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notkun hans, svo og um fána hafnsögumanna .... 55 

Fasteignir, mat, kaup, sala. 

3 6. jan. Lög um fasteignamat ........0..000 5—8 

17 13. jan. Løg um heimild fyrir rikisstjornina til bess ad kaupa 

Reykhóla .......0202200 000 26 

18 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta 

úr landi jarðarinnar Eyrar við Ingólfsfjörð ........ 27 

47 11. juni Lög um fasteignasölu ..........00%0000 000 72—74 

Fiskveiðar, fiskveiðasjóður. 

67 S. d Lög um skipun nefndar til að rannsaka hag og rekstur 
togaraútgerðarinnar og gera tillögur um það mál .. 96—97 

77 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 46 19. mai 1930, um fisk- 
veiðasjóð Íslands ............).0. 000 119— 120 

95 S. d. Lög um skattgreiðslu útgerðarfyrirtækja Íslenzkra 
botnvörpunga ..........22%2200 0 214—215 

99 S. d Lög um Fiskveiðasjóð Íslands .......000000000. 224—227 

Fjárlög, fjáraukalög. 
2 6. jan. Fjáraukalög fyrir árið 1936 .........0..0.0 0. 1—3 

7 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1935 ......00..00 0 11—17 
89 11. júní „Fjörlög fyrir árið 1939 .......0..200 0000 149—206 
92 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1936 ......0000200 0 208—215 

94 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1937 ......0....00 0 215 

Fóðurmjöl. 

49 S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina tl að veita sér- 

leyfi til fóðurmjölsvinnslu úr þangi .............. 76 

Fræðslumál. 

60 S. d Lög um húsmæðrafræðslu í sveitum ................ 83—85 

Gerðardómur. 
ðð 17. marz Lög um að ágreiningur milli útgerðarmanna botn- 

vörpuskipa og sjómanna um kaupkjör skuli lagður 

i gerd ..........0000 00 57—-58



  

  

     

        

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

39 6. maí Lög um að ágreiningur milli Eimskipafélags Íslands 

h/f og Skipaútgerðar ríkisins o. fl. annarsvegar og 

Stýrimannafélags Íslands hinsvegar skuli lagður í 
SUE ER EREREE 6263 

Hafnarfjörður. 

11 26. maí Lög um bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðar- 

kattpstað 20.20.0020 en nr erkrsnnne 66 

Hafnargerd. 

23 13. jan. — Lög um hafnargerð á Suðureyri .....0.00.. 0. 32 —ðð 

21 Ss. d. Lög um hafnargerð á Hofsósi ......0000 0. öð —38 

08 (11. júní Lög um hafnargerð á Raufarhöfn .......0.0. 000... 97— 100 

Háskólinn. 
29 Sd. Auglýsing um breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Ís- 

lands 2... ener nnnes 54 

Heilbrigðismál. 

16 13. jan. | Lög um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á 
fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt 21—26 

54 11. júní Lög um breyting á lögum nr. 24 31. maí 1927, um rann- 

sókn banameina og kennslu í banameina- og lif- 

færafræði ............. 

12 (20. ágúst — Tilskipun um gerð og afgreiðslu sérlyfja 

Hitaveita. 

ti 14. maí Lög um heimiid fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgj)- 

ast fyrir Reykjavíkurkaupstað lán til hitaveitu 64 

Hrafntinna. 

57 11. júní „Lög um einkaleyfi til 25 flytja út hrafntinnu og selja 

hana á erlendum markaði ......0.000 0. 61 — 82 

Hreppstjórar. 

85 S. d. Lög um laun hreppstjóra og aukatekjur m, fl ...... 143 144 

Húsmæðrafræðsia. 
60 S. d. Lög um húsmæðrafræðslu í sveitum ................ 83—85 

fðnaður, iðnaðarnám. 

70 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita 
einkaleyfi til að flytja út mó og vörur unnar úr MÓ 

og selja á erlendum markaði 2....000... 1010 102 

79 S. d. Lög um einkaleyfi til að vinna þilplötur o. fl. úr ís- 

lemzku torfi ..........0. 00 106 

19 S. d. Lög um einkaleyfi til þess að flytja út og selja erlendis 

íslenzkar sælgætisvörur, blandaðar fisklýsi og jurta- 

EfNUM 0200 129
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 11. juni Lög um breyting á lögum nr. 27 1. febr. 1936, um iðn- 

aðarnám .......... HI IRIA 219—220 
100 S, d. Lög um iðnaðarnám ........0..000. 000 221 238 

Kirkjumál. 

63 S. d Lög um breyting å lågum nr. 45 16. nåv. 1907, um 

skipun prestakalla ......0..0.000.0 2. 91 

Landbúnaður. 
19 13. jan. Lög um sauðfjárbaðanir ........0.0.0.0.0.. 0... 21—29 

25 S. d. Lög um stuðning til handa bændum, er tjón hafa beðið 

af völdum mæðiveikinnar ............0.000 0... 38 —39 
26 S. d. Lög um bændaskóla ........020.02 2000. 410 —42 

45 27. maí Lög um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og 

stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni .. 6771 

52 11. juni Log um framlenging å gildi laga nr. 90 19. júní 1933, 
um útflutning á kjöti ..........0.000 020 78 

49 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita sér- 
leyfi til fóðurmjölsvinnslu úr þangi .............. 76 

Låntaka. 
42 14. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka 

lán suse ener en reen eneee 64—65 

Laun. 

85 11. juni Lög um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl. ...... 143— 14 

87 Ss. d. Lög um breyting á lögum nr. 7L 28. nóv. 1919, um laun 

embættismanna ...........0..00 0. 147—148 

Lax- og silungsveiði. 

98 13. jan. Lög um breyting á lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- 

og silungsveiði .........0...00.0..0 00. öð 

30 11. juni Lög um breyting á lögum nr. 28 13. jan. 1938 (Lax- og 
silungsveiði) .......0.2.0..000. 000 Ti 

105 - 26. júní „ Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 61 23. júní 1932, 
um lax- og silungsveiði .......0..00..0 0. 239 

Ljósmæður. 

86 11. júní „Lög um lífeyrissjóð ljósmæðra ........0..0...... 145 147 

Lyf. 

112 20. ágúst Tilskipun um gerð og afgreiðslu sérlyfja ............ 219—250 

Lögreglusamþvkktir. 

88 „11. júní Lög um breyting á lögum nr. 1 3. jan. 1890, um lög- 

reglusamþykktir fyrir kaupstaðina ............... 148
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Milliríkjasamningar. 

34 925. febr. Auglýsing um viðbótarákvæði við samning við Stóra- 
Bretland um framsal afbrotamanna, frá 31. marz 1873 37 

36 5. april Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Svíþjóðar 
til þess að komast hjá tvísköttun á tekjum og eignum 59—-60 

38 99. apríl Auglýsing um, að samningurinn, sem prentaður er sem 

fylgiskjal með lögum nr. 76 31. desember 1937, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast 

gildi ákvæðin í milliríkjasamningi 3. marz 1937, um 

slysabætur, sé í gildi gengin .......0.2000. 000... 61 
102 14. júní Auglýsing um yfirlýsingu milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samkynja hlut- 

leysisákvæði .........02.0 0. 233—237 

106 2. ågust  Auglysing um verzlunarsamning milli Íslands og Haiti 240—241 

Mór. 
70. 11. jåni Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita 

einkaleyfi til að flytja út mó og vörur unnar úr mó 

og selja á erlendum markaði ............0.00.... 101— 102 

Mæðiveiki. 
25 13. jan. Lég um stuðning til handa bændum, er tjón hafa 

beðið af völdum mæðiveikinnar .................. 38—-39 
45. 27. mai Lög um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og 

stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni. 67— 71 

Námulög. 

107 2. sept. Bráðabirgðalög um breyting á og viðauka við námu- 
lög, nr. 50 30. Júlí 1909 .....000000 00 en 211—242 

Ófriðarráðstafanir. 
108 28. sept. Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í 

Norðurálfti 20... envee 949—-943 

Prestaköll. 
63 (11. júní Lög um breyting á lögum nr. 45 16. nóv. 1907, um 

skipun prestakalla ......0..0.00002 0000 91 

Raufarhöfn. . 
68 S. d Lög um hafnargerð á Raufarhöfn .................. 97 —100 

Rekstrarlánafélög. 

98 S. d Lög um rekstrarlánafélög ..........0).. 0... 222—224 

Ríkisábyrgð, ríkislán. 

41 14. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgj- 

ast fyrir Reykjavíkurkaupstað lán til hitaveitu 64
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121—128 

Nr. " Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

42 14. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka 
lån 2... en tsekne 64—65 

Rikisborgararéttur. 

ið 11. júní Lög um veiting ríkisborgararéttar .................. 108—109 

Ríkisreikningur. 

8 6. jan. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1935 18 

82 11. júní Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1936 140 

Ríkisstjórn. 

33 18. febr.  Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn sé falin á hend- 
ur ríkisarfa í fjarvist konungs .................… 56 

37 13. april Auglýsing um breyting, um stundarsakir, å allrahæst- 
um urskurdi 29, desember 1924, um skipun og skipt- 

ing starfa rådherra o. fl. senere eeennee 61 
58 TI. júní Lög um breyting á lögum nr. 17 3. okt. 1903, um aðra 

skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands ............ 82 

101 14. júní „ Opið bréf um að hans konunglega tign Knud, Íslands 

prins og Danmerkur, sé settur ríkisstjóri ........ 235 

103 17, juni — Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn 
heim aftur og tekinn við ríkisstjórn .............. 238 

110 6. des. Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn sé falin á 

hendur ríkisarfa í fjarvist konungs .............. 247 

111 10. des. Konungleg auglysing um að konungur sé kominn 

heim aftur og tekinn við ríkisstjórn „........... 248 

Samvinnufélög. 

71. 11. juni Lög um byggingarsamvinnufélög ....,.............. 102— 105 
7: S. d. Lög um breyting á lögum nr.46 13. júní 1937, um sam- 

vinnuféldg 22... venerne „ 106— 107 

Sérleyfi. 

49 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita sér- 

leyfi til fóðurmjölsvinnslu úr þangi ............. . 16 

Siglingar, skip. 

11 13. jan. | Lög um viðauka við lög nr. 104 23. júní 1936, um at- 
vinnu við siglingar á íslenzkum skipum .......... 20 

27 S. d. Lög um vátryggingarfélög fyrir vélbáta ............ 13—52 

33 17. marz Lög um að ágreiningur milli útgerðarmanna botnvörpu- 

skipa og sjómanna um kaupkjör skuli lagður í gerð ðí —Öð8 
39 6. mai Lög um að ágreiningur milli Eimskipafélags Íslands 

h/f og Skipaútgerðar ríkisins o. fl. hinsvegar skuli 

lagður í gerð .......00.0... 0 62— 63 

14 (11. júní „ Lög um löggilta niðurjöfnunarmenn sjótjóns ...... 107—108 
78 S. d. Lög um eftirlit með skipum
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

97 | 11. júní „Lög um breyting á lögum nr. 104 23. júní 1936, um at- 
vinnu við siglingar á íslenzkum skipum .......... 221—222 

Siglufjörður. 

59 S. d Lög um breyting á lögum nr. 58 frå 28. nóv. 1919 um 
breytingar á lögum nr. 30 22. nóv. 1918, um bæjar- 
stjórn á Siglufirði ...........00000. 000. 83 

Síld, síldarverksmiðjur. 

1 ð. jan. Lög um síldarverksmiðjur ríkisins ................ 13 
4 6. jan. Lög um breyting å lågum nr. 125 31. des. 1935, (Ut- 

flutningsgjald af síld 0. fl) .......00000 00. 8—9 
10 13. jan. Lög um að reisa síldarverksmiðju á Raufarhöfn og 

aukningu við síldarverksmiðjur ríkisins á Siglu- 
firði ........000202 0 19—-20 

43 | 19. maí | Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um síldar- 
verksmiðjur ríkisins ennen serene 65 

58 S. d. Lög um mat á matjessild og skozkverkaðri síld 18—79 

Sjótjón, sjá siglingar. 

Skattar, tollar. 

6 6. jan. Lög um breyting á lögum nr. 132 31. des. 1935, um við- 
auka við og breytingar á lögum nr. Í1 2. júní 1933, 

um Þbráðabirgðaverðtoll .......... BI IIÐIR 10 

9 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1995, um tekju- 
skatt og eignarskatt ..........2.2.0.. 000... . 19 

36 5. april | Auglysing um samkomulag milli Íslands og Svíþjóðar 
til bess ad komast hjå tviskåttun å tekjum og eign= 
um ...... FR HANA renerne, … . 539—60 

48 | 11. júní „Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að inn- 
heimta ýms gjöld 1939 með viðauka ............ 75 

31 S. d Lög um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1998, 
um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands 77 

öð S. d. Lög um framlenging á gildi laga um verðtoll og bráða- 
birgðaverðtoll ............00..00 0 80 

61 S. d Lög um breyting á lögum nr. 30 19. juni 1922, 

(Skemmtanaskattur) ......0...0000 00 86 
65 S. d. Lög um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl. 91—95 
66 S. d. Lög um vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað 95 
81 S. d. Lög um heimild til að lækka aðflutningsgjald á nokkr- 

um vorum „20... 140 

91 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um 
stimpilgjald og lögum nr. 25 9. jan. 1935, um við- 
auka við þau .......0..000 0... 207 

93 Sd Lög um skattgreiðslu útgerðarfyrirtækja íslenzkra 

botnvörpuskipa .......022.00 0. 214 215
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

64 (11. júní 

26 13. jan. 

109 14. nåv. 

38 29, april 

80 11. juni 

5 6. jan. 

37 13. april 

58 11. juni 

Skip, sjå siglingar. 

Skipulag. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 27. juni 1921, um 
skipulag kauptúna og sjávarþorpa ............. 

Skólamál. 
Lög um bændaskóla ........0000 00. 

Skuldaskilasjóður. 

Lög um breyting á lögum nr. 5 14. april 1937, um 

breyting á lögum nr. 99 3. maí 1935, um skulda- 

skilasjóð vélbálaeigenda ........0000. 0000. 

Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 99 3. maí 1935, 
um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda ................ 

Slysabætur. 

Auglýsing um að samningur, sem prentaður er sem 

fylgiskjal með lögum nr. 76 21. desember 1937, um 
heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast 

gildi ákvæði í milliríkjasamningi 3. marz 1937, um 

slysabætur, sé í gildi genginn ...........0..0.0... 

Stéttarfélög. 

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur ................ 

Stimpilgjald. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um 
stimpilgjald .........000 20 040 

Stjórnarráðið. 

Auglýsing um breyting, um stundarsakir, á allrahæst- 

um úrskurði 29. desember 1924, um skipun og 
skipting starfa ráðherra 0. fl. .....0000. 0 

Lög um breyting á lögum nr. 17 3. okt. 1903, um aðra 
skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands ............ 

Sveitarstjórnarmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 69 31. des. 1937, um tekj- 
ur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlit með fjárstjórn 

bæjar- og sveitarstjórna ........2..00 00... 

Lög um breyting á lögum nr. 81 23. júní 1936, um sveit- 

arstjórnarkosningar ...........200.00. 000. 

Lög um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunar- 

sjóðs bæjar- og sveitarfélaga .............00.... 

130 -139 

82 

142 

216 —219
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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

108 

34 

36 

öð 

102 

106 

90 

28 

28. sept. 

25. febr. 

5. april 

22. april 

14. juni 

2. ågust 

11. juni 

S. d. 

S. d. 

S. d. 

13. jan. 

Styrjaldarrådstafanir. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir rikisstjornina til ym- 
islegra ráðstafana vegna yfirvofandi syrjaldar í 
Norðurálfu ..... FRIÐI AIR 

Tollar, sjá skattar. 

Togaraútgerð, sjá fiskveiðar. 

Utanríkismál. 
Auglýsing um viðbótarákvæði við samning við Stóra- 

Bretland um framsal afbrotamanna, frá 31. marz 
1878 seseeeeeeeeneeeneennnenensesrsrnerennennne 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Svíþjóðar, 

til þess að komast hjá tvísköttun á tekjum og eign- 
UR 0000 REESE REEDERSEESSESEEEDSEREDEDES 

Auglýsing um að samningur, sem prentaður er sem 
fylgiskjal með lögum nr. 76 21. desember 1937, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast 
gildi ákvæðin í milliríkjasamningi 3. marz 1937, um 

slysabætur, sé í gildi genginn .................... 
Auglýsing um yfirlýsingu milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samkynja hlut- 

leysisákvæði ............... AIR … 

Auglysing um verzlunarsamning milli Íslands og Haiti 

Utflutningur. 
Lög um framlenging á gildi laga nr, 90 19. júní 1933, 

um útflutning á kjöti ...........020 0000 
Lög um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja 

hana á erlendum markaði ............0..00.0.... 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita 

einkaleyfi til að flytja út mó og vörur unnar úr mó 
og selja á erlendum markaði .................... 

Lög um einkaleyfi til þess að flytja út og selja erlendis 

íslenzkar sælgætisvörur, blandaðar fisklýsi og jurta- 
efnum 

Útlendingar. 

Lög um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl. 

Vatnalög. 

Lög um breyting á vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

Veiði. 

Lög um breyting á lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- 

og silungsveiði .........0.%.0.0 0 

212—243 

1 

59—60 

61 

233—237 
240—241 

81—82 

101—102 

129 

94—95 

206—207
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

ö0 í 11. júní Lög um breyting á lögum nr. 28 13. jan. 1938, (Lax- 
og silungsveiði) ..........2.000 0. 77 

105 26. jåni  Brådabirgdalåg um viðauka við lög nr. 61 23. júní 1932, 
um lax- og silungsveiði .....2.000.00 00 238 

Vélbátar, sjá siglingar, skip. 

Verzlun, verzlunarstaðir. 
14 13. jan. — Lög um löggilding verzlunarstaðar við Þaralátursfjörð 22 
öf 11. jåni Lög um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja 

hana á erlendum markaði .........0...000 0000... 81--82 
70 S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita 

einkaleyfi til að flytja út mó og vörur unnar úr mó 
og selja á erlendum markaði ........0...00 000... 101—-102 

79 S.d Lög um einkaleyfi til þess að flytja út og selja erlendis 

islenzkar sælgætisvörur, blandaðar fisklýsi og jurta- 

efnum 0... 129 
106 2. ágúst Auglýsing um verzlunarsamning milli Íslands og Haiti 240—241 
108 | 28. sept. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í 
Norðurálfu ........0..0000 0 242—243 

Vestmannaeyjar. 
66 | 11. júní | Lög um vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað 95 

Vinnudeilur. 
80 S.d Lög um stéttarfélög og vinnudeilur ................ 130—139 

Vörumerki. 
13 13. jan. - Lög um breyting á lögum nr. 43 13. nóv. 1903, um vöru- 

merki 0. FR 21 

Þangmjöl. 

49 (11. júní Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita sér- 

leyfi til fóðurmjölsvinnslu úr þangi .............. 16
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LÖG I 
5. jan. 

um síldarverksmiðjur ríkisins. 

  

   
Vér Christian hinn Vinda og 

Gauta, hertosi erski, "Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum k unnug t:; Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
17 
vVOTI 

  

I. gr, 

Hver sá, er reisa vill eða stækka síildarverksmiðjur hér á landi, skal hafa til 

þess leyfi ríkisstjórnarinnar. 
9 gå 2. gr. 

Ríkissjóður hefir að öðru jöfnu forkaupsrétt að síldarverksmiðjum þeim, sem 

nú eru í landinu eða siðar kunna að verða reislar. 

Síldarverksmiðij 

samkv. lögum þessu 

kann að eignast, skulu reknar    

  

sildarverksmi    5 mönnum, kosnum hlutbun« 
< 

    

inni kosningu í sameinuðu í senn. tjórnin kys sér sjálf 

formann. 

  

Yfirstjórn verksmiðjanna er í höndum verksmiðjustjórnar. Hefir hún aðsetur og 

varnarþing á Siglufirði, kúlu stjórnarnefndarmenn hafa bar fast aðsetur þann 

  

hluta ársins, sem j eru reknar, nema þeir séu 

verksmiðjanna. Afvinnumálaráðherra setur stjórninni erindi 

hennar og endur: 

  

verksm 

  

jarverandi 1 erindum 

og ákveður laun      

  

oðenda. 

Til þess að skuldbinda verksmiðjurnar þarf undirskrift þriggja stjórnarnefnd- 

armanna. 
Stjórn verksmiðjanna ta    mkvæmdarstjóra, er hefir á hendi daglega 

J € fæ 

  

stjórn verksmiðjanna og með rekstrinum. Annast hann sölu afurðanna í 
samráði við stjórnina. 

Framkvæmdarstjóri hefir prókúruumboð fyrir verksmiðiurnar og skuldbindur 

þær eftir reglum um prókúru, að svo n gi ákveðið. 

  

leyti sem öðruvísi er ei 

Stjórn verksmiðjanna ákveður með erindisbréfi starfsvið framkvæmdarstjóra 

  

>, ST. 

Endurskoðendur verksmidjanna séu brir, skipadir af atvinnumålarådherra 

eftir tilnefningu þriggja stærstu þingflokkanna, tl eins árs í senn. 

  

6. gr. 

Verksmiðjustjórninni er óheimilt, án samþykktar Alþingis. að auka við verk- 

smiðjurnar nýjum vélum eða mannvirkjum umfram það, sem nauðsynlegt er til þess 

að tryggja öruggan og hagfelldan rekstur þeirra vinnslutækja, sem fyrir eru. 

Til alhra meini háttar framkvæmda skal jafnan leita samþykkis ráðherra og leggja 

fyrir hann ýtarlega greinargerð og kostnaðaráætlun. 

   

  

Reykjavík, Bíkisprentsmiðjan Gutenberg.
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7. gr. 

Ríkissjóður ber eigi ábyrgð á beim skuldum, sem sildarverksmidjur rikisins 
stofna til eftir 31. des. 1937, nema heimild sé veitt til bess af Albingi. 

S. gr. 

Nú er ríkissjóður eigandi sildarbræðslustöðvar, og er ríkisstjórninni þá heim- 
ill að selja bana samvinnufélagi sildveiðimanna, ef slíkur félagsskapur æskir kaup- 
anna og setur tryggingar, er ríkisstjórnin tekur gildar, enda hafi Alþingi lagt sam- 
Þykki sitt á söluna. Ennfremur er það skilyrði fyrir slíkri sölu, að þátttaka í sam- 

vinnufélaginu sé almenn, bæði meðal útgerðarmanna og sjómanna. 

9. gr. 

Verksmiðjurnar kaupa ekki síld af framleiðendum, nema með sérstakri heimild 
frá atvinnumálaráðherra, en taka við henni til vinnslu fyrir þeirra reikning. 

10. gr. 
Áður en starfræksla verksmiðjanna hefst, skal stjórn þeirra gera samnings 

við þá útgerðarmenn, er óska að fá verksmiðjunum afla sinn Hl vinnslu, svo og 
um tölu veiðiskipa. Ganga samningsbundnir viðskiptamenn fyrir öðrum um mót- 
töku síldar. Skal áætlun um viðskiptamagnið vera fyrir hendi fyrir 15. maí ár 
hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra innan viku, í samráði við stjórn verk- 
smiðjanna, með bliðsjón af hinu áætlaða viðskiptamasgni, hvort verksmiðjurnar 
verða reknar það ár. 

Nú verður meira framboð á síld tl bræðslu en sýnilegt er, að verksmiðjurnar 
geli unnið, og getur þá stjórn verksmiðjanna ákveðið, hve mikið verði tekið tl 
vinnslu af hverjum framleiðanda, enda sé framleiðanda tilkynnt það svo fljótt 
sem verða má, ef ekki er hægt að taka þá síld til vinnslu, sem hann óskar að fá 
lagða inn í verksmiðjurnar. 

11. gr. 
Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar síldar, sem tekin er af þeim til 

vinnslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hér segir: 
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekslrarkostnaði, þar með taldir vextir 

af stofnkostnaði, eins og hann er á hverjum líma. 
2. Afborgun af stofnkostnaði síldarverksmiðjanna, svo sem um er samið á hverj- 

um tíma við lánveitendur eða ríkissjóð. 

3. Ekki minna en 2% fyrningargjöld af búsum og mannvirkjum og 5% af vélum 
og áhöldum. 

4. 5% gjald í varasjóð. 
Við afhendingu síldarinnar Hl vinnslu má greiða eigendum hennar allt að 85% 

af áætlunarverði síldarinnar nýrrar, ákveðnu samkvæmt þessu og með hliðsjón af 

9. gr. Komi það í ljós, er allar afurðir verksmiðjanna hafa verið seldar, að andvirði 

afurðanna meira en hrökkvi fyrir útgjöldum þeim, sem talin eru upp í í 4. lið þess- 
arar greinar, ásamt þeim hluta áætlunarverðsins, sem sreiddur hefir verið Hl þeirra, 
sem lagt hafa inn síld til vinnslu, og fyrir tilsvarandi hluta af andvirði keyptrar síld- 

ar, skal því, er þá kann að vera eftir, skipt í réttu hlutfalli við síldarmagn mill þeirra, 

er lagt hafa inn síld hl vinnslu, og verksmiðjanna sjálfra, er teljast eigendur þeirrar 
síldar, sem keypt hefir verið á fast verð við afhendingu. 

12. gr. 
Sildarverksmiðjum ríkisins skal skylt að selja samvinnufélögum, bæjarfélög- 

um, hreppsfélögum og búnaðarfélögum það af síldarmjöli, sem slík félög panta 
fyrir 30. september ár hvert.



Hámarksverð á síldarmjöli tl samvinnufélaga, bæjarfélaga, hreppsfélaga og 

búnaðarfélaga ákveður ríkisstjórnin ár hvert, að fengnum tillögum verksmiðju- 

stjórnar og með hliðsjón af kostnaðarverði og markaðsverði, enda hafi félögin 

pantað fyrir 30. september það af síldarmjöli, sem þau telja sig þurfa og síldar- 

bræðslurnar geta látið af höndum. Skulu félögin skyld að hafa leyst út pantanir 

sínar í síðasta lagi 10. nóv. það ár, sem þær eru gerðar. 

Félögin mega aðeins láta síldarmjölið af hendi til notkunar innanlands. Brot 

á móti þessu varða sektum frá 1000 til 10000 kr. 

13. gr. 

Reikningsár verksmiðjanna skal vera almanaksárið. Stjórn verksmiðjanna skal 
sera reikningsskil fyrir starfsárið svo fljótt sem auðið er, og eigi síðar en svo, að 
endurskoðendur seli lokið störfum sínum fyrir Í. júlí ár hvert. 

Að þeim tíma loknum skal stjórn verksmiðjanna tafarlaust senda tíkisstjórn- 
inni afrit af rekstrar- og efnahagsreikningum verksmiðjanna, undirrilaða al stjórn- 
inni og áritaða af endurskoðendum, ásamt skýrslu um störf og rekstur verksmiðj- 

anna á árinu. 
Reikningarnir skulu árlega birtir í B-deild Stjónartíðindanna og tikisreikn- 

ingnum. 

14. gr 
Verksmiðjurnar skulu greiða 74% af brúttóandvirði seldra afurða ár hvert til 

bæjarsjóðs eða sveitarsjóðs, þar sem þær eru starfræktar, þó ekki yfir 25% al útsvör- 
um viðkomandi bæjar- eða sveitarfélags það ár. Þær greiða ekki útsvar né tekju- 

og eignarskatl. 
15. gr. 

Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun verksmiðjanna selur atvinnumálaráðu- 

neytið með sérstakri reglugerð. 

16. gr 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 14 9. jan. 1935, um síldarverk- 

smiðjur ríkisins, og lög nr. 35 13. júní 1997, um breyting á lögum um sildarverk- 

smiðjur ríkisins 9. jan. 1935. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Kosning 5 manna í verksmiðjustjórn, samkv. 4. gr, skal fara fram á því þingi. 

sem samþykkir þessi lög. Fellur þá jafnframt niður umboð núverandi verksmiðju- 

stjórnar. Skipun endurskoðenda samkvæmt 5. grein fer fram strax og verksmiðju- 

stjórn hefir verið kosin. Fyrningargjöld af dr. Pauls verksmiðju, sem nú er eign 

ríkisins, skal eigi reikna þau 2 ár, sem eftir er að greiða fyrrverandi eiganda al- 
borganir af andvirði verksmiðjunnar samkvæmt samningi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 5. janúar 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Haraldur Guðmundsson. 

1988 

5. jan.
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2 FJÅRAUKALOG 
6. jan. 

fyrir árið 1936. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda 5 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

I. gr. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1936, eru 

i 
veittar 

kr. 90845.45 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. 5. gr. hér á eftir. 

2. gr. 

Til viðbótar vid gjoldin i 11, gr. A. er veitt: 5 

I. Aðgerð á lögreglustöðinni, Pósthússtræti 3 ...... kr. 12291.16 

2. Húsgögn í lögreglustöðina ...........0.. 0. 964.60 

- kr. 13255.76 

3. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt: 

I. Aðgerð á safnahúsinu .......0..00.020 00. 2000.00 

2. Girðing um lstasafnshús Einars Jónssonar ...,.. -— 7000.00 

9000,00 

i. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 
Vatnsveita í Hrísey ...........00 0. BA - 5000.00 

ð. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt: 
1. Kostnaður vegna konungskomunnar ............. kr. 56070.69 
9 Kostnaður við athuganir um sementsverksmiðju .. - 7519.00 

-- - 63589.69 

Samtals kr. 90845.45 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 6. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Eysteinn Jónsson.



LOG 

um fasteignamat. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Íslands og Danmerkur, Vinda o 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg o 

Aldinborg, 

y 
ga
 

í 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal meta til peningaverðs tíunda hvert ár. 

Undirbúningur fyrsta mats eftir lögum þessum skal hafinn þegar eftir að lögin hafa 

öðlazt gildi, enda skal því mali vera lokið fyrir árslok 1941 og fasteignabók full- 

prentuð fyrir árslok 1942. 

tja
 

2. gr. 

Fasteign hver skal metin sanngjörnu söluverði. il hliðsjónar við matið skal 

hafa tekjur þær, er af fasteigninni fást, ttunnindi þau, er henni fylgja, leigumála 

þann, sem á henni er eða telja má hæfilegan, verð það, er fasteignin kann að hafa 

verið seld fyrir síðustu 10 árin áður en matið fór fram, söluverð nágrannafasteigna 

á sama tíma og virðingar til lántöku og brunabóta, þegar um húseign er að ræða. 

Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð. að fengnum tillögum yfirlasteignamats- 

nefndar, nánari grundvöll fyrir framkvæmd matsins. Fasteignir skulu metnar til pen- 

ingaverðs í heilum hundruðum króna. 

3. gr. 

Til undirbúnings og fyrirgreiðslu við mat fasteigna skulu hreppstjórar í sveit- 

um, en bæjarfógetar í kaupstöðum, hver í sínu umdæmi, semja skýrslu um allar fast- 

eignir í hreppnum eða kaupstaðnum. Skýrslur þessar skulu ritaðar á eyðublöð, er 

yfirmatsnefnd lætur prenta, og skal senda þær formönnum undirmatsnefnda nokkru 

áður en aðalmat á að hefjast í hverl sinn 

Skylt er hreppstjórum, bæjarfógetum og einstökum mönnum að láta í té allar 

upplýsingar, er matsnefndir óska og kostur er á, til leiðbeiningar við mat fasteigna. 

i. gr. 

Við matið skal hver jörð, sem hefir sérstök bæjarhus og afskipt tún og engi, 

metin sér til verðs. hvort sem hún telst lögbýli eða eigi og hvort sem hún er fornt 

býli eða býli byggt úr landi annarar jarðar. 

Lönd. sem látin hafa verið á erfðafestu, skal meta sér, hvort sem hús hafa verið 

reist á þeim eða ekki. Verði um það ágreiningur milli undirmatsnefndar og aðilja, 

hvort meta skuli fasteign sér eða ekki, skal lögreglustjóri skera úr. Úrskurði hans 

má þó innan mánaðar skjóla til vfirmalsnefndar. en hún leggur á málið fullnaðar- 

úrskurð. 

Eyðijarðir og óbyggðar lóðir og lendur skal mela sér til verðs, nema nytjaðar 

séu að fullu (rá annari jörð eða lóð. enda sé sami eigandi að báðum. 

Ennfremur skal meta sérstaklega allar lóðir og lendur, ásamt mannvirkjum, ítök 

og fasteignarréttindi, sem ekki fylgja neinni ákveðinni jörð eða húseign, svo sem 

vatnsréttindi, námuréttindi og veiðiréttindi, sem seld eru undan jörðum. 

1938 
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1938 

Vid mat jardeigna skal: 
I. Meta sér verðmæti landsins, að fráðregnu því verðmæti þess. er stafar af styrk 

íkisi jarðræktarlög.      

      

   

á selja né veðsetja 

  

endurhs 

  

sem svarar til afgialdskvadar, sem = 

s
m
 A 

  

la, sbr. jarðræktar- 
lög og nýbýlalög. 

  Með landverðinu    

   

   

ptúnunm og þorpum, svo og hús þurrabúðar- . , , 

      

   

   

1 metin sér, lóði I U sí     húsin sl 

I 

  

eV ”, AX öðru 

ttur ti 

li gilda ákva 
   

beirra samkvæmi 

ða sameign    staklega, en t: 

  

mat þeirra jarða, er hann eiga. 

  

jarða skal meta sér í 

sem melin er, um villzt, hvei 

hvort landa-       skal eiganda 

merki og lóðamörk eru ágreiningsl 

    

   
   

Tíunda hver 
í undir- . 

1 1 kulu    

  

     

  

;s tíma skal skipa varamenn, 

  

eftir því sem reglugerð kveður ná 

  

aráðherra skipar þrjá 

    

formaður. Varam     
Hver, sem skipaður er í fasteignamatsnefnd, hvort he 

malsnefnd, skal undi        ila drengskaparheit um að rækja    
vizkusemi. Nefndarmenn allir eru sýslunarmenn ríkisins og njóta 
hafa þær skyldur, er því fylgja að lögum.
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12. gr. 

Milli þess er aðalmat fer fram, sbr. 1. gr., skal meta öll ný hús, svo og fasteignir, 

sem vegna einhverra sérstakra ástæðna breytast veruleg: að verðmæti. Mat þetta 

skulu úttektarmenn framkvæma, hver í sínum hreppi, en í kaupstöðum og annars- 

staðar, þar sem ekki eru til úttektarmenn, skal ll þess starfa kveðja tvo menn. Nefnir 

fjármálaráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn kýs hinn. Í Reykjavík skal 

þó mat þetta framkvæmt af formanni vfinmatsnefndar og 2 mönnum, et bæjarstjórn 

kýs hlutfallskosningu. Yfirmatsnefnd hefir eftirlit með því, að aukamat fari fram 

þegar ástæða er il, og skal hún jafnan endurskoða slíkt mat eins og aðalmat væri. 

13. gr. 

Formaður ylirmalsnefndar hefir fast árskaup, sein fjármálaráðherra ákveður, en 

aðrir matsmenn, Í vfir- og undirmalsnefndum, taka þóknun fyrir starf sitt eftir því, 

hve lengi þeir vinna að því, og skal sú þóknun ákveðin af ráðherra á hverjum tíma, 

að fengnum tillögum wfirmalsnefndar og með hliðsjón af almennri kaupgreiðslu í 

landinu. Laun matsmanna og annan kostnað af imalinu, bar með talinn ferðakostn- 

aður, síma- og rilfangakostnaður, skal greiða úr ríkissjóði. 

14. gr. 

Fjármálaráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd fasteignamals 

og störf malsnefnda, og skal hann í hvert skipti, er aðalmat á fram að fara, ákveða, 

hvenær það byrji og hvenær bví skuli lokið. 

Matsgerðir úr hverjum hreppi og kaupstað skal leggja fram á þingstað hrepps- 

ins eða kaupstaðarins þegar er undirmati er lokið, og skal auglýsa á venjulegan 

hátt, hvenær þær liggi frammi, og má það ekki vera skeinmri tími en mánuður. 

15, gr. 

Vid mat fasteigna skal gera eiganda eda umrådamanni kost á að bera fram þær 

skýringar, sem hann óskar. að teknar verði til greina við matið. 

Nú er eigandi fasteignar óánægður með mal undirmatsnefndar eða þykir ekki 

samræmi í mati í hreppi, sýslu eða kaupstað, og getur hann þá kært það til undir- 

matsnefndar, enda skal hann þá leggja fram skrifleg rök máli sínu til stuðnings eigi 

síðar en mánuði eftir að malsgerðirnar lágu frammi í hreppnum eða kaupstaðnum. 

Allar aðfinnslur og kærur, sem undirmatsnefnd berast, skal hún athuga og úr- 

skurða. Að því búnu skal nefndin senda malsgögn öll til yfinmatsnefndar og láta 

fylgja lýsingu fasteignar, þær kærur og aðfinnslor, er fram hafa komið við matið og 

hana varðar, svo og umsögn eða úrskurð sinn Í málinu. 

Heimilt er aðilja að skjóta úrskurði undinmalsnefndar Hl vfinmalsnefndar, en 

hún leggur á málið fullnaðarúrskurð. 

i 16. gr. 

Yfirmatsnefnd hefir eftirlit með störfum undirmatsnefnda, undir yfirumsjón 

fjármálaráðherra. Hún skal endurskoða og samræma ma allra fasteigna, Ef henni 

þykir eitthvað vera óljóst eða rangt. gelur hún heimtað nánari skýringar hjá undir- 

matsnefnd og eiganda eða notanda fasteignar. 

Yfirmatsnefnd ákveður gerð eyðublaða undir lýsingar fasteigna og sendir bau til 

undirmatsnefnda i tæka tid, 
AS loknu hverju aðahmati semur yfinmalsnefnd og lætur prenfa fasteignabók 

samkvæmt matsgerðum undirmalsnefnda, með beim breytingum, er á matinu hafa 

orðið við tirskurð eða endurskoðun wfirmalsnefndar. Skal bókin löggilt af fjármála- 

ráðherra og send ókeypis öllum þeim mönnum og stofnunum, er fá stjórnartíðindi 

án endurgjalds. 

1938 

6. jan.



17. ør 17. gr. 
Aukamati samkv. 19. gr. ber að ljúka fyrir Í. desember ár hvert, og sl 

frammi allan desembermánuð. 

    

„g skal það sgj: 
Um kærur aðlinnslur fer eftir því, sem segir í 15. 

gr. Í janúar næstum á eftir skal síðan senda tn: alsgerðirnar til yfirmatsnefndar. Yfi 
matsnefnd skal árlega tilkynna skattayfirvöldum þeim, er hlut eiga að máli, þær 
breytingar, er verða á fasteignamati við aukamat. 

IS. gr 
Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni milli þess, er aðalmat fer 

kal hann på senda yfirmatsnefnd um þ 
  

fram, og 
það rökstudda beiðni. Yfirmatsnefnd úrskurð- 

ar síðan, hvort endurmat skuli fram fara eða ekki. 

  

  
19. 

Aukamalsmenn fá þóknun úr ríkissjóði fyrir 
hreppstjóra og aukatekjur m. m. Þó skal sá 
malskostnaðinn, nema matsverðið 

starf sitt eftir lögum um laun 

krefst endurmats, sbr. 18. gr., greiða 
breytist um 10% eða meira. 

20. ST. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 22 frá 3. 
mat, lög nr. 14 frá 19. júní 1929, um skattmat fas 
um breyting á lögum nr. 22 frá 3. nóv. 1915, 
sem koma í bága við lög þessi 

nóv. 1915, um fasteign 

feigna, lög nr. 41 f S. sept. 1931. : í I 
um fasteignamat, svo og önnur ákvæði, 

   

21. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisgendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 6. jantar 1938 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

  

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
6. jan. 

um breyting á lögum 

  

öl. des. 1935 FÚtflutningsgjald af síld o. f1.1. 

Vér Christian hinn 

Gauta, hertogi 

Aldinborg, 

Tiundi, og 
> u 

í Slésvík, I 
ds náð konungur Íslands og Danmerkur, 

follsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg os ið 
> 

Vinda os JE 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

I. gr. 

I. gr. laganna skal orða svo: 

Aftan við 2. gr. laga nr. 52 8. sept. 1931 bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Í sama hátt má rd rede innflutningstoll af sykri, sem notaður er til sykur-
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söltunar á þorski og þorskhrognum (golu), og af efnum. sem notuð eru til verk- 4 

unar grásleppuhrogna til útflutnings. Sá. sem vill fá tollinn endurgreiddan, skal 6. jan. 

sanna með vottorði fiskimatsmanns, um hve mikið magn þessara efna er að ræða. 

2. gr 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 6. jantar 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Eysteinn Jónsson. 

Á - 

LOG 5 

= 
6. jan. 

um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
1 li ro 

AÅlainborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 

52. gr. laga nr. 75 27. júní 1921 orðist svo: 

Sektir samkvæmt lögum þessum er þó fjármálaráðuneytinu heimilt að lækka, og 

jafnvel láta þær alveg falla niður, ef sérstakar málsbætur eru, til1. júlí 1940. 

2. gr 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 6. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

t
z
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1938 

6 

jan. 

um breyting á lögum nr. 13 

2 lögum nr. 11 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konuns1 
Gauta, hertogi í Slésvík, 

Aldinbor 

  

S. 

Gjörum kunugt: A 

samþykki Voru: 
þingi 

Í E-lið 1. greinar bætist eltir orðið ” 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlut: 

Gjört á Amalíuborg, 6. janúar 19 

Undir Vor konunglega hönd og 

10 

LÖG 

2 31. des. 193: 
NR . juni 1933, 

Holtsetalandi, 

hefir fallizt å 

1. gr 

9. 

iðeigendur sér a 

viðauka við og! breytingar á 

jabirgðaverðtol ti 
Í. 

Vinda os    
íslands og 

Þéttmerski    ri hart ” ; inæri1, aennorg og 

og Vér staðfest þau með lög þessi 

Trékassar, unnir og hálfunnir. 

ð hegða. 

  

innsigli 

Christian R. 

  

Eysteinn Jónsson.



lésvik, Holtsetalandi, ertogi i 5        

hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur Vinda 

éttmerski, Láenborg og 

1938 

=]
 

6. jan 

Gjorum kunnugt Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

| 

  

Til viðbótar við gjöld þau, sem ósum 1930, eru 

2685128 7 5       72 til gjalda beirra, 

Til viðbótar við gjöldin 1 3. gr. er veitt: 

A. 1. Póstmál: 

3. a. Skrif 

  

stofukostn. í Reyki 

utan Reyvkjav 

  

c. Húsaleiga 

d. Onnur 

  

    
kr. 34534.61 

idssímans . kr. 

  

eykjavik 

„oftskeytastöðin í Reykjavík 

Jæjarsíninn í Reykjavík 
Á | lahúsið 

  

ímastöðin á Akureyri 

    eyðisfirði 

    

10 Borðeyri 

1. í Veslmannaevjum 
2 1 

es 
ufirði    

prentkostn., ritföng o. tl. 

  

landsímanna 

  

g. Framhaldsgjald ..... 
1 i p Da mn 
í enn    2 (ko seere Þe 

I rgjald 11433 60 

Eienabreytingar: 

       65.22 

155.98 

6. Talstod i Gufunesi og Vatnsenda 188031,68 3 

javík og 
      5. Talstöðvar í bátum ........... I 

759044.34 [JIA 

veittar kr.
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7 Flutt kr. 793578.95 
6. jan. A. 3. Víneinkasalan. 

I. Laun starfsmanna ............ kr. 39086.28 
3. Húsaleiga, ljós og hiti ........ 130.31 
4. Annar kostnaður „............ . 45003.65 

S4220.24 
A. 5. Ríkisútvarpið. 

a. Í. Yfirstjórn .................. kr. 1283.12 

2. Útvarpsefni ............. … 44574.45 

3. Skrifstofan ................ 8837.45 

t. Innheimta .................. 14214.68 

5. Útvarpssalur „.............. 5047.00 
6. Húsaleiga .................. 1593.74 

9. Óviss gjöld 2... 2063.43 
10. Kosning í útvarpstáð ...... 9591.87 

37205.74 
B. 2. Arnarhvåll. 

2. Ymis rekstrarkostnadur 2... 6871.47 

kr. 971876.40 

Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt: 

I. Ráðuneytin, ríkisféhirðir o. tl. 

2. Mil utanferða táðherra ........ kr. 118264.16 

ö. Laun starfsmanna ........., 11813.16 

4. Annar kostnaður „.......... AR 38741.80 
5, Fyrir að  segna  ríkisféhirðis- 

storfum .............r02… 5642,32 

6. Pappir, prentun og hefting rikis- 

reiknings (................. 43.50 

1. c. Kostnaður við sendingu stjórn- 

artiðinda .......... 4158.5 

8. Til umbóta og viðhalds á stjórn- 

arráðshúsi og ráðherrabústað 920.43 

kr. 12583.88 

11. Hagstofan. 

2. Pappír, prentun og hefting hag- 

skýrslna ............. kr. 794.61 
3. Husaleiga, hiti, ljås o. fl. ...... 1056.45 
5. Adstod og skrifstofukostnadur .. 1770.64 

3621.70 

I. Utanrikismål. 

2. Til medferdar utanrikismåla ... kr 0127.85 
4. Kostn. við sambandslaganefnd . 150.00 

5. vegna samninga vid erlend riki 55130.88 

60408.68 

— 136614.26 

Flyt kr. 1108490.66
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5. 
12. 
13. 
14. 

Å. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt: 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn: 

kr. 

b. Annar kostnaður ........... kr.  6190.60 

a. Laun 3 fulltrúa og 2? skrifara 1525.00 

b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting 720.00 

a. Laun 5 skrifara ............ - 5626.00 

c. Aðstoð og aukavinna ........ 2879.00 

d. Húsaleiga, ljós og hit ..... - 1896.00 

e. Innheimtukostnaður ........ 17657.00 

f. Ýmis gjöld ................ 7508.48 

a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara 9600.00 

b. Húsaleiga, ljós og hiti „..... - 1632.63 

ec. Ýmis Gjöld 0. 11277.61 
Toll- og löggæzla .......... - 71037.33 

Skrifst.k. syslum. og bæjarfågeta -— 13802.28 

Til landhelgisgæzlu ............ 179756.66 

Til hegningarhússins í Reykjavík 
og viðhaldskostnaður fangelsa 9934.89 

Til vinnuhælisins å Litla-Hrauni -  24616.17 

Sakamálakostnaður og lögreglu- 

mála MM ......00r0rrresee 26020.01 

Til endursk. réttarfarslóggjafar . 3440.60 

Kostn. við löggildingu vogar- og 

mælitækja 2... 5182.33 

Kostnaður við barnavernd .... 1363.50 

B. Sameigini. kostn. við embættisrekstur: 

b. Fyrir embættisskeyti ....... kr. 40054.81 
Brunaábyrgðar- og fasteignagjald 

nokkurra ríkisfasteigna ...... 1204.25 

Til embættiseftirlitsterða ...... 3286.80 

Gjöld v/ yfirskattanefnda o. fl. . 1253341 

Til rikisskattanefndar ......... 3700.00 

Eyðubl., bókband, auglýs. o. fl. 8140.17 

5. gr. 

Til vidbåtar vid gjoldin i 12. gr. er veitt: 

Til læknaskipunar og heilbrigSismåla: 

Til skrifstofu landlæknis „......%. 0. kr. 

Til augnlæknisferða ..... MIÐ 

Landsspítalinn ........0.0 00. 

Holdsveikraspítalinn ......00.00 00. 

Kleppur: Í. Gamli spítalinn A 

— II. Nýi spítalinn 00... AIR 

Flutt 

402686.09 

68919.44 

2484.00 

800.00 

62265.68 

18636.22 

18257.20 

54763.56 

157206.66 

kr. 

kr. 

1108490.66 

411605,53 

1812144.37 

1938 

Á 

6. jan.



Heilsuhælið á Vífilsstöðum 

í Kristnesi 

     h. Varnir seg 

Varnir seen 

  

|. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum 
0. Styrkur til gervilimakaupa 
r. Biðlaun til Páls Sigurðssonar. héraðslæknis 

6. gi 
Til viðbótar við gjöldin i 13, gr. er veitt: 

A. Vegamál: 

I. 2. Laun aðst.verkfræðings .. kr. 

     3. Ferðakostn. og fæðispen. 

4. Til aðstoðarm. og mælinga 

0. Skrifstofukostnaður ...... 

Í. a. í. Kjósarvegur „....... 
9 
2. Ándakilsvegt 

ö. Mýravegur 

i. Stykkishólmsvegur 
6. Suðurdalavegur 

{. Geiradalsvegur 

8. Kollafjarðarvegur 

9. Holtavörðuheiðarv. 

Í0. Saurbæjarvegui    
   

    

11. Hrútafjv. við Hrútat 

12. Bitruvegur -..... 

13, Vididalsvegur ......... 

14. Pat ve sstjarcarvegur L- 

is til Bíldudals 

15, Breidadalsheid: arvegur 

16. Blondubhhåarvegur 

17. Hofsósvegur 

IS. Fljótavegur #........ & 

21. Ljésavatnsskard svegur . 1510.98 

22. Kópaskersvegur ....... 1593.36 

Raufarhafnarvegur . 277.51 

Þistilfjarðarvegun (31 

Bakkafjardarvegur . 1384 

Vopnafjarðarvegur .... 179,58 

Uthéradsvegur 2... 2543,91 
Jökulsárhlíðarvegur .. 117343 

30. Skridd: Usvegur 55 

Oarveg ir      
32. Fáskrúðsfjarðarvegur 

frá Reyðarfirði ..... 374.08 

33. Breiddalsvegur ........ 205.20 

30, Suðursveilarvegur  .... 623,95 

  
kr. 

232048.18 

2044192,55
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341.66 

  

adstodarverkfrædings kr. 

  

      EDI. 09 ma 

kostnaður vilanna     

      

la 

kr. 23337.59 

B. Kennslumål: 

I. g. Rekstrarstyrkur til rann- 

sóknarstofu háskólans .. kr. 1000.00 

k. Hiti, ljós, ræst vélsæzla 1176.92 

|. 2. Ýmis gjöld „,...... 11724,21 
IE. 3. Skrifstofuk, frædslum.stj. 10856.76 

IV. b. 2. Eldividur, ljós, ræsting 159,76 

1. Til stundakennslu og 

prófdómenda ........ 

9. Ýmis gjöld ........ … 
10. Til verðlaunabóka ..... 

V. b. 1. Til aukakennara og 

stundakennslu rue. 1134,00 

8. Til vmislegra gjalda ... 2665.79 
————— -  64111.48 

Flyt kr 47600.07 kr. 23337.59 kr. 2431215.05



VIII. 

VIII, 

XIII. 

XIV. 

XVI. 

8. 

9. 

Flutt 

Stundakennsla ........ 

Bókakaup og áhöld 
Ýmis gjöld ........... 

Til stundakennslu ..... 

Ýmis gjöld ............ 

Til stundakennslu ..... 

Ljós, hiti og ræsting ... 

Til prófhalda ......... 

Til stofn. rafmagnsd. 

Til verklegs náms 

Til kennsluáhalda ..... 

Til eldiviðar og ljósa 

Ýmis útgjöld .......... 

c. 1. "Mil verklegs náms 

4. Ymisleg gjöld 
Styrkur til byggingar barna- 

skóla utan kaupstaða .... 

Utanfararstyrkur til barna- 

Til bókasafna við unglinga- 

kennara til að sækja nor- 
rænt kennaramót ....... 

4. Til viðhalds ........ 

5. Til raflýsingar ..... 

skóla lo 

Ritstyrkur fyrir kennslu- 

bækur handa skólum 

Til kennslu heyrnar- og mál- 

leysingja ....... 

16 

kr 37600.07 

6443.40 

252.02 

1363.31 

850.00 

21,48 

2514.00 

34.17 

121.25 

2181.00 

809,50 

513,98 

903.21 

991.42 

817.39 

1238.77 

696.35 

966.85 

1839.06 

10951.00 

150.00 

150.00 

10339.81 

S. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt: 

I. ec. 

2. c 

5. a. 

b. 

Til vísinda, bókmennta og lista: 

Til aðstoðar 
Ymis útgjöld 

Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 

Til viðhalds og áhalda ...... 
54. Kostnaður við friðun Þinsvalla 

9. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

Til verklegra fyrirtækja: 

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauplúnum 

15. Til fyrirhleðslu og vegagerða við Þverá í Fljótshl. 

16. Til Þykkvabæinga til notkunar skurðsröfu 

Flvt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

23337.59 

85348.04 

100.00 

1248.86 

2317.26 

1673.31 

3330.83 

12200.83 

618.84 

694,11 

13513.78 

kr. 

kr. 

kr. 

2431215.05 

108685.63 

8970,26 

2548870.94



20. 

30. 

31. 

32. 

bl. 

58. 

17 

Flutt 

b. Til aðstoðar 2... 

c. Til veðurathugana utan Rvíkur, áhalda o. fl. 

d. Til veðurskeyta 0. fl. ses eeeeeerree0 

f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............ 

h. Til jarðskjálftamælinga .......0 

i. Ýmis gjöld ......0.0...00 

Vil landmælinga ..........00. 0 

Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði 

e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............ 

b. Til skrifstofukostnaðar lc... 

c. Ferðakostnaður .........00.. 

Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndum ....... 

Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra ...... 

Kostn. vegna ráðstafana um inn- og útflutning 

Til vinnumiðlunar .........0.0.0. everreee 

b. Skrifstofukostnaður .........0.00. 

Til viðbótar við gjöldin í 17. g 
10. gr. 

r. er veitt: 

Til almennrar styrktarstarfsemi: 

Til að hjálpa nauðstöddum Íslendingum erlendis 

Styrkur til verkamannafélagsins á Þingeyri 

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. 

Óviss útgjöld 

Til gjalda samkv. þingsályktunum er veitt .......... 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalínborg, 6. janúar 1958. 

ll. gr. 

er veitt: 

12. or 

kr. 

kr. 

13513.78 kr. 2548870.94 

574.50 

1622.54 

329.90 

341.46 

177.18 

2427.76 

228.48 

800.00 

3798.98 

575.06 

706.67 

1685.28 

513.67 

17183.08 

4170.56 

12462.58 

se resse 153432,86 

220.23 

300.00 

—- 520.238 

essere 164353.37 

Samtals kr. 2635128.72 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

1938 

7 

6. jan
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8 LÖG 
6. jan. 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1935. 

Danmerku 

  

Vér Christian hinn ' Tíundi, af guðs náð kon 

  

i: ti      Gauta, hertogi 1 Slésvik, Holtsetalandi merski, L Og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir falhzt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

  

  

  

L Innborganir 

I. Tekjur samkv. 2. gr. fjårlaga ........ 11275 000.00 

2. 3. Å. 80 10.00 

3. 3 B 0.00 

  

U
s
 

t
a
      

  

     
      

ð. DL nerne 0 

6. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga .... 174 051,00 

7. Greiðslujöfnuður HIÐ 99 845.17 

Samtals 14 336 886.17 

vr - . Fjårveiting Reikningui 
iL Utborganir: 

I. Gjöld samkv. 7. gr. fjárlaga ........... . [ 547 576.00 67 

2. 8. 000.00 
3. 9.   0 | 

3. Í. Á | 

6. í. B | 

7. 2. HR 

8. ð. A. — serene, 

9. 3. B. 

10. 3. C. MA 

a 
þa

 

-
 

|
 

WH 

1 
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8. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjárlaga 

rn Og 509 518 ar 
5.14 28 553 713.39   

  

Samtals 14 336 í 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur 

Gjört á Amalíuborg, 6. janúar 1938. 

  

Undir Vor konunglega 

Christian R. 

(LE. 5.) Eysteinn Jónsson 

lönd og innsig
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LOG 9 
. sn . . . . 6. jan. 

um breyting á lögum nr. 6 9, jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gaula, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallit á lög þessi og Vér staðfest þau með 

sambykki Voru: 

1. gr. 
Á eftir b-lið 10. gr. laganna komi: 
Mill ára er þó ekki leyfilegt að færa tap, ef það, eða þær skuldir, sem mynduð- 

ust þess vegna, hefir verið eftir gefið fvrir ráðstafanir þess opinbera. 

€ 
r. ge

 

Lög þessi öðlast begar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg. 6. jánúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(LL. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 10 
13. jan. s 

um að reisa síldarverksmiðju á Raufarhöfn og aukningu við síldarverksmiðjar 

ríkisins á Siglufirði. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að láta reisa nyja síldarverksmiðju á Raufarhöfn, er 

geli lekið til starfa á árinu 1938 eða 1949, vinni úr um 2400 málum síldar á sólar- 

hring og verði útbúin tækjum Hl fljótvirkrar losunar og vinnslu. Skal byggingu verk- 

smiðjunnar eftir föngum hagað bannis, að síðar verði auðvelt að koma við stækkun. 
Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að kaupa vélar og gera nauðsynlegar 

breytingar á síldarverksmiðjunum á Siglufirði, þannig að afköst þeirra aukist um 

2400 mál síldar á sólarhring.
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10 2. gr. 
13. jan. Ríkisstjórninni heimilast að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs, að upphæð allt að 

einni og hálfri milljón króna, eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til 

greiðslu kostnaðar, sem leiðir af fyrirmælum 1. gr. 

3. gr. 

Um stofnun og starfrækslu hinnar nýju verksmiðju á Raufarhöfn fer að öðru 

leyti eftir lögum um síldarverksmiðjur ríkisins. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

> Gjört á Amalíuborg. 18. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Haraldur Guðmundsson. 

11 LÖG 
13. jan. 

um viðauka við lög nr. 104 23. júní 1936, um atvinnu við siglingar 

á Íslenzkum skipum. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 

Atvinnumálaráðherra er heimilt. þesar skortur er á vélstjórum, að veila æfðum 
kyndurum leyfi til þess að gegna undirvélstjórastarfi við eimvél í skipum allt að 300 

hestafla og aðstoðarmannsstarfi á eimskipum með vél allt að 800 hestafla, meðan 

skip þau, er slíka vél hafa, stunda veiðar á tímabilinu 1. júní til 31. október ár hvert. 

Áður en undanþága er veitt, skal leita umsagnar skipaskoðunarstjórans og 

Vélstjórafélags Íslands. 

g 

no ga 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 13. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Haraldur Guðmundsson.
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LOG 12 
13. jan. 

um breyting á lögum nr. 5 14. apríl 1937, um breyting á lögum nr. 99 3. maí 1935, 

um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallit á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 

Í stað „30. sept.“ í 3. málsgr. 1. gr. laga nr. 5 14. apríl 1937, um breyting á lög- 

um nr. 99 3. maí 1935, um skuldaskilasjóð vélhátaeigenda, komi: 31. desember. 
ge
 

9. gr á. 5. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 15. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Haraldur Guðmundsson. 

LOG 13 
. fu 6 p , ie …… . 13. jan. 

um breyting á lögum nr. 43 13. nóv. 1903, um vörumerki. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, 

Aldinborg, 

ug 

g 
Þéttmerski, Láenborg o 5 

z 

Gjörum kunugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og 
A z 7 o € 

Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

a
 1. gr. 

Í stað tölunnar 4 í 5. lið 15. gr. laga nr. 43 18. nóvember 1903 komi talan 6. 

6 

ge
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 18. jannar 1938. 

Christian R. 
(L. S.) 

Undir Vor konunglega hånd og innsigli. 

Haraldur Guðmundsson.



  

ER sr 
um löggilding verzlunarsíaðar vil 

  

    guðs náð konungur Ísla Vinda og 

  

Holtseta Stormært, Þó Låenbor:       

  

þau með    
   

  

verzlunarstaður. 

  

n ákvörðun v 

  

   

    

Eftir þessu eiga allir 

  

     Gjort á 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Haraldur Guðimundsse 

  

' 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 1934, um kosningar til Alþingis 

    

    

  

| og Danmerkur, eg 
i licatal ft ; ,: i Holtsetala Þótt ÍLáenbors og 

falligt á i staðfest ban með     

     

  

úrskurð bæjarstjórn: 

  

Máli út af 

    ef unnt er. 

marinn skipa mann fyrir 

  

kjördag,     i engin ST 

  

rönd þeirrar bæjarstjórnar
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1 
i sem stefnt er. Falli dómur þannig, að kjörskrá beri að breyta, skal fullnægja dóm- 15 

i andi málsins leggur fram eftirrit af honum, og frestar áfryjun 13. jan. 
er SÆK 

i 

  

inum be i: 

dómsins.    

  

    vfirkjörstjórn tafar- 
   

   
         

  

      

í útvarpinu og bil-     na það dóms 

vfirk jorum, svslumönnum og 

  

ð. ST. 

      
    
   

   

svo! 

sér nema einn kjörseðil. 

nar boðið sig fram í hans 

  

ins þó að 

  

æðakassa. 

  

€ 

annað! 

  

hinum sama kjós- 

la atkvæði koma til 
eitt atkvæði      anda oc 

orejna 

5. sr 

Aftan við 2. tölul. 110. er. laganna bætist sbr. þó 112. gi 

      

Af hljóðandi: 

Ut skal, ef annar hefir boðið 

ig ilvrdum 32, gr., telj 

reitt 

  

    

     bessi öðlast ei 

  

      r bessu eiga 

   
Hermann Jónasson,



13. 

1938 

16 

jan. 
LOG 

um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, 

að það auki kyn sitt. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir falli á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Heimilar eru aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt, ef fengið 

"il þess sérstakt leyfi samkvæmt ákvæðum laga þessara, enda sé um aðgerðirnar 
fylgi t þeim reglum, sem lögin að öðru leyti setja. 

Ákvæði laga þessara ná ekki til læ knisaðgerða, sem viðurkenndar eru nauð- 
synlegar til að ráða bót á eða til að koma í veg fyrir vanheilindi þeirra, sem að- 
gerðirnar eru framkvæmdar á. 

2. gr. 
Aðgerðir, sem til greina koma samkvæmt ákvæðum laga þessara, eru þrenns- 

konar: 

1. Afkynjanir: Er kynkirtlar karla eða kvenna eru numdir í burtu eða þeim eytt 
þannig, að starfsemi þeirra ljúki að fullu. 

2. Vananir: Ef sáðsangar karla eða eggvegir kvenna eru hlutaðir í sundur eða 
þeim á annan hátt lokað varanlega þannig, að slitið sé sambandi milli kyn- 
kirllanna og hinna viri getnaðarfæra. 
Fóstureyðingar (sbr. 5. tölulið ð. gr. laga nr. 38 28. janúar 1935, um leiðbeiningar 
fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar) 

3. gr. 
Leyfi til aðgerða samkvæmt lögum þessum veitir landlæknir, en þó því aðeins, 

að meiri hluti nefndar þeirrar, er um ræðir í 5. gr. mæli með leyfisveitingunni. 
Leyfi veilast samkvæmt umsóknum, sem hér greinir: 

I. Frá viðkomanda sjálfum, og aðeins frá honum, nema hann falli undir síðari 
töluliði þessarar greinar. 

2. Frá foreldrum eða lögráðamanni, ef viðkomandi er undir 16 ára aldri eða hefir 
verið sviptur sjálfræði. 

5. Frá tilsjónarmanni, skipuðum samkvæmt ákvæðum 4. greinar, ef viðkomandi 
er geðveikur eða fáviti og svo ástatt um hann, sem þar segir. 

4. Frá lögreglustjóra, ef hann telur óeðlilegar kynhvatir viðkomanda munu geta 
leitt til glæpaverka, enda hafi hann fellt úrskurð um. Að því leyti sem slíkur 
úrskurður er ekki felldur í sambandi við sakamál, skal rannsókn sú, sem úir- 
skurðurinn er byggður á, fara að hætti almennra lögreglumála. Úrskurði lög- 
reglustjóra má áfrýja til æðri réttar. 
Umsóknir skal rita á eyðublöð, er landlæknir gefur ut og héraðslæknar láta í 

té. Skal hver umsókn árituð umsögn læknis, er hefir kynnt sér ástæður fyrir um- 
sókninni og ástand viðkomanda. Ef viðkomandi lifir hjúskaparlífi, skal makinn 
rita umsögn sína á umsóknina, ella skal honum, ef unnt er. gefast kostur á að láta 
á annan hátt í ljós vilja sinn í málinu.
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4. gr. 

Ef borið er upp fyrir landlækni. að nauðsyn beri til aðgerðar samkvæmt lögum 

þessum á geðveikum manni eða fávita, sem er sjálfráða. getur landlæknir, ef honum 

þykir ástæða til, krafizt þess, að viðkomanda sé á varnarþingi hans af héraðsdómara 

skipaður tilsjónarmaður. Um skipun tilsjónarmanns fer eftir sömu reglum og um 

skipun lögráðamanns, nema sérstakar ástæður mæli því í gegn. Tilsjónarmaður hefir 

sömu afstöðu til viðkomanda, að því er snertir ákvæði þessara laga, og lögráðamaður, 

ef viðkomandi væri ósjálfráða. 

5. gr. 

Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna nefnd landlækni til ráðuneytis um 

framkvæmd laga þessara. Af nefndarmönnum skal einn vera læknir, helzt sérfróður 

um geðsjúkdóma, og annar lögfræðingur, helzt í dómarastöðu. 

Um úrskurði leyfa til aðgerða samkvæmt lögum þessum skal nefndin og land- 

læknir fylgja eftirfarandi reglum: 

I. Afkynjun skal því aðeins leyfa, að gild rök liggi til þess, að óeðlilegar kynhvatir 

viðkomanda séu líklegar til að leiða Hl kynferðisglæpa eða annara hættulegra 

óbótaverka, enda verði ekki úr bætt á annan hátt. Leyfi til afkynjunar veitist 

aðeins eftir umsókn viðkomanda sjálfs eða lögreglustjóra, og þó því aðeins, að 

dómsúrskurður sé á undan genginn. 

2. Vönun skal því aðeins leyfa: 

a. að gild rök liggi til þess, að viðkomandi beri Í sér að kynfylgju það, er mikil 

líkindi séu til, að komi fram á afkvæmi hans sem alvarlegur vanskapnaður, 

hættulegur sjúkdómur, andlegur eða líkamlegur, fávitaháttur eða hneigð til 

glæpa, eða að afkvæmi hans sé í tilsvarandi hæltu af öðrum ástæðum, enda 

verði þá ekki úr bætt á annan hátt. 

b. að viðkomandi sé fáviti eða varanlega geðveikur eða haldinn öðrum alvar- 

legum langvarandi sjúkdómi og gild rök Hggi til þess, að hann geti ekki með 

eigin vinnu alið önn fyrir sjálfum sér og afkvæmi sínu. 

3. Fóstureyðingu skal því aðeins leyfa: 

a. að gild rök liggi til þess, að burður viðkomanda sé í mikilli hættu af kyn- 

fylgjum þeim eða öðrum ástæðum, er um getur í tölulið 2. a. 

b. að viðkomandi hafi orðið þunguð við nauðgun, er hún hafi kært fyrir rétt- 

vísinni þegar í stað, enda hafi sökunautur verið fundinn sekur um brotið 

fyrir dómi, og er dómur undirréttar fullnægjandi í því efni. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að skýra reglur þessar nánar í sérstakri reglugerð. 

ot 

6. gr. 

Landlæknir ákveður í hverju einstöku tilfelli, í samráði við nefnd þá, er um 

getur í 5. gr., í hverju aðgerðin, er hann gefur út leyfi fyrir, skuli vera fólgin, hvar 

hún skuli framkvæmd, og ef það getur ekki orðið á opinberu sjúkrahúsi, þá at hvaða 

lækni. Leyfi landlæknis skal vera rökstutt, getið tilefnis, umsækjanda og afstöðu 

nefndarinnar til leyfisins. 

Nú synjar landlæknir leyfis, er meiri hluti nefndarinnar mælir með, og má þá 

umsækjandi leita úrskurðar dómsmálaráðherra, er þá má fela nefndinni að gefa 

út leyfið. 
„ 
i ST. 

Öllum öðrum en læknum eru óheimilar aðgerðir samkvæmt lögum þessum, og 

því aðeins eru þær heimilar læknum, að fyrir liggi skriflegt leyfi samkvæmt $6. gr. 

enda sé ekki fyrirsjáanlegt. að heilsu viðkomanda sé búið tjón af framkvæmd að- 

serðarinnar. 

Ekki má framkvæma aðgerð samkvæmt lögum þessum gegn vilja viðkomanda. 

eða, ef hann hefir á engan hátt vit fyrir sjálfum sér vegna æsku, geðveiki eða Íá- 
i 

g 

19. 

16 
13. 

38 

jan.
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16 vitaháttar, þá ekki gegn vilja lögráðamanns hans eða tilsjónarmanns. Þó er heimil 
13. jan. aðgerð samkvæmt 1. tölulið 5. greinar gegn vilja viðkomanda, þegar hennar hefir 

verið leitað af lögreglustjóra samkvæmt dómsúrskurði (sbr. 4. tölulið 3. gr). 
Nú framkvæmir læknir aðgerð samkvæmt lögum þessum, og skal hann bå i 

einu og öllu haga aðgerðinni samkvæmt fyrirmælum í texti fyrir aðgerðinni sam- 
kvæmt 6. gr, auk þess sem hann skal í hvíveina fylgja ytrustu kröfum læknisfræð- 
innar til tryggingar tilætluðum árangri af aðgerðinni, minnsti hættu viðkomanda DT 

at henni og því, að hann verði sem skjótast heill, 
Um hverja aðgerð, sem læknir framkvæmir samkvæmt lögum þessum. skal hann 

Þegar senda landlækni skýrslu, svo úr garði gerða sem landlæknir segir fyrir nm, 

8. gr. 
Allir þeir, sem starfa á einn eða annan hátt að framkvæmd laga þessara, eru 

bundnir þagnarskyldu um öll persónuleg málefni, er þeir í því sambandi kunna að 
få vitneskju um. 

9. gr. 
Brot á ákvæðum laga þessara varða sektum. 1005 100060 krónum. nema þyngri 

refsing varði samkvæmt öðrum lögum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 19. jandar 1938. 

Undir Vor konunglega bönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Hermann Jónasson. 

17 LOG 
13. jan. se rs sr - ” um heimild fyrir ríkisstjórnina til bess að kaupa Reykhóla. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög Þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa jörðina RBewkhóla í Reykhólahreppi í Barða- 

slrandarsýslu fyrir samvinnubyggð eða til annara almenningsnota, enda mæli ný- 
býlastjórn ríkisins og sýslunefnd áustur-Barðastrandarsýslu með kaupunum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 18, janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian RB. 
(L.S) 

Hermann Jónasson,



LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta úr landi jarðarinnar Evrar 

við Ingólfsfjörð. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtseiglandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja, eftir mati dómkvaddra manna, Árneshreppi 

í Strandasýslu land úr þjóðjörðinni Eyri við Ingólfsfjörð, er sé 200 meirar með sjó 

fram, innan við svo nefnda Thorsteinssens-stöð og á land upp, svo sem þörf er, 

fyrir síldarverksmiðjubvggingu. 

Do
 

Si
 == 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalínborg. 13. janúar 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8) 

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um sauðfjárbaðanir. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtselalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg 

Gjörum kunugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Þrifaböðun skal árlega fara fram á öllu sauðfé á landinu á límabilinu frá 1. 

nóvember Hl 15. janúar. 

2. gr. 

Skyldur er hver umráðamaður sauðfjár að framkvæma rækilega böðun á öllu 

því sauðfé, sem hann hefir undir höndum. og hlíta eftirliti því og öðrum fyrirmæl- 

um, sem selur um í á. sr. Landbúnaðarráðuneytið gefur út reglur til leiðbeiningar 

um baðanir, og skulu hreppsnefndir og bæjarsljórnir gæta þess, að reglunum sé 

fylgt. 

1958 

18 
13. jan. 

19 
13. jan.
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13. jan. 

3. gr. 
Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu, hver í sínu umdæmi, hlutast til um, að 

allir fjáreigendur í hreppum eða kaupstöðum hafi pantað næg baðlyf í sauðfé sitt svo 
snemma, að böðun geti farið fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga, sem og að 
nothæf baðtæki séu til á hverju heimili. 

4. gr. 
Hreppsnefndir í hverjum hreppi og bælarstjórnir í kaupstöðum skipa fyrir um, 

hvenær baða skuli innan þess tímatakmarks. er til er tekið í 1. gr., og hafa eftirlin 
með, að allir baði. Skulu þær í þessu skyni skipa eftirlitsmann eða eftirlitsmenn, er 
skoði fé allt í hreppnum eða kaupstaðnum á þeim tíma, sem dýralæknir telur 
heppilegast, og kynni sér heilbrigði þess, þar á meðal sérstaklega, hvort nokkurs- 
staðar verður vart við fjárkláða. Verði eftirlitsmaður var við fjárkláða einhversstaðar 
í umdæminu, skal hann tafarlaust tilkynna það hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem þá 
skal gera ráðstafanir ll, að hið kláðasjúka og grunaða fé verði einangrað og baðað á 
Þann hátt, sem dýralæknir telur fullhægjandi til útrýmingar kláðanum, sem og að 
fjárhús verði sótthreinsuð, svo sem hann telur fært og nauðsynlegt. Verði eftirlits- 
maður var einhvers sjúkdóms, sem líklegt þykir, að geti verið fjárkláði eða annar 
hættulegur sjúkdómur, skal dýralækni Þegar gert aðvart, svo úr því verði skorið, hver 
sjúkdómurinn er, og ráðstafanir gerðar segn skaða af honum. 

Eftirlitsmenn þeir, sem um ræðir í 3. gr. laga nr. 90 3. maí 1935, skulu hafa 
slöggar gætur á því, að hreppsnefndir og Þæjarstjórnir hafi nægilest eftirlit með 
því, að sauðfjárbaðanir fari fram, svo að sem fyllstum notum komi. Hreppsnefndum 
og bæjarstjórnum ber að gefa þessum eftirlitsmönnum skýrslur um fjárkláða, seim 
vart hefir orðið við í umdæmi þeirra. 

  

5. gr. 
Eftirlitsmönnum þeim, sem um ræðir í 4. gr. Í. mgr. greiðist hæfileg þóknun 

fyrir starf þeirra úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði. Að öðru leyti greiðir umráðamað- 
ur sauðfjárins allan kostnað af hinum venjulegu þrifaböðum. Þurfi að tvíbaða féð 
vegna fjárkláða, greiðir ríkissjóður andvirði baðlyfja í annað baðið, hvort sem það 
er samhliða hinni almennu þrifaböðun eða á öðrum tímum árs, svo og flutningsgjald 
undir þau á viðkomustaði strandsiglingaskipanna, kostnað við seymslu þeirra og 
afhendingu, en þangað vitji fjárhafar baðlyfjanna á sinn kostnað og greiði annan 
kostnað af böðuninni. 

6. gr. 
Nú verður kind sjúk með þeim hætti, að kláði kann að vera, og skal þá sá, er 

kindina hefir undir hendi, tafarlaust segja eftirlitsmanni frá því, enda einangri fjár- 
hafi kindina þangað til gengið hefir verið úr skugga um það, hvort um kláða er að 
ræða, og þá nauðsynlegar ráðstafanir gerðar tl lækningar. 

i: 

7. gr. 
Nu fyrirskipar stjornarrådid badanir å saudfé til útrýmingar fjárkláða á stærri 

eða minni svæðum samkvæmt lögum nr. 90 3. maí 1935, og skal þá framkvæmd 
Þessara laga frestað á því svæði, sem úlrýmingarböðun fer fram, svo lengi sem 
þurfa þykir og stjórnarráðið ákveður. 

8. gr. 
Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita undanþágu frá þrifaböðunum þar 

sem svo er háttað heilbrigði sauðfjár, að dómi dýralæknis, að hætta geti stafað 
af böðun.
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9. gr. 19 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10--500 kr. sem renna Í sveitar- 13. jan. 

sjóð eða bæjarsjóð, þar sem brotið er framið. Skal farið með þau mál sem almenn lög- 

reglumál. 

10. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 58 30. nóvember 1914, um sauð- 

fjárbaðanir, og önnur ákvæði, sem fara kunna í bága við lög þessi. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að endurgreiða sauðfjáreigendum þeim, er tví- 

böðuðu fé sitt vegna fjárkláða veturinn 1936— 1937, verð baðlyfs í aðra þá böðun, og 

verði það greitt af fé því, sem veitt verður í fjárlögum 1938 til útrýmingar fjárkláða. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 18. janúar 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

LOG 20 

. sq or vs a , 2 13. jan. 
um breyting á lögum nr. 31 14. júní 1929, um Búnaðarbanka Íslands. 

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

Gaula, hertogi í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

ss
 sr 

67. gr. laganna hljóði þannig: 
Stjórn bankans skal skipuð einum Þankastjóra og einum gæzlustjóra. 

Ráðherra sá, sem fer með landbúnaðarmál, skipar bankastjórnina og hefir um- 

sjón bankans. 
Ráðherra getur sagt bankastjóra og gæzlustjóra upp með 12 mánaða uppsagn- 

arfresti, enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðu sinni með sama fyrirvara. 

Bankastjóri hefir að árslaunum 12000 krónur, og auk þess dýrtíðaruppbót, sem 

ráðherra ákveður, þó svo, að hann aldrei hati hærri laun og dýrtíðaruppbót saman- 

lagt en bankastjórar Landsbanka Íslands. 

Laun gæzlustjóra og dýrtíðaruppbót ákveður ráðherra. 

Ráðherra getur veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju hans eftirlaun af fé bank- 

ans. Eftirlaun mega þó aldrei fara fram úr 50% af launum bankastjóra og 25% at 

launum handa ekkju hans, en skulu að öðru leyti ákveðin eftir því, sem ástæður 

eru fyrir hendi í hvert skipti. 

Ráðherra getur einnig veitt fráförnum gæzlustjóra og ekkju hans eftirlaun af 

fé bankans eftir sömu reglum.
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20 Ráðherra setur mann Hl að gegna bankastjóra- og gæzlustjórastarfi um stundar- 
jan. sakir, ef bankastjóri eða gæzlustjóri forfallast eða sæti þeirra verður óskipað í bili. 

2. gr. 
69. gr. laganna orðist svo: 
Bankastjóri annasi dagleg störf bankang. Bankastjóri og sæzlustjóri skulu und- 

irskrifa, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða framselja víxla, verðbréf 
eða aðrar skriflegar skuldbindingar. Þó er bankastjóra heimilt að veita tilteknum 
starfsmönnum bankans umboð bl þess að skuldbinda bankann í Þessum efnum með 
undirskrift sinni ásamt bankastjóra, svo og að veita ákveðnum starfsmönnum bank- 
ans umboð tl þess að skuldbinda bankann með undirskrift sinni í tilteknum mál- 
efnum. 

Kvittanir bankans era því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ið ÍA bær og 
að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sén athugaðar. Féhirðir má eigi greiða neina 
fjárhæð úr bankanum, sem mk bankastjóra þarf til. nema með samþykki 
bankastjóra eða gæzlustjóra og starfsmanns. sem umboð hefir samkv. 1. málser. 
Þessarar greinar. 

Ráðherra setur fyrirmæli um störf og verksvið sæzlustjóra. 

3. gr. 
70. gr. somu laga breytist bannig: 

a. Í stað „Aðalbankastjóri“ í Í. málsgr. komi: Bankastjóri. 
b. Fyrir „bankastjórar“ i 2, og 3, målsgr. komi: bankastjórn. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 13. jandar 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Hermann Jónasson. 

21 LOG 
13. jan. . , , . , , . J um eignarnám á landspildu í Sandvíkurlandi. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinbors, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á Jög þessi og Vér staðfest baun með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Hreppsnefnd Grímsevjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu veitist heimild til að láta taka 

, 
cignarnåmi landspildu undir bryggju i Sandvikurlandi.
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Takmörk lóðarinnar mega vera: Í vestur, eftir fjöru, 20 metrar. I austur, eftir 

fjöru, 15 metrar, þar með talin breidd bryggjunnar sjálfrar, og svo upp i brún á 

bugðóllum kiettabakka, sem er yfir fjörunni á þessu svæði. 

c 

ignarnámið skal fara fram samkvæn 
ir. 

t lögum nr. 61 14. nóv. 1947. =
 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

(íjört á A malinborg, £3. jannar 1838. 

Undir Vor konungleza hönd og innsigli. da 

Christian ÁR. 

(L.S) 

Haraldur Guðmundsson. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fyrirskipa blöndan á burrmjólk í brauð 

í brauðserðarhúsum, og til þess að ákveða hámarksverð á brauði og burrmjólk. 

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

Gauta, hertogi Í Slésvík, Holtsetalandi, Slórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

í. gr . gr. 
Í lögum þessum er efni það, sem unnið er úr mjólk með því að þurrka hana, 

nefnt þurrmjólk. Landbúnaðarráðherra ákveður með reglugerð, hvaða efni skuli 
vera í feilri burrmjólk og feitislausri þurrmjólk, svo að fullgild vara sé. 

2. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefir heimild til þess að ákveða með reglugerð, sem 

samin er Í samráði við mjólkursölunelnd og matvælaeftirlit ríkisins, að ákveðnar 

brauðtegundir, sem seldar eru í brauðgerðarhúsum, sé skylt að blanda þurrmjólk, er 

framleidd sé innanlands, og má ákveða, að þurrmjólkin nemi allt að % af þyngd 

þurrefnis brauðtegundar. Ákveða má. að í stað þurnmjólkur megi nota mjólk, enda 

samsvari magn hennar og innihald burrmjólkinni, sem fyrirskipað er, að blandað sé 
í mismunandi tegundir brauðs. 

3. gr. 

Nú er eigi Hl nægileg burrmjólk eða mjólk í vissum landshlutum, eða sér- 

stakir örðugleikar eru á því að afla þessa, til bess að blanda í brauð, svo sem fyrir 

er mælt í reglugerð ráðherra, og hefir hann þá heimild hl að mæla svo fyrir, að 

minnka megi magn þurrmjólkur eða mjólkur, er þar sé skylt að blanda í brauð, 

eða undanþisgia frá blöndun. 

4. gr. 

Nú hefir landbúnaðarráðherra fyrirskipað þurrmjólkurblöndun í brauð sam- 

kvæmt lögum þessum, og hefir hann þá heimild Hl að ákveða hámarksverð á þurr- 
mjólk, er seld sé frá vinnslustöð til brauðgerðarmanna, og hámarksverð á brauðum. 

1958 

21 
15. jan.
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5. gr. 
Landbúnaðarráðherra felur matvælaeftirliti ríkisins að hafa með höndum eftir- 

lit með þurrmjólkurvinnslustöðvum og með því, að ákvæðum reglugerðar, sem gefin 
er út samkvæmt lögum þessum, sé hlýtt. 

Eftirlitsmanni skal jafnan heimilt að taka sýnishorn af brauði eða brauðefni 
til rannsóknar úr brauðgerðarhúsum. Brauðgerðarmönnum et skylt að veita eftir- 
litsmanni þær upplýsingar um framleiðsluna, sem hann óskar og starf hans varðar. 
enda skal honum jafnan heimilt að athuga viðskiptabækur Þbrauðgerðarhúsa. 

6. gr. 
Engum er heimilt að starfrækja þurrmjólkurvinnslustöð, nema með leyfi land- 

búnaðarráðherra. 

7. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að veita bvggingarstyrk til þurrmjólkurvinnslu- 

stöðva eftir sömu reglum og gildandi eru á hverjum Líma um stvrk til mjólkurbúa. 

8. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100 til 5000 króna, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Skal fara með mál út af lögum þessum sem almenn lögreglumál, nema um 

brot á hegningarlögum sé að ræða. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 18. jannar 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jonasson. 

LOG 

um hafnargerð á Suðureyri. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

I. gr. 

Til hafnargerðar á Suðureyri við Súgandafjörð veitist úr ríkissjóði 2% kostnaðar, 

eftir áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, 

allt að kr. 92000.00 níutíu og tvö þúsund krónur —, gegn 35 úr hafnarsjóði Suður- 
eyrarhrepps. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 
92000.00 níutíu og tvö þúsund kr. lán, er hafnarsjóður Suðureyrarhrepps



kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð Suðureyrarhrepps og sýslusjóðs Vestur- 

Ísafjarðarsýslu, en þó aldrei meira en ?5 kostnaðar við hafnargerðina. Tillagið úr 

ríkissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu 

og reikningshald sé falið manni, sem alvinnumálaráðuneytið samþykkir. 

  

  

3. gr. 

Sérhver er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að gera 

höfnina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, að tekið 

verði í landi hans hvort heldur er stunga, grjót eða möl og önnur jarðefni, og þola 

þær eignarkvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, er hafn: argerðin hefir í 

för með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um 

bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum 

báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið ren st úr hafnarsjóði Suðureyrar- 

hrepps. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una mati, og getur hann þá heimtað yfir- 

mat, en gera skal hann það innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið 

skal framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið 

greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem 

nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafn- 

arsjóði Suðureyrarhrepps. 

   

4. gr. 

Hafnarmerki skulu ákveðin af atvinnumålarådherra, að fengnum tillögum 
A = D 

hreppsnefndar Sudureyrarhrepps og syslunefndar Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

5. gr. 

Bryggjur og önnur mannvirki við höfnina má enginn gera nema Í samráði við 

hafnarnefnd og með samþykki hreppsnefndar Suðureyrarhrepps. Hver sá, er gera 

vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd beiðni um það, og skal beiðn- 

inni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og 

heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til hrepps- 

nefndar. Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, er skyldur að halda mannvirkinu svo við, 

að engin hætta stafi af því. Brot gegn þessari gré€ im varðar sektum, frá 20--500 kr., 

og hafnarnefnd getur látið nema bært mannvirkið á kostnað eigenda. 

  

  

6. gr. 
Hreppsnefnd Suðureyrarhrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir 

yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

7. gr. 

Framkvæmd hafnarmåla og eftirlit með höfninni og eignum hennar skal felc 

hafnarnefnd. Hafnarnefnd skipa 3 menn, kosnir af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps. 

Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára, gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. 

8. gr: 

Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður ábyrg- 

ist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar. 

9. gr. 

Hreppsnefndin má ekki án le yfis ráðunextisins selja eða veðsetja fasteignir hafn- 

arsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteigt ir, taka stærri lán eða lán til lengri 

tíma en að þau verði borguð af tekju m þess árs, sem fer í hönd, né endurnýja slík 

lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við höfn- 
k 
I 

1938 

23 
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ina, sem eru svo stoårvaxin, ad årstekjur hrökkvi ekki Hl að koma þeim í fram- 
kvæmd. 

10. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja og 

til árlegs rekstrarkostnaðar er heimilt að innheimta þau gjöld, er hér segir: 
í. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr. 
2. Af skipum og bátum, sem hafna sig á Suðureyrarhöfn, og farmi þeirra: 

a. Lestagjald, 

b. Vitagjald, 

c. Vörugjald. Undanskildar skulu þó þær vörur, sem samkvæmt farmskrá 
skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 

d. Bryggjugjald af skipum og bátum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar. 
e. Festargjald at skipum, sem nota festar hafnarsjóðs. 
f. Allt ad 2% af magni afla skipa og báta, sem heima eiga í kauptúninu, svo 

og allra þeirra skipa og báta, er leggja þar afla á land. 
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, skulu á- 

kveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Suðureyrarhrepps semur og alvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytið staðfestir. Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöld- 
um tl hafnarinnar samkvæmt tölul. 2. a, b og c. 

11. gr. 
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 10. gr., hrökkvi 

ekki fyrir árlegum átsjöldum hafnarinnar, og getur þá hreppsnefndin, med sérstöku 
samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi auka- 
toll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má þó al- 
drei fara fram ur 4% af tolli þeim, er greiða ber í ríkissjóð. Gjald þetta innheimtir 
hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkvæmt 10. gr., má taka lögtaki. 

  

12. gr. 
Reikningsár bhafnarsjóðs er almanaksárið. 

13. gr. 
Fyrir 1. nóv. ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hreppsnefnd frumvarp 

til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Hreppsnefnd skal hafa 
mið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar, og senda hana síðan atvinnu- og 
gumálaráðuneytinu til samþykktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skyr- 

ingum á einstökum gjalda- og tekjuliðum. 

fulls    
samgör 

  

14. gr. 
Nú hefir hreppsnefnd í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfnina, eða 

hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumálaráðuneytisins 
þarf til, og skal hún þá senda r: áðuneytinu sérstaka tillögu um það efni. Skal það 
serl svo tímanlega, að samþykki ráðuneytisins geti komið til, áður en hreppsnefnd 
lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér. 

15. gr. 
Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna einhverj- 

um aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber hafnar- 
nefnd að tilkynna það sveitarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnarnefndar, 
skal þegar leitað samþykkis ráðunevtisins til þess, að víkja megi frá áætluninni. 
Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans. 

  



16. gr. 

Vid lok hvers reikningsårs, og ekki sidar en fyrir februarlok, skal hafnarnefnd 

gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning 
hennar. Reikninginn skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og hreppsreikning. 

17. gr. 

Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og ráðuneytið 
staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri 
reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. Í reglugerðinni má ákveða 

sektir fyrir brot gegn henni, 20--1000 krónur. Sektir samkvæmt lögum þessum 
renna í hafnarsjóð. 

mr
 

[se
] 

ga
 rs;
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 13. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Haraldur Guðmundsson. 

LÖG 

um hafnargerð á Hofsósi. 

Vér Christian hinn Tíundi, al guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkissjóður veitir til hafnargerðar á Hofsósi í Hofshreppi í Skagafjarðarsýslu, 
samkvæmt áætlun, er ríkisstjórnin hefir samþykkt, % kostnaðar, eftir því sem fé er 

veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 120000,00 eitt hundrað og tuttugu þúsund krón- 

ur — gegn % hlutum frá hafnarsjóði Hofshrepps. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 
120000,00 — eitt hundrað og tuttugu þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Hofsóss 
kann að taka, gegn ábyrgð Hofshrepps og sýslusjóðs Skagafjarðarsýslu, en þó aldrei 
meira en % kostnaðar við hafnargerðina. Tillagið úr ríkissjóði og ábyrgð ríkissjóðs 
er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, 
sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir. 

3. gr. 

Hafnarmerki skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra, að fengnum tillögum hafn- 

arnefndar Hofsóss. 
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4, gr. 

låta af hendi mannvirki og land, er þarf til að sera höfn- 

ir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og leyfa, að tekið verði í landi „ 

  

Sérhver er skyldur til að 
ina, eða undir braut 
hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, óhag- 
ræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefir í för með sér, allt gegn 

því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær á- 

kveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. 

Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði Hofsóss. Nú vill anparhvor málsaðili 

ekki una mati, og getur hann heimlað vfirmat, en sera skal hann það innan 14 daga 

frá því að matsec "lokið. Yfirmatið skal framkvæ mt á sama hátt af 4 dómkvödd- 

um mönnum. Kost yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupp- 

hæðinni verður el vil meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjalds- 

upphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr í Hofsóss, 

     

  

    

   
   
    

  

höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

dýpka út frá landi, nema eftir tillög- 

Meðfram strandlengjunni umhs 

bryggju eða önnur mannvirki, né fyll: 

um hafnarnefndar og með samþykki r Hofshrepps. Sá, sem vill gera 

eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það, og skal beiðn- 
1 lýsing á „ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og held- 

    

   

   

    

  

á því, svo og 

STU eint lakinu. H 

inni fylsj: 

ur hafnar 

Sá, sem 

engin hælta 

sem þegar ha 

Brot se 

nema burt mannvi 

  

ir síðan málið til sveitarstjórnar. 

"að halda mannvirkinu svo við, að 

"bryggjur og önnur mannvirki, 

       

   

   

  

309 kr., og hafnarnefnd getur látið 

  

   Sveitarstjórn Hofs hafnarmálefnanna undir yfirumsjón at- 

vinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

  

í firlit með höfninni og eignum hennar skal fela 

hafnarnefnd. Hafnarnefnd skipa þrír menn, kosnir af sveitarstjórn Hofshrepps 
Gengur einn úr árlega, fyrstu tvö árin 

Framkvæmd hafnarmála og e 

  

Nefndarmenn skulu kosnir til þriggja ár: 

eftir hlutkesti. 

ð. Er. 

Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Sveitarsjóður ábyrg- 
; ist skuldir hafnarsjóðs og sveitarstjórn hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar. 

    
Sveitarstjórn má ekki án leyfis r: áðune isins selja eða veðsetja fasteignir hafn- 

arsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri tíma 

en að þau verði borguð attur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né endurnýja slík 

lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við höfn- 

ina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í fram- 

kvæmd. 

  

10. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja og 

til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld þau, sem hér 

segir:



1. Årlegt gjald af bryggjum og 

2. Af skipum og båtum, er hafn 

a. Lestagjald 

b. Vitagjald. 

c. Vörugjald. Undanskildar 

skipsins eiga að fara til annara 

d. Bryggjugjald af skipum, er leg 

ce. Festargjald af skipum, sem not 

f. Allt að 2% af magni afla skipa « 

allra þeirra skipa og báta, er leg 

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot 

öðrum mannvirkj 

  

1 sig á Hofsósshöfn, og farmi þeirra: 

r, er samkvæmt farmskrá 

' þær eru ekki settar á land. 

hafnarinnar. 

            

heima eiga í kauptúninu, svo og 

í land. 

um hafnarinnar, skulu åkved- 

in í reglugerð, sem hafnarnefnd Hofsåss semur og atvinnu- og í 

neytið staðfestir. 

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin 

tölulið 2. a., b. o 

  

  

ngumálaráðu- 

  

samkvæmt 

go
 3 C. 

11. < 

Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnum | 

ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarin 

samþykki atvinnumálaráðunevtisins 

toll á aðflutningsg þaldskyðdar ” og útflutni 

  

sem heimiladir eru i 11. gr., hrokkvi 

' hafnarnefndin, med sérstöku 

åkvedid, ad leggja megi auka- 
   

   

  

    

  

)g ng ir. Gjaldið má þó aldrei 

fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða be Gjald þetta innheimtir hafn- 

arnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. íÍ. gr., má taka lögtaki. 

  

Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið. 

13. gr. 

Fyrir 1. nóvember år hvert 

varp til áætlunar um tekjur og 

hafa fullsamið áætlunina íyrir 

að leggja fyrir sveitarstjórn frum- 

   

      

komandi ári. Sveitarstjórn skal 

;gc senda hana síðan atvinni 

   

  

árslok, ásamt hauðsynlegum 

  

og samgön 

skýringumi : 

málaráðuneytinu 

1 einstöku gjalda- oc d 

  

Nú hefir sveitarstjórn í hvggju einhverjar meiri háttar að 

hún vill gera einhverjar þær ráðstatanir 

til, og NN hún þá senda ráðuneytinu se 

tímanlega sem kostur er á, að samþyk 

lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér 

    
15. gr. 

Komi það í ljós, þegar fram á árið lidur, ad Gui 

um aðgerðum utan áætlunar, eða fara Íram úr á 

nefnd að tilkynna það sveitarstió í tæka tíð. Fa 

eytisins hl þess, < 

      

   

  

að sinna einhver)- 

æðum, ber hafnar- 

ur hafnarnefndar, 

rá áætluninni. Fyrr 
rn 

     

  

skal þegar leitað samþykkis ráði 

má ekki framkvæma verkið né stofna tl tekjuhallans 

16. gr. 

Vid lok hvers reikningsårs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal hafnarnefnd 

gera reikning yfir tekjur og gjåld hafnarinnar å hinu lidna 

hennar. Reikningana skal endursk 
   åri og efnahagsreikning 

oða og úrskurða á sama og sveitarreikninga. 

  

um, sem gerð eru samkv. ð. gr. 
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24 17. gr. 
13. jan. Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd semur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri reglu 
og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. Í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir 
brot gegn henni, 20—-1000 kr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 18. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Haraldur Guðmundsson. 

25 LÖG 
13. jan. 

! um stuðning til handa bændum, er tjón hafa beðið af völdum mæðiveikinnar. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Til stuðnings bændum í sveitum þeim, er mæðiveikin geisar í, og tjón hafa beðið 

af völdum mæðiveikinnar, er ríkisstjórninni heimilt að framkvæma á árinu 1938 þær 
ráðstafanir, er hér segir: 

a. AO verja til greiðslu upp í vexti af veðlánum og upp í jarðarafgjöld leiguliða 
fjárupphæð, er nemur allt að 150000 kr. 

b. Að verja til sýslu- og hreppavega í mæði veikisveitunum fjárupphæð, er nemi allt 
að 110000 kr. 

ce. Áð verja til byggingar gróðurhúsa við jarðhita, þó ekki yfir í% kostnaðar, 
stofnstyrk, er nemi allt að 5000 kr., enda standi félagsskapur bænda í mæði- 
veikisveitunum að starfseminni. 

d. Að veita styrk til stofnunar rjómabúa í mæðiveikisveitunum, allt að helmingi 
kostnaðar. 

e. Að greiða styrk til framræslu og túnasléttunar, er nemi allt að tvöföldum 
styrk, sem greiddur er til skurðagerðar og túnasléttunar samkv. jarðræktar- 
lögum, og til túnauka allt að jafnháum styrk og veittur er samkv. jarðræktar- 
lögum. Auk þess greiðist lögmæltur jarðræktarstyrkur.



2. gr. 

Um úthlutun fjár þess, sem um getur í Í. gr., fer eftir reglum þessarar greinar: 

a. Hver hreppsnefnd á svæðinu skipar einn mann til þess að sera tillögur um 

úthlutun fjárins að því er snertir þann hrepp. 
b. Hver sýslunefnd á svæðinu skipar tvo menn til þess að vera í ráðum um út- 

hlutun fjárins að því er snertir þá syslu. 
c. Landbúnaðarráðherra skipar, eftir tillögum landbúnaðarnefnda Alþingis, þriggja 

manna nefnd til þess að hafa á hendi úthlutun fjárins. 

Þeir menn, sem hreppsnefndir skipa, gera tillögur til þeirra manna, sem hlutað- 

eigandi sýslunefndir hafa valið, um stuðning til bænda samkv. lögum þessum, 

hver í sínum hreppi. , 
Þeir menn, sem sýslunefndir hafa valið, gera tillögur til nefndar þeirrar, sem 

landbúnaðarráðherra skipar, um stuðning til bænda í hlutaðeigandi sýslu. 

Nefnd sú, er landbúnaðarráðherra skipar, úthlutar, að fengnum þeim tillögum. 

er að framan getur, milli bænda fé því. sem er til umráða samkv. lögum þessum. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að fela nefndinni yfirstjórn og eftirlit með vörn- 

um gegn útbreiðslu mæðiveikinnar. Skipar þá landbúnaðarráðherra framkvæmdar- 

stjóra eftir tillögum nefndarinnar, er annist framkvæmd varnanna. 

3. gr . gr. 
Hreppssjóðir greiða kostnað þeirra manna, sem ræðir um Í alið 2. gr. sýslu- 

sjóðir kostnað þeirra manna, sem um ræðir í b-lið 2. gr., og ríkissjóður kostnað 

af starfi þeirrar nefndar, sem um ræðir í c-lið 2. gr. 

4. gr. 

Nefnd sú, er landbúnaðarráðherra skipar samkv. 2. gr., skal beita sér fyrir 

því, að lánsstofnanir veiti þeim bændum, sem koma undir ákvæði laga þessara og 

eigi geta innt af hendi afborganir að dómi hennar, greiðslufrest á afborgunum 

af lánum þeirra í lánsstofnunum fyrir árin 1947 og 1988. 

  

5. gr. 
Bændur þeir, sem lög þessi ná til, fá án þess að greida dråttarvexti frest å 

greiðslu árgjalda í lánsstofnunum fyrir árið 1937, þar til séð er, hvort og hve mikinn 

styrk þeir fá samkvæmt lögum þessum, og er óheimilt að 

dráttar. 
Dráttur á greiðslu jarðarafgjalda til sama tíma varðar ekki missi ábúðar. 

upp lánum vegna þess 

  

6. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur, að fengnum tillögum þeirrar nefndar, er hann 

skipar samkv. 2. gr., reglugerð um nánari framkvæmd þessara laga. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

4 Gjört á Amalíuborg, 15. jantar 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

1958



1938 

26 
13. jan. 

LOG 

um bændaskóla. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru. 

1. gr. 
Þar til öðruvísi verður ákveðið, skulu vera tveir skólar á landi hér, er veita 

bændaefnum nauðsynlega sérþekkingu til undirbúnings stöðu þeirra. Skal annar 
vera á Hólum í Hjaltadal, en hinn á Hvanneyri í Borgarfirði. Skólarnir nefnast 
bændaskólar. 

9 2. gr. 
Á skólajörðum skulu vera hæfilega stór, fjölbreytt bú, rekin á kostnað ríkissjóðs, 

og veita skólastjórarnir þeim forstöðu. Þar skulu færðir búreikningar um allar 
greinir búrekstrarins. 

Á búunum skal Sera ýmsar hagnvtar tilraunir í landbúnaði, svo sem jarðrækt, 
garðrækt, akuryrkju, kynbótum, fóðrun búfjár og loðdýrarækt. 

Áherzla skal á það lögð, að alidyraræktin á skólabúunum sé sem fjölbreytt- 
ust, með hliðsjón af þeim arði, sem af slíkri starfsemi getur leitt fyrir íslenzkan 
landbúnað. 

ya
 

3. gr. 
Í landi skólajarðanna skal heimilt að reisa nýbyli og bústaði fyrir kennara og 

starfsfólk skólanna á kostnað ríkissjóðs, eftir því sem landbúnaðarráðherra ákveður 
í samráði við skólastjóra og fé er veitt til í fjárlögum. 

Landbúnaðarráðherra ákveður landstærð þessara nýbýla í samráði við skóla- 
stjóra. 

    

4. gr. 

Við hvorn skóla skulu vera skólastjóri og tveir fastir kennarar. Laun þeirra 

skulu ákveðin í launalögum. Ráðherra ákveður laun þeirra og hlunnindi þangað til 
ný launalög verða sett. 

Skólastjóri hefir aðalumsjón með nemendum skólans og húsum hans og áhöldum. 
Heimilt er ráðherra auk þess að greiða hvorum skóla upphæð, er svarar allt að 

tveimur kennaralaunum, er sé varið til verklegrar og bóklegrar kennslu. Skólastjóri 
ræður aukakennara, með samþykki landbúnaðarráðuneytisins, til að annast þessa 
kennslu. 

Njóti kennarar landsnytja og afnota peningshúsa, gjaldi þeir fyrir það leigu. 
Fastir kennarar skulu eiga þess kost, einu sinni á hverjum 6 árum, að fá 4 

mánaða leyfi frá starfi til utanfarar, til að kynna sér framfarir og nýjungar í land- 
búnaði. 

Fastir starfsmenn skulu hafa mánaðarleyfi ár hvert. 

5. gr. 

Skólarnir séu þriggja missira skólar. Í hvorum skóla séu tvær deildir, yngri og 
eldri deild. Bóklega kennsian fari aðallega fram á tímabilinu frá 15. október til 15. 

apríl ár hvert.
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Kennslan í yngri deild sé aðallega bókleg. en i eldri deild bæði bókleg og verkleg. 

Þeim umsækjendum skólans, sem fullnægja hinum almennu inntökuskilyrðum, 

og að dómi skólastjóra hafa þá þekkingu, sem krafizt er fyrir inntöku í eldri deild 

skólans, skal eigi skylt að ganga í yngri deild, en dvelja skulu þeir þó árlangt í skól- 

anum. 

6. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku í skólann séu þessi: 

a. Að umsækjandi sé fullra 18 ára. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu frá þessu 

ákvæði, ef sérstakar ástæður mæla með. 

b. Að hann fullnægi þeim skilyrðum um kunnáttu, sem reglugerð ákveður. 

c. AS hann hafi óflekkað mannorð og sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi. 

7. gr. 

Kennslan í skólanum sé bæði bókleg og verkleg. Bóklega kennslan fari fram í 

fyrirlestrum, að því leyti sem betur þykir henta. Þessar námsgreinar skal kenna 

bóklega: 

Íslenzku, stærðfræði (talnafræði), Hatar- og rúmmálsfræði og reikningshald, 

þjóðfélagsfræði, búnaðarhagfræði, húnaðarsögu og landbúnaðarlöggjöf Íslands og 

nágrannalandanna, við kiptalandafræði, grasafræði, eðlisfræði, efnafræði, jarð- 

fræði, líffærafræði og lífeðlisfræði búfjár, búfjárfræði, mjólkurfræði, arfgengis- 

fræði, verkfærafræði, jarðræktarfræði, heizlu undirstöðuatriði húsabygginga í sveil- 

um og land- og hallamælingar. 

Í eldri deild skal leggja ríka áherzlu á kennslu í búfjár- og jarðræktarfræði. 

Verklega kennslan fari aðallega fram á skólabúunum sumarið á milli námsvetr- 

anna og að nokkru leyti síðari veturinn. 

Kennd skulu sem fjölbreyttust jarðræktarstört. garðrækt, nyyrkja, heyskapur 

og uppskeruvinna. Ennfremur akuryrkja með sáðskiptiræktun. 

Einnig skal nemendum kennd hirðing og notkun þeirra verkfæra, er verulega 

þýðingu hafa fyrir búskap, einkum með tilliti til aukinnar hestanotkunar. 

Nemendum Þer að taka þátt í hirðingu Þeirra búfjártegunda (alidýra), sem á 

búunum eru, undir stjórn og tilsögn kennara. Þeir skulu og taka þátt í venjulegum 

bústörfum, með það fyrir augum, að þeir nemi hagnýtar vinnuaðferðir, er komi 

bændum að sem mestum notum í starfi þeirra. 

Vanti verkefni á skólabúunum, er heimilt að láta nemendur stunda verklega 

námið að meira eða minna leyti annarsstaðar, ef fullnægt er beim skilyrðum, sem 

sett eru fyrir náminu. 
Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum til verklegs náins, 

skulu þeir fá greiddan af fé skólans. Heimilt er, með samþykki landbúnaðarráð- 

herra, að veita nemendum undanþágu um heyskapartímann frá því að stunda verk- 

lega námið á skólabúunum, eða á þeim stóðum öðrum, þar sem verklega kennslan 

fer fram, ef þeim er það brýn nauðsyn, vegna heimilisástæðna, að vera heima, en 

próf verða þeir að þreyta eins og aðrir nemendur skólans. Ennfremur skal kenna 

búsmíði (trésmíði og járnsmíði), steinstevpugerð, söng, íþróttir, leikfimi og teikn- 

ingu. 

Í reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar, bæði í bók- 

legum og verklegum efnum. 

  

8. gr. 

Fyrir verkleg störf á skólabúunum eða öðrum þeim stöðum, sem verklega 

kennslan fer fram á, fá nemendur annaðhvort ókeypis fæði og þjónustu tvö síðari 

missirin eða upphæð, sem því svarar, ef hentara þykir, að nemendur hafi sameigin- 

6 
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26 legt mötuneyti. Úr ríkissjóði fá nemendur 100 kr. styrk til bókakaupa seinni vetur- 
13. jan. inn, enda ljúki þeir námi. 

Ríkissjóður greiði skólabúunum 100 kr. fyrir hvern nemanda, er nýtur kennslu 
í verklegu námi að tilhlutun skólans. Þeir nemendur, er undanþágu fá frá því að 
stunda að öllu leyti verklega námið, að tilhlutun skólanna, sbr. 7. gr. 8. målsgr., 
greiði fyrir fæði og þjónustu síðari veturinn eftir ákvæðum reglugerðar. 

9. gr. 
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana í lok skólaárs í þeim náms- 

greinum, sem kenndar eru í ársdeildunum. Að loknu verklegu námi skal og fara 
fram verklegt próf. Þeir einir, er lokið hafa bóklegu og verklegu fullnaðarprófi við 
skólana, eða á hliðstæðum skólum erlendum, hafa rétt til að bera nafnið búfræð- 
ingar. Þó skerðir það ekki rétt þeirra manna, sem tekið hala próf eftir hinum eldri 
bændaskólalögum, til þess að bera það nafn. 

Í reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana. € o 

10. gr. 
Selji skólabúin nemendum fæði og þjónustu, skal það selt við kostnaðarverði. 

Ella sjái hlutaðeigandi skólastjóri um, að nemendur geti haft sameiginlegt mötuneyti. 

11. gr. 
Heimilt er að halda námskeið á bændaskólunum fyrir bændur og bændaefni, 

Þegar ástæður leyfa. 

Námskeið þessi séu til hvatningar og fræðslu. Einnig námskeið fyrir trúnaðar- 
menn samkvæmt jarðræktarlögum, eftirlitsmenn nautgriparæktarfélaga, forðagæzlu- 
menn, búreikninganámskeið og ennfremur matreiðslunámskeið. 

12. gr. 
Landbúnaðarráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gefur út 

reglugerð fyrir þá, að fengnum tillögum skólastjóranna. 

13. gr. 
Kostnaður við að gera skólana og skólabúin úr garði samkvæmt lögum þess- 

um greiðist úr ríkissjóði, eftir því, sem fé er veitt til þess í fjárlögum. Svo greiðir 
hann og allan árlegan kostnað við skólana. 

14. gr. 
Lög þessi koma til framkvæmda 15. október 1938. 

15. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld låg nr. 51 19, mai 1930, svo og öll önnur 

lagaákvæði, er koma í bága við lög þessi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Amalínborg, 13. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.



LOG 

um våtryggingarfélog fvrir vélbåta. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, Vinda og 

Gauta, hertogi i Slésvik, Holtsetalandi, Stormæri, Péættmerski, Låenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallizt å låg þessi og Vér stadfest pau med 

samþykki Voru: 

I. KAFLI 

Stofnun vátrvggingarfélaga. 

Í. gr. 

Skip merkir í lögum þessum öll skip og báta, stór og smá, sem sigla undir 

íslenzkum fána, innan þeirra takmarka, sem lögin setja. 

2. gr. 

Fiskifélag Íslands gengst fyrir stofnun vátryggingarfélaga fyrir vélbáta í ver- 

stöðvum landsins. Takmörk hvers umdæmis ákveðast af Fiskifélaginu í samráði við 

skipaeigendur. Verði ágreiningur um takmörk umdæmanna, sker atvinnumálaráðu- 

neylið úr, og er sá úrskurður bindandi fyrir alla hlutaðeigendur. 

Til greiðslu kostnaðar við stofnun félaganna greiði skipaeigendur 1% af vá- 

tryggingarupphæð hvers skips í stofnsjóð, um leið og vátrygging fer fram í fyrsta 

sinn. Undanþegnir greiðslu þessari eru þeir skipaeigendur, er þegar eiga upphæð, 

sem nemur stofnsjóðsgjaldi, eða meiri, í stofnsjóði starfandi bátaábyrgðartélags. 

Það, sem á kann að vanta að stofnkostnaðurinn sé að fullu greiddur, leggur ríkis- 

sjóður til eftir reikningi. sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir, og endurgreiða 
félögin ríkissjóði þannig útlagðan kostnað, eftir því sem stofnsjóður vex og leyfir. 

Allir skipaeigendur skulu skyldir til að taka þátt í stofnun félaga þessara, innan 

þeirra takmarka, sem um getur í 3. gr. þessara laga. 

Vátryggingarfélög þau, sem nú eru starfandi, skulu breyta lögum sínum i 

samræmi við lög þessi, og skulu þau síðan gilda sem lög fyrir þau. Skal bera félags- 

lögin þannig breytt undir Samábyrgð Íslands á fiskiskipum til staðfestingar eða 

breytingar, eftir því sem hún telur þurfa til þess að þau samrýmist lögum þessum 

og reglugerðum, sem gefnar kunna að verða út samkvæmt þeim. 

  

3. gr. 

Allir vélbátaeigendur, sem eiga vélbáta, opna eða með þilfari, sem eru allt að 

70 smál. brúttó að stærð og aðallega eru ætlaðir bl fiskveiða við Ísland, skulu skyldir 

til að vátryggja alla vélbáta sína af nefndri stærð hjá félagi því, sem stofnað hefir 

verið samkv. 2. gr. laga þessara, innan þess umdæmis, sem báturinn er skrásettur í, 

og með þeim skilmálum, sem lög þessi og reglugerðir, sem settar kynnu að verða 

samkvæmt þeim, ákveða. 
Neiti einhver skipeigandi, sem vátryggingarskyldur er samkvæmt lögum þess- 

um, að vátrvggja skip sitt, skal það samt sem áður skoðað og metið af skoðunar- 

og virðingarmanni hlutaðeigandi félags og válryggjast sem önnur tryggingarskyld 

skip, og iðgjald innheimtast með lögtaki samkv. #1. gr. ef þörf krefur. 
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Heimilt er þó félögum þessum að taka skip til vátryggingar allt að 150 smál. 
brúttó að stærð (sbr. þó 5. gr.). 

4. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist með 300 000 kr. að félögin fullnægi skuldbindingum 

sínum. Geti þau ekki af eigin rammleik greitt þær tjónbætur, sem þau eru skyld til 
að greiða, leggur ríkissjóður það til, er á vantar, en þó aldrei meira en áðurnefnda 
upphæð. 

Ef eitthvert félaganna hefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs til þess að greiða 
tjónbætur, skal styrkur sá, er það hefir þegið af ríkissjóði, að viðbættum 4% í 
árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt, eftir því sem efni þess leyfa. 

  

5. gr. 
Félög þau, sem stofnuð verða samkv. lögum þessum, skulu endu try 

minnsta kosti helming þeirra upphæða, er þau taka ábyrgð á, hjá Sanábyrgð 
Íslands á fiskiskipum. Hæsta upphæð, sem félögin mega hafa í eigin ábyrgð á einu 
skipi, má þó eigi fara fram úr 20000 kr., og skulu upphæðir þær, er fara fram úr 
þessari upphæð eftir að me gaskiDlin hafa farið fram, einnig yfirfærðar til 
Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum, ðinni skyit að taka við þeim. 
Félögin greiði Samábyrgðinni sömu af upphæðum þeim, sem þau yfirfæra 
til hennar, og þau sjálf taka. 

Innheimtulaun af iðgjöldum, sem greidd verða Samábyrgðinni, skulu ákveðin 
með samningi, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir 

  

   Samábyrg 

  

KAFLI 

Stjórn félaganna. 

     " þessara laga, skal stjórnað 

meðstjórnendur. Stjórn- 

Vátrvggingarfélösum, sem stofnuð v 

af þriggja manna nefnd. Er einn þeirra foi 
arnefndina velja eigendur hinna vátryggðu hún framkvæmdarstjósra. 

Stjórnarnefndin skal kosin á aðalfundi { mu 2 
endurskoðendur til jafnlangs tíma. Stjórnarnefndarmenn og endurskoðendur má 

  í senn, og ennfi 

endurkjósa. Á sama hátt skal kjósa 3 menn öl vara í stjórn og 2 endurskoðendur 
Þóknun til stjórnar og endurskoðenda á! 

Stjórnarnefnd hefir æðsta úrskurðarvald í ölum málefnum félagsins innan 
takmarka þessara laga. Hún hefir og leg irlit med rekstri félagsins, skipar 
skodunar- og virdingarmenn og tirskur agreidslur, bå barf jafnan sam- 
þykki Samábyrgðar Íslands á fisk iskipu 

króna er að ræða. Stjórnarnefndin skali 

anir sínar. 

Framkvæmdarstjóri annast allan dagleg 

ritar vátrvggingarskírteini, innheimtir 

hendi fjárvörzlu félagsins. Stjórnin ákveð hans. Endurskoðendur skulu 
endurskoða reikninga félagsins, hver í umdæmi. og hafa lokið endurskoðun 
sinni Í síðasta lagi 5 dögum fyrir aðalfund, og skulu reikningar félaganna lægja 
frammi hjá framkvæmdarstjóra frá því endurskoðun er lokið og þar til aðalfundur 
hefst. 

kveður aðalfundur. 

    

tm greiðslu hærri skaðabóta en 5000 

halda fundabók og skrá í hana allar ákvarð- 
   

    
sins, gefur út og undir- 

reikningshald og hefir á 

1      

7. gr. 
Til að framkvæma skoðunar- og virðingargerð þá, sem um getur í 129. gr., skal 

stjórn félagsins skipa 2 skoðunar- og virdingarment nn fyrir hvert félag og 2 til vara. 

 



Å5 

: vélfróður. Þeir skulu, 

melta skipið og gefa skriflega sundur- 

  

Skal annar þeirra vera fróður um byggingu skipa 

áður en skip ei ð í 

liðaða skýrslu um mc 

  

skoða     

   
Ef skoða skal skip, sem skoðunar- og virðingarmaður á að öllu eða nokkru 

leyti, skal varamaður framkvæma skoðun og mat. 
Skoðunar- og virðingarmenn skulu einnig skoða og meta hvert það tjón, er vá- 

tryggt skip verður fyrir, áður en aðgerð á skipinu hefst, og gefa skriflega sundur- 
lið 

  

    

  

iðaða skýrslu um mat sitt á tjóninu. Þeir skulu einnig skoða sömu skip eftir að 

aðgerð hefir farið fram og gefa skriflega skyrslu um, hvort þau eru komin í samt 

lag aftur eftir aðgerðina 

Til tryggi 

  

- því, að skilyrðum þeim, sem vátryggða eru sett, sé fullnægt, getur 

stjórnin skipað eftirlitsmenn, og ákveður hún þóknun tl þeirra. 

íðalfund skal halda fyrir hvert félag fyrir lok júnímánaðar ár hvert 

og aukafund þegar stjórnin telur þes eða %s hluti skipaeigenda fer þess á 

leit. Til aðalfundar skal boðað með skriflegri eða símaðri tilkynningu til skipa- 
eigenda, eigi síðar en 14 dögum fyrir fundardas, og aukafund skal halda svo fljótt 

sem auðið er eftir að stjórn félagsins hefir fengið tilmæli um fundinn. Boða skal 
til aukafundar með viku fyrirvara 

Á aðalfundi skal fram endurskoðaður reikningur félagsins og þriðja 

hvert ár kosin stjórn og endur 

Atkvæðisrétt á fundum hafa allir skipaeigendur, sem skip eiga í tryggingar- 

félaginu, og skulu þeir hafa eitt atkvæði fyrir hverjar 5000 krónur eða minni upp- 

hæð í einu skipi, sem þeir hafa trvgst hjá félaginu. Þó má enginn fara með meira 

atkvæðamagn fyrir sjálfan sig og : en 10% af heildaratkvæðamagni félagsins. 

Eitt atkvæði er fyrir hvert skip, átryggingarfjárhæð sé undir 5000 krónum. 
Ef fleiri en einn eru eigendur að sama skipi, skulu þeir fela einum sameignar- 

manni að fara með atkvæði skipsins, og skal tilkynna það stjórn félagsins, begar 
vátrygging fer fram eða mannaskipti verða. 

Eisi má fela utanfélagsmanni að fara með umboð félagsmanna á fundum, nema 

veðhafi sé í skipi, sem vátrvggt er hjá félaginu. 

Fundur er lögmætur, ef mætt er með helming allra atkvæða á fundinum. Verði 
fundur ekki lögmætur, skal svo fljótt sem auðið er boða til nys fundar með viku 

fyrirvara, og er sá fundur ályktunarfær án tillits til þess, með hve mörg atkvæði 

mætt er á þeim fundi. 
Senda skal Samábyrgð Íslands á fiskiskipum afrit af ársreikningum félagsins 

að afloknum aðalfundi ár hvert. 

   

  

ðendur samkv. 6. 

  

sr. 

   

    

     

KAFLI 

Reikningshald og sjóðir. 

9. gr. 
Tekjur félaganna eru þessar: 

gjöld hinna vátrvggðu skipa. 

Tillög skipaeigenda til stofnkostnaðar samkv. 2. gr. 

3. Álar aðrar tekjur, er félögunum kunna að áskotnast. 

Gjöld félaganna eru þessi: 

Tjónbætur. 

2. Rekstrarkostnaður. 
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3. Endurgreidslur. 
4. Öll önnur gjöld. 

Sjóðir félaganna eru þessir: 
1. Aðalsjóður. Í hann renna allar rekstrartekjur félaganna, og skal hann notaður 

til greiðslu á tjónbótum og öðrum rekstrarkostnaði. 

2. Varasjóður. Í hann renna 25% af tekjuafgangi hvers reikningsárs, og skal 
hann notaður til greiðslu á tekjuhalla félaganna, er verða kann. Af tekjuaf- 

gangi skal færa 75% til næsta árs. 

3. Stofnsjóður. Í hann renna stofnsjóðsgjöld samkv. 9. gr. Hann skal aðeins nota 

til greiðslu á stofnkostnaði félaganna samkv. 2. gr. Að öðru lyti má ekki 

skerða stofnsjóðinn. Þó skal heimilt að nota hann til greiðslu á tekjuhalla, 

ef varasjóður hrekkur ekki til þessa, en endurgreiða skal stofnsjóði það, er 

þannig er tekið úr honum, svo fljótt sem ástæður félaganna leyfa það. 

10. gr. 

Eignir félaganna skal ávaxta í íslenzkum bönkum eða sparisjóðum, sem ráð- 
herra samþykkir. 

. 11. gr. 

Í reikningum félaganna ár hveri skal færa til skuldar ógreiddar tjónbætur, 

eftir því sem stjórnir félaganna telja nauðsynlegt, til vara fyrir óbættum tjónum, 
og telja þá upphæð til tekna í næsta ársreikningi þar á eftir. 

IV. KAFLI 

Um vátryggingu skipanna. 

12. gr. 

Áður en skip er vátryggt, skal það skoðað og metið af þar til skipuðum 

skoðunar- og matsmönnum, en þeir skulu skipaðir af stjórn hlutaðeigandi félags. 
Sé skipi í einhverju ábótavant, er skoðun fer fram, skal úr því bætt áður en 

skipið verður tekið í trygginguna. Skoðunarmenn skulu láta álit sitt og mat í ljós 
skriflega á þar til ætluð eyðublöð. Þóknun skoðunarmanna ákveður stjórn fé- 

lagsins, og greiðist þóknunin af hlutaðeigandi skipseiganda. 

Skoðun skips gildir til tveggia ára í senn. Þó er stjórninni heimilt að láta skoðun 

fara fram hvenær sem henni þykir ástæða til. Öll áhöld, sem eru á skipsfjöl, að und- 

anteknum matvælum, málningu, olíum, sjóúrum, sjókortum og bókum, skal telja 

með í virðingarupphæð skipanna. 
Nú er skipseigandi óánægður með skoðun og mat á skipi, og er honum þá heim- 

ilt að bera mál sitt upp við stjórn félagsins, og sker hún úr um skoðunina og matið. 

Vátryggja skal %o hluta virðingarverðs hvers skips. Félagið ber ávallt „fyrstu 

áhættu“ á hverju einstöku eignatjóni. Þann 4 hluta, sem þá verður eftir, má hvergi 

vátryggja. 

Stjórn félagsins gefur út vátrvyggingarskírteini fyrir hvern bát um sig, til eins 
árs Í senn. 

Nú þykir samábyrgðinni einhver skoðunar- og matsgerð eigi framkvæmd sem 

skyldi, og getur hún þá krafizt yfirskoðunar og vfirmats dómkvaddra manna. 

Hún getur og látið fara fram vfirmat á skipum yfirleitt, sem endurtrygsð eru 

hjá henni, ef henni þykir ósamræmi í matinu hjá hinum einstöku vátryggingar- 
félögum í landinu. 

13. gr. 

Nú verða eigandaskipti ad skipi og hinn nyi eigandi flytur skipid í annað vå- 

tryggingarumdæmi; skal þá félag það, er skipið var våtryggt hjå, flytja trygging-
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una Í félag þess umdæmis. er skipið flyæt til, enda fær hid sidarnefnda félag våtrygg- 27 
ingariðgjaldið frá þeim degi, er skipið kemur í þess umdæmi, og tekur um leið við 1: 
áhættunni. 

. jan. 

V. KAFLI 

Um sjótjón. 

14. gr. 

Þar sem annað er ekki ákveðið í lögum þessum, reglugerð, sem út kann að 
verða gefin, eða válryggingarskírlteinum, bætir félagið tjón það, sem verður af sér- 
hverri þeirri áhættu, sem skip lendir í á vátrvggingartímabilinu. Félagið greiðir 
Þannig tjón, sem verður af völdum storms, sjávar, straums, íss, jarðskjálfta, elds, 
eldingar, árekstrar á grunn, skipbrots, veltu, ásiglingar eða sjóráns. 

Það hefir engin áhrif á skaðabótaskyldu félagsins. þótt svo kunni að standa á, að 
tjónbóta verði krafizt af þriðja aðilja, og eigi heldur þótt skipstjóri eða skipshöfn 
hafi valdið tjóninu (sbr. þó 26. gr.), 

Hvert sinn, sem skip verður fyrir bótaskyldu slysi, skal það skoðað og metið 
af skoðunar- og virðingarmönnum hlutaðeigandi félags, eða sé skipið statt utan 
takmarka vátryggingarsvæðis síns, af þeim mönnum, er stjórn félagsins útnefnir, 
áður en aðgerð á biluninni hefst. Skipaeigendur annast sjálfir um aðgerð skipa sinna. 

15. gr. 
Þegar greiddar eru tjónbætur fyrir viðgerð á skipi, skal ávallt draga frá við- 

gerðarkostnaðinum eða matsverði sem hér segir: 
Frá tjónbótum fyrir skip, sem er: 

a. 1Ð rúmlesta eða minni, 200 krónur. 

b. 10 til 20 rúmlesta, 350 krónur. 

c. Yfir 20 rúmlesta, 500 krónur. 
Verði aðgerð á tjóni, sem vátryggt skip hefir orðið fyrir, frestað án samþykkis 

félagsstjórnarinnar, bætist ekki sá tjónauki, sem af drættinum kann að hafa hlotizt. 
  

16. gr. 
Tjón á vélum, ásamt ásum og skrúfum eða öðrum útbúnaði, bætist því aðeins, 

að það stafi af: 

1. Eldi eða sprengingu, sem ekki stafar frá vélinni. 
2. Að skipið sökkvi, strandi, því hvolfi eða það rekist á grunn. 
3. Árekstri á fasta eða fljótandi hluti, þar með talinn ís. 

17. gr. 
Tjón á seglum, ábreiðum, köðlum, reiða og öðrum lausum áhöldum, útbúnaði 

í herbergjum skipverjanna, þó ekki á föstum tré- eða málmhlatum, bætist því að- 
eins, að það stafi af: 

1. Eldi eða sprengingu. 
2. Að skipið sökkvi, strandi, því hvolfi eða það rekist á grunn. 
3. Árekstri skipsins eða áhalda þess á fasta eða fljótandi hluti, þar með talinn ís. 

18, gr. 

Våtryggdur hefir rétt til båta fyrir algerdan skiptapa, begar: 
1. Skipid tynist algerlega. 

2. Skipið sekkur, strandar eða á annan hátt verður fyrir tjóni, þannig að ekki



13. 

1938 

np 
jan. 

48 

telst hægt að bjarga því né endurbæta það á staðnum eða flytja það á annan 

stað til viðgerðar. 
3. Skipið er löglega dæmt óbætandi, þ. e. hefir orðið fyrir svo miklum skemmd- 

um vegna sjóljóns, að aðserð á því borgar sig ekki, þar eð kostnaðurinn við 

aðgerð á skemmdunum Íer fram úr verði skipsins í viðgerðu ástandi, að frá- 
dregnu verði þess óviðgerðs. 

Greiði félagið bætur fyrir algerðan skiptap: 1, ber því hlutfallslegur hluti af 
andvirði þess, er inn kann að koma fyrir leifar þess, miðað við þann hluta virð- 
ingarverðsins, sem félagið hefir tekið ábyrgð á. 

Félögin skulu þó ávallt hafa rétt til, ef skip verður fyrir ónytingardómi á 
þennan hátt, að sera við skipið á sinn kostnað og skila eiganda því í skoðunar- 

færu standi. 
Nú sekkur skip, strandar eða verður fyrir öðru tjóni, sem um ræðir í 2. og 3. 

tölul. þessarar greinar, og vátrvggjandi vill eigi að síður reyna björgun á því á eigin 

ábyrgð og gerir slíka tilraun án þess að óþarfur dráttur verði á, og á þá vátryggður 

því aðeins rétt tl bóta fyrir algerðan skiptapa, að björgun skipsins sé ekki 

lokið í síðasta lagi 10 mánuðum eftir að áfallið varð, eða björgunartilraunum sé 

áður hætt. 

19. gr. 

Nú hefir ekki spurzt til skips i 3 månudi frå bvi pad lagdi sidast ur håfn til fisk- 

veida hér vid land, og skal bå lita svo å, ad bad hafi farizt algerlega, og skal greida 

bætur fyrir pad sem algerlega tapad. Sé skipid i utanlandssiglingum, lengist þessi 

frestur i 6 månudi. 
Nú er skip yfirgefið af áhöfn úti í rúmsjó og því hefir ekki verið bjargað innan 

3 mánaða frá því að það var yfirgefið, og á vátrvggður þá kröfu til bóta sem um 

algerðan skiptapa væri að ræða. 

20. gr. 

Bætur, sem vátryggður hefir orðið að greiða þriðja manni vegna tjóns af á- 

rekstri (þegar skipið eða áhöld þess hafa rekizt á annan fastan eða fljótandi hlut) 

ennfremur kostnað við málarekstur, gerðardóm eða samkomulag vegna þess, greiðir 

félagið, en þó eigi fram yfir það. sem vátrvggingarfjárhæð skipsins hrekkur til. 

Bætur fyrir tjón á lífi manna eða fyrir meiðsli eru váfryggingarfélögunum óvið- 

komandi. 

  

21. gr. 

Sameiginlegt sjótjón (havari grosse) skal leitt til lykta samkvæmt York-Ant- 

werpen-ákvæðunum frá 1924. 

22. gr. 

Þetta skal ekki bæta sem sjótjón: 
1. Tjón, sem verður vegna þess, að skip var, þegar það lagði síðast úr höfn, ekki 

sjófært, hæfilega útbúið, mannað og lestað, nema ætla megi, að vátrvggður hafi 

ekki vitað eða hlotið að sjá, að ábótavant var. 
9. Tjón, sem verður vegna þess, að skipið hefir ekki verið í gildu ástandi þega 

því var lagt upp, eða ekki frá því gengið svo sem vera bar eða haft undir nægi- 

legu eftirliti, nema vátryggða verði ekki gefin sök á því. 
3. Tjón, sem verður á skipi, sem með vitund vátryggða liggur mannlaust við 

bryggju eða hafnarvirki. 
4. Tjón, sem verður meðan áfallið iðsjald er ekki greitt (sbr. þó 31. gr. 3. málsgr.). 

5. Tjón á áhöldum eða skipshluta, sem orsakast af almennri notkun hlutaðeig- 

andi skipshluta eða áhalds.



6. Tjón, sem orsakast af hernaði, borgarastyrjöld eða þess háttar. 

Ef tjón verður vegna smíðis eða efnisgalla, verður tjón á hlutum þeim, seim 

gallinn er í, ekki bætt. 

Ef tjón verður vegna slits, fúa, 

af öðrum slíkum orsökum, verður lt 

hafa valdið, ekki bætt. 

maðkskemmda, rottu, músa eða 

hlutum, sem áðurnefndar orsakir        

23. gr. 

Nú verður skip fyrir einhverri bilun á vél eða útbúnaði og hefir þess vegna 
þegið hjálp hjá öðrum, og skal þá þóknun fyrir slíka hjálp greidd af vátrvggingar 

10% félaginu í hlutfalli við ví Átryggingarupphæðina, að 
Öll skip, sem tryggð eru AÐ kvæmt 16: 

frádregi 

    

um þessum eða ð Íslands á 
fiskiskipum, eru skyld til að ; háska. (Greiðslu fyrir slíka hjálp 

verður ekki krafizt eftir venju ur skal hún ákveðin af 
stjórn hlutaðeigandi félags eða, et "málsaðiljar verða | ásátlir um, af gerðardómi sam- 

kvæmt 33. gr. laga þessara. Þóknunina skal ávalli i ) það fjártjón og þann 

tilkostnað, sem hjálpin hefir bakað þeim, er hana veitti, og aldrei getur hún orðið 

hærri en vátryggingarfjárhæð skips þess, sem hjálpina þáði, nemur. 

       

   

  

24. gr. 
Þegar gert er við skip, sem orðið hefir fyrir tjóni, sem vátryggjendum ber að 

greiða, greiðir félagið ekki þann aukakostnað, sem stafar af yfir- eða helgidaga- 

vinnu, nema að svo miklu leyti sent við þá vinnu sparast önnur útgjöld fyrir vá- 

tryggjendur. 
Leifar skips, sem farizt hefir eða dæmt hefir verið ónýtt, svo og verð braks, 

sem tifið er úr skipi, sem gert er við á kostnað j er eign våtryggjanda 

að réttri tillölu við virdingarupphæd bess, sem 

    

      

25. gr. 

Opnir vélbátar eru allir þeir vélbátar, sem ekki ern með fullu þilfari. Fyrir þá 

gilda þessi ákvæði sérstaklega: 

Bætur fyrir tjón á opnum vélbáti greiðist aðeins, ef báturinn ferst algerlega 

eða er dæmdur ónylur eða óbætanlegur af skoðunarmönnum og máalsmönnuni 

félagsins. 

Þó skal félagið ávallt greiða að sínum hluta kostnað við björgun á opnum vél- 

báti, sem orðið hefir fyrir áfalli, og skaða, er hlvzt af nauðlendingu, enda fari kostn- 

aðurinn ekki fram úr válrvggingarfjárhæðinni. 

Þar sem því verður við komið vegna staðhátta og annars, getur stjórn félags- 

ins krafizt þess, að opnir vélbálar séu settir á land eftir hverja notkun í sjóferð. Hafi 

félagsstjórn kr: ja þessa, verða engar bætur greiddar fyrir tjón, sem af því kann að 

leiða, að út af er brugðið. 

  

    

  

Nú sannast það, að skipstjóri hafi af ásettu ráði eða í sviksamlegum tilgangi 

valdið tjóninu, og má þá dr af skaðabótafénu. enda þótt vátrvggð- 

um annars hefðu borið Í ( j í sviksamlegum 

gangi tvíitryggt hið sama tjóni af ásettu ráði eða 

fyrir hirðuleysi, er félag 

Hinsvegar skal félaginu ávallt y 

þarf til að greiða lán, er veitt hala verið gegn veði 

ákvæði laga þessara um niðurlall skaðabótaskyldu váfryggingarfélaga, að einhverju 

eða öllu leyti, í einstökum tilfellum, aldrei rétt veðhafa til innheimtu vátryggingar- 

fjárins hjá félaginu. 

    

    

   

a allt 

bætur. 

hati 

laust 

       

  

skaða bótaskyldu : 

svo mikið af skaðabótalénu, sem 

í skipinu eða bátnum, enda skerða 
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Skaðabætur greiðast þó aldrei, ef tjón verður af þeim orsökum, er greinir í 29. 
gr. 5. og 6. tölulið. 

Félagið á ætíð endurgjaldskröfu á hendur þeim, sem sekur er samkvæmt fyrri 
hluta þessarar greinar. 

27. gr. 
Öll skjöl og reikninga snertandi tjón og aðgerð á skipi skal þegar að aðgerðinni 

lokinni afhenda hlutaðeigandi félagi. Skal tjónið þá gert upp innan eins mánaðar 
frá afhendingu skjalanna. Félagið og skipseigandi koma sér saman um það, hversu 

aðgerð skuli hagað, og greiða kostnaðinn í hlutfalli við áhættu sína. 
Aðgerðarreikningar eða aðrar kröfur vegna sjóljóns, sem ekki eru komnar í 

hendur stjórnar félagsins áður en 1 mánuður er liðinn frá þvi að aðgerðinni er lokið, 
eða ef um tjón án aðgerðar, svo sem dráttarhjálp eða annað því um líkt, er að ræða, 
verða ekki teknar til greina, nema sannað sé fyrir stjórn félagsins, að gildar ástæður 
sétt að hennar dómi fyrir þeim drætti, sem orðið hefir á því að gera kröfu. 

Afrit af tjónbótaniðurjöfnun skal ávallt senda Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

VI. KAFLI 

Skyldur vátrvggða. 

28. gr. 
Þegar vátryggt skip verður fyrir tjóni, sem botaskylt er samkvæmt lågum þess- 

um, skal eigandi skipsins, eða formaður þess í hans stað, þegar í stað tilkynna það 
skriflega til hlutaðeigandi félagsstjórnar og gefa nákvæma skýrslu um atvikin. 

Skýrslan skal rituð á þar til gerð skýrsluform, er Samábyrgð Íslands á fiskiskipum 

semur og lætur vátrvggjendum í té. 

Tjón, sem ekki hefir verið tilkynnt innan hálfs mánaðar frá því er það vildi 

til, getur félagsstjórnin neitað að taka til greina, nema sannað sé fyrir henni, að ó- 

viðráðanlegar orsakir séu til dráttarins. 

29. gr. 

Skylt er bæði skipstjóra og útgerðarmönnum að gera allt, sem í Þeirra valdi 
stendur, til þess að draga úr tjóni, svo að það verði sem allra minnst. Þeim ber að 

hlíta þeim ráðstöfunum, sem stjórn félagsins kann að gera í því skyni. 

Á vátryggðum hvílir skylda til þess að færa sönnur á tjónið og hve miklu það 
hefir numið. 

30. gr. 

Skipstjórar á hinum vátryggðu skipum verða að fullnægja þeim reglum, sem 

seltar eru í gildandi lögum á hverjum tíma um rétt til að vera skipstjóri á slíkum 
skipum, sem þeir stjórna. og í þeim siglingum, er þau ganga. Skipin verða einnig 

að fullnægja ákvæðum laganna um útbúnað, áhöfn, ljós- og bendingarfæri o. fl. 

Hvert það skip, sem hefir mótor í lokuðu rúmi, skal hafa meðferðis öflugt 

slökkvitól, sem tekið er gilt af Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, og skal það haft 

einhversslaðar fyrir utan vélarrúmið, þar sem auðvelt er að ná til þess. Í vélarrúmi 
mega ekki vera nein þau tæki, sem eldur er notaður við, að undanteknum lömpum 
þeim. sem nauðsynlegt er að hafa við rekstur og gæzlu mótorsins.
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VII. KAFLI 

Um iðgjöld og iðgjaldaendurgreiðslu. 

öl. gr. 

Iðgjöld skulu á hverjum tíma ákveðin af atvinnumálaráðuneytinu, að fengnum 

tillögum Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum og starfandi vélbátavátryggingarfélaga 

Þar sem sérstaklega stendur á að dómi atvinnumálaráðuneytisins og Sam- 

ábyrgðar Íslands á fiskiskipum, skal heimilt að ákveða iðgjöldin með hliðsjón af því 

áhættusvæði, sem skipinu er ætlað að vera í förum um. 

Vátryggingarfélag hefir lögveð í skipi fyrir skoðunarkostnaði og vátryggingar- 

ðsjöldum, þó eigi fyrir lengra tímabil en eitt ár frá gialddaga þeirra að telja. 

Vátryggingin gengur í gildi þegar er áskilið iðgjald og stofnsjóðsgjald er 

ákveðið, og eiga félögin kröfu á að fá greill iðgjald fyrir válrvggt skip frá þeim 

tíma, er beðið var um válrvgginguna. 

  

32. gr. 

Endurgreida skal idgjald fyrir skip, sem stadid hefir i landi eda verid lagt 

tryggilega fyrir festum á öruggum stað, sem stjórn félagsins telur gildan, ef slík 

landstaða eða hafnlega hefir varað að minnsta kosti einn mánuð samfleytt. Ef tjón- 

bætur á vátryggingarárinu fara fram úr helmingi hins greidda iðg): ilds, fellur endur- 

greiðsla niður fyrir það vátrvggingarár. 

Endurgreiðslu þessa skal reikna hlutfallslega af hinu greidda ársiðgjaldi. 

Vottorð tveggja manna, sem stjórn félagsins tekur gilda, um uppistöðu eða 

hafnlegu þá, er hér um ræðir, skal afhenda stjórn félagsins og er skilyrði fyrir, að 

endurgreiðsla verði látin af hendi. 

Skipin eru þó ávallt tryggð fyrir venjulegri hafnaráhættu (revier), þegar þau 

„liggja uppi“, en fyrir þá áhættu skal greiða iðgjald eins og ákveðið verður í ið- 

gjaldaskránni. 

VIII. KAFLI 

Ýms ákvæði. 

33. gr. 

„En milli félaganna og skipaeigenda má leggja í gerð. Í serðardóminn 

kveður hvor málsaðili einn mann, en héraðsdómari í því héraði, þar sem félögin eiga 

heima 1, skipar oddamann. 
Ágreining milli félaganna og Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum má leggja í gerð 

á sama hátt, en þá skipar atvinnumálaráðherra sem oddamann einn af dómurunum 

í hæstarétti. 

Gerðardómurinn skal háður þar, sem hlutaðeigandi félag á lögheimili, en sé 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum annar aðili, skal gerðardómurinn háður í Reykja- 

vík. 

Ef gerðardómsmenn verða ekki á eitt sáttir, ræður atkvæði oddamanns úrslitum. 

Nú hefir annarhvor málsaðilja ekki kvatt mann í serðardóminn og tilkynnt það. 

svo sannanlegt sé, hinum malsadiljn 30 dögum eftir að sannanlegt er, að hann hafi 

fengið vitneskju um kvaðningu andstæðings sins, og skal þá héraðsdómari í því 

lögsagnarumdæmi, þar sem gerðardómurinn er háður, skipa gerðardómsmann í 

hans stað. 
Nú hefir ágreiningurinn ekki getað orðið útkljáður vegna vanrækslu annars 

gerðardómsmanna 30 dögum eftir að hann var nefndur í dóminn, og á þá hinn 

1938
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gerðardómsmaðurinn rétt á að gera út um málið ásamt oddamanninum, og ræður 
þá atkvæði oddamanns úrslitum, ef þeir verða eigi á eitt sáttir. Oddamaður sker 
úr því, hvort gerðardómsmaður hafi gert sig sekan í vanrækslu. 

Í gerðardómnum skal það og ákveðið, hvort málskostnaður skuli að öllu eða 
nokkru leyti falla á annan málsaðilja eða hvernig skuli skipta honum milli máls- 
aðilja. 

Gerðardómur uppkveðinn samkvæmt þessum ákvæðum er óraskanlegur. 

34. gr. 
Pegar våtryggdar eignir eru vedsettar, nær vedrétturinn einnig til våtryggingar- 

fjárins. Þegar vátryggingarfé er útborgað, ber félaginu skylda til þess að rannsaka, 
hverjir hafi veð í skipinu, og að haga útborgun fjárins eftir því. 

g: 

  

35. gr. 
Et félögin leggjast niður, skal eignum þeirra varið í þarfir hlutaðeigandi héraðs, 

eftir tillögum bæ srstjórnar eða sýslunefndar, enda komi samþykki atvinnumála- 
ráðuneytisins til. 

36. gr. 
Vátrvggingarfélög, sem starfa samkvæmt lögum þessum, eru undanþegin sjöld- 

um til bæjar- og sveilarsjóða, svo og undanþegin eignar- og tekjuskatti til ríkissjóðs. 

37. gr. 
Í tilfellum, sem engin ákvæði eru sett um í lögum þessum, skal farið eftir regl- 

im þeim og venjum, sem á hverjum tíma gilda um samskonar tilfelli hjá Samábyrgð 
slands á fiskiskipum. 

mn
 

38. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20 9. jan, 1935, um válrvgsingar > æ . von > 

opinna vélbáta, svo og önnur åkvædi, sem fara i båga við lög þessi 

  

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1938 

hráðabireða. 

      

Þau innlend starfað hafa 50 ár eða lengur þegar lög 
þessi i ;ingum samkvæmt lögum þessum í 

iskifélagi Íslands tilmæli um undan- 

öðlast 

     
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 13. jandar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Haraldur Guðmundsson.



LOG 

um breyting á lögum nr. 61 23. juni 1932, um lax- og silungsveiði. 

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

Gauta, hertogi Í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallit á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Í stað orðanna „fimm ára“ Í síðasta málsl. 2. tölul. 3. gr. laganna komi: tíu ára. 

2. gr. 

Aftan við fyrri tölulið í 25. gr. laganna bætist: 

Ráðherra skal setja, að fengnum tillögum veiðimálastjóra, reglur um það, 

hvaða veiðitæki megi nota til lax- eða silungsveiða, og skal í reglum þessum miða 

við þau veiðitæki, er líklegust þykja til þess. að fiskistofninn verði eigi upprættur. 

Í reglum þessum má ákveða fjölda veiðitækja, er notuð eru samtímis í veiðiá. Enn- 

fremur má setja ákvæði um það, hversu langan tíma úr sólarhring megi samfleytt 

veiða í á, og má það vera mismunandi langur tími, eftir stærð veiðiár, eftir því 

hve auðvelt er að veiða og öðru því, sem við kann að eiga. Reglur þessar mega 

ekki brjóta í bág við friðunarákvæði laganna. 

93. gr. laganna skal orða þannig: 

Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt 

þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalínborg. 13. janúar 1938 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson 

1938 

28 
13. jan.
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29 AUGLYSING 
11. jan. 

- 
um breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum ráðuneytisins hefir Hans hátisn konunginum 
allramildilegast þóknazt að staðfesta eftirfarandi 

BREYTINGU 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 8 frá 9. okt. 1919. 

Við 49. or.: 

Prófgrein c 1: handlæknisaðgerð, falli niður. Ennfremur falli niður síðasta máls- 
grein í hinni upphaflegu 49. grein, um tilhögun prófs í handlæknisaðgerð. 

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

Í kennslumálaráðuneytinu, 11. janúar 1988. 

Haraldur Guðmundsson. 

Gústav A. Jónasson.
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KONUNGSÚRSKURÐUR 

um breytingu á konungsúrskurði nr. 1 12. febrúar 1919, um lögun hins klofna 
   

fána og um notkun hans. svo og um gumanna.   

   
   

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Danme og 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, og 

  

Aldinborg, 

Gjorum kunnugt: bar ed påstur og simi 

eima stofnun undir sameiginlegri i jóri 

sandegastri tillögu forsætisr! 

Í konungsúrskurði nr. Í 12. 

notkun hans, svo og um fána hafnsí 

fáni, póstfáni og tollgæzluláni skulu ver: 

miðjum þannig: Landssímaslfáni með stjörnu með 

póstfáni með horni“, komi orðin: „Póst- og 

klofajafnir með merki í efra stangarreit miðjum þannig: 

horni og stjörnu í miðju með neistum åt frå til 

  

   
   

      

  

  

      

símafáni og te 

     Á 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amaltuborg, Í5. jandar 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigth 

Christian Á. 
(L.S) 

Hermann Jónasson 

OPIÐ BREF 

er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar þriðjudaginn 15. febrúar 1938. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Daninei     og 

Gauta, hertogi i Slésvik, Holtsetalandi, Stoårmæri, Þó erski og 

Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Að Vér samkvæmt stjórnarskrá ke íkisins 
18. maí 1920, allramildilegast höfum ákvet 

reglulegs fundar þriðjudaginn 15. febrúar 
Um leið og Vér birtum þetta, bjóðum Vér 

Alþingi að koma nefndan dag bl Reykjaví 

að guðsþjónustugerð hefir farið frais 

   

   
     

oma saman til 

    

lum þeim, er setu eiga á 

erður þá sett Alþingi, eftir    

   Gjört á Amalíuborg. 

Undir Vor konung!    

Christian R. 
(L.S. 

Hermann Jónasson 

8 

Rikisprentsmidjan Gutenberg 

1938
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32 KONUNGSBREF 
)9 jan 22. jan . . . 

um setning Alþingis. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vér viljum hér með veita yður sem forsætisráðherra 

Vorum, umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi, er koma á saman til 

reglulegs fundar þriðjudaginn 15. febrúar 1938. 

Gjört á Amalíuborg, 22. janúar 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli, 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

oc i r N N N J A) 
33 KONUNGLEG AUGLÝSING 

18. febr. 
um að ríkisstjórn sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þar eð Vér höfum í hyggju að ferðast til útlanda, viljum 

Vér, samkvæmt lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambands- 

laga 30. nóvember 1918, að ríkisstjórn í fjarvist Vorri sé falin á hendur ríkis- 
arfanum. 

Því birtum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að hans konung- 

lega tign, krónprins Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg 

tekur við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum degi þangað til Vér komum heim 

aftur. 

Gjört á Amalíuborg, 18. febrúar 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.
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AUGLYSING 

um viðbótarákvæði við samning við Stóra-Bretland um framsal afbrotamanna 

    

frá 31. marz 

  Sendiherra Íslands og Danmerkur í London os 

Bretlands hafa, með erindum ) 

stjórna sinna, orðið ásáttir um 

og Danmerkur, frá 31. marz Í 

Íslands, skuli ennfremur gi 

Umboðsríkin: Wester 

(ásamt Transjordan) ( fanganvika 

Gambia, Kenya, Nigeria, Northern 

Coast, Nyasaland, Sierra Leone, Sal 
og Zanzibar. Landsvæði er njóta brezkr 

bilan, Pahans, Johore, Kedak, Perlis, Kelantan, 

Auglýsing nr. 56 23. des. 1937, er 

ulanrikismálaráðherra Slóra 

        7, samkvæmi    = 
un Mit 

        il 
       

     

       

   

    

    Rhodesia, ritories       

      

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt 

Í rikisstjorn Íslands, 95. febrúar 1958. 

Haraldur Guðmund; 

  

son. 

LOG 35 
17. mar; 

um að ágreiningur milli útgerðarmanna botnvörpuskipa og sjón 

  

um kaupkjör skuli lagður í gerð. 

Vinda og r Íslands 

Stórmaæri, 

Vér Christian hinn Tíundi, af guð: L 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, 

Aldinborg, 

     
enborg 08 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallizt å låg þessi og Vér staðfest þan með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 

Í gerð skal lagður ágreiningur sá, sem nú er uppi milli Félags íslenzkra botn- 

vörpuskipaeigenda annarsvegar og hinsvegar Sjómannafél: 

mannafélags Hafnarfjarðar og S félags Patreksfjar 

botnvörpuskipum við fiskveiðar í salt og í ís, við síldveiðar og karfaveiðar. 

       
gs Reykjavíkur, Sjó- 

  

     um ráðningarkjör á    I MEAN ar, 

      

Gerðardóminn skipa formaður og fjórir meðdómend 

starfans sem hér segir: Hæstiréttur skipar formann dómst 

hæstiréttur fjóra menn, en af þeim ryðja deiluaðiljar hvor sínum manni. ) 

skipar hæstiréttur síðan til að taka sæti í dóminum. Loks tilnefna deiluaðiljar hvor 

sinn mann Í dóminn. 

Nú ryðja deiluaðiljar, annarhvor eða báðir, ekki dóminn innan Þess tíma, sem 

dómsformaður tiltekur, og ryður þá dómsmálaráðherra dóminn í þess stað. 
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35 Nefni deiluaðiljar, annarhvor eða báðir, ekki mann í dóminn af sinni hálfu inn- 

17. marz an þess tíma, sem dómsformaður tiltekur, skal hæstiréttur nefna í dóminn í þess stað, 

og skal hann, eftir því sem við verður komið, tilnefndur þannig, að líklegt megi telja, 

að hann líti á deiluna frá sama sjónarmiði og dómari tilnefndur af aðiljanum myndi 

hafa gert. 
Nú verður laust sæti í dóminum, og skal þá um tilnefningu manns í það sæti 

fara svo sem um val þess manns, sem forfallazt hefir. 

3. gr. 

Hver lågrådur íslenzkur ríkisborgari er skyldur að taka sæti í dóminum sam- 

kvæmt löglegri kvaðningu. Dómendur eru í starfi sínu opinberir sýslunarmenn og 

njóta réttinda og bera skyldur samkvæmt því. 

a d. gr. 

Dómsformaður kveður dóminn saman og annast um, að störfum dómsins sé 

hraðað svo sem verða má. Skyldir eru aðiljar að láta dóminum í té skýrslur og upp- 

lýsingar, sem dómurinn kann að æskja og aðiljar seta í té látið, og getur dómurinn 

kveðið upp úrskurð, þótt annarhvor eða báðir aðiljar mæti ekki. Ráðningarkjör þau, 

sem dómurinn úrskurðar að gilda skuli milli aðilja, skulu vera bindandi fyrir þá 

báða á sama hátt og hefðu þau verið ákveðin með samningi þeirra á milli. Kjör þessi 

skulu gilda til ársloka 1938. Kjörin skulu einnig vera bindandi fyrir þá eigendur 

íslenzkra botnvörpuskipa, sem ekki eru félagsmenn í Félagi íslenzkra botnvörpu- 

skipaeigenda. Þó er samvinnuútgerð undanskilin 

i 

5. gr. 
Samningar beir, sem i gildi voru milli deiluadilja til årsloka 1937, skulu gilda 

framvegis til bráðabirgða þangað til úrskurður gerðardómsins fellur. Dómurinn skal 

ákveða, að ráðningarkjör þan, sem hann úrskurðar, skuli gilda frá ársbyrjun 1938. 

Dómurinn skal afla sér upplýsinga hjá sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum um kröf- 

ur og tilboð deiluaðilja. Hvorugum aðilja má dómurinn dæma frekari rétt en hann 

hefir gert kröfur til fyrir sáttasemjara, þó þannig, að skipverjar sæti ekki lakari 

kjörum en samkvæmt samningi þeim, er gilti til ársloka 1937. 

6. gr. 

Úrskurður serðardómsins víkur fyrir löglega gerdum samningi milli deiluadilja 

á hvaða tíma sem er 

1. gr 
Allur gerðardómskostnaður greiðist úr ríkissjóði 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þesar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 17. marz 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Í nafni konungs 

Frederik ríkisarfi. 

(L.S) 

Hermann Jónasson



AUGLYSING 

um samkomulag milli Íslands og Svíþjóðar til þess að komast hjá 

tvísköttun á tekjum og eignum. 

Þann 8. september 1987 var undirrifað í Stokkhólmi samkomulag mili Íslands 

og Svíþjóðar um ofanritað efni. 

Samkomulagið var gert á íslenzku og 

SAMKOMULAG 

mill 

Íslands og Svíþjóðar til þess að komast 

hjá tvísköttun á tekjum og eignum. 

Hans hátign konungur Íslands og Dan- 

merkur, hans hátign Svi- 

þjóðar, ákveðið sera sér 

samkomulag til þess að komast hjá tvi- 

skötlun á tekjum og eignum, og hala með 

það fyrir augum útnefnt fulltrúa 

sina: 

Hans hátign konungur Íslands og Dan- 

merkur: sendiherra í Stokkhólmi E. Re- 

ventlow, greifa, og 

Hans hátign konungur Svíþjóðar: R. J 

Sandler, utanríkismálaráðherra, 

konungur 

med 

og 

hafa að 

sem 

sem, eftir að hafa tjáð hvor öðrum umboð 

sín, er reyndust sóð og gild, hafa orðið 

ásáttir um eftirfarandi 

  

ákvæði: 

1. 

Þegar fyrir kemur 

og Svíþjóðar Lvísköttun á tekjum 

eignum, þá skulu æðstu fjármálastofn- 

anir í báðum þessum ríkjum taka npp 

samninga um Samkomulag í hverju ein- 

stöku dæmi til þess að koma í veg fyrir 

tvískottunina. 

ST 

J 

í viðskiptum Íslands 

eða 

2. gr. 

Eftirtaldar aðalreglur til 

leiðbeiningar við samkomulag það, er um 

ræðir í Í. gr. 

skulu vera 

sænsku og birtast hér með báðir textarnir 

AVTAL 

mellan 

   Sverige och Island får undvikande av 

dubbelbeskattning betråffande inkomst 

  

och förmögenhet. 

Konungen 

Majestát Konungen av 

Hans Majestat av Sverige 

N Ísland 

hava Þbeslutit att ingá ett 

ande av dubbelbeskatt- 

och Hans 

och Danmark 

avtal for undvil 

ing belraffande 

et 

måktige utsett: 
Han Hans 

   

  1 inkomst och förmösen- 

och hava í detta syfte till Sína full- 

Majestat Konungen av Sverige: 

inister för Utrikes Arendena ÁR. J 

   och 

Hans Majestál Konungen av Ísland och 

Sin Envové extraodrinaire och 

Stockholm 

  

unark! 

íinistre plénipotentiaire i 

greve E. Reventlow, 

1 "í i hr vilka, efter all hava 

fullmakter och í 

granskat varandras 

unnit dem í god och be-    
  

hörig form óverenskommit om följande 

  

  
bestimmelser: 

Art Í. 

1 förhállandet mellan Sve-    Uppkommer 

ige och Island dubbelbeskattning av in-     

komst eller formågenhet. skola de høgsta 

heterna i    

  

   staterna 

av 

fallen 

till undanröjande pá skáligt sátt av dub- 

belbeskattningen 

de bada 
för 

sörskilda 

finansmyndi: 

upplaga 

  

slutande 

    

forhandlingar 

överenskommelser í de 

Art. 2 

Vágledande vid de í æt. 1 avsedda 

överenskommelserna skola vara följande 

huvudregler: 

1938 

36 
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er I öðru a) Inkomst av fast egendom, belásen 

ar Í því í endera av de báda staterna, beskattas 

alvinnu- í den stat, dár den fasta egendomen ár 

Sru hvoru i inkomst av rårelse, bedriven i 

   

  

sem atvinnan er d av de båda staterna, beskattas 

bar sem skatt- i den stat, dår törelsen bedrives, och 

vrig inkomst beskattas, dår den skatt- 

år bosatt. 

  

i bvi rikj- j Förmögenhet beskattas í den av de 

   
nhunom eru 

  

rna, dár avkastning, som hår- 

förmögenheten, beskattas. 

c) Juridiske personer skola anses bo- 

fa, dår ledningen har sitt saáte. 

3. Er. Art. 3. 

1 i gilda Detta avtal skall ej vara tillåmpligt 

” eventuella skatter vid kållan 

av kapital. 

Samkomulag 

um er ad 

  

HEV 4 

Art. 4. 

Detta avtal tráder i kraft dagen efter 

lt avtalet ratificerats. Ratificeringen 

forutsålter før Sveriges vidkommande 

i ns godkånnande. Avtalet skall ej 

betråffande inkomst eller 

förmösenhet, som i någondera staten 

    

í“ 

vara ti 

eða 
   

öðru hvoru ríkinu,  laxerats före ikrafttrádandet. 

ið öðlast 

Avtalet skall upphöra att gálla átta 

mánader efter uppságning. Har, innan 

avlalet trátt ur kraft, inkomst eller för- 

mögenhel laxerats í endera staten, skall 

det vara tillámplgt betráffande den in- 

komst eller den förmögenhet taxeringen 

  

avser. 

1 
1 fill bekráftelse hára hava de befull- 

ln og sett við måktigade ombuden undertecknat detta 
igli sin avtal och försett detsamma med sina 

til staðfestu hafa fulltrúarnir 

samkomulags be 

  

sigtll. 

Som skedde i Stockholm, i två exemp- 

lar, den 8 september 1937, 

R. J. Sandler. 

(L.S) 

  

(omtlaginu voru afhent þann 4. aprít 1938, og seng- 
ur …t gildi I dag, 5, april,    

elta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsælisráðherrann, 5. april 1938 

Hermann Jónasson.
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AUGLYSING 

wm breyting, um stundarsakir, á allrahæstum úrskurði 29. desember 1924. 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum forsætisráðherra hefir Hans hátign konung- 

inum 13. þ.m. allramildilegast þóknast að fyrirskipa nokkrar breytingar á allra- 

hæstum úrskurði 29. desember 1924 um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, 

á meðan að þeir eru ráðherrar alþingismennirnir Hermann Jónasson, Eysteinn Jóns- 

son og Skúli Guðmundsson. 

Starfaskiptingin breytist þannig: 

Af þeim málum, sem samkvæmt konungsúrskurðinum heyra undir alvinnu- 

og samgöngumálaráðherra skulu landbúnaðarmál, þar undir löggjöf um afurða- 

sölu landbúnaðarins innanlands, og vegamál, heyra undir forsætisráðherra Her- 

mann Jónasson, sem jafnframt er dóms- og kirkjumálaráðherra, en hinsvegar 

skulu, af þeim málum, sem samkvæmt téðum úrskurði heyra undir dóms- og kirkju- 

málaráðherrann, heilbrigðismál heyra undir alvinnu- og samgöngumálaráðherra 

Skúla Guðmundsson. 

Áfengisverzlun ríkisins skal áfram heyra undir fjármálaráðherra Eystein 

Jónsson. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsælisráðherrann, 13. april 1988. 

Hermann Jónasson. 

AUGLÝSING 

um að samningurinn sem prentaður er sem fylgiskjal með lögum nr. 76 21. 

desember 1937, um heimild fyrir ríkisstjórnina, til þess að láta öðlast gildi 

ákvæðin í milliríkjasamningi 3. marz 1937, um slysabætur, sé í gildi genginn. 

Fullgildingarskjal að samningi þeim. sem gerður var í Oslo þann 3. marz 

1937 milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um það, eftir hvaða 

lands slysatryggingarlögum skuli farið. ef svo vill bl. að atvinnurekandi, búsettur 

í einhverju samningstíkjanna, hefir sívinnufyrirtæki eða ve rkamenn í þjónustu 

sinni í einhverju hinna ríkjanna, var, at Íslands hálfu, afhent í Oslo þann 16. marz 

1938. 

Samkvæmt 6. gr. samningsins hefir hann því gengið í gildi fyrir Ísland þann 

17. marz 1938. 

Hin samningsríkin afhentu fullgildingarskjöl sín þann 15. okt. Í. á., og gekk 

því samningurinn í gildi, að því er þau snertir, þann 16. okt. 1937. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsælisráðherrann, 22. apríl 1958. 

Hermann Jónasson. 

1938 

april
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     istian hinn Tíundi, 

Gauta, hertogi í Slésv 
Áldinbors, 

í guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
ík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. Tr. 

    

    

> 

ig áðningarkjör, sem nú er uppi milli Eim- 
skipafé sins, Eimskipafélags Reykjavíkur h/f og 

  

  

  

h á 

  

Eimskipafélagsins Í 

Skal úrskurður : 

hinn gjalda þá 

Í annarsvegar og hinsvegar Stýrimannafélags Íslands. 
rdóms þessa vera fullnaðarúrskurður og hvorugur deiluaðili láta 

ku sinnar í deilunni. 

  

  
g fjórir meðdómendur. Skulu þeir nefndir til 

ur skipar formann dómsins. Ennfremur tilnefnir 

eim ryðja deiluaðiljar hvor sínum manni. Hina tvo 

að taka sæti í dóminum. Loks tilnefna deiluaðiljar hvor 

formaður og 

   
    
    

  

Nú 
3 £ 7 

Gomsrormac 

Nefni « 

iljar, annarhvor eða báðir, ekki dóminn innan þess tíma, sem 

ryður þá dómsmálaráðherra dóminn í þess stað. 

báðir, ekki mann í dóminn af sinni hálfu inn- 
m dómsformaður tiltekur, skal hæstiréttur nefna í dóminn í þess stað, 

ir því sem við verður komið, tilnefndur þannig, að líklegt megi telja, 
á deil sama sjónarmiði og dómari tilnefndur af aðiljanum myndi 

       

arhvor eða 

an þess tíma, 

  

og skal bann, ef 

lit að ha     una ti 

   
     ður laust sæti í dóminum, og skal þá um tilnefningu manns í það sæti 

3. gr. 

er skyldur að taka sæti í dóminum sam- 
Dómendur eru í starfi sínu opinberir sýslunarmenn og 

Ídur samkvæmt því. 

  

  

zkur ríkisborg: 

    
Á 
í, st. 

Dómsformaður kveður dóminn saman og annast um, að störfum dómsins sé hrað- 
un verða má. Skyldir eru aðiljar að láta dóminum í té skýrslur og upplýs- 

em dómurinn kann að æskja og aðiljar gela í té látið, og gellur dómurinn 
p úrskurð, þótt annarhvor eða báðir aðiljar mæti ekki. Ráðningarkjör þau, 

u ursk ar, að gilda skuli milli aðilja, skulu vera bindandi fyrir þá 
báða á sama hátt og hefðu þau verið ákveðin með samningi þeirra á milli. Kjör þessi 
skulu gilda til1. apríl 1939. 

J 

   

    

  

    

    

  

5. gr. 
Síðustu samningar, sem Í gildi hafa verið milli deiluaðilja, skulu gilda framvegis 

abirgða, þangað tl úrskurður serðardómsins fellur, enda skal serðardómur- 
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inn kveða upp úrskurð sinn innan 7 daga frá því að dómendur hafa verið tilnefndir 39 

og dómurinn þannig fullskipaður. Dómurinn skal ákveða, að ráðningarkjör þau, sem 6. maí 

hann úrskurðar, skuli gilda frá því að stýrimenn hefja vinnu á skipunum á ný. Dóm- 

urinn skal afla sér upplýsinga hjá sáltasemjara ríkisins í vinnudeilum um kröfur og 

tilboð deiluaðilja. Hvorugum aðilja má dómurinn dæma frekari rétt en hann hefir 

gert kröfur til fyrir sáttasemjara, þó þannig, að stýrimenn sæti ekki lakari kjörum 

en segir í samningi þeim, er síðast gilti. 

6. gr. 

Úrskurður gerðardómsins víkur fyrir löglega gerðum samningi milli deiluaðilja 

á hvaða tíma sem er. 

7 

Allur gerðardómskostnaður greiðist úr ríkissjóði. 

8, gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 6. maí 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

KONUNGSBRÉF 10 
. … 11. maí 

um þingsuppsögn. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Að Vér viljum hér með veita yður sem Vorum forsætis- 

ráðherra umboð til þess í Voru nafni að segja Alþingi slitið þegar það hefir 

lokið störfum sínum nú bráðlega. 

Gjört á Amalíuborg, 11. mai 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Hermann Jónasson.
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4 LOG 
14. mai 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til Þess að ábyrgjast fyrir Revkjavíkurkaupstað 

lán til hitaveitu. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtselalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, segn þeim tryggi ngum, er hún metur gildar, að á- 

byrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán fyrir Reykjavíkurkaupstað til hitaveitu, allt að 
6,8 milljónum króna, eða jafngildi þeirrar fj járh; eðar í erlendri mynt, þó aldrei yfir 
90% af stofnkostnaði hitaveitunnar. 

2. gr 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 14. mai 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Fysteinn Jónsson. 

42 LOG 
14. mai 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka lán. 

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

g 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Slórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest Þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka að láni á yfirstandandi ári fyrir hönd ríkis- 

sjóðs allt að 5 milljónum króna, eða jafngildi þeirra í erlendri mynt, enda verði 1 
milljón króna af þeirri upphæð notuð til verk smiðjubyggingar á Raufarhöfn.
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1939 og 1940 42 
Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að taka að láni á árunum 

allt að 7 milljónum króna, eða jafngildi þeirra erlendri mynt. 14. maí 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 14. maí 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 
7 € 7 >» 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jonsson. 

LOG 13 
. , . a 19. maí 

um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938. um síldarverksmiðjur ríkisins. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

4. gr. laganna kemur nýr 

sm 

Á eftir fyrra málsl. 1. málsgr. málsl.: Kosnir skulu 

og með sama hætti 5 varamenn í stjórnina, til jafnlangs tíma. Eigi skal þó kveðja 

varamann til starfa nema aðalmaður óski þess eða hafi fallið frá. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi nú þegar, og skal á því þingi, er samþykkir lögin, kjósa 

varamenn fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtímabili núverandi stjórnar sildarverk- 

smiðja ríkisins. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sönderborg, 19. mai 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Skúli Guðmundsson.
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H LOG 26. mai 

um bráðabirgðatekjuöflun fvrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Meðan bæjarstjórn Hafnarfjarðar undanþiggur úlgerðarfyrirtæki botnvörpu- 

skipa útsvari, heimilast henni að leggja sérstakt gjald á alla mannflutninga milli 
Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, sem sérleyfi er veitt til, og má gjaldið nema allt að 
50% af sjálfu fargjaldinu. Gjald Þetta rennur í bæjarsjóð Hafnarfjarðar. 

2. gr. 
Sérleyfishafar annast innheimtu gjalds þessa með fargjaldinu, enda sé hverjum 

farþega afhentur farseðill með tilgreindri heildarupphæð. Farseðlarnir skulu gefnir 
út af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, sem tekur á móli gjaldinu um leið og farseðlar eru 
afhentir. þó ekki sjaldnar en mánaðarlega. 

3. gr. 
Sérleyfishafar eru ábyrgir fyrir greiðslu gjaldsins. Þeim er óheimilt að flytja nokkurn mann þessa leið án þess að afhenda honum farseðil með tilgreindu far- 

gjaldi. 

4. gr. 
Brot á lögum þessum varða sektum frá 100—-1000 kr. 

r 
5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og gilda til ársloka 1942. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 26. mai 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson.
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um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og stuðning til bænda, 

er beðið hafa tjón af henni. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallit á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Landbúnaðarráðherra hefir á hendi yfirstjórn þeirra mála, er um ræðir í lög- 

um þessum. Hann skipar fimm manna framkvæmdanefnd, eftir tillögum landbún- 
aðarnefnda Alþingis, til þess að hafa á hendi stjórn þessara mála. Hann skipar og 

framkvæmdastjóra ettir tillögum nefndarinnar. 

I. KAFLI 

Um varnir 

9 gr 2. gr. 
Framkvæmdanefndin hefir heimild til þess að kveðja sér menn til aðstoðar við 

framkvæmd laganna, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra. 

3. gr. 

Framkvæmdastjóra er heimilt að láta fram fara rannsókn á heilbrigði sauðfjár 

eftir því, sem honum þykir þörf á. Fjáreigendur, sem búsettir eru utan aðalvarðlin- 

anna, eru skyldir til þess að gera viðkomandi hreppstjóra tafarlaust aðvart, er þeir 

verða varir við grunsamleg veikindi í fé sínu eða annara á því svæði. Hreppstjóra 

er skylt að bregða þegar við, er hann hefir fengið slíka tilkynningu, og rannsaka, 
hvernig veikinni er háttað. 

Nú telur hreppstjóri, að um mæðiveiki geli verið að ræða, og skal hann þá láta 

lóga einni eða fleirum grunsömum kindum til þess að fá úr því skorið. Hann skal 
ennfremur láta einangra hjörðina unz úrskurður um veikina er fenginn. Kostnað- 

ur við þá einangrun greiðist að % úr ríkissjóði, en að %3 tr viðkomandi sýslusjóði. 

d. gr. 

Nú er úrskurður fenginn fyrir því, að um mæðiveiki er að ræða utan aðalvarð- 

lína, og skal þá framkvæmdastjóri, í samráði við mæðiveikinefnd, gera þær ráð- 

stafanir til varnar útbreiðslu veikinnar, sem nefndinni þykja trvggilegastar. Á vallt 

skal þó tafarlaust lóga hinu sjúka fé. 

Kostnaður við ráðstafanir þessar greiðist úr ríkissjóði. 

5. gr. 

Adalvardlinur skulu vera bessar: 

I. Meðfram Þjórsá frá sjó og upp í Hofsjökul. 

2. Meðfram Héraðsvötnum og Jökulsá eystri frá sjó og upp í Hofsjökul. 

3. Milli Steingrímsfjarðar og Þorskafjarðar eða Berufjarðar. 

4. Milli Kollafjarðar og Ísafjarðar. 
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45 Þessar aðalvarðlinur skal treysta með girðingum og varðmönnum eftir því, sem 
27. mai þörf krefur og öruggast er talið á hverjum stað. 

6. gr. 
Framkvæmdanefnd er heimilt að setja aukavarðlínur meðfram Blöndu frá sjó 

og upp í Hofsjökul, á Kili milli Langjökuls og Blöndu og meðfram Ölfusá, Hvítá 

og Brúará frá sjó og upp í Langjökul, ef nefndinni þykir það nauðsynlegt til að 
tefja fyrir útbreiðslu veikinnar. 

1. gr. 

Nú vilja bændur gera tilraun til þess að verjast fjársamgöngum með því að 
setja upp varnargirðingar fyrir ákveðin svæði, sem framkvæmdanefndin telur líkur 
til, að séu ósýkt, og er þá heimilt, með ráði nefndarinnar, að veita styrk til slíkra 
girðinga, er nemi allt að 35 aurum á hvern metra, enda verði girðingar þessar eign 

þeirra, er kosta þær að öðru leyti. Styrkurinn má þó ekki nema meiru en 50 aurum 

á hverja fullorðna kind, sem verja skal. 

Nú vill sveitarstjórn einhvers hrepps koma upp slíkri varnargirðingu, og skal 

þá oddviti gera öðrum sveitarstjórnum aðvart, sem gera má ráð fyrir, að not hafi 
af slíkri girðingu. Skal oddviti hvers hrepps eða hreppshluta tafarlaust leita álits 

hlutaðeigandi fjáreigenda, og skulu þeir kjósa einn fulltrúa til þess að fara með 

umboð sitt á sameiginlegum fundi sveila þeirra, er hér um ræðir. Sá fundur ræður 

málinu til lykta, og er ákvörðun hans bindandi fyrir alla fjáreigendur á svæðinu. 

Styrkur bl þessara girðinga greiðist því aðeins, að girðingarstæði sé samþykkt 

af framkvæmdastjóra og að gerð og frágangur girðinga sé tekið gilt af honum eða 

trúnaðarmanni hans. 

Allur annar kostnaður við þessar girðingar, svo og varzla meðfram þeim og all- 

ar búsifjar, sem ráðstafanir þessar veita nágrönnum og Þbótaskyldar eru, greiðist 

al eigendum þess fjár, er verja skal, í hlutfalli við fjáreign þeirra. Skal oddviti 

sveitarstjórnar innheimta gjaldið með öðrum sveitargjöldum. Gjöldum þessum 

fylgir lögtaksréttur. 

Tölu varðmanna og tilhögun vörzlu ákveður framkvæmdastjóri. 

8. gr. 

Framkvæmdanefnd er heimilt að setja upp einangrunargirðingar til þess að 

geyma í sjúkt og grunað fé í þeim héruðum, sem liggja innan aðalvarnarlina, ef 

veikin er ekki mikið útbreidd þar, og sé það gert í samráði við hlutaðeigandi sýslu- 

nefnd. Svslufélagið leggur til land undir girðingu og kostnað við uppsetningu, en 

girðingarefni og flutningur á næsta hafnarstað skal lagður fram sem annar kostn- 

aður við varnirnar. 
9. gr. 

Heimilt er að leggja girðingar þær, sem um getur í 5. 8. gr. um lönd einstakra 

manna og afrétti, eftir því sem framkvæmdastjóri telur haganlegast. 

Náist ekki samkomulag við landeiganda um land undir einangrunargirðingu 

samkv. 8. gr, er sýslunefnd heimilt, í samráði við framkvæmdastjóra, að taka land 

undir slíka girðingu leigunámi, og fer þá um leigunámið samkv. ákvæðum laga nr. 

61 14. nóv. 1917, um framkvæmd eignarnáms. 

Bætur fyrir landspjöll, átroðning, afnotamissi lands eða önnur óþægindi vegna 

girðinga, sem um getur í 5 7. gr., koma ekki til greina, nema alveg sérstakar á- 

stæður séu fyrir hendi. 

10. gr. 

Skylt er vegfarendum, sem fara um hlið á varnargirðingum, að loka þeim tryggi- 

lega. Vanræksla í þessu efni, svo og skemmdir á hliðum og girðingum varða sekt- 

um eða fangelsi, allt að 3 mánuðum. Skemmdir skal auk þess bæta að fullu.
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11. gr 

Varðmenn þeir, sem tekizt hafa á hendur vörzlu við vardlinur bær, sem um 

ræðir Í o. og 6. gr. eru sýslunarmenn ríkisins meðan þeir gegna því starfi. Varð- 

maður, sem yfirgefur varðstöðu sína á þeim tima, sem honum ber að vera á verði, 

eða vanrækir starf sitt á annan hátt, skal sæta sektum, nema þyngri refsing liggi 

við samkvæmt öðrum lögum. 

12. gr. 

Framkvæmdanefnd er heimilt að fyrirskipa Htarmerkingar á sauðfé, þar sem 

henni þykir nauðsyn bera til. Ennfremur getur hún bannað hverskonar litarmerk- 

ingar á sauðfé á ákveðnum svæðum. 

13. gr. 

Flutningur sauðfjár yfir varðlínur bær, sem um getur í 68. gr., er bannaður 

nema samþykki framkvæmdastjóra komi tl. Kindum, sem leita mjög á að komast 

segnum varðlínur, má varðmaður lóga, en gera skal hann það verð úr, sem unnt er, 

ef eigandi hefir ekki aðstöðu til að hirða sjálfur. Greiða má bætur fyrir slíkar kind- 

ur, allt að verðlagsskrárverði, ef ástæður mæla með, að dómi framkvæmdastjóra. 

14. gr. 

Framkvæmdanefnd er heimilt að ráðstafa sauðfé á afrétti og í heimahögum, ef 

nauðsyn ber til vegna varnanna. Nefndinni er ennfremur heimilt að fyrirskipa slátr- 

un á fé, sem kemur fyrir í útréttum, ef henni virðist það hafa þýðingu vegna varn- 

anna. Óskilafé og ómerkinga, er fyrir koma í næstu sýslum við aðalvarðlínur, má 

ekki selja til lífs. heldur skal hreppstjóri sjá um, að því fé sé lógað. 

15. gr. 

Heimilt er sveitarstjórnum og stjórnum upprekstrarfélaga, með samþykki fram- 

kvæmdanefndar, að fyrirskipa breytingu á fjallgöngum, smölun heimalanda og rétt- 

um, ef það telst nauðsynlegt til heftingar útbreiðslu veikinnar. Breytingar þessar 

teljast ekki brot á fjallskilareglugerðum. 

16. gr. 

Hreppstjórar, gangnaforingjar (fjallkóngar) og rétlarstjórar í þeim héruðum, sem 

talin eru lítið sýkt eða ósýkt, skulu hafa strangt eftirlit með því í öllum réttum og 

fjallgöngum, að allar veikar eða grunsamlegar kindur, er þar koma fyrir, séu tafar- 

laust teknar úr fjársafni og lógað eða einangraðar. Sama skylda hvílir á bændum 

í þeim héruðum við smölun heimalanda. 

17. gr. 

Leyni fjáreigandi veiki í fé sínu, skal hann sæta sektum, en verði það til þess. 

að veikin berist í ósvkt fé annara, varðar það fangelsisvist. 

18. gr. 

Allur kostnaður við girðingar og vörzlu samkv. 5. 8. gr. sem ekki greiðist af 

viðkomandi héruðum, greiðist að % hlutum úr ríkissjóði og þeim hluta bjargráða- 

sjóðs, sem er sameign allra landsmanna, %o af hvorum aðilja, en ?% sé jafnað niður 

á alla sauðfjáreigendur utan aðalvarðlínanna. 

Landbúnaðarráðuneytið jafnar gjaldi þessu árlega niður eftir síðasta fjárfram- 

tali á þau sýslufélög, eða hluta úr þeim, er þátt taka í greiðslunni, en þó ekki hærri 

fjárhæð á ári hverju en sem svarar 10 aurum á kind. Sýslumenn jafna gjaldinu milli 

hreppa eftir sömu reglu og innheimta það með sýslusjóðsgjöldum. 

1938 
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II. KAFLI 

Um stuðning til bænda. 

19. gr. 

Fé því, sem veitt er árlega í fjárlögum til stuðnings þeim bændum, er tjón hafa 

beðið af völdum mæðiveikinnar, skal varið sem hér segir: 

1. 'Til greiðslu upp í vexti af lánum og upp í jarðarafgjöld leiguliða. Þau ein lán 

koma til greina með vaxtastyrk, sem vottorð lggur fyrir um frá skattanefnd, að 

talin hafi verið fram og sönnuð í árslok 1937 ásamt vaxtakjörum. 

2. Til sýslu- eða hreppavega í viðkomandi héruðum án framlaga úr sýslu- eð: 

sveitarsjóði. 

3. Til greiðslu á styrk til framræslu, túnasléttunar og garðyrkju, er nemi allt að 

tvöföldum styrk, sem greiddur er til skurðagerðar, túnasléttunar og garðræktar 

samkv. jarðræktarlögum, og til túnauka allt að jafnháum styrk og veittur er 

samkv. jarðræktarlögum. Auk þess greiðist lögmæltur jarðræktarstvrkur. 

4. Til styrktar nýjum fyrirtækjum, er gera framleiðslu bænda verðmæta eða fjöl- 

breytta, svo sem gróðurhúsum og rjómabúum. 

Ákveða skal í fjárlögum hvert ár, hversu hárri upphæð megi verja sam- 

kvæmt 1., 2. og 4. lið. 

20. gr. 

Framkvæmdanefnd hefir á hendi skiptingu fjárins. Áður en skipting fer fram 

skal nefndin safna skýrslum um tjón það, er hiotizt hefir af veikinni. 

21. gr. 

Hver hreppsnefnd velur einn mann til að safna skýrslum um fjártjón bænda af 

völdum mæðiveikinnar í hreppnum og öðrum upplýsingum, sem framkvæmdanefndin 

telur nauðsynlegar vegna úthlutunarinnar. Hver sýslunefnd tilnefnir 2 menn til þess 

að taka á móti skýrslum úr einstökum hreppum í þeirri sýslu, færa þær til sam- 

ræmis og vera að öðru leyti framkvæmdanefndinni til ráðuneytis um skiptingu 

fjárins. 

22. gr. 

Nú hefir framkvæmdanefnd fengið skýrslu um tjón bænda af völdum mæði- 

veikinnar, og skal hún þá skipta því fé, er fjárlög ákveða. í hlutfalli við þann tekju- 

missi, er þeir hafa orðið fyrir af völdum veikinnar, skv. nánari ákvæðum reglugerðar. 

23. gr. 

Framkvæmdanefnd tilkynnir aðiljum, ekki síðar en í lok aprílmánaðar, hversu 

mikils styrks þeir megi vænta það ár. Sýslunefndin ákveður síðan, að fengnum til- 

lögum viðkomandi hreppsnefnda, í hvaða vegum skuli unnið og hvernig þátttaka í 

vinnunni skiptist á milli hreppanna. 

24. gr. 

Framkvæmdanefnd sér um greiðslu á vaxtatillagi og jarðarafgjöldum. Þeir, sem 

eiga ógreidda vexti, afborganir eða jarðarafgjöld, fá því aðeins tillag upp í vexti, að 

þeir greiði jafnframt það, sem vangoldið er, eða hali náð samningum um það. 

Nefndin ávísar vegafénu Hl vegamálastjóra og jarðræktarstyrknum til Búnaðar- 

félags Íslands, og skulu þessir aðiljar hafa eftirlit með þessum framkvæmdum og 

annast útborgun samkvæmt því, sem unnið hefir verið og heimild er til.



  

að. 

Hreppssjóður greiðir allan koslnað 

nauta 

yr 

fjárins innan hrepps 

1938 

  

Svslusjóður gr 
g skiptinguna milli hreppa. 

   gre 

  

45 

yrsina og uthlutun styrktar- 27 

rátt kostnað við stårf syslurådu- 

Bændur þeir, sem lög | 

árgjalda í lánsstofnunum, 

mal 

samkvæmi lögum þessum, og 

Dráttur á 
    gja upp lánum 

greiðslu jarðarafgjalda Hl sama tim: í J i nn varðar ekki missi åbt 

r 
lí 

Ráðherra heimili, 

ráðstöfun, er hann 

útrýma henni. 

er 

álítur 

  

sera 

Ríkisstjórninni er hei 

  

hverja þá 

öslu veikinnar og 

imilt ad 

veikisvædinu verðtoll al loðdyrum, 

enda á mæði- 

37. 

29. or 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 10000 kr, eða fangelsi, og skal 
með mál út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál. 

90. gi 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 frá 12. mai 1937 og lög nr 

25 frá 13. janúar 1938. 

Sl. gr 

Log þessi öðlast þegar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört í Rönne, 27. maí 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

10
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46 LOG 
11. júní 

um breyting á lögum nr. 69 31. des. 1937, um tekjur bæjar- og sveitarfélaga 

ei og eftirlit með fjárstjórn bæjar- og sveitarstjórna. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Aftan við Í. málsgr. 4. gr. laganna komi: 

Á sama hátt eru undanþegnar skatti þessum Jarðræktartilraunastöðvar þær, sem 

reknar eru með opinberum styrk og undir opinberu eftirliti. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.58)) 

Skuli Guðmundsson. 

47 LOG 

1. Júni um fasteignasölu. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi helir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 
Engum er heimilt að annast um kaup og sölu fasteigna fyrir aðra, eða kalla sig 

fasteignasala, nema hann hafi fengið til þess leyfi samkvæmt lögum þessum. 

Mm 

9 

Hver maður, karl eða kona, getur fen 

ef hann: 

I. Hefir íslenzkan rikisborgararétt 

9. Er heimilisfastur á Íslandi 

sr. 
gið leyfi til þess að annast sölu fasteigna, 

Gg:



3. Er fjårrådur. 

1. Hefir forræði á búi sínu. 

5. Hefir ekki verið dæmdur 

6. Sannar, að hann hafi 

neytið setur með regl 

að almenningsáliti. 

er a Lvini 1umálaráðu-     

       

tu hafa opna 
lögsagnarum- 

Þeir, se 

skrifstofu á 

dæminu til þess 

     

  

   

   

  

    

Í hvert skipti sem 

öðru leyli 

kvæmt yfirlit yfir 

s. frv. Skal yfir 

inni sé tryggur 

eða aðstoðar að 

Gilj gera nå- 

    

á fasteign, 

sem 1 ! ' ð falin í umboðs , nema hann hafi Yst vi yfir áður en 

hann tók eignina til sölu, nnar. 

Ennfremur skal fasteig | hokkurra annara 

hagsmuna að gæta en að því er snertir sjálf 

  

Fasteignasal: 

tilliti til þeirrar vinnu, sem 

Fyrir aðstoð við kaup og 

  

en sanngjarnt má teljast með 

          

seljanda samanlagt 

    

ekki fara fram úr af ka þó heimilt að á- 

skilja sér minnst 150 krónur fyrir aðstoð við as r. Ennfremur getur fast- 

eignasali áskilið sér aukaleg: 

eignin verið auglyst eftir sérstak 

costnað, enda hafi 

  

Fasteignasala er óheimilt að skýra er honum er Írúað fyrir í starfi sínu. 

    
     

Hverju sinni er fasteignasali 

með veði í fasteign, er hontunn 

ingu um löggerninga þessa. ; 

afsali eða skuldabréfi 
héraðsdómara tilkynn- 

ir um nafn kaupanda og 

    

sel anda og upphæð kaupverðs er að ræða, svo og úl- 

sáfudag bréfanna. 

9. gr 

Lögreglustjóri, þar sem aðili að reka fasteignasölu, lætur leyfisbréf af 

  

hendi. Fyrir le V rsjóð. 

  

kalla sig 
nanns síns, jafnvel i 

þá forstöðumann, er 

1938 

47 
11. jåni
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47 10. gr. 
11. júni Fasteignasali fyrirgerir leyfi sínu, ef hann missir einhver þeirra skilyrða, er 

í 16. tölulið 2. gr i 

Geri fasleignas sekan í einhverjum þeim verknaði, að varhugavert megi 

teljast, að hann hal m starfi sínu sem fasteignasali, þá má, jafnframt refsingu, 

svipta hann leyfisbréti í lengri eða skemmri tíma, eða fyrir fullt og allt. 

   

   

11. gr. 

Brot gegn Í. varða sektum frá 300— 5000 krónum, sem renna að hálfu í við- 

komandi bæjar- eða sveitarsjóð og að hálfu í 

Sömu refsingu skal sá sæta, er annast sö 

sviptur leyfi sínu, eða misst það á annan hátt 

  

íkissjóð. 
u fasteignar eftir að hann hefir verið 

; 
Í 

1 
i 

12. gr 2. gr. 
Verði fasteignasali sekur gegn öðrum ákvæðum þessara laga, skal hann, nema 

þyngri hegning liggi við að lögum, sæta sektum frá 100--2000 krónum. 

13. gr. 

Hæstaréttar- og héraðsdómsmálaflutningsmenn, svo og lögfræðingar, sem gegnt 

hafa í 3 ár embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf il, þurfa ekki leyfi til þess að ann- 

ast fasteignasölu samkvæmt lögum þessum 

ld. gr. 

Þeim, er stundað hafa fasteignasölu 5 síðustu árin áður en lög þessi öðlast gildi 

    

    

  

og auglýsi opna skrifstofu, er heimilt að halda áfram starfi sínu, uppfylli þeir á- 8 Så) l PPT) 
kvæði 1.—5,. tolul. 2, ni auk þess með vottorðum Lveggja manna, og sé að 

minnsta kosti annar þei ræðingur, að þeir séu færir um að annast fasteigna- 

sölu. 

15. gr. 

Mål ut af brotum á lögum þessum skulu sæta meðferð almennra lögreglumála. 

16. gr 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1939 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfriholl, 11. júní 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
…M,) 

Skuli Gudmundsson



um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýms gjöld 1939 með viðauka. 

   

  

og Danmerkur, Vinda og Vér Christian hinn Tíundi, : Og 
Þéttmerski, Láenborg og Gauta, hertogi í 

Aldinborg, 

ís náð kopunei 

  

    

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir falli á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

a      agðan 1939 samkvæmt 

kki innheimta álag, sem 

  

Ríkisstjórninni er heimilt að 

lögum nr. 6 9. janúar 1935, með 

nemur minna en 3 kr. hjá 

  

    
vi: Sja 

líkisstjórninni er heimilt til ársloka 1939 að innheimta með 25% viðauka vila- 

gjald, aðflutningsgjald skv. lögum nr. 37 13. júní 1937, nema af sykri, sírópi, brenndu 

og óbrenndu kaffi, kaffibæti og öli. aukatekjur ríkissjóðs, þær sem taldar eru í lögum 

nr. 27 27. júní 1921, VI. kafla, stimpilsj 1991, 
og ennfremur verðlotl (sbr. lög nr. 47 15. júní 1926, lög nr. 5 3. apríl 1928, lög nr. 11 

2. júní 1983, lögnr. 152 31. des. 1955 og lög nr. 66 ) ekki 'ð 

vörum, er greinir í lögum nr. 88 

eigi heldur af skófalnaði, öðrum 

    

Il samkvæmt       

  

Víðaukinn sé reiknaður þannig, að hver toll- og gjaldeining hækkar um 20“ 

og reiknast % eyrir og 5% eða hærra sem heill eyrir eða heill prósent, en minna 

broti skal sleppt. 

Gengisviðauki sá á aukalekjum ríkissjóðs og stimpilgjaldi. er um ræðir í þess- 

  

ari grein, tekur þó ekki til greiðslna fyrir embættisverk, sem framkvæmd eru, eða 

fyrir skjöl, sem gefin eru út vegna framkvæmdar á lögum nr. 78 19. júní 1983, um 

kreppulánasjóð. 
Rísi ágreiningur um það, hvort reikna skuli gjaldið með 25 vii 

sker fjármálaráðuneytið úr. 

eða ekki, = 

t. gr. 

    Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 öl skal til 

heimilt að innheimta með 80% álagi. Þó sku 

skemmtanir innlendra manna undanþegnar 

  

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1939 

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Sorgenfrihóolf, 11. júní 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innstgl 

Christian R. 

(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

11. júní



11. júní 

Vinda 
Láenbors o aenborg OO 

  

já
 

  

se,
 

Aldinborg, 

   Gjorum kunnugt: Albi fa á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru 

1 
Á. 

Ríkisstjórninni er heimilt ac þe arel þórssyni verks        
        

      

  

   

  

   

   Jónssyni bókara og Sveinbirni     im til hei 

vík, sérleyfi til fóðurmjö leiða 

e órnin i 

Hafi sérleyfishafar 
stjórnarinnar, innan þri 

um tveggja ára skeið á 

slórum stil, að dómi ríkis- 

eða falli framleiðslan niður 
, ni 

fellt sérleyfið úr gildi 

Sérleyfishafar sk in kann að setja við veit-    ingu sérleyfisins lí sanngjarnt verðlag. 

4. gr 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eig: lur sér        
Skuli Guðmundsson
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LOG 50 

. og , . . . 11. júni 

um breyting á lögum nr. 28 18. jan. 1938 FLax- og silungsveiði. 

  

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð I 

    

konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holt Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr 

2. gr. laganna falli niður 

2. g1 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjöri á Sorgenfrihöll. 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli o 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

LÖG 51 
11. júní 

  

um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1928 

um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags Íslands. 

. 

Vér Christian hinn Tíundi, al guds nå Íslands og Danmerkur, Vinda og 
2 z ad 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stårmæri, Þéttmerski, Láenborg 

Aldinborg. 

    ð konungur 
og 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Lög nr. 33 7. maí 1928, um skattereiðslu h/f Eimskipafélags Íslands, skulu gilda 

árin 1939 og 1940. 
29 Er 2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða ; 

Gjörl á Sorgenfríhöll, (1. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hónd og innsigli 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson,
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52 LOG 
11. júní 

  

aga nr. 90 Í9. júní 198 SØ
S um framlenging å 3, um utflutning å kjåti. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konun: 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, 
Idinborg, 

    

  

íslands og Danmerkur, Vinda og 

slórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
A 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þan með 
samþykki Voru: 

Lög nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti, skulu gilda til 1, júlí 1939. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988, 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

53 LOG 

um mat á matjessíld oe skozkverkaðri síld. 

gur Íslands og Danmerkur, Vinda og 

Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg o 

      

Gauta, hertogi í 

Aldinborsg, 

g 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Öll matjessíld og skozkverkuð síld, sem verkuð er hér á landi og Í íslenzkri 

landhelgi, skal metin og flokkuð eftir gæðum, þegar hún er fullsöltuð til útflutninss, 
af síldarmatsmönnum, undir umsjón síidarmatsstjóra. Hverri sendingu matjessildar 
til útlanda fylgi vottorð síldarmatsmanna, og sé í vottorðinu tillekin nák væn Íala 3 3 

  

tunna í hverri sendingu og hvada gæda- (og stærða-) flokki síldin tilheyri. Í vott- 
orðinu séu einnig tilgreind merki saltenda, söltunarnúmer og malsmerki. 

2. gr. 
Ráðherra skipar matsstjóra og matsmenn, að fengnum tillögum matssljóra, og 

setur þeim erindisbréf. Matsstjóri skal hafa sérþekkingu á öllu því, er lýtur að sild- 
armati. Hann skal, eftir því sem kostur er á, fvigjast vel með öllum nýjungum og
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framförum i sildarverkun, kynna sér stådugt krofur markadanna um verkunarað- 

ferðir og vörugæði og aðstoða framleiðendur í því að koma fram umbótum á verkun 

síldar. Hann hefir ylirumsjón með frúmkvæmd malslaganna, sér UM Samræming 

matsins í binum ýmsu héruðum, hefir eftirlit með matsmönnum og leiðbeinir þeim 

í starfi þeirra. 
3. gr. 

Alvinnumálaráðherra ákveður laun malsstjóra 

greidd úr ríkissjóði. Til að standast kostnað við matið skal heimilt að taka af hverri 

útflutningsmetinni tunnu mats 5. Gjald þella skal innheimt af 

lögreglustjóra ásamt útflufni 

malsmanna. Skulu laun þeirra 

    

   
pr nemi kr. 0,2    € 

ingsgjaldi. Um kaup sildarmatsmanna, ferðakostnað, 

dagpeninga, vinnutíma o. fl. skal nánar ákveðið í erindisbréli þeirra. 

Matsstjóri og síldarmalsmenn mega ekki taka á móti nokkurri þóknun, hverju 

nafni sem nefnist, frá saltendum eða kaupendum síldarinnar. Þeir mega ekki reka 

neinn sjálfstæðan atvinnuveg, sem lýtur að síldars 

  

in, síldarverzlun eða sildarút- 

serð. Þeir mega ekki vera í þjónustu þeirra, er þeir meta síld fyrir, né vera þeim 

háðir á annan hátt. Matsstjóri og matsmenn hafa algerða þagnarskyldu um allt, 

er þeir verða áskynja um í starfi sínu, og mega ekki við óviðkomandi láta uppi 

neitt annað um ástand vörunnar en það, sem stendur í matsvoltorði. 

  

5. gr. 

Rådherra setur reglugerd um framkvæmd maisins, merkingu sildar og annad 

það, er þurfa bykir. Einnig er honum heimilt ad setja reglugerð um frjálst mat á 

annari síld en matjessíld, ef um það koma fram beiðnir frá sildarsaltendum, eða ef 

síldarútvegsnefnd álítur það nauðsynlegt 

g 

b, gr 

Sá. sem flytur út eða lætur flytja út matjessíld án þess að láta meta hana og 

fá malsvottorð um, að hún sé útí æt i 500—2000 kr. sekt, er renni i 

ríkissjóð. Ef um itrekad brot er ad ræda, må båmarkssekt vera allt að 5000 kr. Um 

mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum fer sem um almenn lögreglumál. 

     

  

7. gr. 

Sannist bær misfellur å matsvottordum matsstjåra eda matsmanna, sem álíta 

verður, ad stafi af vitaverdu gåleysi eda vanrækslu, bera beir ábyrgð á tjóni þvi, 

er þar af leiðir, og má þá svipta þá stöðu þeirra fyrirvaralaust. 

Um hegningu fyrir brot matsstjóra og matsmanna gegn ákvæðum þessara laga 

fer að öðru leyti eftir hinum almennu hegningarlögum. 

    

Lög þessi öðlast gildi nú þegar. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Sorgenfrihóli, 11. júni 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian Á. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

11 

1938 

=D 
De 

11. júní
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od 

11. júní 

  

um breyting á nr. 24 31. mai 

  

rannsókn banameina og kennslu 

  

í meina- 

  

H, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og     
Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Orðin „sem ríkið rekur“ í lagagr. falli burt 

  

Skili Guðmundsson. 

  

og bráðabirgðaverðtoll. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Hollsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski, Láenborg og 

   fjörum kunust á lög Þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

c nokkrum vörum, lög nr. 5 3. apríl 1928, 
í lögum nr. 11 2. júni ngum, sem leiðir af löx 

1. des. 1935 og lögum nr. 6 6. jan. 
nr. Í 2. júní 1933, lög nr. 132 31. des. 
ársloka 1089 

    

Eltir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að 

Gjört á Sorgenfvíhöll, 11. júní 1938. 

   Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Fusteinn Jónsson.
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56 

11. júni 

um breyting á Íögum um | 115 19. nåv. 1936 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, Vinda 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr 

Fyrsta málsgr. 16. gr. las svo 

Á 9. fundi sameinaðs ÁAlþi í kosnar þessar fastanefndir 

I) fjárveitinganefnd, skipuð 9 mönnun 

2) Ulanrikismåk nefnd, skipuð 7 mönnum og 7 tl vara, 

2) allsherjarnefnd, skipuð 

np Jårveltinganelnd fjali m frumvörp til fjárlaga og fjáraakalaga ings 

illö i o fara fram å sjöld wir 

kismí um. Utanríkismálanefnd 

ir g { era undir hana utanríkismál, 

sem fyrir koma milli þinga. al vísað öðrum málum, sem 

sameinað þing ákveður. 

2. gr 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Sc rgenfriho IL, få. jon I 

Undir Vor konunglega 

Christian R. 
(Ek. 5.) 

Hermann Jónasson. 

57 

juni 

  

ndum markaði.     

    Vér Christian hinn iðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 

Ga a her! IØ loltsetalandi, Stérmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fa hessi og Vér staðfest þau með 

sambvkki Voru: 
1. 

Árnasyni kaup-    Frá gildistök u laga þessara til ársloka 1949 veitisl 

nanni og herra Daníel Ólafssyni kaupmanni, báðum Ul einka- 

evfi til bess að flytja út úr landinu og selja á erlendum mark: í hrafntinnu, sem 

notuð er til þess að húða með steinbyggingar



1938 S2 

57 2. gr. 
11. júní Einkaleyfishafar greiða j ríkissjóð útflutningsgjald af hverri smálest ofantaldrar 

bergtegundar, eftir samkomulagi við atvinnumálaráðherra, þó ekki undir 5 kr. og 
ekki yfir 50 kr. af hverri smálest. 

3. gr. 
Meðan levfistíminn stendur, er öllum öðrum en sérleyfishöfum óheimilt að flytja út vöru þá, er einkaleyfið nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum frá 

500--5000 kr. 

4. gr. 
Verði útflutningur sérleyfishafa, að liðnum hálfum sérleyfistímanum, minni en 

100 smálestir á ári, er atvinnumálaráðherra heimilt að svipta þá sérleyfinu. 

ð. gr. 
Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um framkvæmd einkaleyfisins, og má í 

henni meðal annars ákveða, að óheimilt sé að Hytja út beztu tegund hrafntinnu, um 
eftirlit með því, að leyti sé eigi brotið, svo og sektir við brotum leyfishafa 
0. 5. frv. 

2
 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson 

58 LÖG 
11. júní = um breyting á lögum nr. 17 3. okt. 1903. um aðra skipun á æðstu 

umboðsstjórn Íslands. 

Vér Christian Í 

Gauta, hei 

Aldinborg, 

inn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
logi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

   

Gjörum kunugt: Alþingi 

samþykki Voru: 
tefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

Í. gr. 
Skrifstofustjórar i stjórnarráði Íslands skulu vera fjórir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. € á > € 

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Hermann Jónasson
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LOG 59 

. Ta ro Fur , . ou 11. júní 
um breyting á lögum nr. 58 frá 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30 

22. nóv. 1918, um bæjarstjórn á Siglufirði. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

2. gr. laga nr. 58 frá 28. nóv. 1919 orðist þannig: 
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. Í henni eru kjörnir bæjar- 

fulltrúar og bæjarfógeti, og er hann oddviti hennar. 

Samþykki bæjarstjórn að velja sér bæjarstjóra, víkur bæjarfógeti úr bæjar- 

stjórninni, en bæjarstjóri tekur við þeim störfum. er oddviti bæjarstjórnar hefi 

nú. Bæjarstjóri skal launaður úr bæjarsjóði. 

í; #7 

Á. ET 

Lög þessi öðlast þegar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 11. júní 1988 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 

(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

LOG 60 
R , . 11. júní 

um húsmæðrafræðslu í sveitum. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefir yfirstjórn allrar húsmæðrafræðslu í sveitum lands- 

ins samkvæmt lögum þessum. 

ð 

{ 7 gr. 

Húsmæðraskólar þeir, er um getur í 3. gr., skulu viðurkenndir og styrktir af rík- 

inu, enda fullnægi þeir ákvæðum laga þessara. 

h
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60 I. KAFLI 

Il. júní Um húsmæðraskóla í sveitum. 

3 

Húsmæðraskólar beir, er njóla styrk 

slöðum: I i 

gr gr. 
s samkv. lögum þessum, eru á eftirtöldum 

nsstað í Suður-Múlasýslu, Laugum í Suður-Þingeyjarsýslu, Lauga- 
landi í jaa ðarsýslu, Blönduósi í Húna: tnssýslu, Staðarfelli í Dalasýslu, Laugar- 

   

  

     

    vatni í Arnessýslu og Reykholti í wsyslu. 

Skólar ir skulu vera sjálfseignarslofi anir, eign héraða eða sýslufélasa og 
fullnægja ákvæðum laga þessara SJ Í 

Tilgangur skólanna er að veita konum hagnýta fræðslu til undirbúnings hús- 
| 

Á 

móðurstöðu, miðað við íslenzka staðhætti, einkum í sveit. 

    
5. 

Nemendur skulu eigi vera yngri en 16 åra. Heimilt er bå forstådukonu, Í samráði x NK við skólaráð, að veita undanþágu frá þessu ákvæði, þegar sérstaklega stendur á. 

6. gr 
Hver nemandi skal njóta 7 til 14 mánaða kennslu. Lengd námstíma og skipulag 

kennsiu í hverjum skóla ákveður ráðher 

    

   

    

a með reglugerð. 

steinar eru! 

heilsufr 

  

uppeldisfræði, 

og handavinna. Ennfremur 

því seim við verður komið. 
     

Yr lt {ti 
VTATÆKET, CITI 

námsgreinar. 

Skólaráð hvers skóla sé skipað fimm mönnum, til 4 ára í senn. Ráðherra tilnefnir 
einn mann, og er hann formaður. Hina fjóra tilnefna þeir aðiljar, er teljast stofn- 
endur skólans. Nú er kvenfélagasamband í Á erði nit sem eigi hefir tekið þátt í skóla- 

Ir sk stotnun, og skal það þó tilnefna einn mann í ráðið. Skólaráðið ræður forstöðukonu 
skólans og kennara, í samráði við hana, og hefir að öðru leyti alla yfirstjórn skólans. 

9. gr. 

Ríkissjóður styrkir húsmæðraskóla eftir þessum reglum: 
1. Fyrir allt að 15 reglulega nemendur greiðist 6750 kr. miðað við sjö mánuði. 
2. Fyrir hvern reglulegan nemanda, sem þar er umfram, greiðast 400 kr. — Auk 

þess má veita hverjum skóla sérstaka upphæð til styrktar fátækum nemendum. 
i arðberandi eignir, þegar lög þessi ganga í gildi, sem „Sela orðið til 

stuðnings við rekstur skólans, og er þá heimilt að lækka framlag ríkissjóðs í sam- 
ráði við skólaráð, en þó eigi meira en svo, að rekstrartekjur skólans verði sam- 
bærilegar við tekjur hliðstæðra skóla. 

Nú fer nemendatala sk Óla niður úr tíu eitt skólaár, og á hann þá ekki kröfu á 
styrk á næsla skólaári, nema því aðeins, að nemendur verði þá tíu eða fleiri 

  

A káli 
d SROII 

           

  

10. gr 
Ríkissjóður greiðir helming alls stofnkostnaðar, eftir því sem fé er veitt í fjár- 

FA re 

1080.
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11. gr. 

Nemendur greiða ekkert skólagjald. Þó er heimilt at 

gjald, allt að 40 kr. yfir skólaárið. 
   

   

  

Nú er haldið námskeið vi 

skal þá greiða 10 krónur úr 
lögð aðaláhergla á verklega 

  

ii. KAFLI 

Um húsmæðrakennaraskó 

  

S Ice araggl Ál nað Heimilt er að stofna húsmæð 

     vatni, þegar fé er veitt til þess í fj gum og samkomul 

búnaðarráðherra og skólanefndar héraðsskólans um reksti 

araskólans. 

    

    

    

   
Í hvorri ársdeild mega ekki 

era að undirbúa nemendur sína til 

matreiðslunárm- 
     

   

að vera forstöðukonur og 

skeið, og erindrekar fyrir kvenfé 

Inntökuskilyrði fyrir kenn: 

sækjandi sé fullra Í8 ára að 

semi. ð. Hafi gegnt venjulegu 

almenna bóklega menntun sem svarar burtfa 

skóla. 5. Hafi lokið eins vetrar námi með sc 

mæðraskóla. 

Landbúnaðarráðherra ákveður með resluger 
skólans í deildir, tölu kennara, próf og annað, 

   CT 5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1938 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Undir Vor konunsieza hönd og innsigli 

ffermann Je NASSORN.
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61 
L 0 G 

11. júní 

um breyting á lögum nr. 20 19. júní 1922 [Skemmtanaskattur ]. 

Vér Christ 

Gauta, herlogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. Láenbors 
Aldinborg. 

hin In 2 í “ i Á SY 7 , Et 5 . í 1 ( s r 72 - hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 

  

g 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á 

samþykki Voru: 

  

rt staðfest þau með 

I. gr. 
Altan við lagagreinina bætist: né heldur héraðsmót ungmennafélaga. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga aliir hlutaðeis 

  

sér að hegða. 

í Gjört á Sorgenfrihöll, f4. júní 1988 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian KR. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

62 LOG 
11. júní , 

um bókhald. 

  

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéltmerski, Láenborg og 
Aldinborg. 

  

Gjórum kunnugt: 

samþykki Voru: 

hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

1. gr. 

Bókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru í 2. gr. þessara laga, með þeim und- 
antekningumi, sem um getur í 3. gr 

2. gr. 

1. Kaupmenn, en kaupmaður er hver sá talinn í þessum lögum, sem hefir atvinnu 

af því að selja vörur, verðbréf og hverskonar lausafé eða fasteignir, sem hann 
hefir í því skyni keypt. 

er
a 

2. Hlutafélög öll, kaupfélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög. 

3. Bankar, sparisjóðir, víxlarar og vátryggingarfélög. 

a
 Umbeðssalar, farandsalar, mat-, gisti- og veitingasalar, brytar, lyfsalar, forleggj- 

arar, blaðaútgelendur.



387 1938 

5. Þeir, sem reka iðn eða iðju, þar með talið lysis- og sildarbrædslur, þvotta- og 62 

baðhús, rjómabú, íshús, vatns- og rafmagnsveitur. 11. júní 

6. Þeir, sem reka útgerð til fiskveiða, mann- og vöruflutninga og fiskverkun. 

7. Vöru- og skipamiðlarar, afgreiðslumen 

seyma vörur fyrir aðra. 

S. Þeir, sem hafa atvinnu af rekstri Þbilre 

9. Þeir, sem reka kvikmyndahús, leikhús, 

  

     

   

  

eir. sem hafa atvinnu af að 

vöruflutninga. 

(cirkus) og fjölleikhús 

(varieté). 

10. Þeir, sem taka að sér að flytja mál fyrir dómstólum eða gegna öðrum málflutn- 

ingsmannsstörfum. 
11. Húsameistarar, verkfræðingar og aðri 

mannvirki, eða gegna öðrum húsameislara- og verkfræðingastörlum. 

-„ er taka að sér að reisa hús og gera önnur 

    

Þeir, sem hafa atvinnu af því að lána 

Þeir, sem hafa atvinnu af að sjá um jar 

Læknum, tannlæknum og prestum í 

þ
a
 

pe
l 

G
r
 

DD
 

  

er skylt að halda sjóðbók. 

3. gr. 

Undanskildir bókhaldsskyldu eru þó þeir, er hér greinir: 

I. Mat- og veilingasali, sem að staðaldri rekur fyrirtæki með aðstoð konu sinnar, 

barna innan 18 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða færri, og bryti, sem ekki 

rekur sjálfstæða atvinnu. 

9. Handiðnaðarmaður. sem að staðaldri aðeins selur handavinnu sjálfs sín, konu 

sinnar. barna innan Í6 ára aldurs og tveggja Tr 

3. Útgerðarmenn, einn eða fleiri, er reka fiskivei 

9 bátum eða færri, undir 12 smál. brúttó hvor, eða Í bát allt 

1. Sá, sem rekur fiskverkun með konu sinni, börnum tnnan 

    
vöruflutninga á 

smálesta. 

  

um mönnum öðrum eða færri. 

5. Þeir, sem eigi reka fleiri en tvær bifreiðar til mann- eða vöruflutnin“ 

  

6. Þeir byggingarmeistarar, málflutningsmenn og verkfræðingar, sem ekki reka 

   sjálfstæða atvinnu 

fn
 

MR 

og 
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. 2. gr., 1. lö. tölul., sbr. 3. gr., skulu 

hafa tvöfalt bókhald, en þessu ákvæði er fullnægt með færsiu þeirra bóka og vfirlits- 
i ; 81 
   

Q 
reikninga, sem um getur í 5. 8. gr. 

Lögreglusljórum er þó heimilt að veita smáa 

ir ákvæði 3. greinar þessara laga, undanþágu til allt að 5 ára í senn frá því að færa 

bækur sínar eftir reglum tvöfaldrar bóktærslu. Þeir, sen undanþágu st, skulu 

færa gild rök fyrir því, að það sé þeim, einhverra hluta vegna, um megn að færa tvo- 

falt bókhald. Einkum hafa byrjað atvinnurekst. 

ur, er lög þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirr: 

fyrir komið, að það gefi greinilegar upplýsingar um fjárhag þeirra. 

  

  

innurekendum, sem ekki falla und-      

      
þetta ákvæði við um þá, sem þeg 

sem undanþágu fá, skal þó vera þannig 

    

Frumbækur. 

Í þær su, færð öll viðskipti, önnur en þau, er hönd selur hendi daglega jafn- 

  

  

skjótt og þau fara fram. Í bók þessa skal rita nöfn þeirra, er hafa afhent og móttekið 

vöru er hún var seld (= lánuð) eða keypt (= lögð inn), og sömuleiðis fyrir hvers 

reikning hún er úttekin eða innlögð og ennfremur verð hennar. 

Í verzlunarviðskiptum skal samrit af færslu frumbókar jafnan látið viðskipta- 

vini í té, í hvert sinn er einhver viðskipti fara fram bóklega, nemi þau meiru en 2 kr. 

12
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6. gr. 

Sjóðbók. 

Í hana séu færðar allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstaklega, þó er 

leyfilegt að færa í einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega vegna sölu gegn 

staðgreiðslu. Ennfremur er leyfilegt að færa undirbækur yfir sjóðgreiðslur, enda sé 
færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar sjóðbókarinnar. Skylt er að færa niður- 

stöðutölur undirbókanna daglega í sjálfa sjóðbókina, og sé í henni vísað til undir- 

bókanna til sönnunar færslunum. Fvlgiskjöl öll með sjóðgreiðslum séu tölusett 

og til þeirra vísað í sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni eða undirbókum þeirra, og 

þau síðan geymd í réttri töluröð. 

Ennfremur sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna i öðr- 

um bókum (t. d. viðskiptamannabók, sjá 7. gr., aðalbók, sjá 8. gr., frumbókum 
0. s. frv.). 

Sjóðbók skal vera innbundin og tölusett. 

Undirbækur við sjóðbók mega vera lausblaðabækur 

    

7. gr 

Viðskiptamannabók. 

Í henni skal færður sérstakur reikningur vfir viðskipti við hvern viðskipta- 

mann, önnur en þau, er hönd selur hendi. Í bókina skulu viðskipti þan, sem færð 

eru Í frumbækurnar, skráð á sama hátt og þar, eða samanlagðar fjárhæðir þær í 

krónum og aurum, er úttekt eða innlegg nemur í hvert sinn samkvæmt frumbók- 

unum. Þó er leytilegt, sé um úttekt að ræða, sem samið er um, að greiða skuli 

að fullu viku- eða mánaðarlega, að færa í viðskiptabókina samanlagðar fjárhæðir 

þær, sem úttekt hvers viðskiptamanns hefir numið um vikuna eða mánuðinn sam- 

kvæmt frumbókunum, ennfremur að færa sameiginlegan reikning í viðskipta- 

mannabók fyrir alla þá viðskiptamenn, sem aðeins hafa slík viðskipti 

Við færslu á viðskiptamannabók sé ætíð vísað ti mótfærslna eða tilsvarandi 

færslna í öðrum bókum (t. d. sjóðbók, aðalbók, frumbókum o. s. frv) 

Nota má lausblaðabækur sem viðskiptamannabækur, en þó því aðeins, að þá 
sé færður sameiginlegur viðskiptareikningur fyrir alla viðskiptamenn, er reikning 

hafa í viðskiptamannabók, í aðalbók, dagbók eða sjóðdasbók (sjá 8. gr.). Í reikn- 

ing þennan má færa úttekt og innlegg viðskiptamanna samandregið eftir frum- 

bókunum og öðrum bókum, enda sé vísað til þeirra til sönnunar færslunum. 

8. Er. 

Skylt er að færa eltirgreinda yfirlitsreikninga um reksturinn: 

Í. Reikning(a), er sýni Þbrúttótekjur (t. d. í verzlunum reikningur yfir keyptar 

og seldar vörur, í framleiðslufvrirtækjum reikningur yfir seldar afurðir o. s 
  frv.). 

2. Reikning(a), er sýni rekstrarkostnað. 
ð. Reikning(a), er sýni víxlaviðskipti (víxlareikning, accept-reikning). 

4. Reikning(a), er sýni framlög og úttekt eiganda (eigenda) til og frá fyrirtækinu 

í peningum eða öðrum verðmætum. 

5. Reikning(a)., er sýni, hve mikið fé er lagt í byggingar. skip, áhöld og aðrar 

eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn. 

6. Aðra þá reikninga, sem í hverju einstöku dæmi eru nauðsynlegir til þess, að því 

srundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu verði fylgt, að hver fjárhæð sé færð á 
tveimur stöðum.
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Beikningar þessir skulu færðir í sérstakri tölusettri, bundinni bók, aðalbók, 

dagbók, eða í sjóðbók, sem þá nefnist sjóðdagbók. Við færslu í reikninga þessa sé 

ætið vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðrum bókum (t. d. sjóðbók, við- 

skiptamannabók, frumbókum o. s. frv.). 

9. gr. 
Þeim fyrirtækjum, sem hafa vélabókhald, er heimilt að færa bækur þær, er 

um ræðir í 6—-8. gr., sem lausblaðabækur. En þá skal jafnframt færa í sérstaka 

bók, ekki sjaldnar en ársfjórðungslega, reikningsjöfnuði aðalbókar og viðskipta- 
mannajöfnuði. Bók þessi má ekki vera lausblaðabók, en skal vera löggilt, og má 

þá jafnframt nota hana sem efnahagsbók. 

10. gr. 

Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. lögum þessum, eru skyldir að gera 

yfirlit um efnahag sinn (efnahagsreikning) einu sinni á hverju almanaksári, ásamt 

vfirlitsreikningi um reksturinn á undanfarandi reikningsári. 
Í Reykjavík séu reikningar þessir fullgerðir og undirskrifaðir 3 mánuðum eftir 

lok reikningsársins, en annarsstaðar á landinu 4 mánuðum. Lögreglustjórum er 

heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef brynar ástæður eru fyrir hendi, 

en þó sé reikningsuppserð ætíð lokið 5 mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Reikningarnir séu færðir í sérstaka löggilta bók, efnahagsbók, í sjóðdagbók 

eða aðalbók, ef þær eru löggiltar. 

11. gr. 

Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeiganda, eins 

og þær eru í lok reikningsársins. 

Eignir ber að tilfæra með þeirri fjárhæð, er raunverulega svarar til verðmætis 

þeirra. Þó ber yfirleitt að tilfæra fasteignir, skip, áhöld og aðrar eignir, sem ætlaðar 

eru til stöðugrar notkunar við reksturinn, með kostnaðarverði, að frádregnum hæti- 

legum árlegum afskriftum fyrir fyrningu og sliti. Sé frá þessu vikið, skulu reikn- 

ingarnir bera það greinilega með sér. 

Kröfur, sem fyrndar eru að lögum, má eigi tilfæra sem eignir á efnahagsreikn- 

ingi. 

12. gr. 

Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eignum hlutaðeig- 

anda, að svo miklu leyti, sem greindur reikningur ber slíkt ekki með sér, enn- 

fremur allar ábyrgðir, er hann hefir tekizt á hendur fyrir aðra. 

13. gr. 

Eigi má rita í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum aðrar 

en frumbækur með blvanti. Ennfremur eigi skafa út eða gera á annan hátt með 

ásetningi ólæsilegt það, sem eitt sinn hefir verið í þær skráð, eða rita ofan í skrift- 

ina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, enda þótt fyrst hafi misritazt af van- 

gá. Þurfi að gera breytingu á því, sem eitt sinn er ritað, skal annaðhvort leiðrétta 

það með annari innfærslu, er komi til jafnaðar annarsvegar við það, er ofritað 

var hinsvegar, eða bæti því við, er vanritazt hafði, eða þá þannig, að strika út það 

sem rangt varð, án þess að ólæsilegt verði það, er út var strikað, en rita leiðrétting- 

una milli lína eða á spássíu, eftir því sem bezt hentar. 

Eigi má rifa eða á annan hátt losa blöð úr þeim innbundnum bókum, sem 

fyrirskipaðar eru með lögum þessum. 

19: 
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14, gr. 

Skylt er hverjum Þbókhaldsskyldum að geyma í skipulegri röð öll bréf og sim- 

skeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og ennfremur að halda eftir sam- 

riti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann ritar og sendir öðrum viðkom- 

andi atvinnunni, og geyma eftir sömu reglum. 

15. gr 

Allar þær bækur, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, ásamt 

um, svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem um ræðir í 

næstu grein hér á undan, séu geymdar í 10 ár frá því síðast er ritað í bækurnar, 

og bréfin eða símskeytin móttekin eða send. 

  

  

16. gr. 

Nu er skuldar krafizt innan þriggja missira frå bvi er hon varð til, og skal 

bå það, sem skráð er í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, hafa 
það sönnunargildi, ef bækurnar eru vel og skipulega ritaðar, og engin atvik liggja 
til, þau er gera bókunina grunsama, að álíta skal það rétt, í þeim : stendur, ef 

aðili sá, er í hlut á, vill eigi synja fyrir með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður, 

eða hann getur ekki eiðinn unnið sakir vitfirringar eða þvíumlíks, og má þá. ef engin 

atvik liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða umráðamanni 

fyrirtækisins heimilt að sanna sitt mál með eiði sínum, eða eiði þess manns, er í 

bækurnar hafði ritað það, er um var þrætt. 

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missa bækur þær, sem fyrir 

skipaðar eru með lögum þessum, það sérstaka sönnunargildi, er þeim er veitt sam- 

kvæmt þessari grein, þó aðeins gagnvart skiptavinum, sem sjálfir eru ekki bók- 

haldsskyldir; en í viðskiptum milli bókhaldsskvldra halda bækurnar gildi sínu 

án tillits til frests þess, er að framan var nefndur. 

Nú eru báðir málsaðiljar bókhaldsskyldir, og stendur sín innlærsla um sama 

efnið í bókum hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug innfærslan sér- 

stakt sönnunargildi. 
17. gr. 

Sé að áliti lögreglustjóra ástæða til að ætla, að einhver hlíli eigi ákvæðum þess- 

ara laga um bókhald, er honum heimilt að rannsaka eða láta rannsaka bókhald 

hlutaðeiganda, og reynist bókhaldið eigi lögum þessum samkvæmt, má ákveða hlut- 

aðeiganda dagsektir, allt að kr. 25.00, unz hann hefir komið því í lag. 

I8. gr. 

Brot segn 5. gr. varðar sektum, kr. 5.00--200.00 

19. gr. 

Brot gegn 4. gr. og 6. 10. gr. varðar sektum. kr. 10.00 1000.00. Kveði svo mikið 

að brotinu gegn greinum þessum, að bókfærslan geti bersýnilega ekki náð tilgangi 

sínum, þannig að eigi sjáist, hversu tekstur fyrirtækisins gengur, hvernig efnum 

þess er varið eða hvernig hagur atvinnurekandans stendur, varðar það auk sekta 

missi atvinnurekstrarleyfis eða stöðvun atvinnurekstrar um stundarsakir eða til 

fulls eftir atvikum. 

  

20. gr. 

Brot gegn 1. og 12. 15. gr. varða sektum samkvæmt 19. gr. Sé um fölsun 

verzlunarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegum tilgangi rangan efna- 

hagsreikning, eða eyðileggi eða skjóli undan bókum þeim og skjölum. sem um 

getur í Í4. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrunarhúsvinnu, allt að tveimur ár- 
um, ef miklar sakir eru. 
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91. ør 21. gr. 

Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem almenn lög- 

reglumál. 
99 ør 
== OD 

Numin eru úr gildi með þessum lögum lög nr. 53 11. júlí 1911, um verzlunar- 

bækur, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bág við þessi lög. 

23. gr 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1939. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjört á Sorgenfríhöll, #1. júní 1950. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla. 

gs 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Gjörum kunnugt Alþingi hefir falli á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Í Vestur-Ísafjarðarprótastsdæmi skulu vera þessi prestaköll: 

1. Rafnseyri: Rafnseyrar- og Álftamyrarsóknir. 

9. Sandar: Sanda- og Hraunssóknir. 

3. Dýrafjarðarþing: Myra-, Núps- og Sæbólssóknir 

1. Holt í Önundarfirði: Holts- og Kirkjubólssóknir. 

5. Staður í Súgandafirði: Staðarsókn í Súgandafirði. 

2. gr. 

Með lögum þessum er úr gildi numinn XI. tölul. Í. gr. laga nr. 45 16. nóv, 1907, 

um skipun prestakalla. 

cs
s 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

Gjörl á Sorgenfrthöll, 11. júní 195. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(L.S 

Hermann Jónasson 

1938 
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11. júní 

63 

11. juni
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64 
11, jåni 

LOG 

um breyting á lögum nr. 55 27. júní 1921, 
um skipulag kauptúna og sjávarþorpa. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda oc F 
oa Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski. Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Í 1. og 7, gr. laganna komi í stað „500“: 200. 

2. gr. 
10. gr. laganna skal orða þannig: 
Allur kostnaður við skipulagsuppdrætti, sem stjórnarráðið lætur Sera, greiðist, 

að því leyti, sem gjald það, sem ákveðið er í 14. sr., hrekkur ekki til, að hálfu úr ríkis- 
sjóði, að hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði. 

3. gr. 
13. gr. laganna hljóði svo: 

Stjórnarráðið lætur gera skipulagsuppdrætti yfir þá bæi, kauptún eða sjávar- 
þorp, er skipulagsskyld eru samkv. 7. gr. laganna, en uppdráttur hefir ekki verið 
staðfestur fyrir, og skal þeim skipulagsuppdráttum lokið á þeim tíma, sem stjórnar- 
ráðið setur ákvæði um í hvert sinn. 

Nú er kauptún eða sjávarþorp, sem skipulagsskylt er samkv. 7. gr., í hrörnun 
eða tvísýnt þykir um vöxt þess og framtíð, og getur þá stjórnin ákveðið, að frestað 
skuli að gera af því skipulagsuppdrátt. 

Eftir að skipulagsuppdráttur hefir verið lagður fram til sýnis fyrir almenning, 
má engin mannvirki gera, sem komi í bága við hann, nema stjórnarráðið hafi aug- 
Iýst breytingar á honum. 

4. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 
Skipulagsnefnd annast stjórn skipulagsmála, undir yfirstjórn stjórnarráðsins. 

Í nefndinni eiga sæti vegamálastjóri, vitamálastjóri og húsameistari ríkisins. Nefndin 
kýs sér sjálf formann. 

Skipulagsnefnd getur, með samþykki stjórnarráðsins, ráðið húsameistara 
og ráðunaut í heilbrigðismálum sér til aðstoðar. Þóknun til nefndarmanna fyrir 
störf þeirra og laun aðstoðarmanns ákveður stjórnarráðið. 

Kostnaður við stjórn skipulagsmála, mannahald, skrifstofukostnaður. ferðalög 
o. fl. greiðist úr ríkissjóði. 

Til þess að standast þennan kostnað skal greiða í ríkissjóð allt að 3%, af hverri 
nýbyggingu, sem reist er eftir að lög þessi ganga í gildi, í þeim bæjum, þar sem skipu- 
lagsuppdráttur hefir verið staðfestur eða þar sem byrjað er að vinna að skipulaginu, 
sbr. 9. gr. 

Stjórnarráðið setur með reglugerð nánari ákvæði um sjald þetta og hvernig 
það skuli innheimt.
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gr. 

Í 16. gr. laganna falli niður orðin „ef það sér sér það fært“ 

Aftan við greinina komi svo hljóðandi må álsgr 

Skipulagsuppdráttur skal staðfestur al stjórnarráðinu eigi síðar en tveim árum 

eftir að hann hefir verið lagður fram. 

6. gr. 

laganna orðist þannig: 

Hei snilt er stjórnarráðinu að ákveða. að ákvæði laga þessara skuli taka til kaup- 

varþorps, þótt íbúar þess séu færri en 200, svo og til orkuvers eða sveitar-     túns eða sj 

horps, ef hreppsnefnd óskar þess eða skipulagsnefnd gerir tillögur um það og stjórn- 

arráðinu þykir sérstök ástæða til. 

Eftirrit af uppdráttum bæja og skipulagsuppdráttum, ásamt lýsingum, er þeim 

fylgja, skal geyma í Þjóðskjalasafninu. 

7. gr 

22. gr. laganna orðist þannig: 

Skipulag ;snefnd hefir eftirlit með byggingu hvers bæjar, sem skipulagsupp- 

dráttur er samþykktur fyrir. Skal vandlega ranns: ikað, svo oft sem þurfa þykir, hvort 

skipulagsákvæðum er fyllilega fylst og hvort uppdrættir eru vardveittir, auknir og 

endurbættir, svo sem vera ber. Nefndin hefir og eftirlit med starfi byggingarnefnda, 

hreppsnefnda og bæjarstjórna um allt. er að skipulagi lýtur, og veitir þeim leiðbein- 

ingar eftir föngum. 

Merkja skal á skipulagsuppdráttum þá staði, þar sem sérstök nauðsyn þykir að 

vanda til um útlit húsa, svo seim við torg eða aðalgötur, og skal byggingarleyfi bund- 

ið því skilyrði, að skipulagsnefnd hati sambykkt útlitsuppdrátt. 

Nefndin gefur stjórnarráðinu árlega skýrslu um öll þau atriði, sem áfátt kann 

að vera í hverjum bæ. 

8. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 69 23. Júní 1932. 

9. gr. D 

Lög þessi öðlast þegar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihóll, (1. júní 195. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(L.S. 

Skúli Guðmundsson 
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11. júní 

as 
LOG 

um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð ko nungur Íslands og Danmerkur, Vinda 1 og 
c 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þéttmerski, Láenborg o 
Aldinborg, 

oOo 

Gjorum kunnugt: Albingi hefir fallizt å låg þessi og Vér slaðfest þau með 
samþykki Voru : 

1. gr. 
Gagnvart útlendingum, sem landvistar- og atvinnuleyfi hafa um tiltekinn tíma. 

eða þeim mönnum, er ástæða er til að ætla, að dvelji hér aðeins um stundarsakir 
eða eru á förum af landi burt, án þess þó að ákvæði 99. gr. 2. tölul. laga um 
útsvör, nr. 106 1936, nái til þeirra, en hafa fasta atvinnu, skal haga innheimtu tekju- 
skatts til ríkis og útsvars til bæjar- eða sveitarfélaga svo sem segir í lögum þessum. 

€ a Tr. 

Sé dvöl aðilja hér á landi svo löng, að hún skapi honum útsvars- eða skattskyldu, 
ber kaupgreið hans fulla ábyrgð á greiðslu þessara gjalda, svo sem um hans 
eiginn skatt eða útsvar væri að ræða (sbr. þó 4. gr). Nú eru kaupgreiðendur aðilja 
fleiri en einn á hinu sama útsvars- eða skattári, og bera þeir þá hlutfallslega ábyrgð, 
miðað við þann tíma, er þeir hafa greitt honum kaup. 

Gagnvart þeim aðiljum, sem hafa dvalar- eð: atvinnuleyfi um ótiltekinn tíma, 
kemur þó ábyrgð kaupgreiðanda því aðeins til greina, að innheimtumenn skatts og 
útsvars tilkynni honum, að hann verði serður ábyrgur. 

er 

      

Til tryggingar ábyrgð þeirri, er í 9. gr. getur, skal kaupgreiðanda heimilt að 
halda eftir af kaupi útsvars- eða skattgreiðanda allt að 20% af launum. ef um ein- i 

hleypan mann er að ræða. en allt að 15%, ef fjölskyldumaður á í hlut. 

  

      

Ef upphæð sú, sem heimilt að h: da eftir samkv. ö. gr. til að fullnægja skatt- 
og útsve 1 . há 6 lág, getur gjaldandi eða inn- 
heimtumaður skatts eða útsvars, svo og kau riða, snúið sér til hlutaðeigandi 

1 1 i niðurjöfnunarnefndar og skattanefndar (skal 

um, hve miklu skuli haldið eftir af kaupi 

Ábyrgð kaupgreiðanda 1 

ljóra) og farið fram á, að þær úrskurði 

i ad standast tédar greidslur. 

  

þeim skatt- og útsvarsgreiðslum, sem umfram kunna að 
vera þá upphæð. sem haldið er eftir samkvæ mi urskurdunum, fellur nidur, enda hafi i 

kaupgreiðandi skýrt vél frá málavöxtum. 

  

   

5. gr. 

a 

Jafnskjótt og skattur og útsvar gjald: Inda hafa verið ákveðin, skal kaupgreið- 
anda skylt að endurgreiða gjaldanda það. sem of mikið kynni að hafa verið haldið 
eftir af kaupi skatt-(útsvars)ársins. 

   

6. gr. 
K: aupupphæð þá, sem kaupgreiðandi heldur eftir af kaupi gjaldanda, skal hon- 

um skylt að ávaxta með venjulegum bankainnlánsvöxtum., þar til greiðslur hafa farið 
fram í ríkis- og bæjar- eða sveitarsjóð eða endurgreiðslur til gjaldanda sjálfs
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7. gr. 65 

Að öðru leyti gilda ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt og laga um útsvör, 11. júní 

eftir því sem á við. 

u
n
 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

LOG 66 

… . ps 7 . 11. júní 

um vörugjald fyrir Vestmannaevjakaupstað. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Til þess að standa straum af útgjöldum Vestmannaeyjakaupstaðar skal bæjar- 

stjórn heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða til og frá Vestmannaeyjum, sér- 

stakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi til Vestmannaeyvjahafnar eins og 

það er á hverjum tíma, og skal upphæð gjaldsins, innheimta og annað, er þurfa 

þykir, ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórn semur og atvinnumálaráðherra stað- 

festir. 

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem innfluttar eru til stofnana eða ein- 

stakra manna, búsettra í öðrum héruðum, eða koma frá þeim til útflutnings, enda 

þótt settar séu á land í Vestmannaeyjum. 

Gjald þetta má taka lögtaki. 

Í reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki afhenda eða afgreiða til útflutn- 

ings, nema sýnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins. 

9 er 2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1939 og gilda til ársloka 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

13
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LOG 

um skipun nefndar til ad rannsaka hag og rekstur togarautgerdarinnar 

og gera tillögur um það mál. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 
Sameinað Alþingi kýs hlutbundinni kosningu 5 manna nefnd til þess að rann- 

saka hag og rekstur allra togaraútgerðarfyrirtækja hér á landi. Skal nefnd- 
in sérstaklega taka til athugunar, hvort hægt muni að gera rekstur togaranna hag- 
kvæmari og ódýrari en nú er, og á hvern hátt unnt sé að koma á öruggan grund- 
völl útgerð þeirra skipa, sem rekin hafa verið með tapi undanfarin ár. 

Nefndin skili niðurstöðum rannsóknarinnar og tillögum til ríkisstjórnarinnar. 
Getur ríkisstjórnin, að þeim tillögum fengnum, falið nefndinni að rannsaka ein- 
stök atriði nánar, ef ástæða þykir til. 

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Nefndin skal hafa heimild til að heimta skýrslur, munnlegar eða bréflegar, af 

eigendum og stjórnendum togaraútgerðarfyrirtækja og öðrum, um þau atriði, sem 
hún telur þörf á við framkvæmd rannsóknarstarfa sinna. Einnig er nefndinni heim- 
ilt að rannsaka bækur og skjöl viðkomandi útgerðarfyrirtækja, og eru allir, sem hafa 
slíkar bækur og skjöl í sínum vörzlum, skyldir til að veita nefndinni aðgang að 
þeim. 

Nefndin leiti einnig upplýsinga hjá stéttarfélögum togarasjómanna og félagi 

togaraeigenda um allt, sem lýtur að rekstri togaranna, svo og tilhögun og fyrir- 
komulagi við fiskveiðarnar. 

3. gr. 
Nefndarmönnum og starfsmönnum nefndarinnar, ef einhverjir eru, er bannað, 

að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, sem þeir verða áskynja í starfi 
sínu og varðar einkamál einstakra manna eða fyrirtækja 

4. gr 

Sá, sem vanrækir skyldur þær, sem um ræðir í 2. gr. skal sæta 10—-200 kr. 

dagsektum, unz skyldunni er fullnægt. 

Ef nefndinni eru gefnar rangar skýrslur, varðar bað sektum, allt að 10000 kr 
nema þyngri refsing lHggi við samkvæmt lögum. 

K ør 5. gr. 
Mál út af brotum á lögum þessum skulu sæta meðferð almennra lögreglumála
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6. gr. 67 

Nefnd su, er rædir um i 1. gr., skal kosin begar eftir gildistöku laga þessara, 11. júni 

ef gildistakan fer fram áður en Alþingi því, er lögin samþykkir, er slitið. Ef gildis- 

takan fer fram síðar, skal nefndin þó kosin á Alþingi því, er lögin samþykkir. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S 

Skúli Guðmundsson. 

LÖG 68 
N en 11. juni 

um hafnargerð á Raufarhöfn. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík. Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lóg þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Ríkissjóður veitir til hafnargerðar á Raufarhöfn í Presthólahreppi í Norður- 

Þingeyjarsýslu, samkvæmt áætlun, er ríkisstjórnin hefir samþykkt, 2; kostnaðar, 

eftir því sem fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 180000.00 — eitt hundrað og 

áttatíu þúsund krónur — gegn % hlutum frá hafnarsjóði Raufarhafnar. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 

180000.00 — eitt hundrað og áttatíu þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Raufar- 

hafnar kann að taka, gegn ábyrgð Presthólahrepps og sýslusjóðs Norður-Þingeyjar- 

sýslu, en þó aldrei meira en ?%% kostnaðar við hafnargerðina. Tillag úr ríkissjóði og 

ábyrgð ríkissjóðs eru bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu og reiknings- 

hald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir. 

3. gr. 

Takmörk hafnarinnar skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra Í samráði við vita- 

málastjórn ríkisins og hafnarnefnd Raufarhafnar. 

4. gr. 

Sérhver er skyldur til að láta af hendi lönd og mannvirki, er þarf til hafnar- 

gerðarinnar, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og leyfa, að tekið 

verði í landi hans hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni og þola þær eigna-
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kvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefir í för með 
sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, 
skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum 
málsaðiljum. Kostnaður við matið greiðist úr hafnarsjóði Raufarhafnar. Nú vill 
annarhvor málsaðili ekki una mati, og getur hann þá heimtað yfirmat, en gera 
skal hann það innan 14 daga frá því matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt 
á sama hátt, af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmat greiði sá, er þess 
hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meir en nemur 10% af hinni 
ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Raufar- 
hafnar. 

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 til- 
lögum hafnarnefndar og með samþykki sveitarstjórnar Presthólahrepps. Sá, sem 
vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd beiðni um bad, og skal 
beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, í tvennu lagi, 
og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til sveit- 
arstjórnar. Sá, sem fengið hefir slíkt leyti, skal skyldur að halda mannvirkinu svo 
við, að engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær bryggjur og önnur 
mannvirki, er þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 krónum, og getur hafnar- 
nefnd látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. 

6. gr. 
Sveitarstjórn Presthólahrepps fer með stjórn hafnarmálanna, undi yfirum 

sjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

7. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með böfninni og eignum hennar skal fela 

hafnarnefnd. Hafnarnefnd skipa 3 menn, kosnir af sveitarstjórn Presthólahrepps. 
Nefndarmenn skulu kosnir að afstöðnum hverjum reglulegum sveitarstjórnarkosn- 
ingum. 

8. gr. 
Eignum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Sveitarsjóður ábyrg- 

ist skuldir hafnarsjóðs, og sveilarstjórn hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar. 

9. gr. 
Sveitarstjórn má ekki, án leyfis ráðuneytisins, selja eða veðsetja fasteignir 

hafnarsjóðs, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri 
tíma en að þau verði greidd aftur af tekjum þess árs, er fer í hönd, nó endurnýja 
slík lán eða fresta greiðslutímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við 
höfnina, sem svo eru stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í 
framkvæmd. 

10. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við dýpkun hafnarinnar og bvggingu 

og viðhald hafnarvirkja, svo og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar, er heimilt 
að innheimta gjöld þan, sem hér segir: 

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr. 
2. Gjöld af skipum og bátum, er hafna sig á Raufarhöfn, og farmi þeirra: 

a. Lestagjald. 

b. Vitagjald
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ce. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins 

eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar. 

gjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs. 

si 

  

  

  
e. Festarg j 

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir önnur afnot af eignum hafnarinnar skulu á- 

<veðin í reglugerð, er hafnarnefnd Raufarhafnar semur og alvinnu- og s samgöngu- 

málaráðuneytið staðfestir. 
Herskip, varðskip, björgunarskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til 

hafnarinnar samkvæmt tölulið 2. a, Þ, og ec. 

  

11. 

Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimiladir eru í 10. gr., 

hrökkvi ekki fyrir árlegum úlgjöldum hafnarinnar, og getur þá hafnarnefnd, með 

sérstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins Fyr! ir hvert ár, ákveðið, að leggja 

megi aukagjöld allt að 10% á hin ákveðnu gjöld af út- og innfluttum vörum. Gjöld 

samkvæmt 10. og 11. gr. innheimtir Hf og má taka þau lögtaki. 

  

12. gr. 

Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið. 

13. gr. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir sveitarstjórn áætlun 

um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Sveitarstjórn skal hafa fullsamið 

áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og senda hana síðan atvinnumálaráðuneytinu 

til samþykktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum gjalda- 

og tekjuliðum. 

  

  

14. gr. 

Nú hefir sveitarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfnina, 

eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er sambykki atvinnumálaráðuneylis- 

ins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo tímanlega sem kostur er á, svo að samþykki ráðuneytisins geti komið 

til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar frá sér fara. 

15. gr. 
Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum aðgerðum utan áætlunarinnar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber 

hafnarnefnd að tilkynna bað sveitarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnar- 
nefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þes að víkja megi frá á- 
ætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans. 

  

Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal hafnarnefnd 

gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning 

hennar. RBeikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga sveit- 

arinnar. 

17. gr. 

Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd semur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, er Iýlur að sreiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri 

reglu og öðru höfninni viðkomandi, er við þykir eiga. Í reglugerðinni má ákveða 

1938 
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68 sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 krónur. Sektir samkvæmt lögum þessum 
11. júní renna í hafnarsjóð. 

69 

11. júní 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli, 

Christian R. 
(L.S). 

Skúli Guðmundsson. 

LÖG 

um bráðabirgðabreyting nokkurra laga. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest bau með J o 7 = oOo 

1. 

1
 

9. 

10. 

11. 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Framkvæmd laga nr. 50 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi landsbankanum 
til 100 þús. kr. á ári næstu 20 ár. er frestað til ársloka 1939. 

Tekjur eftir lögum nr. 56 #1. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, 

renna Í ríkissjóð til ársloka 1939. 
Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki, skulu renna í rík- 

issjóð til ársloka 1939. 
Framkvæmd annarar og þriðju greinar laga nr. 45 10. nóv. 1913, um Þbjargráða- 

sjóð Íslands, er frestað til ársloka 1989. 

Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 68. gr. laga nr. 35 19. maí 1930, fellur 

burt til ársloka 1939. 

Framkvæmd c-liðar í 8. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932, um Þifreiðaskatt og fleira, 
er frestað til ársloka 1939. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fresta til ársloka 1939 framlögum samkvæmt 5. gr. 

laga nr. 34 19. júní 1933, um breyting á lögum nr. 84 6. júlí 1932, um bifreiða- 

skatt og fleira, til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki leggja tilskilinn 
hluta á móti ríkisframlaginu og framkvæma ekki malbikun á árinu 1939. 

Á árinu 1939 leggur ríkissjóður ekki fram til ræktunarsjóðs Íslands þann hluta 
útflutningsgjalds, sem ræðir um í 12. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935. 
Á árinu 1939 skal frestað framkvæmd laga nr. 98 19. júní 1933, um læknishér- 

aða- og preslakallasjóði. Þó skulu 2000 kr. renna til prestakallasjóðs á árinu. 
Á árinu 1939 fellur niður starf sengisnelfndar og launagreiðsla til hennar, sam- 

anber lög nr. 48 4. júní 1924 og lög nr. 9 27. maí 1925. 
Á árinu 1939 skal ekki verja hærri fjárhæð úr ríkissjóði til búfjárræktar, sam- 
anber lög nr. 32 1931, en 62000 kr. Landbúnaðarráðherra ákveður í samráði við 
búnaðarfélag Íslands, hvernig þessum sparnaði verði náð.
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12. Á árinu 1939 má ekki verja úr ríkissjóði meira en 14000 kr. til kaupa á erlend- 

um áburði, sbr. lög nr. öl 28. jan. 1935 

13. Á árinu 1939 leggur ríkissjóður ekki fram meira en 1000 krónur til bókasafna 
prestakalla, sbr. lög nr. 17 7. júlí 1931. 

í4. Á árinu 1939 greiðir ríkissjóður ekki hærra framlag til sýsluvegasjóða en það, 

sem ákveðið er til móts við 4704, úr héruðum, sbr. lög nr. 102 19. júní 1933. 

15. Árið 1939 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við ríkisskólana eða skóla, er 

njóla ríkisstyrks, nema við embættispróf í háskólanum og Þburtfararprót í 

menntaskólunum, kennaraskólanum, stýyrimannaskólanum, vélstjóraskólanum, 

siglingafræðinámskeiðum og vélgæzlunámskeiðum. 

16. Á árinu 1939 leggur ríkissjóður fram 60000 kr. til verkfærakaupasjóðs. 

17. Heimild sú til að greiða vaxtastyrk af fasteignaveðslánum bænda, stofnlánum 

til frystihúsa, mjólkurbúa o. fl., sem veitt er samkv. 4. gr. 1. nr. 79 frá 19. júní 

1933, og lögum um breyting á þeim lögum, nr. 91 frá 3. maí 1935, skal úr gildi 
felld fyrir árið 1939. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1939. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

a “ 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til hess að veita einkaleyfi til að flytja út mó 

og vörur unnar úr mó og selja á erlendum markaði. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
í Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita Sigurjóni Péturssyni á Álafossi einka- 

leyfi til þess að flytja út mó og vörur unnar úr mó og selja á erlendum markaði, 

ef hann. að dómi ráðherra, getur hafizt handa um þessar framkvæmdir og fært 

líkur fyrir því, að hægt sé að ryðja þessum vörum braut á erlendum markaði. 

Sérleyfið má veita til alit að 10 ára. 

2. gr. 

Nú neytir ráðherra heimildar þeirrar, er felst í 1. gr. laga þessara, og er þá heim- 

ilt að innheimta útflutningsgjald í ríkissjóð af þeim vörum, sem lög þessi greina 

og út verða fluttar. Gjald þetta má aldrei nema meiru en 5% af andvirði vörunnar 

á útflutningshöfn. 

1938 
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70 3. gr. 

11. júní Nú neytir ráðherra heimildar þeirrar, er felst í ákvæðum 1. gr., og er þá öllum 

öðrum óheimilt, meðan leyfistiminn stendur, að flytja út vörur þær, er einkaleyfið 

nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum, frá 500—-5000 kr, og skulu sektir 
renna Í rikissjóð. Mál út af brotum skulu rekin sem almenn lögreglumál. 

4. gr. 
Hafi sérleyfishafi ekki notfært sér leyfið að verulegu leyti þrjú fyrstu árin, 

er landbúnaðarráðherra heimilt að svipta hann sérleyfinu. 

5. ga
 

4 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Skuli Gudmundsson. 

71 LOG 
11. júní . . syss 

um bvggingarsamvinnufélög. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg. 

Gjorum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Tilgangur byggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarhús fyrir meðlimi þeirra 

til eigin afnota með sem hagfelldustum kjörum, að safna eiginframlögum félags- 
manna (sjá ð. gr.) og reka lánastarfsemi. 

2. gr. 
Nú vilja menn stofna byggingarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja til ai- 

menns fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið upp til 
umræðu og atkvæða. Ef 15 menn eða fleiri koma sér saman um stofnun byggingar- 
samvinnufélags og bindast samtökum um að gerast félagsmenn, setja þeir félaginu 
samþykktir í samræmi við lög þessi, og skal leita staðfestingar atvinnumálaráðu- 
neytisins á þeim. 

ð. gr. 
Byggingarsamvinnufélögum sé aflað fjár: 

Á. Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárhæð hans í sjóðn- 

um nemur minnst 5 hluta andvirðis þess húsnæðis, sem ákveðið verður, að félagið 

komi upp fyrir hann. Þegar þessari fjárhæð er náð, situr félagsmaður fyrir um
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byggingu húss, enda gangi stofnsjóðsinnieign hans upp í byggir ngarkostnaðinn. 

Vextir af stofnsjóði leggjast við höfuðstól, og skulu þeir á hverjum tíma jafn- 

háir og innlánsvextir í sparisjóði hjá Landsbanka Íslands. Um rétt til útborg- 

unar stofnfjár fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937. 

B. Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal í samþykktum þess, 

og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði félagsins. 

Kostn: iður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður. 

(. Með lántöku félagsins til útlánastarfsemi sinnar. Heimilt er fjármálaráðherra Í. hk. 

ríkissjóðs að ábyrgjast þau lán. Lánin má taka í erlendri mynt. Gefa skal út 

skuldabréf fyrir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveðinni upphæð, sem 

fjármálaráðherra samþykkir. Hvert slíkt lán telst til útlána einn lánaflokkur, og 

honum til tryggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá lán sam- 

kvæmt 4. gr. í þeim flokki. Ekki mega vera færri en 16 félagsmenn í hverjum 

flokki. 
Félagsmenn í sama lánaflokki skulu vera sérstök deild innan síns byggingar- 

samvinnufélags, og er henni heimilt að hafa sérstaka stjórn að því er varðar sér- 
mál hennar. 

4. gr. 
Eigi skal nema eitt byggingarsamvinnufélag í hverjum kaupstað eða kauptúni 

njóta réttinda samkvæmt lö gum þessum. 

Nú hafa verið stofnuð fleiri en eitt byggingarsamvinnufélag í kaupstað eða kaup- 
túni, og skal þá það félagið, er fyrst hóf byggingarstarfsemi, hafa rétt til ríkisábyrgð- 

ar, eða það félag, sem fyrst var stofnað, ef um byggingarstarfsemi hefir ekki verið 
að ræða. En hafi fleiri félög verið stofnuð eða hafið bvggingarstarfsemi í sama kaup- 

stað eða kauptúni samkvæmt lögum þessum, skulu þau hafa rétt til að ganga inn i 
hið viðurkennda félag, og skal bå röðun meðlima þeirra á félagsskrá miðast við þann 
tíma, er þeir gerðust félagar í hinu fyrra félagi. 

5. gr. 
Byggingarsamvinnufélag veitir félagsmönnum sínum lán til þess að koma upp 

byggingum til eigin afnota, enda hafi þeir uppfylit skilyrði þau um stofnsjóðstil- 
lög, sem um getur í 3. gr. Á. hér að framan. 

Lán þessi skulu tryggð með fyrsta veðrétti í húsum og lóðaréttindum allt að 
60% af virðingarverði eignarinnar. Ennfremur veitir félagið lán gegn öðrum veð- 
rétti í eignunum, þó þannig. að samanlagðir fyrsti og annar veðréttur nemi ekki 
meiri fjárhæð en 80% af kostnaðarverði eignarinnar. Félagið veitir lánin með sömu 
kjörum og það nýtur á lánum þeim, sem tekin eru í þessu skyni. 

6. gr. 

Stofnsjóður skal jafnan vera í handbæru fé í banka eða sparisjóði, þar sem 
ávaxta má fé ómyndugra, að svo miklu leyti, sem honum er eigi varið til að stand- 
ast framkvæmdir við byggingar eða tl útlána. Nú kemur fram hagnaður við útlán 
eða aðra ávöxtun stofnfjár, og rennur hann í varasjóð félagsins. Um ráðstöfun 
varasjóðs félagsins gilda ákvæði laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937. 

1. gr. 
Félagsmenn í byggingarsamvinnufélagi fá því aðeins lán hjá félaginu, að þeir 

uppfylli eftirfarandi skilyrði auk þess, sem um ræðir í 3. gr. Á.: 
A. Að húsin séu gerð úr varanlegu efni og rúmtak hverrar íbúðar fari ekki fram 

úr 500 teningsmetrum, með venjulegum nútimaþægindum og eftir fastákveðn- 
um fyrirmyndum, sem stjórn félagsins hefir ákveðið og samþykktar hafa ver- 
ið af atvinnumálaráðuneyvtinu. 
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B. Að húsin séu byggð á þeim stöðum, sem félagsstjórnin ákveður og samþykktir 
eru af alvinnumálaráðuneytinu, enda útvegi félagsstjórnin leigulóðir. 

C. Að félagið annist um byggingu hússins að öllu leyti, og sé það afhent félagsmanni 
gegn skuldabréfum með veði í húseigninni, er nemi þeirri fjárhæð, sem húsið 
kostar umfram stofnfjárframlagið. 

D. Að félagsmaður sé fjárráða og heimilisfastur innan þess svæðis, sem félagið nær 

yfir. Þeir félagsmenn, er eigi hafa haft yfir 6000 króna skattskyldar tekjur að 
meðaltali 3 síðastliðin ár og ekki eiga yfir 10 þúsund króna eignir, ganga fyrir 
öðrum um íbúð. 

8. gr. 
Nú ákveður félagsstjórn, að félagsmenn skuli reisa sambyggingar, og fær til 

þess samþykki atvinnumálaráðuneytisins, og er félaginu þá heimilt að annast við- 

hald slíkra bygginga utanhúss. Noti félag heimild þessa, skal gera reglugerð um 
eftirlit og framkvæmd viðhalds, svo og skiptingu kostnaðar á eigendur. Um sam- 
eiginleg tæki innanhúss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer 
eftir því, sem segir í reglugerð. Leita skal staðfestingar atvinnumálaráðherra á reglu- 

serðum þeim, er samdar kunna að verða samkvæmt þessari grein. 

9. gr 
Byggingarsamvinnufélagi, sem kemur upp sambyggingum, er heimilt að eiga til 

frambúðar sameiginlegt miðstöðvarhús og þvottahús fyrir margar íbúðir, húsnæði 

fyrir fasta starfsmenn félagsins og fyrir matvöruverzlun. Ákvæði skulu sett í reglu- 
gerð um þátttöku eigenda ibúðanna í kostnaði, sem af þessu hlyýzt. 

10. gr. 
Ákveðið skal í samþykktum byggingarsamvinnufélags, að enginn, sem fengið hefir 

íbúð að tilhlutun félagsins, megi selja hana, nema stjórnin hafi áður hafnað forkaups- 

rétti félagsins vegna, og aldrei framleigja nema nokkurn hluta af íbúðinni. Þó getur 

eigandi, að fengnu leyfi stjórnarinnar, leigt heila íbúð um stundarsakir, ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. Söluverð slíkrar íbúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna 

að verða, má aldrei vera hærra en stofnverð hennar, að viðbættu virðingarverði 

þeirra endurbóta, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri fyrn- 

ingu, hvorttveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að ræða, 

ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan 

kostnað eiganda, samkvæmt mati, af íbúðinni eða hluta hennar, sem leigður er. 

Nú sannast, að félagsmaður hefir selt hús hærra verði en leyfilegt er sam- 
kvæmt þessari grein, og rennur þá sá hluti söluverðsins, sem er umfram hið lög- 
lega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði seljandi einhverra orsaka vegna 
eigi fær um að greiða fjárhæð þessa, á félagið kröfu á hendur kaupanda, en þó því 
aðeins, að honum hafi, þegar kaupin fóru fram, verið kunnugt um, að seljandi hafi 

brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjárhæðin forgangsskuld með veði 
í húsinu næst á eftir veðréttum félagsins. Auk þess eru þá öll lán félagsins, sem á 
húsinu hvíla, þegar fallin í gjalddaga. 

11. gr. 
Nú neytir stjórn byggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar, og er þá eig- 

anda heimilt að selja eignina hverjum þeim manni, sem félagsstjórn samþykkir, 
en þó verður kaupandi að gerast meðlimur í byggingarsamvinnufélaginu og hlíta 
samþykktum þess. 

. 12. gr. 

Oheimilt er að veðsetja húseignir byggingarsamvinnufélaga fyrir hærri fjár- 
hæð samtals en nemur 80% af upphaflegu kostnaðarverði þeirra og endurbóta,
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sem á kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðlilegri fyrningu, eins og hun 71 
kann að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjárnám í eigninni fyrir meiri 11. júní 
fjárhæð. 

13. gr. 
Ríkisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnutélaga er því skilyrði bund- 

in, að fyrsti veðréttur, að viðbættri ríkisábyrgð, nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka íbúð. 

14. gr. 

Um stjórn, reikningsskil og fundi byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæð- 
um laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937. Fjármálaráðherra skipar annan end- 

urskoðanda, enda skal félaginu skylt að senda ráðuneytinu samrit af aðalreikningi 
sínum árlega. 

Þóknun til stjórnar og endurskoðenda greiðist úr rekstrarsjóði félagsins. 

15. gr. 
Rikisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti bæði að sérbyggingum og sam- 

byggingum, til afnota fyrir byggingarsamvinnufélög, og lætur þær í té án endurgjalds. 
Sömuleiðis sér ríkisstjórnin um Öruggt eftirlit með framkvæmdum og hús- 

byggingum þeirra félaga, er starfa samkvæmt lögum þessum. 

16. gr . gr. 
Um skråsetningu og fælagsslit byggingarsamvinnufélaga fer eftir åkvædum 

laga um samvinnufélög, nr. 46 1937. 

17. gr. 

Lög nr. 71 23. júní 1932, um bvggingarsamvinnufélög, og lög nr. 41 19. juni 
1933, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi felld. 

18. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þau byggingarsamvinnufélög, er þegar hafa komið upp íbúðarhúsum samkvæmt 

eldri lögum um Þbyggingarsamvinnufélög, njóta fullra réttinda samkvæmt lögum 
þessum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll. 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson.
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LÖG 

um einkaleyfi til að vinna þilplötur o. fl. úr íslenzku torfi. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Frá gildistöku laga þessara veitist Kaupfélagi Eyfirðinga á Akureyri einkaleyfi 

um næstu 15 ár til þess að vinna þilplötur, byggingarpappa og tréni (sellulose) úr 

íslenzku torfi. 

„inkaleyfi þetta getur Kaupfélag Eyfirðinga framselt til félags, sem stofnað kann 

að verða fyrir tilhlutun þess, í þeim tilgangi að hagnýta einkaleyfið. Óheimilt er þó 

að framselja einkaleyfið nema samþykki atvinnumálaráðherra komi til. 

2. gr. 

Meðan leyfistíminn stendur, er öllum óheimilt að nema torf hér á landi í þeim 

tilgangi að vinna úr því til sölu framleiðsluvörur þær, sem 1. gr. ræðir um. Brot 

segn þessu ákvæði varða sektum frá 500--20000 kr., er renna í ríkissjóð. 

3. gr. 
Hafi sérleyfishafi ekki notfært sér leyfið að verulegu leyti innan 3 åra, eða falli 

framleiðslan niður um jafnlangan tíma, er alvinnumálaráðherra heimilt að svipta 

hann sérleyfinu. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Skuli Gudmundsson. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 46 13. júní 1937, um samvinnufélög. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðtest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Fyrsta málsgr. 19. gr. laganna orðist þannig: 

Á fundum í félagi, sem er óskipt heild, hafa allir félagsmenn atkvæðisrétt. En 

í félagi, sem skiptist í deildir, hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrétt. Hve marga
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fulltrúa hver félagsdeild má senda á fund með fullu umboði, fer eftir tölu félags- 73 

manna Í deildinni. svo sem samþykktir félagsins nánar ákveða. Heimilt er þó að á- 11. júní 

kveða, til þess að tryggja viðskipti félagsdeilda við félag, að fulltrúatalan fari jafn- 

framt eftir heildarvöruskiptum deildanna við félagið. 

2. gr. 

Fyrri målsgr. 31. gr. laganna ordist bannig: 

Æðsta vald í sambandsmálum er í höndum fulltraafunda. Fulltrúar eru kosnir 

af félögum þeim, sem eru Í sambandinu, og fer tala þeirra, er hvert félag má senda 

á sambandsfund, eftir tölu félagsmanna. Heimilt er þó að ákveða, til þess að tryggja 

viðskipti félaga við samband, að fulltrúatalan fari jafnframt eftir heildarvöruskipt- 

um félaganna við sambandið. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eflir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrthóll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

LOG 74 

um löggilta niðurjöfnunarmenn sjótjóns. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir falli á lög þessi og Vér staðfest þau med 

sambykki Voru: 

1. gr. 

Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að löggilda menn til að annast niðurjöfnun 

sjótjóns, ef þeir fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í lögum þessum. 

  

  

2. gr. 

Þessi eru skilyrði þau, er getur í Í. gr.: 

1. Löggiltur niðurjöfnunarmaður sjótjóns skal hafa íslenzkan ríkisborgararétt, 

fasta búsetu hér í landinu, vera fullra 25 ára, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað 

mannorð. 

9. Hann skal hafa tekið embættispróf í lögum við Háskóla Íslands. 

3. Hann skal hafa aflað sér fræðilegrar sérþekkingar á sjórétti og sjóválrygg- 

ingarrétti við erlendan háskóla eigi skemur en eitt ár. 

4. Hann skal leggja fram skilríki fyrir því, að hann hafi starfað að niðurjöfnun 

sjótjóns hjá innlendum eða erlendum löggiltum niðurjöfnunarmanni sjótjóns 

eigi skemur en í eitt ár.
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74 5. Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega þessu starfi, svo 
11. júní sem skipamiðlun, eða veita forstöðu skipa- eða vátryggingarfélögum. 

3. gr. 
Löggiltur niðurjöfnunarmaður sjótjóns skal undirrita drengskaparheit um að 

vinna verk sitt eftir beztu vitund og þekkingu, og yfirleitt inna skyldur sínar sem 
niðurjöfnunarmaður sjótjóns samvizkusanlega af hendi, 

4. gr. 
Niðurjöfnun löggilts niðurjöfnunarmanns jafngildir niðurjöfnun Þeirra tveggja 

dómkvaddra manna, er getur í 8. kap. siglingalaganna. 
Löggiltum niðurjöfnunarmanni sjótjóns er heimilt að gefa upplýsingar til afnota 

í dómsmálum um niðurjöfnun sjótjóns og um önnur atriði, sem falla undir starf- 
svið hans. Fer um sönnunargildi þessara yfirlýsinga sem um skýrslur opinberra 
embættismanna. 

D. gr. 
Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot 

sem opinberir sýslunarmenn. 

6. gr. 
Atvinnumálaráðuneylið getur tiltekið nánar í reglugerð um verksvið, störf og 

Þóknun niðurjöfnunarmanna sjótjóns. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

75 LÖG 
11. júní ss eis . 

um veiting ríkisborgararéttar. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþvkki Voru: 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
Bertelsen, Andreas Jess, kaupmaður í *eykjavík, fæddur í Noregi. 
side, Hans, kaupmaður í Reykjavík, fæddur í Noregi. 
Haarde, Tomas, stöðvarverkstjóri í Reykjavík, fæddur í Noregi. 
Halblaub, Ágúst, vélstjóranemi í Reykjavík, fæddur í Þýzkalandi,
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Halblaub, Sólveig Jónsdóttir, verkakona á Akureyri, fædd hér á landi. 75 

Isebarn, Ingólfur Hans Hermann, skrifstofumaður í Reykjavík, fæddur í Noregi. 11. júní 

Isebarn. Júlíana Matthildur, skrifari í Reykjavík, fædd í Noregi. 

Jensen-Brand, Helgi Carl, verkamaður Í Reykjavík, fæddur í Canada. 

Johansen, Kári Sölmundarson, verzlunarmaður á Akureyri, fæddur í Noregi. 

Jónas Jónasson, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur hér á landi. Réttur þessi 

tekur ekki til konu hans. 

Kristján Halldórsson, verkamaður á Hólmavík. fæddur hér á landi. 

Magnús Már Sigurjónsson, verkamaður í Beykjavík, fæddur í Canada. 

Molvik. Jakob Andreassen, verkamaður á Akureyti, fæddur í Noregi. 

Rasmussen, Gunnar Hans, námsmaður i Bexkjavík, fæddur í Danmörku. 

Stolzenwald. Helmulh Gustav Rudolf, klæðskeri í Vestmannaeyjum, fæddur Í 

Þýzkalandi. 

Sörensen, Arne, úrsmiður á Ísafirði, fæddur Í Danmörku. 

Valderhaug, Andris, bakari á Dalvík, fæddur í Noregi 

Weisshappel, Friedrich Karl Johanna, píanóleikari 

urríki. 

  

Reykjavík, fæddur í Aust- 

  

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson 

1
 

LÖG 

um byggingar- og landnámssjóð. 
11. júni 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

I. KAFLI 

Um markmið sjóðsins. 

1. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurbyggingu íveruhúsa í sveitum og stofn- 

un nyrra byla. 

2. gr. 

Sjóðurinn starfar í tveim deildum, sem heita byggingarsjóður og nýbýlasjóður,



11. 

1938 

AJ
 

júní 
KA 

Um byggin ngarsjóð. 

Stofnfé er byggingar- og landnámssjóður eins og hann er nú. 
Tekjur sjóðsins eru: 

- Vextir af útistandandi lánum. 
2. Árlegt framlag úr ríkissjóði, 200 þúsund krónur. 

  

4. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, alll að 3 milljónum króna, hvort heldur 

' hér á landi eða erlendis, handa bygsingarsjóðnum, til stuðnings þeirri starfsemi, 
sem honum er ætluð samkvæmt lögum þessum. Einnig er stjórn sjóðsins, með sam- 
þykki ríkisstjórnarinnar, heimilt að sela út verðbréf, er innleysist á 30—40 árum, 
og sé gerð bréfanna, vextir og nánara fyrirkomulag um sölu þeirra ákveðið af ríkis- 
stjórninni. 

  
  

5. gr. 
Stjórn Búnaðarbankans ákveður, hvað lagt skuli í varasjóð af tekjuafsangi þeim, 

sem verða kann samkvæmt árlegum reikningsskilum sjóðsins. 
Af fé varasjóðs skal greiða tap, sem byggingarsjóður kann að verða fyrir. 

   

6. gr. 
Til tryggingar vaxtabréfum samkvæmt 4. gr. er: 

Skuldabréf frá lántakendum. 

Varasjóður byggingarsjóðs. 

Höfuðstóll byggingarsjóðs. 

Ábyrgð ríkissjóðs. 
Ef taka harf til trvgginganna, sé bað gert í þeirri röð, sent hér er talin. 

NO
 

me
 

re
 

7. gr. 
Lán úr sjóðnum eru eingöngu veitt til byggingar íbúðarhúsa í sveitum. 
Lánin eru veitt með þessum skilyrðum: 
Að lántakandi sé íslenzkur ríkisborgari og fullveðja. 

2. Ad hann sanni með síðustu skatlaskýrslu sinni, staðfestri af skattanefnd, að 
hann eigi svo mikil efni sem nauðsynleg eru til búrekstrar á jörðinni, en geti 

  

      

ekki af eigin rammleik reist íbúðarhús á henni. 
3. Að hann sanni með vottorði hreppstjóra, að jörðin liggi ekki undir skemmdum 

af völdum náttúrunnar. 
4. Að húsin séu gerð úr varanlegu efni og serð þeirra innan og utan samþykkt 

af stjórn sjóðsins. 

ð. Að sveitarstjórn telji jörðina svo vel í sveit setta. að ráðlegt sé að endurreisa 
bæjarhús á henni. 

6. Að lögð sé fram stutt lýsing á bæjarhúsum umsækjanda, undirrituð af virð- 
ingarmönnum Brunabólafélags Íslands. 
Að fyrir liggi frá t aðarmanni Búnaðarlólags Íslands. eða trúnaðarmanni 
nýbvlastjórnar, ef i 'ðarmanns Búnaðarfélags Íslands, yfir- tdi i 
lýsing um, að húsið reist á hentugum stað, miðað við ræktun, vatns- 
ból, síma, vegi o. s. frv. 

    

   

        

  

ST
 

   

8. gr. 
Lán má veita gegn þessum trvggingum : 

I. Gegn hverju því fasteignaveði, er stjórn sjóðsins tekur gilt
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2. Gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sé býlið ekki veðsett 76 

með 1. veðrétti. 
11. júní 

3. Gegn ábyrgð sýslur, bæjar- eða hreppsfélaga, að áskildu lögmætu samþykki æðri 

stjórnarvalda. 
9. gr. 

Lánin veitast með þessum kjörum: 

. Vextir og afborganir af lánum séu ekki yfir 5% af allri lánsupphæðinni í 42 ár. 

2. Lán þessi mega nema: 

a. Verði aðflutts byggingarefnis, að því leyti sem það er ekki greitt með bygs- 

ingarstyrk. Þar til telst þó ekki sandur. mór, möl, steinn, torf. mosi eða önn- 

ur slík efni, þótt afla verði utan landareignarinnar. 

hb. Allt að % hlutum af kaupi steinsmiða og trésmiða, er nauðsynlega þurfa 

að vinna að húsagerðinni. 

Lán þessi mega þó ekki fara yfir 6 þúsund krónur til sama manns. 

10. gr. 

Lánin greiðir sjóðurinn út að jafnaði í þremur hlutum, þannig: 

Fyrsta hluta þegar efni til byggingarinnar er allt keypt og komið á staðinn. 

Annan hluta þegar byggingin er komin undir þak. 

Þriðja og síðasta hluta þegar byggingin er fullgerð. 

Skal hin útborgaða fjárhæð í hvert sinn miðuð við þann útborgaða hluta kostn. 

aðar, sem lánshæðin fer eftir, samkv. 9. gr. 

IH. KAFLI 

Um bvggingarstyrk. 

11. gr. 

Ríkissjóður leggur árlega fram 125 þúsund krónur til að styrkja endurbyggingu 

íbúðarhúsa í sveitum. Styrkurinn sé óafturkrætt framlag. 

12. gr. 

Skilyrði fyrir byggingarstyrk eru, að umsækjandi leggi fram skilríki samkv. 

ákvæðum 1. 7. tölul. 7. gr. og ennfremur skilríki fyrir: 

1. Að sannað sé með vottorði hreppstjóra og héraðslæknis, að húsakynnin séu 

óhæf til íbúðar. 

9. Að jörðin sé í sjálfsábúð eða falli undir ákvæði laga um erfðaábúð og óðalsrétt. 

3. Að fasteignamat Gmillimat) bæjarhúsa sé ekki yfir 1800 krónur, ef jörðin er i 

sjálfsábúð. 
1. Að landverð jarðar í opinberri eign fari ekki vfir 8000 krónur. 

Framlagið til hvers býlis má vera 500--1500 krónur. Þó aldrei meira en 

14 af kostnaðarverði hússins. Til íbúðarhúsbveginga, þar sem um lán og styrk er 

að ræða, má láns- og styrkupphæðin samtals ekki fara yfir 6000 krónur til hvers 

bylis. 
Lokagreiðsla fer fram þegar fullnaðarreikningur er kominn yfir byggingar- 

kostnaðinn. 
13. gr. 

Nýbyýlastjórn ákveður, hvaða jarðir skulu verða aðnjótandi þess framlags til 

bygginga, er um ræðir í lögum þessum, og ákveður upphæðina til hvers býlis. Þó 

skulu þeir umsækjendur að öðru jöfnu ganga fyrir, er orðið hafa fyrir verulegu 

tjóni á húseignum sínum vegna óviðráðanlegra orsaka, svo sem jarðskjálfta, bruna, 

15



76 
11. júní 

112 

stórviðra o. s. frv. Getur hún krafizt allra þeirra upplýsinga, sem hún telur nauð- synlegar, og sett þau skilyrði um byggingarnar, sem hún telur þurfa til að tryggja það, að þær komi að sem fyllstum notum. 

IV. KAFLI 

Um nýbýli og samvinnubyggðir. 

14. gr. 
Ríkið vinnur að því að skapa skilyrði til þess, að sem mest af árlegri fólks- 

fjölgun þjóðarinnar eigi kost á að fá býli í sveitum til ábúðar, bar sem landbún- 
aður verði slundaður sem aðalatvinnuvegur. Veitir ríkið Þann stuðning við stofn- 
un býlanna, að stofnverð þeirra verði ekki meira en það, að meðalfjölskylda geti haft þar sæmileg afkomuskilyrði samkvæmt því, sem ákveðið cr í lögum Þessum. 

15. gr, 
Nýbýli nefnist í lögum þessum hvert það býli, sem reist er hér á landi eftir að 

lög þessi öðlast gildi og þar sem landbúnaður er rekinn sem aðalatvinnugrein, enda fái hið nýja Þyli útskipt land með ákveðnum landamerkjum, eftir því sem við á og þörf krefur. 

Til nýbyla má stofna hvort sem vill með því að reisa það í óræktuðu landi, eða skipta túni heimajarðarinnar bil beggja eða allra býlanna. Þegar jörð er skipt 
í nýbýli, skal þess gætt, að hvert býlið um sig hafi svo mikið landrými, að áliti nýbyýlastjórnar, að nægi meðalfjölskyidu til framfæris, miðað við þann búrekstur, 
sem fyrirhugaður er á hverjum stað. Jörð, sem lagzt hefir í eyði áður en lög þessi öðlast gildi og ekki eru á nothæf hús fyrir fólk eða fénað. og sem tekin er til endur- byggingar og ræktunar. telst nybvli. 

16. gr. 
Heimilt er eiganda jardar ad stofna til nybyla å pann hått, ad landnot séu aå nokkru eða öllu leyti sameiginleg fyrir heimajörðina og nýbýlið, enda samþykki 

nýbýlastjórn ríkisins, að svo sé. 
Því aðeins er þetta þó heimilt, að nægileg hús fyrir fólk og fénað séu til á Jörðinni eða verði reist þar til afnota fyrir bæði bylin. Óheimilt er eigendum þess- ara jarða að sameina Þylin aftur, en sé það þó gert, er styrkur ríkisins endur- kræfur, og er nýbýlið til tryggingar þeirri greiðslu. 

g 

17. gr. 
Samvinnubyggåir nefnast i lögum hpessum minnst 5 býli, sem reist eru í sama hverfi, þar sem framkvæmdir allar við byggingu býlanna hafa verið serðar eftir DT 0 < >» fyrirfram ákveðnu skipulagi. 

g 

IS. gr. 
Ef nýbýlafélög eða einstaklingar, sem eigi ætla að serast ábúendur á nybyl- 

inu, vinna að því að koma þeim upp, skulu slík nýbýli afhent væntanlegum ábú- endum við kostnaðarverði, að frádregnum ríkissjóðsstvrknum. Ef slík nybyl eru leigð um stundarsakir, skal leigan metin bannig, að ekki sé tekin leiga af fram- 
lagi ríkissjóðs til bylisins. Verði ágreiningur um leigumála, skal leigan metin af úttektarmönnum hlutaðeigandi hrepps. 

  

19. gr. 
Heimilt er hverjum jarðareigsanda að byggja fleiri en eitt nýbýli á landi jarðar . J 3 YSS, SD. . sinnar, ef ákvæðum 15. gr. um lásmarksstærð býlanna er fylgt. Þó getur enginn.
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er reisa vill nybyli, notid bess studnings, sem ríkið veitir, nema nýbýlastjórn sam- 76 

þykki hið nyja býli og fram hafi farið sú rannsókn, sem um getur í 20. gr. 11. júní 

20. gr. 

Áður en ráðizt er í framkvæmdir til stofnunar nýbýla eða samvinnubyggða, 

fari fram rannsókn á allri aðstöðu, og sérstaklega á eftirtöldum atriðum: 

1. Að náttúruskilyrði og aðstaða lil markaðs og samgangna sé svo hagstæð, að 

líklegt sé, að framleiðslan beri sig. 

Að land til býlanna geti fengizt með hæfilegu verði. 

Á efni til húsagerðar o. fl. 

. Hvort skilyrði séu til nýtingar jarðhita eða virkjunar vatnsorku. 

; 
Go
 I

D 

Stjórn nýbýlamála. 

21. gr. 

Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðberra) skal hafa með höndum yfir- 

stjórn allra nýbýlamála í landinu. 

29. í a r. 

Landbúnaðarráðherra skipar nýbýlastjóra og getur falið það starf búnaðar- 

málastjóra, eða bankastjóra Búnaðarbanka Íslands. Nýbýlastjóri sér um og hefir 

með höndum allar framkvæmdir í nýbýlamálum. 

Laun nýbýlastjóra ákveður ráðherra, unz þau verða ákveðin í launalögum. 

Reiknast þau ásamt þóknun til nýbýlanefndar með kostnaði við nýbýli. 

g 

23. gr. 

Landbúnaðarráðherra skipar þriggja manna nýbýlanefnd til þriggja ára í senn, 

og skal einn þeirra skipaður formaður. Hún skal vera ráðgefandi um allar fram- 

kvæmdir og sera tillögur um, hvaða nýbýli njóta styrks ár hvert. Nefndarmenn fá 

þóknun fyrir starf sitt, er landbúnaðarráðherra ákveður, þó ekki yfir kr. 500 til hvers. 

24. gr. 

Skylt er Búnaðarfélagi Íslands að láta starfsmenn sína aðstoða nýbýlastjóra í 

störfum hans, eftir því sem þörf krefur og um semst milli þess og landbúnaðar- 

ráðherra. 

Um réttindi og skyldur ábúenda. 

25. gr. 

Sá, er reisa vill nýbýli í landi jarðar sinnar, eða vill láta af höndum land til ný- 

býlastofnunar, sendir nýbýlastjórn ríkisins tillögur sínar. Nybylastjórn lætur at- 

huga alla aðstöðu ll nýbýlastofnunar á staðnum, ef það hefir ekki verið gert áður, 

og úrskurðar síðan, hvort hann sé hæfur fyrir nybyli. 

26. gr. 

Hinu nýja landnámi sé komið í framkvæmd á þann hátt, sem hér segir: 

a. Nýbyli byggð í landi, sem nýbylingur á sjálfur, eða trygging er fyrir, að hann 

eignist samkvæmt ákvæðum 18. gr. Býlin reisa eigendur jarða eða nybýlingar 

sjálfir, eftir því sem um semst við nýbýlanefnd og undir eftirliti nyýbylastjóra. 

b. Nybýli reist í landi ríkis, bæjar- eða sveitarfélaga. Þeir menn, sem hafa í hyggju 

að reisa slík nýbýli, senda nýbylastjórn umsókn um það. Uppfylli umsækjendur 

ákvæði 30. gr., gerir nýbylastjóri samning við þá um framkvæmd verksins, og 

skal þar meðal annars ákveða, hvenær verkinu skuli í síðasta lagi lokið og á
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hvern hátt það sé unnið. Framkvæmd þess hluta verksins, sem styrkur er mið- aður við, má þó ekki standa lengur yfir en 5 ár. 
Þegar ráðstafað er landi sveitar- eða bæjarfélags til nýbýla eða samvinnu- byggða, og skipulagðar framkvæmdir við stofnun þeirra, verður nýbýlastjóri að fá samþykki hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar fyrir ákvörðunum sínum. 

ce. Samvinnubyggðir, reistar í landi ríkis, bæjar, sveitar eða nýbýlafélaga. Um undirbúning framkvæmdanna gilda eftirfarandi ákvæði: 
I. Allar nauðsynlegar rannsóknir til undirbúnings stofnunar samvinnubyggða hati verið framkvæmdar samkvæmt 90. gr. 
2. Ådur en hafizt er handa um stofnun samvinnubyggða, skal nýbNlastjóri 

tryggja það, eftir því sem hann telur þurfa, að nægilega margir ábúendur 
í væntanlegri samvinnubvggð sét reiðubúnir að mynda félag og gera með sér 
samþykkt samkvæmt 28. gr. 

ö. Væntanlegir ábúendur í samvinnubvggðum skulu, eftir því sem um semst 
og unnt er, vinna að stofnun býlanna. Teljast slík vinnuframlög sem hluti 
al því, er þeim ber að leggja fram sem stofnverð. 

d. Nýbvýlastjóri og nýbýlanefnd ákveða býlafjölda í hverri samvinnubvggð, 
hversu mikið land skutli fylsja hverju býli, í samráði við ábúendur, svo og 
hverskonar búskapur skuli aðallega stundaður á býlunum. 
Nvbvlanelnd og nýbýlastjóri ákveða gerð húsa og skipulag byggðarinnar. 
Skylt er að leggja uppdrætti að húsum og skipulagsuppdrátt samvinnu- 
byggðar undir álit stjórnar þess samvinnubyggðafélags, sem við byggðinni 
á að taka, og ber að taka til greina tillögur hennar, að svo miklu leyti sem 
mögulegt er. Nánari ákvæði um þessi atriði skulu sett með reglugerð. 

   

27. gr. 
Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita félögum, er hafa að markmiði að reisa 

samvinnubyggðir, svo og bæjar- eða sveitarfélögum, sem vilja koma upp nýbýlum 
eða samvinnubyggðum í löndum sinum. rétt til þess að gera það. Slík félög verða 
að uppfylla þau skilyrði og hlíta þeim fyrirmælum, sem nýbylastjórn ríkisins setur 
þeim um framkvæmd verksins. 

28. gr. 
Allir þeir, sem ætla að serast ábúendur í væntanlegri samvinnubyggð, skulu 

mynda með sér félag, er nefnist samvinnubyggðafélag. Félagsmenn skulu selja sér 
samþykkt í samræmi við lög þessi, og skal hún, til þess að öðlast gildi, vera stað- 
fest af landbúnaðarráðherra eftir tillögu nýbýlanefndar. 

Í samþykkt samvinnubvæ s skal ákveða, hvort rekinn skuli einstaklings- 
búrekstur eða samvinnubúrekstur í ðinni. Nánari fyrirmæli um undirbúning 

1 og selningu samþykkta samvinnubvggðafélags skulu sett með reglugerð.    

  

Tilgangur samvinnubyggðafélaga er: 
I. Að kaupa eða leigja land fyrir væntanlega samvinnubyggð og annast undirbún- 

ing og framkvæmdir við að koma henni upp, svo og að annast lántökur til þeirra 
sr. og skal ákveða nánar um þessi atriði í samþykkt 

  

framkvæmda, samkv. 

félagsins. 

2. Áð koma á fót rafvirkjun eða mannvirkjum til hægnýtingar á hveraorku, eða 
öðrum mannvirkjum til sameiginlegra afnota fyrir félagsmenn og annast rekst- 
ur þeirra.
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30. gr. 

Skilyrði til þess, að umsækjandi geli fengið aðstoð ríkisins við stofnun nyýbylis 

eða fengið ábúðarrétt á nýbýli, sem stofnað er eftir lögum þessum, eru þessi: 

1. AX hann eigi ekki og hafi ekki árlangt átt aðra jörð eða býli, sem fjölskylda 

seti haft lífsframfæri al. 

9. Að hann, að dómi nýbylanefndar, sé svo efnum búinn, að hann geti lagt fram 

sinn hluta af stofnkostnaði bylisins og rekið bú á því, en sé þó ekki svo efnum 

búinn, að hann geti byggt býlið af eigin rammleik. 

3. Að hann hafi þá þekkingu á búnaði, sem nauðsynlegt verður að teljast, að dómi 

nýbýlanefndar, og hafi starfað við landbúnað minnst 2 ár. 

öl. gr. 

Um nýbýli, sem eru í einkaeign, en hafa hlotið styrk frá ríkinu samkvæmt lög- 

um þessum, gilda eftirfarandi ákvæði: 

1. Skylt er að tilkynna nýbýlastjóra, ef nýbýli eru seld, og er kaupsamningur því 

aðeins gildur, að nýbylanefnd samþykki hann. 

9. Ekki má selja býli þessi meira en nemur fasteignamalsverði, að frádregnum 

hinum óafturkræfu framlögum ríkisins tl þeirra, þar með talinn jarðræktar- 

styrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem gerðar hafa 

verið frá því að síðasta fasteignamat fór fram. 

3. Þegar býlin skipta um eigendur við eríðaskipti, skal mat á þeim háð sama eftir- 

Hti og um sölu væri að ræða. 

4. Ekki má veðsetja þann hluta af matsverði bvlanna, er svarar til þess styrks, 

sem ríkið hefir til þeirra lagt. 

32. gr. 

bau nybyli, sem ekki eru i einkaeign, skulu byggd samkvæmt lögum um erfða- 

ábúð og óðalsrétt. 
33. gr. 

Ef nýbýli í einkaeign kemst í niðurníðslu, að dómi nýbýlanefndar, þannig að 

húsum og mannvirkjum er eigi viðhaldið, er styrkur ríkisins Hl stofnunar býlisins 

endurkræfur, og má þá selja býlið til lúkningar honum, ef þörf krefur. 

Um framlög ríkissjóðs og lán til nýbýla og samvinnubvggða. 

34. gr. 

Til ræktunar nýbýlis, sem stofnað er eftir lögum þessum, svo og til bygginga á 

því, má verja allt að 3500 kr. í styrk á hvert byli. Þó skal styrkur aldrei vera hærri 

en það, að hann nemi %r af stofnkostnaði bylisins. Stvrkur ríkisins greiðist eftir 

því sem um semst milli nýbýlanefndar og þess, er nýbýlið reisir, með vinnu eða pen- 

ingum, og greiðist eftir því sem framkvæmd við byggingar og nýrækt miðar áfram, 

en þó aldrei fyrr til nýbýla, sem eru í einkaeign, en byrjað er á byggingum. 

35. gr. 

Stofnuð skal lánadeild, er nefnist nýbylasjóður. Hún skal veita lán til að reisa 

nýbýli og samvinnubyggðir. Nýbýlasjóður hefir heimild til að gefa út verðbréf, er 

innleysist á 2040 árum, og skal gerð bréfanna og nánara fyrirkomulag um sölu 

þeirra ákveðið af ráðuneytinu með reglugerð. Bréfin skulu tryggð með ábyrgð rík- 

issjóðs. 
36, gr. 

Úr nýbýlasjóði skal veita lån til stofnunar nýbyla, og má það vera allt að 3500 

kr. á býli, og þó aldrei yfir %z af stofnkostnaði býlisins. Lánin skulu veitt gegn 1. 

veðrétti í bylinu, sé landið óveðsett, ella með síðari veðrétti og uppfærslurétti. 
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Á undan láni nýbýlasjóðs má aðeins hvíla: 
a. Hæfilest kaupverð óræktaðs lands býlisins, að dómi nýbvlastjórnar, og þó aldrei 

yfir 1500 kr., og 

b. 50% af verðmæti varanlegra mannvirkja, er landinu kann að fylgja, og skal 
lán úr nýbýladeild vera þeim mun lægra, er slíku láni nemur, þannig, að það 
ásamt láni úr nýbýlasjóði fari ekki fram úr 3500 kr. 
Lán nýbylasjóðs afborgast á 2040 árum, eftir serð húsa. Vextir af þeim séu 

ekki hærri en greiða þarf af verðbréfum, sem sjóðurinn gefur út. 

37. gr. 
Með hvers árs fjárlögum skal ákveðið, hve mikið fé sé lagt til stofnunar nýbýla 

á komandi ári. Skal þá nýbýlanefnd sera tillögur um, hvaða umsækjendur skuli sitja 
fyrir um styrk og hvernig honum skuli skipt milli þeirra. Á sama hátt geri nvbyla- 
nefnd tillögur til stjórnar Búnaðarbankans um lánveitingar úr nybylasjóði. Tillögur 
nefndarinnar um styrkveitingu til nýbýla skal leggja fyrir landbúnaðarráðherra, 
sem tekur um þær fullnaðarákvarðanir í samráði við nýbýlastjóra. 

38. gr. 
Ábúendur allra nýbýla og samvinnubyggða, sem stuðnings njóta samkvæmt lög- 

um þessum, skulu greiða fyrningargjald af íbúðarhúsum bylisins. Fyrningargjaldið 
miðast við varanleik húsanna og er ákveðið af nýbvlastjórn í eitt skipti fyrir öll 
sem Jafnt hundraðsgjald, og skal það ekki vera vfir 165 af kostnaðarverði þeirra. 

Fyrningargjaldið skal lagt í sjóð, er nefnist endurbyggingarsjóður nýbyla og 
samvinnubyggða. Sjóðinn skal ávaxta í nýbýlasjóði, og annast sýslumenn innheimt- 
una á manntalsþingum, og fylgir gjöldunum lögtaksréttur. 

Hvert nýbýli og hver samvinnubyggð hefir sérreikning í sjóðnum og á tilkall 
til séreignar sinnar, þegar endurreisa þarf hús bylisins. 

Að fengnum tillögum nýbýlastjóra, setur landbúnaðarráðherra með reglugerð 
nánari fyrirmæli um sjóðinn. 

39. gr. 
Nybylastjori skal halda skýrslu yfir nybyli og samvinnubyggðir, sem reistar 

verða samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega skýrt frá stofnkostnaði hvers 
býlis, hvað ríkið hefir veitt til þeirra sem styrk, um allar lántökur vegna þeirra 
og um eigin framlög nýbvlinga. 

Árlega skal færa í skýrslur þessar allar ársgreiðslur býlanna af lánum sínum. 
Þá skal og nybylastjóri afla sér þeirra upplýsinga, sem unnt er, um rekstrarafkomu 
hvers bylis. 

Í því skyni getur nýbýlastjóri lagt þá kvöð á nýbýlinga, að halda einfalda rekstr- 
arreikninga um afkomu búa sinna, eftir reikningsfyrirmyndum, sem nýbyýlastjórn 
gefur út. 

Heildarskýrslur um þessi efni er nýbýlastjórn heimilt að Þirta öðruhverju. 

V. KAFLI 

Um teiknistofu. 

40. gr. 

Stofna skal sérstaka teiknistofu, er nefnist teiknistofa landbúnaðarins. 

41. gr. 

Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eða styrkur 

er veittur til úr byggingar- og landnámssjóði, nýbvlasjóði, ræktunarsjóði eða öðrum
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opinberum sjóðum, sem til eru eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutun ríkisins 76 

til að veita lán eða styrki til húsagerðar í sveilum. Skal það vera skilyrði fyrir lán- 11. júní 

um eða styrkveitingum úr slíkum sjóðum, að teiknistofan hafi gert eða samþykkt 

uppdrætti að húsunum. 

42. gr. 

Teiknistofan skal láta gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum, hent- 
ugum fyrir alþýðu til sveita og við sjó. Heimilt er teiknistofunni að leita aðstoðar 

íslenzkra listamanna, viðurkenndra hannyrðakvenna og smíðameistara utan stofn- 

unarinnar um gerð húsgagna. til að fá þan sem smekklegust og í þjóðlegum stil. Allir, 
sem rétt hafa til lána úr sjóðum þeim, er um ræðir í 41. gr. svo og stjórnir bygg- 

ngarfélaga verkamanna og samvinnubyggðafélaga, skulu endurgjaldslaust fá teikn- 
ingar af húsgögnum, eftir því sem teiknistofan getur í té látið. 

   

18. gr. 

Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, húsmæðraskóla, héraðsskóla 
eða annarsstaðar til þess að annast smíði á húsgögnum, hentugum fyrir alþýðu, og 

fleira, er að húsgagnagerð lýtur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og gluggatjöldum, 
og skal þá teiknistofan veita ver kstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau 

seti komið að sem almennustum notum við húsgagnagerð. 

HM. gr. 

Teiknistofan skal veita bændum leiðbeiningar um byggingarkostnad, efnisval 

og annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leið- 
beiningum í þessum efnum og fyrirmyndar uppdráttum að húsum og húsgögnum. 

Teiknistofunni ber að fylgjast með erlendum og innlendum nýjungum í húsagerð, 

rannsaka þær og gera tilraunir með það, er til framfara mætti verða í gerð og notk- 

un húsa, eftir því sem við verður komið. 

45. gr 

Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistolunnar og ákveður laun 

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðumaður annast stjórn teikni- 

stofunnar, í samráði við stjórn Búnaðarbanka Íslands og nýbýlastjórn. Forstöðu- 

maður ræður sér menn til aðstoðar. að fengnu samþykki stjórnar Búnaðarbanka 

Íslands. 

46. gr. 

Kostnaður við rekstur teiknistofunnar greiðisl úr sjóðum þeim, er lán eða styrki 

veita til húsabygginga í sveitum, sbr. #1. gr. Greiðsla hvers sjóðs skal ákveðin af 

landbúnaðarráðherra í sem réltustu hlutfalli við það fjármagn, sem sjóðurinn veitir 

til bygginganna. 

g 

VI. KAFLI 

Um viðhaldsskvldu, söluskilyrði o. tl. 

47. 
Skylt er ábúanda að halda vel við byggingum þeim, sem lán eða styrkur hefir 

verið veitt til frá byggingar- og landnámssjóði. Trúnaðarmenn, er stjórn hans skipar, 

9 eða fleiri í hverjum hreppi, skulu hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og til- 

kynna stjórn sjóðsins, ef því er í einhverju ábótavant.
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76 48. gr. 

11. júní Nú verða ábúendaskipti með sölu að fasteign, sem stendur í skuld við byggingar- 
og landnámssjóð, eða hefir fengið styrk frá honum, og er þá enginn kaupsamningur 
gildur um eignina, nema með árituðu samþykki sjóðsstjórnarinnar. Söluverð slíkr- 
ar fasteignar má ekki vera hærra en síðasta fasteignamat sýnir, að viðbættu virð- 
ingarverði þeirra mannvirkja, er unnin hafa verið frá því er síðasta fasteignamat fór 
fram. Þó skal frá því draga nýbylastyrk, eða byggingarstyrk, ef veittur hefir verið til 
hlutaðeigandi jarðar, en gæta þess, ef jörðin í heild hefir fallið í verði frá því stvrk- 
urinn var greiddur, að verðfallið sé þá einnig reiknað hlutfallslega á styrknum. Mat 
sker úr um þetta atriði, ef ágreiningur verður. 

Ef um opinbera eign er að ræða, ber að leigja hana samkvæmt lögum um erfða- 
ábúð og óðalsrétt, en ella má eftirgjaldið ekki vera hærra en 5% landverðs, að við- 
bættum 4% húsaverðs, að frádregnum styrk, allt miðað við síðasta fasteignamat og 
virðingarverð umbóta, er síðan hafa verið gerðar. 

Ef fasteign er seld eða leigð hærra en hér segir, fellur lán það, er á eigninni 
hvílir, í gjalddaga fyrirvaralaust, enda er þá og heimilt að krefja eiganda um end- 
urgreiðslu á veittum byggingarstyrk, að nokkru eða öllu leyti, eftir mati. 

Matsgerðir þær, er um ræðir í grein þessari, skulu framkvæmdar af 2 dómkvödd- 
um mönnum. 

49. gr. 
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja 

um framkvæmd laga þessara. 

50. gr. 
Um endurskodun byggingar- og landnåmssjåds, starfsskyrslu o. fl. fer eins og 

fyrir er mælt í lögum nr. 31 14. júní 1929, um Búnaðarbanka Íslands. 

51. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 35 7. nóv. 1928, um byggingar- og 

landnámssjóð, og breyting á þeim lögum, nr. 54 8. sept. 1931, lög nr. 25 1. febr. 
1936, um nýbýli og samvinnubvggðir, og breyting á þeim lögum, nr. 97 93. Júní 1936, 
og lög nr. 40 13. júní 1937, um framlög ríkisins til endurbygginga á sveitabylum. 

52. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaák væði. 

Þar til ákvæði 11. og 12. gr. laga nr. 87 frá 1933, um húsabótaskyldu landsdrott- 
ins, koma til framkvæmda, er heimilt að veita ábúendum á jörðum, sem eru í einka- 

eign, styrk samkvæmt HI. kafla laga þessara, enda nái ákvæði 47. og 48. gr. laganna 

til slíkra jarða. 

Eltir þessu eiga allir hlutaðeigsendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríholl, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.
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LOG 7 
I. júní 

um breyting á lögum nr. 46 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð Íslands. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg o 

Aldinborg. 

mm
 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

a. Í stað „50 rúmlesta“ í a-lið 4. gr. laganna komi: 150 rúmlesta. 

b. B-liður sömu gr. orðist þannig: Stofnunar iðjufyrirtækja í sambandi við físk- 

veiðar, gegn fyrsta veðrétti í frystihúsum, Hfrarbræðslustöðvum, fiskimjöls- 

verksmiðjum og öðrum iðjufyrirtækjum, sem vinna eingöngu eða að langmestu 

leyti að hagnýtingu fiskiafurða. 

  

2. gr. 
>. & 2 sr. laganna skal orða svo: 

Út á ný skip með nýjum vélum má lána allt að helmingi virðingarverðs. Sé 
einnig um aukatryggingar að ræða, sem sjóðsstjórnin metur gildar, má lána allt að 

34 virðingarverðs, og sé skipið byggt hér á landi, allt að %o virðingarverðs. 

Um lán út á skip eldri en eins árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar í hvert 

skipti. 
Lengsti lánstími samkv. a-lið 4. gr. er 12 ár og hámarkslán út á eitt skip, með 

eða án aukatrygginga, 40 þúsund krónur. 

gi 

  

3. gr. 
6. gr. laganna skal orða svo: 
Út á eignir, sem tilgreindar eru í b-lið 4. gr., má lána allt að % virðingarverðs, 

£ 
ef um nýja eign er að ræða. Lengstur lánstími er 15 ár og hámark láns 35 þús- 

und krónur. 

á. gr. 

7. gr. laganna skal orða svo: 
Vextir af lánum úr fiskveiðasjóði skulu vera 5%5% fimm og hálfur af hundr- 

aði á ári og greiðast fyrirfram fyrir eitt ár í senn, eða fyrir hluta úr ári, miðað við 

  

gjalddaga á lánum úr fiskveiðasjóði, sem skal vera hinn 1. nóvember ár hvert. 
Nú er afborgun og vextir eigi greitt fyrir 16. nóvember, og má þá ennfremur 

reikna %% dráttarvexti fyrir hvern hálfan mánuð eða minna, sem greiðsla dregst. 

  

8. gr. laganna fellur niður. 

11. gr. laganna fellur niður. 

7. gr. 

15. gr. laganna, sem verdur 13. gr., skal orda svo: 

Fiskveiðasjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast. Bækur sjóðsins og kvittanir, svo og skuldabréf fyrir lánum úr sjóðnum, 
16
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71 umboð, veðleyfi og ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart honum, eru undanþegin stimpil- 
11. júní gjaldi. Eignar- og veðbókarvottorð er skylt að afgreiða til sjóðsins án endurgjalds. 

8. gr. 
16. gr. laganna, sem verður 14. gr., skal orða svo: 

Yfirumsjón fiskveiðasjóðs er í höndum þess ráðherra, er fer með sjávarút- 
vegsmál. 

Útvegsbanki Íslands h/f í Reykjavík hefir á hendi framkvæmdastjórn sjóðsins 

og annast alla starfrækslu hans. Skal fiskveiðasjóður vera sérstök deild í bankanum, 
með aðskildum fjárhag og bókhaldi. 

Kostnaður við rekstur fiskveiðasjóðs (og skuldaskilasjóðs vélbátaeisenda) greið- 
ist af tekjum sjóðsins. 

9. gr. 

Á eftir 16. gr. laganna, sem verður 14. gr, kemur ný (15.) gr. svo hljóðandi: A c 5 . > . 

Ákvæði 12., 13. og 14. gr. skulu einnig gilda um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, 

eftir því sem við á. 

10. gr. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal meginmál þeirra fellt inn í lög 
nr. 46 19. maí 1930 og þau siðan gefin út, svo breytt, sem lög frá Alþingi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júni 1988 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Skúli Guðmundsson
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LÖG 

um eftirlit með skipum. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Skip skal telja óhaffært, ef bol þess, búnaði, vél eða vélartækjum eða skips- 

höfn er svo áfátt, eða það er svo ofhlaðið mönnum eða munum eða vanhlaðið, eða 

illa birgt að vistum eða vatni, að kolum eða öðrum vélanauðsynjum, ef það er gufu- 

skip eða vélskip, eða það af öðrum ástæðum er svo á sig komið, að telja verður, 

vegna sjóferða þeirra, er skipið skal fara, að hættulegra sé að vera í förum með það en 

venjulegt er við siglingar. 

2. gr. 

Setja skal með reglugerð, er atvinnumálaráðuneytið gefur út fyrir árslok 1938, 

nánari ákvæði um, hverjar kröfur gera skuli til þess, að skip verði talið haffært, 

eftir því hvert skipið er og hvaða ferðir því eru ætlaðar, og um farþegafjölda, svo 

og um það, hvers gæta skuli við skipaskoðanir, sem gerðar eru samkv. lögum þess- 

um eða öðrum lögum og alþjóðasamþykklum. 

Í sömu reglugerð skulu sett ákvæði um rúmstærð og gólfstærð í svefnherbergj}- 

um skipverja, svo og annan útbúnað herbergjanna, að því er snertir birtu, loftrás og 

aðra hollustuhætti. Ennfremur um borðstofu, bað- og þvottaklefa og salerni. 

Þar til ofangreind reglugerð verður gefin úl skal tilskipun dags. 20. nóv. 1922, 

um eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra, vera Í gildi. 

3. gr. 

Eiganda skips eða útgerðarmanni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, að skip 

sé haffært, er það leggur úr höfn. Hið sama gildir um haffæri skips vegna hleðslu, 

ef það tekur farm utan hafnar eða aflar fisk á hafi úti. Skylt er skipstjóra að öðru 

leyti að gera allt það, er hann má, til að halda skipi haffæru á ferð. 

Nú tekur skip grunn, slæst við bryggju, verður fyrir hverskonar árekstri eða 

það annað ber til, er ætla má, að af muni hljótast, að skipið verði óhalfært, og er 

skipstjóra þá skylt að láta rannsaka tjón það, sem orðið hefir, með skoðunargerð á 

beim stað, er henni verður fyrst við komið. 

Þegar þannig stendur á, að ekki verður náð til sérfróðra manna þar, sem skipið 

er statt, tilað skoða tjónið, skal skipstjóri, yfirvélstjóri, yfirstýrimaður ásamt tveim 

mönnum, er skipshöfn velur, framkvæma bráðabirgðaskoðun á tjóninu og færa ár- 

angur hennar inn í eftirlitsbók skipsins. Skoðunargerðin skal undirrituð af þeim 

öllum, og í henni greinilega tekin fram skýlaus yfirlýsing um haffæri þess. Afrit 

af skoðunargerðinni skal þá þegar send skipaskoðunarsljóra, og ákveður hann, 

hvort frekari skoðun skuli fara fram. 

á. gr. 

Ef líkur eru á, að skip eða bátur, sem ferðbúinn er frá Íslenzkri höfn, sé óhaf- 

fær, má lögreglustjóri, skipaskoðunarstjóri eða skipaskoðunarmaður, sem hann hefir 

sérstaklega veitt heimild til þess, hefta brottför skipsins eða bátsins til bráðabirgða. 

78 

11. júní
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Sama gildir, ef skipstjóri, útgerðarmaður eða sá maður, sem í beirra stað kemur, 
tálma því, að skipaskoðunarmenn geti framkvæmt til hlítar skoðun. er þeir telja 
nauðsynlega 

Sá, sem brottför skipa heftir, skal tafarlaust tilkynna skipstjór: 
manni, með bréfi eða símskeyti, ástæðurnar til þess, að brottför skipsins var heft, 
og hvað gera þurfi til þess, að því verði leyfð brottför. Skipið, sem heft hefir verið, 
má eigi leggja úr höfn fyrr en bætt hefir verið úr göllum þeim, sem á því voru, og 
það sannað með skoðunargerð. 

Ákvæði greinar þessarar gilda og um erlend skip, þó með þeim takmörkunum, 
sem leiða kann af gildandi þjóðasamningum 

t eða útgerðar-    

5. gr. 
Þar sem ekki er annars getid, taka åkvædi I 

allra skipa og båta, sem eru 6 metrar å lengd e > 

a þessara um skoðun skipa til 

  

Öa lengri, mælt milli stafna, og gerði     eru út hér á landi, hvort heldur er til farþegaflutninga, vöruflutninga eða fiskveiða 
Ennfremur taka ákvæði laganna til allra báta, án tillits Hl stærðar. flytji þeir far- 

  

þega, hvort sem er á sjó, ám eða vötnum. 

Álvinnumálaráðuneytið getur með reglugerð ákveðið, að eftirlit skuli haft með . 2 DUUS 
oryggi annara fljotandi fara, og hvernig bvi eftirliti skuli hagad. 

6, gr. 
Eftirlit með öryggi skipa er undir vfirstjorn atvinnumálaráðuneytisins. Ráðu- 

neytid skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þessara Á 
honum fengin nauðsynleg aðstoð við star 

AT væ Bald, í 

    

skipaskoðunarmálum, rannsakar skoðunarskýr: 

lilsferðir um landið, Ul að líta eftir framkvæmd 

Skipaskoðunarstjóri má engin laun 

ráðherra. 

Laun skipaskoðunarstjóra og aðstoðarmanns séu ákve! 
x 

     á hendi nema með leyfi 

in af ráðherra, bar til 
launalög eru sett. Skrifstofukostnaður og annar kostnaður vegna aðstoðar og eftir 

litsferða skal ákveðinn í fjárlögum. 

7. gr. 
Atvinnumálaráðuneviið skiptir landinu í skipaskoðunarumdæmi, að fengnum 

tillögum skipaskoðunarstjóra, og skipar til framkvæmdar eftirlitinu í hverju um-   1 
dæmi svo marga skipaskoðunarmenn, sem þurfa þykir, að fengnum tillögum skipa- 
skoðunarstjóra. Skulu þeir skipaðir Hl 4 ára í senn. Þeir skulu vera valinkunnir os 
óvilhallir menn, og að öðru leyti svo vel til starfsins fallnir sem frekast eru fö 
Áður en þeir taka til starfa, skulu þeir und 

vinna starf sitt samvizkusamlega. Skipaskoðunarmenn mega ekki 

sem þeir eru eigendur eða útgerðarmenn að. 
Skipaskoðunarmenn skulu gera allar skoðanir, er ræðir um i lögum þessum, til- 

skipunum eða reglugerðum, er seltar verða samkvæmt þeim og 
umdæmis þeirra, hvort sem skipið er skrásett eða eigi. Ef þörf krefur, selur skipa- 
skoðunarstjóri kvatt menn til skoðunargerðar utan umdæmis síns. Við skoðunar- 
gerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að fullnægt sé kröfum þeim, 
sem gerðar eru í lögum þessum, tilskipunum eða reglugerðum, er settar verða sam- 
kvæmt þeim um öryggi skipa, þeirrar tegundar, sem það skip er, sem þeir skoða, og 
í þeim ferðum, sem því eru ætlaðar. 

Að lokinni skoðun er skipaskoðunarmönnum skylt að sjá um, að umkvartanir 
þeirra hafi verið teknar til greina. Sé umkvörtunin þess eðlis, að talið verði, að ekki 
sé öruggt, að skipið sé í förum, skal skoðunarmaður ekki láta skoðunarvottorðið af 

  

1 

'ngskaparheit um, að þeir vilji 

}     

  serðar skulu innan 

  

 



hendi, en tilkynna eiganda, ad vottordid verði ekki látið af hendi fyrr en úr göllun- 

um sé bætt, og skipinu bannað að vera í förum. Þetta skal, verði því við komið, 

sera skriflega 

  

Sé minni háttar umkvörtunum (göllum), sem ekki hafa áhrif á haffæri skipsins, 

ekki sinnt með því að bæta úr því, sem áfátt reyndist við skoðunina, vegna þess að 

  

það sé Ni fáanlegt á staðnum, skal skoðunarmaður selt skipinu hæfilega langan 

O bókinni frest að afla þess, er vantaði, og skal þess getið í eftirlit 

NR frestu 

kvartanir hans h: 

skipið fyrir hlut 

„ó kært hati verið, 

  

inn er úlrunninn 

  

skoðunarmaður ganga úr skugga um, að um-      

    
t kær: verið teknar 

0 frest, 

    

Verdi ekki nåd þegar fresturinn er útrunninn, skal skipaskoðunar- 

maður leita aðstoða skipaskoðunarstjór: ' í málinu, og ákveður hann þá. hvað sera 

skuli. 
Skoðun: ttmönnum ber eftir megni að fylgjast með því, að hlýtt sé fyrirmælum 

„Skipa á öðrum tímum en þeim. er skoðun fer fram, þótt þeim sé ekki 
1 , . .     ss, áð lögum þessum 

ber þeim að tilkynn: 

staðnum. 

ákveður ráðherra með reglu- 

við gjald það, er eigant 

      

   
    

og regl ugerdum, settum samkvæmt 
r ; 
laust skinaskodunarstiår 

  

t: 
Þóki nun Hl skípaskoðunar 

serð. Þóknun þessi greiðist úr la skips er 
4 

     
innheimta skoðunargjald af skipa- 

og hefir það sama rétt og opin-    tt: og aðrar 

] ber *r - gjöld. enda er skipaskoðunarmönnum er skoðun 

hefir farið fram 

  

  skinaskoðunarmenn takast ferð á skoðunar á skipi. skal hæf 

  

eiddur úr tí af     legur kostnaður, e1 ferðinni leit íssjóði. án hess að bann sé endur- 

  

kræfur af skipseiganda 

S, gr. 

i 

Ráðherra skipar einn af skipaskoðunarmönnunum í hverjum landsfjórðungi, að 

fengnum tHllögum skipaskoðuna tírliitsmann í fjórðungnum, eftir man 

ari reglum. er ráð a setur litsmadur hafa skipstjóraþekki         

  

Skipaeftirlitsmönnum ber hverjum tíma, hvernig FA er 

framfylgt. 

   

  

um, að ákvæðum laga þessara 

  

ber honum þá að 

skum byggð. Reynist     kynna sér svo fljótt sem umkvörlunin   
östafanir til. að úr verði 

  

það svo, að umkvörtunin "ótt mæt, ber honum að 

ina skipaskoðunarstjóra alhugun sina og senda honum     bætt, og jafnframt að 

skýrslu um málið 

eltirlitsmenn seli haft fil 

    

   
      

indaðar, er ráðherra 

  

enda 

  

staðnum eftirlit það, er um ræðir Í 
      

hann skilviðum þeim, sem selt eru um eftirlitsmenn     

sins er mest þörf, 

11. júní
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78 10. gr. 
11. júni Ráðherra setur skipaeftirlitsmönnum starfsreglur, en þóknun til þeirra skal 

ákveðin í fjárlögum. Ferðakostnaður þeirra greiðist af ferðakostnaðarfé skipaskoð- 
unarinnar, sem ákveðið skal í fjárlögum. 

11. gr. 
Skoðunargerðir á skipum eru tvennskonar, aðalskoðun og aukaskoðun. 
Aðalskoðun skal gera á skipum sem hér segir: 

a) Áður en skip leggur úr höfn hér á landi í fyrsta sinn, er smíðað hefir verið hér 
á landi eða breytt hefir verið svo mjög, að mæla þurfi það af nýju, eða þegar 
það er fengið frá öðrum löndum, hvort heldur nysmíðað eða notað, til skrásetn- 
ingar undir íslenzkum fána eða til útgerðar hér á landi. 
Á öllum farþegaskipum einu sinni á ári. Í reglugerð þeirri, er ræðir um i 2. gr. 
bessara laga, skal åkveda, hver skip teljist farbegaskip 

c) Á öllum öðrum skipum annaðhvert ár. 

b 

12. gr. 
Við aðalskoðun skal athuga vandlega allt örvggi skipsins, bæði sjálfs bols skips- > 

ins, þilfars og skilrúma, siglu og reida, væéla og vælartækja, bunadar alls og åhalda, 
svo og allt annað, er lýtur að örvggi skipsins. 

13. gr. 
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglustjóra 

vottorð um skoðunina og tillögur sínar um það, hvort skipinu skuli sefið haffæris- 
skírteini eða eigi, en skipaskoðunarstjóra senda þeir skýrslu um skoðunina, og skal 
Þetta hvorttveggja ritað eftir fyrirmynd, er alvinnumálaráðuneytið selur. 

Komi það í ljós við skoðunina, að skipið sé haffært, skal lögreglustjóri eða 
skipaskoðunarstjóri sefa því haffærisskírteini, en örygsisskírteini farþegaskipa, sem 
út eru gefin samkvæmt alþjóðasamþykkt um öryggi mannslifa á sjónum, skulu gefin 
út af skipaskoðunarstjóra. Í haffærisskírteini skal tilgreina nafn skips og heimili, 
(ráselningarbókstafi þess, númer þess á fiskiskipnaskrá og umdæmisbókstafi, ef um 

fiskiskip er að ræða, smálestatal, hvort skipið sé seglskip eða vélskip, róðrarbátur 
ða vélbátur, til hvaða ferða skipið sé ætlað, tölu farþega, er það má flytja, sé um 
arþegaskip að ræða, svo og að skipið fullnægi þeim kröfum um Öryggi skipa, er 

gerðar eru í lögum þessum, tilskipunum eða reglugerðum, settum samkvæmt þeim. 
Haffærisskírteini gildir um farþegaskip í eitt ár frá dagselningardegi þess, en 

um önnur skip í tvö ár frá sama tíma, enda hafi lögboðin aukaskoðun farið fram. 
sbr. 15. gr. Nú er skip statt í útlöndum á þeim tíma, er haffærisskírteini þess gengur 
úr gildi, og getur þá skipaskoðunarstjóri framlengt gildi skírteinisins tl ákveðins 
tíma, þó ekki lengur en í 3 mánuði, enda séu færðar líkur fyrir því, að skipið sé haf- 
fært. Ef sérstaklega stendur á í öðrum tilfellum, setur skipaskoðunarstjóri framlengt 
gildi skirteinisins um allt að 45 daga, enda séu líkur fyrir því, að skipið sé haffært. 

Haffærisskírteini skal fylgja skipsskjölunum, og skal það ávallt synt við toll- 
afgreiðslur skipsins, lögskráningu á það, greiðslu slvsatryg j 
þegar um skip er að ræða, sem ekki er skylt að lögskrá á, og 
yfirvöldunum. Nú er sá lími, er skírteinið gildir, á enda, eða skoðun, er serð skyldi 
á skipinu á þeim tíma samkvæmt lögum þessum, er vanrækt, hvort sem er aðalskoð- 
un eða aukaskoðun, eða það kemur í ljós við slíka skoðun, að skipið sé óhaffætt, 
og skal lögreglustjóri eða skipaskoðunarstjóri þá afturkalla skirleinið. 

Fyrir útgáfu eða áritun haffærisskirteinis, sbr. 19. gr., skal skipseigandi greiða 
í stimpilgjald fyrir skip og yfirþiljaða báta upp að 192 rúmlesta stærð 1 kr. Opnir 
bátar og óyfirþiljaðir vélbátar (trillubátar) séu gjaldfrjálsir 

   

  

f 

     



Fyrir skip frá 12 90 rúmlesta „2... … 2 kr. 

20- 40 0 eeeeeree HARA 3 — 

40— 100 — 0000 oser erere sn 

1000 500 — 0000 suser esrenes 10 — 

500—1000 HR IR rr, 15 - 

1000 rúmlesta og stærri Lo AR 20 

14. gr. 

Aukaskoðanir á skipum eru tvennskonar, almennar og sérstakar. 

15. gr. 

Almenn aukaskoðun skal gerð einu sinni á ári á skipum þeim, er ræðir um i 11 

gr. c) í lögum þessum, það ár, sem aðalskoðun fer ekki fram á þeim. 

16. gr. 

Við almenna aukaskoðun skal sérstaklega athuga allan búnað skipsins og áhöld, 

botn skipsins og stýrisbúnað. Þó má botnskoðun gera á öðrum tíma, enda sé þá 

eigi liðið ár frá síðustu botnskoðun. 

17. gr. 

Sérstök aukaskoðun skal gerð, er svo stendur á sem hér segir: 

a) Þegar skip hefir sætt meiri háttar viðgerð, hvort heldur er á bol eða vél, eða 

ný aðalvél hefir verið í það selt, en eigi kveður samt svo mikið að viðgerðinni, 

að aðalskoðun skyldi gera samkvæmt 11. gr. a) í lögum þessum. 

b) Þegar annars þykir ástæða ll að rannsaka örvggi ákveðinna hluta skips eða 

búnaðar þess, svo sem er skip skiptir um veiðiaðferð. 

18. gr. 

Við sérstaka aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, er á- 

stæða þykir til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda 

19. gr. 

A5 lokinni aukaskoðun á skipi skulu skipaskoðunarmenn senda lögreglustjóra 

eða skipaskoðunarstjóra vottorð um skoðunina og álit sitt um það, hvort þeir telji 

skipið haffært, svo og skipaskoðunarstjóra skýrslu um skoðunina, og skal hvort- 

tveggja þetta ritað eftir fyrirmynd, er atvinnumálaráðuneytið setur. 

Telji skoðunarmenn skipið haffært. ritar lögreglustjóri eða skipaskoðunar- 

stjóri á haffærisskirteini þess athugasemd um, að aukaskoðun hafi verið gerð og 

að hún hafi eigi leitt neitt það í ljós, er geri skipið óhaffært. Fyrir áritun þessa 

greiðir skipseigandi hálfu minna stimpilgjald en fyrir útgálu haffærisskirteinis. 

20. gr. 

Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að gera vægari kröfur en reglur þær, sem 

nú gilda, gera almennt um skip, sem eru íslenzk eign eða voru í smíðum fyrir is- 

lenzkan reikning fyrir 1. júlí 1922, þó ekki um haffæri skipsins, ferðbúnað þess né 

lífsöryggi manna. Svo ber og að gæta þess. að fullnægt sé samningum við aðrar 

þjóðir. 

Heimilt er og í einstökum tilfellum, ef nauðsyn krefur, að veita slíkar undan- 

þágur fyrir skip, sem keypt eru frá útlöndum, enda sé ekki keypt eldra skip en 12 ára. 

1938 

18 

11. júní



1938 126 

78 21. gr. 
11. jåni Nú er skoðun gerð samkvæmt 3. eða 4. gr. laga þessara eða samkvæmt 59. gr. 

sjómannalaga, nr. 41 19. maí 1930, og ákveður þá skipaskoðunarstjóri, eða lögreglu- stjóri í forföllum hans, hvort skoðunin skuli vera aðalskoðun eða aukaskoðun. 

22. gr. 
Aðalskoðun og aukaskoðun á skipum skal framkvæmd af tveim mönnum, sem 

til þess hafa nægilega sérþekkingu. Skipaskoðunarstjóri skiptir með þeim verkum 
eftir sérþekkingu þeirra. 

Komi það atriði fyrir í sérstökum tilfellum, að fullkomnari sérþekkingar þurfi 
með, er skoðunarmanni heimilt að fá sér sérfræðilega aðstoð. 

Skoðun á opnum bát, hvort sem hann er með vél eða án vélar, skal framkvæmd 
af einum manni, er til þess sé nægilega sérfróður. 

23. gr 23. gr. 
Eiganda skips eða útgerðarmanni eða skipstjóra er skylt að sjá um, að lögskip- 

aðar skoðanir séu gerðar á skipi. 

24. gr. 
Skipaskoðunarmenn skulu sera skoðun á skipi tafarlaust, ef þess er óskað, 

eða svo fljótt sem því verður við komið. Skoðun skal Jafnan, ef þess er kostur. 
hagað svo, að sem minnst töf verði á ferðum skipsins eða vinnu á þvi. 

Skipaskoðunarmönnum og eftirlitsmönnum skal frjáls aðgangur að skipinu og 
öllum rúmum í því. Þeir skulu eiga rétt á að alhuga öll áhöld skips og búnað. 
er heimilt að krefjast þess, að farmur sé tekinn úir skipi, skip sett á land eða vélar 
hreyfðar, sé það nauðsynlegt vegna skoðunarinnar. 

Eiganda skips, útgerðarmanni, skip: 
skoðunarmönnum í té nauðsynlega aðstoð við skoðunina og gefa þær upplýsingar 
um skipið og öryggi þess, er þeir krefjast. 

Nú fer fram skoðun til endurnýjunar á flokki skips, sem eldra er en 19 ára, 
og skal þá eiganda skips eða umboðsmanni hans skylt að láta skipaskoðunarstjóra 
í té, svo fljótt sem auðið er, skýrslu yfir það, sem gert hefir verið við skipið eða 
því breytt. 

Geta skal þess í skýrslunni, sem ófullnægt kann að v 
gerðar voru til endurnýjunar á flokki skipsi 
gefinn til þess að fullnægja kröfunum. Að loki 
unarstjóra skylt að kynna sér eftir föngum, hvert 

  

   

Óra og skipshöfn er skylt að láta skipa- 

  

ta af kröfum þeim, sem 
vp: 

    verið 

  

og hve angur frestur h 

'ð er skipaskoð- 

    

fi verið fullnægt. 

    

   

    

25. gr. 
Lögreglustjóri, skipaskoðunarstjóri, eigandi skips, serðarmaður, skipstjóri, 

stéttarfélög sjómanna, eða í tilfellum þeim. er ræðir í í 59. gr. sjómannalasga, nr. 
41 19. maí 1930, meiri hluti skipshafnar eða vélstjó ta krafizt yfirskoðunar á 

  

skipi. Yfirskoðun sera helmingi fleiri menn en áður sk öuðu þann hluta skipsins, 
sem um €r deilt. Skulu þeir hafa þá sérþekkingu, er til þess þarf. 

Lögreglustjóri skipa i á 

  

r yfirskoðunarmenn í hve einstöku tilfelli, Úrs 
   

kurður 
1 

yfirskoðunarmanna um ástand skips, véla eða hån: Þess skal vera fullnaðar- 
úrskurður 

26. gr. 
Þeim, sem samkvæmt lögum þessum gela krafizt yfirskoðunar 

ilt að krefjast þess, að vfirskoðunarmenn eiðfesti skoðunargerð sína fyrir sjódómi. 

á skipi, er heim- 
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27. gr. 

Kostnad allan vid skipaskodanir greidir skipseigandi. 

Nú hefir skip reynzt óhaffært við skoðun, en yfirskoðun, sem serð er sam- 

fu þeirra, er um ræðir í 25. gr., telur skipið hatfært. og skal þá kostn- 

aður sá, er af yfirskoðuninni leiðir, greiddur úr ríkissjóði. 

    

kvæmt kr     

  

A 

    

ríkja, sem stadfest 

1 sjónum, að 
stjórn þeir 

mat 1929 um Örvggi mannslífa 

nzkum skipum, sem ofangreind Lundúna-sam- 

  

hafa Lundin: vkktin 

framkvæma e 

og hledslumerkjaskirteini fyrir    bykkt nær au. 

29. gr. 

Til þess að fullnægja ákvæðum téðrar Lundúna-samþykktar og annara al- 

bjóðasamninga, ef s 

I 

sambykktir hafa verid, getur atvinnumálaráðuneytið gefid ut 

    

I 
glur um bad, hvernig skip skuli skipad månnum og hvernig verkum skuli hagad 

i 

    
I 

å skipinu. Ennfremur gelur ráðuneytið sett reglur um það, hvað til þess þurfi, að 

starfsmenn á skipinu, aðrir en þeir, sem verða að fullnægja kröfum þeim, sem lögin 

  

, geli fengið voliorð um að vera hæfir 

  

x 
flokkuðu skipi, sem er í einhver ju af hinum 

fór fram á skipinu til endur- 

  

Þegar aðalskoðun fer 

viðurkenndu flokkunarfélös 

  

I så sk    

   

       

  

nýjunar á flok m, tali Inægjandi n styrkleika bols, véla og eimkatla, ef 

ti Í ) samkvæmt Kaupmannahafnar- 

og búnað skipa, og um samvinnu 
farið hefir ve 

samþykktinni frá 

milli viðurkenndr: skipaskoðunarinnar. 

sem eru í förum milli Íslands og annara landa, skult Öll íslenzk i 

eSslumerk jaskirteini samkvæmt albjodasam með hleSslumer 

  

   
   
     

   

  

1 vera 
þvkkt, 

gerðri í Lond: 

Undanskili ) rúmlestir, og skip, 

ån tillits til st ennfremur skemmti- 
s fólki vörum. 

um 
skip og skip, sem notud 

ålarådune nælingar og 
remur setur 

undir bilfari og     fiskiskipum, sem 

  

     
1 1 

115 landa. 

Kostnaður allur við skipseiganda, eftir 

gjaldskrá, er alvinnumá 

          
    Á verið ákveðin, skal skipaskoðunarstjóri sc skipinu 

ávallt sýnt bæði 

  

endum stjórnar- 

  

i 

ri veilt bvi íslenzkt 

  

skoðunarsti 

áta mælingu þá eða skoðun, er með 

  

1938 

78 

11. júní



1938 128 

78 Nú er skip flokkað í skipaflokkunarfélagi, er atvinnumálaráðuneytið 
11. júní gilt, og skal þá hleðslumerkjaskírteini þess gilda á meðan skipið heldur 

flokki, þó ekki lengur en í 5 ár. 

Nú er skipi breytt þannig, að ætla má, að farmborð skipsins breytist, og 
hleðslumerkjaskírteini þess úr gildi fallið. 

33. gr. 
oð 

tekur 

sama 

er þá 

Skip telst óhaffært, sé það svo hlaðið, að það liggi dýpra en hleðslumerki 
þess leyfa. 

34, gr. 
Marka skal å fram- og afturstefni allra skipa, sem stærri eru en 20 rúmlestir. 

mælikvarda i desimetrum annarsvegar, en i enskum fetum hinsvegar, er syni, hve 
djúpt skipið liggi í sjó. Kostnað við þetta greiði skipseigandi. 

35. gr 
Atvinnumålaråduneytid getur falid viðurkenndum skipaflokkunarfélögum, gegn 

þeirri ábyrgð, er það telur nægilega, að framkvæma skoðun og mælingu til ákvörð- 
unar á hleðslumerkjum skipa og gefa því hleðslumerkjaskírteini samkvæmt 129. 
sr. Lundúna-samþykktarinnar frá 5. júlí 1930 

36. gr. 
Nu er skipi lagt ur håfn åskodudu, enda bått skylt hefði verið að skoða bad 

samkvæmt lögum þessum, og ferst það, og er þá eigandi skaðabótaskyldur þeim, 
er fyrir tjóni verða við skiptapann, hvort heldur fyrir missi fyrirvinnu eða eigna, 
nema sannað sé, að slysið hafi eigi hlotizt af óforsvaranlegu ástandi skips eða 
útbúnaði. 

37. gr. 
Nú vanrækir skipstjóri að láta gera skoðun á skipi, er skylt var að gera 

kvæmt lögum þessum, og varðar það hann sektum frá 50 kr. allt að 5000 kr. 

sam- 

Somu 
refsingu sætir skipseigandi eða útgerðarmaður, eigi þeir sök á vanrækslunni. 

Onnur brot gegn lögum þessum, eða gegn tilskipunum eða reglugerðum, sem 
settar eru samkvæmt þeim, varða seklum, allt að 5000 kr. nema þyngri hegning 
liggi við að lögum. 

38. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum eða segn reglugerðum, sem settar 

verða samkvæmt þeim, skal farið sem almenn lögreglumál 

39. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1939. 

40. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 93 3. maí 1935, um eftirlit 

skipum, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöli, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

með 

Skúli Guðmundsson.
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LOG 

um einkaleyfi til bess ad flytja ut og selja erlendis islenzkar sælgætisvörur, 

blandaðar fisklýsi og jurtaefnum. 

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

Gauta. hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þéltmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Um næstu 5 ár frá gildistöku laga þessara veitist firmanu „Crystal, Karl Björns- 

son & Co." i Beykjavík einkaleyfi til þess að flytja út úr landinu og selja á erlend- 

um markaði brjóstsykur, karamellur, konfekt og aðrar sælgætisvörur, hverju nafni 

sem nefnast. blandaðar fisklýsi og safa eða efnum úr íslenzkum nytjajurtum. 

2. gr. 

Meðan á leyfistímanum stendur er öllum óheimilt að flytja út brjóstsykur og 

aðrar sælgætisvörur, blandaðar framangreindum efnum. Brot gegn ákvæði þessu 

varða sektum frá 200 til 20000 kr. 

3. gr. 

Nemi verðmæti samanlagðs utflutnings, sem i 1. gr. segir, minna en 70000 kr. å 

ári miðað við þriðja ár sérleyfistímans, er atvinnumálaráðherra heimilt að svipta 

firmað sérleyfinu. 

4. gr. 

Atvinnumálaráðherra hefir heimild til að setja reglugerð um framkvæmd sér- 

leyfisins. 

aq: 

a
 (eð | 

ri 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll, (1. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Skúli Guðmundsson. 
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80 LOG 
11. juni 

um stéttarfélög og vinnudeilur. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs nað konungur Íslands og Danmerkur. Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. Stórmsæri. Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

I. KAFLI 

Um réttindi stéttarfélaga og afstöðu þeirra til atvinnurekenda. 

1. gr. 
Rétt eiga menn á að stofna stéttarfélög og sléttarfél 

að vinna sameiginlega að hagsmunamálum verkalýðsstéttarinnar og launtaka 
yfirleitt. 

sambönd í þeim tilgangi, 

  

2. gr. 
Stéttarfélög skulu opin öllum í hlutaðeigandi starfsera 

nánara ákveðnum reglum í samþykktum félaganna. Fél: 
minna en eitt sveitarfélag. 

  

in á félagssvæðinu. eftir 

ssvæði má aldrei vera    

3. gr. 
Stéttarfélög ráða málefnum sinum sjálf með þeim takmörkunum, sem sett eru 

í lögum þessum. Einstakir meðlimir félaganna eru bundnir við löglega gerðar sam- 
þykktir og samninga félagsins og stéttarsambands þess. sem það kann að vera i. 

Meðlimur stéttarfélags hættir að vera bundinn af samþykktum félags síns og 
sambands þess, þegar hann samkvæmt reglum félagsins er farinn úr því, en samn- 
ingar þeir, sem hann hefir orðið bundinn af, á meðan hann var félagsmaður, eru 
skuldbindandi fyrir hann, meðan hann vinnur þau störf, sem samningurinn er um, 
þar til þeir fyrst sætu fallið úr gildi samkvæmt uppsögn. 

4. gr. 
Atvinnurekendum, verkstjórum og öðrum Lrúnaðarmönnum atvinnurekenda er 

óheimilt að reyna að 

þeirra og afskipti af stóttar- eða stjórnmálaféli 
á. uppsögn úr vinnu eða hótunum um slíka uppsí 
b. fjárgreiðslum, loforðum um hagnað eða neitunum á réttmætum greidslum 

  

hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir verkamanna sinna, afstöðu 
eða vinnude 
zm, 

     ; AN 
um meo 

Stéltarfélög eru lögformlegur samningsadili um kaup og kjör meðlima sinna, 
enda hafi félagið í samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka Hl slíkra 
málefna. 

6. gr. 
Allir samningar milli stéttarfélaga og atvinnurekenda um kaup verka- 

fólks skulu vera skriflegir og samningstíni i Ella 
telst samningstími eitt ár og uppsagnarf 

    og uppsagnarfrestur 

    arlrestur þrír mánuðir. ekki sagt 
upp innan uppsagnarfrests, telst hann framlengdur um eitt ár, nema annað sé ákveðið 
í samningnum sjálfum. Samningsuppsögn skal vera skrifleg



n 

Samningar einstakra verkamanna við atvinnurekanda eru ógildir að svo miklu 

leyti, sem þeir fara í bága við samninga stéltarfélags við atvinnurekandann, enda 

hafi félagið ekki samþykkt þá. 

o
 

„3
 a

 
my 

Stéttarfélög bera ábyrgð á samningsrofum þeim, sem félagið sjálft eða löglega 

skipaðir trúnaðarmenn þess gerast sekir um í trúnaðarstörfum sínum fvrir félagið. 

76 er ekki heimilt að gera aðför í fundarhúsum, sjúkrastvrktarsjóðum né slysa- og 

menningarsjóðum félaganna vegna þessarar "ábyrgðar, enda séu eignir sjóðanna skyrt 

aðgreindar frá eignum félagsins og óheimilt að verja þeim til almennra þarfa þess. Á 

sunningsrofuim einstakra meðlima sinna ber félagið því aðeins ábyrgð, að því verði 

gefin sök á samningsrofinu. 

   

Á hverri vinnustöð, þar sem a. m. k. 5 menn vinna, hefir stjórn stéttarfélags 

þess, sem á staðnum er í viðkomandi starfsgrein, rétt til að tilnefna 2 menn til trún- 

aðarmannsstarfa, úr hópi þeirra, sem á staðnum vinna. Skal atvinnurekandi sam- 

þykkja annan þeirra sem trúnaðarmann stéttarfélagsins á vinnustöðinni. Trúnaðar- 

maður skal gæta þess, að gerðir vinnusamningar séu haldnir af atvinnurekanda og 

fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða Þborgaralegan rétt verka- 

manna. Þetta ákvæði nær þó ekki til landbúnaðarverkafólks né áhafna skipa eða 

báta, sem ekki er skylt að lögskrá á. 
Sjálfstæð vinnustöð telst í þessu sambandi sérhvert atvinnufyrirtæki, þar sem 

hópur manna vinnur undir stjórn sérstaks verkstjóra eða flokksstjóra, svo sem! 

Verksmiðjur, fiskverkunarstöðvar, skipaafgreiðslur, skip, bifreiðastöðvar o. fl. 

Verði ágreiningur á milli stéttarfélaga um, hvert þeirra skuli skipa trúnaðar- 

mann, úrskurðar Alþýðusamband Íslands ágreininginn. 

10. gr. 

Verkamönnum ber að snúa sér til trúnaðarmanns stéttarfélagsins með umkvart- 

anir sínar yfir alvinnurekanda og fulltrúum hans. 

Strax og trúnaðarmanni helir borizt umkvörtun verkamanns eða hann telur sig 

hafa ástæðu tl að ætla, að gengið sé á rétt verkamanns eða verkalýðstélags á vinnu- 

stöð hans af hálfu atvinnurekandans eða fulltrúa hans, ber honum að rannsaka 

málið þegar í stað. Komist hann að þeirri niðurstöðu, að umkvartanir eða grunur 

hans hafi haft við rök að styðjast, ber honum að snúa sér til atvinnurekandans eða 

umboðsmanns hans með umkvörtun og kröfu um lagfæringu. 

Trúnaðarmönnum stéttarfélags ber að gefa félagi því, sem hefir valið þá, skýrslu 
um umkvartanir verkamanna strax og við verður komið. Ennfremur skulu þeir gefa 

félaginu skýrslu um það, sem þeir telja að atvinnurekandi eða fulltrúar hans hafi 

brotið af sér við verkamenn og félög þeirra. 

  

11. gr. 

Mvinnurekendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt að segja trúnaðarmönn- 

um upp vinnu vegna Slarfa þeirra sem lrúnaðarmanna eða láta þá á nokkurn annan 

hált gjalda þess, að stéttarfélag hefir falið þeim að gegna trúnaðarmannsstörfum 

fyrir sig. Nú þarf atvinnurekandi að fækka við sig verkamönnum, og skal þá trún- 

adarm: (dur að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni. 

  

  

12. gr. 
Nú vanrækir trúnaðarmaður störf sín samkvæmt lögum þessum að dómi 

stéttarfélags þess, sem hefir útnefnt hann, og er þá stjórn viðkomandi stéttarfélags 

1938 

80 
11 júni
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80 heimilt ad svipta hann umbodi sinu og tilnefna annan trúnaðarmann í hans stað 
11. júní úr hópi verkamanna á vinnustaðnum samkvæmt reglum 9. greinar. 

13. gr. 
Heimilt er stéttarfélögum, eða stéttarfélögum og samböndum stéttarfélaga, að 

gera með sér samning um gagnkvæman stuðning. Er atvinnurekendum og öllum 
trúnaðarmönnum þeirra óheimilt að láta starfsmenn sína á nokkurn hátt gjalda 
þess, að þeir hafi gert slíka samninga eða stuðlað að því, að þeir yrðu gerðir. 

Ir. KAFLI 

Um verkföll og verkbönn. 

14. gr. 

Heimilt er stéttarfélögum, félögum atvinnurekenda og einstökum atvinnurek- 

endum að gera verkföll og verkbönn í þeim tilgangi, að vinna að framgangi krafna 
sinna í vinnudeilum, og til verndar rétti sínum samkvæmt lögum þessum, með þeim 

skilyrðum og takmörkunum einum, sem sett eru í lögum. 

15. gr. 

Þegar stéttarfélag eða félag atvinnurekenda ætlar að hefja vinnustöðvun, bå 
er hún því aðeins heimil, að ákvörðun um hana hafi verið tekin: 

a. við almenna leynilega alkvæðasreiðslu, sem staðið hefir a. m. k. í 24 klst., enda 

hafi félagsstjórnin auglýst nægilega, hvar og hvenær atkvæðagreiðslan um 

vinnustöðvunina skyldi fara fram, 

b. af samninganefnd eða félagsstjórn, sem gefið hefir verið umboð til að taka 
ákvörðun um vinnustöðvunina með almennri atkvæðagreiðslu, sem farið hefir 

fram á sama hátt og greint er undir a-lið. 
c. af trúnaðarmannaráði, ef lög viðkomandi félags fela því slíkt vald, enda hafi 

vinnustöðvunin verið samþykkt með a. m. k. 34 hlutum greiddra atkvæða á 

lögmætum trúnaðarmannaráðsfundi. 

16. gr. 
Ákvörðun um vinnustöðvun, sem hefja á í þeim tilgangi að knýja fram breytingu 

eða ákvörðun um kaup og kjör, ber að tilkynna sáttasemjara og þeim, sem hún beinist 

aðallega gegn, 7 sólarhringum áður en tilætlunin er að hún hefjist. 

17. gr. 

Óheimilt er og að hefja vinnustöðvun: 

I. Ef ágreiningur er einungis um atriði, sem Félagsdómur á úrskurðarvald um, 

nema til fullnægingar úrskurðum dómsins. 
2. Ef tilgangur vinnustöðvunarinnar er að þvinga stjórnarvöldin til að fram- 

kvæma athafnir, sem þeim lögum samkvæmt ekki ber að framkvæma, eða 
framkvæma ekki athafnir, sem þeim lögum samkvæmt er skylt að framkvæma, 
enda sé ekki um að ræða athafnir, þar sem stjórnarvöldin eru aðili sem at- 
vinnurekandi. Gildandi lög um opinbera starfsmenn haldast óbreytt þrátt fyrir 
þetta ákvæði. 

3. Til styrktar félagi, sem hafið hefir ólögmæta vinnustöðvun. 

18. gr. 
Þegar vinnustöðvun hefir verið löglega hafin, er þeim, sem hún að einhverju 

leyti beinist gegn, óheimilt að stuðla að því að afstýra henni með aðstoð einstakra 
meðlima þeirra félaga eða sambanda, sem að vinnustöðvuninni standa.
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Um såttatilraunir i vinnudeilum. 11. júní 

19. gr. 
Landinu skal skipt í 4 sáttaumdæmi, sem hér greinir: 

I. sáttaumdæmi tekur yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Vestmannaeyjar, Rangár- 

vallasýslu, Árnessýslu, Gullbringu- eg Kjósarsýslu, Hafnarfjörð, Reykjavík, 

Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu. 

2. sáttaumdæmi tekur yfir Barðastrandarsýslu, Ísafjarðarsýslur, Ísafjörð og 

Strandasýslu. 
3. sáttaumdæmi tekur yfir Húnavatnssýslur, Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu, 

Siglufjörð, Akureyri og Þingeyjarsýslur. 

4. sáttaumdæmi tekur yfir Múlasýslur, Seyðisfjörð, Neskaupstað og Áustur- 

Skaftafellssýslu. 

20. gr. 

Atvinnumálaráðherra skipar fjóra sáttasemjara, 1 í hverju sáttaumdæmi. 

Sáttasemjari 1. sállaumdæmis er jafnframt ríkissáttasemjari og skal vera búsettur 

í Reykjavík. Hinir sáttasemjararnir nefnast héraðssáttasemjarar og skulu vera bú- 

seltir í sáttaumdæmum sínum og starfa undir umsjón ríkissáttasemjara. 

Ráðherra skipar einn varamann fyrir hvern sáttasemjara. 

Sáttasemjarar og varasáltasemjarar skulu skipaðir til þriggja ára. Það er 

borgaraleg skylda að taka að sér sáttasemjarastörl. 

21. gr. 

Sáttasemjarar og varasáttasemjarar skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu 

Félagsdóms. er tilnefnir 3 menn í hvert skipti, sem skipa skal sáttasemjara. Skal 

einn skipaður sáltasemjari og annar varasállasemjari. 

Varasáttasemjari tekur við störfum aðalmanns, þegar hann má ekki segna 

sáttasemjarastörfum. Nú deyr sáttasemjari eða verður óhæfur til starfans, og skal 

þá ráðherra skipa mann í hans stað, það sem eftir er af kjörtímabilinu, eftir til- 

nefningu Félagsdóms. 
22. gr. 

Sé um mjög alvarlega deilu að ræða, getur ráðherra skipað sérstaka sáttanefnd 

vegna þeirrar deilu, enda liggi fyrir beiðni um það frá öðrumhvorum aðilja. Um 

starfssvið og vald slíkra sáttanefnda fer samkvæmt ákvæðum um sáttasemjara. 

23. gr. 

Sáttasemjarar skulu vera íslenzkir ríkisborgarar, fjár síns ráðandi og hafa 

óflekkað mannorð. Þeir mega ekki hafa þá aðstöðu, að líklegt megi telja, að þeir 

séu vilhallir í málefnum verkamanna eða atvinnurekenda. 

24. gr. 

Sáttasemjurum ber að fylgjast með horfum og ástandi atvinnulífsins í um- 

dæmum sínum, einkum Öllu, sem að vinnukjörum lýtur. Héraðssáttasemjurum ber 

að gefa ríkissáttasemjara árlega, á þeim tíma, sem rikissáttasemjari tiltekur, skýrslu 

um athuganir sínar og störf. Ríkissáttasemjara ber að senda atvinnumálaráðuneyt- 

inu árlega skýrslu um störf sáttasemjara. 

25. gr. 

Verklýðsfélögum, atvinnurekendafélögum og ófélagsbundnum atvinnurekendum 

er skylt að senda ríkissáttasemjara og héraðssáttasemjara afrit af kauptöxtum og 

vinnusamningum, jafnskjótt og þeir eru undirritaðir.



11. 

1938 

80 

júní 

Á sama hátt er skylt að senda afrit af uppsögn vinnusamnings, ásamt grein- 

argerð fyrir uppsögninni. Ennfremur skal tilkynna, hverjar kröfur aðili ætlar að 

Sera, strax og þær hafa verið endanlega ákveðnar. 

Aðiljum er skylt að gefa sáltasemjara kost á að fylgjast með samningaumleit- 

unum, hvenær sem hann óskar eftir því. 

26. gr. 

ir undir úr- 

j sjálfum. 

Er honum þá heimilt að taka að sér stjórn samningaumleitana og kalla aðilja eða 

umboðsmenn þeirra fyrir sig tl sameiginlegs fundar, hvenær sem hann álítur 

heppilegt. Ríkissáttasemjari getur falið héraðssáttasemjurum að stjórna samninga- 

umleitunum, hverjum í sínu umdæmi. 

Nú er ríkissáttasemjara kunnugt um vinnudeilu, sem ekki hey 

skurð Félagsdóms, og líkindi eru til, að deilan verði ekki leyst af aði 

  

  

  

í. gt. 
Slrax og slitnar upp úr samningaumleitunum aðilja eða þeir álíta, að vonlaust 

sé um árangur af frekari samningaumleitunum þeirra eða hálfur uppsagnarfrestur 

  

        

  

er liðinn, án þess samnin hafi tekizi aðiljum að Hlkynna það ríkissátta- 

semjara og viðkomandi he aðssáttasemjar tir að tikissáltasemjari hefir fengið 

slíka tilkynningu, er honum skylt að kveðja 1 aðilja eða umboðsmenn þeirra til fundar 

strax og hann telur það heppilegt. 

Aðiljum er skylt að mæta eða láta mæta þegar sáttasemjari kveður þá til funda 

28. g1 

Sáltafundir skulu haldnir fyrir lokuðum dyrum, 
Á sáttafundum skal leggja fram afrit skjala þeirra, sem farið hafa á milli 

aðiljanna í deilunni, enda hafi þau ekki verið send sátlasemjara áður. 

Sáltasemjarar halda gerðabækur og skrá í hvar og hvenær sáttafundir 

hati verið haldnir, nafn sáttasemjara viðstad aðilja. Gela skal framlagðra 

skjala og þess, sem fram fer, í aðalat triðum. 

Bannað er að skýra frá eða leiða vitni um. hvað aðiljar hafa lagt til á sátta- 

fundum, nema báðir aðiljar samþykki. 

  

    

    

29. gr. 

Nú hefir sáttasemjari kvatt til samninga í vinnudeilu og nauðsynlegt þykir 

vegna úrslita málsins að fá réttan úrskurð um, hversu högum var háltað um at- 

vinnureksturinn, og hefir sáttasemjari þá rétt bl <ref Óla skýrslu um bað. 

Verði aðiljar eigi við þeirri kröfu, séu skýrslur þe 

leyti nauðsynlegt málinu til upplýsingar, skal s: 

leiðslu hjá dómara. Hetir hann rétt til að vera viðstaddur 

bera upp fyrir vitnunum þær spurningar, sen hann telur líklegar t 

    
  

TA s5 eð KK lægjandi, eða að öðru 

     
ir 

att jari krefjast um bad vitna- 

lurnar og láta 

il að skýra málið. 

asem 

  

30. gr. 

Ef samningaumleitanir sáttasemjara bera ekki árangur til lausnar á deilunni, 

honum heimilt að bera fram miðli 0 er lögð verði fyrir félög verka- er 

eða einstakan atvinnurekanda, sé hann manna og atvinnurekenda, er í deilunni eig 

ófélagsbundinn. Áður en sáttasemjari ber Fra miðlunartillögu ber honum að ráðg- 

ast um það við fulltrúa aðilja. 

Sáttasemjari ákveður í samráði við fulltrúa aðiljanna, hvenær og hvernig at 

kvæðagreiðslan um tillöguna skul fram fara. Ef ágreiningur snertir aðeins ákveðna 
deild eða starfsgrein innan félags, er sáttasemjara og félaginu heimilt að láta at- 

kvæðagreiðsluna eingöngu taka til deildarinnar eða greinarinnar. Ennfremur 
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er sáttasemjara og viðkomandi félögum heimilt að láta alkvæðagreiðslu og talningu 80 

  atkvæða fara fram í sameiningu hjá tveimur eða fleiri félögum, ef þau eiga saman Í 

deilu. Ætíð skal atkvæðagreiðslan vera skrifleg og leynileg. 
Miðlunartillögu má ekki birta án samþykkis sátlasemjara, fyrr en báðir aðiljar 

hafa sent svör sín. 

31. gr. 
Miðlunartillaga skal borin undir atkvæði eins og sáttasemjari gekk frá henni, 

  

Félög verkamanna og atvinnurekenda 

sjá um, að alkvæðisbærir félagsmenn geti 

  

skulu, eftir því sem við verður komið 

kynnt sér miðlunartillöguna í heild. 

32. gr. 

Strax og atkvæðagreiðslu er lokið skulu atkvæðisseðlar afhentir sáttasemjara, 

án þess aðiljar eða umboðsmenn þeirra hafi tækifæri Hl að komast að því, hvernig 

alkvæðagreiðslan hefir farið. Ta 

  

ing atkvæða fer síðan fram undir stjórn sátta- 

umboðsmanns hans, eftir að allir aðiljar hafa skilað atkvæðum. Aðiljum 
x er heimilt að hafa umboðsmenn viðstadda við talningu atkvæða. 

  

semjara 

Umboðsmenn aðilja gefa sáttasemjara skýrslu um, hve margir félagsmenn eru 

atkvæðisbærir. 

Miðlunartillaga telst felld, ef minnst 50 af greiddum atkvæðum eru á móti 
henni, enda hafi minnst 25 atkvæðist | manna eða meira greitt atkvæði. Á 

móti hverjum einum af hundraði, sem tala greiddra atkvæða lækkar niður fyrir 

35%, þarf mótatkvæðafjöldinn að hækka um einn af hundraði tl að fella tillöguna. 

Ef ekki hafa a. m. k. 20% atkvæðisbæ nanna greilf atkvæði, telst tillagan sam- 

þykkt. Þeir, sem vegna fjarveru eða veikinda sannanlega eru útilokaðir frá að 

neyta atkvæðisréttar síns, teljast ekki atkvæðisbærir í þessu sambandi. 

    

    

    
  

åd. gr. 

Sáttasemjarar geta borið fram miðlunartillögu eins oft og þeim þurfa þykir. 

34, gr. 

Sé såttatilraunum i mikilvægri deilu slitid ån årangurs, getur rikissåttasemj- 

ari birt skýrslu um málið á þann hátt, sem hann álítur heppilegast til þess að al 

menningur fái rétta hugmynd um deiluna, 

7 . 
öð. ST. 

Ef annarhvor aðili vill sambykkja miðlunartillógu sáttasemjara ettir að sátta- 

umleitun hefir verið hætt, án árangurs. sendir hann sátlasemjara yfirlýsingu um 

það. Sáttasemjara ber þegar að láta sag j 2 að ds 

  

n ja vita um yfirlysinguna. Vilji hann 

einnig fallast á miðlunartillöguna, sér såttasemjari um, ad adiljar gangi frå samn- 

ingum sin å milli. 

Na hafa såttaumleitanir sállasemja j 

hefja þær å ny, ef annarhvor adili ósk: 
x 

ber honum ætíð að gera tilraun tl sá 

  

eða hann telur það heppilegt. Þó 
A NS xi < 
tta með aðiljum innan 2 vikna frá því hann 

hætti seinustu samningatilraunum sínum 

  

án árangurs, og ber honum þá að 
1 
i 

x 
37. gr. 

Kostnad vid såttaumleitanir, bar med t alin båknun til såttasemjara, greidist ur 

ríkissjóði. Atvinnumálaráðherra ákveður laun rikissåttasemjara og þóknun til 

héraðssáttasemjara 

18 

11. júní
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80 IV. KAFLI 

11. júní Um Félagsdóm 

38. gr. 

Í höfuðstað landsins skal setja á stofn dómstól fyrir allt landið. Nefnist hann 
Félagsdómur. Dómurinn hefir það verksvið. sem tekið er fram í lögum þessum. 

39. gr. 

Í dóminum eiga sæti 5 menn, sem skipaðir eru til þriggja ára þannig: einn af 

Vinnuveitendafélagi Íslands, annar af Alþýðusambandi Íslands, þriðji af atvinnu- 

málaráðherra úr hópi þriggja manna, sem hæstiréttur tilnefnir, og tveir af hæsta- 

rétti, og sé annar þeirra sérstaklega Hlnefndur til þess að vera forseti dómsins. Ef 

atvinnurekandi, sem er málsaðili, er ekki meðlimur í Vinnuveitendafélagi Íslands, 

skal dómari sá, sem tilnefndur er af því, víkja sæti, en í staðinn tilnefnir atvinnu- 

rekandinn dómara í málinu, og skal hann hafa gert það áður en hálfur stefnufrestur 

er liðinn, ella tilnefnir forseti dómsins dómarann. 
Sömu aðiljar Ulnefna varadómendur, er taka sæti í forföllum aðaldómenda. 

40. gr. 

Alvinnumálaráðherra tilkynnir, hvenær tilnefning dómara skuli fara fram. Ef 

aðili hefir ekki tilkynnt ráðherra tilnefningu innan lveggja vikna frá því tilkynning 

um, að tilnefning skuli fram fara, var honum send, tilnefnir ráðherra dómara af 

hálfu þess aðilja. 

41. gr. 

Það er borgaraleg skylda að taka sæti í dómnum. Ef aðaldómari og varadóm- 

ari hans neita að dæma í ákveðnu máli, skal sá, sem hefir tilnefnt þá. tilnefna dómara 

í þeirra stað, ella gerir dómsforseti það. 

42. gr. 

Dómarar skulu vera islenzkir rikisborgarar, fjår sins ráðandi og hafa óflekk- 

að mannorð. Þeir tveir, sem skipaðir eru af hæstarétti, skulu hafa lokið embættisprófi 

í lögfræði. 

43. gr. 

Áður en dómarar taka sæti í dómnum í fyrsta skipti skulu þeir vinna eið ad 
því eða drengskaparheit, að þeir muni rækja dómarastarfið eftir beztu vitund 

44. gr. 
Verkefni Félagsdóms er: 

1. Að dæma í málum, sem rísa út af kærum um brot á lögum þessum og tjóni, 

sem orðið hefir vegna ólögmætra vinnustöðvana. 
2. Að dæma í málum, sem rísa út af kærum um brot á vinnusamningi eða út af 

ágreiningi um skilning á vinnusamningi eða gildi hans. 

3. Að dæma í öðrum málum milli verkamanna og atvinnurekenda, sem aðiljar hafa 

samið um að leggja fyrir dóminn, enda séu að minnsta kosti 3 af dómendun- 
um þvi meðmæltir. 

  

45. gr. 

Sambond verkalydsfæélaga og atvinnurekendafélaga reka fyrir hönd meðlima sinna 
mál fyrir dómnum. Félög, sem ekki eru meðlimir sambandanna, reka sjálf mál sín 

og meðlima sinna. Ófélagsbundnir aðiljar reka mál sín sjálfir. 

Ef samband eða félag neitar að höfða mál fyrir meðlimi sína, er aðilja heimilt
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að höfða málið sjálfur. En leggja skal hann fram sönnun um synjun viðkomandi 

félags eða sambands fyrir formann Félagsdóms, áður en slefna er gefin út. 

46. gr 

Málsaðiljar geta gefið íslenzkum ríkisborgurum, sem eru fjár síns ráðandi og 
hafa óflekkað mannorð, umboð til að reka mál sín fyrir dómnum. 

47. gr. 

Mál, sem höfða má fyrir Félagsdómi, skulu ekki flutt fyrir almennum dóm- 

stólum, nema Félagsdómur hafi neitað að taka það til meðferðar, sbr. 44. gr. 3. 

18. gr. 

Dómarar þeir, sem tilnefndir eru af hæstarétti, víkja sæti eftir sömu reglum, 

sem gilda um hæstaréltardómara. Dómurinn úrskurðar, hvort dómari skuli víkja 

sæti. Dómurinn er ekki starfhæfur, nema hann sé fullskipaður. Dómarar, sem hafa 

byrjað meðferð mála, skulu ljúka því, þó kjörtímabil þeirra sé á enda. 

49, gr 

Formadur dåmsins åkvedur, hvenær dåmping skuli halda. Hann stýrir þing- 
höldum, heldur þingbók, dómabók og aðrar bækur eftir nánari fyrirmælum 

dómsins 

gr. 
dómsins. Í stefnu skal taka fram: nöfn 

ásögn um málavexti og kröfur stefnanda. Enn- 
því sem rekast verður unnt, gera grein fyrir, með 

fi r sínar og kröfur, og leggja fram 5 

eru, Með stefnu skal fylgja afrit fyrir 

öll afrit verði send dómurum þegar í stað. 

Formaður gefur 

aðilja og heimilis 

fremur skal stefnan < 

hvaða hætti hann hyggst 

afrit af sönnunarskjölum, sem fyrir 

   an til 

li, 

      

   Ss 

  

hvern dómara, og sér formaður um, að 

Formaður ákveður stefnutrest med 

stefndur getur mætt å di ompi in 

Stefnandi sér um birtin 

tliðsjón af því, með hve stuttum fyrirvara 

„tl. 

  

og | stefna birt af stefnuvottum á venjulegan 

hátt. Þó má, ef nauðsyn krefur, láta stefnuvotta birta stefnuna í staðfestu sím- 
skeyti, og telst stefna þá löglega birt. 

  

2. gr. 

Mál skal flytja munnlega. Þó má flytja mál skriflega: 

i. Ef stefndur hvorki mætir né lætur mæta. 

2. Ef málsaðiljar eða umboðsmenn þeirra óska og dómurinn álítur, að mál upp- 

Iýsist betur með þeim hætti. 

53. gr. 

Stefndi getur komið fram gagnkröfu, án þess höfða þurfi gagnsóknarmál. 

dd. gr. 

Ef mál er ekki nægilega upplýst, ef leiða þarf vitni, ef skoðunar- eða matsgerð 

þarf fram að fara, ef aðili þarf að gefa skýrslu eða ef stefndi, að áliti dómsins, 

þarf frest Hl andsvara, getur dómurinn frestað máli. Við ákvörðun frests skal þess 
sætt, að mál Lefjist ekki að óþörfu 
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55. gr 55. gr. 
Heimilt er að stefna vitnum fyrir Félagsdóm. Dómurinn eiðfestir vitni sam- 

kvæmt gildandi lögum. 

56. gr. 
Dómurinn sér um, að mál upplýsist sem bezt. Hann getur krafið aðilja um 

skyrslu, ef hann álítur það nauðsynlegt til að upplýsa málið. 

57. gr. 
Dómurinn getur ákveðið, ad adiljaskyrslu skuli gefa eða vitnaskýrslu taka fyrir 

héraðsdómi á varnarþingi hlutaðeigandi vitnis eða aðilja, 

58. gr. 
Um vitnaskyldu, sönnunargildi vilnaskyrslu, vitnaleiðslur, svo og um hegn- 

ingu fyrir rangan framburð, gilda sömu reglur og í einkamálum í héraði. 

59. gr. 
Dómarar geta framkvæmt skoðunar- og matsgerdir, allir saman eða nokkrir 

þeirra, eftir ákvörðun dómsins. 

Dómurinn getur ennfremur útnefnt skoðunar- og matsmenn til að framkvæma 
ákveðna skoðunargerð eða malsserð, og gilda um það almennar reglur einkamála 
í héraði. 

60. gr. 
Dómurinn getur dæmt vitni, skoðunar- og matsmenn og aðra, sem löglega eru 

kallaðir til að mæta fyrir dómnum, í sektir eftir sömu reglum og almennir dóm- 
stólar. 

61. gr. 
Dómurinn ákveður þóknun til vitna og skoðunar- og matsmanna. 

62. gr 2. gr. 

Dómurinn getur hvenær sem er leitað álits sérfróðra manna um ákveðið atriði. 

63. gr 
Dómurinn sektar aðilja, málflytjendur og aðra fyrir vitaverða framkomu í mál- 

flutningi eða fyrir dómi, eftir sömu reglum og almennir dómstólar. 
Dómarinn getur vísað mönnum úr þinghaldi fyrir ósæmilega framkomu 

64. gr. 
Í dómum ræður afl atkvæða úrslitum. Séu atkvæði Jöfn, ræður atkvæði formanns 

úrslitum. Úrskurði um einstök atriði, sem kveða þarf upp fyrir dómtöku máls, skal 
kveða upp þegar í stað, eða svo fljótt, sem unnt er, eftir að atriðið er tekið til úr- 
skurðar. Sama gildir í vilna- og matsmálum, eftir því sem við á. 

Í munnlega fluttum málum skal kveða upp dóm innan sólarhrings eftir dóm- 
töku, en í skriflega fluttum málum innan viku. Ef ekki er hægt að kveða upp dóm 
eða úrskurð svo fljótt, sem sagt hefir verið, skal nákvæmlega greina orsakir þess. 

Málflytjendum skal tilkynnt, hvar og hvenær dómur eða úrskurður verður 
kveðinn upp og boðið að mæta þar. 

65. gr. 
Dómurinn getur dæmt aðilja til að greiða skaðabætur, sektir og tl að greiða 

málskostnað eftir venjulegum reglum. Við ákvörðun skaðabóta má taka tillit til 
saknæmi brotsins
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Dómar og úrskurðir Félagsdóms eru aðfararhætfir. Dómurinn ákveður aðfarar- 80 

frest. 11. júni 

66. gr. 

Allur kostnaður við Félagsdóm, þar með talin þóknun til dómara, greiðist úr 

ríkissjóði, eftir ákvörðun atvinnumálaráðherra. 

Béttargjöld skulu engin vera. Um gjafsókn og gjafvörn gilda almennar reglur. 

67. gr. 

Úrskurðir og dómar Félagsdóms eru endanlegir og verður ekki áfrýjað. Þó má 

innan viku frá dómsuppsögn eða úrskurði áf 

1. frávísunardómi eða úrskurði um frávísun. 
2. dómi til ónvtingar, sökum þess að málið 

3. úrskurð um skyldu til 

  

a til hæstaréttar: 

5 heyri ekki undir Félagsdóm. 

ið bera vilni, um eiðvinning og sektir. 

    

Formaður gefur dóms í nafni dómsins og með innsigli 

hans undir. Ritlaun nl venjulegum reglum. 

  

Um þau atriði viðví A i Sford måla, sem ekki er kvedid å um i bessum 

lögum, skal fara eftir hliðsjón af meðferð einkamála í héraði. svo sem við verður 

komið 

VV. KAFLI 

Níðurlagsákvæði., 

70. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða auk skaðabóta sektum frá 50--10000 krónum. 

Sektirnar renna í ríkissjóð, og må lá innheimta þær sem fjárkröfur á venjulegan hátt, 

en um afplánun skal eigi vera að ræða 

  

71. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi Idi numin lög nr. 55 frá 27. júní 1925, um sátta- 

tilraunir í vinnudeilum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða 

(rjörl á Sorgenfríhóll, 11. júní 198. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson.
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LOG 

um heimild til að lækka aðflutningsgjöld á nokkrum vörum. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og Ð z z 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

  

su að lækka aðflutningsgjöld af eftir- Fjármálaráðherra er heimilt með art G 

| ný epli, nýjar perur, nýjar vínþrúgur, töldum vörum: Trefjabómull (fiberbomul 

tómatpuré, makkaroni og qvebrachoextrakt. 

2. g1 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, #1. júní 1988. 

Y 
Undir Vor konungleg hånd og innsigli 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1936. (20
) 

Vér Christian hinn Tíundi, af guds nåd konungur Íslands os Danmerkur. Vinda oe vð T € € > 

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. Lá 
Aldinborg, 

  

1borg og 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög Þessi og Vér staðfest bau með vw o 7 á i 

samþykki Voru: 

  

  

    

. Åætlun Reikningur 
L Innborganir . 

kr. kr. 

1. Tekjur samkv. 2, gr. fjårlaga .......... . 12 065 000,00 12 379 918,57 

2 3. AV, vers sr. 2 622 860,00 3 095 930,11 
3. - 3. B. — BR | 24 650.00 27 833.76 

4. — d. sr 515 475.00 556 747.88 
5. — ð. - FNF 50 000.00 2 .04 

6. Eignabreytingar samkv. 206. gr. fjårlaga 2... 504 951.00 9 137 

7. Greiðslujöfnuður (sjóðlækkun) „.......... … 160 197.00 „06 

Samtals 115 942 233.00 18 770 106.79   
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IL Utborganir Fjårveiting Reikningur 

kr kr. 

1. Gjöld samkv. 7. gr. fjárlaga 0 . 1558 500.00 1 689 667.53 

2. 8. HR 60 000.00 60 000.00 

3, 9. AR 250 920.00 270 068.47 

d. 10. IR 473 746.00 531 634.38 

5. 11. A. 1 277 280.00 1425 547.88 

6 11 B 284 000.00 323 714.36 

7. TØ eevererrkkenrnsen 698 442,00 916 121.26 

8 13. Å 1535 302.00 1637 183.05 

9, 13. B 618 000.00 714 851.24 

10. 13 ( 621 750.00 630 368.93 

11. 14. A 328 120.00 389 155.39 

12. 14. B. 1514 567.00 1 804 984,76 

13. 15. eres . . 196 160.00 227 518.33 

14. 16. HR HI 3 225 225.00 3 468 505.70 

15. 17. 1539 700.00 1 434 101.62 

16. 18. 321 421.00 312 726.71 

17. 19. IR . . 100 000.00 300 997,63 

Í8. Eignabrevtingar samkv. 20. gr. fjárlaga . 1 339 100.00 2 632 959.55 

Samtals |15 942 233.0( 18 770 106.79 
  

Eftir air hlulaðeigendur sér að hegða. þessu eiga 

Gjörl á Sorgenfríhöll, 11. júní 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli 

Christian R. 
(LL. 8.) 

Eysteinn Jønsson. 

(ix ( 
LOG 

flytja fé ellistyrktarsjóða sveitar- og 

unardeild 
um að bæjarfé 

ófs í útborgt hans. 

  

söfnunarsj 

konungur 

Stårmæri, 
íundi, af guðs náð 

Slésvík, 

Vér Christian hinn T 

Gauta, hertogi i 

Aldinborg, 

Holisefalandi, 

Gjörum kunnugt: Aiþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér 

samþykki Voru: 

I. gr 

Ellistvrktarsjóðir bæjar- og sv ettarfélaga, 

Íslands, skulu nú þeg ar fluttir í 

júlí 1939 Ul Tryggingarstolnunar ríkisins. 

sem nú eru Á vöxtum Í 

unarsjóðs 

borgunar 1. 

Íslands og Danmerkur, 

Þéttmerski, 

1ga úr aðaldeild 

Vinda og 

Láenborg og 

staðfest þau með 

aðaldeild söfn- 

Sl borgunardeild sjóðsins og falla til út- 

1938 

82 
11. 

83 

11. 

júni 

júní
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83 

11. júní 

Söfnunarsjóðurinn greiðir ellistyrktarsjóðina með skuldabréfum. sem trvggð 
eru með Í. veðrétti í fasteignum, og skuldabréfum, sem sveitar- og bæjarfélög hafa 
gefið út með tryggingu Í eignum sínum og tekjum. eftir nánara samkomulagi við 
Tryggingarstofnun ríkisins. 

A
 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða 

Gjört á Sorgenfríhöll, 1. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian ÁR. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson 

84 

11. júní 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 81 23 . Júní 1986, um sveitarstjórnarkosningar. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, i Holtsetalan 

Aldinborg, 

  

> o 

Stórmæri, Þéllmerski, Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt 
samþykki Voru: 

á lög þessi og Vér slaðfest þau með 

Aftan við 2. málser. IÐ. gr. laga 1 í 

  

gr. laga nr. júní 1936 bætist nýr málsl., svo hljóð- 
andi: Við kosningar í hreppum mega 

  

frambjóðendur eiga sæti í kjörstjórn, ef 
það sætir ekki ágreiningi í hlutaðeigandi hreppsnefnd. 

gt í ET. 

Lög þessi öðlast )egar gildi. o D 9 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að 

  

Gjörl á Sorgenfríhöll, 11. júní (938 > 

Undir Vor konunglega hånd og innsigli 

  

Skúli Guðmundsson.
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um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl. 

11. juni 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Slórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Hreppstjórar hafa laun í hlutfalli við íbúatölu umdæmis síns sem hér segir: 

Í hreppi með 100 íbúa eða færri eru launin 100 krónur. Í hreppi með 101--150 

íbúa eru launin 120 krónur. Í hreppi með 151 200 íbúa eru launin 140 krónur og svo 

framvegis þannig, að launin hækka um 20 krónur fyrir hverja 50 íbúa. Leggi hrepp- 

stjóri niður sýslan eða deyi fyrir lok fardagaárs, ber honum eða búi hans %2 árslauna 

fyrir hvern mánuð eða mánaðarhluta, sem hann hefir gegni hreppstjórn á fardaga- 

árinu. Árslaun greiðir sýslumaður hreppstjóra á m: imntalsþingi fyrir liðið fardagaár. 

2. gr. 

Þegar hreppstjóri í umboði sýslumanns framkvæmir lögtak eða aðrar fógeta- 

gerðir, ber honum fyrir hverja gerð lögmælt gjald samkvæmt gildandi lögum um 

aukatekjur ríkissjóðs, allt það er gjaldið fer ekki fram úr 10 krónum. Sé gjaldið hærra 

samkvæmt aukatekjulögunum, fellur það. sem umfram er, til ríkissjóðs. 

Ca
 

3. gr. 

Haldi hreppstjóri í umboði sýslumanns uppboð, falla uppboðslaunin til hans ó- 

skipt, séu þau ekki hærri en 20 krónur; en það, sem þar er fram vfir, fellur til ríkis- 

sjóðs. 
4. gr. 

Þegar treppstjór! fyrir hönd sýslumanns stendur fyrir uppskrift eigna eða virð- 

ingargerð, fær hann fyrir það verk sitt greitt eftir fjárhæð gerðarinnar: 

Allt að kr. 900 2... rnernes 2 krónur 

Yfir 200 allt að kr. 500 ............. 3 

— 500 1000 seere, 4 

1000 2000 ...........…… PB — 

2000 0000 er enennt 6 

D. gr. 

Fyrir birtingu å fyrirkalli, stefnu, dómi, uppsögn eða málskröfu skal greiða 

hverjum stefnuvotti 2 krónur fyrir hvern þann, er birt er. 

6. gr. 

Fyrir úttekt á jörðu greiðist hverjum úttektarmanni 7 krónur, svo og fyrir land- 

skipti. Fyrir skoðunargerð eða malsgerð á fasteign eða lausafé, sem gerð er ettir 

beiðni eiganda, skal greiða hverjum skoðunar- eða virðingarmanni eftir fjárhæð 

matsgerðarinnar: 

Allt að kr. 500 2... HER 2 krónur 

Yfir - 500 allt að kr. 1000 . HR 3 — 

1000 — 2000 ....... 1... — 

2000 — — — 4000... veere 5 

4000 re, IR . 6 —
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Fyrir skoðunar- eða malsgerðir, sem framkvæmdar eru eftir ráðstöfunum hins opinbera án beiðni eiganda. skal greiða hverjum virðingarmanni 7 krónur á dag. 

7. gr. 
Kostnadu mr við ferðir til starfa þei Ira, sem um getur í 26. gr., skal greiddur auk framangre j t byrir 10 kilbmetra vegalengd å landi eda 5 

í ferðakostnað Í krónu. Sé ferðin lengri, greið- 

  

   

  

   
    

  

   

   

  

   
  

kílóm etra ; s 

ist (nun fyrir þá vegalengd, sein umfram er. Þóknunin telst eftir saman fi i fyrir sólarhring. Standi ferð 
erðakostnað fyrir hverja 

"pi, greiðist ferðakostnaður því 

  

lengur € 
klukkustund. 

aðeins, að h 

  

er 1 króna til EI volts fyrir 
i aldið stendur yfir. Í einkamálum 

Fyrir hvert réttarhald seinna í málinu    

    

   

     

   
    

    

Þr ya , 
(omarans I Ti 

   er målinu fær 

einnig Í opinberum málum og 

  

Í einkamá 
fer fram. V 

taka. Í 

ríkissjóði, 

reiða gjaldið, áður en gerðin 
it á því, er gjaldið á að 

í öld þessi fyrirfram úr 
gjaldi frá þeim, sem dæmdur verður í málskostnað að lvktum. 

  

taks: Kt já
 

       málum RENNA grei ast < SM     

1S94, svo og fyrir önn- 

eða skjalasöfnum em- 

minna 1 krónu. 

r um í 2. málsgrein 6. gr. 

  

Þegar vöruflutning: 

  

Id eiga að greiða til 

búsettur, skulu þau, 
skipsskjölin í umboði lög- 

jósi heldur að senda skips- 
áritun bans á þan. 

ríkissjóðs, hafna sig á s 

    

auk sjalds þess, sem rikiss 
£ 

1 
i 

  

ögreglustjóra sj 

laun hreppst 

  

um 

sama mæli- 

Eysteinn Jønsson
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. i 11. juni 

um lMfeyrissjóð ljósmæðra. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg. 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir lífeyrissjóður ljósmæðra, og er hann eign ríkisins. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins myndast af framlagi ríkissjóðs, sem er 15000 kr. árlega í sjóð- 

inn, og iðgjöldum lögskipaðra ljósmæðra, sem er 4% at föstum launum þeirra, og 

skal iðgjaldinu haldið eftir af laununum. 

Um iðgjaldagreiðslur sj sSfél: ga lífeyrissjóðs ljósmæðra til lífeyrissjóðs Íslands 

fer eftir ákvæðum síðustu málsgr. 49. gr. laga nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutrvgg- 

ingar. 

  

3. gr . gr. 

Rikissjådur åbyrgist greidslu lifeyris samkvæmt lögum þessum. 

4. gt. 

Stjórn sjóðsins Di 5 menn, formaður Ljósmæðrafélags Íslands, ein ljósmóðir, 

er kosin skal á aðalfundi Ljósmæðralólass Íslands. en 3 menn í stjórnina skal ríkis- 

stjórnin velja il þriggja ára, og gengur einn úr árlega, í fyrsta sn eftir hlutkesti. 

Stjórn sjóðsins skal kjósa formann fyrir sjóðinn á fyrsta fundi, er hún heldur á ár- 

inu. Sjóðsstjórnin skal vinna kauplaust. 

Tryggingarstofnun ríkisins hefir á hendi tei 

tekjur hans og annast greiðslur úr honum, hvortt 

árinnar. 

kningshald sjóðsins, heimtir inn 

t sja eftir tilvísun sjóðsstjórn- 
    veg 

6. gr 

Reikningsár sjóðsins er mana ksirið. Ársreikning skal semja jafnframt árs- 

reikningi ríkissjóðs, endurskoða og úrskur ða á sama hátt og aðra reikninga ríkisins. 

gr, 

Sjóðsstjórnin heldur fundi svo oft sem þörf er á, og skal hún halda gerð: 

og skrá þar allar samþykktir sínar. Í stjórninni ræður meiri hluti atkvæ ða, 

ekkert fé greiða úr sjóðnum nema með samþykki sjóðsstjórnarinnar. 

  

0. ST. 

Rétt til lífeyris úr sjóðnum hefir sérhver lögskipuð ljósmóðir, sem start: að hefir 

sem lögskipuð ljósmóðir í 15 ár eða meira, 08 hættir störfum, eltir að sjóðurinn 

tekur til starfa, af ástæðum, er sjóðssljórnin telur lögmætar. Lögmæt ást: eða til að 

hætta störfum er aðeins sjúkdómur eða elli. Upphæð lífeyris skal fara ei því, 

sem um getur í 11. gr. Þær fyrrverandi ljósmæður. sem nú fá sérslaklega veitt eftir. 
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laun samkvæmt ákvæðum fjárlögum eða samkvæmt ákvæðum ljósmæðralaga, fá 
úr sjóðnum sem þær hafa nú, og þó ekki hærri upphæð en þeim bæri samkv. 10.0.13, Sr. miðað við núverandi launakjör ljósmæðra. 

i 

7 
i árlega sömu eftirlaun greid« 

      ið eru sömu eftirlaun og öðrum föstum 

   
jósmæður, er starfa í bæjum og 
   starfsmö bæjanna, óðsins og njóla ekki réttinda samkvæmt Þessum | Í þeim bæji ar sem eftirlaunamálum starfsmanna hefir enn ekki verið skipað, skulu þó |} sem laun taka af bænum, hafa frjálsan að- í að njóla réttinda | þessara 1 aga. með sömu kjörum og aðrar ljósmæður, Il þessum málum hefir verið skipað. Sama gildir um ljósmæður þær, sem fæðingardeild landsspítalans 

  

'ð lífeyris miðast við lárslaun ljósmóður síðustu 5 árin áður en hún starfi, Til árslaunanna teljast laun og dyrtidaruppbåt, 
   

11. gr 
Fullur lífeyrir skal miðaður við árslaun samkv. 10. gr. og við fjölda þeirra ára, er ljósmóðirin hefir starfað sem lögskipuð ljósmóðir, hvort heldur óslitið eða með 

millibili. Ef ljósmóðir lætur af störfum án þess vegna veikinda sé, verður hún þó að vera fullra 60 ára til þess að njóta lífeyris. Fyrir minna en 15 ára starf greiðist eng- 
inn lífeyrir. 

  

   

  

  

Fyrir 1516 ára starf veitast 30% af meðall. síðustu 5 ára 
16—17 33% , - 
17—18 36% NG 
18— 19 399% . - 
19—-20 42% — 
20—921 ” 15% mr 
21—22 ” 18% ss— 
22—93 51% u— 
23—24 , 54% ” 
9495 — 57% — 
25 åra starf eda meira 60% —,,—— 

  

Standi upphæð lífeyris samkvæmt þessum útreikningi ekki á heilum tug króna, skal hækka hann svo, að standi á tug. 

  

   

  

slyss. sé | hana såkum starfs 
yri ur sjóðnum og bær, er 

rufær, fellur greiðslan niður 
   jafnhåan li 

Låti ljósmóðir eftir sig föðurlaus börn innan 16 ára aldurs, skulu þau fá úr sjóðnum allt að 200 kr. árlega hvert fram til 16 ára aldurs. eltir úrskurði sjóðsstjórn- 
ar. Gildir það jafni, hvort sem um skilgetin eða óskilgetin börn er að ræða. 

  

14. gr. 

  

Í desembermánuði ár hvert semi sljórn sjóðsins sk: vfir þá, er lífeyris skulu njóla á næsta ári, og gerir samþykkt um breytingar jafnskjótt og tilefni er Hl. I
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15. gr. 

Lífeyrir greiðist árlega 1. dag jJúnímánaðar, og þá beint til hlutaðeiganda. 

eyri til barna veitir móttöku fjárráðamaður þeirra. Áður en trygging: 

sreiðir lífeyri, skal hún fá uppgefinn embæt 

T if. 

     rstofnunin 

iísaldur viðkomandi hjá sjóðsstjórninni 

  

16. gr, 

Umsóknir um lífeyri úr sjóðnum skulu sendar formanni sjóðsins fyrir Í 

hvert, og skal tekið fram, hve lengi og hvar viðkomandi hefir starfað. 

„des. ár 

Ljósmóðir, sem lætur af störfum án bess að ) fá lífeyri úr sjóðnum, skal fá endur- 

greidd iðgjöld þau vaxtalaust, er hún hetir lagt í sjóðinn. 

  

Sjóðurinn tekur til start: 

yfirstandandi ár og næsta ár 

framt því, sem lög þessi öðlast 

júní 1933. 

  

     
í. jan. 1940, enda hafi þá iðgjöld verið greidd fyrir 

38 og 1939) | rir árið 1939. Jafn- 

nr. Í7 19. 

  

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að 

Gjört á Sorgenfriholl, 11. júní 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigh 

Christian R. 

(LS 

Skúli Guðmundsson. 

LOG 

9 um breyting á lögum nr. 71 28, nåv. 1919, um laun embættismanna. 

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

Gaula, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi. 

Aldinborg, 

       yrmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi Vér staðfest þau með 

samþykki Voru 

Í. gr. 

12. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: ftan við 2. málser. 

ið veitingu læknishéraða, sem 
HA 

i 

Å 
v 

  í eru færri en eill þúsund íbúar aðrir en þeir, 

semi eiga jafnframt rétt til læknisvitjunar í önnur héruð, er : J d i ráðherra heimilt að á- 
kveða, að launin skuli þegar frá upphat!: sreiðast með fullri aldursuppbót 

9, gr 

Á eftir 2, málsgr. 22. gr. sömu laga komi ný málser., svo hljóðandi: 

Við veitingu prestakalla er ráðherra heimil 1gt t að ákveða, að launin skuli þegar 

frá upphafi greiðast með fullri aldursuppbót. enda séu alhugaðir, í samráði við hlut 

1958 

l 

86 
11 

S7 

l 1 i 

júní 

júni 

I
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11. júni 

S8 

11. júní 
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aðeigandi söfnuði, möguleikar fyrir samsteypum prestakalla, er spari ríkissjóði álíka 

upphæð og um er að ræða til aukinna útgjalda með ákvæði þessu. 

ð. gr 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jønsson. 

f 4 
LOG 

um breyting á lögum nr. 1 3. jan. 1890, um lögreglusamþvkktir 

fyrir kaupstaðina. 

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

Gauta, herlogi 1 Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæn, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallhzt á log þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr 

Aftan við 2. gr. laganna komi nv málsgr., svo hljóðandi: 

Í lögreglusamþykktum má setja reglur um: Sölu og dreifingu hverskonar varn 

ings utan sölubúða og að einstakar vörutegundir megi aðeins selja í búðum, sem 

fullnægja vissum skilvrðum; að leyti bæjarstjórnar þurfi til bess að hafa fasta at- 

greiðslu bifreiða og annara flutningatækja á tilteknum stað eða í tilteknu húsnæði; 

að leyti byggingarnefndar eða fulltrúa hennar þurfi til þess að setja upp föst skilti, 

auglýsingar og ljósaskreytingar, sem snúa að almannafæri eða sjást þaðan. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigl. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.



Vér Christian hinn 

Gjörum 

að 

=
 

8. 
9 J. 

10. 

11. 

12. 

13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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FJÁRLOG 

fyrir árið 1939. 

vík, Gauta, hertogi í Slés 

Aldinborg, 

Holtsetalandi, Stórmæri, 

kunnugt: 

  

Alþingi hefir fall 

Tíundi, at guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda ox 

1938 

89 

11. júni 

Þéttmerski, Láenborg og > 

  

  

Fasteignaskattur HR . 

Tekjuskattur og eignarskaltur 

Håtekjuskattur 

Lestagjald af skipum 

Aukatek jur 

Erfdafjårskattar 

Vitagjald ........ 

Leytisbréfagjöld 

Stimpilgjald HR 

Stimpilgjald af ávísunum og kvittunum 
Bifreiðaskattur 

Benzinskattur 

Útflutningsgjald 
Þar af 

kr. 460000 

til fiskimálasjóðs 150000 

Af fé þessu skal 50 þús. kr. varið til styrktar 

þeim, er kaupa nýja vélbáta til fiskveiða, smíðaða inn- 
anlands, og veitist styrkurinn samkvæmt ákvörðun fiski- 

málanefndar, með samþykki atvinnumálaráðherra 

Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, 
ávaxtasafi og gosdrykkir 
Tóbakstollur . 

Katfi- og svkurtollur 

Annað aðflutningsgjald 
Vörutollur 
Verðtollur FR 

Gjald af innfluttum vörum 

álengislaus vin, 

Flyt   
  

10000 

2000 

1555000 

1400000 

1530000 

izt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

i. KAFLI 

Tekjur 

Il. gr 

Arið 1939 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem ialid er i 2.—5. gr., ( 
þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar 

2. gr. 

Ætlad er å, ad bessir skattar og tollar nemi: 

kr kr. 

8512000 

13568000
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89 

11. júní kr. kr. 

Flutt .... … 13568000 

21. Gjald af innlendum tollvörtim 2... eeeerrree 500000 

22. Skemmtanaskattur .........0.0. 00 135000 

23. Veitingaskattur ........... BR 100000 

Samtals .. ou 14303000 

d. gr. 

kr. kr. 

A. 
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 

I. Rekstrarhagnaður póstsjóðs .......0..000 0. 1000 
2. landssímans ........00.00.. 372000 

3. — åfengisverzlunar ...........0..000 0 1600000 

tóbakseinkasölu ...........02.. 000 630000 

3) rikisprentsmidju .............. BIÐ 53000 

6. landssmidju ........... uken essens renes » 

7. Vifilsstadabus NR IR 5000 

8. Kleppsbús „2... HR 5000 

9. Bifreiðaeinkasölu ............... HI 66000 
10. Raftækjaeinkasölu ............. A 90460 

3022460 

Frá dregst: Rekstrarhalli ríkisútvarps . rese 11500 

Samtals . 00, 3010960 

Sundurlidun. 
1. Póstsjóður. 

E Tekjur „0... rrennee vere 650000 
II. Gjöld: 

1. Póststjórnarkostnaður ............... FI 37000 

2. Pósthúsið i Reykjavik .......000000 00 207000 

3. Önnur pósthús: 

a. Póstafgreiðslur ......................… 131000 

b. Bréfhirðingar .............. BAR 23000 

154000 
4. Póstflutningur ..........00. 00. 200000 

5. Önnur gjöld ........0 … 16860 
6. Fyrning ...... FAR ARI 4140 

649000 

Fært á 3. gr. A. 1 0. 1000  
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2. Landssiminn. 

I. Tekjur ... 2... 

II. Gjöld: 

a. Til einkasíma í sveitum .......0.0.00 000. 

b. "fil starfrækslu landssímanna m. m. 

I. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímans 75000 

2. Ritsímastöðin í Reykjavik ...... „2. 215000 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík .......... 48000 

4. Stuttbylgjustöð í Reykjavík ............ 75000 
5. Bæjarsiminn i Reykjavik og Hafnarfirði 520000 

6. Áhaldahúsið ........00.0 20000 
7. Ritsímastöðin á Akureyri .......0..... 62000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ........... 62000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði .............. 39000 

10. Símastöðin á Borðeyri ................ 17000 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ........ 34000 

12. Símastöðin å Siglufirdi ...............… 35000 
13. Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 135000 

Uppbót á launum greiðist eftir sömu reglum 
og 1937, enda færist þær greiðslur á framan- 
greinda liði viðkomandi stöðva. 

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m.m. .......... 
d. Viðbót og viðhald stöðvanna ........000.. 0000... 
e. Kostnaður af ferðalögum etc. ........0%0. 0... 

f. Viðhald landssímanna .......00.00000 00... 

g. Framhaldsgjald ...... AI edeer 

h. Til kennslu handa símamönnum ........00..00.00. 

i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ............ 

i. Ýms gjöld .............2 0... 

Þar af 1000 krónur til fyrrv. símaverkstjóra, eftir 
tillögum símamálastjóra. 

k. Fyrning á húsum og áhöldum .........0..0.0.20.. 
I. Burðargjald .........0.000. 0 

Eignabreytingar. 
Ut. 

I. Afborgun af lánum L. M. Ericsson, Marconi o. fl. .... 

I. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 

TI. Til nýrra símalína ........0.0.00 0... nn 
að því tilskildu, að samkomulag náist við héruð, er 

hlut eiga að máli. 

IV. Til talstöðva í báta og skip .......0. 0000... 

V. Til loftskeytastöðva í skip .....0.00%.0 000 

Fært á 20. gr. Út1. 2. og 11. 1   

89 

kr. kr. 
11. júní 

2350000 

20000 

1337000 

55000 

30000 

10000 

230000 

25000 

2000 

3000 

10000 

30000 

6000 

1778000 

572000 

215000 

45000 

50000 

20000 

15000 

345000
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11, juni 

IL. 

TIT. 

„ Tekjur (brúttó hagnaður) 

. Gjöld: 

152 

  

3. Áfengisverzlun ríkisins. 
„ Tekjur (brúttó hagnaður) .......0.0.0000000 0 
. Gjöld: 

Laun starfsmanna og vinnulaun 
Útsvar lll. 

Húsaleiga, ljós, hiti 

Annar kostnaður 

Fært á 3. gr. A. 3 

4. Tóbakseinkasalan. 

Laun suse eee eg 76280 
Annar kostnaður ................. HR 63720 

Útsvar, áætlað tap á skuldum o. fl. 

5. Ríkisútvarpið. 
- Tekjur: 

a. Afnotagjöld 

b. Aðrar tekjur .................. 
Gjöld: 

a. Starfræksla: 
I. Starfsmannalaun -....... . . 154300 
2. Útvarpsefni ............. HR 60000 
3. Skrifstofukostnaður ................ 45000 
4. Húsaleiga, ljós, hiti .............. BA 35000 
5. Til útvarpsstöðva ................... 150000 
6. Til hleðslu- og viðgerðarstöðva og til 

að greiða fyrir útvarpsnotum ........ 20000 
7. Óviss gjöld ......00. 15000 

b. Vextir 0... 34000 
c. Fyrning á húsi og vélum ................. 50000 

Tap 
Rekstur viðtækjaverzlunar: 

a. Tekjur „0... FI 
b. Gjöld: 

I. Laun starfsmanna ......... FAIR 41200 
2. Húsaleiga 0. fl. ......0.000... 8000 
3. Annar kostnaður ............ FA 34000 

Fært til frådråttar å 3. gr. A. tekjuhalli 
Eignabreytingar: . 

Atborgun af láni til stækkunar (sjá 20. gr. Út I.2.b.) ..   

kr. 

140000 

90000 

6000 

60000 

9000 

140000 

45000 

410000 

60000 

179800 

854000 

165000 

83200 | 

kr. 

1905000 

305000 

1600000 

815000 

185000 

630000 

470000 

5363300 

93300 

81800 

11500 

75000



  

6. Rikisprentsmidjan. 
I. Tekjur (prentvinna) ....220200eeeeereeseseeneengeee 

lí. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna ......00...0... 29400 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna .......... 275600 

2. Efnivörur ..........00 000. 

3. Vélarekstur og viðhald ........0.0.0000 000... 

4. Vextir 2.......... 000 
5. Annar kostnaður ........00000 0... 

6. Fyrning .........2.000 000 

ll. 

Fært á 3. gr. A. 5 

7. Landssmiðjan. 

. Tekjur: 
1. Ágóði á vörum .......0000000 000 
2. — á járnsmíðadeild .........0..0.0.00 000. nn 
3. á trésmíðadeild ........2.0000. 00. 
4. — á jJárnsteypt ......00 000 

Gjöld: 
1. Laun starfsmanna .......00.0000 sn 

2. Vextir ........0 0... 

3. Afsláttur og skuldatöp ........00%00 00... 
4. Annar kostnaður . .......00.00.00 00 

5. Fyrning .......0.000 0. 

8. Bifreiðaeinkasala. 

„ Tekjur #0 III 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna ......0.00.000 0... 18400 

2. Húsaleiga, hiti 0. fl. .......0.0000 000... 7500 

3. Vextir .......... 0000 14000 

4. Annar kostnaður .......000000 00. 18500 

Frá dregst hluti bæjar- og sýslufélaga 30% ........... 

Fært á 3. gr. A. 9   

e 

kr. 

305000 

75000 

15000 

7000 

29000 

16000 

10000 

59000 

4000 

2000 

21900 

11000 

6500 

24600 

11000 

152000 

58400 

kr. 

500000 

447000 

53000 

75000 

75000 

| 

93600 

27600 

66000 

1938 

89 
11. júní
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11. júní kr. kr. 

9. Raftækjaeinkasala. 
I. Tekjur ............. 00 272000 

II. Gjöld: 
I. Eaun starfsmanna ........0.0... 72040 
2. Húsaleiga, hiti 0. fl) ........... 13000 
3. Annar kostnaður ...........0..0 59000 

144040 
127960 

Frá dregst hluti bæjar- og syslufélaga 30% 37500 

Fært á 3. gr. A. 10 90460 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar: 

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs (þjóðjarðir) 20000 
2. Tekjur af jarðeignum á Stokkseyri og Eyrarbakka .... 11000 
3. Arnarhvoll: 

a. Tekjur ............ even 60000 
b. Gjöld: 

I. Vextir 0. reree 20800 
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður „........ 33560 
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.) ......... 3640 

58000 

2000 

Samtals ... 33000 

4. gr. 
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar: 

kr. kr. 

1. Vextir af bankavaxtabréfum og jarðræktarbréfum .... 10600 
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6% af 3000000 ...…. 180000 
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6% af 1350000 77400 
£. Aðrir Vextir 2... ever ee even 

Samtals ...   
240000 

508000 

  

ot
 gr. 
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.
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Gjåld: 11. juni 

6. gr. 

Árið 1939 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru i 7.—19. gr. 

  

    
  

    

  

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr. 

1. Innlend lán ..........0..0 00 ens en ennen ennee 157045 

2. Dönsklán ........0000.00 0 sn rrree 33922 

3. Ensk lán ........2.00000 000 1152386 

4. Vextir af lausaskuldum .......00000.0 000... 336647 

Samtals ... FR 1680000 

8, gr. 

kr. kr. 

Borðfé Hans Hátignar konungsins .....0.00.00 00... 0... 60000 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskodunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

I. Til alþingiskostnaðar .......2.00. 0000 240000 

2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga ........0.00.0. 0000... 3750 

3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20. gr) 2....00.0000 00... 2170 

Samtals ... BN 245920    



1938 

89 
11. juni 

156 

10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

  

I. Stjórnarráðið, ríkisféhirðir, ríkisbókhald o. fl. 
1. 

2. 
3. 

og 
go

 

Til ráðherra: 
a. Laun 2... 30000 
b. Til risnu .........ssssseeeeeveveree 6000 

Til utanferða ráðherra ........000.0. 0. 
Stjórnarráðið: 
a. Laun: 

1. Atvinnumálaráðuneytið ..... 35300 
2. Dómsmálaráðuneytið ....... 27500 
3. Fjármálaráðuneytið .....…. 48900 
4. Aðrir starfsmenn .......... 19765 

—— 181465 
b. Annar kostnaður ..............000..... 38535 

Rikisféhirzla og båkhald: 
a. Laun seeren eveveee 32850 
b. Annar kostnadur .............00.0.0.... 8450 

Pappír, prentun og hefting ríkisreikninga ........ 
Til þess að gefa út stjórnartíðindi: 
a. Þóknun fyrir ritstjórn tíðindanna o. fl. 700 
b. Til pappírs og prentunar ............. 20000 
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum 2000 

Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans .. 
Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá 
20. gr.) essere ee 

II. Hagstofan: 

1. 
2 

3. 
4. 

6. 

Laun samkvæmt launalågum ..................... 
Onnur laun og adstod 2... sees esse 
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ........... 
Prentun eyðublaða ........00000..... 000. 
Húsaleiga, hiti og ljós m.m. ............00.. 0. 
Annar kostnaður ...........0.0.0.0.0000 0 

III. Utanríkismál o. fl. 

1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra ........,........0..... 10000 
Þ. Húsaleiga ........0.0...000... 7000 
c. Kostnaður við embættið .............. 25000 
d. Til skrifstofuhalds ....,............... 20000   

kr. 

36000 

6000 

170000 

41300 

4000 

22100 

10000 

2046 

11000 

30000 

16000 

2000 

6300 

1000 

62000 

62000 

kr. 

292046 

66300 

358346



« 
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kr. kr. 

Flutt 62000 358346 

2. Til meðferðar utanríkismála .......0000.0 00... 17000 

3. Ríkisráðskostnaður .......0000.0 00 senn 4000 

4. Kostnaður af sambandslaganefnd ........00000...- 6000 

5. — vegna samninga við erlend ríki .......000000... 60000 
149000 

Samtals ... 507346 

11. gr. 

Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

A. 
Dómgæzla og lögreglustjórn. 

Hæstiréttur: 

a. Laun ....0.00. 0 32000 

b. Annar kostnaður .......00000 000. 14000 
46000 

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra ...... 132740 

Laun hreppstjóra 2....2000000 nn rrrrrgger 22000 

Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavík: 

a. Laun .......0.0.0 000. 35600 

b. Husaleiga, hiti, ljés og ræsting „00.00.0000... 5500 

c. Ymis gjåld ..........- NR 6500 
17600 

Skrifstofukostnadur tollstjårans i Reykjavik: 

a. Laun og aðstoð ......00200200 enn rr kr rrger 

b. Húsaleiga, ljós og hiti ..... II 

ce. Ýmis gjöld ......00.0. 00. rr ere krree 

Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík: 

a. Laun 2. 2... IR 

b. Ljós, hiti og ræsting ........002.. nn 

ce. Ýmis gjöld 2... Lo rnere 

Toll- og löggæzla: 

a. Í Reykjavík: 
1. Laun og aðstoð .c...00000.0 0. 65800 

2. Annar kostnaður ......... MIR 50000 

Flyt   
115210 

8400 

14000 

38700 

12200 

14000 

115800 

115800 

137610 

64900 

450850 

1938 

89 
11. juni



1938 

89 
11. juni 

9. 

10. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Flutt 
b. Utan Reykjavikur: 

Í. Laun sees 0 27000 
2. Annar kostnadur 2... 13000 

c. Eftirlit å vegum: 
l. Laun ss eee. 5400 
2. Annar kostnadur 2... 10000 

Bifreidaeftirlit: 

a. Lan ene. 10000 
b. Annar kostnaður .....0.00.. 18000 

- Prófgjöld og skodunargjåld 2... 

Hluti ríkissjóðs af kostnaði við lögregluna í Reykjavík 
Skrifstofukostnaður sýslumanna, bæjarfógeta og lög- 
reglustjora „00... 

Þar af 10 þús. kr. er skiptast milli bæjarfógeta, og 
5 þús. kr., er skiptast milli sýslumanna, eftir fyrir- 
mælum dómsmálaráðherra. 

Til Steingríms Jónssonar fyrrv. bæjarfógeta, uppbót á 
skrifstofufé 2... 

Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnaður 
fangahúsa ......0. 

Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni: 
a. Rekstrarhalli ........... 
hb. Kostnaður við verklegar framkvæmdir fyrir ríkið .. 

(Þar af fyrning 5300 sjá 20. gr.). 

Sakamålakostnadur og lågreglumåla 
Borgun til sjódómsmanna ........ 0 
Til setu- og varadémara 2... ss 
Til Bjarna Magnússonar, Stykkishólmi, uppbót í eitt 

Löggildingarstofan: 

a. Laun ss, 17300 
b. Annar kostnadur 2... 7500 
c. Til åhaldakaupa 2... 1000 

Tekjur 2... 

Samtals A   

k r. 

115800 

10000 

15400 

28000 

16000 

50000 

20000 

25800 

14000 

150850 

171200 

12000 

50000 

153000 

5000 

500000 

15000 

70000 

70000 

2000 

10000 

400 

11800 

1500 

1522750
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kr. kr. 

B. 
Sameiginlegur kostnadur vid embættisrekstur. 
Burdareyrir og embættisskeyti: 
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burdar- 

eyri undir embættisbréf .........0..0.00 0... 55000 

b. Fyrir embættisskeyti .......000.0000 00. 75000 
, . . . 130000 

Brunaábyrgðar- og fasteignagjall nokkurra tikisfast- 
eigna seeren ener renerne 27000 

Til embættiseftirlitsferda ...........00000 000. 6000 
Gjöld til skattanefnda, wfirskattanefnda, skattstofu 

Reykjavíkur og fyrir skattvirðingar: 
a. Skattstofan í Reykjavík .......0.0..0.0.0.. 60000 

= hluti bæjarsjóðs, % af 54000 kr. ...... 18000 192000 

b. Skattanefndir .........0.000000 000 38000 
c. Fasteignamat ..........0%.00 000. 0000 120000 

Til rikisskattanefndar ..........0.0000 0000 12000 
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. .............. 34000 

Samtals B 329000 

12. gr. 

Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt: 

kr. kr. 

Laun 2.....20000 00 rss snnnns 218000 
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi .... 8000 
Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga sér- 
staklega erfiða læknissókn, eftir reikningum .......... 12550 

Í Borgarneshéraði : 
Kolbeinsstaðahreppur ......000%. 00. 200 
Eyjahreppur #.............. 200 

Í Ólafsvilurnéraði: 
Staðarsveit ........0000. 000. 200 
Breiðavíkurhreppur .............0.... … 300 
Neshreppur utan Ennis ..........:..2..… 300 

Í Stykkishólmshéraði: 
Eyrarsveit „0... HR 500 

Miklaholtshreppur ........ HR 200 
Skógarstrandarhreppur ..... veere . 250 

f Dalahéradi: 
Skards- og Klofningshreppur, 150 kr. til hvors 300 

Fellsstrandarhreppur ........0%.. 0 200 

Saurbæjarhreppur .......0000 0. 200 

Í Reykhólahéraði: 

Gufudalssveit .....0...00. 250 

Flyt ... 3100 238550   

1938 

89 
11. júní
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Flutt 
Flateyjarhéraði: 

Múlahreppur #.........0...0 0 
Patreksfjarðarhéraði : 
Rauðasandshreppur .............0.....00.... 
Barðastrandarhreppur ................... 
Flateyrarhéraði: 

Suðureyrarhreppur .......0..... 00... 
Ögurhéraði : 
Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og 
Snæfjallahreppur .......0...000.00. 0. 

Styrkurinn skiptist milli nefndra hreppa 
í hlutfalli við kostnað þeirra við læknis- 

vitjanir. 

Hesteyrarhéraði: 

Grunnavíkurhreppur ..............0........ 
Sléttuhreppur #........00.. 
Reykjarfjarðarhéraði : 
Árneshreppur (sé héraðið læknislaust) 
Hólmavíkurhéraði : 
Óspakseyrarhreppur ..................... 

Miðfjarða1 héraði : 
Bæjarhreppur .........0... 200. 
Blönduóshéraði : 
Vindhælishreppur fyrir norðan Björg .. 
Sauðárkrókshéraði: 
Skefilsstaðahreppur .............00... 
Hofsóshéraði: 

Haganeshreppur ............0.0. 
Holtshreppur ......0..... 0. 
Húsavíkurhéraði: 
Flateyjarhreppur ................. 
Grímseyjarhreppur ........0....... 0... 

Öxarfjarðarhéraði: 

Fjallahreppur ......0...00 0 
Presthólahreppur, til læknisvitjana af Aust- 

ur-Sléttu 2... 
Styrkur til þess að hafa lækni á Raufar- 

höfn um síldveiðitímann ................. 

Þistilfjarðarhéraði: 

Sauðaneshreppur, vegna læknisvitjana frá 

Skálum og nágrenni þeirra ................ 

Skeggjastaðahreppur ...................... 
Hróarstunguhéraði: 

Borgarfjarðarhreppur ................ 

Fljótsdalshéraði: 
Jökuld.hr. (vegna byggðar í Möðrudalsheiði 
Seyðisfjarðarhéraði: 

Loðmundarfjarðarhreppur ................ 

  

3100 

250 

150 

150 

300 

790 

300 
300 

600 

200 

300 

200 

200 

200 

400 

200 

300 

1000 

200 

200 

300 

200 

150 

10250   

k r. kr. 

238550 

2385530
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Flutt .... 10250 

Í Norðfjarðarhéraði: 
Mjóifjörður ..........0. 00 300 

Í Berufjarðarhéraði: 
Breiðdalshreppur .......0.0.0.0. 0... 300 

Í Hornafjarðarhéraði: 

Hofshreppur 2... 400 
Í Síðuhéraði: 
Skaftártunguhreppur #....00.000.0 0. 300 
Álftavershreppur #.........000 0... 250 

Í Mýrdalshéraði: 
Austur-Eyjafjallahreppur 2............ 200 

Í Rangárhéraði: 
Vestur-Eyjafjallahreppur .........0.0.0.... 200 

Í Eyrarbakkahéraði: 
Selvogshreppur ......0..0..0..00 00. 150 

Í Grímsneshéraði: 
Þingvallahreppur ......00.0..00 0000... 200 

Samtals .... 12550 

Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit, Þingvalla- 

sveit og Reykjavikurhéraði, utan kaupstaðarins, og 
fari eftir taxta héraðslækna ........0..020 00... 0... 
Til augnlækningaferða samkv. 1. nr. 12 1934 .......... 

Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavík 

Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins- 
sonar í Reykjavík ......020.0000 0000 0 nr 

Styrkur læknanna Vilhelms Bernhåfts og Ólafs Þor- 
steinssonar er bundinn því skilyrði, að þeir, hvor um 
sig, segi stúdentum í læknadeild háskólans til í sinni 
sérfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á 

tilteknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, 
og gefi skýrslu um það. 
Til Benedikts Tómassonar, til að nema geðveikrafræði 

erlendis ...........00 0 rvnennnne 

Landsspitalinn .......0.0000000 0 nn. nnnns 

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 

A. Laun lækna ......00.00. 0. nnnne 

B. Annar kostnaður: 
1. Lam .sss0s0s0reuersrenere „eee. 107900 

2. Matvæli 2... sr 120000 

3. Lyf og sáraumbúðir .......00...00..... 23000 
4. Ljós og eldsneyti .......0000000.. 28000 
5. Þvottur og hreinlætisvara ............ 39000 
6. Viðhald húsa og fastra muna ........ 22700 
7. lausra muna (þar með fatnaður) .. 14000 

Flyt ...… 354600   

kr. — kr. 

238550 

1200 
2400 

800 

800 

1500 

143800 

43000 

43000 389050 

1938 

89 

11 juni
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Flutt .... 354600 
8. Fatnaður og vefnaðarvara ........... 15000 
9. Skattar og tryggingar -.............. 5400 

10. Sími og skrifstofa .................. 7000 
11. Röntgenfilmur og röntgenáhöld ...... 25000 
12. Ýmis Gjöld 00... 4000 
13. Fyrning ..........0. 0. 30000 
I4. Til kaupa á röntgenáhöldum ......... 20000 

Þar frá dregst: 

1. Daggjöld sjúklinga .................. 310000 
2. Geislalækn. (tekjur af röntgendeild) .. 45000 
3. Skurðstofugjald „.................... 10000 
4. Fæðingarstofugjald .................. 4300 
5. Aukatekjur ..........000....... 400 

Rekstrarhalli .... 
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans, þar í 

fæði ljósmæðranema ..........00050. 0... 

10. Holdsveikraspítalinn .........00........ A 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
Á. Laun yfirlæknis ..........0.000.0.0. 0 
B. Önnur gjöld: 

1. Laun 2... 15000 
2. Matvæli .......0... 0 12000 
3. Lyf og umbúðir ............0.0........ 2000 
4. Ljós og eldsneyti ..........0...... 12500 
5. Þvottur og hreinlætisvara ............ 1200 
6, Fatnaður allur .......00... 1500 
7. Viðhald húsa og fastra muna ........ 6200 
8. Viðhald Íausra muna ................ 1000 
9. Sími 2... 500 

10. Skattar og tryggingar ............... 2800 
11. Flutningskostnaður .................. 800 
12. Ýmisleg SJÖLA LL 1500 
13. Fyrning ......0.0.0.0.0.00.0 0 4482 

11. Geðveikrahælið á Kleppi: 

I. Gamli spítalinn: 

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
A. Laun yfirlæknis ..........0.0.00. 0 
B. Önnur gjöld: 

1. Laun 2... 23000 
2. Matvæli 2......0... 42000 
3. Lyf og umbúðir .................. 1500 
4. Ljos og hiti ...................... 13500 

Flyt ....  80000 

k T. 

43000 

461000 

504000 

369700 
  

9500 

3600 

61482 

65082 

5000   5000 

134300 

143800 

|. kr. 

389050 

65082 

454132



5. Þvottur og hreinlætisvara ....... 
6. Viðhald húsa og fastra muna .... 

1. Viðhald lausra muna ............ 

8. Sími og skrifstofa .............. 
9. Flutningskostnaður ............. 

10. Skattar og tryggingar ........... 

li. Fatnaður allur #................ 
12. Ýmis gjÖld .....0.. 
13. Fyrning „.....00000 00 

Tekjur: 

163 

Flutt ... 

… 4500 

… 3000 

… 1500 

… 1500 

… 2000 

… 1500 

… 5009 

… 2500 

… 3064 

Daggjöld sjúklinga: 
26800 sjúkradagar á 5,00 

1938 

  

80000 

-. 134000 
Tekjuafgangur .... 

II. Nýi spítalinn: 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 

A. Eaun yfirlæknis 
B. Önnur gjöld: 

1. 
2 

= 
AJ
 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

c
o
t
 

Laun 2... 
Matvæli 20... 

Lyf og sáraumbúðir ............ 
Ljoås og hiti .................... 

Þvottur og hreinlætisvara ...... 

Viðhald húsa og fastra muna .... 
Viðhald lausra muna ........... 

Sími og skrifstofa .............. 

Flutningskostnaður ............. 

Skattar og tryggingar ........... 
Fatnaður allur „................ 
Ymis gjåld 2... 
Fyrning ............00. 0... 

Tekjur: 

Daggjöld sjúklinga: 

43000 sjúkradagar å 5,00 

12. Heilsuhælið á Vífilsstöðum 

134000 

… — 57000 
… 76000 
… 8000 
… — 20000 
… 12500 
… 1000 
… 7500 
AR 2500 
… 2800 
… 2200 
… 9000 
AF 3000 

-. 215000 
Tekjuafgangur .... 

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 

A. Laun lækna 

215000 

134000 
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5000 454132 

104564 

109564 

24436 

5000 

207855 

2145 

215000 

48550 

10000 

10000 502682
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  89 

11. júní kr. kr. 

Flutt .... 10000 502682 
B. Önnur gjöld: 

I. Lan 2... 70000 
2. Matvæli 20... 130000 
3. Lyf og hjúkrunargögn ............... 13000 
4. Ljós og eldsneyti .................. 38000 
5. Þvottur og hreinlætisvara .......... 24000 

6. Viðhald húsa og fastra muna ....... 8000 
7. Viðhald lausra muna ................ 10000 
8. Fatnaður (.......0...0 6000 
9. Sími og skrifstofa .................... 5500 

10. Flutningskostnaður .................. 3000 

11. Tryggingar og skattar ............... 1500 

12. Ýmis gjöld ..............0..... 5000 
13. Fyrning ..........0..00. 0... 3350 

- - 317350 

bar frå dragast bessar tekjur: 327350 
Daggjöld sjúklinga, 56700 sjúkradagar á 4,00 og 5,00 278800 

48550 

13. Heilsuhælið á Reykjum í Ölfusi: 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
A. Laun læknis ............... 00 1400 
B. Önnur gjöld: 

l. Laun 2... eeeree0 HA 13500 
2. Matvæli .......... 27500 
3. Lyf og hjukrunargågn ............... 1500 
4. Ljós og eldsneyti ................... 1000 
ð. Þvottur og hreinlætisvara ....... AÐ 2000 
6. Viðhald húsa og fastra muna ........ 3000 
7. Viðhald lausra muna ................ 2000 
8. Fatnaður „......0..000. …… 1500 
9. Sími og skrifstofa ................... 1000 

10. Flutningar ..........0)..0.. 0. 1500 

11. Skattar og tryggingar ................ 400 

12. Ýmis gjöld .......0.0.00.0 0. 1500 
13. Fyrning ..........00 0. 1600 

538000 
Tekjur: 

Daggjöld sjúklinga: 65400 

15000 sjukradagar á 5,00 ............r... 75000 

Tekjuafgangur .... 9600 

75000 75000 

14. Heilsuhælid i Kristnesi .............00..00... 00. 8530 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
A. Laun lækna ...........%. 00... 8600 

Flyt .... 8600 511212  
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kr. kr. 11. júní 

Flutt .... 8600 511212 

B. Onnur gjåld: 
I. Laun starfsmanna ......0.0.0. 0. 31060 
2. Fæði 2... 47500 
3. Lyf og hjúkrunargögn ..........0..... 5000 
4. Ljós og hiti .........0.00.0 0. 13000 
5. Þvottur og hreinlætisvara ............ 4500 
6. Viðhald húsa og fastra muna ......... 6000 
7. Vidhald lausra muna ................ 3300 

8. Fatnaður ........0.0.00. 0 3000 
9. Sími og skrifstofa 20...) . 1500 

10. Skattar og tryggingar ................ 1200 
11. Flutningskostnaður ..........0...... . 2000 

12. Ymis gjåld 0000. 2500 
13. Fyrning .........200. 0 8370 

128930 

bar frå dregst: 137530 
Daggjald sjúklinga, 25800 sjúkradagar á ö kr. ........ 129000 

8530 
Önnur gjöld: 
a. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskyli .. 13000 

b. Til greiðslu vaxta af skuldum vegna læknisbústaða í 

Ogurhéraði, Reykhólahéraði og Hesteyrarhéraði, allt 

að kr. 1200 tilhvers .......20.0 00. 3600 

c. Bólusetningarkostnaður .........00..... 2000 

d. Gjöld samkv. lögum nr. 66 19. júní 1933, um varnir 

gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ................ 15000 

e. Gjöld samkv. lögum nr. 65 19. júní 1933, um varnir 

segn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands .. 2000 

f. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn 

kynsjúkdómum ........00.%200 000 35000 

s. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðuskólum ...........2200 00 5000 
h. Til annara heilbrigðisráðstafana .................. 2000 

i. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 

tvöföldu framlagi annarsstaðar að ...............… 18000 

Heilsuverndarstöð, sem styrks vill verða að- 

njótandi, skal reka berklavarnastarfsemi undir yfir- 
stjórn og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og haga 

störfum sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðis- 
stjórnin samþykkir. 

i- Styrkur til Súgfirðinga til að hafa lærða hjúkrunar- 

konu 0000 enes enes 1000 

k. Mil styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi 4000 

I. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafnmik- 

illi launabót annarsstaðar að .....000020. 0. 300 

n. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs .......... 3000   Flyt .... 103900 511212
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kr. 

103900 

kr. 

511212 

  

  

n. Til Páls Sigurðssonar fyrrv. héraðslæknis, biðlaun 1800 
o. Til ýmsra sjúklinga, eftir úthlutun landlæknis 5000 

110700 
Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra .............. 65000 

17. Til byggingar bálstofu í Reykjavík, gegn a. m. k. tvö- 
földu framlagi annarsstaðar að l.......0000 10000 

enda sé bálstofusalurinn til frjálsra afnota prestum 
Reykjavíkurprestakalls til guðsþjónustuhalds, eftir sam- 
komulagi sóknarnefndar og bálstofustjórnar. 

Þar frá dregst samkv. tölul. 11. HH. og 13: 696919 
Tekjuafgangur gamla spítalans á Kleppi 24436 

nyja spitalans å Kleppi FRI 9145 
Reykjahælis (..........., RA 9600 

36181 

Samtals 660731 

13. gr. 
Til samgöngumála er veitt: 

A. kr. kr. 

Vegamál. 
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða: 

1. Laun vegamálastjóra ............... FRA 7200 
enda sé hann ráðunautur stjórnarinnar í vatna- 
málum. 

2. Laun aðstoðarverkfræðings ..................... 5910 
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir 

reikningi 0... 6000 
4. Til aðstoðarmanna og mælinga ................. 35000 
5. Skrifstofukostnadur ............0.00.. 0. 19000 

73110 Þjóðvegir. 

a. Til nýrra akvega: 
I. Kjósarvegur seerne 4050 
2. Hálsasveitarvegur .................. 2025 
#. Hafnarfjallsvegur ................... 8100 

4. ÁlHtaneshreppsvegur IR 1650 
ð. Útnesvegur FI 4050 
6. Hellissandsvegur .................... 3600 
7. Skógarstrandarvegur ................ 2250 
8. Suðurdalavegur .................... 8550 
9. Laxárdalsvegur ................. AÐ 1800 

10. Stykkishólmsvegur .................. 4050 
11. Saurbæjarvegur .............. 2250 
12. Geiradals- og Reykhólasveitarvegur 2430 
13. Rauðasandsvegur „..........00....... 2700 

Flyt 53505 73110  
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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28. 

29. 

30. 

öl. 

32. 
29 
dd. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

11. 

42. 

43. 

14. 

15. 

16. 

47. 

48. 

19. 

50. 

-9 
oa. 

13. 

od. 

55. 

56. 

57. 

58. 

99. 

60. 

di. 

167 
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Patreksfjarðarvegur til Bíldudals 

Barðastrandarvegur 20... 

NÚpPSVEÐUr 2... 

Botnsheiðarvegur 

Hjarðardalsvegur 20... 

Haukadalsvegur 2... 

Bolungavíkurvegur 0... 

Hnifsdalsvegur .....00. 0 

Langadalsvegur ...0..00. 

Kaldrananesvegur ........ 

Kolafjarðarvegur Go. 

Bitruvegur ......%.. 0. 

Borðeyrarvegur 200... 

Holtavörðuheiðarvegur .............. 

Vestur-Húnavatnssysluvegur ......... 

Vesturhópsvegur .....00 0 

Húnvetningabraut ........... 

Miðfjarðarvegur AR 

Skagastrandarvegur ......... 

Blönduhlíðarvegur „......0. 

Út-Blönduhlíðarvegur 2...0..... 

Hofsósvegur „..... 

Fljólavegur ......…. 

Stífluvegur „2... 

Ólafsfjarðarvegur 

Svalbarðsstrandarvegur ........... 

Ljósavatnsskarðsvegur 20... 

Kinnarbraut .......... 

Kópaskersvegtir 00. 

RBaufarhafnarvegur .....0... 

Langanesvegur 20... 

Brekknaheiðarvegur 

Bakkafjarðarvegur co.ll. 

Vopnafjarðarvegur til Möðrudals 

Vopnafjarðarvegur 200... 

Jökulsárhlíðarvegur 

Hróarstunguvegur ......... 

Upphéraðsvegur 
Úthéraðsvegur lc... 

Borgarfjarðarvegur ......... 

Breiðdalsheiðarvegur ............. 

Norðfjarðarvegur 2... . 

Fáskrúðsfjarðarvegur frá Reyðartirði 

Breiðdalsvegur ..c..c. 

Berunesvegur 2... 

Geithellnahreppsvegur 22... 

Inn-Nesjavegur vestan Hornafjarðar- 

fljóta oo 

  

53505 

6030 

2430 

1350 

6480 

3150 

1800 

4050 

3600 

3600 

2700 

2430 

3240 

2430 

10800 

1620 

2130 

1860 

2250 

1800 

2700 

4860 

6750 

3240 

1500 

3600 

1860 

4050 

3240 

3600 

1050 

1800 

4050 

2430 

7200 

2700 

2430 

2950 

3150 

5670 

1980 

1500 

1500 

8100 

4500 

2430 

1800 

1620 

227115   

kr. kr. 

=
 Ææ 10 
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89 
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61. Myravegur hjá Brunnhól og Suður- 

svettarvegur hjá Borgarhöfn 

62. Orætavegur 

ið. Skaftártunguvegur 

I. Siduvegur 

65. Myrdalsvegur 

allavegnr     ste hlið ara 
tjólshlíðarve 4 

    framiagi annarsstaða 

68. Hvolshreppsvegur 

69. Landvegur 

nænannahreppsvegur 

    

(1. Gnúpverjahreppsveg 

= Viðhald og endurbætur 

     

  

    

  

   

c. Mil þjóðvega af benzinsk 

1. Til malbikunar á El að 

2. Hafnarfjarðarveg í 

3. Suðurlandsbrautar, al ið 

1. Sogsvegar 

5. Vatnsskarðs 

6. Austurland ið 
; . 

8. 

9 gal 

hø
 1 Vestmannaevium 

  Oxnada SVOL 

  

Til brúargerða 

Fjallvegir 

1. Til åhalda 

2. Til båkasafns verkamanna 

Til sysluvega: 

I. Tillög til akfæ 

    

Til malbikunar á vegum í 

stöðum af bifreiðaskatt 

Til dragferjuha 

1. Á Lagarfljóð 
   

    

3240 

2430 

I 
D
D
 

a 
r
a
 

böð 
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Flutt 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja póst 

endurgjaldslaust, sé þess krafizt 

Samtals B 

C. 
Vitamál og hafnargerðir. 

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 

1. Laun vilamálastjóra ................. 

Þar af 1200 kr. persónuleg launaviðbót. 

Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafnar- 

gerða og Ókeypis ráðunautur landsstjórnar, hér- 
aðsstjórna og bæja í öllu því, er varðar vitamál 

og hafna. 

2. Laun aðstoðarverkfræðings 

3. Húsaleiga, ljós og hiti ...... 

4. Til sírifstofuhalds, eftir reikningi RAÐIR 
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikningi 

6. Til aðstoðarmanna og mælinga 

II. Laun vitavarða, þar af uppbót á laun vitavarðar á 
Gróltu 300 kr. .............. . 

III. Rekstrarkostnadur vitanna ........ 
IV. Viðhald og endurbætur ..,................. HR 
V. 1. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ...... 

2. Til að setja upp hljóð- og ljósdufl við Sandgerðis- 
sund, lokagreiðsla 

VI. Til áhaldakaupa .. NR 

VI. Ýmislegt ....... 

VIII. Til hafnargerða: 

1. Á Akranesi ......... 

2. Húsavík 
3. — Ísafirði .............…. HR 
4. Skagastrond, 2. greidsla af 5 2... 2. 
5. Sauðárkróki, 5. fjárveiting af 11, þó ekki alls 

vfir 25 kostnaðar .......00 

6. Vestmannaeyjahöfn, til dýpkunar og uppfylling- 
ar, fjórða greiðsla af fimm BR . 

7. Á Þórshöfn, 2. greiðsla af þremur 
8. Dalvík .............. Fe 

9. Suðureyri í Súgandafirði 

IK. Til bryggjugerða og lendingarbóta, gegn ?% annars- 
staðar að: 

I. Til Hofsóss, 4. greiðsla af 7. allt að 

Flyt   

kr. 

7200 

5900 

6000 

15000 

3000 

13000 

12000 

5000 

18000 

18000 

18000 

18600 

25000 

30000 

11500 

18000 

9000 

8000 

5000 

kr. 

654200 

654200 

50100 

34000 

160000 

15000 

17000 

15000 

15000 

166100 

47 rv ey
 

t 1 

“ 
00
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KNH. 

XII. 

XIV. 

1. 

2. 
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Flutt 8000 472200 

2. Til Blönduóss, síðari greiðsla AÐ 3850 

ð Grafarness, síðari greiðsla 2200 

4. Hnifsdals, 2. greidsla af 3 3600 

D Ólafsfjarðar, síðari greiðsla 2300 

6. Hellissands . 600 

7. Bakka í Dalahreppi . 2000 

ð. sjóvarnargarðs á Flateyri 2500 

9. brimbrjóts í Bolungavík 3500 

10. brygg ju á ÅArngerdareyri … . 1000 

11. bryggju å Hvammstanga, 1. greiðsla af 4 9200 

12. bryggju á Haganesvík ....c00... 0. 1500 

13. bryggju og sjóvarnargarðs Í Grindavík, 1. 

greiðsla al 3 3000 

14. ju í Grímsey 2000 

15. á Stafnesi HIÐ 1000 

16. hál: AN yggju i Hafnar fir di, 1. greidsla af 3 . 3300 

17. brygg ju å Hvalsnest ........ … 2500 

18. bryggju á Bíldudal, 1. greiðsla af ð 3300 

19. bryggju á Reykjanesi . 1000 

20. bryggjugerðar á Kópaskeri (fyrri greiðsla) 2500 

21. sjóvarnargarðs á Akranesi ..... HR 2000 

22. lendingarbóla á Gautshamarsbæ li (fyrri 

greidsla) .ssss0r0rerrrree 3000 
63850 

Ríkissjóðstillagið er bundið því skilyrði, að fram- 

lag sé tryggt á móti, ráðherra sí mþykki áætlun verks- 

ins og vitamálastjóri hafi eftirlit með framkvæmd 

þess. 

Til lendingarbóta, gegn jafnmiklu framlagi annars- 

staðar að: 
1. Til Stokkseyrar (Snepilrás) 200... HI 2100 

2. Gerðavarar Í Garði, 2. greiðsla af). 4500 

3. — Salthålmavikur 2... 2000 

4. — Þorlákshafnar 22... 7500 
16700 

Til hafnargerðar í Ólafsvík, 2. greiðsla af 42.00.0000... 4500 

Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, $egn tvö- 

földu tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar ....... 50000 

Til sjómælinga .. 
20000 

Fyrning (sjá 20. gr) 80000 

Samtals C. 707250 

D. 

Til flugmáia . 
7500 

Til flugskýlis við Reyki: avik, allt ad 25 kostnadar 4000 

Samtals D 11500   
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14. gr. 
Til kirkju- og kennslumála er veitt: 

  

A. 

Kirkjumål. 
Biskupsdæmið: 

I. Laun Þiskups 

2. Skrifstofukostnaður 

Önnur gjöld: 
1 luti ríkissjóðs af 

nr. 49 1907 
i 
i 

1 
i ifeyrisgjaldi presta samkvæmt 

restsekkjur njå    
BEÐIÐ Ll... 
Embættiskostnaður presta 

Til utanfara presta . 
Til húsabóta á prestsselrum 

Kostnaður við kirkjur 

Til að 

  

M
I
 

=
 

,„ samkv. lögum nr. 91 1931 

  

fa út ársskyr 

  

I. Háskólinn: 

a. Laun 

Þar af       

    

Jurjónssonar og Kristins 
Stefánssonar, ? 

      

I Lil kennslu um (Kjartan Ólafsson) 
c. Til kennslu vdi 

d. Til kennslu 
e. Til kenns 

í. Til kenns 

g. Til íþróttai 
h. Til móttöku erlendra vísindam 
i. Pil bókavörglu ..... 
i Tila 

k. N 

L 

m | 
n. Hi 

0. Önnur gjöld: 
Í. Til titara og dyravarðar .... … 1000 

auk blunninda, er dyravårdur hefir | 
áður notið. 

2. mis gjöld. … . 10000   . Ferðakostnaður í 
Færd 1. 

    

l 

gg. Tri sti 

  

r. Til sendikennara í Þvzki 

    

Til A Tilannara í fr ” Ss li sendikennara 1 fra!   Flyt 

ir. 

000 

1500 

120 

8000 

295000 

1000 

65000 

2400 

24000 

500 

900 

  

kr. 

396520 

4080920
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t. Til sendikennara I ensku ser rr rregee 

u. Fyrning å Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr) 00 

Námsslvrkur erlendis: 

a. Til íslenskra stúdenta í erlendum háskólum 

bh. Námsslyrkur samkvæmt ákvörðun menntamála- 

ráðs 
Styrkinn má veila konum sen körlum til hvers 

þess náms, er menntamálaráðið telur nauðsyn að 

styrkja. 

ce. Til Svafars Hermannssonar, til efnafræðináms ... 

Fræðslumálastjórnin: 

I. Baun fræðslumálastjóra 

9 Til eftirliisforða, eltir reikningi, allt ad 22.11224... 

3. Skrifstofukostnadur, eftir reikningi 

Menntaskólinn almenni: 

a. BAUÐ 0... rr rr rer er rk rr renee 

b. Húsaleiga rektors ooog 

ce. Önnur gjöld! 
1. Ti! bókasafns skólans 200... 800 

9. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 10500 

3. Til vidhalds lol 6000 

4. Til standakennslu, allt ad 2... 12000 

5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri- 

sveinum, 75 kr. handa hverjum 1875 

6. Námsstyrkur Go. 2800 

7. Til kennslutækja Go 1000 

8. Ymisleg gjåld lol. 4500 

9. Til verdlaunabdka Go. 200 

10. Vegna kostnadar vid skólastjórn 2000 

tl. Tí bókasafnsins Íböku ......00.... 200 

12, Fyrning (sjå 20. gr) oo 3540 

Húsaleigustvrk og námsstyrk má aðeins vella efni- 

legum, reglusömum og efnalitlum nemendum. Húsa- 

leigustvrkur sé venjulega aðeins veitur utanbæjar- 

mönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir 

innanbæjarmönnun, að öðru jöfnu. 

Menntaskólinn á Akureyr: 

a. Laun 
bh. Önnur gjöld: 

1. Til aukakennara og stundakennslu 25000 

9. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2... 2000 

3. Til bóka og kennsluáhalda ........ 1209 

4, Til eldividar og ljósa ..0.... 10000 

Flyt 38200   

89 

kr. kr. 11. júní 

155950 
1000 
188 

157158 

19200 

10000 

600 
29800 

7000 
800 

16000 
25800 

741600 
3000 

45415 
123015 

416800 

46800 333753
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Flutt 
ö. Námsslyrkur .... sr 

Utanbæjarnemendur gangi fyrir 
innanbæjarnemendum, að öðru jöfnu. 

6. Til dyravårzlu 2... 
7. Til vidhalds og endurbåta 
8. Til ymislegra gjalda 2... 
9. "Til verðlaunabóka 2... 

10. Fyrning (sjá 20. gr.) 200. 

VI. Kennaraskólinn: 

a. Laun ................. sr 
b. Önnur gjöld: 

I. Stundakennsla .......00.. 
2. Eldiviður og ljós 2... 
3. Bókakaup og áhöld 2... 
1. Nåmsstyrkur „2... 

Utanbæjarnemendur gangi að styrk 
fyrir innanbæjarnemendum, að öðru 
jöfnu. 

5. Til viðhalds 2... ss 
6. Ýmisleg gjöld 20... 1. 
7. Fyrning (sjå 20. gr) 1... 

VILL Stýrimannaskólinn: 
a. Laun ses … 
b. Husaleiga skålastjåra eee 
c. Önnur gjöld: 

I. Til stundakennslu 2....0.. 
2. Til eldiviðar og ljósa 2... 
#. Til Sveinbjarnar Egilson, til fyrirlestra 
4. Ymisleg gjåld HR 
0. Til áhaldakaupa 2... 
6. Fyrning (sjá 20. gr) 2... 
f. Til námskeiða í siglinsafræði utan 

Reykjavíkur 

VIII. Vélstjóraskólinn: 

a. Laun ses. 
b. Önnur gjöld: 

I. Til stundakennslu 20... 
2. Húsnæði skólastjóra og skrifstofa 

SkÓlans lll eee 
3. Ljós, hiti og ræsting ............... 
4. Ýmis gjöld Lol. 
0. Til áhaldakaupa .......0,.. 
6. Kostnaður við burtfararpróf „....... 

  

38200 

1000 

2000 

6000 

6500 

200 

3160 

9000 

3000 

700 

2500 

1000 

5000 

1090 

10000 

1500 

450 

3500 

1000 

700 

3500 

11000 

3000 

2200 

1000 

500 

1800   

kr. 

46800 

57060 

22000 

22290 

15800 

3000 

206530 

15200 

19500 

103860 

44290 

39450 

32700 

554053
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39 

kr. kr. 11. júní 

Flutt 554053 

IX. Bændakennsla: 
1. Til bændaskólans á Hólum 

a. Laun 2... 8250 

b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar- 

kennslu 2... 000 1450 

c. Önnur gjöld: 
1. Til verklegs náms ....... 3500 

2. "Til kennsluáhalda ....... 600 

3. Til eldiviðar og ljósa 3500 

{Til viðhalds 2... 500 

5. Ýmisleg gjöld ........... 3000 
6. Til raflysingar .......... 8500 

— 19600 

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr) 20... 1226 
30526 

2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a. Laun 2... 7500 

b. "Til smíða- og leikfimikennslu ....... 1300 

c. Önnur gjöld: 
1. Til verklegs náms ........ 4500 

2. "Til kennsluáhalda ........ 500 
3. Til eldiviðar og ljósa 5000 
4. Til viðhalds 2... 1000 
5. Ýmisleg gjöld ............ 3500 

14500 

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr) 2000... 2300 

e. Mil byggingar kennarabústaða ....... 8000 

f. Til endurbóta á skólahúsi .......... 10000 

g. Til sundlaugar .....0.0.0 0. 1200 
— 14800 

3. Vegna laga um bændaskóla .....0000.0 0. 8000 

4000 kr. til hvors skóla. 

4. Garðyrkjuskóli að Reykjum: 

Gjöld að frádregnum tekjum Reykjabúsins ...... 1000 sn 
' ' su 81326 

Styrkurinn til verklegs náms í bændaskólunum 

á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, sem 
stunda verknám samkvæmt samningi, eigi skemur 

en 8 vikur á ári, og skila skólunum dagbókum um 

vinnubrögðin yfir námstímann, enda sjái skóla- 
stjóri nemendum fyrir ókeypis fæði og kennslu. 
Nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á hvern 

nemanda en 18 kr. fyrir hverja viku námstímans. 

Styrkinn má aðeins greiða eitir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve háan 
vikustyrk hver nemandi skal fá. 

Flyt .... FA 638379 
98
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Flutt 
lönfræðsla: 

a. Til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, til þess að 

ir yfirumsjón lands- reka iðnskóla í Reykjavík, un 

stjórnarinnar ....... AR . 

b. Til iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólahalds 

Tr w 

á Ísafirði, til sk 

  

    
   

   

  

c iðnaðarmannafó kólahalds 
d. iðnaðarmanna Í á Akranesi, til skólahald: 
e ttðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til kvöld- 

thalds FR . 
i armani nafélagsins í Vestmannaeyjum, til 

kvöldskólahalds 

Stvrkurinn til þessar: 

yfir ls rekstrarkostnaðar. 

Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu skýrslu 
um starf sitt. 

s. Til iðnaðarmannafél. á Siglufirði, tl skólahalds 
x 

1 
i 

h. Til idnadarmannafélagsins å Seydisfirdi, til kvold- 

6 skóla má þó ekki fara 

      

kka, til skólahalds 

  

i. Filiðnaðarmannafói. ! 

J- Til verklegs framhaldsnáms erlendis 

  

firumsjón lands- 

ostnaðar 

  

Cc. naður við próf löggiltra endurskoðenda, sbí 
lög nr. 9 1996 

Í. Fi kvennaskólans í Reykjavík 

a. Húsnæðisstys 
ra 

2000 

20500 

nåmsmey, sem ei 

  

1900 

"til sveitastúlkna . 1000 

  

Til kvennask á Blönduósi 

  

| hessir standa undir vfirumsión lands. Skóla ÞESSI steðiltid TIGN varumsIon bADCES- 

stjórnarinnar 

AN barnafræðsla:     I. Laun kennara 

2. í an farken 

3. Til farkenns 

sömu skilyrðu 

  1200 

900 

800 

6000 

5000 

000 

500 

685500 

638379 

10500 

1250



  

Flutt 

4. Styrkur til byggingar barnaskåla utan kaupstada 

di 5. Til fyrrveran barnakennara, eftir tillögum 

fræðslumálastjóra .....0..00 0 
6. Ráðskonukaup við heimavistarbarnaskóla ....... 

7. Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ ............ 

8, Til kennaranámskeiðs eða utanfara 

XIV, Unglinga- og alþýðuskólar: 

1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 
a Laun ..ss2rereeereeree HINIR 9950 

Þar af 700 kr. persónuleg launaupp- 

bót til núverandi skólastjóra. 

b. Til hannyrða-, leikfimi- og smiða- 
kennslu ....... BR 3000 

c. Önnur gjöld: 

I. Til kennsluáhalda . 800 

2. Til eldiviðar og ljósa ...... 2500 
3. Ýmisleg gjöld ...... . 3500 
4. Til vidhalds AR . 2000 

5. Til byggingar sundlaugar 

við skólann ............ 12500 

21300 
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) HAR 800 

2. Til héraðsskóla samkv. L nr. 32 1929: 

a. Rekstrarstvrkur 2.............. …. 100000 

b. Stofnkostnadur (bar af til Reykjanes- 

skåla 15000 kr.) ........ HI . 15000 

3. Til gagnfræðaskóla samkv. Il. nr. 48 1930 

4. Pil sagnfræðaskólans á Ísafirði samkv. 1., bygg- 

ingarstyrkur, lokagreiðsla .....000.2.0 0 

5. "Til Flensborgarskólans, samkv. lögum, byggingar- 

    > 

styrkir 2. IR 

6. Til gagnfræðaskóla Reykvíkinga ........... . 

7. Til unglingafrædslu utan kaupstada, samkv. 20. gr 

L. nr. 48 1930 .....0ereeerereeenrennekes er krene 

Par af til skóla Sigurðar Greipssonar í Hauka- 

dal 1000 kr. 
8. 

9. um 

I. 

  

NV. Húsmæðrafræðsla: 

1. Til húsmæðrad. við alþýðuskóla Þingeyinga 

9. THil húsmæðrafræðslu á Hallormsstað ........... 

Styrkir samkvæmt tölul. 12. eru bundnir því 

skilyrði hvor um sig, að alvinnumálaráðberra sam- 

bykki reglugerðir skólanna. 

Flyt   

kr. 

685500 
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145000 

70000 
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Flutt 
Til húsmæðraskólans á Laugalandi: 

a. Rekstrarstyrkur 20... 11000 

b. Byggingarkosinaður, lokagreiðsla .... 4000 

Til kvenfél. Óskar í Ísafjarðarkaupstað, til hús- 

mæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann öðr- 

um á Ísafirði eða í Ísafjarðarsýslu, að óbreyttum 
skilvröðum. 

Til húsmæðrafræðslu í Vestur-Skaftafellssýslu 

Til rafveitu á Hallormsstað, lokagreiðsla 

Til Staðarfellsskóla: 

I. Rekstrarstyrkur .............. … 3000 

2. Til byggingar rafveitu ........ . 2500 

Til húsmæðrafræðslu Árnýjar Filippusdótlur 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 

IL Laun ............ 

2. Annar kostnaður 

Þar af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.) 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemendanna 

eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef efni 
Þeirra leyfa, samkv. tilsk. 26. febr. 1872, 2. gr. 

Til blindravinafélags fslands 2.................. 

bar af 3000 kr. til ad annast kennslu blindra 
barna. 

Sundkennsla o. fl.: 

I. Til sundkennslu i Reykjavik ,............... 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og Í mánuð að haustinu og að 
lærisveinar tíkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis. 

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 

sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 

kenna öðrum sundkennurum björgunarsund 
ö. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en Í Rvík 

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar að 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsslyrknum nemur. 

4. Til þess að gera nyjar, steinsteyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 

Flyt   

kr. 

15000 

15000 

6000 

800 

9000 

5500 

2000 

12000 

39000 

300 

3600 

2400 

6300 

19300 

17000 

6500 

1874329
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Flutt 

menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt 

og kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt 

AÐ suse ennen ennen keen snne 

5. Til sundlaugar á Siglufirði ............... 

Til sjóvinnunámskeiðs .......0.0000 00 

Alvinnumálaráðherra táðslafar styrknum, að 

fengnum tillögum fiskifélags Íslands 

Til Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akureyri, 

til að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikn- 
ingu og tréskurði í þjóðlegum stíl .............. 
Til Helga Tryggvasonar, til hraðritunarkennslu 

Til Björns Jakobssonar á Laugarvatni, til íþrótta- 

kennslu og leikfimiprófs, samkv. 1. nr. 24 1932 

Til menningar- og fræðslusambands alþýðu 

Til íbróttasambands Íslands .......0000. 

enda sé styrknum varið til leiðbeiningar um félags- 

lega starfsemi í íþróttamálum og kennslu í íþrótt- 

um. 
Til íbróttafélaga: 

1. "Til Knattspyrnufélags Reykjavíkur 

9. "Til Íþróttafélags Reykjavíkur ......... 
3. Til íþróttafélaga í Vestmannaeyjum .......... 

4. Til Íþróttafélags Ísafjarðar ............... 

5. "Til íþróttafélags á Seyðisfirði 

6. "Til íþróttaskólans á Álafossi ............ 

7. Til íþróttaskóla Jóns Þorsteinssonar 

8. Til Glimufélagsins Ármanns ................ 

9. Til ibråttafélaganna i Hafnarfirdi, samkv. til- 

lögum ibråttaråds Hatnarfjardar .......... 

Til skåksambands Íslands 22.00.0000. 
Til íþróttavallar á Laugarvatni ............ 

Til Axels Helgasonar, tl að gera upphleypt kort 

af Íslandi 2000... seeeeeeeeere0 A 

Til Snorragarðs í Reykholti ................. 

Til „Skrúðs“ á Núpi co... A 

Til greiðslu vaxta og afborgunar af láni til stú- 

denlagarðsins, síðari greiðsla 

Samtals B.   

kr. 

6300 

10000 

9000 

1000 

1000 

900 

500 

500 

200 

200 

1000 

500 

kr. 

1874329 

21300 

2000 

600 

800 

9600 

2000 

8000 

6000 

1600 

1000 

2000 

1000 

1000 

14000 

1939229 
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15. gr. 

Til visinda, båkmennta og lista er veitt: 

  

Landsbókasafnið: 

a. Laun seen never enene 
b. Launabéåt til 2. bókavarðar 

c. Til aðstoðar ............ 

d. Til bess ad kaupa bækur og handrit og til bókbands 

Þar af 1260 kr. til kaupa á handritasafni Hannesar 

Þorsteinssonar. 

  

e. Til þess að semja spjaldskrá .........00000..... 

f. Til þess að semja og prenta skrá um handrit ...... 
g. Til ritaukaskrár ...........0000. 00 

h. Til Finns Sigmundssonar, til að gera skrá um efni 

islenzkra blaða og handrita, enda sé skráin eign 

Landsbókasafnsins ......000. 

1. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............... 

| Húsaleiga 22... rrvne 

k Ýmisleg gjåld ss 

Þjóðskjalasafnið: 

A. Lam rnnne 
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar 

skjala og adstodarmanns .................. 

c. Ymis gjåld ss eee 
d. Til Björns K. Þórólfssonar, enda vinni hann við 

safnið 

Þjóðminjasafnið og verndun fornminja: 

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) 

b. Til aðstoðar, eftir reikningi 

c. Til þess að útvega forngripi 
d. Til áhalda og aðgerða lllllllld0 

ce. Til rannsókna og ferðakostnaðar 

f. Til viðgerðar á Hólakirkju c.....0..00 

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. 

Nátlúrufræðifélagið: 

a. Tillag ......... SR I 
b. Til aðstoðarmanns: .......0. AR 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé til 
sýnis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku. 

    

Landsbókasafnshúsið: 

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 
b. "Tit viðhalds og áhalda ....0..000. >» 

c. Fyrning (sjá 20. gr.) ........   

20500 

1000 

1200 

16200 

800 

2400 

900 

1950 

5000 

2000 

3000 

5900 

2500 

1500 

1200 

800 

500 

2000 

1400 

7500 

5800 

3099 

kr. 

51460 

14950 

12000 

3400 

16939 

98749



  

kr. kr. 11. júní 

Flutti ... . . 98749 

  

6. Til kaupstaðarbókasafna, gegn eigi minna tilla úr 

bæjarsjodi og sýslusjóði 2... A 1800 

í. ÁAukastyrkur tl álta bókasafna 

  

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi hafi bókavörzlu með 

a. m. k. 2000 kr. laun: Sstuðulsuppbótar 2000    

   

  

    

     

skildu, að Guð- 

t hafi þar 

b. "Til bókasafnsins å Isa fi 

mundur Gislason Haga 

vorzlu med a. m. k 300 

    

ulsuppbåtar eee Eee 2500 

c. Til amisbåkasa i 2500 

d. Til bókasafns 2500 

e. Til bókasafi I 000 

f. "til iðnbókasafnsins í 1000 

g. Til båkasafns Siglufjart 1000 

  

h. Til båkasafns Vestmannaeyj 

  

13800 

8. Ti 5000 

9. Til 1500 

10. Til gegen tvö 

    

  

    

li. 100 

12 lesslotu 
1000 

13 lesstofu 100! 
id, Oil lesstofu 

500 

tð. Til sýslul rå j 3000 
16. 7 500 
17. Ti 300 

IS. r nda 

2000 

      

1 

1000 

20 9030) 

21. 1400 
22. S00 

23 kul 
2100 

24 
abók 

1000 

1000 

1000 

iafn- 

  

8000 

trenntamála-   reikning: 

  

Alþingis. 

Flyt | 153049
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Flutt 
Til leiklistarskóla Soffíu Guðlaugsdóltur .............. 

Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti jafn- 

miklu framlagi frá Akureyrarkaupstað .............. 
Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minnsta kosti jafn- 

miklu framlagi frá Ísafjarðarkaupstað .............. 

Til norræna félagsins ........2022 0200 sennnns 

Til blaðamannafélagsins, til móttöku erlendra blaða- 

MANNA 20... kr ks kne 
Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr. 

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur ........0.00.... 

Til hljómsveitar Reykjavikur ....0.00202 00 

Til Páls Ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikur- 

um og barnakennurum utan Reykjavíkur og guðfræði- 

nemum háskólans ókeypis kennslu í orgelleik, tóni, 

hljóðfræði og söngstjórn í kirkjum og barnaskólum 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar, til hljómlistarnáms .... 

Til Guðmundar Matthíassonar, til hljómlistarnáms .... 

Til Eggerts Stefánssonar söngvara 200... 

Til karlakórs Reykjavíkur, vegna utanfarar á árinu 1937 

Til Sigurðar Skúlasonar, til ókeypis kennslu í fram- 

sagnarlist, og sitja kennarar fyrir öðrum ............ 

Til Jóns Leifs tónskálds .„......0%2%0 00 

Til sambands íslenzkra karlakóra „20.00.0000. 

Stvrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en 

500 kr. til hvers ......2..000 0000 

Til Einars Ól. Sveinssonar, til ritstarfa ............... 

Til Boga Ólafssonar, til framhaldskennslubókar í ensku 

Til séra Eiríks Albertssonar, ritstyrkur .............. 

Til Kristjáns Albertsonar, til ritstarfa ................ 

Til dr. Matthíasar Jónassonar, til þess að semja bók um 

heimilisuppeldi .........0. 00 

Til Jóhannesar úr Kötlum .........%.0000 00 

Til Guðmundar Finnbogasonar, tiltitstarla ........... 

Til Árna Pálssonar prófessors, til ritstarfa ............ 
Til Þorkels Jóhannessonar, til ritstarfa .............. 

Til Leifs Ásgeirssonar, til vísindastarfa ......0........ 

Til séra Jóns Thorarensens, bl ritstarfa .............. 

Til Tomasar GuSmundssonar skålds .................. 

Til Jóns Magnússonar skálds .....0.0000 

Til Halldórs Helgasonar skálds .............. 

Til Gísla Ólafssonar frá Eiríksstöðum ................ 

Til Þorsteins Þ. Þorsteinssonar rithöfundar .......... 

Til Valdimars Jóhannssonar kennara, tilað semja skóla- 

sögu Íslands ......00000.... ever 

Til Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu) ................. 

Til Elínborgar Lárusdóttur, til ritstarfa .............. 

Til dr. Jóns Stefánssonar .....0..0   

kr. kr. 
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1000 

300 
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2000 

1000 

1200 

1500 

1000 

500 

1000 

1000 

100 

400 

1200 
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900 

500 

600 

1000 
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Flutt .... 
Til dr. Jóns Dúasonar, til undirbúnings á útgáfu rita 

hans .......000000 00 e rese rresrerrrreee 

Til Helga Guðmundssonar kennara frá Austmannsdal, 

til þjóðsagnasöfnunar .......200000 00 

Til Jóhanns Sveinssonar, til vísnasöfnunar ............ 

Til Þorsteins Bjarnasonar frá Háholti, til örnefnasöfn- 

unar Og ritstarfa .......02.. 0 

Til Jóhanns Hjaltasonar, til söfnunar þjóðlegra fræða 

Til Margeirs Jónssonar, til örnefnasöfnunar .......... 

Til Höskuldar Björnssonar málara, byggingarstyrkur 

Til Kristins Péturssonar málara .......0.00 0... 

Til Bjarna Guðjónssonar myndskera .....00...0. 

Til Sigurðar Sigurðssonar, námsstyrkur .............. 

Til Gunnlaugs Blöndals målara ................… 

Til Eggerts Guðmundssonar málara ......0.......0... 

Til Einars Markans söngvara .......0. 00. 

Til Sigurðar Skagfields söngvara ....0.000. 

Til Guðmundar Kristjánssonar myndskera ............ 

Til Hallgríms Valdimarssonar, í viðurkenningarskyni 

fyrir störf hans í þágu leiklistarinnar ................ 

Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna: 

a. Föst laum .......0.00 2000 nrrnrenen 

b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar 

Til Steins Dofra, til að vinna að riti sínu „Ættir Íslend- 

INGA“ 0 eres 

Styrkurinn veitist gegn því, að ritið verði eign lands- 
bókasafnsins, að höfundi látnum. 

Til Guðbrands Jónssonar, til að semja miðalda menn- 
iNgaArSOgU sees rese ennen rsnre 

Til jóklamælinga ........2.00 0 

Til listasafnshúss Einars Jónssonar ......00%2.0 0... 

Þar af fyrning 711 kr. (sjá 20. gr.). 

a. Mil Einars Jónssonar myndhöggvara .............. 

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 

stundir á viku. 
b. Til sama, til aðstoðar .......000002 00 

Til búnaðarbanka Íslands, fimmta greiðsla vaxta og af- 

borgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgríms Jóns- 

sonar og Jóns Stefánssonar, með þeim skilyrðum, er 
segir í 57. lið 16. gr. fjárlaga 1934 ............ IR 

Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 1928 

Til eflingar menningarsambandi við Vestur-Íslending: 

Samtals ....   

kr. 

5000 

1000 

5000 

1000 

kr. 

205199 

3000 

750 
500 

300 

400 

500 

2000 

1000 

1000 

1200 

1200 

1000 

1000 

1200 

300 

500 

6000 

1200 

1800 

600 

3711 

6000 

3300 

5000 
3000 

251660 
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9. 

10. 

11. 

12. 

16. 

17. 

184 

16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 
  

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum ........ 

segn tvöföldu framlagi frá bæjar- og sveitarfélögum, 
enda sé ríkisstjórn heimilt að krefjast þess, að unnið 

sé að í við framkvæmdir Ívrir ríkissjóð og þar at 

til Suðurlandsbrautar 150000 kr. Ennfremur sé það 

skilyrði fyrir framlagi, að hlutaðeigandi bæjar- eða 

sveitarfélag verji eðlilegri fjárhæð, að dómi ríkisstjórn- 

arinnar, til verklegra framkvæmda auk atvinnubóta- 

fjárins. Ríkisstjórninni er heimilt að verja 25 þús. krón- 

um af þessari upphæð til atvinnubóta fyrir konur, sem 

hafa fyrir heimili að sjá, enda leggi bæjar- og sveitar- 
félög jafnmikið fram á móti. 

Til búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbúnaðar- 

ráðherra fjárhagsáætlun félagsins ..........0...0..... . 
Til búnaðarfélags Íslands, til kynnisferða bænda 

Til nýybyla og samvinnubvggða ........... 

Til sandgræðslu ...........00 

Til sandgræðslu í Höfnum, fyrsta greiðsla af þremur 

Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum: 

a. Jarðabótastyrkur „....... SIR 

b. Til verkfærakaupasjóðs ..............…. 

Til búfjárræktar samkv. I. nr. 32 1931 

Til bygginga í sveitum: 

a. Til byggingar- og landnámssjóðs 

b. Bvggingarstyrkir ................… 

Til jarðakaupasjóðs (afgjöld þjóðjarða) ........ 

Tillag til kreppulánasjóðs .......00..0. 

Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna: 

a. Samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 71 1931 

bh. Af tekjum tóbakseinkasölt .............. 

Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að 

Til garðyrkjufélags Íslands ............. 

Til skógræktar: 

a. Latin 2... n engene enee 

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 

mundsens. 

b. Til skóggræðslu ................. 

c. Til skógræktarfélags Íslands ............. 

d. Til skógræktarfélags Eyfirðinga ............. 

e. Til Rakelar Þorleifsson línræktarkonu ......, 

Tillag til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu, samkv. Í. 

nr. 68 1918 og I. nr. 10 1926 20.00.0000. 

Til framræslu við Eyrarbakka .......   

kr. 

580000 

60000 

200000 

125000 

100000 

80000 

10800 

25000 

2000 

1000 

900 

kr. 

500000 

200000 

2000 

155000 

31000 

6000 

640000 

62000 

325000 
10000 

250000 

180000 

12600 

400 

38800 

1000 

9000 

2451800



19. 

20. 

185 

  

Flutt 

Til áveitufélags Ölfusinga, styrkur til að nota skurð- 

gröfu við framræslu á Ölfusforunum, samkv. V. kafla 

jarðræktarlaga ......00.2000 0. nn 

Til fyrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts 

Til annara fyrirhleðslna: 
a. Við Kaldaklifsá undir Austur-Eyjafjöllum ........ 

b. Geirastaðakvísl í Norður-Múlasýslu .......... 

Cc. Skaftá hjá Hólmi ......00%.0 00. 

Styrkir þessir skulu veittir gegn a. m. k. þriðj- 

ungs framlagi annarsstaðar að. 

Til flóðgátta við Rangá vegna Safamýrar, “3 kostnaðar, 

síðari greiðsla .........0.2.00. 0. .n nr 
Til dýralækna: 
a. Laun handa 5 dýralæknum ......00%00 0000... 

b. Til Ásgeirs Einarssonar dýral., utanfararstyrkur til 
að kynna sér loðdýrasjúkdóma ......000000000.0.. 

c. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ........ 
d. TilGuðmundar Andréssonar, til þess að stunda dýra- 

lækningar í Skagafirði, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

arsstaðar að .........0.220 0. enkkenene 
c. Til Ágústs Jónssonar, Hofi, til þess að stunda dýra- 

lækningar ......2.20.0 20. nsknrne 

f. Til Halldórs Jónssonar, til að stunda dýralækningar, 

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að .......... 

Til Eggerts Magnússonar, til þess að stunda dýra- 
lækningar við Gilsfjörð, gegn jafnmiklu framlagi 

annarsstaðar að .......2.2000 0 

h. Til Ásgeirs Guðmundssonar í Æðey, til þess að 

stunda dýralækningar við Ísafjörð, gegn jafnmiklu 

framlagi annarsstaðar að ......20000 0 

i. Til Brands Einarssonar, til þess að stunda dýralækn- 
ingar í Mýrdal, gegn jafnmiklu framlagi annarsstað- 

ar AÐ 2000. ener esergne 

j. Til Braga Steingrimssonar, til bess ad stunda dyra- 

lækningar i Rvik og någrenni, eftir fyrirmælum råd- 

herra 2... kk ren nrrene 

k. "Til Þorvarðs Egilssonar, til þess að stunda dýralækn- 

ingar í Vestmannaeyjum, gegn jafnmiklu framlagi 

annarsstaðar að ........00 000 

I. Til Ólafs Guðmundssonar, til þess að stunda dýra- 
lækningar á Akranesi, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

arsstaðar að ..........2.000 
m. Til Valdimars Stefánssonar, til þess að stunda dýra- 

lækningar í Austur-Skaftafellssýslu, gegn jafnmiklu 

ga
 

framlagi annarsstaðar að 2....000000 00. 

n. Til Guðbrands Hlíðar, til dýralækninganáms, enda 

kynni hann sér loðdýrasjúkdóma ......0....00.0..   

kr. kr. 

2451800 

6000 

50000 

2500 

1500 

2500 
6500 

1500 

19000 

1000 

700 

400 

300 

300 

200 

100 

150 

1200 

500 

150 

150 

1500 

25950 2518800 
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Flutt 
0. Til Ásgeirs Þ. Ólafssonar, utanfararstyrkur til að 

kynna sér loðdyrasjúkdóma 

Til bú rei kningask rilstofu 

Til kláðalækninga . 

Til rannsóknarstofu atvinnuveganna: 

a. Iðnaðardeild AR . 15000 

b. Landbunadardeild . 21200 

c. Fiskideild ....... 26000 

d. Sameiginlegur kostn: dur . 25000 

Frá dregst: 

a. Tekjur af matvælaeftirliti að frádregnum 

kostnaði .......... . 30000 

b. Tekjur af vörur: innsóknum . . 6000 

c. Tekjur af happdrætti 17000 

Rekstrarhalli 

Til veðurstofu Íslands: 

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa 

b. Til aðstoðar ...... 

c. "Mil veðurathugana utan Reykjavíkur. áhalda o. fl. 

d. Til veðurskeyta o. fl. 

e. "il loftskeytatækja ....... 

f. Til kaupa á Toftskeytatæki 

sg. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 

h. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl 

  

Ralmagnseftirlit ríkisins 

a. Laun vere. 13000 

b. Annar kostnadur . 12000 

Tekjur 

Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum 
Til landmælinga HR 

Til fiskifélagsins, enda. samþyk ki tvinnumálaráðu- 

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um 

á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks … 

Kostnaður vegna laga nr. 61 1932, um lax- og silungs 

VEIÐI 2... . . 

Til klaksjóðs, samkv. I. nr. 36 1937 
1 Til loðdýraræktar, samkv. I. nr. 38 19: 

  

í H SW
 

Fil bess ad annast birting ólvarpaðra veðurfregna 

verstöðvum landsins ...... 

Til ræktunarvegar í Vestmannae vjum 

Laun yfirmatsmanna o. fl.: 

a. 5 fiskiyfirmatsmanna 

b. Eaun 4 ullarmatsmanna 

Flyt   

kr. 

25950 

1000 

117200 

55000 

25000 

20000 

25100 

kr. 

2518800 

26950 
3000 
S000 

64200 

VE 
10900 

  

70000 

10006 

5000 

17500 

5000 

3000 

2841950
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Flutt 

c. Laun 3 kjölmatsmanna … 

d. lýsismalsmanns, samkv. Í. nr. 42 1953 

e. Ferðakostnaður vfirmatsmanna .. eee REE 

f. Launauppbót tl fiskivfirmatsmannsins i Vest- 

mannaeyjum 

  

     
      

Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra: 

a. Laun skipaskoðunarstjóra, enda hafi hann eftirlit 

með skipum ríkisins án sérstaks endurgjalds 

Til skrifstofukostnaðar 

c. Þóknun til eftirlitsmanna sn 

Ferðakostnaður skipaskoðunarstjóra og ettirlits- 

    

  

manna, allt að 

38. Til fiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndunum, segn tvö- 

földu fjárframlagi annarsstaðar að 
39. Til hanns 

    

     
    

    

        

1SS0Na1 ngarmeistara, til að 

hefir fundið upp 

sa um fiskimatsstjóra 

     
smíða eldavél, er h: 

#0. Kostnaðui 

41. Til iðnsam! 

Ti a 

Jónssona1 Mosdal, til þess að halda 

námskeiðum í tréskurði og heimilis- 

heimilisiðnaðarfélas 

    

4. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að eflingu 

  

heimilisiðr BI 

15. Tri Hel ” „til þess að undirbúa matreiðslubók 

         til leiðbei um meðferð og malreiðslu islenzkra 

jurta . . 

” Arndisar Þorsteinsdóltur garðvyrkjukonu 

Guðrúnar Finnsdóttur 

Páls Þorsteinssonar, Steindórsstóðum A 

I ' Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, ul þess i 
      

  

   

handavinnu kvenna 

veita 

tur-Húnavatnssýslu 

    vesti      

    Til kve gasamb: 

Mil sambands breiðti BR a 

58. Til sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að halda 

uppi námskeiðum fyrir húsmæður og húsmæðraefni 
lands     59. Til kvenréltindafélags Í 

60, Til Tandssambands bænda 

61. Til vinnumiðlunai 

62, Til mæSrastyrksnefndar 

Flyt   

kr. kr. 

25100 2841950 

2950 

2400 

12000 

500 
12550 

6000 

9000 

3000 

1600 

29600 

10000 

1000 

12000 

6500 

1000 

900 

500 

300 

1000 

100 

300 

400 

400 

100 

100 

100 

2500 

100 

900 

15000 

2000 

2968900 
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64. 

66. 

67. 

68. 
69. 
70. 

72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

79. 
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Flutt 
Til vörumerkjaskrásetjara .........000.00 0... 

Handa ungmennafélagi Íslands, til eflingar íþróttum, 

skóggræðslu og bindindi ..............0.000 0000... 
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig fénu 

er varið. 
Til ungmennafélaga, til þess að koma upp gufubað- 

stofum, þó ekki yfir 400 kr. í stað .................. 
Til bandalags skáta ........00.0...00. 0. 

Til dýraverndunarfélags Íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi ..............000 0. 
Til loðdýraræktarfélags fslands ...................... 
Til fiskiræktar ..............0.0 0000 

Húsameistari ríkisins: 

a. Laun (þar af persónuleg launaviðbót 2400) ...... 

Þ. Skrifstofukostnaður „..............0...... 18000 
Þar frá dregst: 

Tekjur af teikningum, sem húsameistari 

lætur gera, 25% af venjulegum taxta húsa- 

meistara ...........0.0.0 00 10000 

Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa, 
segn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 
Til skuldaskilasjóðs útvegsmanna 

Til mjólkurbúa 
Til iðnlánasjóðs 
Til frystihúsa ............0.0.0 0. 
Til Fiskveiðasjóðs Íslands samkvæmt lögum .......... 
Kostnaður við eftirlit með opinberum sjóðum 

Kostnaður vegna mæðiveikinnar: 

A. Til varnar útbreiðslu veikinnar: 
I. Verðir ........... 108000 

2. Girðingar ..........0 00. 90000 

3. Annar kostnadur ....................… 70000 

4. Kostnaður við rannsóknir ............ 50000 

Frá dregst: 
a. Frá Þbjargráðasjóði ................... 18000 

h. Frá héruðum  .......0.. 54000 

B. Til studnings bændum å mædiveikisvædinu: 

1. Til ad styrkja bændur ...........0. 0. 

2. Nefndarkostnaður ..........000000 0 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

Gjöld seen eee eenee 50000 

Tekjur .......20.0000 0 50000   

kr. kr. 

2968900 

1600 

6000 

1200 

400 

1000 

2000 

5000 

8400 

8000 

16400 

5000 

160000 

52000 

22500 
36000 

60000 

1200 

3518000 

102000 . 
216000 

380000 

5000 

385000 

3940200



80. 

81. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

189 

  

Til heimssýningar í New York, síðari greiðsla, 

miklu framlagi annarsstaðar að 

Til Guðmundar Hávarðssonar, upp í halla, er 

við flutning símastaura í landsþarfir, vegna atvika, er 

hann átti ekki sök á 

Samtals   
  

17. gr. 

Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt: 
  

Kostnaður við berklavarnir: 

a. Styrkur til berklasjúklinga 

b. Annar kostnaður 

kr. kr. 

Flutt 3940200 

gegn jafn- 
62500 

hann beið 

200 

1003209 

kr. kr. 

675000 

15000 

690000 

Styrkur til sjúklinga samkv. bráðabirgðaákvæði í lög- 

um nr. 78 fra 1986 22.00.0000. krree 

Gjöld samkv. I. nr. 39 frá 1935 um afstöðu foreldra til 

óskilgetinna barna ......000. 00... ekte tr rr rer 

sjóm: annafélaganna 
Til alþýðutrygginga . 

Til styrktarsjóðs verkamanna- og 

í Reykjavík 

Til mæðrastyrksnefndarinnar, til sumarheimilis mæðra 

í Hveragerði ......2000.
 nn kk kr ktr teens 

Til barnaheimila og barnaverndar, eftir ákvörðun ráð- 

herra 

Þar af til sumarheimilis barna á 

Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ 

Til sjúkra- og styrktarsjóðs vilavarða 

Til slysavarna 

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um st tarfsemina. 

Til þess að hjálpa nauðstöddum Íslendingum erlendis 

Til stórstúku Íslands. til bindindisstarfsemi 

Þar af til bindindisfélaga í skólum landsins 3500 kr. 

Til áfengisráðunautai 

Til stórstúku Íslands: 

Styrkur til húsbyggingar. 

Til sjúkrasjóðs Fellshrepps 

Til sjúkrasjóðs Hofshrepps 

Til sjúkrasjóðs Súgfirðinga 20.00.0000. 

Til stvyrktarsjóðs verkiýðstél. í Flatey á Breiðafirði 

Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi 

Til stvrktarsjóðs verklý ðsfélagsins á Patreksfirði 

Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri 

Akurey ri 1000 kr. 

fimmta greiðsla af tíu 

Flyt   

300000 

2000 

545000 

1000 

1500 

15000 

1500 

1000 

8000 

1000 

20000 

3000 

15000 

300 

300 

300 

200 

300 

200 

300 

1611900 

1938 

89 
11. júni
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89 
11. juni 

27. 
28. 
29. 
30. 

190 

  

Flutt 
Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Líkn í Ögurhreppi . 
Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Hjálp í viðlögum i 
Reykjarfjarðarhreppi .......0000. 
Til sjúkrasjóðs hjúkrunartélags Ólafsvíkur 
Til starfsemi Rauðakrossins ..........00.0.. 
Til ekknasjóðs Vestmannaeyja .......00000 

Fjárveitingarnar undir 15.--26. tölul. eru bundnar því 
skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi annars- 
staðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla um 
starfsemina. 
Til hælisins á Sólheimum, byggingarstyrkur 
Til gamalmennahælis á Ísafirði ................ 
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði 
Til gamalmennahælis í Hafnarfirði 

Samtals   

kr. k r. 

1611900 

150 

150 

300 

1000 

800 

1500 

1000 

1000 

1000 

1618800 

 



Til eftirlauna og styrktarfjår er veitt 

Samkvæmt eftirlaunalögum: 

a. Embættismenn MR … 

b. Embættismannaekkjur og börn FI 

c. Prestsekkjur A BN 

d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1928 

c. nr. öl 1921 

da. 

11. júní 

  

2660,00 

1000 , 00 

1000,00 
1000,00 

1000,00 

1200,00 

3403,19 

600,00 

500,00 

1826,67 

1000,00 

600,00 

2000,00 

535,00 

1328,00 

Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 

Embættismenn: 

I. Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti 

2. Björgvin Vigfússon, fyrrv. sýslumaður 

3. Einar Þorkelsson, fyrrv. skrifstotustj. 

alþingis 2... 

4. Gísli Pétursson læknir 

5. Guðmundur Björnsson sýslumaður 

6. Guðmundur Hannesson prófessor 

7. Guðm. Sveinbjörnsson fyrrv. skrifst.sti. 

S. Halldór Steinsson læknir .............. 

9. Jón Jónsson læknir . venne 

10. Magnus Torfason, fyrrv. syslumadur 

11. Olafur Finsen læknir 

12. Sigurdur Magnusson læknir . 

13. Sigurdur Thoroddsen fyrrv. yfirkennari 

14. Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir 

15. Th. Krabbe, fyrrv. vitamálastj 

16. Þorvaldur Pálsson læknir 

Embættismannaekkjur 

1. 

2. 

3. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

og børn: 

Aðalbjörg Sigurðardóttir 

Anna Gunnlaugsson .......... 

Anna 

Anna 

kr., auk 

í ómegð 

Ásta Einarson 

Ásta Hallgrímsson 

Christophine Bjarnhéðinsson 

Dómhildur Jóhannesdóttir 

Erica Gíslason 

Guðlaugs Magnúsdót tir 

Harriet Jonsson 

Hrefna Einarsdóttir . 

Ingileif Snæbjarnardóttir A 

Jenny Forberg ......... 

Kristín Vídalín Jacobson 

Kristin Þórarinsdóttir læ knise kkj: i 

Jónsson, ekkja Kl. Jónssonar 

Þorgrímsdóttir læknisekkja, 600 

100 kr. með hverju barni henna 

Flyt 

300,00 

1200,00 

900,00 

150,00 

900,00 

600,00 

600,00 

1200.00 

1200,00 

1000,00 

2000.00 

150,00 

600.00 

100,00 

600,00 

600,00 

100,00 

13100,00   

kr. kr. 

63480,49 

17038,28 

60632.04 

2500,00 

5160,00 

94810,81 

19952,86 

19952,86  94810,81 

95
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89 

11. júni 

d. 

  

192 

Flutt 13100,00 

17. Magnea Ásgeirsson ................. 200,00 
18. Margrét Árnadóttir ............. … 150,00 
19. Margrét Björnson ................... 1000,00 
20. Margrét Lárusdóttir læknisekkja ...... £00,00 

21. Margrét Þórðardóttir læknisekkja, 600 
kr., auk 100 kr. með hverju barni í ómegð  1200,00 

22. Martha Þorvaldsson læknisekkja ..... 340,00 
23. Ragna Gunnarsdóttir læknisekkja ..... 600,00 
24. Ragnheiður Jónasson sýslumannsekkja 800,00 
25. Rannveig Tómasdóttir ............... 600,00 
26. Sigridur Blåndal .................... 300,00 
27. Sigríður Finnbogadóttir „........... 800,00 
28. Sigríður Fjeldsted ................... 450,00 
29. Sigríður Hjaltadóttir Jensson ..... … 400,00 
30. Sigríður Jónsdóttir læknisekkja ....... 400,00 
#1. Sigrún Bjarnason ................... 600,00 
#2. Soffia Guðmundsson ................. 2000,00 
33. Soffia Hjaltested ..................... 600,00 
34. Susanna Friðriksdóttir Erlendsson .... 500,00 
35. Theodéra Thoroddsen ............... 800,00 
36. Þórunn Hafstein sýslumannsekkja .. 400,00 
#7. Þrúður Ingibj. Jónsdóttir ........... 300,00 

Uppgjafaprestar: 
I. Árni Þórarinsson prófastur „.......... 280,00 
2. Ásmundur Gíslason prófastur ........ . 385,00 
3. Bjarni Einarsson pråfastur ............ 780,00 
1. Bjarni Porsteinsson ............. 4. 295,00 

5. Einar Pálsson ................. … 430,00 
6. Einar Thorlacius próf. .......... re 350,00 
7. Gísli Einarsson ................. 4. 295,00 
8. Hallgrimur Thorlacius ............... 295,00 
9. Helgi P. Hjálmarsson ............. . 475,00 

10. Ingvar Nikulásson 2... 385,00 

11. Jón Árnason 2... 445,00 

12. Jón Finnsson „00... 0. 385,00 
13. Kjartan Kjartansson ................ 400,00 
14. Kristinn Danielsson ................. 520,00 

15. Magnus Bjarnarson pråf. ............ 355,00 

16. Matthias Eggertsson ................. 465,00 

17. Pálmi Þóroddsson ........0. 265,00 

I8. Sveinn Gudmundsson ............... . 445,00 

19. Þórður Ólafsson ...c00000 370,00 

20. Þorvaldur Jakobsson .....000 1275,00 
21. Þorvarður Þorvarðsson próf. 20... 475,00 

Prestsekkjur: 

1. Anna Stefánsdóttir ................... 200,00 

2. Åstridur Petersen ..................…. 200,00 

Flyt .. 100,00   

kr. 

19952,86 

26240,00 

9370,00 

55562,86 

kr. 

94810,81 

94810,81



e. 

Flutt 

3. Auður Gísladóttir .....000.0. 0... 

4. Bergljót Blöndal ......0.0..0000 0... 

5. Björg Einarsdóttir frá Dvergasteini .... 

6. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ..... 

7. Björg Jónsdóttir frá Vallanesi ......... 

8. Guðbjörg Guðmundsdóttir ............ 

9. Guðbjörg Hermannsdóttir ............ 

10. Guðfinna Jensdóttir .............. 

Ii. Guðný Þorsteinsdóttir ............. … 

12. Guðríður Helgadóttir ........00.0..... 

13. Guðríður Ólafsdóttir ......0...0...... 
14. Guðrún J. Jóhannesdóttir ............. 

15. Guðrún S. Jónsdóttir ......... 

16. Guðrún Pétursdóttir . HI 

17. Guðrún Sigurðardóttir ........... … 

18. Gudrun M. Sveinsdåttir .............… 

19. Guðrún Torfadóttir ......000..0.0 0. 

20. Helga Ketilsdóttir .......0.00....... 

91. Helga Skúladóttir ......00.00.%. 0... 

29. Hlíf Bogadóttir .......00.00000. 0... 

23. Ingibjörg Magnúsdóttir ..............… 

24. Jakobína Sigurgeirsdóttir ............. 

25. Jóhanna Magnúsdóttir prófastsekkja 

26. Kirstin Pétursdóttir 2...0..00... 

27. Líney Sigurjónsdóttir 20.00.0000... 

28. Margrét Jónasdóttir .....2..0.0..... 

29, Margrét Sigurðardóttir prófastsekkja 

30. Sigríður Halldórsdóttir Jónsson ...... 

31. Sigríður Helgadóttir .....0..0..%...... 

32. Sigríður Jóhannesdóttir ........0..... 

33. Sigríður Jónasdóttir frá Melstað ...... 

34. Sigríður Kjartansdóttir, 800 kr. auk 300 

kr. með hverju barna sinna .......... 

35. Sigríður Þórðardóttir ........0....... 

36. Sigurlaug Knudsen ......00.0000. 0... 

37. Sigrún Kjartansdóttir ......0.00....... 

38. Steinunn Eiríksdóttir Stephensen ...... 

39. Steinunn Pétursdóttir ............ … 

40. Valgerður Kr. Guðmundsdóttir ....... 

41. Vilborg Jónsdóttir 20.00.0000... 

42. Þóra Jónsdóttir ......0200000 0. 

43. Þórhildur Sigurðardóttir ...... 

Kennarar, kennaraekkjur og börn: 

1. Aðalbjörg Steinsdóttir ..... HI 

9. Anna Ásmundsdóttir 2................… 

3. Ásdís Þorgrímsdóttir ................… 

4. Ásta Magnúsdóttir kennaraekkja ..... 

Flyt 

  

100,00 
300,00 

200,00 

200,00 
500,00 
300,00 
400,00 

181,70 

300,00 
173,56 
282,00 
164,26 

500,00 
250,00 

300,00 

181,07 
300,00 

300,00 

300,00 

227,06 
300,00 

157,90 
157,44 
300,00 

300,00 

500,00 

300,00 
500,00 

300,00 
300,00 
300,00 

146,71 

2000,00 
144,00 

300,00 
300,00 
200,00 
300,00 
135,37 
300,00 
217,28 
300,00 

500,00 

300,00 

300,00 

200,00 

1300,00 

  

  

kr. 

55562,86 

13518,35 

69081,21 

kr. 

94810,81 

94810,81 
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11. júní



11 

1938 

89 
juni 

=
 

>
 

19. 

U
t
e
 

194 

Flutt 
Brynjólfur Þorláksson söngkennari 

Cathinka Sigfússon 

Einar Hávarðsson 

Elísabet Jónsdóttir 

Guðbjörg Kristjánsdóttir 

Guðmundur Björnsson 

Helga Finnsdóttir HR 

Hólmfríður Gísladóttir kennslukona 

Ingivaldur Nikulásson kennari 

Jóhann P. Pétursson kennari 

Jón Strandfeld IR 

Jósep Björnsson fyrrv. skólastjóri 

Lárus Rist kennari .......... 

Páll Halldórsson skólastjóri 

Ragnheiður Guðjónsdóttir 

Ragnheiður Torfadóttir 
Rigmor Ófeigsson, 800 kr. og 100 kr. með 
barni hennar til 16 ára aldurs 

Sigurður Sigurðsson 

Sigurjón Rögnvaldsson 

Steinunn Frímannsdóttir 

Viktoría Bjarnadóttir 

óstmenn, póstar og ekkjur þeirra: 
Álfheiður Blöndal, ekkja Kristjáns 
Blöndals póstafgreiðslumanns 
Anína Artinbjarnardóttir 
Baldur Eyjólfsson póstur 

Björn Jónsson póstur A 

Björn Jónsson Vestfjarðapóstur 
Böðvar Jónsson póstur .. 

Edvald Eyjólfsson póstur 

Eiríkur Sigfússon póstur ... 

Elíeser Eiríksson IR 

Elínborg Vigfúsdóttir, ekkja Einars Run- 
ólfssonar póstafgreiðslumanns 
Friðrik Jónsson póstur . . 

Guðbjörg Ólafsdóttir, ekkja G. Krist- 
jánssonar pósts ........ 
Guðm. Kristjánsson póslur. 

Guðmundur Ólafsson póstur 
Halla Árnadóttir póstsekkja 

Halldór Benediktsson póstur 

Halldór Ólafsson póstur ..... 

Hedvig Blöndal, ekkja Óla Blöndals póst- 

ritara, 300 kr, auk 100 kr. með hverju 
barni Í Ómegð .,..............…. 
Jóhanna Þ. Jónsdóttir póstsekkja 

Flyt 

  

1500,00 

1290,00 

600,00 

150,00 

300,00 

1200,09 

300,00 

1200,00 

500,00 

300,00 

500,00 

150,00 

1577,14 
600,00 

1000,00 

300,00 

100,09 

900,00 

100,00 

200,00 

150,00 

150,00 

300,00 

200,00 

300,00 

300,00 

200,00 

100,00 

500,00 

200,00 

200,00 

100,00 

150,00 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 

200,00 

200,00 

500,00 

200,00 

5750,00   

kr. 

6908 

13677, 

„21 

14 

kr. 

94810,81 

94810,81
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Flutt 

Jóhanna Thorlacius póstmannsekkja 

Jóhannes Þórðarson ........ HR 

Jón Jónsson póstur í Galtarholti ... 

Kjartan Þorkelsson, fyrrum påstafgrm. 

tatsmaður 

      

      

g malsmaður ....... 

24. Kristi Jónsson póstur 

25. Loftur Ólafsson póstur ....... 

26. María Jónsdóttir, ekkja Fr. Klem 

27 rarsdóttir, ekkja Árna Sig- 

28 irnadóllir, ekkja Þorleifs 

29. írisljánsson póstur … 

30. Sigríður Guðmundsdóttir póstsekkja 

31. Solveig Árnadóttir póstsekkja 

32. Stefán Stefánsson, Eskitirði 

33. Torfi Sæmundsson póstur 

Tryggvi 

Vigdis    
allgrímsson póstur 

nsdóttir 

  

36. Þóra Matthíasdóttir Skaftason 

#1. Þórdís tvarsdóttir póstsekkja 

38. Þóroddur on póstur 

39. Þórunn Sigurða ti 

Rithöfundar og histamenn: 

1. Ásgrímur Jónsson málari 

2. Ásmundur Sveinsson 

3. Bjarni Þorsteinsson tónskáld 

f. Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

5. Davíð Stefánsson frá Fagraskógi 

6. Einar Benediktsson . 

í. Einar Hjörleifsson Kvaran … 

8. Gudmundur Davíðsson, Hraunum 

9. Guðmundur Friðjónsson á Sandi 

10. Guðmundur G. Hagalín 

11. Guðmundur Kamban 

12. Halldór Kiljan Laxness 

13. Helgi Péturss . 

14. Herdís Andrésdóttir 

15. Indriði Einarsson sr 

í6. Indriði Þorkelsson á Fjalli 

17. Jakob Thorarensen .. 

18. Jón Stelánsson málari 

19. Jón Þorsteinsson, Arnarvatni 

20. Kristin Sigfúsdóttir skáldkona 

21. Kristleifur Þorsteinsson á Kroppi 

22, Kristmann Guðmundsson 

23. Magnús Ásgeirsson 

Flyt 

  

5750,00 

300,00 

500,00 

300,00 

300,00 

200,00 

600,00 

300,00 

200,00 

1000,00 

200,00 

300,00 

300,00 

600,60 

200,00 

200,00 

300,00 

300,00 

200,00 

600,00 

200,00 

3000,00 

3000,00 

800,00 

1000,09 

2400,00 

5000,00 

5000,00 

500,00 

1800,00 

2400,00 

1800,00 

5000,00 

5000,00 

500,00 

5000,00 

500,00 

1800,00 

3009,00 

500,00 

1000,00 

500,00 
1800,00 

2500,00 

53800,00   

kr. 

82758,35 

12850,00 

95608,35 

kr. 

94810,81 

94810,81 

19538 

89 

11 juni
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h. 

i. 
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Flutt .... 53800,00 

21. Magnús Stefánsson ..................… 1000,00 

25. Oddur Oddsson .....0... . 500,00 

26. Olafur Fridriksson .................. 1800,00 

27. Rikardur Jonsson ......000000. 0. 3000,00 

28. Sigurður Jónsson, Arnarvatni ....... „ C1000,00 

29. Sigurður Nordal ......0..000. 0. — 2000,00 

30. Sigurður Sigurðsson frá Arnarholti ... 1000,00 
31. Sigurjón Friðjónsson ................. 1000,00 

32. Theodór Friðriksson ................. 1500,00 

ðð. Unnur Benediktsdóttir Bjarklind ...... 1000,00 

#4. Þórarinn Jónsson tónskáld ......... 2. 1800,00 

35. Porbergur Pårdarson ................ 2500,00 

36. Þorsteinn Gíslason .................…… 2000,00 

Ekkjur og börn skálda og listamanna: 
I. Arnbjörg Einarsdóttir ................ 300,00 

2. Eleanor Sveinbjörnsson .............. 1200,00 

3. Guðrún Jónsdóttir Erlingsson ....... 600,00 

4. Guðrún Sigurðardóttir ............... 600,00 

ö. Jakobína Pétursdóttir ................ 200,00 

6. Kristin Jakobsdóttir frá Hofi ......... 800,00 

7. Ólína Þorsteinsdóttir .............. . 300,00 

8. Sigriður Jónsdóttir frá Hvítadal ...... 500,00 

9. Sigríður Snæbjarnardóttir, ekkja Þór. B. 

Þorlákssonar málara ................. 500,00 

Ymsir starfsmenn og ekkjur: 

1. Ágústa Þ. Ólafsdóttir ................ 300,00 
2. Anna Bjarnadóttir, ekkja Hj. Láruss. .. 300,00 

3. Anna Eiríksdóttir ljósmóðir .......... 200,00 

4. Anna Oddsdóttir ljósmóðir ............ 200,00 

5. Anna Sigríður Jóhannsdóttir ljósmóðir > 200,00 

6. Anna Sigurðardóttir, Fjöllum ......... 300,00 

1. Anna Þorsteinsdóttir ljósm. ........... 400,00 

8. Arndis Sigurðardóttir ................. 300,00 

9. Årni G. Påroddsson, fv. fiskimatsmadur — 400,00 

10. Ásgeir Jónsson Gottorp .......... IR 300,00 
11. Áslaug Bjarnadóttir ljósm. ........... 300,00 

12. Ástríður Jónsdóttir ljÓsm. 2... 200,00 

13. Benedikt Gröndal, fyrrv. bæjarfógskr. . 800,00 

14. Bergur Jónsson, fyrrv. fiskimatsm. .... 400,00 

15. Bjarghildur Jónsdóttir ljósmóðir ...... 200,00 

16. Björg Guðmundsdóttir ................ 400,00 

17. Einar Markússon, fyrrv. ríkisbókari ... 2000,00 

IS. Einar Straumfjörð fyrrv. vitvörður, 

vegna Örorku ........0.0.0 0. 400,00 

19. Elín Pétursdóttir ljósm. .............. 200,00 

20. Friðfinnur Guðjónsson leikari ........ 800,00 

Flyt. 8600,00   

kr. kr. 

95608,35' 94810,81 

73900,00 

5000,00 

174508,35. 94810,81



36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

12. 

43. 

14. 

45. 

46. 

47. 

48. 

19, 

50. 

52. 

197 

Flutt 

Gestur Guðmundsson, fyrrv. vitav. 

Gísli Jónsson fyrrv. fiskimatsm. 

Gróa Jónsdóttir ljåsm. ............... 

Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti 

Guðjón Guðlaugsson ........ 

Guðlaugur Hansson lysismatsm. 

Guðleif Erlendsdóttir, fyrrv. hjúkrunark. 

Guðmundur Eiríksson á Þorfinnsst. ... 

Guðmundur Gissurarson fv. fiskimatsm. 

Guðmundur Kr. Guðmundsson, fyrrv. 

fiskimatsm. 

Guðmundur Þorfinnsson, fyrrv. ferjum. 

Guðríður Guðmundsdóttir ljósm. ...... 

Guðríður Jónsdóttir ljósm. ....... 

Guðrún Cyrusdóttir ljósm. ............ 

Guðrún Egilson 2000 kr. auk 100 kr. 

með hverju barni hennar í ómegð 

Guðrún Einarsdóttir ljósm. ........... 

Guðrún Finnsdóttir ljósm. ............ 

Guðrún Gísladóttir Júbilljósmóðir 
Guðrún Guðmundsdóttir ljósm. 

Guðrún Jóhannesdóttir ljósm. ........ 

Guðrún Magnúsdóttir ljósm. .......... 

Guðrún J. Norðfjörð ljósm. .......... 

Halldór Brynjólfsson blindi .......... 

Halldóra Metúsalemsdóttir ljósm. ...... 

Halldóra Þórðardóttir .............. 

Helga Þórðardóttir ljósm. ............ 

Helgi Árnason, fyrrv. safnahúsvörður .. 

Henriette Kjær, fv. yfirhjúkrunarkona 

Hólmfríður Björnsd., ekkja G. Hjaltas. 

Hólmfríður Friðfinnsdóttir ljósm. 

Ingibjörg Jósefsdóttir ljósm. .......... 

Jensina Pålsdåttir ljåsm. ............. 

Jóhann Gíslason, fyrrv. fiskimatsm. 

Jóhann Raguels, Akureyri .......... 

Jåhannes Jårundsson, Hrisey ......... 

Jón Jónsson, Munaðarhól, fyrrv. fiski- 

matsm. .....20000reeevereereresenee 

Jón Runólfsson, fyrrv. sýsluskrifari 

Jón Sigurðsson fiskimatsm. ........... 

Jón Sturlaugsson hafnsögum., Stokks- 

ENN 0 

Jónatan Jónsson, fyrrv. vitavörður 

Jónina Marteinsdóttir ................. 

Jórunn Guðmundsdóttir ljósm. ........ 

Klásína Eiríksdóttir ljósm. ............ 

Kristín Guðmundsd., ekkja E. Helgas. 

Flyt 

  

8600,00 
400,00 
400,00 
200,00 
400,00 

1200,00 
200,00 
300,00 
300,00 
100,00 

400,00 

300,00 
200,00 

200,00 

200,00 

29200,00 
200,00 
200,00 
400,00 
300,00 
300,00 
200,00 
200,00 
350,00 
300,00 
600,00 
200,00 
600,00 
600,00 
300,00 
200,00 
200,00 
200,00 
400,00 
600,00 
300,00 

100,00 

600,00 

200,00 

300,00 
400,00 
300,00 
300,00 
200,00 
600,00 

25850,00   

kr. 

174508,35 

174508,55 

kr. 

94810,81 

94810,81 

1938 

89 

11. júní



11. 

1938 

89 

jún! 

86 
Q7 
OL. 

öð. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108 

195 

Flutt 

Kristín Ólafsdóttir ljósm. 
Kristin Pálsdóttir ljósm. .......... 

Kristín Pálsdóttir vilavarðarekk ja 

Kristin Sigurðardóttir júbilljósm 

Kristinn Jónsson vegaverksljóri 

Kristjana Benediktsdóttir 

Kristålina Kragh .......... HR BR 

Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri. 

Lúsis Þorsteinsdóttir júbilljósm. 

Magnús Magnússon, fyrrv. fiskimatsm. 

Margrét Grímsdóttir ljósm. 
Margrét Jónsdóttir ljósm. ...... 

Margréi Jónsdóttir vitavarðarekkja 

Margrét Sigurðardóttir ljósm. ...... 

Margrét Vigfúsdóttir vitavarðarekkja 

María Eiríksdóttir ljósm. . 

Marta Þórarinsdóttir símam.ekkja 

Matthildur Grímsdóttir ljósmóðir 

Matthías Ólafsson, fyrrv. alþim. 

Nikólína Björnsdóttir ljósm. HR 

Níelsína Ólafsdóttir, ekkja Dan. Daní- 
elssonar I 

Ólafur Guðmundsson, fyrrv. ferjum 

Ólafur Ísleifsson, Þjórsártúni 

Ólafur Jóelsson, fyrrv. fiskimatsm 

Ólína Sigurðardóttir ljósm. ......... 
Ólöf Steingrímsdóttir, ekkja Páls Erl. 

Pálína Björnsdóttir ljósm. ...... 

Pálína Sigurðardóttir, fyrrv. ljósm. 

Pálína Sæmundsdóttir ljósm. 
Petrea Jónsdóttir FR 

Ragnheiður Erlendsdóttir .. 

Rannveig Guðmundsdóttir ljósm 

Sigríður Bergsteinsdóttir ljósm. ... 

Sigríður Gísladóttir 200 kr., og 100 kr. 

með hverju barni hennar til 16 ára ald 

Sigríður Halldórsdóttir ljósm. HR 

sigr ” Magnusdåttir hjåkrunarkona 

Sigridur Narfadéttir ljåsm, 

Sigríður Sigurðardótir ljósm. … 

Sigridur  Sveinsdåttir, ekkja Jakobs 

Björnssonar sildarmatsmanns … 

Sigurður Jónsson, fyrrv. fiskimatsm. 

Sigurður Pétursson, fyrrv. fangav 

Snæbjörn Kristjánsson, Hergilsey 

Sólveig G. Guðmundsdóttir ljósm. 

Steinunn Sigurðardóttir, ekkja M. Vig- 

fússonar 

  

Flyt 

  

25850,00 

200,00 

300,00 

300,00 

500,00 

300,00 

100,00 

300,00 

1546,80 

200,00 

400,00 

200,00 

200,00 

300,00 

200,00 

300,00 

200,00 

500,00 

200,00 

600,00 

300,00 

600,00 

600,00 

600,00 

400,00 

200,00 

500,00 

200,00 

300,00 

200,00 

300,00 

300,00 

200,00 

200,00 

1100,00 

200,00 

500,00 

300,00 

200,00 

300,00 

100,00 

000,00 

200,00 

200,00 

600.00 

12896,80   17450 
2 OT 
s„ðÖe) 

kr. 

946810,81 

94810,81
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89 
kr. kr. 11. júní 

Flutt .... 42896,80 174508,35  94810,81 
109. Tómas Gunnarsson fiskimatsm. ...... 200,00 

110. Valgerður Steinsen fv. spítalaráðsk. .. 500,00 

111. Vigfús Sigurðsson fyrrv. vitavörður .. 300,00 
112. Vilborg Sigurðardóttir ljósm. ......... 200,00 

113. Þorleifur Þorleifsson, fv. fiskimatsm. .. 400,00 

114. Þórunn Magnúsdóttir ljósm. .......... 200,00 
441696,80 

Á styrkveitingar í II. a—i. greiðist dýrtíðar- 

uppbót eftir sömu reglum sem á laun embættis- 

manna. 
Í. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli ............00..... 3000,00 

k. Eftirlaun Sig. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra .... 4500,00 

226705,15 

II. Dýrtíðaruppbót .......0020%0 00... REE. 64592,04 

Samtals .... FA 386108,00   
  

19. gr. 

Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
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89 TIl. KAFLI 

11. júni Fignahreyfingar. 

20. gr. 
  

Inn 

I. Fyrningar: 
1. Samkvæmt 3. gr. Á. ......0.0.0.. 

2. — 3. — BB. 
3. —- 9. —— eneeeersnsesnensrsseeeseesee 

4. — 10. —- aneeeeeererenenneennerennves 
5. - ll. 
6. —- 12. aeeueveereneersenernsrereree 

7. 3. — 0 eneeeeeeeeesrseserverseenner 
8. 14. 0 eeneeueeeersesssneneeveveree 
9. 15. eee nsnsrresree 

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum og veð- 

deildarbréfum „0... FRI 

II. Endurgreiddar fyrirframgreidslur .................... 

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............ 

Samtals 

Út. 

I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 

Í. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán .........00 000. 0 nn 396840 

b. Dönsk lán .......022.0.0 0 306487 

c. Ensk lån 200 vereeee 194993 

2. Lån rikisstofnana: 

a. Landssíminn (sjá 3. gr. A. 2.) 20... 215000 

b. Ríkisútvarpið (sjá 3. gr, AL 5.) ........ 75000 

Flyt   

119640 

3640 

2170 | 

2046 

7070 

60721 

130552 

13644 

4350 

1198250 

290000 | 

kr. 

343833 

50000 

10000 

50000 

453833 

1488230 

1488250



Til. 

IV. 

„ Til eignaaukningar ríkisstofnana: 

201 

  

Flutt 

1. Landssíminn (ny símakerfi o. fl) ......0.000...... 

2. Ríkisprentsmiðjan ........... 

Til að gera nýja vita .......... 

Til löghoðinna fyrirframgreiðslna 

Samtals   

kr. kr. 

1488250 

130000 

10000 

140000 

65000 

10000 

1703250 

  

1938 

89 

11. juni



11. 

1938 

89 

jani 

  

    
  

  

202 

21. gr. 

I. Rekstrar- 

kr. kr. 

Tekjur: 
2. gr Skattar og tollar .........00%%.2.. 14303000 

3. gr. Å. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ...... FRI 3010960 

BB. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 33000 

3043960 
gr. Tekjur af bonkum og vaxtatekjur .............. 308000 

5. gr Ovissar tekjur .............0. 000. 50000 

Samtals .... 17904960 

II. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr. Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 17904960 

Aðrar innborganir og fyrningar!): 

20. gr. I. Fyrningar ...........0200 0. 343833 

- I. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ................. 50000 

IN. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .........0.20.0. 000. 10000 

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ..............5... 50000 

Greiðslujöfnuður .............0002 0000 50248 

Samtals 18409041     
  

1) Fyrningar færdar hér til jafnadar sömu upphæð, sem talin er í rekstrarútgjöldum.
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Yfirlit. 89 

yfirlit. 11. júní 

kr. kr. 

Gjöld 
7. gr Vextir 200... 1680000 
8. gr. Borðté konungs .......0.002 00 60000 

9. gr. Til alþingiskostnaðar og wfirskoðunar ríkis- 

reikninga ........ 000 AR 215920 

10. gr. Til ríkisstjórnarinnar .......000%00 0... 507346 

11. gr. A. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar .............. 1522750 

— B. Sameiginlegur kostnadur vid embættisrekstur .. 329000 

1851750 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... 660731 

13. gr. A. Vegamál 2.....0..0 00 1620077 
—-- B. Samgöngur á SJÓ 20.20.0000. 654200 

sn GC. Vitamál og hafnargerðir ........000000. 0... 707250 

— D. Flugmål 2... BA IRI RA 11500 

2993027 

14. gr. A. Kirkjumål .......0.002.00 000. 108020 

— B. (Kennslumál .........0.00020 000. 1939229 
2347249 

15. gr. Til vísinda, bókmennta og lista ......0..0000..... 251660 
16. gr. Til verklegra fyrirtækja ......0...00. 1003200 

17. gr. Til almennrar styrktarstarfsemi .............. 1618800 

18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 386108 

19. gr. Óviss útgjöld ........0000.0. 0 100000 

| Rekstrarafgangur ..........0...%20 00. 1199169 

Samtals .... A 17904960 

yfirlit. 

kr. 

Ut: 
1—-19. gr, | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti .................. 16705791 

Aðrar útborganir: 

20. gr. I. Afborganir lána ..........20.2 000... ner 1488250 
— HM. Til eignaaukningar rikisstofnana ..........000000 0000. 140000 

— Hl. Til að gera nýja Vila .......22%.00 0. rerrre 65000 

— IV.  Lögboðnar fyrirframgreiðslur .........0...0.00 0000 10000 

Samtals .... 18409041      
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22, gr. 
Rikisstjórninni er heimilt: 

I. 

II. 

11l. 

IV. 

VI 

VIL 

VIN. 

XI. 

XII. 

XTIL 

XIV, 

XV. 

XVI. 

XVIL 

Að verja fé úr ríkissjóði til launagreiðslu tveggja dómara í hæstarétti, ef 

dómurum verður fjölgað á árinu 1939 samkvæmt lögum um hæstarétt, 

nr. 112 14. mai 1935. 
Að greiða Ingibjörgu H. Bjarnason 2000 kr. eftirlaun, þegar hún lætur af 
starfi. 
Að greiða Jakobi Smára % adjunktslauna fyrir skólaárið 1938--1939, ef 

hann lætur af embætti og fær eigi lifvænlegt starf við sitt hæfi fyrir þann 
tíma. 

Að greiða Sigtrvggi Guðlaugssyni prófasti full laun, er hann lætur af prest- 

skap. 

Að láta þeim ráðherra, sem fer með utanríkismál, sé hann ekki jafnframt 

forsætisráðherra, í té leigulausa íbúð, eða að öðrum kosti greiða honum 
úr ríkissjóði allt að 3000 kr. til húsaleigu. 

Að endurgreiða úr lifeyrissjóðum embættismanna og barnakennara, án 

vaxta, iðgjöld Kristjönu V. Hannesdóttur, Andreu Bjarnadóttur, Benedikts 

Blöndals, Elinborgar Sveinsdóttur og Daníels Danielssonar (til ekkju hans). 

Að greiða á árinu 1939 dýrtíðaruppbót á laun embættismanna, eftir sömu 
reglum sem á árinu 1938. 

Að láta Þblindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til af- 

nota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjár- 

hagsáætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Ennfremur að lána allt að þremur 

tækjum til sjúklinga, sem Hggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 

Að endurgreiða á árunum 1938 og 1939 viðskiptagjald af efni í niðursuðu- 

dósir undir íslenzkar afurðir að nokkru eða öllu leyti. Heimild þessi nær 

einnig tl viðskiptagjalds af tilbúnum niðursuðudósum, ef þær fást ekki 

gerðar í landinu sjálfu sambærilegar að efni og gæðum. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 

Að innheimta skemmtanaskatt af skemmtunum þeim, sem hún ákveður, 

öðrum en kvikmyndasyningum, með aðeins 20% álagi frá 1. júní 1938, í 

stað 80%, sem heimilað er í 4. gr. laga nr. 60 31. des. 1937, og lögum sam- 

Þykktum á þessu þingi. Leiksyningar, hljómleikar og söngsskemmtanir inn- 

lendra manna eru sem áður undanþegnar álagningunni. 

Að innheimta á árunum 1938 og 1939 aðflutningsgjöld af efni í kassa um 

fisk til útflutnings sem um almennan trjávið sé að ræða, enda sé kassaefnið 

ekki unnið annað meir en það, að það sé sagað niður í hæfilegar lengdir. 

Að ábyrgjast fyrir tunnuverksmiðju Siglufjarðar allt að 150 þús. kr. rekstr- 

arlán, enda sé lánið greitt fyrir áramót. 

Að ábyrgjast fyrir Akurevrarkaupstað allt að 200 þús. kr. lán til rekstrar 

tunnuverksmiðju þar, enda greiðist lánið fyrir áramót. 

Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 330000 kr. lán til hafnargerð- 
ar á Sauðárkróki, gegn því, að héraðsbúar útvegi óendurkræft framlag til 

verksins, ekki undir 100000 kr. enda fari allur kostnaður ekki fram úr 

680000 kr. Lánið verði tekið innanlands. 
Að ábyrgjast fyrir Vestmannaevjakaupstað allt að 150000 kr. lán vegna 

hafnarinnar, enda sé lánið tekið innanlands. 

Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin metur gildar, fyrir hverri á- 

byrgð, sem hún gengur í f. h. ríkissjóðs, enda séu allar slíkar lántökur 
framkvæmdar af ráðuneytinu, eða landsbanka Íslands og útvegsbanka Ís- 
lands í samráði við ráðuneytið. Þó getur ráðuneytið falið einstökum mönn- 
um útvegun lánanna.
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XVIII. AX kaupa hveralandid i Reykjahverfi vegna grænmetisræktunar og væntan- 

legrar hitaveitu til Husavikur, ef hagstædir samningar takast um kaupin. 

XIX. AX kaupa Reykjarhél i Seyluhreppi fyrir skålasetur 

XX. AX kaupa jardirnar Tjarnir I og II og Bruånir undir Vestur-Eyjafjöllum, 

sem sæla ágangi vegna fyrirhleðslu Markarfljóts. 

XKI. Að kaupa jörð til ábúðar fyrir dýralækni í Austfirðingafjórðungi. 

XKII. Að kaupa jörðina Ólafsdal í Dalasýslu. 

XXII. Að kaupa Gullfoss í Hvítá, ef um semst. 

XKIV. Að kaupa á árinu 1939 eignina Amtmannsstíg 1 í Reykjavík, hús og lóðir, 

með því verði og skilmálum, sem um semst, og þó ekki óhagkvæmari fyrir 
ríkissjóð en boðið hefir verið áður í þá eign. 

XXKV. Að selja strandferðaskipið Esju, ef hagkvæmir samningar takast, og kaupa 

í hennar stað nytt mótorskip. 

XXVI. Að veita mjólkurbúi Ölfusinga fjárhagslegan stuðning til næsta þings, eftir 

mati ríkisstjórnarinnar, til þess að greiða úr bráðabirgðaðrðugleikum þess 

vegna byrða af stofn- og starfrækslukostnaði, enda láti ríkisstjórnin athuga, 

svo fljótt sem verða má, fjárhag mjólkurbúsins og rekstur allan, í því skyni 

að tryggja afkomu þess í framtíðinni, eftir því sem unnt er. 

XXVIH. Að gefa Ísafjarðarkaupstað eftir 33590 kr. eftirstöðvar af dýrtiðarláni frá 

1918, svo og Akraneshreppi 3000 kr. og Grunnavíkurhreppi kr. 2609.50, 

hvorttveggja eftirstöðvar af samskonar lánum. 

XXVIII. Að hlutast til um, að stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands verji tl útlána, samkv. 

nánari reglum, er atvinnumálaráðherra setur, allt að 90 þús. kr. af ónotuðu 

fé og ónotaðri lántökuheimild skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda, í því skyni 

að ná fullnaðarsamningum um greiðslu og eftirgjafir á ábyrgðarkröfum á 

félagsmenn fiskveiðasamvinnufélaga, er á þá hafa fallið vegna skuldaskila 

félagsins. 

XKIK. Að semja við Búnaðarbankann um skil á Flóavegaláni, kr. 40869.98, sem 

veitt var úr viðlagasjóði 1924 og heimilað var að geta eftir í fjárlögum, áður 

en viðlagasjóður var afhentur bankanum 

XXX. Ad færa niður viðlagasjóðslán til Miklavatnsmýraráveitu að réttri tiltölu 

á þeim jörðum, sem ekki hafa haft hennar not, að undangenginni rannsókn 

Búnaðarfélags Íslands á því, hvort áveitan hafi orðið að notum fyrir jarð- 

irnar. 

XXXI. Að gera nauðsynlegar ráðstafanir, í samráði við Búnaðarfélag Íslands, til 
varnar gegn landbroti á Vestmannaeyjajörðum og uppblæstri gróðurs á 

Heimaey og verja til þess nokkrum hluta af tekjum umboðsins. 

KKKII. Að greiða af tekjum áfengisverzlunar ríkisins allt að 30600 kr. til byggingar 
sjómannaheimilis á Siglufirði, gegn að minnsta kosti 25 hlutum annarsstað- 

ar að, enda hati bindindistélögin á Siglufirði forgöngu og umsjón með 

rekstri hússins. 

XXKTIII. Að leyfa stjórn síldarverksmiðja ríkisins að taka á leigu síldarbræðsluna á 
Húsavík. 

XXKKIV. Að kalla, í samráði við biskup og sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins, tvo 

aðstoðarpresta til starfa í dómkirkjusöfnuðinum og láta greiða þeim úr 

prestlaunasjóði sömu laun og sóknarprestum. 

23. gr. 

Stjórn landsbankans veitist heimild til að sreiða Steinunni Kristjánsdóttur, 
ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1939, svo og uppbót á þá fjárhæð, 

eftir sömu reglu sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og að greiða 

Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu. 
Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, eftir- 

1938 

89 

11. júni
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89 laun eftir svipuðum reglum sem eimskipafélag Íslands greiðir ekkjum skipstjóra 

11. júní sinna, og sé upphæðin færð á útserðarreikning Esju. 
Stjórn búnaðarbankans veitist heimild til þess að greiða frú Önnu Klemens- 

dóttur, ekkju Tryggva Þórhallssonar bankastjóra, 25% af launum manns hennar 
sem aðalbankastjóra búnaðarbankans, og dýrtíðaruppbót að auk. 

Stjórn sama banka veitist heimild til þess að greiða frú Aðalbjörgu Alberts- 

dóttur, ekkju Þorsteins Sigurgeirssonar bankagjaldkera, 1000 kr., og til tveggja 

barna hennar innan 16 ára aldurs, 300 kr. til hvors. 

Stjórn samábyrgðar Íslands heimilast að greiða frú Elísabetu Gunnarsson, 

ekkju Jóns Gunnarssonar, 1000 króna lífeyri. 

Stjórninni er heimilt að greiða Sigurði Hjálmarssyni stýrimanni 600 kr., og sé 
upphæðin færð á útgerðarreikning Esju. 

24. gr. 

Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá alþingi 1938 og hata í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 
samkvæmt þeim lögum. 

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, 

tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir 

fjárhagstímabilið. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 5.) 

Eysteinn Jonsson. 

90 LOG 
11. juni . , … - e A . 

um breyting á valtnalógum, nr. 15 20. júní 1925. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Á eftir 1. Hið 46. gr. komi nýr liður, er verði 2. liður, svo hljóðandi: 

Nú telur stjórn áveitufélags eða landþurrkunar- og áveitufélags nauðsynlegt að 

taka lán til stofnkostnaðar samáveitu, og er þá hlutaðeigandi sýslunefnd heimilt að 

ábyrgjast lán þetta, sé það ekki tekið hjá sýslusjóði sjálfum, en hann skal tryggður 

með veði í jörðum þeim á áveitusvæðinu, er áveitunnar njóta, ásamt mannvirkj- 

um þeim, sem á jörðunum eru í notum ábúðarinnar og eru eign jarðeigenda, þó 

svo, að laust sé til frjálsra afnota jarðeigenda eða veðselningar sem svarar 35 

hlutum virðingarverðs hverrar jarðeignar, samkvæmt mati áður en áveitufyrir-
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tækid var hafid, sem syslunefnd tekur gilt, en næst bar å eftir komi veðréttur 90 

sýslusjóðs. 
11. júní 

Lög þessi öðlast þegar gildi 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöll, íf. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

11. júní 

um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilg jald, 

ha 

di 19) 

1935, um viðauka við þau. 

  

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

> 

Gauta, hertogi i ss vi foltsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg « 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lóg þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

11. gr. laga nr. 76 27. júní 1921 skal orða svo! 

Stimpilgi: ildið greiðist með því að nota stimpladan pappir eda líma stimpilmerki 

á skjalið. eða hvorutveggja, eða þá með ástimplunum stimpilmerkjavéla, sem ríkis- 

stjórnin tekur gildar. 

2. gr. 

Aftan við A. 2. í5. gr. laga nr. 25 9. jan. 1935 bætist: svo og tékkar ríkisstofnana, 

enda sé stimplað á þá „Ríkisstofnun Stimpilfrjál 

3. gl 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

Lo
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1936. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru á fjárlögum 1936, eru veittar kr. 

1317990.70 til gjalda þeirra, sem tilflærð eru í 911. sr. hér á eftir: 

92 ET 2. gr. 
Til viðbótar við gjoldin i 10. gr. er veitt: 

I. Råduneytin, rikisféhirdir o. fl.: 

2. Til utanferða ráðherra .............. kr.  2956.23 
ð. Laun starfsmanna stjórnarráðsins .. -— 7807.94 
4. Annar kostnaður .................. -  230687.98 
ö. Fyrir að gegna tíkisféhirðisstörfum — 1906.04 
6. Pappir, prentun og hefting ríkisreikn- 

ings lll. - 209.45 
1. b. Til pappírs og prentunar ...... - 3745.65 

c. Kostnaður við póstsendingar .... — 610.38 
8. Til umbóta og viðhalds stjórnarráðs- 

húss, ráðherrabústaðar og til hitun- 
ar og lýsingar ............ FIRIR 8939.54 

— ———- kr. 49863.21 
Il. Hagstofan: 

2. Pappir, prentun og hefting hag- 
skýrslna ...........0. 00. kr. 933.34 

4. Húsaleiga „...........0..0.. 0 — 383.26 

5. Adstodar- og skrifstofukostnadur ... — 953,45 

A 2270.05 
III. Utanríkismál: 

2. Til meðferðar utanríkismála ........ kr.  2589.07 
4. Kostnaður við sambandslaganefnd .. — 658.43 

— -—— — 3247.50 
———.— kr.  55380.76 

3. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt: 

A. Dómgæzla og lögreglustjórn: 

Í. b. Annar kostnaður ............... kr.  8692.20 

4. a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara .. — 2530.00 

Flyt kr. 11222.20 kr.  55880.76



10. 

12. 

13. 

15. 

17. 
18. 
19. 

9 

5. 

11. 

12. 

13. 

14. 

16. 

18. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

c 

Tol 
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Flutt kr. 

Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting .. — 

Laun og aðstoð ................ 

Húsaleiga, ljós og hiti „......... 
Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara 

Ljós, hiti og ræsting .......... 

Ýmisleg gjöld .............. 

l- og löggæzla ...... 

Skrifstofukostnaður sýslumanna og 

bæjarfógeta 22.00.0000... — 

Til hegningarhussins i Reykjavik og 

viðhalds fangelsa ..........0.0... 

Sakamálakostnaður og lögreglu- 

mála 0. fl... 

Borgun til sjódómsmanna .......... 

Til endurskoðunar réttarfarslöggjaf- 

APÍNDAP 20 

Kostnaður við löggildingu vogar- og 

mælitækja „0... 

Til kaupa á nyjum löggildingartækjum 

Kostnaður við barnavernd .......... 

Laun sáttasemjara í vinnudeilum 

b. Fyrir embættisskeyti ............ kr. 

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald 

nokkurra ríkisstofnana ............ 

Til embættiseftirlitsferða .......... 

192.50 

508.00 

1800.00 

1250.00 

5001.11 

264.73 

21868.60 

17625.50 

8125.96 

18805.30 
18.00 

1400.00 

5799.84 

1400.00 

65.35 

35.00 

B. Sameiginl. kostn. vid embættisrekstur: 

Gjöld til yfirskattanefndar, skattstofu 

Reykjavíkur og fyrir skattvirðingar — 

Til 
Eyðublöð, bókband, auglysingar o. fl. 

Til 

Til 
Til 

Hol 

Kle 

Hei 

Hei 

f. 

h. 

ríkisskattanefndar .............. 

4. gr. 

viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt: 

Til læknaskipunar og heilbrigðismála: 

skrifstofu landlæknis ............... 

augnlæknisferða .......000.0 00. 

Landsspítalinn 

dsveikraspítalinn ........0...... 

ppur: Í. Gamli spítalinn ............. 

Il Nýi spítalinn .............… 

lsuhælið á Vífilsstöðum ............ 

lsuhælið í Kristnesi ................ 

22323.64 

544,24 

127.60 

23737.95 

3780.00 

19957.76 

& g. Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma og 

gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands - 

Varnir gegn kynsjúkdómum ........ 

kr. 

kr. 

102412.09 

70471.19 

37.27 
800.00 

27294.77 
4574.25 
6859.98 

26278.70 
20627.79 
3766.74 

1000.00 

6300.91 

99540.41 

kr. 

kr. 

kr. 

55380.76 

172883.28 

228264.04 
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1. júní 

n. 

r. 
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Flutt 
Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðuskólum 22... 

Til styrktar mænusóltarsjúklingum . III 

Til styrktar mönnum, sem þurfa gervilimi 

Til ýmissa sjúkl. eftir úthlutun la dl knis 

bd. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt: 

A. Vegamál: 

ð. 

Í 

IN
D 

mn
 

CU
 

4 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

IS. 

Ferðakostn. og fæðispeningar kr. 968.57 

Til aðstoðarm. og mælinga . 12393.03 

Skrifstofukostnaður ........ 3018.40 

Kjósarvegur ............... 235.04 

Hafnarfjallsvegur ........., 19,30 

Myravegur 200. - 529.94 

Stykkishólmsvegur ......... - 174.20 

Ólafsvíkurvegur ............ 272.33 

Laxárdalsvegur ............ 194,01 

Sudurdalavegur ............ - 247.93 

Saurbæjarvegur ............ - 288.80 

Geiradalsvegur ............. - 341.01 

Patreksfjardarvegur åleidis til 

Bíldudals 2... - 182.25 
Breiðadalsheiðarvegur ...... 186.35 

Bolungavikurvegur ......... — 45.59 

Langadalsvegur ............ — 214.47 

Steingrimsfjardarvegur ..... — 515.85 

Kollafjardarvegur .......... — 13.08 

Bitruvegur ................. - 810,85 

Hrútafjarðarv. í Húnavatns- 

SÝSIU 4.63 
Vesturhópsvegur ........... - 846.67 

Hunvetningabraut „......... -- 479.36 
Blönduhlíðarvegur ......... - 274.63 

Fljótavegur ............... —— 8.64 

Siglufjarðarskarð .......... 105.59 

Öxnadalsvegur ............. . 147.84 

Ljósavatnsskarðsvegur ...... = 178.67 

Brekknaheidarvegur ........ - 10.49 

Vopnafjardarvegur ......... - 6650.26 

Jökulsárhlíðarvegur ........ 20.18 

Fjarðarheiðarvegur ........ —… 66.00 

Norðfjarðarvegur .......... — 273.90 

3reiddalsvegur ............. - 51.02 

Suðursveitarvegur ......... 59.51 

Öræfavegur 2... - 23.23 

Siðuvegur ......0.0.0 — 268.55 

Myrdalsvegur .............. — 26.29 

Flyt kr. 3044646 

99540.41 

3396.19 

220.00 

462.75 

195.00 

kr. 

kr, 

228264,04 

10381435 

392078.39



44. Gnúpverjahreppsvegur ..... 

45. Hrunamannahreppsvegur 

46. Sogsvegur ........... 

b. Viðhald og umbætur ...... 

ce. 3. Mil Suðurlandsbrautar ..... 

5. Til Austurlandsvegar ...... 

6. Til Geysisvegar ............ 

IH. Til brúargerða ............. 

VI 1. Tillég til akfærra sysluvega - 

3. Til sysluvegasjoda skv. 1. 

X. Styrkur til þess að halda uppi 

vetrarferðum ......... 

B. Samgöngur á sjó: 

1. a. Til strandferða ríkissjóðs ............. 

C. Vitamál og hafnargerðir: 

Í. 4. Til skrifstofuhalds ............ kr. 

V. Til åhaldakaupa .............… 

VI Ýmislegt 000... 

XII. Til sjómælinga ............... 

6. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt: 

A. Kirkjumál: 

a. 2. Skrifstofukostnaður .............. kit 

b. 3. Framlag til prestlaunasjóðs ...... 

o. Embættiskostnaður presta ........ 

B. Kennslumál: 

I. j Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla kr. 

k. 2. Ýmisleg gjöld ............ 
IM. 3. Skrifstofukostnaður ........ 

IV. c. 2. Eldiviður, ljós, ræsting 
4. Stundakennsla og til próf- 

dómenda ...............… 

7. Læknisþóknun ............. 

9. Ýmisleg gjöld .............. 
10. Til verðlaunabóka .......... 

V. b. 1. Til aukakennara og stunda- 

kennslu 2... 

4. Til eldiviðar og ljósa 

8. Til ýmissa gjalda .......... 

VI. b. 1. Stundakennsla ............. 

2. Eldiviður og ljós .......... 

30446,46 

34.76 

176.91 
2032.83 

35250.31 

1234.61 
619.92 

661.32 

26647.28 

1305.36 

2884.42 

3687.89 

kr. 

2644,22 

2721.00 

33291.96 

9224.10 

9125.00 

36646.26 

20256.33 

- kr. 

464.06 

2138.17 

6780.73 

836.31 

4375.38 

100.00 

1939.05 

18.43 

6495.50 

1779.20 

2337.83 

5411.00 

359.49 

36365.15 kr. 

kr. 

104982.07 

97651.24 

47881.28 

kr. 

600: DO
 

s
i
 

ut
 

>
 

60027.5 9 kr. 

332078.39 

25051459 

582592.98 
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92 Flutt kr. 36365.15 
11. júní 3. Bókakaup og áhöld ........ - 160.04 

5. Mil viðhalds ............... - 323.57 
6. Ýmisleg gjöld .............. —  5142.21 

VII. b. Húsaleiga skólastjóra ...... — 500.00 
c. 1. Til stundakennslu .......... 2108.00 

4. Ýmisleg útgjöld ............ - 1279.04 
5. Áhaldakaup „.............. — 161.93 

VIII, b. 3. Ljoås, hiti og ræsting ........ — 350.47 

4. Ýmisleg gjöld .............. — 304.04 
6. Til profhalda .............. 1412.00 

IX. 1. c. 1. Til verklegs nåms ...... 2180.00 

3. Til eldividar og ljåsa .... — 405.79 
4. Ýmisleg gjöld .......... - 1367.82 

2. c. 1. Til verklegs náms ...... 1795.47 

2. c. 2. Til kennsluáhalda ...... - 28.61 

3. Til eldividar og ljåsa .... — 602.49 

X. f. Til verklegs framhalds- 

náms erlendis ........... 800.00 

XIII. 3. Til farkennslu og eftirlits 

með heimakennslu „..... 5264.60 

XIV. 1. e. 3. Ýmisleg gjöld .......... 1224.05 
4. Til viðhalds ............ 4000.00 

3. Til þess að ljúka við raf- 

stöð skólans ........... 20605.09 

XV 2. Húsmæðrafræðsla á Hall- 

ormsstad 2... 840.00 

XVI. Til kennslu heyrnar- og 

málleysingja ............ 10435.73 

7. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt: DJ z 

Til vísinda bókmennta og lista: 

j. Ýmisleg gjöld .......0.0 
c. Ýmisleg gjöld ......000.... 

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .............. — 

Til styrktar sænsku vikunni 1936 ............ 

Kostnaður við friðun Þingvalla .............. 

8. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

Til verklegra fyrirtækja: 

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum .. 

Til bunadarfélags fslands ,..................… - 
Til sandgræðslu ........0.0.0.0 00. — 

Flyt kr. 40592,81 kr. 

kr  60027.59 kr. 

kr. 97656.10 

kr. 775.00 

250.00 

1775.00 

885.33 

2123.94 

kr.  20561.80 
16158.31 
3872.20 

kr. 

kr. 

582592.98 

157683.69 

5809.27 

146085.94



15. 

19. 
20. 
21. 

24. 
29. 
31. 

32. 

33. 

åd. 

35. 

54. 
62. 

63. 

64. 

70. 

75. 

76. 

No
 

a. Jarðabótastyrkur ........000.00. 000 sr — 
c. 1. Afgjöld þjóðjarða ......c..0l —- 

a. Samkv. lögum um verkamannabúst. .......... — 

Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð .......... 

Til fóðuriryggingarsjóða ..................... — 
Til skógræktar: 

a. Laun .........0..00 — 
Til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu .......... 

s. Kostnaður við rannsókn á ormaveiki í sauðfé 

Til fjárkláðalækninga .......0.000000 00 - 

Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 
a. Laun forstöðumanns ...........0000 

Til veðurstofu Íslands: 

a—b. Til aðstoðar ........0..0...0 0. 
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur o. fl. .... — 

f. Húsaleiga, ljós, hiti 0. fl. 20.00.0000... 
h. Jarðskjálftamælingar .........0.000. 0... 

Gjöld vegna laga um raforkuvirki ............ 

Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði 
Laun vfirmatsmanna o. fl.: 

a. 5 yfirfiskimatsmenn #........... - 
b. 4 ullarmatsmenn #.......... 0. 

Til eftirlits með skipum o. s. frv.: 

b. Til skrifstofukostnaðar ......0.0.00.. 
c. Ferðakostnaður .........0000000 0 

Til erindreka í Miðjarðarhafslöndum .......... 

Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra ...... 
Kostnaður vegna sérstakra ráðstafana um inn- 

og útflutning ...........0..0.0 0 

Til vinnumiðlunar ..........0..0000 00. 
Til húsameistara ríkisins: 

a. Laun 2... 

b. Skrifstofukostnadur ......... II 

Til vatnsrennslismælinga .........00...0... 
Gjöld vegna laga um skipulag bæja ............ 

Til greiðslu vaxta af fasteignaveðslánum bænda 

Til skipulagsnefndar atvinnumála ............ - 

Kostnaður við eftirlit með opinberum sjóðum .. 

9. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt: 

Gjöld samkvæmt fátækralögum .................. kr. 
Styrkur til sjúkrasamlaga .........0.%.. 0000... 

213 

Flutt kr. 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 

Til almennrar styrktarstarfsemi: 

40592.81 kr. 

42935.27 
1644.89 

12578.00 
2111.19 

12913.39 

1040.00 

3962.80 

40.00 

125.00 

83.00 

1703.75 
1128.30 
958.13 
75.70 

8783.96 
1255.00 

1256.00 

500.00 

541.06 

728.82 

4414.25 

3690.16 

9847.29 

9246.73 

2400.00 
19108.17 

34.23 
2148.51 

10000.00 

21111.94 
1000.00 

— kr. 

27283.02 

24819.75 

- - kr. 

Flyt kr. 

746085.94 

270958.35 

52102.77 

1069147.06 
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92 Flutt kr. 1069147.06 

11. júní 10. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veilt: 
Óviss útgjöld ......0..00000 0... kr. 133555.27 

11. gr. 

Til gjalda samkv. þingsályktunum er veitt lo000.000 0. kr. 115288. 

Samtals kr. 1317990. 

0
 

1
 

AJ
 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

93 LOG 
11. júní . , FE . - .. . 

] um skattgreidslu åtgerdarfyrirtækja islenzkra botnvoørpuskipa. 

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

Gauta, herlogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þélbmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Á árunum 1938— 1942, að báðum árum meðtöldum, er útserðarlfyrirtækjum is- 

lenzkra botnvörpuskipa heimilt að draga frá skattskyldum tekjum sínum tap, sem 

orðið hefir á rekstri þeirra eftir 1. jan. 1931, unz tapið er að fullu greitt. 

Á sama tíma er ofangreindum fyrirtækjum heimilt að draga frá skattskyldum 

tekjum sínum 90% af þeirri fjárhæð, sem þau leggja í varasjóð af árstekjum sínum. 

2. gr. 

Bæjarstjórnum og sveitarstjórnum er heimilt að undanþiggja sömu fyrirtæki út- 

svari á sama tíma. Verði heimild þessi ekki notuð, má þó ekki leggja hærra útsvar á 

þau en sömu fyrirtæki báru árið 1938. 

3. gr. 
Ívilnanir þær, sem fålgnar eru i 1. og 2. gr., era bundnar eftirfarandi skilyrðum: 

a. Að fullnægjandi grein hafi verið gerð fyrir tapinu á framtali til tekju- og eignar- 

skatts fyrir það eða þau ár, sem tapið varð. 
b. Að eigi sé úthlutað arði til hluthafa eða félagsmanna á meðan tapið er eigi að 

fullu jafnað, né hluthöfum ívilnað á annan beinan eða óbeinan hátt, svo sem 

með hækkuðum kaupgreiðslum eða auknum hlunnindum. Ennfremur er fjár- 

málaráðherra heimilt að setja svipaðar takmarkanir þegar um einkafyrirtæki er 

að ræða. 
c. Að því leyti, sem tapið, eða þær skuldir, sem mynduðust þess vegna, hefir verið 

gefið eftir fyrir ráðstöfun þess opinbera, kemur framangreind ívilnun eigi til 

greina, sbr. lög nr. 9 6. jan. 1938.
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4. gr. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessara laga. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhóll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1937. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1937, eru veittar samkv. 2. 

5. gr. hér á eftir kr. 56844.54. 

g 

9 a r. 

A. er veitt: 
pg 

g: 

Til viðbótar við gjöldin í 1. gr. 

Hluti ríkissjóðs af kostnaði við lög 

  

eglu í Reykjavík ............. kr. 46287.00 

3. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. B. er veitt: 

Rekstrarkostnaður húsmæðraskóla á Laugalandi .......0.....0..... 4700.00 

4. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt: 

Til samnings sænsk-islenzkrar orðabókar (endurveiting) ............ 1250.00 

5. gr. 

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

Kostnaður við athuganir vegna stofnunar sementsverksmiðju ........ 4607.54 

Samtals kr. 56844.54 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og 

Christian R. 

(L.S) 

innsigli. 

Eysteinn Jónsson. 
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í 47 
LOG 

um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg 
Aldinborg, 

Go og 

Gjóörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 

Til þess að standast útgjöld ríkisins 1939 og til þess að greiða tillag til jöfnun- 
arsjóðs bæjar- og sveitarfélaga er ríkisstjórninni heimilt að afla tekna á þann hátt, 
er greinir hér á eflir. 

2. gr. 
Með því að leggja á tekjuskatt á árinu 1989 eftir þeim skattstisa, sem hér fer 

á eftir, í stað þess skattstiga, sem greinir í 6. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, um tekju- 
og eignarskatt: 

£f hinn skattskyldi hluti teknanna er undir 1000 kr. greiðist af honum 1%. 
Af 1000 2000 kr. skattsk. tekjum greiðast 10 kr. af 1000 kr. og 2 % af afg. 
— 2000— 3000 . . . 30 — — 2000 — — 5 —— — —  3000— 4000 — — - — 80 — 3000 — — 7,5-— — — 4000— 5000 — — — — 155 — 4000 — — 10 —— — 5000— 6000 —  — — — 255 — — 5000 — —— 15 mm 
— 6000 7000 — ——m— 00 om — 405 6000 — — 20 — — — —  7000— 8000 — — — 605 — — 7000 - 30 — — 
— 8000— 9000 —  — — — 905 -- 8000 — — 31 — — — 9000—10000 — — — — — 1215 — — 9000 — — 31,5— — — — 10000—11000 — om 0 om 1530 — — 10000 — — 32 —— —— 
— 11000—12000 — . — — 1850 — — 11000 — — 33 — — — 

12000 13000 —  — — — 2180 — — 12000 — — 34 — —— 
13000-—14000 — - — 2520 — — 13000 — — 35 - 
14000—15000 — — — — — 2870 — — 14000 — — 36 — — — — 15000—16000 — - — — 3230 — — 15000 — 37 — 

— 16000—18000 — — — — — 3600 — — 16000 — — 38 — — — — 18000-—20000 — —— 0 0 — 4360 — — 18000 — — 39 — — - 20000—22000 — — — — — 5140 — — 20000 — — 40 — —— 
- 292000—24000 — — — — — 5940 — — 22000 — 41 
- 24000—-26000 — — — — 6760 — — 24000 — — 49 

— 26000—28000 — — — — 7600 — — 26000 — — 43 — — 
— 28000 og þar yfir — — — 8460 — — 28000 — — 44 — — 

Félög þau og stofnanir, er um ræðir í a-lið og e-lið 3. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, 
greiði þó aldrei lægri skatt en 5% af skattskyldum tekjum. Sama er um skattgjald 
samkv. 2. gr. sömu laga og skattgjald erlendra félaga. 

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, er um ræðir í 3. gr. b-lið laga nr. 6 9. 
jan. 1936, greiðist 10%, ef skattskyldar tekjur Þeirra nema 7000 kr. eða þar yfir. 

Sá skattauki, sem lagður kann að verða á 6000 kr. sk altskyldar tekjur eða þar 
yfir samkvæmt þessum lögum, skiptist í tvo jafna hluta, og skal öðrum hlutanum



varið til þess, sem talid er i 1. gr., en hinn hlutinn skal renna til fiskimálasjóðs, 

og skal honum varið til þess að lána sjómönnum og verkamönnum, sem gerast   

þátttakendur í félagi til togarakaupa samkv. 5. gr. laga nr. 61 frá 31. des. 1997, 

14—14 af tilskildu framlagi þeirra, gegn tryggingum, er fiskimálanefnd tekur gildar, 

og gangi sjómenn og verkamenn í Reykjavík fyrir um fyrsta skip, sem þannig 

verður keypt. Verði þessi hluti skattaukans ekki notaður að fullu samkvæmt fram- 

anrituðu, rennur afgangurinn tl by 'arsjóðs satmkvæmt lögum nr. 3 9. jan. 1936, 

  

um verkamannabústaði. í hlutfalli vid skattauka þann, er innheimtur hefir verið 
í hverju bæjar- eða sveitarfélagi. 

3. gr. 

Með því að innheimta á árinu 1939 gjald til ríkissjóðs af vörum þeim, sem 

fluttar eru hingað til lands og ekki eru undanþegnar því í þessum lögum. Gjaldið 

skal greiða af innkaupsverði varanna, kominna um borð í skip, sem flytja á vör- 

urnar hingað til lands. Skal hlutaðeigandi tollstjóri stimpla á þann hátt, er ræðir 

um í lögum nr. 75 27. júní 1921, innkaupsreikninga yfir vörurnar með þeim hundr- 

aðshlutum í gjald af innkaupsverðinu, sem hér greinir: 

1. Með 2% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur: Akkeri og akkerisfestar, bát- 

ar, baðlyf, björgunartæki, blýsökkur, dráttartaugar fyrir plóga og herfi, fisk- 

ábreiður, fiskilínur, fiskinet, fiskmoltur, fiskpressur, forardælur, frysti vélar, fræ 

og trjáplöntur, grastó, hafragrjón, hafrar, heyvinnsluvélar, hrifur, hrífutindaefni, 
hrísgrjón, húðir saltaðar, kjöltunnur og efni í þær, kjötumbúðir, landbúnaðarvél- 
ar, ljáir og blöð, lóðarbelsir, lóðarlaumar, lóðarteinar, lóðarönglar, lýsistunnur 

og efni í þær, manilla, mjaltavélar, mótorvélar, netagarn, netakork, netakúlur, 

olíulampar og tilheyrandi, plógar og kerfi, prentpappír, prjónavélar, rúgmjöl, 

rúgur, sáðvélar, saumavélar, síldarkrydd, síldartunnur og efni í þær, skip, skóflur 

og landbúnaðarverkfæri allskonar, sláttuvélar, smávarningur á og til fata, svo 

sem tölur, krókapör, smellur, spennur, leggingar, tvinni, snúrur og teygjubönd, 

smjörpappír, umbúðastrigi, varahlutir til mótorvéla, veiðarfæri og efni í þau, 

vélaolíur í tunnum og brúsum, vörpugarn, vörpuhlerar, vörpujárn og vörpur. 

2. Með 8% stimplast reikningar yfir allar aðrar vörur en þær, sem tilgreindar eru í 
1., 3., 4. og 5. tölulið greinar þessarar, eða eru sérstaklega undanþegnar sam- 

kvæmt því, sem segir hér á eftir. 

3. Með 10% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur: Bifhjól, blákka, borðbún- 
aður, annar en sá, er fellur undir 5. tölulið þessarar greinar. Burstavörur, bús- 
áhöld allskonar, eldhúsáhöld allskonar, fólksflutningsbifreiðar, fægiefni alls- 
konar, glervarningur, greiður, hreinlætisvörur allskonar, húsgögn og húsgagna- 

hlutar, kaffi, lásar, skrár, lamir og tilheyrandi, leirvarningur, línsterkja, postu- 

línsvarningur, ræstiduft, sápa allskonar, sápuduft og spænir. Smávarningur úr 

alpakka, aluminum, beikalit, beini, blyi, eir, hvitmálmi, járni, látúni, málmblend- 

ingi, steintegundum, tini og tré. Speglar, straubretti, straujárn, sykur, tau- 

klemmur, taurullur, tausnúrur, tauvindur, vogir og tilheyrandi, þvottabretti og 
þvottaefni allskonar. 

4. Með 15% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur: Fatnaður allskonar, band, 

garn, kakaó, kryddvörur, sagó, skófatnaður, annar en gúmmiískófatnaður. 
Syróp, te, vefnaðarvörur og vefnaður allskonar. 

5. Með 30% stimplast reikningar yfir eftirtaldar vörur: Ávaxtamauk, ávaxta- 

sulta, ávextir niðursoðnir, ávextir nyir, ávextir þurrkaðir, brjóstsykur, grænmeti 

niðursoðið, grænmeti nýtt, grænmeti þurrkað, gullvarningur, gull og silfur óunn- 

ið, hljóðfæri og músikvörur, konfekt, leðurvörur, platinuvarningur, silfurvarn- 
ingur, snyrtivörur, súkkulaði, úr og klukkur, vörur úr gull-, silfur- og platínu- 

pletti. 
Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur þær, sem tilgreindar eru í auglýsingu um 
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vidskiptasamkomulag milli Íslands og sameinaða konungsríkisins Slórabretlands og 
Norður-Írlands, nr. 106 29 júni 1933, þó ekki lengur en sá samningur er í gildi. 
Ennfremur blöð, bækur, tímarit, áburðarefni, sirðingarefni, kol, salt, steinolia, end- 
ursendar íslenzkar afurðir, endursendar tómar umbúðir, notaðir heimilismunir 
manna, sem flytja vistferlum til landsins og hafa verið minnst eitt ár búsettir erlendis 
og venjulegur farangur farþega. 

Gjöld þau, sem greinir í 15. tölulið hér á undan, skal einnig greiða af vörum 

18, 

Þeim, sem innflutt tar hafa verið fyrir í. janúar 1938, en aðflutningsgjöld hafa ekki 
verið greidd af er lög þessi öðlast gildi. 

Verði ágreinings um það, hvaða vörur skuli talda ekki taldar til framan- 
greindra gjaldflokka, fellir fjármálaráðherra um það fullnaðarúrskurð. 

Framangreind ákvæði raska að engu leyti gildandi lögum um verðtoll. Ákvæðin 
um sýning innkaupsreikninga í Í. gr. „a ga nr. ð. apríl 1928, svo og ákvæðin í gild- 
andi reglugerð um verðtoll og ák vdi laga nr. 63 31, desember 1937 og 4. gr. 
laga nr. 132 31. des. 1935 skulu gilda, eftir pvi sem vid å, um gjald samkvæmt þess- 
ari grein. 

Sérstök skilagrein skal gerð fyrir gjaldi samkvæmt þessari grein. Fjármálaráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um greiðslu sjaldsins af vörum, 
sem sendar eru til landsins í pósti, og um annað, er snertir framkvæmd á ákvæðum 
greinarinnar, og má Í reglugerðinni ákveða sektir fyrir brot á henni. 

  

á. gr. 
Með því að innheimta á árinu 1939 8 aura innflutning 

benzíni, í stað þess innflutningsgjalds, sem ákveðið er í 
6. júlí 1932. 

Að öðru leyti gilda ákvæði nefndra laga 6. júlí 1932 um innheimtu og endur- 
greiðslu innflutningsgjalds af benzini samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeim tekjuauka, sem leiðir af framangreindri hækkun innflutningsgjaldsins 
af benzíni frá því, sem það var eftir nefndum lögum frá 1939, skal varið Hl að 
greiða kostnað við lagning akvega og malbikun þjóðvega svo sem hér greinir; 
1. Til malbikunar: 

a. Elliðaárvegur ........ 
b. Hafnarfjarðarvegur 

2. Til akvega: 

  

ssjald af hverjum lítra af 
lið 1. gr. laga nr. 84 

  

  

g 

HANA BR allt ad 50000 kr. 

EEN -— 50000 -— 

  

a. Til Suðurlandsbrautar ....... RIÐ . AR 63000 
b. - Yalnsskarðsvegar BR FR 36000 
Cc. Austurlandsvegar ...…. FRA 15300 

d. vega út frá Akureyri FR 13500 
e. Ljósava tnsskarðsvegar FR BN sr ereveee 1500 

f. SOGSVEÐAr A 14400 

g. Steingrimsfjarðarheiðarveg: BR . 10800 
h. vega i Ve estmann: teyjum  ...... BI 2700 

i. Siglufjarðarskarðsvegar L..l.l. 15570 

j. vega ut frå Seydisfirdi  s.ssssseeeeeeeeeeereeeree 2700 

k. Oxnadalsv BAT 0. enee … - 5670 

Það, sem ofangreindur tekjuauki kann að fara fram úr kr. 98439 0.00, leggist i sér- 

stakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar Suðurlandsbrautar á árinu 1940. 

Með því að innheimta á árinu 1939 með 11% viðauka alla skatta, tolla og önnur 
gjöld, sem greiða ber í ríkissjóð og falla í gjalddaga á árinu, og því einnig skatta og 
gjöld samkvæmt 2., 3. og 4. gr. laga þessara.



al vörum, sem 95 
Framangreindu 11% gjaldi skal einnig bætt 

ant tala ekki verið 11. júni 
fluttar hafa verið til landsins fyrir 1. 1938, er 
greidd af fyrir gildistöku laga þessara. 

Undanþegin viðaukagjaldi samkvæmt 1. 

   

    

mgr. þessarar greinar eru útflutninss- 
ld samkvæmt lögum nr. 25 9. jan. 1935 

ld af vörum þeim, sem tilgreindar eru í augl ysingu nr. 106 29. júní 
14; 
it 

1933, þó ekki lengur en samningur sá, sem þar er birtur, er í gildi. 

kagjaldsins samkvæmi 

gjöld samkvæmt lögum nr. 63 23. jan. 1983: 
og aðflutnins 

), gi 

  

   

Fjårmålarådherra setur nånari reglur um innheimtu vidaul 
Þessari grein, svo og um skil á því í ríkissjóð. 

  

    

Á árinu 1939 er ríkisstjórninni heimilt: 
a. að endurgreiða fiskvei 

a í salt. 

    
vörutoll af kolum, sem þau nota til fisk. 

  

    

     

   
    

hb. að falla frá innheimtu vörutolls af 
Heimild þessi sé þó því aðeins no 10 bæjar- eða hreppsfélög, sem hlut eiga 

að máli, eða fyrirtæki, sem rekin eru af m, Vé útgerðinni hliðstæð hlunnindi, að 
dómi ríkisstjórnarinnar, með lækkun á gjöldum 

Noti ríkisstjórnin heimild þe   essa ast henni að hækka skatt- og tollviðauka 
þann, sem um ræðir í 5. gr. laga þessara, úr 11% i 129 

Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1939. S É J 

      

sorgenfriholl 11 júni 1988 SOÐGONfFIRDI Í id Jun IJIO., 
G ført tí 

Undir Vor konungles: hönd og innsigli. 

    

Eysteinn Jónsson 

um breyting á lögum nr. 

  

y 090 sæ ” 11. júní r. 1936, um iðnaðarnám. Jun! 

Vér Christian hinn Tíundi, af suds náð 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtseta 
Aldinborg, 

konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 5 

  

landi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest Þau með 
samþykki Voru: 

Í. gr. 
Í. gr. laga nr. 27 1. febr. 1986 skal orða svo: 
Þegar iðnaðarmenn taka nemanda til þess að kenna iðn sína. er þeim skylt að 

g 
gera við hann skriflegan námssamning. Skal hlutaðeigandi lögreglustjóri rita á samn- 

aga þessara, og enn- 
fremur skulu iðnaðarfulltrúar rita á hann vottorð sitt um, að hann fullnægi þeim 
skilyrðum, er þeir hafa komið sér saman um að selja um slíl 

Íðnaðarfulltrúar skulu vera þrír og jafnmargir til 
skipaðir af atvinnumálaráðherra til 8 ára í senn, ein 

inginn vottorð sitt um, að hann sé samkvæmur Íyrirmælum | 

ka samninga. 
vara, allir búsettir í Reykjavík, 

n samkvæmt tilnefningu lands-
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96 sambands iðnaðarmanna, annar samkvæmt tilnefningu iðnráðs Reykjavíkur og sá 

11. júní þriðji án tilnefningar. 

Áður en iðnaðarfulltrúar rita á námssamning nemanda, skulu þeir leita álits 

sveinafélags og meistarafélags staðarins, ef til eru, ella landssambands iðnaðar- 

manna, um þörfina fyrir fjölgun iðnnema í iðninni. Á þeim stöðum, þar sem félög 

sveina og meistara í einhverri iðngrein hafa komið sér saman um tölu iðnnema, 

kaup og kjör, skal því samkomulagi ekki raskað af iðnaðarfulltrúum. 

Námssamningur er því aðeins gildur, að tveir iðnaðarfulltrúanna að minnsta 

kosti hafi samþykkt hann með undirskrift sinni. 

Lögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun ráðherra, hafa í höndum eyðublöð undir 

námssamninga og afhenda þau ókeypis. 

3. gr. laganna skal orða svo: 

Í námssamningum skal tekið fram, hve langur kennslutími skuli vera. Skal at- 

vinnumálaráðherra gefa út reglugerð, er ákveður kennslutímabilið í hverri iðn fyrir 

sig, en leita áður um það tillagna landssambands iðnaðarmanna, en það leitar aftur 

umsagnar hlutaðeigandi meistara- og sveinafélaga, ef slík félög eru til í landinu. 

Nú eru þessi félög ekki til í einhverri iðngrein, og skal þá stjórn landssambands 

iðnaðarmanna kalla þá meistara og sveina í iðninni, sem hægt er að ná til, með 

tveggja mánaða fyrirvara, á fund, til þess að gera tillögur um málið. Þeir, sem fjarri 

búa, geta sent tillögur sínar skriflega. 

Tillögur aðilja þeirra, er að framan gelur, skulu síðan bornar undir iðnaðarfull- 

trúa, áður en reglugerðin er gefin út. 

     

  

#3 ir 
ö. ST. 

Aftan við 12. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þar, sem sjúkrasamlag er starfandi, skulu meistarar greiða iðgjöld til þess fyrir 

nemendur sína. meðan á námstímanum stendur, enda eigi þá nemendur ekki að- 

gang að meistara sínum um þau hlunnindi, er sjúkrasamlagið veitir. 

4. gr. 

Í stað orðanna „iðnráðsfulltrúi samiðnaðarmanna á staðnum“, í 14. gr. laganna, 

komi: tveir iðnaðarfulltrúar. 
5. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin niðurlagsorð 4. tölul. 15. gr. laga nr. 105 

23. júní 1936: „áritaðs af sveinafélagi, ef til er á staðnum“, svo og öll önnur ákvæði, 

er koma í bága við lög þessi. 
6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi 
7. gr. 

Þegar lög þessi hafa óðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

97 1. febr. 1936, um iðnaðarnám, og gefa þau út svo breytt. 

Eftir þessu eiga allir blutaðeisendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihóll, 11. júní 1958 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Skúli Guðmundsson.
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LOG 97 
11. juni , „ 

um breyting á lögum nr. 104 23. júní 1936, um atvinnu við siglingar 

á íslenzkum skipum. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski. Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög Þessi og Vér staðfest þau með 
samþykki Voru: 

1. gr. 
Aftan við 49. gr. laganna bætist nv málsgr., svo hljóðandi. 

Undanþegin ákvæðum 1. málsgr. þessarar 8 reinar um skyldu til að hafa styri- 

mann auk skipstjóra eru fiskiskip og bátar undir 30 rúmlestum, ef þeim er ætlað að 
leggja afla sinn á land daglega. 

2. gr. 
Aftan við 1. málsgr. b-liðs 51. gr. laganna bætist: 

Undanþegin ákvæðinu um aðstoðarmann í vél eru þó öll fiskiskip, sem hafa 
minni vél en 800 hestafla. 

d-liður sömu gr. laganna orðist svo: 

Á eimskipi með meira en 1200, en ekki yfir 2500 hestafla vél, skal vera í minnsta 

agi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 33. gr., og tveir undirvél- 

stjór rar, sem öðlazt hafa skírteini samkv. 31. gr. 

Sé skipið farþegaskip og vél þess yfir 1800 hestafla, skal það auk þess hafa einn 
aðstoðarvélstjóra, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 29. gr. 

e-líður sömu gr. laganna orðist svo: 

Á eimskipi með yfir 2500 hestafla vél skal vera að minnsta kosti einn vfirvél- 
stjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 33. gr., tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa 
skirteini samkv. #1. gr., og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 
29. gr. 

    

cy
a 

c-liður 52. gr. laganna orðist svo: 

Á mótorskipi með meira en 50, en ekki yfir 150 hestafla vél skal vera í minnsta 
lagi einn vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 38. gr., og einn undirvél- 
stjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 36, gr. Fiskiskip og bátar, sem ætlað er 
að koma daglega að landi með afla sinn, ern þó ekki skyld til að hafa undirvél- 
stjóra, ef skipstjóri hefir öðlazt vélgæzluréttindaskirteini samkvæmt 36. gr. 

d. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 57. gr. laganna kemur ný málsgr., svo hljóðandi: 
Þetta ákvæði tekur þó ekki til réttinda til skipstjórnar á varðskipum ríkis- 

ins, nema þau séu fengin með siglingatíma á þesskonar skipum, innlendum eða 

erlendum, samkv. ákvæðum 21.—23. gr. þessara laga. 

Rg ð. ST. 

A eftir 63. gr. laganna komi eftirfarandi
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97 Ákvæði til bráðabirgða. 

11. júní Á árinu 1938 fer fram endurskoðun laga þessara eftir fyrirmælum atvinnumála- 

ráðherra, og skulu til endurskoðunarinnar kvaddir fulltrúar sjómanna og úlgerðar- 

manna. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Skúli Guðmundsson. 

98 LOG 
11. juni 

um rekstrarlánafélög. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

1. gr. 
Útvegsmönnum í einu og sömu verstöð eða byggðarlagi er rétt að stofna rekstr- 

arlánafélög samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 

Hlutverk rekstrarlánafélaga er að annast útvegun rekstrarlána handa félags- 

mönnum sínum. 
Félögin geta einnig haft með höndum sameiginleg innkaup á nauðsynjum fé- 

lagsmanna til útgerðar og sölu á afurðum þeirra. 

Rekstrarlánafélögin skulu haga starfsemi sinni þannig: 

a) að svo tímanlega sé samið um rekstrarlán handa félagsmönnum, að þeir geti 

óhindraðir hafið fiskveiðar í byrjun vertiðar. 

b) að félagsmenn geti jafnan orðið aðnjótandi beztu kjara á aðkeyptum nauð- 

synjum til rekstrar síns, með því að geta boðið staðgreiðslu. 

3. gr. 

Ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum rekstrarlånafélaga getur verið með 

tvennu móti: 
a) að félagsmenn ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbindingar 

félagsins. 

b) að hver félagsmaður ábyrgist einungis sína eigin skuld, að viðbættri tiltekinni 

upphæð, sem nánar sé ákveðin í lögum hvers félags.



Félagsmenn í sama félagi mega vera fæstir 10, en flestir 30. Þó má víkja frá 

þessu ákvæði, ef hentugt þykir og sérstaklega stendur á. 

4, gr. 

Stjórn rekstrarlánafélags eða umboðsmaður hennar semur við lánsstofnanir um 

rekstrarlán handa félagsmönnum, eftir því sem félagsstjórninni og hverjum ein- 

stökum félagsmanni hefir komið saman um og með tilliti til eðlilegrar rekstrarlána- 

þarfar félagsmanns og þeirra trygginga, er hann getur sett. 

5. gr. 
Fyrirkomulag lána þeirra, er rekstrarlánafélög útvega félagsmönnum, gelur 

verið með tvennu móti: 
a) að hver einstaklingur sé lántakandi hjá hlutaðeigandi lánsslofnun að því láni, 

er hann fær. 
b) að félagið sjálft sé skuldunautur gagnvart lánsstofnuninni og að það úthluti 

lánsfénu meðal félagsmanna. 

Leggja skal árlega í félagssjóð hundraðshluta af viðskiptaveltunni, og skal 

gjald þetta ákveðið í samþykktum hvers félags. 

Sjóðeign útborgist ekki til félagsmanna nema við félagsslit. 

6. gr. 

RBekstrarlánafélög eiga rétt á innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir nauð- 

synjar til útserðar félagsmanna sinna, sbr. 2. gr. í samræmi við innflutninss- 

reglur á hverjum tíma. 

7. gr. 

Lánsstofnunum, er veita lán samkvæmt lögum þessum, er heimilt að setja sér- 

stök skilyrði fyrir lánunum, í því skyni að tryggja skilvísa greiðslu þeirra, svo sem: 

að allar sjávarafurðir lántakanda skuli seldar gegnum sölusamlag, 

að í hvert skipti, er lántakandi selur afurðir — eins þó að þær séu ekki veðsettar 

fyrir láninu —, skuli jafnan haldið eftir nokkurri upphæð af andvirðinu, svo 

sem nánar kann að vera um samið, til greiðslu upp í lánið. 

Þetta atriði gildir, þótt lánið sé ekki komið í gjalddaga 

að lánsstofnunin eða trúnaðarmanni hennar sé jafnan heimilt að hafa eftirlit með 

því, að þannig umsömdum ákvæðum sé framfylgt. 

8. gr. 

Rekstrarlánafélög greiða skatta til ríkis og bæjar- og sveitarsjóða eftir sömu 

reglum og samvinnufélög. 

9. gr. 

Lán samkvæmt lögum þessum veitast gegn þeim tryggingum, er lánsstofnunin 

metur gildar. Þau skulu endurgreidd að fullu innan eins árs frá lántökudegi, eða 

fyrr, eftir því sem um semur. 

Það teljast ekki vanskil, þótt hluti af rekstrarláni sé ógreiddur, ef lántakandi 

sannar, að hann eigi nægilegar óseldar afurðir til fullnaðargreiðslu lánsins. 

Vextir — þar með talin framlengingargjöld eða provision — mega ekki vera 

hærri en venjulegir bankavextir af fiskveðsvíxlum á sama tíma. 

10. gr. 

Komi til þess, að Landsbanki Íslands eða Útvegsbanki Íslands, annar eða báðir, 

sjái sér ekki fært, vegna vöntunar reiðufjár, að sinna lánbeiðnum rekstrarlána- 

félaga, skal ríkisstjórnin veita aðstoð sína til þess að bankarnir, annar eða Þáðir, 
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98 verði sér úti um lánsfé, til þess að fullnægja rekstrarlánaþörfinni, eftir því sem trygg- 
11. júní ingar standa til. 

11. gr. 
Lög og starfsreglugerdir rekstrarlånafélaga skulu sniðin eftir fyrirmyndum, 

sem atvinnumálaráðuneyiið semur í samvinnu við Landsbanka Íslands, Útvegs- 
banka Íslands, Fiskifélag Íslands og Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda. 

Skulu fyrirmyndir þessar samdar þegar er lög þessi hafa verið staðfest og 
vera til útbýtingar hjá sýslumönnum landsins og Fiskifélagi Íslands og fulltrúum 
þess. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 11. júní 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Skuli Gudmundsson. 

99 LOG 
11. juni sn sxa ss Ax f i ' um Fiskveiðasjóð Íslands. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjórum kunnugt: Að Vér samkvæmt 10. gr. laga, dagsettra í dag, um breyt- 
ing á lögum nr. 46 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð Íslands, höfum látið fella 
meginmál þeirra inn í lög nr. 46 19. maí 1930 og gefum þau síðan út, svo breytt, 
sem lög um Fiskveiðasjóð Íslands. 

1. gr. 
Tilgangur Fiskveiðasjóðs Íslands er að styðja bátaútveg landsmanna með hag- 

kvæmum lánum. 

2. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er: 

I. Eignir hins gamla Fiskiveiðasjóðs, í peningum og skuldabréfum, eins og þær 
verða, er lög þessi öðlast gildi. 

lí. Tillag úr ríkissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjórnar sjóðs- 
ins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari fram, en 
lokið skal henni eigi síðar en Í. júní 1941. 

II. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt því, sem ákveðið verður 
í sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljónum króna. 

 



3. ST. 

Fiskveiðasjóði er heimilt að gela út handhafavaxtabréf, allt að 1% milljón 

kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. Fjármálaráðherra 

setur nánari reglur um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og aðra meðferð þeirra, í reglu- 

gerð sjóðsins. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán til kaupa á slíkum bréfum, allt 

að 11 milljón kr., enda skal svo til haga um vexti bréfanna, verð þeirra og tíma- 

lengd útlána, að ríkissjóður verði skaðlaus af. 

js
. 

4. gr. 

Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til: 

a. Skipakaupa, allt að 150 rúmlesta. Þó má veita lán til kaupa á stærri skipum, 

ef fé er fyrir hendi. 

b. Stofnunar iðjufyrirtækja í sambandi við fiskveiðar, gegn fyrsta veðrétti í 

frystihúsum, lifrarbræðslustóðum, fiskimjölsverðsmiðjum og öðrum iðjufyr- 

irtækjum, sem vinna eingöngu eða að langmestu leyti að hagnýtingu fiskiafurða. 

5. gr. 

Út á ný skip með nýjum vélum má lána allt að helmingi virðingarverðs. Sé 

einnig um aukalryggingar að ræða, sem sjóðsstjórnin metur gildar, má lána allt 

að 3% virðingarverðs, og sé skipið byggst hér á landi, allt ad 7%o virðingarverðs. 

Um lán út á skip eldri en eins árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar í hvert 

skipti. 

Lengsti lánstími samkvæmt a-lið 4. gr. er 12 ár og hámarkslán út á eitt skip, 

með eða án aukatrygginga, 40 þúsund krónur. 

6. gr. 

Út á eignir, sem tilgreindar eru Í b-lið 4. gr. má lána allt að % virðingarverðs, 

ef um nýja eign er að ræða. Lengstur lánstími er 15 ár og hámark láns 35 þúsund 

krónur. 

í ør 1. gr. 

Vextir af lánum úr Fiskveiðasjóði skulu vera 62“ fimm og hálfur af hundr- 

aði á ári og greiðast fyrirfram fyrir eitt ár í senn, eða fyrir hluta úr ári, miðað 

við gjalddaga á lánum úr Fiskveiðasjóði, sem skal vera hinn 1. nóvember ár hvert. 

Nú er afborgun og vextir eigi greitt fyrir 15. nóvember, og má þá ennfremur 

reikna 75% dráttarvexti fyrir hvern hálfan mánuð eða minna, sem greiðsla dregst. 

8. gr. 

Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða á 

þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð sjóðsins. Í reglugerðinni má meðal 

annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá menn, er skuli fram- 

kvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem er heimtað skilríki fyrir 

því, að veðsettum eignum sé vel við haldið og að veðið hafi ekki rýrnað. 

9. gr. 

Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn sjóðs- 

ins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti, ef henni þvkir 

ástæða til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna sjóðstjórninni 

eigendaskiptin þegar í stað. 

10. gr. 

Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga, eða veðið gengur 

svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera skal, eða nýr 
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99 eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að telja 
11. júní eftirstöðvar lánsins komnar Í gjalddaga þegar, án uppsagnar. 

11. gr. 

,„ hefir Fiskveiðasjóðurinn heimild til að láta 
selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sátta eða fjárnáms, sam- 
kvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, IS: febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja 
það Fiskveiðasjóðnum út til eisnar, ef Þörf er á. 

Fiskveiðasjóðurinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, 
og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau séu auðsjáanlega 
á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að slöðva eða ónýla uppboðið með neins- 
konar dómskoti 

Þegar lán er komið í sjalddag 

  

Fiskveiðasjóðurinn ber hinsvegar ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og komin í 
gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mil til endurgjalds á öllu því, er hann 
hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. 

Fiskveiðasjóðurinn getur samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á 
veðseltum eignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara. 

  

12. gr. 
Nú er skip eða fasteign seld á t nauðungaruppboði eða við sjaldþrotaskipti, og 

ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fiskveiðasjóðnum, og 
seta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn sjóðsins gert aðvart svo 
tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið. 

13. gr. 
Fiskveiðasjóður er undanþeginn opinberun gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast. Bækur sjóðsins og kvittanir, svo og skuldabréf fyrir lánum úr sjóðn- 
um, umboð, veðleyfi og ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart honum. eru undanþegin 
stimpilgjaldi. Eignar- og veðbókarvottorð er skylt að afgreiða til sjóðsins án end- 
urgjalds 

14. gr. 
óðs er í höndum þess ráðherra, er fer með sjávarút- 

  

Yfirumsjón Fiskveiðas 

vegsmál. 

Útvegsbanki Íslands h/f í Reykjavík hefir á hendi framkvæmdast tjórn sjóðsins 
og annast alla starfrækslu hans. Skal Fiskveiðasjóður vera sérstök deild í bank- 
anum, með aðskildum fjárhag og bókhaldi. 

Kostnaður við rekstur Fiskveiðasjóðs (og skuldaskilasjóðs vélhbátaeigenda) 
greiðist af tekjum sjóðsins. 

15. gr. 
Akvædi 12., 13. og 14, gr. skulu einnig gilda um skuldaskilasjóð vélbátaeisenda, 

eftir því sem við á. 

16. gr 
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráðherra 

skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið í reglugerð sjóðsins. 
Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt vfirlit 

yfir hag sjóðsins, er birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. Auk þess getur ráðherra, 
hvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins. 

Eftir hver áramót gefur sjóðstjórnin ráðherra fullkominn. endurskoðaðan árs- 
reikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Ráðherra úrskurðar 
ársreikninginn, og skal síðan birta hann í B-deild Stjórnartíðinda
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17. gr. 99 
Í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um sljórn sjóðsins og 11. júní 

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð fyrir þeim í 
þessum lögum, enda fari þau ekki í bág við nein ákvæði í lögunum. 

18. gr. 
Lög um Fiskveiðasjóð Íslands frá 19. maí 1930 gengu í gildi 1. jan. 1931, og 

voru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskiveiða- 
sjóðs Íslands, og lög nr. 29, 16 .nóv. 1907, um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð Íslands, 
svo og önnur fyrirmæli í lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara í bág við 
lög þessi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöll, 11. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skuli Gudmundsson. 

Fo LOG 100 
re . , 11. júní um iðnaðarnám. ] 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg or 
Aldinborg, 

5 
> 

Gjorum kunnugt: Áð Vér samkvæmt 7. gr. laga, dagsellra í dag, um breyt- 
ing á lögum nr. 27 1. febr. 1936. höfum látið fella meginmál þeirra inn í lög nr. 
21 1. febr. 1936, um iðnaðarnám, og gefum þau út svo breytt 

Í. gr. 
Þegar iðnaðarmenn taka nemanda til þess að kenna iðn sína, er þeim skylt að 

gera við hann skriflegan námssamning. Skal hlutaðeigandi lögreglustjóri tila á samn- 
inginn vottorð sitt um, að hann sé samkvæmur fyrirmælum laga þessara, og enn- 
fremur skulu iðnaðarfulitrúar rita á hann vottorð sitt um. að hann fullnægi þeim 
skilyrðum, er þeir hafa komið sér saman um að setja um slíka samninga. 

Iðnaðarfulltrúar skulu vera þrír og jafnmargir til vara, allir búsettir í Reykja- 
vík, skipaðir af atvinnumálaráðherra til 3 ára í senn, einn samkvæmi tilnefningu 
Landssambands iðnaðarmanna, annar samkvæmt tilnefningu Iðnráðs Reykjavíkur 
og sá þriðji án tilnefningar. 

Áður en iðnaðarfulltrúar rita á hámssamning nemanda, skulu þeir leita álits 
sveinafélags og meistarafélags staðarins, ef til eru, ella landssambands iðnaðar- 
manna, um þörfina fyrir fjölgun iðnnema í iðninni. Á Þeim stöðum, þar sem félög 
sveina og meistara í einhverri iðngrein hafa komið sér saman um tölu iðnnema, 
kaup og kjör, skal því samkomulagi ekki raskað af iðnaðarfulltrúum. 

Námssamningur er því aðeins gildur, að tveir iðnaðarfulltrúarnna að minnsta 
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kosti hafi samþykkt hann með undirskrift sinni. 

Lögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun ráðherra, hafa í höndum eyðublöð undir 

námssamninga og afhenda þau ókeypis. 

2. gr. 

Engir aðrir mega taka nemendur til iðnkennslu en þeir, sem meistararéttindi 

hafa í þeirri iðn. Þó mega iðn- og iðjufyrirtæki taka nemendur til kennslu, enda 

þótt forstöðumaður þeirra eða eigandi hafi ekki meistararéttindi í iðninni, en þá 

skal fyrirtækið hafa í þjónustu sinni mann eða menn, sem hafa þessi réttindi, og 

skal þá tekið fram í námssamningi, hver það sé, og þær breytingar, sem á kunna 

að verða gerðar, meðan á námstímanum stendur, færðar inn á samninginn, með 

áritun sömu aðilja og um getur Í Í. gr. Þeim, sem tvisvar hefir rofið náms- 

samning að ófyrirsynju, er óheimilt að taka iðnnema til kennslu. 

3. gr. 

Í námssamningi skal tekið fram, hve langur kennslutimi skuli vera. Skal at- 

vinnumálaráðherra gefa út reglugerð, er ákveður kennslutímabilið í hverri iðn fyrir 

sig, en leita áður um það tillagna landssambands iðnaðarmanna, en það leitar 

aftur umsagnar hlutaðeigandi meistara- og sveinafélaga, ef slík félög eru til í landinu. 

Nú eru þessi félög ekki til í einhverri iðngrein, og skal þá stjórn landssambands 

iðnaðarmanna kalla þá meistara og sveina í iðninni, sem hægt er að ná til, með 

tveggja mánaða fyrirvara, á fund, til þess að gera tillögur um málið. Þeir, sem fjarri 

búa, geta sent tillögur sínar skriflega. 

Tillögur aðilja þeirra, er að framan gelur, skulu síðan bornar undir iðnaðarfull- 

trúa, áður en reglugerðin er selin út. 

4. gr. 

Það skal greinilega tekið fram í námssamningi, hvort sá eða sú, sem iðnnema 

tekjur til kennslu, skuli láta honum í té húsnæði, fæði, klæði, þjónustu og annan að- 

búnað eða kaup, meðan á námstíma stendur, svo og hvernig kaupgreiðsla skuli fara 

fram, sé hún ákveðin. 

5. gr. 

Þrjá fyrstu mánuðina af kennslutímanum ber að skoða sem reynslutíma fyrir 

háða. Þegar í stað að þeim tíma liðnum hafa bæði lærimeistari og nemandi rétt til að 

heimta, að samningnum sé slitið án þess að tilgreina nokkrar ástæður. Þegar svo er, 

á hvorugur heimtingu á skaðabótum frá hinum. 

6. gr. 

Nú tekur maður iðnnema, sem áður hefir stundað nám í sömu iðn hjá öðrum, en 

námssamningi verið slitið, án þess að nemandi hafi átt sök á, og skal þá sá tími, er 

hann var við nám hjá hinum fyrri, dragast frá fullum námstíma hjá hinum síðari. 

1. gr. 

Nemandi skal sýna ástundunarsemi og trúmennsku við námið og fylgja kennara 

sínum til starfa, eftir því sem vinnuþrek hans og kunnátta leyfir (sbr. 8. og 9. gr.). 

sj
a 

8. gr. 

Starfstími iðnnema má ekki fara fram úr 60 klst. á viku, að meðtöldum kaffi- 

hléum % klst. tvisvar á dag, eða tilsvarandi stytting á daglegum vinnutíma annars. 

Starfstíminn fari þó ekki niður úr 1800 stundum á ári, nema lögmæt forföll, svo sem 

veikindi, hamli.
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bann tima, sem nemandinn stundar båklegt nåm, samkv. 10. gr., eða minnst 
5 og mest 7 mánuði ársins, skal þó þetta hámark, að meðtöldu ls klst. kaffihléi einu 
sinni á dag, vera 42 klst., enda er þá sá tími, er fer til bóklega námsins, ekki talinn 
þar með. Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um lágmark Þbóklegs 
náms fyrir iðnnema. 

Sé vinnutími sveina í viðkomandi iðn bundinn venjum eða fastmælum, skal 
vinnutími nemandans vera sá sami og sveinanna þann tíma árs, sem hann stundar 
ekki bóklegt nám, en þó aldrei hærri en hámark það, sem greinin gerir ráð fyrir að 
öðru leyti. 

Ákveða má í námssamningi annan starfstíma nemandans en hér segir, en þó að- 
eins innan þeirra takmarka, sem þessi grein setur að öðru lexti. 

Ekki má taka nemanda til iðnkennslu yngri en 16 ára 

9. gr. 
Á sunnudögum og öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar er iðnnemum ekki skylt 

að lakast á hendur neina vinnu, og ekki heldur frá kl. 6 að kvöldi til kl. 6 að morgni, 
aðra en kennslustundir. 

Sumarleyfi skal ákveðið í námssamningi, og skal það vera að minnsta kosti 19 
virkir dagar, með fullu kaupi. 

10. gr. 

Lærimeistari má ekki fá nemanda neina vinnu, sem honum er um megn, eða 
skaðlegt setur talizt fyrir heilsu hans. Hann skal vaka yfir siðferði hans og hegðun. 
Hann skal kenna honum iðnina svo vel sem unnt er, sjá um, að nemandinn að af- 
loknu námi hafi náð leikni í að nota öll verkfæri, sem að iðninni lúta, og að hann 
kunni öll verk, sem fyrir geta komið í iðninni, svo vel, að hann seti talizt fullkom- 
inn sveinn. Þá er lærimeistari skyldur að láta nemandann ganga Í iðnskóla, sé slíkur 
skóli til á staðnum, en ella sjá honum fyrir kennslu í öllum þeim greinum, sem iðn- 
inni eru nauðsynlegar, og skulu nánari ákvæði um það, svo sem um allt bóklegt nám 
iðnnema, sett í reglugerð þeirri, er um getur í 8. gr. Allan kostnað af slíkri kennslu 
skal lærimeistari greiða, þar með talinn pappír. bækur og teikniáhöld, og annað það, 
sem námið óhjákvæmilega útheimtir. Geti lærimeistari ekki uppfvllt þessi skilyrði, 
er honum óheimilt að taka nemendur. 

11. gr. 

Námstímanum skal þannig varið, að nemandinn læri iðn sína svo fljótt og vel 

sem unnt er. Þegar kennslutiminn er á enda, skal nemandinn hjálparlaust leysa af 

hendi prófsmíði, eða inna af hendi eitthvert það verk, er sýni, að hann sé fullnuma í 

iðn sinni. Ef lærisveini hefir verið kennd iðnteikning, skal hann fyrst gera teikn- 

ingu af prófsmíðinni. 

Prótdómendur ákveða, í samráði við lærimeistara, hver prófsmiðin skuli vera. 

Nú taka prófdómendur teikninguna eigi gilda, og getur nemandi þá eigi fengið að 

leysa af hendi prófsmíð. Sá, sem fellur á slíku prófi, getur ekki fengið að ganga undir 

próf aftur fyrr en að '%% ári liðnu. Standist nemandi prófið, á hann heimtingu á próf- 

skírleini, er sé undirritað af lærimeistara hans og prófdómendum, að því er tekur til 

hins verklega prófs, og skólastjóra iðnskólans á staðnum, að því er tekur til hins 

bóklega prófs, og ennfremur af lögreglustjóra, og heitir það prófskírteini sveinsbréf. 

Standist nemandi eigi prófið fyrir þá sök, að lærimeistari hafi ekki látið sér 

nægilega annt um kennsluna, á nemandinn kröfu til skaðabóta, sem fari eftir áliti 
gerðardóms. 

Þrir samiðnaðarmenn skulu vera prófdómendur, tilnefndir af lögreglustjóra á 

þeim stað, þar sem prófið er tekið. Þeir skulu, auk þess að dæma prófsmíð nemand- 
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ans, einnig prófa hann munnlega í þeim atriðum, sem þeim þykir ástæða til, iðninni 

viðkomandi. 

Nánari ákvæði um prófið og umsjón með því setur alvinnumálaráðherra með 

reglugerð, enda selur enginn nemandi fengið sveinsbréf, nema hann hafi staðizt lág- 

markspróf það í bóklegum fræðum, er sú reglugerð ákveður. 

Skal hann ljúka því prófi í iðnskóla, sé hann til á staðnum, en ella hjá próftdóm- 

endum við hið verklega próf, enda gildir þá sveinsbréf hans aðeins innan þess lög- 

sagnarumdæmis, er prófið fór fram í, og skal það tekið fram í athugasemd, er við- 

komandi lögreglustjóri ritar á sveinsbréf hans. 

Heimilt skal sveini með slíkt sveinsbréf að þreyta próf við hvaða iðnskóla sem 

er á landinu, og skal hann þá fá venjulegt sveinsbréf, ef hann stenzt það próf. 

12. gr. 

Nú sýkist iðnnemi, eða verður fyrir slysi, og er þá lærimeistari hans skyldur að 

sjá honum fyrir hjúkrun og læknishjálp á sinn kostnað, þangað til námstímanum er 

lokið samkvæmt samningnum, eða honum er slilið af öðrum löglegum ástæðum, og 

gildir þetta jafnt, hvort sem nemandi býr hjá lærimeistara sínum eða ekki. Sé sjúk- 

dómurinn eða slysið talið ólæknandi eða að heilsuljónið muni vera mjög langvinnt, 

hvorttveggja að áliti læknis, og ef meistari á þar enga sök á, ber meislaranum þó ekki 

að inna af hendi þessar greiðslur lengur en í 6 mánuði frá þeim tíma, er nemandinn 

varð frá verki, og getur sagt upp námssamningi frá þeim tíma, enda séu þessir 6 mán- 

uðir hámark þess tíma, samtals yfir allan námstímann, sem meistarar eru skyldir til 

að sjá nemendum fyrir þeim blunnindum, er hér um getur í þessari grein. Auk læknis- 

hjálpar og hjúkrunar skal meistari greiða annan nauðsynlegan framfærslukostnað 

nemandans meðan hann er sjúkur og námssamnirngur er í gildi. Ef öðrumhvorum, 

nemanda eða meistara, er beinlínis um að kenna sjúkdóminn eða slysið, fer um 

greiðslu læknishjálpar, hjúkrunar og skaðabóta eftir lögum nr. 22 7. maí 1928 (Hjúa- 
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Þar, sem sjúkrasamlag er starfandi, skulu meistarar greiða iðgjöld til þess fyrir 

nemendur sína, meðan á námstímanum stendur, enda eigi þá nemendur ekki að- 

gang að meislara sínum um þau hlunnindi, er sjúkrasamlagið veitir. 

13. gr. 

Meistari getur slitið námssamningi: 

I. Fyrir sjúkleika sakir nemanda, samkvæmt 12. gr. 

9. Ef nemandi gerir sig sekan um brot á skyldum þeim, sem á honum hvíla sam. 

kvæmt námssamningi. eða vanrækir nám sitt, svo að til tjóns er fyrir hann sjálf- 

an og lærimeistara hans, að dómi þess manns eða manna, sem sérstaklega hafa 

nemandann til eftirlits og kennslu. 

14. gr. 

Nemandi, foreldrar hans, fjárráðamaður eða tveir iðnaðarfulllrúar, er um get- 

ur í 1. gr. þessara laga, getur slitið námssamningi: 

1. Ef lærimeistari misþyrmir nemanda eða kemur á annan hátt ósæmilega fram 

gagnvart honum. 

9. Ef lærimeistari gerir sig sekan um brot á skyldum þeim, er á honum hvíla sam- 

kvæmt námssamningi. 

3. Ef lærimeistari skiptir um bústað eða vinnustað, þannig að breytingin hafi í för 

með sér, að nemandinn þurfi að fara óhæfilega langan veg til vinnu. 

1. Ef lærimeistari er burtu frá atvinnu sinni fulla 2 mánuði, nema vinnan fari fram 

undir umsjón annars manns í hans stað, er fullnuma sé í iðninni. 

5. Ef nemandi sakir sjúkdóms eða annara orsaka vegna verður óhæfur til þess að 
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seta unnið iðn þá, sem um var samið, og hann þá var hæfur til, eða ef það, að 

áliti læknis, er hættulegt fyrir líf hans eða heilsu að halda áfram að nema iðnina. 

6. Ef námsstúlka giftist. 

15. gr. 

Námssamningur verður ógildur, ef lærimeistari deyr og atvinnureksturinn af 

þeim orsökum fellur niður. 

16. gr. 

Nú hættir meistari að reka iðn sína vegna þess að hann verður gjaldþrota eða af 

öðrum ástæðum, og setur nemandi þá krafizt skaðabóta, er fari eftir áliti gerðardóms. 
Sömuleiðis getur nemandi krafizt skaðabóta, ef hann verður að segja upp náms- 

samningi af ástæðum þeim, sem greindar eru í 1.--4. tölul. 14. gr. Skaðabótagreiðslur 

samkvæmt þessari grein skulu vera forgangskröfur í bú viðkomandi meistara, og fer 

um þær eftir 83. gr. laga nr. 3 12. apríl 1878, eins og vinnulaunakröfur væru, þær, er 
þar koma til greina. 

if. SF. 

Auk þess, sem segir í 13. og 14. gr., er báðum aðiljum heimilt að slíta námssamn- 

ingi, ef þeir koma sér saman um það. 

IS. gr 

Fyrr en námssamningi er löglega slitið, má enginn taka nemanda annars manns 

til kennslu eða nota aðstoð hans í sömu iðn. 

19. gr. 

Nu verdur ágreiningur nemanda og lærimeistara um þau atriði, er um ræðir 
11. gr., 13. gr. 2. líð, 14. gr. 1., 2., 3. og 5. lið og 16. gr. laga þessara, og skulu þau mál 

koma í gerð, nema háði komi sér saman um annað. Í gerðardómi skulu sitja 

lögreglustjóri í því lögsagnarumdæmi, þar sem ágreiningurinn rís, og er hann oddviti, 

og 2 menn aðrir, og tilnefna málsaðiljar sinn hvor. 

Nú vill einhver beiðast gerðar, og skal hann þá snúa sér til oddvita, og ákveður 

hann síðan serðarfund og kveður báða málsaðilja til að sækja þann fund, ásamt gerð- 

armönnum þeirra, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi. Skal á þeim fundi leggja fulln- 

aðarúrskurð á málið, og ræður afl atkvæða úrslitum. Báðir málsaðiljar eru bundnir 

við þann úrskurð. 
Heimilt er oddvita að fresta fundi, þó ekki oftar en þrisvar sinnum, og ekki leng- 

ur en 8 daga í hvert skipti, enda hafi einhver gerðarmanna tjáð honum lögleg forföll, 

eða oddvita þykir nauðsyn til bera, til þess að réttur úrskurður verði á lagður. Nú 

sækir annarhvor gerðarmanna ekki fund og hefir ekki tjáð lögleg forföll, og getur þá 

oddviti og hinn gerðarmaðurinn lagt fullnaðarúrskurð á málið. Með gerðardómi má 
slíta námssa ingi og dæma þeim skaðabætur, er tjónið beið. 

      

    

20. gr. 

Lærimeistari, sem bryt tur ákvæði 1., 2., 8., 9., 10. og 18. gr. þessara laga, skal sæta 

sektum, allt að kr. 1000.09, nema þyngri hegning liggi við að lögum. Sektarféð renn- 

ur í ríkissjóð. 

    

21. 

Mál út af brotum gegn ákvæðum 1., 2. 0 

mál. Mál milli lærimeistara og nemanda, e 
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* 18. gr. laga þessara eru almenn lögreglu- 

snertir námið, eru einkalögreglumál. 

22. £ r 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um iðnaðarnám, nr. 11 31. maí 1927 
þegar lokið er öllum námssamningum, sem gerðir hafa verið eftir þeim. 
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11. júní Lög þessi ná aðeins til þeirra námssamninga, sem gerðir eru eftir að þau hafa 
öðlazt gildi. 

24. sr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin niðurlagsorð 4. tölul. 15. gr. laga nr. 105 

23. júní 1936: „áritaðs af sveinafélagi, ef til er á staðnum“, svo og Öll önnur ákvæði, 

er koma í bága við lög þessi. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 11. júní 1958. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Skúli Guðmundsson.
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nds prins og Danmerkur, 

  

um að hans konunglega tign Knud, Ísl 

sé settur ríkisstjóri. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vér höfum í hvggju að ferðast til útlanda og með 

því að hans konunglega tign ríkisarfi bå um leið dvelur erlendis, setjum Vér 

ríkisstjóra samkvæmt 1. gr. í lögum nr. 25 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, er 

svo stendur á að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjarver- 

andi, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga, son Vorn elskulegan, hans kon- 

unglegu tign prins Knud Christian Frederik Michael, og hefir hann ríkisstjórn 

hendi í Voru nafni frá þessum degi, þangað til Vér komum heim aftur. 

  

FK
 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að Sa. eg 

Gjört á Sorgenfríhöll, 14. júní 1948. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 

Hermann Jónasson. 

AUGLÝSING 102 

Ta sr: Í . | Du 14. júní 
um yfirlýsingu milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um samkynja hlutlevsisákvæði. 

Samkvæmt 17. gr. stjórnarskrárinnar. og eftir þegnlegum tillögum forsætisráð- 

herra, hefir Hans hátign konunginum 19. f. m. allramildilegast þóknazt að ákveða, að 
A o D - D k 

Ísland tæki þátt í yfirlýsingu um ofanritað efni, milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, 

Noregs og Svíþjóðar, sem undirrituð var í Stokkhólmi, þann 27. maí 1938. 

Yfirlýsingin birtist hér með á íslenzku og frönsku og er svo hljóðandi: 

Yfirlýsing 

. milli Íslands, Danmerkur, Finnlands 

Déclaration. Noregs og Svíþjóðar um samkynja 
hlutleysisákvæði. 

rk, de Stjórnir Íslands, sn merkur, Finn- 

Noregs og Svíþjóðar hafa sert 

þá að Í lutlsysisáka ræðum, sem hér 

, med því að æskilegt þykir, 

  

Les Gouvernments de Danenmi 

Fin'ande, d'Islande, de Norvége et de 

Sudde, 

considérant qwil est hautement désir- i 

able que les régles de neutralité appli- samkynja hlutleysisákvæðum verði 

quées par eux en cas de guerre entre des 'ylgt í þessum löndum í ófriði milli er- 

Puissances étrangéres soient similaires,  lendra ríkja. 

    

  

Endurprentað blað. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 
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102 ont élaboré, sur la base de la Déclara- 

14. júní tion du 21 décembre 1912 entre le Dane- 
mark, la Norvége et la Suéde relative á 

la matiére, les textes ci-annexés de réægles 

de neutralité á arréter par les dits Gouver- 
nements, chacun en ce qui le concerne, 

et sont convenus, pour le cas ou, en 

raison expériences faites par iui, 

Fun deux désirerait modifier les dites 
régles, conformément á ce qui est prévu 

par la Convention concernant les droits 

et les devoirs des Puissances neutres en 

cas de guerre maritime, signée á la Haye 

le 18 octobre 1907, de ne pas procéder á 
cette modification sans en avoir, si pos- 
sible, averti préalablement les quatre 

autres Gouvernements, assez töl pour 

permetire un échange de vues sur la 
matiére. 

En foi de quoi les soussignés, dúment 

autorisés á cet effet par leurs Gouverne- 

ments respectifs, ont signé la présente 
Déclaration et y ont apposé leurs cachets. 

des 

Fait á Stockholm, en ecing exemplaires, 
le 27 mai 1938. 

Pour PIslande 

Ove Engell 
(Cachet) 

Pour le Danemark 

Ove Engell 
(Cachet) 

Pour la Finlande 

J. K. Paasikivi 

(Cachet) 

Pour la Norvége 

J. H. Wollebæk 

(Cachet) 

Pour la Suéde 

Richard Sandler 

(Cachet) 
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Er svo ákveðið, að hver framangreindra 
stjórna gefi hver út sinn texta að ákvæð- 

unum, enda eru til grundvallar þeim lögð 

yfirlýsing norrænu ríkjanna frá 1912. 

Ennfremur hafa framangreindar rík- 

isstjórnir orðið á það sáttar, að ef ein- 

hver þeirra kynni að óska, samkvæmt 

fenginni reynslu og í samræmi við það, 
sem ráð er fyrir gert í XIII. Haagsam- 
þykktinni frá 1907, að breyta framan- 

nefndum hlutleysisákvæðum, þá skuli 

það ekki verða gert, nema stjórnum hinna 

ríkjanna verði, ef þess er kostur, skýrt 

svo tímanlega frá því, að málið megi 
ræða. 

Til staðfestu yfirlýsingu þessari hafa 
undiritaðir, sem þar til hafa gild umboð 
frá ríkisstjórnum sínum, undirritað yfir- 

lýsing þessa og sett við hana innsigli sín. 

Gert í Stokkhólmi í 5 eintökum, 

hinn 27. maí 1938. 

Fyrir Ísland 

Ove Engell 
(Innsigli) 

Fyrir Danmörk 

Ove Engell 
(Innsigli) 

Fyrir Finnland 

J. K. Paasikivi 
(Innsigli) 

Fyrir Noreg 

J. H. Wollebæk 

(Innsigli) 

Fyrir Svíþjóð 

Richard Sandler 

(Innsigli)
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Tilskipun, er hefir að geyma nokkur ákvæði um hlutleysi í ófriði. 

Í ófriði milli erlendra ríkja skal um hlutleysi Íslands fara eftir fyrirmælum 

þeim, er hér greinir, frá þeim tíma og í þeim mæli, er konungur ákveður. 

1. gr. 

Herskip ófriðarríkja mega koma á íslenzkar hafnir og í íslenzka landhelgi ann- 

ars með þeim undantekningum og skilmálum, sem hér á eftir getur. 

2. gr. 

1. Kafbátar ófriðarrikja, sem búnir eru út til ófriðarathafna, mega ekki fara um 

íslenzka landhelgi né hafa þar dvöl. 
Bann þetta tekur þó ekki til kafbáta, sem neyðast til að fara inn á bannsvæði 

vegna sjótjóns eða ofviðris, enda gefi þeir þá til kynna með alþjóðamerki orsökina 

til vistar sinnar þar. En víkja skal kafbátur út úr íslenzkri landhelgi svo fljótt sem 

verða má, eftir að orsökin til komu hans þangað er niður fallin. Meðan kafbátur 

heldur sig inni í landhelgi, skal hann jafnan vera ofansjávar og hafa uppi ríkisfána 

sinn. 
2. Konungur getur bannað herskipum ófriðarríkja aðgang að einstökum höfn- 

um eða öðrum takmörkuðum svæðum íslenzkrar landhelgi, ef það kynni að þykja 

nauðsynlegt af sérstökum ástæðum til verndar forráðarétti ríkisins eða hlutleysis- 

gæzlu, enda verði almennra grundvallarregina þjóðaréttar sætt. 

3. Ennfremur áskilur konungur sér rétt til að banna þeim herskipum ófriðarríkja 

hafnir eða skipalægi, er ekki hafa gætt ákvæða, er rétt íslenzk stjórnarvöld hafa sett, 

eða brotið hafa hlutleysisákvæði ríkisins. 

3. gr. 
1. Víkingaskip mega ekki sigla inn á íslenzkar hafnir eða hafa dvöl í íslenzkri 

landhelgi. 
2. Svo er og vopnuðum kaupförum, er ófriðaraðili hefir forræði á, bannað að 

sigla inn á Íslenzka höfn eða hafa dvöl í íslenækri landhelgi, enda sé vopnabúnað- 
ur þess ætlaður til annars en sjálfsvarnar einnar. 

4. gr. 

1. Herskip ófriðarríkja mega ekki hafa dvöl á íslenzkri höfn, íslenzku skipalægi 
eða Í íslenzkri landhelgi annars lengur en 24 klukkustundir, nema um sjótjón, strand 

eða ofviðri sé að tefla eða svo sé háttað sem í 3. og 4. tölul. greinar þessarar segir. 
En sigla skal skip þá þegar brott, er orsökin til seinkunar þess er niður fallin. Nú 
verður skip fyrir sjótjóni eða strandi, og setur þá rétt íslenzkt yfirvald frest, er telja 

megi nægilegan til viðgerðar á skipinu eða til að ná því út. Þó verður enginn frest- 

ur fram yfir 24 klukkustundir veittur, ef augljóst er, að skip verði ekki gert sjófært 

á hæfilegum fresti eða ef tjón er orðið af völdum heraðilja frá fjandríki þess. 

Ákvæði þessi um takmörkun á dvalarfresti herskipa taka ekki til herskipa, sem 
einvörðungu er ætlað að starfa í þarfir trúbragða, vísinda eða mannúðar né heldur 

til spítalaherskipa í þarfir heraðilja. 
2, Fleiri en 3 herskip sama ófriðarríkis eða ríkja, sem gerzt hafa bandamenn í 

þeim ófriði, mega ekki samtímis hafa dvöl á sömu íslenzkri höfn eða skipalægi eða 
á höfnum eða skipalæg 'jum á sama strandsvæði, enda hafi strönd verið skipt í ákveð- 

in svæði í þessu skyni. 
3. Nú eiga herskip frá báðum ófriðaraðiljum dvöl í sömu íslenzku höfn eða sama 

íslenzku skipalægi, og má þá skip annars ófriðaraðiljans ekki fara af höfn eða skipa- 
lægi, fyrr en 24 klukkustundum hið skemmsta eftir brottför skips hins ófriðaraðilj- 

Endurprentað blað. 
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ans. Sigla skulu skipin brott í sömu röð sem þau komu, enda sé ekki svo háttað um 
það skipið, sem fyrr kom, að lengja skuli því dvalarfrestinn. 

4. Nú hefir herskip friðaraðilja og kaupfar, er siglir undir fána fjandríkis 
hans, samtímis dvöl á sömu íslenzkri höfn eða sama íslenzku skipalægi, og má her- 
skipið þá ekki fara brott af höfn eða skipalægi, fyrr en 24 klukkustundum hið 
skemmsta frá brottför kaupfarsins. Skulu rétt Í firvöld svo skipa brottför kaupfars, 
að dvöl herskips lengist ekki að óþörfu. 

5. gr. 
Á íslenzkri höfn eða íslenzku skipala egi má þær einar bætur sera á spjöllum á 

herskipi. sem óhjákvæmilega nauðsynlegar eru til þess, að skipið verði haffært, og 

aldrei má bæta slíkt skip með þeim hætti, að það verði að færara til ófriðarathafna. 

Tjón á herskipi, sem vitanlega er orðið af völdum heraðilja fjandríkis þess, má ekki 
bæta með efni eða vinnu, er útveguð sé á Íslenzku forráðasviði. Íslenzk stjórnarvöld 

kveða á um það, hvaða viðgerðir megi fram fara, enda skal framkvæma þær svo 
fljótt, sem kostur er, og sé frests þess sælt, er í Í. tölul. 4. gr. segir. 

2. Herskip ófriðarríkja mega ekki nota ísler t höfn eða íslenzka landhelgi ann- 
ars til að endurnvja eða auka herbirgðir sín: skottæki eða til að fullna áhöfn 
sína. 

3. Ekki megá herskip ófriðarríkis taka vistir á íslenzkri höfn eða íslenzku skipa- 
lægi framar því, sem nauðsynlegt er til venjulegs vistaforða á friðartímum. 

4. Um úthlutun eldsneytis í íslenzkri höfn eða íslenzku skipalægi eru herskip 
ófriðarríkis háð þeim fyrirmælum, sem um önnur erlend skip gilda að þessu leyti. 
Þó má herskip ófriðarríkis aðeins fá svo mikið eldsneyti, sem því nægir til næstu 

hafnar í sínu landi, og þó aldrei meira en þarf til að fylla hin eiginlegu kolarúm 
þess eða eldsneytisgevma. Sama herskip má ekki taka eldsneyti á íslenzkri höfn eða 
íslenzku skipalægi, fvrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því, er það tók þar síðast elds- 
neyti. 

ag: 

    

   

  

6. gr. 

Herskip ófriðarríkja skulu nota löggilta hafnsögumenn í íslenzkri landhelgi, þar 
sem boðið er að nota hafnsögumenn. Annars er þeim bannað að nota löggilta íslenzka 
hafnsögumenn, nema til að varna sjávarháska, er þau eru í neyð stödd. 

w. ST. 

1. Með hertekið skip erlends þjóðernis má ekki fara inn á íslenzka höfn eða ís- 

lenzkt skipalægi, nema það sé óhaffært eða ofviðri eða vistaskortur eða eldsneytis 
valdi. Skip, sem með þessum hætti eru komin á íslenzka höfn eða íslenzkt skipalægi, 
skulu sigla brott þegar er orsökin til komu þeirra þangað er niður fallin. 

2. Ófriðarríki má ekki setja skipatökudóm í á íslenzku landi eða á skipi í íslenzkri 

landhelgi. Einnig er sala á herteknu skipi á íslenzkri höfn eða á íslenzku skipalægi 
bönnuð. 

8. gr. 
1. Herlofttör ófriðaraðilja, að frátöldum sjúkraloftförum og loftförum, sem flutt 

eru á herskipum, mega ekki koma inn á ís enskt forráðasvið, nema öðruvísi sé mælt 

fyrir um einstök svæði þess samkvæmt almennum grundvallarreglum þjóðaréttar. 

2. Loftför, sem herskip ófriðarríkis hefir meðferðis, mega ekki fara af skipinu, 

meðan það er í íslenzkri landhelgi. 

    

    

9. gr. 

1. Herskipum og loftförum ófriðaraðilja er skylt að virða forráðarétt ríkisins og 
varast hverja þá athöfn, sem brjóta mundi í bága við hlutleysi þess. 

2. Bannaðar eru allar fjandsamlegar athafnir á íslenzku forráðasviði, þar á meðal
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stöðvun, rannsókn og hertaka skipa og loftfara, bæði hlutlausra og þeirra, er til þjúð- 

ernis fjandríkis teljast. Nú hefir skip eða loftfar verið þar hertekið, og skal það þá 

laust látið með yfirmönnum sínum, áhöfn og farmi. 

10. gr. 

Gæta skal vandlega gildandi ákvæða um hollustuháttu, hafnsögu, tolla, umferð, 

hafnir og lögreglu. 

11, gr. 

Enginn heraðilja má hafa islenzkt forrådasvid að undirstöðu ófriðarathöfnum 

gagnvart andstæðingi sinum. 

12. gr. 
1. Bannað er heraðiljum eða þeim, sem fyrir þá starfa, að setja upp eða starl- 

rækja á íslenzku forráðasviði loftskeytastöðvar eða önnur tæki til skeytasendingar 

til heraðilja á landi, sjó eða í lofti. 

2. Hreyfanlegar loftskeytastöðvar ófriðaraðilja, hvort sem þær teljast til hern- 

aðartækja eða ekki, má ekki nota á Íslenzku forráðasviði til loftskeytasendinga, nema 
gert sé í nauðum eða til sambands við íslenzk stjórnarvöld um ístenzkar loftskeyta- 

stöðvar á landi eða á íslenzkum skipum, sem íslenzk lögregla ræður yfir. 

13. gr. 
Á íslenzku forráðasviði er öllum bannað að gera athuganir, í loftfari eða með 

öðrum hætti á hreyfingum eða ófriðarathöfnum heraðilja eða varnarráðstöfunum, í 

því skyni að veita hinum ófriðaraðiljanum vitneskju þar um. 

14. gr. 

1. Ófriðarríki má ekki setja eldsneytisforða á íslenzkt land eða á skip með bæki- 

stöð í íslenzkri landhelgi. 
2. Skip eða loftför, sem bersýnilega eru í förum til þess að flytja eldsneyti e 

aðrar nauðsynjar beint til heraðilja, mega ekki taka slíkar nauðsynjar á íslenzkri 

höfn eða íslenzku skipalægi framar en þau sjálf þurfa. 

  

15. gr. 

1. Skip, sem ætluð eru til tálma kaupferðum á hafi eða til aðstoðar við fjand- 
samlegar athafnir gagnvart nokkrum heraðilja, má ekki búa út eða vopna á íslenzku 

forráðasviði. Eigi má skip, sem slíkt hlutverk er ætlað, og að nokkru eða öllu er úi- 

búið til ófriðarathafna á íslenzku forráðasviði, fara þaðan burt. 
2. Loftfar, sem árásir getur gert á heraðilja, eða hefir meðferðis efni eða tæki, 

er svo má fyrir koma eða nota, að það megi slíkar árásir gera, má ekki fara af ís- 
lenzku forráðasviði, ef ástæða er til að ætla, að nota eigi það gegn ófriðaraðilja. Ekki 
má heldur vinna nokkra vinnu á íslenzku forráðasviði við loftfar, er miðar til að 

undirbúa brottför þess í áðurnefndu skyni. 

16. gr. 
Íslenzkur þegn eða útlendingur, sem er búsettur hér eða hefir hér á landi dvöl, 

má eigi með nokkrum hætti veita til þess lið sitt, að framangreind eða nokkur önnur 

gildandi ákvæði um för erlendra herskipa eða herloftfara inn á íslenzkt forráðasvið, 

um skyldur þeirra meðan þau dveljast þar eða um brottför þeirra þaðan, verði brotin 

eða þeirra eigi sætt í ófriði milli erlendra ríkja. 

  

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðherrann, 14. júní 1958. 

Hermann Jónasson. 

Endurprentað blað. 
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103 KONUNGLEG AUGLYSING 
17. juni 

ren um að konungur sé kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri til 
útlanda, kunngjörum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að Vér höfum 

í dag sjálfur tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 14. þ. m., samkvæmt 1. gr. í lögum 
11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga, höfðum falið syni 

Vorum elskulegum, hans konunglegu tign prins Knud Christian Frederik 

Michael að hafa á hendi í fjarvist Vorri. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 17. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

104 AUGLÝSING 
7. júlí 

um innkóllun hinna eldri Landsbankaseðla. 

Hér með eru innkallaðir allir peningaseðlar Landsbankans af hinni eldri gerð, 
sem nú eru Í umferð. Þessir seðlar eru 5, 10 og 50 króna seðlar gefnir út samkv. 
augl. í Stjtíð. 24. júlí 1907 fyrir Landssjóð Íslands með myndum konunganna 

Kristjáns ÍX., Friðriks VIHI. og Kristjáns X. Enn fremur 5, 10 og 50 króna seðlar 
gefnir út samkvæmt augl. í Stj.tíð. 9. júlí 1925 fyrir Ríkissjóð Íslands með mynd 
Kristjáns X., og loks 5, 10, 50 og 100 króna seðlar með mynd Kristjáns X., gefnir út 
síðan árið 1929 fyrir Landsbanka Íslands samkv. bankalögunum nr. 10 15. apríl 

1928. Skulu allir þessir seðlar ógildir frá 1. júlí 1939, og fæst skipt á þeim fyrir nýja 
seðla hjá Landsbankanum og útibúum hans til þess tíma. 

Þetta er hér með birt almenningi. 

Fjármálaráðuneytið, 7. júlí 1938. 

F. hr. 

Jón Guðmundsson. 

Einar Bjarnason.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 105 
26, júní 

um viðauka við lög nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Með því að landbúnaðarráðherra Vor hefir þegnlega borið 

það upp fyrir Oss, að þar sem sú breyting hefir verið gerð á fyrirkomulagi við 

lax- og silungsveiði í Ölfusá og vatnahverfi því, er að henni liggur, að Fiski- 

ræktar- og veiðifélag Árnesinga stundar nú eitt laxveiði með netum aðeins fyrir 

landi tveggja jarða við Selfoss í Ölfusá, en að aðstaða þar til veiðiskapar er 

þannig, að ekki er unnt að hafa nema mjög stuttar fyrirstöður út frá landi þar 

sem veiði verður við komið, en hins vegar að öðru leyti aðstaða öll til laxveiði 

á þessum stað miklu betri og kostnaðarminni en á nokkrum öðrum stað í vatna- 

hverfinu, en þar sem búast má við, að vikufriðun sú, er laxveiðilögin ákveða, 

valdi því, að með þessari tilhögun veiðinnar verði þeir, er veiðiteknanna eiga 

að njóta, fyrir tilfinnanlegu tjóni, en hins vegar engin hætta á, að of nærri 

verði gengið fiskistofninum í ánni, þó að vikufriðun laxveiðilaganna verði stytt, 

eða jafnvel niðurfelld, teljum Vér það brýna nauðsyn að gefa út bráðabirgðalög 

samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar um þetta efni. 

Því bjóðum Vér og skipum þannig: 

1. gr. 

Á eftir 1. mgr. 68. gr. laganna komi ný málsgrein svo hljóðandi: 

Enn fremur er ráðherra heimilt, eftir tillögu veiðimálastjóra og með sam- 

þykki veiðimálanefndar, fyrir eitt ár í senn, að veita veiðifélagi undanþágu, að 

nokkru eða öllu leyti, frá vikufriðun beirri fyrir lax og göngusilung, er um ræðir 

í 1. málslið 17. gr. laganna. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Marselisborgarhöll, 26. júní 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Hermann Jónasson.
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106 AUGLYSING 
2. ágúst 

um verzlunarsamning milli Íslands og Haiti. 

Stjór yrnir Íslands og Haiti hafa þann 21. október 1937 gert með sér verzlunar- 
samning, saminn á frönsku, er hér með birtist í íslenzkri þýðingu. 

VERZLUNARSAMNINGUR MILLI ÍSLANDS OG HAÍTI 

Með því að Hans hátign konungur Íslands og Danmerkur og hans tign forseta 
lýðveldisins Haiti leikur hug jur á að hlynna að og efla verzlunarviðskiptin milli 
Íslands og Haiti hafa þeir ákvarðað að gera verzlunarsamning í þessum tilgangi, og 
hafa útnefnt sem umboðsmenn sína: 

Hans hátign konungur Íslands og Danmerkur: 

Herra Andreas Oldenburg, sendiherra sinn og ráðherra með sérstöku umboði 
París. 

Hans tign forseti lýðveldisins Haiti: 

Herra Yrech Chatelain, sendiherra og ráðherra með sérstöku umboði í París, 
sem, eftir að hafa sýnt hvor öðrum umboð sín, er reyndust góð og gild, hafa orðið 
ásáttir um eftirfarandi ákvæði: 

1. grein. 
Sérhver hinna tignu samningsaðilja heitir gagnaðiljanum beztu kjörum að því 

er snertir réttindi ríkisborgaranna, meðferð á skipum, og sömuleiðis á vörum, bæði 
við innflutning, útflutning og framhaldsflutning. 

2. grein. 
Ákvæði s i "öl samnings þessa um beztu kjör gilda ekki: 

a) um hlunnindi, sem veitt hafa verið, eða veitt kunna að verða nár grannaríkjum 
til þess að greiða fyrir viðskiptum á landamærum; 

sem lýðveldið Haiti hefir veitt, eða kann 
síðar meir að veita lýðveldinu Dominika, á meðan að þessi hlunnindi eru ekki 
veiti 

b) um tolívilnanir, eða aðrar ívilnanir. 

neinu öðru ríki. 

ö. grein. 
Ssamnin 

undir eins 

“ 

0 

Þennan skal fullgilda, 
h “ st . ægt ei 

og fullgildingarskjölin skulu afhent í París 
„ Hann gengur í gildi þremur mánuðum eftir afhendingu full- 

lanna, og verður sagt upp af hvorum samningsaðiljanum fyrir si 
sex mánaða fyrirvara. 

Þessu til staðfestu hafa 

þar við innsigli sín. 

5 
> 

gs 
5 

2 gildingars rskj: g med 

umboðsmennirnir undirritað samning þennan, og sett 

Gert í tveimur eintökum, í París, þann 21. október 1937. 

Fyrir Ísland: 

A. Oldenburg Yrech Chatelain 
S.) (L. S3
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Undirritaðir, sem hafa komið saman í dag til þess að undirrita verzlunarsamn- *. ágúst 

ing þann, sem hér fer á undan, hafa orðið ásáttir um eftirfarandi: 

Að athuguðu sambandi því, sem samkvæmt sambandslögunum frá 30. nóv. 1918 

er á milli Íslands og Danmerkur er samkomulag um, að Haiti getur ekki, með til- 

vísun til ákvæða samnings þessa, krafizl að njóta þeirra sérstöku hlunninda, sem 

Ísland hefir veitt eða kann síðar meir að veita Danmörku. 

  

Þessu til staðfestu hafa umboðsmennirnir undirritað lokaákvæði þessi, og 

sett þar við innsigli sín. 

Gert í tveimur eintökum, í París, þann 21. okt. 1937. 

Fyrir Ísland: 

A. Oldenburg Yrech Chatelain 

(L. SJ) (L. S.) 

Samtímis því að undirrita samninginn skiptust umboðsmennirnir á erindum, 

þar sem ákveðið var, að verzlunarsamningurinn skyldi öðlast, til bráðabirgða, gildi 
strax við undirritun, þar til fullgildingarskjölin yrðu afhent og hann, samkvæmt 
3. grein sinni, gengi í gildi. 

Fullgildingarskjöli n að samningnum voru afhent í París, þann 12. júlí þ. á 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsæfisráðherrann, 2. ágúst 1988. 

Hermann Jónasson. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 107 
2. sept. 

um breyting á og viðauka við námulög, nr. 50 30. í 1909. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð „konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Með því að atvinnumálaráðherra Vor hefir þegnlega tjáð 

Oss, að ákvæði námulaga, nr. 50 30. júlí 1909, séu að vmsu leyti orðin úreli 

og ófullnægjandi, einkum að því er snerlir málmgraftarleyfi og ráðstafanir á 

námuréttindum, sem eru í eign sveitarfélaga eða opinberra stofnana, en hins 

vegar hætta á að einstakiingar eða félög seti náð haldi á slíkum réttindum 
eigendum til tjóns, teljum Vér brýna nauðsyn bera til þess að setja samkvæmt 

23. gr. stjórnarskrárinnar bráðabirgðalög til umbóta á því, sem mest kallar að 

í þessu efni. 
Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

  

gq 
1 £ [el T. 

Aftan við 7. gr. námulaganna bætist: enda sé til þess fengið málmgraftarbréf 

hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra, staðfest af atvinnumálaráðuneyvtinu. 
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107 2. gr. 
2. sept. Aftan við 4. mgr. 8. gr. bætist: 

Bréfið skal því næst sent atvinnumálaráðuneytinu, er endursendir bad lög- 
reglustjóra með áritaðri staðfestingu, ef það telur rétt að veita málmgraftarleyfi. 
Ráðuneytið getur bundið leyfið þeim skilyrðum, sem það telur þurfa. 

3. gr. 
Å eftir ordunum „Eigi má“ í upphafi 5. mgr. 8. gr. komi: lögreglustjóri. 

4. gr. 
Aftan vid sidustu målsgr. 8. gr. bætist: þegar ráðuneytið hefir staðfest það. 

5. gr. 
Eigi má selja eða leigja námuréttindi í landareignum kaupstaða, hreppsfélaga, 

sjóða né opinberra stofnana, nema til þess sé fengið samþykki atvinnumálaráðu- 
neytisins. Eru allar ráðstafanir í þessu efni ógildar sagnvart eigendum námuréit- 
indanna, þangað til samþykki ráðuneytisins er fengið. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll, 2. september 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Skúli Guðmundsson. 

108 BRÁÐABIRGÐALÖG 
28. sept. 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmislegra ráðstafana vegna 

yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 
Aldinborg, 

Láenborg og 

Gjörum kunnugt: Atvinnu- og samgöngumálaráðherra Vor hefir Þegnlega tjáð 
Oss, að vegna ótta manna við yfirvofandi styrjöld í Norðurálfu, verði óhjákvæmi- 
legt, að ríkisstjórnin geti haft hönd í bagga með úthlutun á vörubirgðum í landinu, 
ef til kemur, þannig, að einstakir menn geti ekki birgt sig upp, en aðrir lendi í 
vöruskorti. Verðum Vér að telja, að brýna nauðsyn beri til að setja bráðabirgða- 
lög samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar, er veiti ríkisstjórninni nauðsynlegt 
vald í þessu efni. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni veitist heimild til, ef almenningsheill krefur, að setja fyrirmæli 

um sölu og úthlutun á nauðsynjavörum, sem til eru í landinu eða fluttar verða inn,
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meðan mikil hætta telst á, að styrjöld brjótist út í Norðurálfu, og meðan hún stendur 108 

yfir, ef hún brýzt út. Fyrirmæli þessi má einnig setja fyrir einstök byggðarlög eða 28. sept. 

kaupstaði, ef eigi telst þörf á, að þau taki til alls landsins. Enn fremur heimilast r íkis- 

stjórninni, ef hún telur þess brýna nauðsyn, að taka eign: irnámi matvæli, eldsneyti 

eða aðrar einstakar nauðsynjavörur hjá kaupmönnum, kaupfélögum, framleiðend- 

um eða öðrum. Ofangreind fyrirmæli um sölu og úthlutun á nauðsynjavörum taka 

jafnt til úthlutunar á vörum í heildsölu til kaupmanna og kaupfélaga, sem til úthlut- 

unar í smásölu til einstakling sa 

Ríkisstjórnin ákveður, hverjar vörur skuli teljast nauðsynjavörur samkvæmt 

þessari grein. 

2. gr. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður með reglugerð eða reglugerðum 

hvort, hvenær og hvernig gera skuli framangreindar ráðstafanir. Getur hún sett í þær 

þau ákvæði um sektir og málsmeðferð út af brotum á þeim, sem þurfa þykir. 

Til þess að standast kostnað við ráðstafanir þær, sem um ræðir Í þessari grein, 

má verja fé úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur, að viðlögðum allt að 100 króna dag- 

sektum, krafizt þess, að einstakir menn eða félög gefi því þær skýrslur um vöru- 

birgðir sínar og vöruþörf, sem því þykir þurfa til framkvæmdar ráðstöfunum þeim, 

sem heimilaðar eru í lögum þessum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 28. september 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Skuli Gudmundsson. 

BRÅDABIRGDALOG 109 
14. nóv. 

um viðauka við lög nr. 99 3. maí 1935, um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Við framkvæmd laga nr. 99, 3. maí 1935 um skuldaskila- 

sjóð vélbátaeigenda var fylgt þeirri aðalreglu, að vélbátaeigendur, sem lán 

fengu úr sjóðnum náðu jafnframt samningum um allar fjárkröfur, sem á þeim 

hvíldu, þegar skuldaskilin fóru fram. Frá þessu var þó sú undantekning, þega 

um fiskveiðasamvinnufélög var að ræða, að þá var aðeins samið um greiðslu 

á skuldum sjálfra félaganna, sem skuldaskil fengu, án þess að skuldir félags-
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mannanna væru teknar með. Þar sem vélbátaeigendur í fiskveiðasamvinnufó- 
lögum bera sameiginlega ábyrgð, einn fyrir alla og allir fyrir einn, á skuldbind- 
ingum félaganna, hefir nú komið í ljós, að hægt er að krefja þá um þann hluta 
af skuldum fiskveiðasamvinnufélaganna, sem skuldareigendur fengu ekki 
greiddan við skuldaskil félaganna. 

Síðasta Alþingi veitti heimild til að verja allt að 90 þús. kr. af ónotuðu fé 
og ónotaðri lántökuheimild skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda, til að ná fulln- 
aðarsamningum um greiðslu á fjárkröfum á hendur félagsmönnum fiskveiða- 
samvinnufélaga samkvæmt framansögðu. 

Nú hefir atvinnu- og samgöngumálaráðherra Vor þegnlega tjáð Oss, að 
ekki hafi tekist að ná samningum við kröfuhafa um greiðslu á ábyrgðarkröf- 
um þessum, og hætta sé á, að skuldaskil þau, sem vélb álaeigendur í fisk veiða- 
samvinnu félögum hafa fengið, verði þeim gagnslaus af þei ástæðum, að þei 
verði krafðir um greiðslu á eftirstöðvum af skuldum féla sanna, vegna hinnar 
sameiginlegu ábyrgðar og þyki því óhjákvæmilegt að sett verði lög um viðauka 
við skuldaskilasjóðslögin, þar sem ákve! verði, að félagsmenn í fiskveiða- 
amvinnufélögum fái lán úr sjóðnum til greiðslu á skuldbindingum sínum á 
sama hátt og aðrir vélbátaeisendur fengu á sínum tíma. En þar sem þessi laga- 
setning mundi geta orðið um seinan, ef beðið væri næsta Alþingis með hana, 
teljum Vér brýna nauðsyn bera til þess að setja samkvæmt 23. gr. stjórnar- 
skrárinnar bráðabirgðalög um framangreint efni. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

1 y 
i 

       

  

1. gr. 
Atvinnumálaráðherra er heimilt að skipa sriggja manna skuldaskilanefnd, til að J DO 

annast fullnaðarsamninga um greiðslur og eftirgj afir á fjárkröfum á félagsmenn 
fiskveiðasamvinnufélaga, sem fengið hafa lán úr skuldaskilasjóði vélbátaeigenda, þar 
á meðal á ábyrgðarkröfum þeirra vegna félaganna frá því áður en þan voru gerð 
upp af skuldaskilasjóði. Skal nefnd þessi skipuð einum manni tilnefndum af Lands- 
bankanum og Útvegsbankanum, en hina tvo skipar ráðherra án tilnefningar. Til- 
nefni bankarnir ekki mann í nefndina, skipar ráðherra alla nefndarmennina án til- 
nefningar. 

Til að ná þessum samningum má skuldaskilanefnd verja til útlána allt að 99 
þús. kr. af ónotuðu fé og ónotaðri lántökuheimild skuldaskilasjóðs vélbá ataeigenda 
samkvæmt heimild i 22. gr. XXVIII. lid fjåarlaga fyrir årid 1939. Skuldaskilum og 
lánveitingum samkvæmt lögum þessum skal lokið fyrir 1. júlí 1939. 

    

sr. 

sem verið hefir fi agsmaðir í fiskveiðasamvinnufélagi, sem fengið 
hefir lán úr skuldaskilasjóði vélbátaeigenda fyrir þann tíma, er félagið fékk lánið, 
og sem ber enn ábyrgð á þáverandi skuldum félagsins, getur innan 4 vikna frá 
gildistöku laga þessara sótt um aðstoð skuldaskilanefndar og lán úr skuldaskila- 
sjóði vélbátaeigenda samkvæmt 1. gr. Umsókninni skál fylgja staðfest eftirrit af 
seinustu skattskýrslu lánbeiðanda og sundurliðuð skrá yfir eignir hans, skuldir og 
ábyrgðir, ásami drengskaparyfirlýsingu um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 
beztu vitund. Ennfremur er skuldaskilanefnd heimilt að krefja lánbeiðendur um 
allar þær upplýsingar, sem hún telur við þurfa. 

    Hver 

  

    

3. gr. 
Þegar skuldaskilanefnd hefir borizt lánbeiðni samkvæmt 2. gr., skal hún, ef hún 

eftir bráðabirgðaathugun á lánbeiðninni telur geta komið til greina að veita lánbeið-
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anda lán, láta birta þrisvar í röð í lågbirtingabladinu åskorun til allra þeirra, er telja 

sig hafa fjárkröfur á hendur honum, þar með taldar ábyrgðir, um að lýsa kröfum 

sínum fyrir nefndinni innan 6 vikna frá síðustu birtingu auglýsing 'arinnar. Skal taka 

fram í auglýsingunni, að allar ótryggar kröfur, sem ekki er lýst innan hins tiltekna 

frests, falli niður ógildar gagnvart lánbeiðanda. Þó er nefndinni heimilt að taka 

kröfulýsingu, er siðar kemur fram, gilda, þegar svo stendur á, sem segir Í 14. 

4. málsl. skuldaskilasjóðslaga 3. maí 1935. 

4. gr. 

Að liðnum innköllunarfresti skal skuldaskilanefnd, svo fljótt sem unnt er, taka 

ákvörðun um, hvort hún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr skuldaskila sjóði 

samkvæmt lögum þessum. Telji hún, að lánbeiðandi geti komið til greina, skal 

honuim þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti. 

5. gr. 

Nú telur skuldaskilanefnd, að lánbeiðandi uppfylli þau skilyrði, sem lög þessi 

setja fyrir lánveitingu, og skal hún þá, svo fljótt sem auðið er , semja tillögur til 

skuldaskila fyrir hann, ef hún telur, að hann þurfi að fá eftirg öf á skuldum eða 

samninga við kröfuhafa, þar með við sem hann telst standa í ábyrgðarskuld- 
flokki þær skuldir, er samningum er eigi 

bå 

um við. Í tillögunum skulu taldar sér í 

ætlað að ná til, og í öðrum flokki þær skuldir, sem ætlazt er til, að samið sé um. 

Þá skal og skilmerkilega getið, hve háan hundraðshluta lántakanda er æ lað að 

greiða af skuldum þeim, er samningar ná til. 

Skuldaskilanefnd skal semja tillögur sínar með tilliti til þess, að lánbeiðendunm 

verði skuldaskiltin að liði, og leitast við að ná samkomulagi við kröfuhafa um 

nægilegan afslátt á kröfum þeirra til þess 

Víð samning tillagna sinna ber skuldaskilanefnd, áður en hún gengur endanlega 

frá þeim, að gera sér grein fyrir því, með tilliti til allr: framkominna lánbeiðna, 

hversu mikinn hluta af þeim 90000 krónum, sem til umráða eru til lánveitinga 

samkvæmt lögum þessum, skuli verja til lánveitinga handa félagsmönnum hvers 

fiskveiðasamvinnufélags, sem hlut á að máli, út af fyrir sig, og miða síðan lánveil- 

ingar til hinna einstöku lánbeiðenda úr hverju félagi við það, að þær fari eigi sam- 

tals fram úr því, sem nefndin þannig hefir talið hæfilegan hluta handa tfélags- 

mönnum þess félags. 

Við lánveitingar skal skuldaskilanefnd taka tillit il efnahags lánbeiðenda og 

greiðslugetu og skulu lán þau, sem veitt kunna að verða samkvæmt lögum þessum 

að jafnaði ekki vera hærri en svo, að eftirstöðvar skulda lánbeiðanda, að láninu 

viðbættu. fari ekki fram úr verðmæti eigna hans, samkvæmt því, sem fyrir liggur 

um það. 

    

   

6. gr. 

Skuldaskilabeiðandi skal setja þá tryggingu fyrir láni því, sem honum verður 

veitt samkvæmt lögum þessum, sem skuldaskilanefnd tekur gilda. Ákvæði 8. og 9. 

gr. skuldaskilasjóðslaganna gilda einnig um lán samkvæmt lögum Þessum. 

Eftir að skuldaskilanefnd hefir samið tillögur þær, sem um ræðir Í Ó. gr, 

skal hún með ábyrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna það öllum, sem lýst hafa kröf- 

um á lánbeiðanda. Skal jafnframt boða þá á fund með hæfilegum fyrirvara. 

Samtímis skal nefndin skýra lánbeiðendum frá tillögunum, og skulu þeir innan 

tíu daga frá því er tilkynning um tillögurnar barst þeim í hendur segja til um 
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það, hvort þeir treystist til að greiða svo sem þar er tilskilið. Verði svörin þannig, 
að skuldaskilanefnd telji gagnslaust að reyna samninga við skuldheimtumenn, af- 
boðar hún í tæka tíð fund þann, er hún hafði boðað þá á. Tillögur nefndarinnar 
skulu liggja til sýnis á skrifstofu hennar, þangað til fundur hefir verið haldinn 
eða afboðaður. 

8, 
Á skuldheimtumannafundi Þeim, er um getur í 7. skal skuldaskilanefnd 

leggja fram tillögur sínar. Skuldheimtumenn eiga heimtingu á að fá sérhverjar upp- 
lýsingar um hag lánbeiðenda, er nefndin getur látið í té. Þeim er og heimilt að 
bera fram breytingartillögur við ar og skulu þær ræddar og bornar undir 
atkvæði sérstaklega. Verði þær samþykkta - hefir skuldaskilanefnd heimild til að 
taka tillögur sínar aftur, ef hún telur breytingartillög ;urnar verulegu máli skipta. 
Að öðrum kosti ber skuldaskilanefnd tillögur sínar undir atkvæði skuldheimtu- 
manna, þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um breytingartillögur. 

    

  

    

    

9. gr. 
Hljóti tillögur skuldaskilanefndar atkvæði svo margra skuldheimtumanna eða 

umboðsmanna þeirra, að þeir ráði yfir meira en helmingi samanlagðra kröfuupp- 
hæða mættra skuldheimtumanna, þeirra er samningum er ætlað að ná til, hefir 
nefndin heimild tl að staðfesta þær sem samning milli aðilja, og eru þær þá 
bindandi einnig fyrir þá skuldheimtumenn, er greitt hafa atkvæði á móti þeim, eða 
eigi hafa mætt á fundi. Leysa þær þá skuldunauta undan skyldu til að greiða þann 
hundraðshluta hverrar samningskröfu, sem undan er skilin í samningnum, bæði 
gagnvart skuldheimtumönnum sjálfum, ábyrgðarmönnum og Öðrum, er annars 
hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur þeim fyrir greiðslu skuldarinnar. 

10. gr. 
Þegar eftir að samningur er staðfestur, skal skuldaskilanefnd : sanga frá láns- 

skjölum og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn kveður á 
um. Skal hún síðan greiða rune fun umsaminn hluta af kröfum þeirra. 

Samningurinn haggar ekki heimild kröfuhafa lánbeiðanda til að sanga að trygg- 
ingu eða ábyrgð, sem þriðji maður hefir sett fyrir kröfum á lánbeiðanda. 

11. gr. 
Samningurinn hefir engin áhrif á kröfur þær, sem um ræðir í 29. gr. skulda- 

skilasjóðslaganna. 

  

12. gr. 
Frá því að lánbeiðandi hefir sent lánbeiðni til skuldaskilanefndar og þangað 

til samningsumleitunum er lokið, má hann ekki selja eignir sínar umfram venju- 
lega afurðasölu, og ekki veðsetja þær, nema fyrir nauðsy nlegum rekstrarlánum, og 
yfirleitt ekki gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti haft á efn: ihag hans. 
Komi í ljós eftir að samningur hefir verið staðfestur, að lánbeiðandi hafi brotið 
ákvæði greinar þessarar, er nefndinni heimilt að ógilda samninginn sagnvart hon- 
um og endurheimta lánið án fyrirvara, ef útborgað hefir verið. Það fé, er skuld- 
heimtumenn hafa þegar tekið á móti, verður eigi endurheimt. 

13. 
Jafnskjótt sem skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni skal það tilkynnt 

skiptaráðanda og er þá hverskonar aðför vegna skuldbindinga lánbeiðanda óheimil 
á bendur honum og ábyrgðarmönnum hans, þangað til samningaumleitunum er ts
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lokið. Eigi verður bú hans heldur tekið til gjaldþrotaskipta frá sama tíma. Nú 109 

takast eigi samningar og bú lánbeiðanda er tekið til sjaldþrotaskipta, áður en sex 14. nóv. 

mánuðir eru liðnir frá því er. samningaumleitunum lauk, og við skiptin kemur 

í ljós, að hann hefir brotið gegn ákvæðum 11. gr. og má þá með málssókn rifta 

þeim samningum og greiðslum, er ólöglega hafa farið fram samkvæmt reglum sjald- 

þrotaskiptalaga, enda sé málssókn hafin innan sex vikna frá því er búskipti byrja. 

Tímabilið frá því er skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni og þangað til samn- 

ingaumleitunum er lokið, telst ekki með fyrningartíma ábyrgðarskuldarinnar né 

neinna réttargerða út af henni, sem fram kunna að hafa farið, áður en lánbeiðnin 

barst nefndinni í hendur. 

14. gr. 

Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara getur atvinnumálaráðuneytið, ef 

þörf þykir, sett með reglugerð. 

15. gr. 

Um lán samkvæmt lögum þessum gilda ákvæði 27. gr. skuldaskilasjóðslag- 

anna sem um önnur útlán sjóðsins. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eisa allir hlutaðeigendur sér að hegða. 
A 

Gjört á Fredensborgarhöll, 14. nóvember 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) - a nn 

Skúli Guðmundsson. 

KONUNGLEG AUGLÝSING 110 
. . 6. des. 

um að ríkisstjórn sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs. 

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

Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Þareð Vér höfum í hvggju að ferðast til útlanda, viljum 

Vér samkvæmt lögum I. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambands- 

laga 30. nóvember 1918, að ríkisstjórn í fjarvist Vorri sé falin á hendur ríkis- 

arfanum. 

Því birtum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að hans konung- 

lega tign krónprins Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg 

tekur við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum degi þangað til Vér komum 

heim aftur. 

  

Gjört á Fredensborgarhöll, 6. desember 1988. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

(L.S) 
Hermann Jónasson.
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111 KONUNGLEG AUGLYSING 
10. des. 

um ad konungur sé kominn heim aftur og tekinn vid ríkisstjórn. 

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg, 

Gjörum kunnugi: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri til 
útlanda kunngjörum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að Vér höfum 
í dag sjálfur tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 6. Þ. m., samkvæmt lögum 11. 
febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga 30. nóvember 1918, höfð- 
um falið á hendur í fjarvist Vorri hans konunglegu tign krónprins Christian 
Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gjört á Fredensborgarhöll, 10. desember 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Hermann Jónasson.
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hinn Tíundi, Vér Christi 
togi í Slésvík Gauta, 

Ald 

  

nerkur, Vinda og 

Láenborg og     
   

borg, 

    

   
að nauð- Gjórum kunnugt: Heilbrigðismál: s 

Fyrir því bjóðum synlegt sé að setja fyrirmæli um gerð og 

Vér og skipum: 

iI. gr. 

ósamsett,     

    

Da (pater 

unsetning 

;rnafn, og er gerd 
x 

eða Þekkt 

  

        

  

fjasl 

  

2. gr. 

Á mbúðum sérlyfs skal standa nafn og heimilist: g framleiðanda og inn- 

flytjanda. ef r erlent, nafn sérlyfsins, nafn virkra efna, sem það inni- 

heldur, og hve mikið af hverju. 

    

ra komi til um sam- 

   

    

Gerð sérlyfja er bönnuð á Íslandi, 

  

setningu, gerð, heiti og söluform hvers sérlyís. getur ráðherra tak- 

markað og bannað innflutning og sölu erlendra 

a) ef sérlyf svarar ekki að efni og samsetningu til áritana á umbúðum eða fÍylgi- 

  

b) ef samsetning sérlyfs er breytileg, eða efni þess ófullnægjandi að gæðum og 

hreinleika að dómi ráðherra, 

c) ef sérlyf er óhæfilega dýrt með tilliti til verðlags á efnum, er það inniheldur 

"amdeiðslukostnaður, 

d) ef ráðherra telur, að fengnum tillögum landlæknis, að sérlv 

verkanir, sem það er talið hafa, eða muni hafa í för með sér 

verkani 

e) ef sérlyf á annan hátt fullnægir ekki þeim skilyrðum, sem gilda um gerð inn- 

lendra sérlvíja, 

f) ef framleiðandi eða innflytjandi neitar að gefa fullnægjandi upplýsingar um 

sériyl. 
Upplýsingar um sérlyf, sem heilbri 

eigandi að vai 'ðveita sem embættisleyndarmál 

  

og fi 

f hafi ekki bær 

he stlsuspillandi 
    

  

eru gefnar, ber öllum hlutað- 
> 

  

4. gr. 

Rådherra leyfir ekki gerd sérlyfs, sem ad samsetningu og gerd er svo likt 

löggiltu lyfi eða lyfi, sem talið er í þekktu lyfseðlasafni eða áður lög giltu innlendu 

sérlyfi, að það, sem skilur, getur ekki haft verulega þýðingu. 

5. gr. 

Rådherra stadfestir ekki heiti sérlyfs, sem liklegt er til ad geta v: aldið 1 ruglingi 

við í iðgreiningu sérlyfs frá löggiltum lyfjum, lyfjum, sem talin eru í þek NN lyf- 1 

seðlasöfnum eða áður löggiltum sérlyfjum, né heldur heiti, sem líklegt er til að 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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vekja rangar hugmyndir um innihald þess eða verkanir. Leitast skal við að velja 
öllum löggiltum sérlyfjum heiti, er séu í sem beztu samræmi við innihald lyfjanna og 
skyldleika þeirra hvers við annað. Heiti sérlyfs má ekki sefa til kynna, að það eigi 
að nota við ákveðnum sjúkdómi. 

6. gr. 
Birta skal í Lögbirtingablaðinu heiti hvers sérlyfs, sem leyft hefir verið, og 

skal greina efnafræðisheiti og magn hinna verkandi efna, en lyfsölum og læknum 
gerður greiður aðgangur að nákvæmri fyrirsögn um samsetningu þess Og gerð. 

7. gr. 
Í lyfjagjaldsskrá skal greina útsöluverð allra löggiltra sérlyfja. 

8. gr. 
Ráðherra getur bannað gerð og sölu löggilts sérlyfs, ef það uppfyllir ekki 

lengur skilyrði 3. gr. a, b, c og d. 

9. gr. 
Heimilt skal lyfsölum og öðrum þeim, er ráðherra veitir til þess sérstakt leyfi, 

að gera löggilt sérlyf og selja það undir hinu löggilta nafni að viðbættu skanm- 
stöfuðu heiti lyfjabúðarinnar, eða framleiðanda, er hlut á að máli. Nú hefir lyf 
verið selt með sérnafni áður en tilskipun þessi gengur í gildi, og skal þá allt að 
einu sækja um leyfi ráðherra, sbr. 3. gr. Sé áður skrásett lyf leyft, heldur leyfis- 
hafi þeim rétti, sem skráning vörumerkja veitir, tímabilið á enda, en ekki skal 
endurnýja slíka skrásetningu né skrásetja ný lyf undir sérstökum vörumerkjum, 
eftir að tilskipun þessi hefir gengið í gildi, nema fullnægt hafi verið ákvæðum til- 
skipunarinnar, og þesar um erlent sérlyf er að ræða, að sérstök heimild ráðherra 

hafi komið til. 

10. gr. 
Lyfsölum og læknum, sem hafa Iyfjasölu á hendi, skal skylt, að svo miklu 

leyti, sem framkvæmanlegt er, að láta jafnan úti gegn ávísun á sérlyf samsvarandi 

lyf sérlyfinu eftir fyrirsögn hinna opinberu lyfjaskrár eða viðurkenndu lyfseðla- 
safni, nema læknir hafi getið þess á lyfseðlinum að hann óski sérstaklega eftir því, 

að sjálft sérlyfið sé afgreitt og þá með því að rita orðið „original“ eða skamm- 
stöfun þess orðs aftan við lyfjaheitið. 

Samsvarandi lyf sérlyfi skal telja það lyf, sem hefir sömu efnasamsetningu 

og sérlyfið, að því er snertir hin verkandi efni þess, enda sé það sem líkast því að 

útliti og bragði. 
Nú er sérlyf sett þannig saman, að engin samsvarandi samsetning er greind í 

hinni opinberu lyfjaskrá eða viðurkenndu lyfseðlasafni, og skal þá skylt að setja 

lyfið saman úr samsvarandi efnum, enda séu þau greind í hinni opinberu lyfja- 

skrá eða í viðurkenndu lyfseðlasafni. 
Ráðherra gefur út skrá yfir þau lyf, sem afgreiða skal í stað sérlyfja. 

Sérlyf er þó jafnan leyfilegt að afgreiða, ef verð þess er ekki hærra en verð 

samsvarandi lyfs samkvæmt lyfjaskrá eða viðurkenndu lyfseðlasafni. 

11. gr. 
Tilskipun þessi gengur í gildi 1. október 1988. Í eN: É: 

Gjört á Marselisborg, 20. ágúst 1938. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S. 
Skúli Guðmundsson.


