímsstaðaholtsskóla, frá 1. september n. k. að telja. 

Vegna utanfarar forsætisráðherra Hermanns Jónassonar. hefir Hans hátign 

konungurinn falið fjármálaráðherra Eysteini Jónssyni að fara með forsætisráð- 

herrastörf Hermanns Jónassonar, eftir því sem þörf kynni að gerast, og jafnframt 

falið sama ráðherra að gegna öðrum embættisstörfum forsætisráðherra meðan hann 

er fjarverandi. 

  

  

15. júlí var héraðslækni Högna Björnssyni allramildilegast veitt lausn frá hér- 

aðslæknisembættinu í Ogurhéraði, frá 1. janúar 1938 að telja. 

9. ágúst var settur sóknarprestur í Stafholtsprestakalli í Myraprófastsdæmi, 

Bergur Björnsson, skipaður til þess að vera sóknarprestur í nefndu prestakalli. 

   
26. ágúst var sóknarprestur í Mælifellsprestakalli, séra vi H. Kvaran, 

skipaður til þess að vera sóknarprestur í Glaumbæjarprestakalli í Skagafjarðar- 

prófastsdæmi. 

14. september var Trausti Einarsson skipaður kennari í stærðfræði við mennta- 

skólann á Akureyri, frá 1. okt. þ. á. að telja 

15. september var Steingrímur Steinþórsson, búnaðarmálastjóri, settur deild- 

arstjóri búnaðardeildar rannsóknarstofnunarinnar 

S. d. voru þeir dr. ing. Jón Vestdal og Bjarni Jósefsson, efnafræðingur, skip. 

aðir starfsmenn iðnaðardeildarinnar; Sigurður Pétursson, gerlafræðingur, og Þórður 

Þorbjarnarson, fiskiðnfræðingur. settir starfsmenn þeirrar deildar: Finnur Guð- 

mundsson, náttúrufræðingur, skipaður starfsmaður fiskideildarinnar: Ingólfur Da- 

vidsson, magister, skipaður starfsmaður búnaðardeildarinnar; Hákon Bjarnason, 

skógræktarstjóri, settur starfsmaður þeirrar deildar.
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17. september var cand. jur. Jónas Thoroddsen settur til þess að þjóna bæjar- 

fógetaembættinu í Neskaupstað, frá 1. okt. þ. á. að telja. 

23. september var Árni Pálsson skipaður til þess að vera aðstoðarverkfræðingur 

vegamálastjórans, frá 1. okt. þ. á. 

24. september var héraðslækninum í Skipaskagahéraði, Ólafi Finsen, allramildi- 

legast veitt lausn frá embætti, frá 1. okt. þ. á. að telja. 

S. d. var bæjarfógeta í Neskaupstað, Kristni Ólafssyni, allramildilegast veitt 

legast veitt lausn frá embætti, frá 1. þ. m. að telja. 

28. september var Sigurjóni Jónssyni, héraðslækni í Svarfdælahéraði, allra- 

embætti, frá Í. janúar 1938 að telja. 

  

mildilegast veitt lausn f 

23. október var Steingrími Matthíassvni allramildilegast veitt lausn frá héraðs- 
læknisembættinu í Skipaskagahéraði, frá 1. nóvember að telja. en embætti þetta var 
honum alramildilegast veitt 28. september þ. á. 

29. október var Matthías Þórðarson allramildilegast sæmdur prófessorsnafnbót. 

5. d. var Guðmundur G. Hagalín alramildilegast sæmdur prófessorsnafnbót. 

10. desember var Daníel Þórarinsson, Laugavegi 76 í Reykjavík, settur til þess 
að vera dyravörður í Stjórnarráðinu. 

IS. desember var Árni Árnason, Í éraðslæknir í Olafsvíkurhéraði, allramildileg- 
ast skipaður til þess að vera hóraðslæk 

1 
knir í Skipaskagahéraði. 

Vegna utanfarar forsætisráðherra Hermanns Jónassonar. hefir Hans hátign 
konungurinn falið fjármálaráðherra Eysteini Jónssyni að fara með forsætisráðherra- 
störf Hermanns Jónassonar eftir því sem þörf kynni að gerast, og Jafnframt falið 
sama ráðherra að gegna öðrum embættisstörfum forsætisráðherra meðan hann er 
fjarverandi. 

#1. desember skipaði dómsmálaráðherra cand. juris Alfred Gislason til bess ad 
vera lögreglustjóri í Keflavík. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 
Hans hátign konungurinn hefir allramildilegast sæmt þá heiðursmerki Fálka- 

orðunnar, sem taldir eru hér á eftir: 

Stórriddarakross með stjörnu: 

lo. Júlí. Rithöfund og blaðamann Einar Fors Bergström, Stockholm 
I. des. Prófessor Magnús Helgason, Reykjavík. 

Stórriddarakross: 

19. jan. Forlagsboghandler Halfdan Jespersen, Kaupmannahöfn. 
8. febr. Oberst Frantz Oscar Jörgensen, Kaupmannahöfn. 
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S. febr. Direktör Robert Heinrich Ahlf, Westermúnde. 

7. marz. Leikara Poul Hagen Reumert, Kaupmannahöfn. 

13. júní. Skrifstofustjóra Emil Valdemar Holmblad, Kaupmannahöfn. 

1. des. Fyrrv. Alþingisforseta Benedikt Sveinsson, Reykjavík. 

S. d. Fyrrv. Alþingisforsela Halldór Steinsson, Reykjavík. 

S. d. Fyrrv. borgarstjóra Knud Zimsen, Reykjavík. 

S. d. Framkvæmdarstjóra Tómas Tómasson, Reykjavík. 

S. d. Framkvæmdarstjóra Gustav Leonard Klemming, Stockholm. 
S. d. Rithöfund Christian Gjerlöft, Þrándheimi. 

S. d. Þjóðþingismann, garðyrkjumann J. GC. A. Garlsen-Skiðdt, Odense. 

Riddarakross: 

S. febr. Overofficiant H. Bönnelveke, Kaupmannahöfn. 
9. apríl. Professor, dr. theol. N. H. S. L. Mosbech, Kaupmannahöfn. 

S. d. Ritstjóra Niels Grunnet, Kaupmannahöfn. 

S. d. Framkvæmdarstjóra Martin Solemdal, Bergen. 

29. apríl. Rektor Einer Emmanuel Andersen, Kaupmannahöfn. 

13. júní, Aðalforstjóra Israd Felix Malby, Eskilstuna. 

S. d. Rithöfund Gustav Buckheim, Berlín. 
„des. Bókavörð Benedikt Jónsson, Húsavík. 

d. Útgerðarmann Bjarna Ólafsson, Akranesi. 

d. Hreppstjóra Davíð Þorsteinsson, Arnbjargarlæk. 

d. Yfirlögregluþjón Erling Pálsson, Reykjavík. 

d. Hreppstjóra Guðmund Árnason, Múla. 

d. Kaupmann og bæjarfulltrúa Guðmund Ásbjörnsson, Reykjavik. 

d. Præp. hon. séra Guðmund Einarsson, Mostelli. 

d. Kaupmann Helga Magnússon, Reykjavík. 

d. Kennara Íngimar Eydal, Akureyri. 

d. Verksmiðjueiganda Jóhannes Reykdal, Hafnarfirði. 

d. Verksmiðjustjóri Jónas Þór, Akureyri. 

d. Bónda Magnús Jónsson, Klausturhólum. 

d. Sjálfseignarbónda Magnús Þorláksson, Blikastöðum. 

d. Hreppstjóra Pál Jónsson, Stóruvöllum. 

d. Hreppstjóra Pétur Þórðarson, Hjörsey. 

d. Prófessor og tónskáld Sigfús Einarsson, Reykjavík. 

d. Brunamálastjóra Sigurð Björnsson, Reykjavík. 

d. Forstöðumann Söfnunarsjóðsins, séra Vilhjálm Briem, Reykjavík. 

d. Lækni Laurits Christian Djörup, Kaupmannahöfn. 

d. Skrifstofustjóra í Hambros Banka O. Bendix, London. 

d. Kanslisekreter Niels Hellenius, Stockholm. 

d. Tónskáld Patrik Vretblad, Stockholm. 

d. Barónsfrú Ásta von Jaden, Vínarborg. Þ
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ERLEND HEIÐURSMERKI 

26. jan. veitti Hans hátign konungur allrahæst leyfi vicekonsúl Þormóði Evjólfs- 

syni til að bera riddarakross 2. gr. St. Olavsorðunnar. 

7. maí veitti Hans hátign konungur allrahæst leyfi forseta Íþróttasambands Ís- 

lands. Benedikt G. Waage, til að bera heiðursmerki Olympiuleikanna af Í. fl.
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Þann I. jan þ. á. var norska vísikonsúlatið á Patrekstirði lagt niður og 

  

heyrir embættisumdæmi þess fyrst um sinn undir norska aðalkonsúlatið í Reykja- 

vík. 

Bowering viðurkenndur Þbrezkur aðal- 

   
   
    

  

ÅD . hefir verið viðurkenndur norskur 
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r sem útsendur sænsl 
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nextið 
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engjum med    Siemenss Hi 

mikilli deyfingu i 

bann 21. mai 19: 

  

1 var Árna Grimssyni, Barånsstig 30, Reykjavík, veitt einka- 

leyfi nr. 91 á aðferð til þess að framleiða steyptar plötur úr mosa og sementsblöndu
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bann 31. mai 1937 var Wilhelm Adolf Persson, klædskerameistara, Kungsgatan 

33, Stokkhålmi, veitt einkaleyfi nr. 92 å útbúnaði á buxum. 

Þann 31. mai 1937 var Gunnar Larsen Whist, framkvæmdarstjåra, Oslo, veitt 

einkaleyfi nr. 93 á vél til að skrúfvinda strendan vir. 

Þann 31. mai 1937 var John Frederick Ward, efnafræðingi, London, veitt einka- 

leyfi nr. 94 á aðferð til framleiðslu á olíum með Þbætiefnum úr fisklifur, einkum 

heilagfiski. 

Þann 12. júli 1937 var Hannesi Sigurðssyni, bónda, Vestmannaeyjum, veitt einka- 

leyti nr. 95 á útbúnaði á fjósbásum. 

Þann 27. júlí 1937 var Francis Morris Hamilton, verkfræðingi, The Manor House, 

Wilerby, East Yorkshire, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 96 á bættum aðferðum og 

áhaldi við olíuvinnslu. 
Þann 12. nóvember 1937 var Johan Marten Pehrson, búfræðingi, og Ragnar 

Victor Pehrson, verkfræðingi, Stokkhólmi, veitt einkaleyfi nr. 97 á aðferð við vinnslu 

á fiski, hvalkjöti eða öðru fitukenndu efni. 

Þann 14. desember 1937 var Jóhanni Hanssvni, vélsmið, Seyðisfirði, veitt einka- 

leyfi nr. 98 á fiskilóðavindu. 

 






