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Efnisyfirlit. 

Kaflar i efnisyfirlitinu. 

  

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglu- Firmatilkynningar. 
gerðir o. fl. Vörumerkjaauglýsingar. 

Verðlagsskrár. Embætti og sýslanir m. m. 
Reikningar. Heiðursmerki. 

Skrá yfir hlutafélög, sem birt hafa Konsúlar. 

verið. Heiðursgjafir. 
Skrá yfir samvinnufélög, sem birt hafa Styrkveitingar. 

verið. Einkaleyfi. 

Skammstafan: S. — Stjórnarráðsbrél. 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

  

tnarráðsbréf, auglýsingar, reglugerðir o. fl.    

6 % 1936 — S. til sýslumannsins í Rangárvallasýslu, um skiptingu 
Ásahrepps í tvö hreppsfélög 20... 15 

| 3. jan. Reglugerð um starfsvið lögreglustjórans í Bolungavík | 2—3 
2 6. jan. Fjallskilareglugerð fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu .... 3—8 
3 14. jan. | Samþykkt um lokunartíma sölubúða í Siglufirði .... 9 

13 20. jan.  Reglugerd um réttindi sjúkrasamlagsmanna, sem 
haldnir eru alvarlegum, langvinnum sjúkdómum .. 20—21 

14 21. jan. — Auglýsing um staðfestingu dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytisins á samþykkt um viðauka við lögreglusam- 
þykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 82 24. sept. 1929 21 

15 I. febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð O. C. Thorarensen lyfsala ....0...0...0.... 22—23 

16 2. febr. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir gjöf Hann- 

23—24 esar Þorsteinssonar IR 
7 25. febr. 5. til syslumannsins i Isafjardarsyslu, um takmörkun 

    

verzlunarlóðar Súðavíkurkauptúns ............... 15—16 
8 S. d. S. til sýslumannsins í Skaftafellssýslu, um takmörkun 

verzlunarlóðarinnar í Vík í Mýrdal .............. | 16 
17 S. d. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir | 

  

sjóð Ljósvetninga .........0.0.0.0000 0. | 214—25 
18 28. febr. Reglugerð um borgun tekju- og eignarskatts til ríkis- 

sjóðs af kaupi skattgreiðanda .................... ' 25—26



  

  

   

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

19 12. marz taðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð hjónanna Þorgerðar Jónsdóttur og Guðmundar 

Jónssonar frá Hornsstöðum í Dalasýslu .......... 2128 

90 91. marz Auglýsing um framkvæmd 6. gr. laga nr. 71 31. des. 

1937, um Þbráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og Jöfn- 

unarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga ....00........ 28 

46 - 29. marz „ Gjaldskrá fyrir sjóveitu Vestmannaey jakaupstaðar 60—61 

91 81. marz Auglýsing um frestun á framkvæmd 2. gr. reglugerðar 

14. mai 1937, um gerð og möskvastærð dr: agnóta, sem 

heimilt er að nota í landhelgi ........2.000 000... 29 

47 4. april Reglugerd um breyting å hafnarreglugerd fyrir Húsa- 

víkurkauptún frá 7. desember 1935 20.00.0000... 61 

22 6. april Reglugerð um útbúnað á síldveiðiskipum .......... 29 

23 7. april Reglugerd um fasteignaskatt i Vestmannaeyjakaupstad 30—31 

214 8. apríl Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Verðlauna- 

sjóð bændaskólanna á Hólum í Hjaltadal og að 

Hvanneyri Í Borgarfirði .......000.%0.. 0... 31—32 

25 | 12. april Sampbykkt fyrir F iskræktar- og veiðifélag Þistilfjarðar 32—34 

26 S. d. Gjaldskrá fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Þistilfjarðar 35 

55 S. d. Reglugerð um fasteignamat .....0000 0. 81—853 

97 90. apríl Reglugerð um fasteignaskatt til Siglufjarðarkaupstaðar 36 

28. 25. april Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Sængurkonu- 

sjóð Þórunnar Á. Björnsdóttur ljósmóður ..... … 36 — óð 

29 26. apríl Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð 

handa ekkjum og munaðarleysingjum í Svalbarðs- 

strandarhreppi ......0000 38 59 

30 27. apríl | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Styrimanna- 

skólann í Reykjavík, frá 23. september 1936 ...... 39— 40 

31 S. d. Reglugerd um breyting á reglugerð um námskeið og 

próf í siglingafræði utan Reykjavíkur frá 23. sept- 

ember 1936 .....202000 11 

32 S. d. Reglugerð um stuðning til bænda, er tjón hafa beðið af 

völdum mæðiveikinnar, sbr. lög nr. 25 13. jan. 1938 42—41 

33 28. april Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Menningar- 

ski barnaskóla Svalbarðsstrandar .......00..... 44—-16 

34 S. d. tadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Jóns prófasts Guðmundssonar .........000.0... 46 — 47 

48 „29. apríl Erindisbréf fyrir aukaprestana Í Dómkirkjusöfnuðin- 

um 000 es enken rr ernrs 62—63 

56 S. d. Prófreglugerð fyrir Stýrimannaskólann í Reykjavík 80—101 

9 30. apríl  S. til sýslumannsins Í Ísafjarðarsýslu, um takmörk 

verzlunarlóðarinnar Höfn í Sléttuhreppi .......... 16 —17 

88 6. mai Auglýsing um stadfesting dåmsmålaråduneytisins å 

se lusamþykkt fyrir Rangárvallasýslu .......... 155 158 

35 13. mai Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 

sjóð Þórarins Stefáns Eiríkssonar á Torfastöðum 47—49 

36 18. mai Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjúkrasjóð 

Mývetninga ......0.00 000 49— 51



  

Blaðsíðutal 

  

    

  

    

     

  

  

   

    

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

37 26. ma lysing um breyting å sambykkt nr. 56 4, jåni 19837, 

um lokunartima skåsmidavinnustofa i Reykjavik 51 

38 31. mai erð um veðmálastarf semi í sambandi við kapp- 

Hestamannafélagsins Fákur ..........0..... öl— 52 

59 I. júní ng um breyting á samþykkt nr. 18 12. april 

u lokunartíma sölubúða í Vestmannaeyja- 

katpstað 0... 52—53 

10 Gjaldskrá vatnsveitu Dalvikurborps 20... 53 

Hi ibykkt fyrir Fi: veidife 18 Middæla 5450 
i2 í ark og veiðifélag 

NSA 56 

43 S. d ng konungs å skipulagsskrå fyrir Minningar- 
Magnúsar Einarssonar, söngstjóra og söng ;from- 

Akureyri sees eevnnee 57—58 

20. juni 

22. juni 

Ry
 

so
 

28. Júní 

uni — 
eð

 

an 

S. d 

21 uli 

   
   

    

<t fyrir Fiskræktar- og veidifélag Årnesinga 

holræsi og holræsagjald fyrir Olafs- 

vatnsveitu Ólafsfjarðarkauptúns 

t Búnaðarfélags Íslands, um styrkhæfar 

húsabætur á prestssetrum samkvæmt jarðræktarlög- 

um, sbr. lög nr. 63 frá 1931, um hýsing prestssetra 
S. til borgarstjórans í Reykjavík, um framfærslu styrk- 

þega, er dvöldu í sjúkrahúsum við gildistöku fram- 

færslulaganna, nr. 135 1935 see eeeeeeeevevrereee 

Reglugerd um gjaldeyrisverzlun o. fl. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Landvarnar- 

sjóð Hjörseyjar .......00...0 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

      

sjóð Ragnhildar sái. Magnúsdóttur frá Litlabæ, sem 

andaðist 9. mai 1937 .....0... 

S. HL sýslumannsins í Húnavatnssýslu, um skipting 

Kirkjuhvammshrepps í tvö „Sveitarte g FI 

Siglufjarðarkaupstað frá 23, . de >sember 1927 ...... 

Samþykkt tm breyting á byggingarsambykkt fyrir 

   

    

    

  

essild og ; skozkverkaðri sild 

  

    
breyting á hafnarreglugerð fyrir Búða- 

iður-Múlasýslu frá 20. desember 1931 

sykk t fyrir Myrasyslu 2... 
sölu og útflutning á ymsum íslenzkum 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Einars Helgasonar garðræktarstjóra .......... 

Auglýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðu- 
neylisins á samþykkt um breyting á lögregiusam- 

þykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 82 24. sept. 1929 

  

     

   

64—66 

58—59 

39—60 

  

79—80 
158—164 
240-—242 
219 945 

164— 166 

166—-180 

180 

180— 181 

182



VI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

95 28. júlí Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fy rir Siglu- 

fjarðarkaupstað frá 18. júlí 1928 .......0.000000... 182 

96 29. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð, um notkun vatns 

97 

98 
99 

100 

101 

102 

105 

106 

107 

108 
109 
110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

5. ágúst 

12. ágúst 

S. d. 

17. ágúst 

18. ágúst 

19. ágúst 

31. ágúst 

S.d. 

2 a. a a > =
 

8. sept. 

19. sept. 

22. sept. 

S. d. 
27. sept. 

28. sept. 

S. d. 

8. okt. 

20. okt 

25. okt. 

26. okt. 

    

og vatnsskatt í kauptúninu í Keflavík, nr. 21. júní 

1998 

Reglugerd um gjald af í 
um og kauptúnum ti 

skipulagsmála .....0022000 0 

Auglýsing um austurrísk ibréf 

Reglugerð um biskupskosningu I 

Reglugerð um brey fjallskilareglugerð Norður- 

Þingev eyjarsýslu ? aus ptemb Jer 1921 

húsum í kaupstöð- 

kostnaðar vegna 

  

   

  

   

   

      

    

ureyri 

uni 1938, 

  

Neshjå- 

rnum manna, búsettra í 

i "Í sjó drukkna 

fyrir Minningar- 

ur frá Laugabóli 

ugerð um ab reyting sá TE erð um niðurjölnun og 

innhei imtu vatnsskatts í t{jarðarkaupstað, frá 28. 

júli 1931 .......00 rnere 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Menningar- 

sjóð Borgarhrepps ....... . 
Samþykkt fyrir Fiskræktartéla 

Gjaldskrá Fiskræktarféla i 
Staðfesting konungs á ski 

sjóð Jóns Baldvinssonar Í í 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Forlagsbe 
+ 

    
     

   

nungs á 

Höllu 
   

     

    

    

  

JOg- 
handler, dr. phii. h. ec Einar Munksgaards S telse ti 

til Fordel for Det 

Universitet i Reykj : 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá í 

J. GC. Möller frá 6. október 1938 ....0000 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Haralds prófessors Nielss ' 

  

   Auglysing um breyting å reglu 1 í 

um stuðning til bænda, er tjón hafa heðið af völdum 

mæðiveikinnar .......0.00 0. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 61 4. júní 1933, 

um raforkuvirki .......020.020 0. 

Staðfesting konunss á skipulagsskrá fyrir Lögreglu- 
sjóð Reykjavíkur „........0%0000 0... 

  

1 

192 

83
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn ! Blaðsíðutal 

87 22. nóv.  S. til sýslumannsins í Húnavatnssýslu, um skiptingu 

Vindhælishrepps í þrjú sveitarfélög .............. 153—154 
117 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Reykjavík .......... 204—-205 
118 24. nóv. Auglýsing um blöndun á Íslenzku smjöri í smjörlíki 205 

119 25. nóv. Auglýsing um aðflutningsgjald af kassaefni um fisk 
til útflutnings .............00 0002. 206 

123 S. d. Reglugerð um tollheimtu og tolleftirlit .............. 212—236 
120 0 26. nóv. - Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Vegasjóð 

Fellahrepps 2... 206—-207 
121 28. nóv. Auglýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðu- 

neytisins á samþykkt um breytingu á lögreglusam- 

þykkt fyrir Reykjavík nr. 2 7. jan. 1990 .......... 207—210 
12 29. nóv. Reglugerð um tollmeðferð aðfluttra póstsendinga 237—240 
122 2. des. Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir nåms- og 

utanfararsjóð Austur-Skaftfellinga ................ 211—212 
134 7. des. Reglugerð fyrir garðyrkjuskólann å Reykjum i Olfusi  249—252 
127 8. des. Reglugerð um hundahald í Ólafsvíkurhreppi ........ 245—246 
135 I6. des. Reglugerð um breyting á reglugerð frá Í4. maí 1935, 

um viðauka við reglugerð frá 15. marz 1935, um fram- 

leiðslu, meðferð og sölu mjólkur o. fl. ............ 253 

136 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Sauðárkrók ......0.0.0.00.00.. 253—-260 
137 20. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 1936, 

um próf fyrir bifreiðarstjóra .......000000 0... | 261 
138 23. des. Auglysing um stadfesting domsmålaråduneytisins å | 

samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt fyrir 
Akureyrarkaupstað frá 11. jan. 1934 .............. 262 

139 S. d. Reglugerð um skemmtanaskatt í Sandvíkurhreppi inn- 
an Árnessýslu 20... ( 263— 264 

140 28. des. — Auglýsing um að falla frá innheimtu á vörutolli af 
salti og um endurgreiðslu vörutolls af kolum fisk- 
veiðagufuskipa ........200000.0 00 í 264 

141 30. des. — Samþykkt um breyting á fiskveiðasamþykkt fyrir Ytri- 
Akraneshrepp í Borgarfjarðarsýslu frá 3. ágúst 1934 | 264--265 

Verðlagsskrár. 

57 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 102—103 

58 Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ............ 104—105 

59 Austur-Skaftafellssýsiu .......00 000 106---107 

60 Vestur-Skaftafellssýslu .....0.0000 000. 108—-109 
61 Vestmannaeyjakaupstað ......0.0.000 110— 111 

62 Rangárvallasýslu .....02.20202 02 112— 118 
63 Árnessýslu 2... 114— 115 
64 Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 

stað og Reykjavík ......0.0000000 000. 116— 117 
65 Borgarfjarðarsýslu ........0..0000 00. 118—119 
66 Mýrasýslu .........000002 0000. 120— 121 
67 Snæfellsness- og Hnappadalssýslu ............ 122—123 

68 Dalasýslu ......000%.0002 000 124--125
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VIII 
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69 
10 
71 
72 
73 
74 

128 

131 
148 
149 

150 

151 
152 

154 

159 

160 

161 

162 

163 

Fyrir Bardastrandarsyslu .......0.0.0.0 000 
Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

Strandasýslu ........00.00 0000 

Húnavatnssýsla 2... 
Skagafjarðarsyslu .......0.0.0000 0 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðar- 

katipstað .........2. 0 

Þingeyjarsýslu 

Reikningar árið 1937. 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 
Kanadasjóður til styrktar íslenzkum námsmönnum 

Reikningur yfir berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar 

konferenzráðs árið 1937 ........00000 0 
Reikningur fyrir minnisvarðasjóð Hannesar Hafstein 

árið 1987 ........0.0 
Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða .................. 
Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted ............ 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs 

Zoðga kaupmanns og frú Helgu Zoðga konu hans 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns 

Jónssonar læknis ..........0.0002 000 

Reikningar Bjargráðasjóðs Íslands 

Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jóns- 

sonar fyrir reikningsárið Í. sept. 1937 til 31. ágúst 
1938 2000 ne ennen ennen renee 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 
ians konungs hins Tíunda og Alexandrine drottn- 

ingar, til styrktar fátækum sjómannaekkjum í 

Reykjavík ........0.000.000 000 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frede- 

riks konungs Áttunda 

  

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

ians konungs Níunda 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins 

Tulinius suse ener rekreerenes 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra v . Ð OD. “ d Ð 

og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrrverandi 
Suðuramti ........2....00. 50 ererene 

Reikningur yfir tekjur og g 

Jónssonar seen eee svevene 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs 3 “ . 5 ÞJ 2 3 J 

Páls Jónssonar 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóð 

til Grímsevinga ...........0..02 0. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs W. 5 J . 5 58) ð | 
Fischers ses ene eee ever rnene 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas's 5 . J HS v J Ð 
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Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

178 Reikningur Kreppulánasjóðs ......22.00 00. 321—324 
178 Reikningur Nýbýlasjóðs .....02.0000 00. 324—325 » v n Q 

IV. Ymsir reikningar. 
Snorrasjóður 1930 ......202000 000 10 

129 Reikningur sjóðs Dýrleifarminning árið 1936 og 1937 246 

130 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú 

Önnu Claessen ........00200 0 217 

132 Reikningur yfir tekjur og gjöld markaðs- og verð- 

jöfnunarsjóðs „02.20.0200. 248 

138 Reikningur Æfinlegrar erfingjarentu Sigridar Melsted 
árið 1936 ......0.%02 00. 248 

142 Reikningur Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða ...... 205 

143 Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Ís- 
lands 2.......00 00. r sr ennee 266 

144 Efnahagsreikningur Söfnunarsjóðs Íslands .......... 267 

145 Rekstursreikningur Byggingarsjóðs Reykjavíkur 207 —- 208 

146 Efnahagsreikningur Bysgingasjóðs Reykjavíkur ..... 268 —269 

147 Jafnaðarreikningur Fiskveiðasjóðs Íslands .......... 269—270 

153 Reikningur Brunabótafélags Íslands ................ 2753—278 

175 Reikningur Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Mel- 

sted árið 1987 ........20200 000 290 

179 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur- 

Skaftafellsprófastsdæmis 22.20.2000... 326 

180 Hlutafélög ............0.00 000 renrrnkrnne 327-—-328 

181 Samvinnufélög ...........000.00 000 328 

182 Firmatilkynningar ..........0.000. 2000. 328—358 

183 Vörumerkjaauglýsingar .........0.0.00 000. 3538—8373 

Embætti, sýslanir m.m. .......00000 000. 373—375 

Heiðursmerki ............000.0 00. 376—377 

Konsúlar .........0..00 0000 .0 nn nesnns 377 

Heiðursgjafir .........2.....0 0... 378 

Styrkveitingar ...........20000 00. 378 

Einkaleyfi ........0...2.00220 0000 nsres



Registur 
nafna og 

A. Á. 
Aðflutningsgjald af kassaefni fyrir fisk 

til útflutnings, auglýsing, 206. 

Ágúst Elíasson, vfirfiskimatsmaður, 375. 

Ah lefeldt-Laurvig, Preben Ferdinand, 

heidursmerki 376. 

Akureyrarhérað, erindisbréf, 

ISS--190; héraðslæknir, 378. 

auglýsing, 

Akureyri, fasteignaskattur, reglugerð, 

187; lögr eglusamþykkt, auglýsing, 

breyting, 262. 

Alþýðuskólinn á Eiðum, 

lausn, 374. 

Arelius Ólafsson, endurskoðandi, 375. 

Árgjaldasjóður, reikningur, 150. 

Árnesprestakall, sóknarprestur, 374. 
Árnessýsla, sýsluvegasjóður, samþykkt, 

1980. 

374; skólastjóri, 

  

endurskoðandi, 370. 

Árni Gíslason, heiðursmerki, 277. 

Ásahreppur, skipting, S., 15. 

Ásgeir Sigurðsson, skjalaþýðandi, 374. 

Ásgeir Þórarinsson, heiðursmerki, 377. 

Ástþór Matthíasson, sjúkrasmlagsfor- 

maður, 374. 

Austurrisk vegabrét, 

Austur-Skaftfellingar, 

fararsjóður, samþykkt, 211 

Árni Björnsson, 

  

auglýsing, 184. 

náms- og utan- 
919 

B 

Ber kl: tvarnasjóður Ólafs Halldórssonar, 

ningur, 101.    
Bifreið: trstjórar, 

ing, 261. 

Bildudalshérað, 

Biskupinn yfir Íslandi, 

próf, reglugerð, brext- 

héraðslæknir, lausn, 375. 
lausn og skipun, 

2 

Biskupskosning, 1 

  

"eglugerð, 184— 185. 

orð: 

Bjargráðasjóður Íslands, reikningur, 

219 914. 
Bjarni Ásgeirsson, formaður 

eignamatsnefndar, 473. 

Bjarni Jónsson, heiðursmerki, 377. 

þin Þorsteinsson og Þórunn Hannes- 

Gulibrúðkaupssjóður, reikning- 

ur, „286 287. 

Björn Fr. Björnsson, sv 

Björn Jónatansson, húsv 

Bolungavík, starfssvið 

  

yfirfast- 

slumaður, 374. 

örður, 373. 

lögreglustjóra, 

    

a oa 9 reglugerð, ð. 

Borberg, L. Þ., heiðursmerki, 376 

Borgarhreppur, menningarsjóður, 

lagsskrá, 193—-194. 

Bráðabirgðatekjuöflun 

lýsing, í 

Brekkan, 

skipu- 

  

ríkissjóðs, aug- 
    ) 

Estrid Falberg, skjalabydandi, 
374. 

”-Ejmbecke, Ernst, heidursmerki, 

   
Bruhn, Laurits, heidursmerki, 376. 

1båtafélag Íslands, reikningur, 275 

Búðakauptún, hafnarreglugerð, breyting, 

        

   

anki Íslands, yfirlit um hag 

?; reikningur, 315—-3241. 

  

samþykki fyrir Siglufjarðar- 

, preyting, 79 

Reykjavikur, rekstrar- 

268; efnahagsreikn- 

sveitarfélög. jöfnunarsjóður, 

r, verðlaunasjóður, skipulags- 

31—832. 

Jónasson, 

1 

sændaskólar 

skrá, 

Böðvar styrkveiting, 378.



XII 

C. 
Christian konungur IX. styrktarsjóður, 

reikningur, 279—-280;  heiðursgjafir, 
378. 

Christian konungur X. og 

drottning, styrktarsjóður, 

278. 
Claessen, Anna, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 247. 

Alexandrine 

reikningur, 

D. 
Dalahérað, héraðslæknir, 373. 

Dalhotfslegat, reikningur, 148. 

Jalvík, vatnsveita, gjaldskrá, 53. 
Daníel Danielsson, héraðslæknir, 374. 

Jómkirkjusöfnuðurinn, aukaprestar, er- 

indisbrét, 62—-63. 

Dragnætur, gerð og möskvastærð, auglyýs- 

ing, 29. 

Dýrleifarminnins, 

1 

I 

I 

reikningur, 246, 

Eggert Finnsson, heiðursmerki, 377. 

Ehrenreich-Hansen, N. J., heidursmerki, 

376. 

Einar Helgason, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 180— 181. 

Einkaleyfi, 378—-379. 
Ekknasjóður Vestur-Skaftafellss., reikn- 

ingur, 326. 

Embætti, sýslanir m. m., 373 --875. 

Emil Jónsson, sjúkrasamlagsformaður, 
358 
ðlð. 

Endurskoðendur, 370. 

Engholt, Poul, heiðursmerki, 376. 

Erindisbréf: fyrir aukapresta í Dóm- 

kirkjusöfnuðinum, 62—63; fyrir sild- 

armatsmenn, 240—242; fyrir héraðs- 

lækninn á Akureyri, auglýsing, 188 

190. 

Erlandsson, Sem, heiðursmerki, 377 

Erlendur Vilhjálmsson, fulltrúi, 373. 

Eyfirðingur, Jóhann J., heiðursmerki, 

377. 

Eysteinn Jónsson, ráðherra, 376. 

F. 
Fákur, hestamannafélag, 

semi, reglugerð, 51—-52. 

Fáskrúðsfjarðarhérað, héraðslæknir, 375. 

Fasleignamat, reglugerð, 81—-80. 

veðmálastarf- 

    

Fasteignaskattur, reglugerðir: í Vest- 

mannaeyvjum, 30—31; í Siglufjarðar- 

kaupstað, 36; í Akureyrarkaupstað, 

187; í Reykjavík, 202 204. 

Fellshreppur, vegasjóður, skipulagsskrá, 

206—-207. 
Felumb, Sv. Chr., heiðursmerki, 377. 

Firmatilkynningar, 328— 358. 

Fischer, W., styrktarsjóður, reikningur, 

283. 
Fiske, W., gjafasjóður, reikningur, 282 

283. 
Fiskræktar- og veiðifélag: Þistilfjarðar, 

samþykkt, 3224, gjaldskrá, 35; Mið- 

dæla, samþykkt, 5406, arðskrá og 

gjaldskrá, 56; Árnesinga, samþykkt, 

64--66, Þingvallavatns, samþykkt, 

194— 195; gjaldskrá, 196. 

Fiskveiðasamþykkt fyrir Ytri-Akranes- 
hrepp, breyting, 264—-265. 

Fiskveiðasjóður Íslands, jafnaðarreikn- 

ingur, 269—-270. 

fyrir  Norður-lsa- 

fyrir Norður-Þing- 

Fjallskilareglugerð: 

fjarðarsýslu, 3—8; 

evjarsýslu, 186. 
Flekkudalshjón, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 149. 

Foss, Holger Eigil, heiðursmerki, 

Framfærslulög, S., 1/—18. 

Frederik konungur VII. styrktarsjóður, 

reikningur, 279; styrkveitingar, 378. 

376. 

Friðrik Friðriksson, heiðursmerki, 376. 

G. 

Gagnfræðaskóli Neskaupstaðar, skóla- 

stjóri, settur, 373. 

Garðyrkjuskólinn á Reykjum, reglugerð, 

249 

  

Gigas, styrktarsjóður, reikningur, 

284. 
Gísli Brynjólfsson, sóknarprestur, 374. 

Gísli Jón Nikulásson, styrktarsjóður, 

reikningur, 287. 

Gjaldeyrisverzlun, reglugerð, 76— 77. 

Glerárþorp, skólastjóri, 375. 

Gram, P. Jörgensen, heiðursmerki, 376. 

Gregersen, Aage, heiðursmerki, 376. 
Grönbeck, Sven Björn, heiðursmerki, 

377. 
Gronvold, Lars Gundersen. heidursmerki, 

376.



KI 

Guðbjartur Guðbjartsson, heiðursmerki, 

377. 

Guðjón Jónsson, 

Guðmundur 

Guðmundur 

dóttir, 

28. 

Guðmundur Kristjánsson, sjúkrasamlags- 

formaður, 373. 

Gunnar 

sjóður, 

stvrkveiting, 378. 

Jónsson, heiðursgjöf, 378. 

Jónsson og Þorgerður Jóns- 

minningarsjóður, skipulagskrá, 
   

Oddsson, 

skipulagsskrá, 191. 

Guttormslegat, reikningur, 149. 

Þorbergsson styrktar- 

H. 
Hafnarfjörður, rafveita, 

245. 
gjaldskrá, 242 

Hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkaup- 

tún, breyting, 61; fyrir Búðakauptún, 

breyting, 164--166; fyrir Siglufjarðar- 
kaupstað, breyting, 182; Sauð- 

árkrók, 253 260. 

afstein, Hannes, 

reikningur, 246. 

Hákon Finnsson, heiðursgjöf, 377. 

Halla Eyjólfsdóttir,  minningarsjóður, 

skipulagsskrá, 192 193. 

fyrir 

H minningarsjóður, 

Halldór Brynjólfsson, styrkveiting, 378. 

Halldór Kr. Júlíusson, sýslumaður, lausn, 

374. 

Halldór Þórðarson, heiðursgjöf, 377. 

Hannes Hansson, styrkveiting, 378. 

Hannes Jónasson, sjúkrasamlagsformað- 
374. 

Hannes Pålsson, fasteignamatsnefndar- 

madur, 373. 

Hannes Þorsteinsson, gjöf, 
23—94. 

skipulagskrá, 

Haraldur Guðmundsson, ráðherra, lausn, 

#14; forstjóri, 374. 

Haraldur Nielsson, minningarsjådur, 
skipulagskrå, 200—201. 

Harboe, Erik, heiðursmerki, 

Háskólasjóður Ejnars 

skipulagsskrá, 197—-199. 

Haukur Gíslason, heiðursmerk 

Heiðursgjafir, 378. 

He iðursmerki, 376 

Helgi Guðmundsson, 

Helgi Ingvarsson, yfirlæknir, 375. 

Hentschel, Ernst Ludwig Oskar, heiðurs- 

merki, 376. 

377. 

Munksgaard, 

1, 377. 

377. 

heiðursmerki, 376. 

Johnsen, 

Jón Baldursson, 

Jón 

Jón Guðmundsson, 

Jón 

Hermann Jónasson, ráðherra, 374. 

Hersehend, Harry Robert Mogens, heið- 
ursmerki, 376. 

Hesteyrarhérað, héraðslæknir, 374. 

Hjálmar Jónsson, styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 274. 

Hlutafélög, 327- 328. 
Hólar í Hjaltadal, bændaskóli, verðlauna- 

sjóður, skipulagsskrá, 31—-32. 
Holböl, Valdemar Kragh, heiðursmerki, 

376. 
Hólmgeir 
Hrísey, 

1677. 

Hróarstunguhérað, héraðslæknir, 374. 
Hundahald i Ólafsvíkurhreppi, reglugerð, 

245 9246. 

Húsabætur á prestssetrum, S., 17. 
Húsagjald, skipulagsmál, reglugerð, 186. 
Húsavíkurkauptún, hafnarreglugerð, 61. 

Hvanneyri, bændaskóli, verðlaunasjóður, 

skipulagsskrá, 31--32 
Höfn í Sléttuhreppi, takmörkun verztun- 

arlóðarinnar, S., 1617. 

Jósefsson, sóknarprestur, 373. 

landvarnarsjóður, skipulagsskrá, 

I. í. 
styrkveiting, 378. 
útflutningur og 

Ingvar Grímsson, 

Íslenzkar afurðir, 

auglýsing, 180. 

J. 

Jakob Kristinsson, skólastjóri, lausn, 374. 

Jarðeldasjóður, reikningur, 285 286. J 5 
Jensen, P. C. S., heiðursmerki, 376. 
Jóh. Jóhannesson og Sigurbjörg Guðna- 

dóttir, minningarsjóður, reikningur, 
288—-289. 

Jóhann Þorkelsson, héraðslæknir, 373. 

Baldur, héraðslæknir, 375. 

sjúkrasamlagsformaður, 
373. 

Jón Baldvinsson, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 196—-197. 
Eiríksson, kollektusjóður, 

ur, 146— 147. 
reikning- 

375. 
minningarsjóður, 

endurskoðandi, 
Guðmundsson, 

skipulagsskrá, 46. 
Jón Guðmundsson, skrifstofustjóri, sett- 

ur, 373. 
Jón Helgason, biskup, lausn, 375: heið- 

ursmerki, 376.



NIV 

Jón Mariasson, heidursmerki, 377. 

Jónas Kristjánsson, héraðslæknir, lausn, 

375. 

K. 
Kanadasjådur, reikningur, 14. 

Kappreidar, vedmålastarfsemi, reglugerd, 

51—52. 
Karl Gudmundsson, héradslæknir, 373. 

Kassaefni fyrir fisk, aðflutningsgjald, 

auglýsing, 206. 

Kaufmann, E. L. P. 

376. 
Keflavíkurkauptún, vatn og vatnsskattur, 

reglugerð, breyting, 183. 

Kemp, Lúðvík R., heiðursgjöf, 378. 

Kirk, Kristian, heiðursmerki, 376 

Kirkjubæjarklaustursprestakall, 

prestur, 374. 

Kirkjuhvammshreppur, skipting, S., 18 

19. 
Kirkjusjóður, hinn almenni, reikningur, 

140; skýrsla, Í41— 145. 

Kjartan Sveinsson, skjalavörður, 375. 

Klose, Olaf, heiðursmerki, 377. 

Koch, Lutz, heiðursmerki, 377. 

Kol og salt, vörutollur, auglýsing, 264. 

Konráð Hjálmarsson, heiðursmerki, 376. 

Konsúlar, 377. 

Kreppulánasjóður, reikningur, 321 

Kristján Jónsson, styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 271. 

Kristján Jónsson, styrkveiting, 378. 

Krúger, E., heiðursmerki, 376 

von, heiðursmerki, 

sóknar- 

394 

). 

L. 
Lundbecj, G. Hilmer, heiðursmerki, 

309. 

Landvarnarsjóður Hjörseyjar, skipulags- 

skrå, 76—77. 

Liebe, C., gjafasjodur, reikningur, 284. 

Ljósvetningar, menningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 2425. 

Lodewyek, Augustin, heiðursmerki, #77. 
Lundbecj, G. Hilmer, heiðursmerki, 

377. 
Lögreglusamþykkt: fyrir Siglufjarðar- 

kaupstað, viðauki, 21; fyrir Rangár- 
vallasýslu, 155— 158; fyrir Mýrasýslu, 

166—180; fyrir Siglufjarðarkaupstað, 

breyting, 182; fyrir Reykjavík, breyt- 

ing, 207--210; fyrir 

stað, breyting, 262. 
Lögreglusjóður Reykjavíkur, 

skrá, 202—-9204. 

Akureyrarkaup- 

skipulags- 

M. 
Magnús Einarsson, 

skipulagskrá, 57—-08. 
Magnús V. Magnússon, stjórnarráðsfull- 

trúi, 374. 

Markaðs- og verðjöfnunarsjóður, reikn- 

ingur, 248. 

Meinl, Julius, heiðursmerki, 376. 

felsted, Jón og Steinunn, framfarasjóð- 

ur, reikningur, 288. 

Melsted, Sigríður, líknarsjóður, reikning- 

ur, 270;  erfingjarenta, reikningur 

1936, 248; reikningur 1937, 290. 

minningarsjóður, 

Melsteð, Sigriður, minningarsjóður, 

reikningur, 150. 

Melsteð, Thora, gjafasjóður, reikningur, 

148. 
Middæla- fiskræktar- og veidifélag, sam- 

bykkt, 41—56; aråskrå og gjaldskrá, 
56. 

Mjólk, framleiðsla, meðferð og sala, 

reglugerð, breyting, 26. 

Munksgaard, Ejnar, skipulagskrá fyrir 

háskólasjóð, 197-—-199; heiðursmerki, 

376. 
Myrasýsla, lögreglusamþvkkt, 166 -180. 
Myvetningar, sjúkrasjóður, skipulagskrá, 

49—51. 
Mædiveiki, 

201. 

Möller, Carl Andreas, heiðursmerki, 376. 
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REGLUGERÐ 

um starfsvið lögreglustjórans í Bolungavík. 

I. gr. 

Lögreglustjórinn í Bolungavík hefir á hendi hrepps! jórastört í Hólshreppi og fer 

um starf hans að þessu leyti samkvæmt lögum og reglugerðum um störf hreppstjóra. 

Þó eru laun fyrir hreppstjórastörf samkv. 1. gr. laga nr. 64 frá 1917 innifalin í laun- 

um lögreglustjórans samkv. 3. gr. laga nr. 14 frå 1934, 

<y 
á. ST. 

Lögreglustjórinn hefir á hendi innheimtu tolla og si til ríkissjóðs í Hóls- SYES Z J 

hreppi. Þar til heyrir: Innheimta vöru- og verðtolis, aðflutnings- og útflutnings- 

gjalds, gjalds af innlendum tollvörutegundum og toll: la, innheimta vitagjalds, 
stimpilgjalds og stimplun skjala, innheimta á aukatekjum ríkissjóðs, nema fyrir þau 

verk, sem sýslumaðurinn í Ísafjarðarsýslu framkvæmir; innheimta manntalsbókar- 

sjalda þ. á. m. eMistyrktarsjóðsgjalds og reiknings listvrktarsjóðs Hólshrepps, 

innheimta gjalda til slvsatrvggingar ríkisins, til verðjöfnunarsjóðs. svo og 

innheimta annara opinberra gjalda, er greiðast eiga í Hólshreppi og sýslumaður 

hefir áður haft innheimtu á, þó að undanteknu erfðafjárgjaldi, og gerir hann ríkis- 

sjóði og öðrum hlutaðeigendum skil fyrir gjöldum þessum eftir þeim reglum, sem 

gilda á hverjum tíma um skil opinberra gjaldheimtumanna. 

Fyrir manntalsþing ár hvert afhendir lögreglustjórinn sýslumanni fullsamda 

manntalsbók fyrir Hólshrepp og tekur síðan við og kvittar fyrir gjöldum þeim, er 
innheimtast á þinginu. 

  

   

        

3. gr. 

Lögreglustjórinn hefir á hendi fógetavald í Hólshreppi og fer um starf hans sem 
fógeta svo sem lög mæla fyrir. ao > . 

í . Á. og 1. ST. 

Lögreglustjórinn hefir á hendi lögreglustjórn í Hólshreppi. Þar til heyrir: Al- 

menn löggæzla, umsjón með allsherjarreglu, umsjón með heilbrigðismálum, eftir- 

lit með örvggi skipa, lögskráning sjómanna, firmaskráningar, útgáfa leyfisbréfa til 

atvinnureksturs, löggilding atvinnubóka, útgáfa vegabréfa, úlgáfa vottorða um upp- 

runa vöru, útnefning mats- og skoðunarmanna utan tétlar, svo og önnur hliðstæð 
störf, allt að því leyti, sem störf þessi hafa áður heyrst undir sýslumanninn í Ísa- 

fjarðarsýslu, svo og samskonar störf, er framvegis kunna að verða falin lögreglu- 
stjórum (sýslumönnum). 

   

J. gr. 

Lögreglustjórinn hefir dómsvald í lögreglumálum í Hólshreppi. Þar til heyrir: 

Öl meðferð almennra lögreglumála svo og rannsókn allra annara opinberra mála,



þó þannig, að komi það í ljós við rannsókn máls, að hún gefi ótvírætt tilefni til höfð- 

unar sakamáls, þá skal lögreglustjórinn víkja sæti og fá málið í hendur sýslumann- 

inum í Ísafjarðarsýslu. 

6. gr. 

Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störfum hrepps- 

nefndaroddvita í Hólshreppi og fer um þau störf hans að lögum. Hann á sæti á fund- 

um hreppsnefndar Hólshrepps og í nefndum hennar og hefir bar óbundið málfrelsi 

og tillögurétt, en fer eigi með atkvæði, nema hann sé einnig kosinn hreppsnefndar- L 

maður. Lögreglustjóri stjórnar hreppsnefndarfundum. 

< 7. gr. 
Dómsmálaráðuneytið getur löggilt lögreglustjórann sem fulltrúa sýslumannsins 

í Ísafjarðarsýslu til þess að framkvæma Ýms verk, sem lög nr. 79 frá 1919 heimila 

að falin séu fulltrúum sýslumanna og bæjarfógeta. 

g 

5. Er. 

Reglugerð þessi er hérmeð sett samkvæmt lögum nr. 14 1934, til að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 3. janúar 1958. 

Hermann Jónasson. 
Gústav ÁA. Jónasson. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

I KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

|. gr. 

Sýslunefndin í Norður-Ísafjarðarsýslu hefir á hendi yfirstjórn allra fjallskila- 

mála innan takmarka sýslunnar, eins þótt afréttir eða fénaður sé eign utansýslubúa. 

Hún sker úr ágreiningi og kærumálum er tl hennar verður skotið samkvæmt reglu- 

gerð þessari. 

2. gr. 

Málefni þau, sem nefnd eru í Í. gr. standa undir umsjón og framkvæmd hrepps- 

nefndanna í Norður-Ísafjarðarsýslu, hverrar í sínum hreppi. Þær skulu sæta þess að 

reglugerðinni sé hlxtt, og ef eitthvað er vanrækt, af því, sem hún ákveður eða brotið 

segn fyrirmælum hennar, að fullar bætur komi fyrir. Hreppsnefndir, hver í sínum 

hreppi, gera allar nánari ákvarðanir um fjallskil og aðrar framkvæmdir samkvæmt 

reglugerð þessari eftir þörfum. Þær hafa úrskurðarvald í öllum ágreinings- og kæru- 

málum innan hrepps. Úrskurðum þeirra má skjóta til sýslunefndar. Verði ágrein- 

ingur milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum heyrir hann einnig undir úrskurð 

sýslunefndar og skal sá úrskurður hennar vera bindandi fyrir málsaðila. 

1938 

1 
3. jan. 

2 
6. jan
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jan. 

I. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

8, gr. 

Fjáreigandi hver skal hafa glöggt eyrnamark á fé sínu, geti hann það ekki skal 

hann brennimerkja það á hornum eða festa málmplötu í eyra eða horn eða járn- 

klafa um háls með merki eiganda, en eigi hann kindur með vafamerki, skal hann 

lýsa skriflega fyrir hreppstjóra marki og auðkenni á þeim fyrir fyrstu leitir, ella 

fer um kindur þessar sem óskilafé. 

4. gr. 

Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar 5. hvert ár, þegar ártalið 

stendur á hálfum eða heilum tug og skal útgáfu og úlsending lokið fyrir 30. ágúst 

það ár, sem skráin kemur út. Skal næsta markaskrá koma út árið 1940. Undirbúning 
að söfnun markanna skal hefja í byrjun næsta árs áður en skráin kemur út og vera 

lokið fyrir lok þess árs. 
Sýslunefndin skipar mann, er sér um útgáfu, undirbúning, röðun og prentun 

skrárinnar. Greiða skal hver markeigandi gjald það, er sýslunefndin ákveður fyrir 

innfærslu marksins í skrána, og skal því varið til lúkningar kostnaði við söfnun 

þeirra, skráning og prentun. Hreppsnefndir annast um söfnun marka hver í sínum 

hreppi. 

Ef gjaldið nemur meiru en kostnaði þessum, rennur afgangurinn Í sýslusjóð. 

en hrökkvi eigi gjaldið, greiðist það, er á vantar, úr sýslusjóði. 

  

5. gr. 

Nú flytur einhver inn í sýsluna, skal hann þá tilkynna mark sitt hreppsnefnd- 

um sýslunnar. Þeir sem vanrækja að lála prenta mark sitt í markaskrá sýslunnar 

mega búast við að með fé þeirra verði farið sem óskilafé. 

II. KAFLI 

Um afréttir og upprekstrarlönd og fjársmalanir á vorum og sumrum. 

6. gr. 

Hreppsnefnd getur skipað fyrir um fjársmalanir á vorum til fráfærna á þeim 

tíma, sem hreppsbúar koma sér saman um fráfærur, og skulu hlutaðeigendur skyldir 

að hlýða fyrirskipunum hennar, sem um venjulegar haustleitir væri að ræða. 

7. gr. 

Hreppsbúar í þeim sveitum, sem nég hafa afréttarlönd, skulu skyldir að reka 

þangað að vorinu alit seldfé sitt og ótamin hross, nema þeir, að áliti hreppsnefndar, 

hafi nægilegt fjalllendi fyrir sitt geldfé. 

um
 

8. gr. 

Nú eiga sveitir ekkert afréttarland, og nokkrir sveitarbúar oflitid eða ekkert 

upprekstrarland handa sauðfénaði sínum, en þó er nægilegt og gott upprekstrarland 

til í sveitinni, er einstakir menn eiga eða hafa umráð vfir og er þá, ef óskað er eftir, 

viðkomandi hreppsnefnd skylt að gangast fyrir samningaumleitunum um upprekst- 

ur fénaðar, enda komi hæfileg greiðsla fyrir uppreksturinn frá upprekstrarmönn- 

um.
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9. gr. 2 

Enginn sauðfjáreigandi hefir leyfi tl að smala upprekstrar- eða afréttarlönd 6. jan. 

án leyfis hreppsnefndar, eða þaðan taka sauðfénað sinn að sumri áður en fyrri 

leitir byrja samkvæmt 11. gr. En heimilt er hreppsnefnd að fyrirskipa leitir fyr en 
venjulegar leitir eru ákveðnar, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil og leitir. 

10. gr. 

Í nyrðri hluta sýslunnar að Kaldalóni skulu fram fara þrennar fjárleitir á hausti 

hverju, tvennar í hinum hluta sýslunnar. Hreppsnefndir hafa heimild tl að kalla 

menn til aukaleita er þeim þykir þörl. 

lí. gr. 

Í nyrðri hluta sýslunnar sbr. 10. gr. skal fyrsti leitardagurinn vera mánudag- 

urinn í 21. vikunni, en í hinum hlutanum mánudagurinn í 22. vikunni. Seinni leitir 

fara fram eftir fyrirmælum hreppsnefndar. 

12. gr. 

Sérhver fjáreigandi, sem ekki er hjú, og á 3 kindur framgengnar, skal fjallskil 

gera samkvæmt skipun hreppsnefndar. Nú vanrækir fjáreigandi að leggja til menn 

í leitir, og skal hreppsnefnd sjá um, að hann greiði þau fjallskil, sem gerð eru á 

hans kostnað, sökum vanræksla þessarar, helmingi hærra verði en verðlagsskrár- 
dagsverk N.Ís. er árlega. 

13. gr. 

Hlutaðeigandi hreppsnefnd skal árlega í tæka lid semja fjallskilaseðil, þar sem 

hún fyrirskipar hvernig fjallgöngum og heimalandsgöngum skuli hagað. Skal hún 

útnefna einn eða fleiri leitarstjóra í hreppnum, eftir þörfum, sem stjórni göngum 

leitarmanna og annist um, að allt fari vel og skipulega fram. 

14, gr. 

Hver, sem fjallskil á að inna afhendi, skal vanda vel tillag sitt, svo sem með því 

að senda fullgilda og vel útbúna menn í leitir og annað því um líkt. Láti einhver 

farast fyrir að senda mann í leit, eða gera önnur þau fjallskil, er hann hefir verið 

kvaddur til samkvæmt fjallskilaseðli og eigi má fresta, skal hann borga þá vinnu, 

sem framkvæmd er á hans kostnað, samkvæmt 12. gr. Ef einhver sendir mann í leit, 

sem leitarforingi og helmingur leitarmanna á hans leitarsvæði, telur óhætan sök- 

um ófullkomleika eða ills útbúnaðar. skal vísa honum heim aftur, og er þá sá, er 

slíkan mann sendir, skyldur að borga eins og hann hefði engan sent. Sannist það 

eftir á, að einhver, sem fjallskil á að framkvæma, hafi vanrækt verk sitt, getur 

hreppsnefnd krafizt uppbótar frá honum eða þeim, sem sendi hann, eftir því sem 

hæfa þykir. 

15. gr. 

Áður en leit byrjar skal leitarforingi gæta þess í hæfilegan Líma, hvort nokkrum 

manni verði vísað frá, hvort nokkurn vantar eða annað, er til leitarinnar þarf. Kaupir 

hann þá mann eða annað, er til leitarinnar þarf, sem vantar, ef þörf krefur, og nokk- 

ur kostur er á. Leitarforingi hefir á hendi ala stjórn á leitunum. Hann skipar fyrir 

hvernig hver leitarmaður hagar göngu sinni, gætir þess að farið sé ettir fyrirskip- 

unum hans, að úr sé bætt, ef eitthvað fer óskipulega fram, að ekki sé farið illa með 

skepnur, að fatlaðar kindur séu fluttar til bvegða, að safnsins sé gætt vel þar til það
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jan. 

er Í rétt komið og réttarstjóri tekur við stjórn, og yfir höfuð alls þess, er heyrir til 
góðu skipulagi í leitum. 

16. gr. 

Þar sem ekki er leitað til rétta, skal búandi hver nákvæmlega láta leita heima- 

land sitt og reka til réttar geldfénað allan, er þar finnst og hann og heimamenn hans 
ekki eiga. 

17. gr. 
Utansveitarmenn, sem geldfénað reka í sveitina til hagagöngu, skulu seim innan- 

sveitarmenn skyldir Hl að hlýða öllum fyrirskipunum hreppsnefndar, er að fjall- 
skilum lúta. 

V. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

18. gr. 

Í hreppi hverjum sé 1 eða 2 lögréttir og smáréttir svo margar, sem hreppsnefnd 

þvkir þörf á. 

Bændur þeir, er til smárétta sækja, skulu tafarlaust til lögréttar reka allan þann 

fénað úr smáréttum, er þeir eða nágrannar þeirra ekki eisa. 

Lögréttir skulu vera sem næst afrétt sem kostur er á. 

Skilarétt fer fram í lögrétt hverri í seinustu reglulegu leitum. 

19. gr. 

Á vorhreppaskilum ákveður hreppsnefnd í samráði við bændur, hvar réttir skuli 

vera í hreppnum. Hreppsnefnd sér um byggingu rétta og viðhald þeirra og jafnar 

byggingar- og viðhaldskostnaði þeirra niður á hreppsbúa eftir sauðfjárframtali 

þeirra það ár, sem rétt er bvggð. 

Þó má hreppsnefnd láta framkvæma smáviðgerðir á réttum á kostnað sveitar- 

sjóðs. 

20. gr. 

Valdi réttarbygging grasnámi eða jarðusla, skal það bæta landeiganda, ef kral- 

ist er, eftir mati tveggja óvilhallra manna, er tilkvaddir séu af yfirvaldi eða dóm- 

kvaddir. Endurgjald tl jarðeiganda sem og kostnaður af matsgerðinni sreiðist af 

hlutaðeigandi sveitarsjóði. 

21. gr. 

Við rétt hverja skulu vera svo margir dilkar, sem hreppsnefnd telur þörf, bil 

þess að sundurdráttur fjárins geti farið greiðlega fram. Um byggingu dilka og við- 

hald þeirra fer eftir ákvæðum 19. gr. 

22. gr. 
Réttarstæði má hreppsnefnd breyta hafi *s fjallskilaskvldra búenda í réttarfé- 

lagi samþykkt það. Sé réttarstæði breytt, skal það auglýst í nærliggjandi hreppum. 

Eigi má synja um réttarstæði þar sem hreppsnefnd ákveður, ef eigi er ræktað land. 

23. gr. 

Við rétt hverja skal hreppsnefnd skipa réttarstjóra á sína ábyrgð. Réttarstjóri 

skal sjá um, að innrekstur fjárins byrji svo tímanlega sem hægt er og sundurdrátt- 

ur fjárins fari greiðlega fram. Eru leitarmenn og fjáreigendur skyldir að hlýða fyr- 

irskipunum hans, meðan á sundurdrætti fjárins stendur. Heimilt er réttarstjóra að 

láta kanna fé í dilkum, ef honum þykir þörf eða þess er krafist. Hann skal ráðstafa



fé því, er ekki er tekið í réttum og Óskilafé, og yfir höfuð sjá um góða reglu í rétt- 

um. 

24. gr. 

Réttarstjóri sér um, að allir markleysingjar (ómarkaðir og eyrnaskemmdir) er 

í safni finnast séu dregnir sér í dilk, og skal þeim, er þess óska, gefinn kostur á að 

láta ær helga sér lömb sín, sem og koma fram með sönnun fyrir eignarrétti sínum 

á kindinni, með sérstökum einkennum eða öðru, undir umsjón manns, sem hrepps- 

nefnd hefir til þess skipað. Ber honum ásamt réttarstjóra eða hreppstjóra að úr- 

skurða um, hvort ær hafi helgað sér markleysing eða aðrar sannanir fyrir eignar- 

réttinum séu teknar gildar. 

25. st. 

Réttarstjóra ber að annast um, að dreginn sé allur sá fénaður, er séð verður 

hvar á heima, eftir markaskrám eða þekking áreiðanlegra manna og sem viðstaddir 

menn fást til að hirða og trúa má fyrir að koma til skila. Má enginn, sem til þess 

er kvaddur, skorast undan aðstoð við þetta. 

Við drátt fónaðar gengur hornamark fyrir evrnamarki, skrásett brennimerki, 

ef eigi eiga fleiri hið sama, fyrir eyrna- og bornmarki, og greinileg: áletrað spjald 

fyrir öðrum merkjum og mörkum. Þó er sá, sem forgangsmerkið á, skyldur að gera 

grein fyrir, ef þess er krafist, hvernig hann hafi eignazt skepnuna, og svo hver ann- 

ar eigandi merkja. 
Enginn má marka kind eða merkja á rétt, nema undir umsjá réttarstjóra. 

26. gr. 

Í hverri rétt sé við hendina markaskrá sýslunnar ásanl, markaskrám nærliggj)- 

andi sýslna, og annast hreppsnefnd um útvegun þeirra. Gamlar markaskrár falla 

úr gildi sem sönnunarsagn fyrir eignarrétti á sauðfé, jafnskjótt og nýjum marka- 

skrám hefir verið útbytt. 

27. gr. 

Þeir, sem taka við rekstrum í réttum, skulu reka þá þangað, er réttarstjóri á- 

kveður. Fjárrekstrar að haustlagi skulu ganga bæ frá bæ sem beinasta leið áleiðis, 

og er hver búandi skyldur að annast bá til næsta búanda. Skulu þeir látnir ganga 

svo greiðlega sem verða má. Sé illa farið með fé í rekstrum eða þeim týnt, varðar 

það sektum samkvæmt 33, gr. 

28. gr. 

Eftir að aðalleitir eru afstaðnar getur hreppsnefnd, ef henni þykir ástæða til, 

látið gera enn eina leit á leitarsvæði þau, er hún á um að sjá. Til þeirrar leitar skulu 

fjáreigendur leggja menn til leitar, sem um venjulegar haustleitir væri að ræða. 

Heimilt er einstökum mönnum að gera eftirleit, þó eigi fyr en hreppsnefnd hefir 

látið gera slíka leit, eða vissa er fyrir því, að leit verði ekki gerð að ráðstöfun hrepps- 

nefndar. Finni einstakir menn fénað á afrétti eftir 1. nóv. er þeim heimilt að taka 

fundarlaun; náist ekki samkomulag um þau við eiganda, metur hreppsnefnd fundar- 

launin, en ekki mega þau hærri vera en % af verði kindarinnar. 

VI KAFLI 

Um meðferð óskilafénaðar og klettafé. 

29. gr. 

Óskilafé er það fé, sem enginn finnst eigandi að, svo og ómerkingar allir, sem 

ær ekki helga sér, sbr. 24. gr. Óskilafé skal selt af hreppstjóra við opinbert upp- 

boð í skilarétt. Andvirði þess innheimtir hreppstjóri, en hrepsnefnd seymir það 

g 
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9 

jan. 

ð 

til 1. september næsta ár á eftir. Hreppstjóri sendir oddvita sýslunefndar fyrir lok 
nóvember, til birtingar í Lögbirtingablaðinu, lýsingu Óskilafjár. Andvirði þess 
óskilafjár, sem enginn gefur sig fram sem eiganda að fyrir í. september næsta ár, 
rennur í sveitarsjóð. Hreppsnefnd annast seymslu óskilafjár á milli leita. Hún 
ráðstafar fé úr öðrum hreppum og sýslum, sem óráðstafað er af eigendum í lög- 
rétt hverri. 

30. gr. 
Finnist óskilafé eftir síðustu leitir, skal sá er finnur tafarlaust koma því til 

hreppstjóra, er selur það á opinberu upboði, svo fljótt sem verða má, að undan- 
genginni venjulegri uppboðsbirting. Hreppstjóri geymir óskilafé er þannig finnst, 
til þess það er boðið upp. Geymslukostnaður á öllu óskilfé, og öðru fé er hrepps- 
nefnd geymir, er 10 aurar á kind um sólarhringinn, þó ekki meira en 2 kr. alls 
af kindinni. Eigendur fjár, sem í geymslu er, skulu greiða seymslukostnað, ella má 
halda eftir af fénu því, er geymslukostnaði nemur, og skal það selt á uppboði og 

  

eigendum skilað afgangi andvirðis hins þannig kyrrsetla fjár, ef nokkur er. 

öl. gr. 
Nú finnur landeigandi fé annars manns í landi sínu eftir síðustu leitir, og þegar 

farið er að taka fé að, og skal hann halda því til skila bl eiganda, sé hann innan- 
hrepps, en ella til hreppstjóra, er ráðstafar því samkvæmt 30. gr. 

32. gr. 
Nú hlevpur fé í kletta, sem það kemst ekki úr sjálft, og skal þá hreppsnefnd 

semja við menn um að ná því þaðan, ef óskað er. Skal fjáreiganda skylt að greiða 
björgunarlaun og skulu þau eigi vera lægri en helmingur andvirðis kindarinnar. 

VIL KAFLI 

Almenn ákvæði. 

33. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, frá 10 til 200 kr. eftir målavåxtum, 

og renna þær í sveitarsjóð þess hrepps, sem brotið er framið í. 

234, gr. 
Mál, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

35. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu 

um fjallskil, nr. 69 frá 6. ágúst 1995. 

g 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefir samið og sam- 
bykkt, stadtestist hér med samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 12 1927 
til að öðlast gildi 1. febrúar 1938, og birtist ll eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið. 6. janúar 1988. gq gOnI ! . 

F. hr. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pálmason.



SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða í Siglufirði. 

|. gr. 

Öllum sölubúðum kaupmanna. kaupfélaga og heildsala skal loka eftir því, er 

segir i 2., 3., 4. og 5. gr. Lyfjabúðir, sem verzla með varning, sem verzlunarleyti 

þarf til, mega ekki selja slíkan varning eftir lokunartima sölubúða. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá 1. október til 1. júní skulu sölubúðir lokaðar virka daga frá 

kl. 6 síðdegis til kl. 9 árdegis, á laugardögum þó frá kl. 1 síðdegis. Frá 1. júní til 

30. september skal sölubúðum lokað frá kl. 7 síðdegis til kl. 814 árdegis. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skalt sölubúðum eigi lokað síðar en kl. 4 

síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir gamlárskvöld og aðfangadag jóla skal heimilt að 

halda opnum búðum til miðnættis. 

3. gr. 

Sölubúðum skal lokað alla helgidaga, sumardaginn fyrsta, fyrsta mánudag í 

ágúst, Í. maí, 17. Júní og 1. desember. 

4. gr. 

Á lokunartíma sölubúða samkv. framansögðu er óheimilt að selja á strætum 

eða torgum nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema samkvæmt verzlunar- 

leyfi. Heimilt er þó að selja nauðsynjar til skipa á lokunartíma, en þó aðeins fyrir 

lokuðum dyrum. 

ga
 

ð. ET. 

Menn, sem komnir eru inn í verzlanir fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er, þó ekki lengur en í hálftíma. 

6. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga, og tl þess að sala fari fram í góðgerðaskyni 

eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til 

almenningsheilla. 

Einnig er lögreglustjóra heimilt að fyrirskipa lokun sölubúða einn dag í einu 

eftir áskorun bæjarstjórnar. 

7. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varde sektum 20—500 krónum og renni sekt- 

irnar í bæjarsjóð. Mál út af broti gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn 

lögreglumál. 

ua
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Samþykkt um lokunartima sölubúða 

sildi felld. 
OD 

gr. 
i Siglufirði frá 17. ágúst 1935 er hér með 

úr 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936, til þess að 

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

Álfvinnu- og samgöngumdlaráðuneytið, 14. janúar 1988. 

Haraldur Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

3 

14. jan.
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4 SNORRASJÓÐUR 1930 

Arsreikningur 1937. 

Höfuðstóll; 
Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .................. kt. 
Aukning á árinu samkvæmt neðan greindum reikningi 

Kr. 
Eignum sjóðsins er varið þannig: 

Jarðræktarbréf 0... ener vre kr. 
Innstæða í sparisjóðsbók nr. 26 í Búnaðarbanka Íslands 

Kr 

Tekjur: 

Vextir af jarðræktarbréfum 00... ereereeee kr. 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ........0.0...0 0 

Kr 

Gjöld: 

Styrkur til náms í Noregi: 

Ungfrú Hólmfríður Jónsdóttir, stúdent, Hofteigi, til sögu og 

tungumála náms í háskólanum í Oslo .....00.00 0 kr. 

Sigurður Egill Ingimundarson, stúdent, Reykjavík, til efnafræði- 

náms í háskólanum í Þrándheimi ........0..00.0. 0... 

Gunnar H. Ólafsson. stúdent, Ísafirði, til náms í húsgerðarlist 

í sama Skóla ............0000 0. 

Jóhann Jónasson, stúdent, frá Öxney, Breiðafirði, il kornyrkju- 

náms og til kynnast nýtísku búnaðarháttum í Noregi ...... 

Baldur Bjarnason, stúdent, Reykjavík, til sögu- og landfræði- 

náms í háskólanum í Oslo .......20.... 20. 

Ungfrú Margrét Gísladóttir frá Bergstöðum í Húnavatnssýslu. til 

framhaldsnáms í vefnaði í Noregi .......0... 

Ólafur H. Kristjánsson, kennari, til þess að kynna sér lýðskóla- 

mál og alþýðufræðslu í Noregi ........... 0 

Eðvald B. Malmquist, búfræðingur, frá Stuðlum í Reyðarfirði, til 

búnaðarnáms í landbúnaðarkennaraskólanum í Sen í Noregi 

Bjarni Fanndal, búfræðingur, frá Stokkahlöðum, til búnaðarnáms 

Í sama skóla ..........%%.0020 0 

Kr. 

Lagt við höfuðstól ..........0. ennen rrnee kr. 

Kr. 

Reykjavík, 18. jan. 1938. 

Búnaðarbanki Íslands 

Hilmar Stefánsson. Þ. Sveinsson. 

135969.34 

1907.52 

137876.86 

136000.00 

1876.86 

137876.86 

  

900.00 

900.00 

800.00 

600.00 

500.00 

450.00 

500.00 

150.00 

150.00 

5550.00 

1907.52 

1457.52
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Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1938. 

Konungsúrskurður um breytingu á konungsúrskurði nr. 1 12. febrúar 1919, 
um lögun hins klofna fána og um notkun hans, svo og um fána hafnsögumanna, 
undirskrifaður af konungi 13. janúar 1938, nr. 30. 

Opið bréf, er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar þriðjudaginn 15. febrúar 
1958, undirskrifað af konungi 22. janúar 1938, nr. 81. 

Konungsbréf um setning Alþingis, undirskrifað af konungi sama dag, nr. 32. 
Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist 

konungs, undirskrifuð af konungi 18. febrúar 1938, nr. 33. 

Auglýsing um viðbótarákvæði við samning við Stóra-Bretland um framsal af- 
brotamanna, frá 51. marz 1873, undirskrifuð af ráðherra utanríkismála 25. febrúar 
1938, nr. 34. 

Lög um að ágreiningur milli úigerðarmanna botnvörpuskipa og sjómanna um 
kaupkjör skuli lagður í gerð, undirskrifuð af konungi 17. marz 1938, nr. 35. 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Svíþjóðar til þess að komast hjá 
tvísköttun á tekjum og eignum, undirskrifuð af forsætisráðherra 5. apríl 1938, 
nr. 36 

Auglýsing um breyting. um stundarsakir, á allrahæstum úrskurði 29. desember 
1924, um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, undirskrifuð af forsætisráðherra 
13. apríl 1938, nr. 37. 

Auglýsing um að samningurinn, sem prentaður er sem fylgiskjal með lögum 
nr. 6 21. desember 1937, um heimild fyrir ríkisstjórnina, til þess að láta öðlast gildi 
ákvæðin í milliríkjasamningi 3. marz 1987, um slysabætur, sé í gildi genginn, 
undirskrifuð af forsætisráðherra 22. apríl 1938, nr. 38. 

Lög um að ágreiningur milli Eimskipafélags Íslands h/f og Skipaútgerðar rikis- 
ins o. fl. annarsvegar og Slýrimannafélags Íslands hinsvegar skuli lagður í gerð, 
undirskrifuð af konungi 6. maí 1938, nr. 39. 

Konungsbréf um þingsuppsögn, undirskrifað af konungi 11. maí 1938, nr. 40. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast fyrir Reykjavikur- 

kaupstað lán til hitaveitu, undirskrifuð af konungi 14. maí 1938, nr. 41. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka lán, undirskrifuð af kon- 

ungi sama dag, nr. 42. 
Lög um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins, 

undirskrifuð af konungi 19. maí 1938, nr. 43. 
Lög um bráðabirgðatelkjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, undirskrifuð af 

konungi 26. maí 1938, nr. 44. 

Lög um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og stuðning til bænda, er beðið 
hafa tjón af henni, undirskrifuð af konungi 27. maí 1938, nr. 45. 

Lög um breyting á lögum nr. 69 31. des. 1937, um tekjur bæjar- og sveitarfélaga 
og eftirlit með fjárstjórn bæjar- og sveilarsljórna, undirskrifuð af konungi 11. júní 
1938, nr. 46. 

Lög um fasteignasölu, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 47. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýms gjöld 1939 með við- 

auka, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 48. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita sérleyfi til fóðurmjölsvinnslu úr 

þangi, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 49. 
Lög um breyting á lögum nr. 28 13. jan. 1938 (Lax- og stlungsveiði), undir- 

skrifuð af konungi sama dag, nr. 50. 

11. dag júnímánaðar 1938. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1938
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Lög um framlenging á gildi laga nr. 83 7. maí 1928, um skaltgreiðslu h/f Eim- 

skipafélags Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 51. 

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

undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 52. 

Lög um mat á matjessild og skozkverkaðri sd, undirskrifuð af konungi sama 

dag, nr. 53. 
Lög um breyting á lögum nr. 24 81. maí 1927, um rannsókn banameina og 

kennslu í meina- og líffærafræði, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 54. 

Lög um framlenging á gildi laga um verðioll og bráðabirgðaverðtoll, undir- 

skrifuð af konungi sama dag, nr. 55. 
Lög um breyting á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 115 19. nóv. 1936, undir- 

skrifuð af konungi sama dag, nr. 56. 
Lög um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja hana á erlendum markaði, 

undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 57. 

Lög um breyting á lögum nr. #7 3. oki. 1903, um aðra skipun á æðstu umboðs- 

stjórn Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 58. 

Lög um breyting á lögum nr. 58 frá 28. nóv. 1949, um breyting á lögum nr. 30 

22. nón. 1918, um bæjarstjórn á Siglufirði, undirskrifuð af konungi sama dag. nr. 59. 

Lög um húsmæðrafræðslu í sveitum, undirskrifuð af konungi sama dag, ur. 60. 

Lög nm breyting á lögum nr. 30 19. júní 1922 (Skemmianaskattur), undir- 

skrifuð af konungi sama dag, nr. 61. 
Lög um bókhald, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 62, 

Lög um breyting á lögum nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla, undir- 

skrifuð af konungi sama dag, nr. 63. 
Lög um breyting á lögum nr. 55 97. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjávar- 

þorpa, undirskrifuð af konungi sama dag. nr. 64. 

Lög um skati- og úlsvarsgreiðsln útlendinga o. fl, undirskrifuð af konungi 

sama dag, nr. 69. 
Lög um vörugjald fyrir Vestmannaey jakaupstað, undirskrifuð at konungi 

sama dag, nr. 66. 
Lög um skipun nefndar tl að rannsaka hag og rekstur logaraútgerðarinnar og 

gera tillögur um það mál, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 67. 

Lög um hafnargerð á Raufarhöfn, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 68. 

Lög um bráðabirgðabreyting nokkurra laga, undirskrifuð af konungi sama 

dag. nr. 69. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veila einkaleyfi til að flytja út 

mó og vörur unnar úr mó og selja á erlendum markaði, undirskrifuð af konungi 

sama dag, or. 70. 
Lög um byggingarsamvinnufélög, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 71. 

Lög um einkaleyfi til að vinna þilplötur o. fl. úr íslenzku torfi, undirskrifuð 

af konungi sama dag, nr. 72. 
Lög um breyting á lögum nr. 46 13. júní 1987, um samvinnufélög, undirskrifuð 

af konungi sama dag, nr. 73. 
Lög nm löggilta niðurjöfnunarmenn sjóljóns, undirskrifuð af konungi sama 

dag, nr. 74. 
Lög um veiting ríkisborgararéltar, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 75. 

Lög um byggingar- og landnámssjóð, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 76. 

Lög um breyting á lögum nr. 46 19. mai 1930, um fiskveiðasjóð Íslands, 

undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 77. 
Lög um eftirlit með skipum, undirskrifuð af konungi sama dag. nr. 78. 

Lög um einkaleyfi til þess að flytja úl og selja erlendis íslenzkar sælgætis- 

vörur, blandaðar fisklýsi og jurtaefnum, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 79. 
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Lög um stéttarfélög og vinnudeilur, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 80. 
Lög um heimild til að lækka aðflutningsgjöld á nokkrum vörum, undirskrifuð 

af konungi sama dag, nr. 81. 

Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1936, undirskrifuð af konungi 

sama dag, nr. 82. 

Lög um að flytja fé ellistyrktarsjóða sveitar- og bæjarfélaga úr aðaldeild söfn- 
unarsjóðs í útborgunardeild hans, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 83. 

Lög um breyting á lögum nr. 81 23. júní 1986, um sveitarstjórnarkosningar, 
undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 84. 

Lög um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl., undirskrifuð af konungi sama 
dag, nr. 85. 

Lög um lifeyrissjóð ljósmæðra, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 86. 
Lög um breyting á lögum nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, 

undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 87. 
Lög um breyting á lögum nr. 1 3. jan. 1890, um lögreglusamþykktir fyrir kaup- 

staðina, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 88. 

Fjárlög fyrir árið 1959, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 89. 
Lög um breyting á vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, undirskrifuð af konungi 

sama dag, nr. 90. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald, og lögum nr. 
25 9. jan. 1955, um viðauka við þau, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 91. 

Fjáraukalög fyrir árið 1936, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 92. 
Log um skattgreiðslu útgerðarfyrirlækja íslenzkra botnvörpuskipa, undirskrif- 

uð af konungi sama dag, nr. 93. 

Fjáraukalög fyrir árið 1937, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 94. 

Log um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitar- 
félaga, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 95. 

Lög um breyting á lögum nr. 27 1. febrúar 1936, um iðnaðarnám, undirskrifuð 
af konungi sama dag, nr. 96. 

Lög um breyting á lögum nr. 104 23. júní 1986, um atvinnu við siglingar á ís- 
lenzkum skipum, undirskrituð af konungi sama dag, nr. 97. 

Lög nm rekstrarlánafélög, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 98. 
Lög um Fiskveiðasjóð Íslands, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 99. 
Lög um iðnaðarnám, undirskrifuð af konungi sama dag, nr. 100. 

  

1938



1938 

1. 

KANADASJÓÐUR 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1937. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári.......2.0s.sn 
Aukning á árinu, samkvæmt neðangreindum reikningi .......... 

Eignum sjóðsins er varið þannig: 

Bankavaxtabréf (0... . 

Jarðræktarbréf .........20 00. 

Veðskuldabréf 0... esses 

Kreppulánasjóðsbréf (......0.20.00. 0. nrnnee 

Innstæða í ávísanasparisjóðsbók Landsbanka Íslands, nr. 2213 

Tekjur: 
Vextir af bankavaxtabréfum  .......220. 0 

— jarðræktarbréfum  ......... III 
-  — veðskuldabréfum .....0.00 000 

Kreppulánasjóðsbréfi l........ 
— bankainnstæðu (hlaupareikn. kr. 260.42 spari- 

sjóði kr. 56.66) ............. NR ere 

Gjold: 
Námsstyrkur til Jóns Á. Árnasonar stúdents, frá Vestmanna- 
eyjum, til þess að stunda nám í fiskiðnfræði við háskóla í 
Kanada ......00020 0 
Námsslyrkur til Guðm. Jakobs Sigurðssonar, frá Veðramóti í 
Skagafirði, til þess að stunda nám við háskóla í Kanada 
Greiddir áfallnir vextir til 20. júli, af veðskuldabr. er Kanada- 
sjóður keypti samdægurs, og vaxtamiðar pr. 1. nóv. fylgdu með 

Lagt við höfuðstól .........0...... a 

Forsætisráðherrann, í8. marz 1938. 

Hermann Jónasson. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

kr. 

Kr. 

118884.68 

242.98 

119127.66 

30800.00 

15000.00 

53500.00 

14600.00 

5827.66 

119127.66 

1540.00 

825.00 

9400.00 

990.90 

317.08 

6072.98 

2785.00 id. 

260.00 

5830.00 

242.98 

6072.98
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7 Að ofan hein lína milli efri endapunkta nefndra lína. 
25. febr. Að neðan sjórinn, stórstraumsfjöruborð. 

Jafnfr: amt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 
að sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti verði geymt við skjöl 
hlutaðeigandi Erepps og að hreppsnefndin. láti setja og halda við á hreppssjóðs 
kostnað glöggum merkjum á takmörkum verzlunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 
eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

8 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
25. febr. 

Skaftafellssýslu, um takmörkun verzlunarlóðarinnar í Vík í Mýrdal. 

Með Þréfi, dags. 81. f. m., hafið þér, herra sýslumaður, sent hingað tillögu 
hreppsnefndar Hvammshrepps, samþykkta af yður f. h. sýslunefndar, viðvíkjandi 
takmörkum verzlunarlóðarinnar í Vík í Mýrdal, ásamt uppdrætti af hinni fyrir- 
huguðu verzlunarlóð. 

Út af þessu er hér með samkvæmt lögum nr. 61 10. nóvember 1905, takmörk 
svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús í Vík í Mýrdal sett eftir framangreindum 
lögum og meðlögðum uppdrætti svo sem hér segir: 

Frá sjó í urðinni vestur við Reynisfjall, fyrir vestan Bás, með Blánefi allt í 
Bandastein, þaðan upp í Blánef aftur og síðan beina línu anstan í fjallinu upp á 
Bakkana og allt í Geitlu, þaðan í ralmagnsstífluna í Ví 

i 
    urá (norðan rafstöðvar- 

innar), síðan með Víkurá allt að Rana, Þaðan beina línu í Hjallarof, síðan fram 
Sker, eftir lægðinni austan kirkjunnar, og loks beina línu af Skerbrúninni til 
sjávar við útfall Víkurár. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal last fyrir yður 
að sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti verði geymt við skjöl 
hlut laðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti setja og halda við á hreppssjóðs 
kestnað gl 088 um merkjum á takmörkum verzlunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 
eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

   

9 Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
"an fsafjarðarsýslu, um takmörk verzlunarlóðarinnar í Höfn í Sléttu- 

hreppi. 

Með bréfi, dags. 16. þ. m., hafið þér, herra sýslumaður, sent ráðuneytinu til- 
lögu syslunefndarinnar i Norður-Ísafjarðarsýslu viðvíkjandi takmörkum verzlun- 
arlóðarinnar í Höfn í Sléttuhreppi ásami uppdrætti að hinni fyrirhuguðu vergl- 
unarlóð. 

Út af þessu er hér með samkvænn! lögum nr. 61 10. nóvember 1905, takmörk 
svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús í Höfn í Sléttuhreppi sett eftir framan- 
greindum lögum og meðlögðum uppdrætti svo sem hér segir: 

Áð sunnan: Klettur, svonefndur Hamar, sem gengur fram úr brekkunni um 
150 metra innan við lendinguna í Höfn, og úr honum bein lína til vesturs. 

Að vestan: Lína 100 metra ofan við stórstraumsflæðarmál. meðfram fjalls- 
hlíðinni, að takmörkun lóðarinnar að norðan 

Að norðan: Svonefndur Gvendarbrunnur og lækur sá, er rennur þar til sjávar 
ofan úr fjallinu. 

ad 

  



Að austan: Sjórinn. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari Þirtingar, skal lagt fyrir yður 

að sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti verði seymt við skjöl 

hlutaðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti setja og halda við á hreppssjóðs 
kostnað glöggum merkjum á takmörkum verztunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 
eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

Bréf atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins til stjórnar Búnað- 

arfélags Íslands, um styrkhæfar húsabætur á prestssetrum samkvæmt 

öræktarlögum, sbr. lög nr. 63 frá 1931, um hýsing prestssetra. 

  

1 Með Þréfi, dags. 29. marz p. å., hefir hin háttvirta stjórnarnefnd spurt um, 

hvernig reikna beri jarðabótastyrk fyrir styrkhæfar húsabætur hjá prestum þeim, 

sem byggja upp á prestssetrum með styrk úr ríkissjóði til efniskaupa (járn og 

sement) og fá líka að láta bvggingarkostnaðinn að einhverju leyti ganga til lands- 

skuldargreiðslu. 

Út af þessu skal tekið fram, að ráðuneytið verður að líta svo á, að þar sem lög 

nr. 63 frá 1981, um hýsing prestssetra, ganga miklu lengra í því að styrkja ábú- 

endur þessara ríkisjarða, heldur en nokkur önnur lagaákvæði, til þess að reisa 

þau mannvirki, sem annars væru styrkhæf samkvæmt jarðræktarlögum, sé ekki 

rétt að veita styrk al jarðræktarfó Hka á hin sömu mannvirki. 

Lögin sem lengra ganga í þessu efni og eiga alveg sérstaklega og eingöngu við 

preslssetrin verða því að teljast tæmandi, og er þar ekki við að bæta neinum fríð- 
indum samkvæmt 9. gr. 1. kafla jarðræktarlaganna. 

  

Bréf atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytisins til bo orga wstjorans i 

Revkjavík, um framfærslu styrkþega, er dvöldu í sjúkrahúsum við 

gildistöku framfærslulaganna nr. 135/1935. 

jað til ráðuneytisins úrskurði lögreglustjór- 

esember Í. á, sem ákveður að bæjarsjóður Reykjavíkur 

safjarðarkaupstaðar 

Í. um greiðslu í kostnaðar af slu styrk þeganna Jóns Snorra Árnasonar og 

Sigríðar Guðmundsdótt Á heimilinu Grund hér í bænum, allt árið 1935, og 

2. að Reykjavíkurk Í ður til þess að greiða allan fram- 

færslukostnað téðra Bean anna Í. jan. 1936. 

Bæjarstjórinn á Ísafirði hefir 

ans í Reykjavík, dags 

skuli vera sýkn af        

    

   

    

   
   

     
   ku    kþega frá 

hinum át 
           

   

  

         

  

Árinu 1999, fyrst ån meðsjafar frá fram- 

að, en árin 1941 til 1934 mel. hafi kaupstaður- 

"að fullu; Jón Snorri frá því á árinu 1930 og greiddi 

m að fullu ul ársloka 1934. Ráðuneytið 

lustjóranum um, að sýkna beri Reykjavíkurkaup- 

w um $reiðslu í hita dvalarkostnaðar téðra 

styrkþega i El á inu 1935, þar sem framfærslusveitin hafi undanfarin 

ár að öllu lex staðið straum af framfærslunni og tekið í sínar hendur alla táð- 
stöfun á styrkþegunum, án milligöngu dvalarsveitarinnar, Reykjavíkurkaupstaðar. 

3 

    

alarkosin: 

  

  

  

samdóma lógre 

stat af kröfu Ísafjrðarkaup 

verður að ver: 

  

    
    

  

1938 

9 

30. 

10 
13. 

11 
14. 

april 

juni 

júní
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1L Um sidara krofuatridid, framfærsluskylduna eftir 1. jan. 1936, hefir gengið dómur 1 

14. júní í Hæstarétti 7. marz þ. á. í hliðstæðu máli, þar sem staðfestur er héraðsdómur Í 

málinu Sigurður Ólason f. h. ríkisspítalanna gegn Seyðisfjarðarkaupstað 

Í forsendum héraðsdómsins segir svo: 

„Í 12. gr. hinna nýju framfærslula 

borgari, eldri en 16 ára, eigi framfærsli 
íslenzkur ríkis- 

  

   

       

      

    

    

  

   

  

| þar sem hann 
hafi fast aðsetur og greiði : nn gjöld. 3. gr. sön nu laga er svo ákveðið, að 

meðan menn dvelji í skóla, i 

rétt í beirri sveit, er var 16; 1 

um stofnunum hófst. Í 79. gr. laganna segir 

framfæri við gildistöku laganna, komi á 

Í máli þessu verður að teli 

sveit hinnar látnu þegar « 

ingu framfærslulaganna þang 

ramfærsiu- 

  

in á þe 

m séu á sveilar- 

  

S- 

  

fyrirvari er 

ir er rakin, verður rétt 
, 

  ur um sjúklinga í 79. gr. framfærsl lulaganna, sem 

að líta svo á, að stefndur hat 

gildistöku þeirra, eða frá 

stefndur eigi tekið sérstak: 

Verða málalok því bau 

Nú er það upplyst í í 

sveit í Reykjavík þegar dvöl 

téðum hæstaréttardómi að skyld 

af framfærslu þeirra frá 1. 

Því úrskurðast: 

teykjavíkurkaupstaður 

greiðslu Íg hluta af framfærsti 
mundsdóttur í Elhheimili 

stað, sem heimilissveil siy 

1. janúar 1936 

Þetta tilkynnist yður, herra borgarstjóri, hér með Hl leiðbeiningar. 

      

   

  

losnað 

1 

Auði sál. við 
  

12 PB 

22. juni 
réf atvinnu- og 

Húnavatnssvslu, um 

  

Samkvæmt 

nefndar Vestur- 

  

   

      

      

   

  

nefnast Kirkjuhvanimsh 

ur nær kauptúnið | 

Að sunnan eru t: 

unarbús á Hvamnstat 

mörkin á no 

hvanmshreppi. 

Hvammsá, þaðan 

Kirkjuhvamms og Kothvamms, 

að austurtakmörkum fé i 
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gholti og fleirum. Síðan skipt austurhlið nefndrar félagsgirðingar hreppun- 

um og frá norðausturhorni lands bess, er tilheyrir Lyngholti, skal Hvamms- 

tangahrepp takmarkast af línu, er dregin sé beina leið Þaðan í suðaustur- 

horn leigulands Bjarna Gíslasonar og þaðan á austurtakmörkum leisulanda 

Árna Sigurðssonar og Guðmundar Þorsteinssonar Í Lundi norður að Grafar- 

landi, en Grafaland takmarki Hvanmstangahrepp að norðan. 

Eignum og skuldum Kirkju hrepps skal skipt bannig: Að hálfu leyti ettir 

niðurjöfnuðum útsvörum síðastliðin 5 ár og að hálfu leyti eftir mannfjölda 

á sama tíma, innan þeirra takmarka, sé tanlegum hreppum eru ákveðin. 

Vísitala þessarar skiptingar er 48 fyrir Kirkjuhvammshreppp og 54% 

fyrir Hvammstangahrepp. 

Öllum eignum Kirkjuhvammshrepps öðrum en sérstökum sjóðum skal 

því ski þannig: að í hluta Hvammstangahrepps komi 542 og í hluta Kirkju- 

hvammshrepps 46%. Öllum skuldum skal skipta milli hreppanna eftir sama 

hlutfalli og eignum. 

Framfærsla allra núverandi styrkþega sé sameiginleg og einnig þeirra, sem 

kunna að verða úrskurðaðir á hinn forna Kirkjuhvammshrepp. Hreppsnefnd 

hvors hrepps annist um ráðstöfun og greiðslu vegna sameiginlegra styrkþega, 

Lyng 

      

        

  

   

    

   

sem heima eiga innan hvors hrepps fyrir sig 

Af heildarkostnaði við sameiginlega styrkþega greiði hvor hreppur eftir 

sama hlutfalli og við skiptingu eigna og skulda. Um hver áramót skulu hrepps- 

nefndir beggja hreppanna leggja fram reikninga vfir kostnað vegna sameigin- 

legra styrkþega. 

Sá hreppanna, sem ekki hefir greitt til sameiginlegra styrkþega hlutfalls- 
x 

lega upphæd sina af sam eiginlegum framleiðslukostnaði, skal þá greiða hin- 

um hreppnum það, sem til hlutf fallslega þátttöku i sameiginlegum 

  

   framfærslukostnaði, sem er fv hvammshrepp 46% og fyrir Hvamms- 

tangahrepp 54%. Framlög hreppanna til elli- og Örorkutrygginga móti framlagi 

annarsstaðar frá. sem ganga til sameiginlegra styrkþega, reiknast með kostn- 

aði viðkomandi hreppa vegna kostnaðar við framfærslu sameiginlegra styrk- 

þega. 

Um skiptingu sjóða fer sem hér segir: 

a. Hvamm stangasjóður verði séreign Hvammmstangahrepps. 

verði óskipt eign Kirkjuhvammshrepps. 

Ketils Bergssonar og fr: Öslusjóður Kirkjuhvammshrepps 

J. Levi verða í sameign hinna nýju hreppa. 

'hvammshrepps skiptist milli hreppanna eftir 

denda til bans s.l. 5 ár. 

kjuhvanmshrepps skiptist hlutfallslega eftir framtöld- 

'énadi sl 5 år. 

á nú, skulu vera eign hins nyja Kirkjuhvamms- 

Hvanmmstansahrepps skal eiga aðgang að þeim þegar 

   

    

      

      

Kirki 

      

hrepps, en hreppsnefnd 

hún þarfnast. 

Hreppsnefndarmenn skulu vera 5 i Kirkjuhvammshreppi, en 3 í Hvammstanga- 

hreppi. 

Aðskilnað hreppanna skal miða við 1. júlí þ. á. og skulu hreppsnefndir hinna 

nýju hreppa framkvæma skiptingu á eignum, skuldum, skuldbindingum og 

sveilarþyngslum, en verði ágreiningur út af skiptunum, skal úr honum skorið 

af svslunefnd 

Þetta tilk ynnist ydur, herra sýslumaður, hér með ll frekari aðgerða og birt- 

ar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin breyting gerð 

á hinum forna Kirkjuhvammshreppi sem dómþinghá né manntalsþinghá. 

1938 

þa
 

ng
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 júni



1938 20 

7? REGLUGERÐ 
20. jan. . 

um réttindi sjúkrasamlagsmanna, sem haldnir eru alvarlegum, 

langvinnum sjúkdómum. 

Í. gr. 
Hver sá, er verður tryggingarskyldur eða leitar tryggingar í 

leggja fram læknisvoltorð, er sýni: 

  

, 1. Hvort hann er haldinn alvarlegum. langvinnum, virkum sjúkdómi og bå 
hverjum. 

2. Hvort hann hefir notið sjúkra 
sjúkdóms og þá hvers. 
Um gerð læknisvottorðsins fer eftir fyrirmælum Tryggingarstofnunar ríkisins. 

túss- eða hælisvistar veg ö 

  

na alvarlegs, langvinns 

Alvarlegir, langvinnir (kroniskir) fremst þeir sjúk- 
   

  

um ríkisframfærslu       dómar, sem sérstaklega eru nefndir í 

      
    

sjúkra manna og örkumla (Cberklaveiki, . lómur, fávits NA 
seðveiki og eiturlyfjanautn), svo oc ir sjúkdómar, sem að jafnaði haga séi 
þannig, að sjúklingarnir þarfn < margendurlekinnar sjúkrahúss. 
eða hælisvistar eða stöðugrar , 

Virkir (aktiv) sjúkdómar 

lingarnir eru enn veikir af. 

Sjúkdómar, óviðkomandi 

afleiðingar þess sjúkdóms. 

Tryggingarstofnun ríkisins gefur 
samlög um ákvæði þessarar greinar 

    

gja niðri, en sjúk- 

  

sjúkdómi eru þeir sjúkdómar, sem ekki eru 

  

    
   
   vegna 

vegna 
hr ET 
as 

     

      

    

    
Sjúkr: tsamlagsmeðlimur telst hafa notið stúkrahúss- c 

alvarlegs, langvarandi ir dvalið á sjúl 
slíks sjúkdóms, enda 

inu eða hælinu, 

tali tekið 26 vikur eða 

  

  

1    væri 

  

Heimilt er sjúkrasæmi 

3. gr.) im sj a mi. al        
vegna alvarlegs, langvinns sjúkdóms. 

Sjúkrasamlagsmeðlimur, 

  

nýtur hlunninda vegi 

” íður nolið s sjúkra i 

ikrasamlagsmeðlimi 

> um virkan 

skomandi sjúkd 

   
ha 

     
g einnig bD 

annara Ovi I 3 an 
legra lyfja í heimahúsum, vegna hins alvar lega. 

fs
 

=
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í með sömu skil- 90. jan.     Menn 67 ára og eldri eiga sélt á í sjúkrasaml: 
vrðum og aðri jóla sö réltinda Gamalme nni njóta ekki á kostnað    > 

  

sjúkrasamla eða sjúkrahússvislar vegna ellikramar. 

  

réttinda og aðrir, hvað 

    
Börn samla '8smanna yng 

  

snertir sjúkrahússvist og lækn álp, enda háð sömu skilyrðum. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 93. gr. ai nr. 74 31. des. 1937, um 
alþýðutryggingar. Öðlast hún gildi begar i stad og birtist li eftirbreytni öllun 
þeim. sem hlut eiga að máli. 

Áfpinnu- og samgöngumálaráönneytið, 90. jandar 1988. 

Haraldur Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 
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27. jan. 

   
25. nóvem! 1919, um 

eftirrituð 

  

kvæmt log 

mþykktir    

irkaupstaðar. 

  

   
   

skuli fullnægja ákvörðun heil- 

m bæjarstjórnar um húsnæði. 

1s1 veitinga- eða greiða- 

Öll veiti 

brigðisnefndar un 

  

   £ 
Ef út af bregður 

»lustofu. 
   

  

   

og hurda 

  

Heimilt er 

mkomu- og veitingahúsa,    
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

{ dóms- og kirkjumdlardduneytinu, 27. jandar 1988. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson,
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15 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð O. G. Thorarensen, 

1. febr. lyfsala, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum at dóms- og kirkjumálaráðherra 

1. febrúar 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir Minningarsjóð 0. C. Thorarensen, lvfsala. 

Nafn sjóðsins er Minningarsjóður 0. C. Thorarensen lyfsala. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af sonum hans, fyrst og fremst af fé, er hann sjálfur 

hafði lagt til hliðar í þessu augnamiði, og er stofnfé sjóðsins, kr. 3000.00 þrjú 
1 En 

c 

þúsund krónur —, en gert er ráð fyrir að hann megi aukast með gjöfum eða til- 

lögum auk þess sem þessi skipulagsskrá ákveður um aukningu hans. 

Tilgangur sjóðsins er: 

a) að styrkja fátæka námsmenn, er +: la lyfjafræði, 

b) að styrkja þurfandi lyfsala og ræðins ur þeirra og ómyndug börn, 

að styrkja vísindalegar rannsóknir í framkvæmdar af íslenzkum 

ríkisborgurum með lvffræðisprófi. 

     

    

    

Á. gr. 

Sjóðurinn stendur óhreyfður á vöxtum þar til hann er orðinn kr. 10000 tíu 

þúsund krónur . Eftir það má árlega veita år s, % hlutum vaxtanna, er 

skiptist þannig: 

Helmingur af úthlutuðum vöxtum ('3 hluti ársv ina) gangi tl styrktar 

fátæks námsmanns (eða námsmanna) er stundar lyfjafræði, ef stjórn sjóðsins að 

öðru leyti telur hann verðan styrks. 

Helmingurinn (hinn % hlutinn) gangi tl styrktar þurfandi lvísölum eða 

sveinum, ekkjum þeirra eða ómyndugum börnum þeirra, eftir ákvörðun sjóðstjórn- 

  

arinnar. 

Falli niður úthlutun samkvæmt ofanrituðu eitthvert ár, leggst upphæðin við 

höfuðstól sjóðsins. 

egar höfuðstóll sjóðsins er orðinn 50008 fimmtíu þúsund krónur 'engur be: höfuðstóll sjóðsin röðin 0000 fi tiu | sent 

i% hluti vaxtanna árlega til styrktar vísindalegum rannsóknum i Í fræði, Í 

kvæmdum af íslenzkum ríkisborgurum með lyffræðispróti, en      
við höfuðstólinn. 

Höfuðstóll sjóðsins skal jafnan ávaxtast í verðbréfum, er ríkissjóður Íslands 
; 
f 

    gefur åt eda åbyrgist og séu bræfin skråd å nafn sjodsins. 

Þegar úthlutað er vöxtum, er átt við þá nettó upphæd, er fram kemur eftir að 

nauðsynlegur rekstrarkostnaður sjóðsins hefir verið dreginn frá. 

2 

Stjorn sjodsins skipa 3 menn: 

I) Skrifstofustjóri í því ráðuneyti er á hverjum tíma hefir eftirlit með slíkum 

slyrktarsjóðum.
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an nokkur af afkomendum 0. €. Thorarensen lyfsala i beinan „karllegg er 15 
; . 

og hetir cyst af hendi      
    
     

. I ; sjóðs- 11. febr. 
ins, og ræð aldur ef um fleiri er að ræða. Sé - afkomandi il, kys 

félagsskaj starf: fandi lvfsala á þeim tína mann i srnina. 
3) Verði stofnuð hér á la di ke nnsludeild fyrir Ís lytiræbing: , er forstodumadur beirr- 

deildar sjál ál naður er hann tilnefnir. Þans- 
að til tilnefna Ja mann í sjóðstjórnina. 

Sjóðstjórninni ber að auglýsa eftir ts ækjendum 1 im styrki úr sjóðnum árlega 
og teikningar óðsins skulu árlega birtir     

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar. o 

    
Akureyri, 

    Hannesar Þorsteinssonar, út- 16 

febr. 1938. 9. febr. 

rå fvrir (216 

  

dóms- og kirkjumálaráðherra     

SKIPÐULAGSSKRÁ 

  

sonar. 

  

borsteinssonar 

nefnist Gjöf 

  

Jjóðsk kj 
1 ER) «låg      

Ha nnesar Þorsteinssonar 

   

    

    

"stjórn háskólaráðsins, er skal 

uðbærar. Peningaeign sjóðsins 
A le id. hr 1 
de1ldarbréfum Landsbank- 

'ðbréfum, Svo 

í þykir að eiga 

skólaráðið revna 

    

Höfuðstól sjóðsins má aldrei Jafnan árleg: |
 

þa
 

yo
 

sa
 1. Mm. 

Jóð- 

um eignum, skal allur lagður við 

      ja við hann : 
arði þeim. sem sjó h sínum það ár. Gróði, sem s 

  

höluðstólinn
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16 4. gr. 
2. febr. Þeim hluta af arði sjóðsins, er eigi skal leggja við höfuðstólinn samkv. 3. gr., 

má verja á þessa leið: 

a. Til styrktar ungum námsmönnum, sem leggja stund á íslenzka sagnfræði við 
Háskóla Íslands. 

b. Til rannsókna og rita um íslenzka sögu og persónusögu, ásamt ættfræði. 
c. Til útgáfu rita um þau efni, sem getur í b-lið þessarar > >rstaklega rita 

frá síðari öldum, eftir siðaskipti. 

  

ÆÐI 

   

D. gr. 
Háskólaráðið ræður úthlutun fjár úr sjóðnum, eftir tillögum heimspekisdeildar. 

Heimilt er að leggja saman og úthluta í einu tekjum fleiri ára en eins, ef slíkt þykir 
hagkvæmt. 

6. gr. 
Reikning sjóðsins skal gera árlega, og skal hann endurskoðaður með sama hætti 

sem reikningar annara sjóða háskólans. Reikninsinn skal birta í árbók háskólans. 

7. gr. 
Leita skal konungsstadfestingar å skipulagsskrå bessari og birta hana i B-deild 

Stjornartidindanna 

arsjóð Ljósvetninga“, útgefin 

  

17 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Menning 

ad mandalum á venjulegan hátt af dóms- og kirkjumálaráðherra 25. febr. 1938. 25. febr. há hø . 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Menninsarsjóð Ljósvetninsa. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir „Menningarsjóður Ljósvetninga“. 

2. gr. 

Sjóðurinn er eign sveitarfélags Ljósavalnshrepps i Sudur-bingeyjarsyslu, og 
má hagnýta hann aðeins á þann hátt sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um 

åd. gr. 

Sveilarstjórn Ljósavatnshrepps hefir á hendi umsjón sjóðsins og reiknings- 
hald og gerir árlega fulla grein fyrir reikningum hans, bæði gagnvart sveilarmönn- 
um og héraðsstjórn. 

Fé sjóðsins sem #1. des. 1937 nam kr. 1685.76 skal ávaxta í Sparisjóði 
Kinnunga, í Landsbanka Íslands. í bankavaxtabréfum, ríkisskuldabréfum eða jard- 
ræktarbréfum. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja til náms, í bóklegum fræðum eða verklegum 

greinum, fátæka en efnilega unglinga, sem lögheimili eiga í Ljósavatnshreppi.
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0. ET. 17 

Sjóðurinn skal åvaxtast åskertur har til hann hefir ) tvö þúsund 25. febr. 

krónum. Eftir það skal ávalt leggja % ársvaxta við höfuðstólinn, auk bess sem 

sjóðnum kann að hlotnast af öðrum tekjum: gjöfum, áheitum o. fl. 

  

6. gr. 

Þeim vöxtum sjóðsins sem ekki eru lagðir við höfuðstól, skal árlega verja sem 

menningarstyrk handa námfúsum, efnilegum og fátækum unglingum, einum eða 

fleiri, samkv. 4. gr. 

7. gr. 

Ár það sem sjóðurinn tekur til starfa skal á vorhreppaskil 

hrepps kjósa 3 menn í úthlutunarnefnd. Nefnd þessi 

styrk úr sjóðnum, úthlutar styrk og ávísar honum 

nefndarmanna gildir til 4 ára í senn og fer fram sam 

Sveitarstjórn Ljósavalnshrepps kýs Í mann í úthlutunarn 

sveitarmenn hina tvo. Jafnan sé þess gætt, að í nefndinni 

úr Evorri kirkjusókn hreppsins (Ljósavains- og Þórodds 

     

   

   

tekur á 

      

Hver kjósandi er skyldur að taka kosningu og endur it 1 úlhlutunar- 

nefnd, sem er heill heilsu og innan 69 ára að allri. Nefndin vinnur kauplausl 

  

ð. gr. 

Umsókn um styrk úr sjóðnum sé komin til úthlutunarnefndar fyrir lok sept- 
> 

embermánaðar ár hvert. Skal umsókn hverri fylgja vottorð um ald 

  

  ir, heimi 

fang og námshæfileika, frá presti og kennara sveitarinnar, einnig meðmæli tveggja 3 085 5 k 58. 
heiðvirðra karla eða kvenna í sveitinni. 

9. er 9. gr. 
Nú er það almennur vilji sveitarmanna að breyta að einhverju leyti 

x 
skipulagsskrå og er pad heimilt, på bvi adeins ad i engu sé brevtt 1.—4, gr. 

framan. 

  

Ljósavatnshreppi, 4. janúar 1938. 

F. h. sveitarfélags Ljósavatnshrepps. 

Kristbjörg Marteinsdóttir. Sig. Sigurðsson. Baldvin Baldvinsson. 

REGLUGERÐ 18 
28. febr 

  

um borgun tekju- og eignarskatts til ríkissjóðs af kaupi skattereiðanda. 

1. gr. 

Nú eru skilyrði til lögtaks á tekju- eða eignarskatti til ríkissjóðs fyrir hendi, 

og er þá heimilt að láta borga hinn vangoldna skatt af launum skattgreiðan 
hann tekur af almanna fé, eða kaupi því, er hann á rétt á hjá öðrum, samkvæn 
þeim reglum, sem settar eru í reglugerð þessari, án tillits til þess, hvort skattgreið- 

andi getur bent á næga muni til lögtaks eða ekki 

  

   

< 
2. gr. 

Heimilt er fógeta að kveða á um borgun skatta samkvæmt framansögðu á heimili 
skattgreiðanda, sé hann þar sjálfur mættur, eða einhver af hans hálfu, sem gefið 
setur skýrslu um heimilishagi hans, sbr. 3. mer. 3. 

4. mgr. greinar þessarar. 

mæ 

  

  

gr., og atriði þau, sem getið er í
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1938 

18 
febr. 

26 

Haldi kaupgreiðandi skrifstofu í sambandi við atvinnurekstur þann, er skatt- 
greiðandi vinnur að, getur fógeti og sett rétt sinn þar, en ella á þeim stað, sem kaup- 
ið eða launin eru greidd af hendi, eða á vinnuslaðnum eða heimili kaupsreiðanda. 

Skal rétturinn settur þar fyrir kaupgreiðanda sjálfum, starfsfólki hans eða hermilis- 
fólki, og skal skattgreiðanda jafnan gefinn kostur á að mæta í réltinum, verði bví 
við komið án verulegrar tafar. 

Ennfremur getur fógeti boðað skattgreiðanda, og ef þess gerist þörf kaup- 
greiðanda hans, fyrir sig á skrifstofu sína eða annan ákveðinn stað, í því skyni að 
kveða á un fastsetningu kaups hans. 

Þeim, sem samkvæmt framansögðu mæta fyrir fógetarétti, skal skylt að gefa 

þar skýrslu um atvinnu skatfgreiðanda, launakjör hans, upphæð kaups, greiðslu- 
mála þess og sjalddasa, og um Önnur þau atriði, sem nauðsynlegt er að upplýst sén, 

kveða skal á um borgun skatta af kaupi skattgreiðanda. 

Nú mætir kaupgreiðandi eigi fyrir fógetarétti löglega tilkvaddur eða gefur eigi þá 

skyrstu, er hann er krafinn um, og skal hann þá sæta þingvíli eftir þeim reglum, er 
gilda um vitni. Mæti skatigreiðandi eigi eða gefi hann eigi fullnægjandi skýrslu, skal 
farið eftir því, sem fyrir er mælt í 37. er. aðfararlaganna. 

3. gr. 
Áð fengnum upplýsingum þeim, sem ræðir um i 2, gr., kvedur fågeti å um bad 

med úrskurði, hvort hinn vangoldni skattar skuli greiddur al kaupi eða launum 
skatfgreiðanda. skal upphæð sú, sem greiða á, tiltekin í úrskurðinum, svo og hvenær 

hún skuli greidd og hverjum, og má, ef þörf gerist, skipta henni niður í Meiri kaup- 

greiðslutímabil og skal þá tiltekin sú upphæð, er tekin skuli al kanpi eða launum 
skatlfgreiðanda fyrir hvert greiðslutímabil. 

Úrskurð Þennan skal fógeti tilkynna kaupgreiðanda og skattgreiðanda bréflega. 
séu þeir ekki staddir í réttinum, er úrskurðurinn er kveðinn upp. 

Þegar tiskurða skal samkvæmt þessari grein, skal taka hæfilegt tillit tl heim- 
tishags skattgreiðanda. og þess sætt, að eigi sé gengið svo nærri honum um skall- 
heimtuna að hætta sé á, að hann geti eigi séð sér og sínum farborða. 

4. gr. 
Nú hefir úrskurður sengið samkvæmt því, sem sagt er hér að framan, og er 

kaupgreiðanda Þá skylt að h: alda eftir á hverjum kaupgreiðsludesi Petur upphæð af 

kaupi eða launum skattgreidanda fyrir bad kaupgreidslutimabil, úrskurðað var 
að þá skyldi haldié eftir., Upphæd bessa skal kaupgreidandi, innan tveggja virkra 
daga frá kaupgreiðsludegi, greida beint til fågeta eða innheimtumanns hans, og er 

sú greiðsla bindandi fyrir skallgreiðanda. 

5. gr. 
Hvorki skaltgreiðandi né kaupgreidandi mega slita vinnusamningi sinum fyrir 

bad eilt, 25 úrskurðað hefir verid, 20 skatiur skuli greiddur af væntanlegu kaupi 

skattgreidanda. 
Nú hefir kaupgreiðandi greitt út kaup eða laun skaltgreidanda ån þess að 

halda eftir upphæð. er úrskurður kvað á að eftir skyldi haldið, eða hann greiðir 
eigi fógeta eða innheimtumanni hans, svo sem segir í 4. gr, fé, er hann hélt ettir 
samkvæmi úrskurði, og má þá gera lögtak í eignum kaupgreiðanda fyrir því fé. 

6. gr. 
Úrskurði samkvæmt 3. gr. geta skatigreiðandi og kaupgreiðandi, annar eða báð- 

ir, svo og innheimtumaður skattsins, fyrir hönd ríkissjóðs, skolið til hæstaréttar. 

Urn málskol fer eftir venjulegum reglum um málskot fóvetarélfarúrskurðar.
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Nú hefir úrskurði samkvæmt 3. gr. verið áfrýjað, og frestar þá sú áfrýjun eigi 18 
skyldu kaupgreiðanda til að halda eftir kaupi eða launum. samkvæmt ákvæðum úr- 28. febr. 
skurðarins, eða að greiða það fé til fógeta eða innheimtumanns hans. 

  

2 ær 
{. ET. 

Fyrir fógetagerð þá, er fram fer samkvæmt 2. og 3. 

  

an na greiði 

    skatlgreiðandi, og má kveða á í úrskurðinum, að þau skuli greidd af kaupi hans e 
launum ásamt skattinum, 

8. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað, og er jafnframt úr sil i     

  
gerð nr. 115, 28. desember 1932, um borgun tekju- og éignarskat 
kaupi skattgreiðanda. 

ts til ríkissjóðs af I 

15 mIimi al 
GL DUÐI regiu- 

< 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 6, 9. júní 1935, 45. gr, og Þirlist tl 3, 

eftirbreytni öllum þeim, sem Elut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 28. febr 

  

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

                Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minn ir 19 
sónsdóltur og Guðmundar Jónssonar frá Hornsstöðinn Á 19 mat lá. MAPZ 

hátt 12. marz 1938 ad mandalum af dóms- og 

Skipulagsskráin er þannig: 

venjul 

  

SKIPULÁAGSSKRÁ 

  

I. gr. 
Sjóðurinn skal heita Minningarsjóður hj 

mundar Jónssonar frá Hornsstöðum. 
    

2. gr, 

Stofnfé sjóðsins er kr. 1000.00 eilt þúsund 

  

sem við undirrituð 
systkini leggjum Íram sem stofnendur nefnds sjóðs, ll minningar um 

    

1-1- * 
okkar. 

  

sængur sjóðsins er: Áð til læknisbhjálpar í fjórum 
hreppum Dalasvslu, sem eru: ðdal    

  

ð hálf 
} kr.    begar þeir    



19 

12. mar 

20 

21. man 

28 

fum þeim, sem nefndum sjóði kunna að hlotnast, leggjast við höfuð- 

uðstóll sjóðsins er orðinn kr. 50000.00 fimmtíu þúsund 

tí ársvaxta leggjast við höfuðstólinn. 

     

  

5, gr. 

skal ávaxta í Sparisjóði Dalasvsla eða öðrum tryggum sjóði. 

  

6. gr. 

jóðsins skulu skipa 3 menn: Gísli borsteinsson, Porgeirsstadahlid, pro- 

téraðslæknir Dalasýslu. Þegar Gísli Þorsteinsson lætur af störfum, skal 

3 stað og skal hann skipaður til þriggja ára 

  

lasvslu skipa mann í hans     

senn 

7. gr. 
Stjorn haldi gerðabók fyrir sjóðinn og færi 1 hann skipulagsskrå án     
   

      

fundarsamþ tk úr sjóðnum, stvrkveitinga f 

i hag og rekstur sjóðsins. Sjóðsstjórnin færi enn- 

tekjur hans og gjöld og færi í hana ársreikning 

  

Dei og     
fremur eignir sjó 

jú i hugasemdum endurskoðenda reikninga sjóðsins. Ösins með árituðum a 

  

8. gr. 

sjóðsins annast styrkveitingar og annað honum viðkomandi, semur árs- 

leggur hann fyrir syslunefnd Dalasýslu tl samþykktar. 
i jod: skal vera almanaksárið, og skulu reikningar sjóðsins 

tarmánuði ár hvert. 

   

    

9. gr. 

I konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari, og óskast skipulags- 

skráin birt í B-deild Stjórnartíðindanna 

Akranesi, 20. febrúar 1938. 

Olafur Guðmundsson. Jón Kr. Guðmundsson.    

Ta Vala T 
AUGLYSING 

um framkvæmd 6. gr. laga nr. 71 31. des. 1937. um Þbráðabirgðatekinöflun 

ríkissjóðs og jófnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga. 

auglýst, að ráðuneytið hefir samþykkt að nota heimild 6. gr. laga 

1937, til þess    

  

       

    

ni 

a) á innheimtu á aðflutningsgjöldum af salti frá í. apríl nk. til ára- 

endurgreiða aðflutningsgjöld af salti, sem flutt hefir verið hingað Ul 

siðustu áramót, 

b) iðagufuskipum vörutoll af kolum, sem þau nota til fisk- i 

næstu saltfiskvertið. Endurgreiðslur þessar fara fram að lokinni 

erður anglyst síðar hv: skilríki barf að hafa til þess að 

lurgreiddan 

málsgrein 6. gr. ofannefndra laga, verður 11% viðaukinn. 

hefir verið samkvæmt 5. gr. laganna, hækkaður upp i 12% frå 1. 

     

Fjármálaráðuneylið, 21. marz 1958. 

Eysteinn Jónsson. 

Einar Bjarnason.



- 
AUGLYSING 

um frestun á framkvæmd 2. gr. reglugerðar 14. maí 1937 um gerð og möskva- 

stærð dragnóta, sem heimilt er að nota í landhelgi. 

  

I reglugerðarinnar um möskvastærð dragnóta skulu ek 

rr en Í. janúar 1939 
> { AT ni A . A eð 79 x "1 = 1 nframt eru veiðarfæraverzlanir og aðrir Í 

  

lutað um að 

flytja ekki til landsins dragnætur með minni möskva 

ge rðargrein. 

  

reglu- 

dfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 

  

Hermann Jónasson. 

REGLUGERÐ 
A 

um útbúnað á síldveiðiskipum. 

  

samkvæmt 9. gr. Íaga nr. 93 3. maí 1935, eru hér með 

Skip sem stunda síldveiðar með herpinól skulu hafa eftirgrei 

Farmrúmið skal hólfað með skiljum mi traustra stod:     n Á milli stoðanna skal vera sem næst einn meter á lengdi 
breiddina. Skiljuborð skulu vera úr 3 em. . þykkum borðum, stærð skipsins 

  

i 

og bilsins milli stoðanna, borðin skulu falla vel í djúpar raufir í stoðunum. Skiljur 

farmrúmsins framan og aftan skulu vera fulltraustar. 

Farmrumsop (lukur). - öllum ny 

kvæmt 32, gr. regluge Sar um si            
   

   

    

      

     

   
     

, 
l 

um skipum skulu lúkukarmar smíðaðir sam- 
| UN 

skal það gert samkvæmt ákvæði 

Gæta skal þess, að láku lara 
1 . 

falla vel og ávalt skal Ti 

  

Er infrem ur skulu vera venjuleg austurop, fri "i 

sildarstiu. Ennfremur skal vera frårås frå | 
Bjarglínur og handrið. í öllum skipum 

greiðri umferð um ipið, svo og á Öllum m 

  

     fyrir reiða a á aftursi 

Ennfremur skulu 

komið. 

Tveir bátar eða fleiri um nót. Þar sem fleiri bátar en 
skulu þeir hver um sig hafa með sér bát þegar þeir fa 

   
x … fol om sm car hils 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
larað     lfoinnu- og samgongt udd, 6. april 1958 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús E!narsson 
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Vestmannaevjakaupstað. 

  

að standa straum af Vestmannaeyjakaupstaðar, skal leggja 
fasleignir, bús og mvirki í kaupstaðnum, að undan- 

fasteignum sem „ notaðar ru Í þágu ríkisins, fasteignum bæjarfélagsins,    
       

  

5 

ET 
> 

F ; minn skal ris vera eins og hér segir: 
tt Ááf verzlunarlóðum og lóðum. þar sem atvinnurekstur á sér stað. byggdum og 

2% tvo af hundradi        b. erksmiðjur m og byggi nolaðar eru til atvinnu- 
re oliu- og bensingeymum, skal greida 1% einn 

  

af hun« lraði 

”S, SVO Og 

A 

x 
c. Áf íbúðarhúsum og medfylgj 

  

skal greiða 0,7%. Undanskilin eru 
tin, matjurtagarðar og þerrireitir 

á eftir fasteignamati og annast 

    

reikna af heilum hundrudum króna af 
1 
i 

Skatt bann, er um rædir i 2, grein, 

Sj | sem umfram er, skal sleppa og nái virðing ekki 

  

or I. 

í fasteign þeir sem hann er      

  

frá gjaldd: Ag ganga fyrir öllum 

brennur efti að s skatturinn er fallinn í 

honum í Þbrunabótafjárhæð hússins. 

  

lu tveimur mánuðum eftir gjald- 

  

Sljolddaga, þar til upphæðin er    
    

  

   
skalts samkvæmi Þessari skal í fyrsta sinn vera 

ð. janúar år hvert, í fyrsta skipti 15. 
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Reglugerd þessi, sem bæjarsljórn Vestmannaevjakaupstaðar helir samið og 25 

samþykkt, staðfestist hér með samkvæmi logum nr. 69 31. des. 1937, og birtist bl 7. april 

eftirbreytni öllum beim. sem hlul eiga ad mål. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneglið, í. april 1958. 

Skúli Guðmundsson. 
Páll Þálmason. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Verðlaunasjóð bændaskólanna á 24 

Hólum í Hjaltadal og Hvanneyri í Borgarfirði“, úigefin á venjulegan hátt ad man- 8, april 

datum af dóms- og kirkjumálaráðherra 6. april 1935. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Verðlaunasjóð bændas kólanna á Hólum í Hjaltadal 

og að Hvanneyri Í Borgarfirði. 

Sjóðurinn er stofnaður Í tilelni af 190 ára afmæli Búnaðarfélags Íslands, 8. júlí 

1937, Stofnfé hans er brjú þúsund krónur — sjöf frá firmunum Í. G. Farben € Norsk 

Hydro. Verkefni sjóðsins er að verðlauna nemendur er ljúka námi við bændask 

ana og færastir reynasl að verklegri og bóklegri kunnáttu við brottfararpróf frá 

skólunum. 

ól 

1. gr . gr. 

Stofnfé sjóðsins, kr. 3900 þrjú búsund krónur =, gjafir sem sjóðnum hlotn- 

ast og að minnsla kosti helmingur vaxta, sent eigi koma til úthlulunar til verðlauna 

samkvæmt skipulagsskrá Þessari, skal ávaxtast í Söfnunarsjóði Ís nds. Hið upp- 

runalega stofnfé og bað sem Þannig bætist við má eigi skerða. 

    

2. gr. 

Stjórn Búnaðartélags Íslands skal annast stjórn sjóðsins. Hún úthlutar verð- 

launum úr sjóðnum, samkvæmt tillögum skólastjóranna á Hólum og Hvanneyri og 

fastráðinna kennara við þá skóla. 

a
 

3. gr. 

Hin fyrstu 10.starfsár sjóðsins í fvrsta sinn vorið 1939 

    einum nemanda við hvorn skóla verðlaun Snum. Verðlaunin í 

nemendum er að dómi skólastjóra og tas     

  

fastráðinna kennara við 

kvæmt prófun, hafa sýnt bezta kunnáttu í verklegum og bók legum rámsgreinum 

samanlagt. Aldrei má veita nemanda verðlaun, heima að verkleg kunnátta hans se 

meiri en Í meðallagi. 

Eftir að liðin eru 10 ár, sem verðlaun hafa verið veilt úr sjóðnum, má árlega 

veita lveimur nemendum við hvorn skóla verðlaun á sama hátt. 

Til verðlauna þessara má árlega verja allt að helmingi af rentum sjóðsins á 

undanförnu almanaksári. 
4. gr, 

Verðlaun bau, sem veitt eru samkvæmi 3. gr. skula, öðru fremur, vera nylsamar 

húfræðibækur. Með hverjum verðlaunum skal afhenda verðlaunaskjal, undirritað 

af stjórn sjóðsins.
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24 jol skal afhenda um leiå og nemendum eru afhent próf- 
8. april fÍararprófi frá bænd: askólunum. 

sek fyrir sjóðinn og færa í hana 
sjóðnuu , verðlaunaveitingar og ástæð- 

, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

  

alda reikningsfærslu sjóðsins algerlega aðskildri frá 
Íslands eða annara jóða félagsins, og skulu ársreikn- 

laðarritinu eða því riti Búnaðarfélagsins, er kann að koma 

  

7. gr. 
ársreikning sjóðsins fv 

irskoðaðir 

   

    

  

rir lok marzmánaðar ár 
á sama hátt og af sömu mönnum 5    

      

   

     

Os ja þeim til endurskoðunar. 

i 

Id Stjórnartíðinda Íslands 

9. gr. 
eila bei estingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 4. marz 1938. 

F. h. stjórnar Búnaðarfélags Íslands, 

Steiner. Steinþórsson. 

95 A M/ 7 N 25 SÁMÞYKKI 
12. april 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Pist ilfjarðar. 

EF bistilfjardar, Heimili bess og varnar- 
þing er 

2. gr. 

Ax- og silungsveiði og arð af henni með því: 
ad. 

b. 

    

   

    5 sameiginlega á einum stað eða fleiri í hverju al <ibverfi 

klak fyrir | 

Ini eiga vei  Syðri-Brekkur, Hallgilsstaðir, Tungusel, 
Hvanmur og Gunnarsstaðir. 

ga veiðirétt: Gunnarsstaðir, Holt og Laxárdalur,
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Hölkná, en í henni ciga veidirétt: Laxårdalur, Sydra-Åland og Ytra-Åland. 
Sandå, en i henni eiga veidirétt: Ytra-Åland, Sydra-Åland, Leirlækur, Flaga 

og Fjallalækjarsel. 

Svalbarðsá, en í henni eiga veiðirétt: Svalbarð, Svalbarðssel, Kúðá, Flautafell, 

Garður, Hermundarfell, Brekknakot og Sævarland 

Hefir félagið rétt til að veiða í þeim stofnfisk þann, sem nauðsynlegur er og 

eftir því sem bezt hentar. Hver veiðideild leggur þó til stofnfisk fyrir sína á eftir 

því sem deildin telur sér hag að. Hinsvegar hefir hver veiðideild, eftir að veiði 

byrjar í ánum, að öðru lexti óskertan rétt til veiði í sinni á. 

      

d. gr. 

Vötn þau, sem nefnd eru í 3. gr. skulu alfriðuð fyrir netjaveiði í næstu fimm ár, 

en eftir þann tíma ráðstafar stjórn viðkomandi veiðideildar veiðinni í sinni á. Með 

samþykki aðalfundar má þó veita veiðileyfi takmarkaðan tíma þeim, er bætur þurfa 

fyrir tapaða veiði. 

ð. gr. 
Heimilt er félagsstjórn með samþykki viðkomandi veiðideildar að leigja ár á 

félagssvæðinu, eða hluta af þeim, einstökum mönnum eða félögum, til stanga- 

veiði, ef sýnilegt þykir, að það sé hagur fyrir félagið. Þó má það leyfi eigi vera til 

lengri tíma en eins árs, nema lögmætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram 

í fundarboði, að slíkt veiðileyfi yrði til umræðu. 

6. gr. 

Félagið skiptist í 5 veiðideildir eftir fiskihverfum og ræður hver deild veiði- 

mann Í sínu fiskihverfi. Hver deild nýter að fullu ágóða af veiði í sínu fiskihverfi, 
kt þó eftir ákvæðum aðalfundar, sbr. 15. gr. 

  

Félagið starfrækir lax- og silungsklak á þeim stað, er félagsstjórn velur Í sam- 

ráði við fiskiræktarráðunaut. Kostnaði við klakið skal skipta á deildir félagsins í 

hlutt: þeirra Hl seiðanna og á félagsmenn eftir því sem arðskrá ákveður. 

Þóknun fyrir stofnfisk ákveður aðalfundur í hvert sinn með hliðsjón verðs á sölu- 

laxi. Deildir félagsins eiga hlut í seiðum frá klakstöðinni þannig: Hafralónsá 25%, 

Laxá 100, Hölkná 206, Sandá 20 og Svalbarðsá 25. Klekja skal út minnst 100 

seiðum fyrir hvern lax, sem veiðist á félagssvæðinu. 

  

i við rétl 

    

S, gr. 

Stjórn félagsins skipa 3 menn: formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi ti! ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: 

Formaður gengur úr ár, annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir 2 ár. 

Síðan hefst sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosn- 

ingu, nema lögmæt forföll bamli eða hann hafi verið 3 ár í stjórn. 

  

9. gr. 

Stjórnin helir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli aðal- 

funda. Hun ræður klakstjóra gerir við hann samning um kaup og önnur kjör, 

enda samþykki lögmætur félagsfundur þann samning. Hún hefir eftirlit með því, 

að samþ kktum félagsins sé hlýtt og má ráða menn sér til aðstoðar, þó án kostn- 

aðar fyrir félagið. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefir umsjón með 

störfum félagsins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á 
stjórnarfundum, 
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12. apríl



      

          

    

undi, en fulltrúar einir atkvæðisrétt 

lagsins, einn fyrir hver 

reiknast sem heill. 

16% laxseiða fr: 

A aðalfundi skýrir s 
áætlun og ti 

  

   gur um starfset 

aða reikninga félagsins og > 

  

Aðalfundur kýs stjórn 

laun stjórnar og annara 

fundum, nema um breytingar á sambyk 

  

Aukafundi heldur órnin, þegar h        1 ul 
trúa æskir þess og tilgreinir fundarefni 

  

Reikningsá 

fund og lagð 
almanak r félagsins er 

ir þar endurskoðaði 
         

  

skipt niður á ssmenn hverr 

skal samin fyrir hverja deild og    manna og öðlast hún di, er hí 

staðfest af atvinnumálaráðherra. 

    

   

  

Aðalfundur ák 

haldari í samráði 

  

veður um 

  

stjórn       

     

      

    

    

seldrar veiði um leið og sal cf h i 

greiddur er allur kostnadur, ð )] 
bólar á andvirði seldrar vei 

15. 

Brol gegn sambykkt þessari varðar se að kr. 500,0 s veiði ind- 

virði hennar gerð upptæk. 

Samþykkt þessari verð na mætt fulltrúa und 
Þvkki breytinguna 

17. 04 
y i et 

nf Í ny 3 br. 

s ) y tni 

    dfvinnu- og samgöngumálará 

  

  



30 1938 

GJALDSKRÅ 26 
12, april 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Þistilfjarðar. 

Gjöld og arður skiptist milli jarða á félagssvæðinu eftir neðangreindum 

hundraðstölum: 

I. Hafralónsveiðideild: 

   

í. Sydri-Brekkur .....0..00. 0. 8% 

2, Hallgilsstaðir ......002.0 0. 18 

3. Tungusel 0... 8 

t. Þorsteinsstaðir ......0.0. 0 8 

5. Syðra-Lón „0... 3— 

6. Gunnarsstaðir ......00. 16 

7. Hvammur 2... 34— 

II, Laxårveidideild: 

1. Laxårdalur ......... 0. 50 

9. Holl 2... … 42— 

3. Gunnarsslaðir 2........ IR 8 

Hölknárveiðideild: 

í. Laxárdalur ..........0 0. 50% 

2, Syðra-Áland 22... 34 

3, Ytra-Åland susssueeeeeeeeeveeerrnnee I 

Sandárveiðideild: 

1. Flaga 2... 16% 

2. Fjallalækjarsel 0... 4 

8. Leirlækur 0... nrnns 18 

11. 

£. Syðra-ðland 00. 

5. Ytra-Áland 200... 24 
V. Svalbarðsárveiðideild: 

1. Svalbard ......... ER 21% 

2. Svalbarðssel 20... 10— 

BL KUA 0... eenes 19 

1, Flautafell 20... nes 22 

5. Garður 222200 errknknrn 19 

6. Hermundarfell 0... 2 

7. Brekknakot 0... 1— 

8. Sævarland 2... 6— 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér med til bess ad öðlast gildi þegar i stad 

Áfvinnu- og sangöngumólaráðuneylið, 12. april 1958. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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om sy 
á í REGLUGERÐ 

20. april 

um fasteignaskatt til Siglufjarðarkaupstaðar. 

    Fasteignaskatt skal greiða í bæjarsjóð af öllum faste 

unarlóð Siglufjarðar eftir þeim reglum, er hér fara á eftir. 
    

2. gr. 

a) Af venjulegum íbúðarhúsum með lóðum, túnum og görðum 0,4%. 
b) Af húsum, sem notuð eru bæði fyrir íbúð og verzlun 0,704. 
ce) Af síldarsöllunarstöðvum, öðrum húsum en þeim, sem um sdlur Í a- og b-lið 

og öðrum mannvirkjum 1%. 

d) Af öðrum lóðum 2%. 

3 op . gr. 

  

Undanþegnar fasteignaskatti eru þær fasteignir, sem um ræðir í 4. sr. laga nr. 
69 31. desember 1937. 

i. ør . gr. 
Skatt þenna skal reikna af heilam hundruðum fasleignamalsverðs, en brotun 

úr hundruðum skal sleppt. 

5. gr. 
Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert, og falla dráttarvextir á samkv. 

lögum nr. 69 1987. 

Skatt þenna má taka löglaki. 

aupstaðar hefir 

    
AÐ öl. desember 

  

    öllum þeim, sem 

  

dtvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 20. apríl 

Skúli Guðmundsson. 

28 Staðfesting konungs á skipulagssk 
25. april Björnsdóttur, ljósmóður“, útgefin á ven 

kirkjumálaráðherra 25. apríl 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

  

SKIPULAGSSKRÁ 

  

fyrir Sængurkonusjóð Þórunnar Á. Björnsdóttur. ljósmóður. 

    Sjóðurinn er stofnaður 

11, Reykjavík, í ilefni af 50 á 

sjalfabréfi dags. 24. júlí 1934. 

ljósmóður, Ból 132 pr x ; 
lie lodustig 
19 

Björnsdóttur, 

ta ljósmóðurafmali hennar 

  

les. 1932, samkvæmt
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2, ør 28 

Sjóðurinn heitir ,,Sængurkonusiddur Þórunnar Á. Björnsdóttur, ljósmóður“. 25. apríl J 5 J . . I 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er 15000 kr. 1 peningum og upplag og útgáfuréttur bókarinnar 

„Nokkrar sjúkrasögur“. 

i. gr 

Sjóðinn skal ávaxta í veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands eða í verðbréfum, 

er kunna að koma í stað verðdeildarbréfanna, ef veðdeildinni kann að verða breytt, 

þó skulu það aðeins vera Í. veðréttarbrét, tryggð í fasteignum. 

  

} Ø 9. 5 r. 
aldrei skerða. Le 

þar til hann er orðinn kr. 20000.00. Eftir að höfuðstóllinn hefir náð þeirri upphæð, 

má nola hálfa vexti til úthlutunar árlega. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 50009.00 

fimmtiu þúsund krónur má úthluta úr honum #4 þrem fjórðu hlutum 

ársvaxtanna. Ekki má úthluta öllum vöxtum fyrr en sjóðurinn er orðinn kr. 

100060.00 eitt hundrað þúsund krónur 

ja skal alla vexti við höfuðstólinn       

  

   

    

Tilgangur sjóðsins er að um Í Reykjavík sængurleguna í fæð- 

ð aðnjótandi giftar og ógiftar barns- 

hafandi konur, bó því aðeins að þær standi ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk, 

er veittur hefir verið á síðustu 3 þremur árum frá því að leitað er stvrks úr 

sængurlegusjóðnum. 
7 Umsóknir tm styrk úr sjóðnum skulu sendar stjórn sjóðsins skriflegar. 

  

1 ingardeild Landsspitalans. Styrksins geta or 

  

Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mön héraðslækninum í Reykjavík, eða 

í hans stað, ef breyting verður gerð á embættaskip- 

vkjavík og skrifstofustjóra þeirrar deildar 

Stjórnarráðs Íslands, er lækna- og heilbrigðismál heyra undir. 

þeim embættismanni, er kem 

  

aninni, forstöðukonu Kvennaskólans í Rc       

ö. Er. 

'ðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 
mþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og ann- 

i jorninni ber ennfremur að færa 

ignir sjóðsins, tekjur og gjöld hans og færa í hana ársreikninga sjóðsins. 

   
Stjórn sjóðsins ber að halda g 

  

   

  

    skrána, fund 
     g og Tekslur s Sjóð     

m 

9, gr. 

Sijórn sjóðsins be 

ríki á try 

að varðveita verðbrél sjóðsins, bækur hans og önnur skil- er 

gum og eldtraustum stad. 

  

10. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skal reikningur gerður síðast 

i marzmånudi år hvert 

ll. gr. 

Ársreikning sjodsins skal birta 1 Løgbirtingabladinu.
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28 12. gr. 

25. april Leita skal konungsstadfestingar á skipulagsskrá þessari. 

13. gr. 

Skipulagsskråin åskast birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

29 Stadfesting konungs å skipulagsskrå fyrir ,,Styrktarsjåd handa ekkjum og mun- 

in hått ad mandatum 

  

26. april a0arleysingjum i Svalbardsstrandarhreppi", åtgefin å venjule 
al dóms- og kirkjumálaráðherra 26. apríl 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð handa ekkjum og munaðarlevsingjum 

í Svalbarðsstrandarhreppi. 

I. gr. 

sjóðurinn er stofnaður með frjálsum samskolum. Stofnfé kr. 250.00 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fyrst og fremst ekkjur og börn þeirra manna, 
er farast af slysum eða á annan sviplegan hátt og lilil eða engin efni hafa átt til 
íramdráttar sér og sínum, enda megi á þennan hátt forða hlutaðeigendum frá sveit- 

arframfærslu. 

3. gr. 

Tilgangi sjóðsins skal ná á þennan hátt: 

a. Með því að gela út minningarspöld og hafa þau ætið tl sölu á henti sum stað 
(t. d. símastöðinni). 

b. Með því að halda 1 eða 2 arðberandi samkomur 

c. Með því að fá karla og konur í sveitinni til þess 

d. Með því að sveilarsjóður leggi sjóðnum árlega fé, eftir ákvörðun og samþykkt 
almenns sveitarfundar (1. fundi ársins). 

   árgjöld í sjóðinn. 

  

| 9 1 Af árlegum tekjum sjóðsins má verja 4 til styrktar samkv. 2. er. en 15 leggist 
við hötuðstólinn, ásamt ársvöxtum, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 10000.00. Eftir 
það má verja til styrktar öllum árstekjunum og %4 hlutum vaxtanna, en % hluti 
leggist árlega við höfuðstólinn. 

Nú álítur stjórn sjóðsins ekki þörf á að veita styrk úr sjóðnum eitthvert ár og 

leggjast þá allar tekjurnar og vextirnir við höfuðstólinn bað sinn 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skal hreppsnefnd kjósa Í mann, almennur sveit- 

arfundur annan, en sýslunefnd skipi þriðja manninn, og skal hann vera formaður 
sjóðsstjórnar. 

Kosning stjórnar gildi til briggja ára. Endurskoðun re 

ndi sveitarsjóðsreikninga annast 
    kninga sjóðsins skal hinn 

  

árlegi endurskoð
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6. gr. 99 

Sljórn sjóðsins hafi fund með sér í sentembermánuði ár hvert og oflar, ef þörf 

er á, Skal hún á fundum sínum ræða wn og ákveða styrkveitingar samkvæmt á- 

kvæðum J. greinar, stafliðum Á, B, 0 og D. — Hún sæki um fé handa sjóðnum úr 

sveitarsjóði, samkv. D-lið 3. greinar og leggur fyrir abnennan sveitarfund (janúar- 
fund) áætlun um stvrkveilingar úr sjóðnum vÍirstandandi ár. 

Stjórnin haldi serðabók og færi í hana allar fundargerðir og ályktanir. Hún haldi 

reikningabók, er í séu ritaðir allir reikningar sjóðsins. Hún færi og minningabók, er 
í séu skráðar allar minningargjafir og æfiágrip þeirra, sem minnst er, stutt en greini- 

legt. 

g: 

  26. april 

Sljórn sjóðsins annist um að fé sjóðsins sé ávaxlað í tryggum peningastofnun- 

um, ríkisskuldabréfum eða bankavaxtabréfum. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar konunes á skipulagsskrá þessari. >» 5 o 

8. gr. 

Skipulagsskráin skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

REGLUGERÐ 30 
. - . |. , - or 27. april 

um breyting å reglugerå fvrir Slyrimannaskéålann i Reykjavik APN 

frå 23, september 1936 

samkvæmi lögum nr. 100 283, júni 1006, um Stvrimannaskålann i Revkjavik, ” j ! l 
ern hérmeð sett eftirfarandi ákvæði. 

Í. gr. 

0. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Til þess að verða tekinn í skólann, ber umsækjanda að leggja fram vottorð um 

“1 hluta þess sighingalima. sem krafist er í lögum um atvinnu við siglingar, lil þess 
að gela fengið bað stýrimannsskírteini, sem prófið veitir. Þetta ákvæði nær þó eigi 

til þeirra, sem lesa vilja undir hið minna fiskimannapról. Við inntöku nemenda í 
undirbúningsdeild hins meira fiskimannaprófs, skal miðað við þann siglingatíma, 
sem krafist er til þess að fá hið meira slýeimannsskirteini á fiskiskipi. 

Til þess að verða tekinn i deild bá, er býr menn undir skipstjórapróf á varðskip- 

um ríkisins, skal umsækjandi hafa lokið farmannaprófi með ekki lægra en meðal- 
einkuninni 6. 

Hafi prófsveinn eigi nægan si 

    

lingatima til þess að fá viðeigandi stýrimanns- 
skirleini sírax að afloknu prófi, skal siglingatími hans, talinn í mánuðum og þri- 

tugustu hlutum úr mánuði, skráður á prófvottorðið með tölum og bókstöfum. 

állan síglingatíma á skipi yfir 15 rúml. skal sanna með sjóferðabók. Annan sigl- 

ingalíma skal sanna með voltorði skráningarstjóra. 

gr. 

IL gr. reglugerdarinnar ordist bannig: 

Kennsiustundafjolda skålastjåra og kennaranna åkvedur rådSunevtid, 5 

K
S
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30 

april 

3. ør 3. gr. 
24. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Skipting tímans á viku milli námsgreinanna' 

  

   
  

  

    

Farmanna- 
prófs- 
nemendur 

Námsgreinar: 

Stærðfræði . 5 12 2 3 2 3 
Siglingafrædi 16 | 3 10 9 10 ”» 
Íslenzka „0... nnes 4 | i 3 3 » 

Danska ..00. FIRIR | 3 3 2 2 » 

Enska 2... NANI » 3 3 3 2 3 

Pyrka eee reserve, FR » 4 | 3 2 3 

Sjóréttur „...... FIRIR vere. 2 | 2 2 1 » 
Heilsufrædi ...... FENRIR BR 2 1 1 1 Í » 

Bókhald 2... BR … » 1 1 1 1 » 

Vidskiptafrædi ...... FRI | | 1 » 1 » 
Edlisfrædi ......... essensen rnese » 1 i 1 1 » 
Vellrædi s.ssseeereerese venerne » » 2 2 2 | 
Landafræði, veðurfræði ............ … » | 1 1 1 » 

Sjómennska ...... FIRIR . 7 6 5 7 9 » 
Stórskotafræði beereree . | » » » » 3 
Ljósfræði „0... AR » » » „ » 1 
Mælingafrædi ......... 0. | » | | ” 1 
Alþjóðaréttur „ol... » „ » » » 2 
Alþjóðamerki 22... vre HAIR » | » | » 1 
Likamsæfingar 2....00... » 1 1 1 1 3 

Samtals å viku 36 39 39 39 39 23   
  

Ennfremur er öllum fiskimanna- og farmannaprófsnemendum skylt að hlýða á 

fyrirlestra í sjómennsku tvisvar á mánuði. Þessir nemendur skulu og njóta tilsagnar 

í björgun úr sjávarháska, eigi sjaldnar en einu sinni á mánuði. 

Heimilt er skólastjóra að fella niður kennslu í sjóvinnu síðari hluta vetrar, en 

þó eigi fyr en í lok janúarmánaðar. 

Færa má til stundafjölda í námsgreinum hverrar deildar, ef þess er þörf. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. april 1938 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð um námskeið og próf í siglingafræði 

utan Reykjavíkur frá 23. september 1936. 

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 100 23. 

vík, eru hér með sett ett 

  

1936, um Stýrimannaskólann í Reykja- 
tirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

6. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Þessi eru inntökuskilyrði á námskeiðin: 

1. Að hafa verið háseti eflir 16 ára aldur í 24 mánuði á skipi yfir 15 rúmlestir eða 

verið formaður á skipi vfir 10 rúmlestir í 12 mánuði eða verið formaður á skipi 

yfir 10 rúmlestir í 6 mánuði og háseti eftir 16 ára aldur á skipi yfir 15 rúm- 

er i 12 mánuði. 

) hafa þá sjón, heyrn og málæri, sem vfirmannsstaða heimtar. 

3. Að kunna sund. 

4. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið 

setur öðrum nemöndum skaðvænn. 

5. Að hafa óflekkað mannorð. 

Vottorð um þessi atriði skal a 

  

9 

tfhenda stglingafræðikennara námskeiðsins. 

Allan stglingatíma á skipi yfir 15 rúm. sk: ti s: anna. me ed sjóferi 

Annan siglingatíma skal sanna með vottorði 

  

Siglingatima prófsveins í mánuðum og þrítugt 

á prófvottorð hans, með tölum og bókstöfum. Við of 

þess að fá hið minna stýrim annsskírteini á fiskiski 

sem formaður á skipi yfir 10 rúmlestir, j i 

háseti á skipi yfir 15 rúmlestir. Þó skal leggja fran 

siglingatíma sem háseti á skipi yfir 15 rúmlestir, í 

Til hásetatíma samkvæmt þessari grein má 

maður á skipi milli 15 og 30 rúmlestir. 

    

   
r en sty rimannsskirteini sé veitt. 

tc lja siglingatíma sem véla- 

    

2. gr. 

ÍS. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Við minna fiskimannaprófið skulu gefnar 13 einkunnir, sem sé: 

Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir 1 munnl. úrlausn 

siglingafræði: 4 einkunnir fyrir 2 skrifi. og 2 munnleg 

sjómennsku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega úrlausn 

og Í verklega úrlausn ........%00 00 nernnee 
íslenzku: 2 einkunnir fyrir Í munnl. og 1 skriflega úrlausn 

sjórétti: 1 einkunn fyrir Í munnl. úrlausn 

hjúkrunarfræði: 1 einkunn fyrir Í munnl. úrlausn 

    

   notkun sextants: Í einkunn .........%..0 000. 

ritleikni: 1 einkunn .........0..%. 0000. 

3. gr 

20. gr. breytist þannig að á efir: 

Í hjúkrunarfræði ........000...... » Stig, 

komi ny lina svo hljóðandi: 

notkun sextants ............ 00. n nn enene „ Stig. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. ” 

Ålvinnu- og samgongumalaråduneytid, 27, april 1988. 

Skuli Gudmundsson. Páll Pálmason 

6 

1938 

31 

27. april
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REGLUGERÐ 

um stuðning til bænda er tjón hafa beðið af völdum mæðiveikinnar 

samanber lög nr. 25 13. jan. 1938. 

1. gr. 

úthlutun þess fjár, sem lagt er fram úr ríkissjóði il stuðnings bændum í 

i er mædiveikin geysar í, og tjón hafa beðið af völdum veikinnar, skal 

farið eftir þeim reglum, sem settar eru í þessari reglugerð. 
     

€ S gr. 
Nefnd sú, sem landbúnaðarráðherra skipar til þess að hata á hendi úthlutun 

a sér sem gleggstra upplýsinga um tjón það, er bændur hala beðið 

mæðiveikinnar, svo og um öll þau önnur atriði, sem hún álítur að máli 

9 

skal      

   
   

    

  

a um hag bænda og afkomu. 

getur krafið um skýrslur í því formi, er henni þykir henta, eða afrit 

aðilja, eða úldrætti úr þeim skýrslum. Ennfremur getur nefndin 

inarfyrirtæki og lánsstofnanir, sem bændur, er stuðnings kyn 

skipta við, láti henni í té upplýsingar um viðskipti þeirra 

ski 
Ein 

         
3. gr. 

fnd á svæðinu Da einn mann til þess að vera til aðstoðar um 

snertir þann hrepp. Þessir hreppsfulltrúar skulu aðstoða    

   

    

í sínum hreppi. Hreppstjórar skulu og láta nefndinni í té Di Í J 

eim skýrslum, sem þeir hafa með böndum, og úthlutt tunar- 

Dinu skipar Í sama skyni tve menn, er vinna samsvarandi 
y hreppsfulltrúi fyrir sinn hrepp. 

4. gr. 

Það skal vera meginregla við úthlutun stuðningsfjárins að reyna, eltir því sem 

unnt er, að koma í veg fyrir, að bændur verði vegna þess tjóns, sem þeir hafa beðið 

veikinnar, að hælta búskap, eða að jarðir og bú bænda verði selt vegna 

  

     

  

'alls á vöxtum og öðrum umsömdum greiðslum. 

hlutunarnefndin hefir fengið þær skyrslur, sem getur í 2. gr., gerir hún 

n hvern hrepp. þar sem fram kemur fjármissir hvers einstaks bónda 

í heild, enn fremur aðrar upplýsingar, er nefndin telur við þurfa. 

ar við úthlutunina skal leggja hlutfallslegan tekjumissi fjáreis- 

anda af mæðiveikinnar, að frádregnum iekjuauka vegna bústofnsauka, 

auknum tekjum af vinnu utan heimilis, vaxtatekjum og leigu ettir fasteignir, er 

  

, 1 
BA er utn 

   

  

eigandi notar ekki sjálfur. 

  

Við úthlutun styrks til greiðslu á vö af veðlánum skal þess sætt, að vaxta- 

hækki í hlutfalli við tekjumissi af fjárfellh, þó þannig, að áður hafi verið 

frá tekjuauki af öðrum búpeningi, auknar vinnutekjur utan heimilis og      ” af eignum, sbr.5. gr.
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beir sem misst hafa samkv. bessu 10—20% fá 1,5% vaxtatillag. 

- frá 20 —30% 2 % - 

30—40% 2,5 % 

- - 40—50% åd % 

- 530-—60% 3,5 

— - yfir 60% 4 % 

Å sama hått skal reikna tekjumissi af fjårmissi leigulida þegar úthlutað er 

styrk til greidslu jardarafgjalda. 

beir leigulidar er hafa misst 10—20% få 20% eftirgjaldsins. 

frå 20—40% 40% 

— 40—60 % 60% 

yfir 60% — 80% 

Vaxtatillag og greiðsla upp í eftirgjald skal þó aldrei fara fram úr því, sem svar- 
helmingi af tekjumissi viðkomanda. 

Þeir sem hafa misst minna en 10% af heildartekjum sínum koma ekki til greina 

við úthlutun vaxtatillags og styrk til greiðslu jarðarafgjalda. 

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að um leið fari fram uppgerð á afborgun og 

hinum hluta vaxtanna fyrir það ár hjá viðkomandi lánsstofnun, eða að það fáist að 
minnsta kosti eins árs greiðslufrestur á afborguninni. 

  

7. gr. 
Fjárhæð þeirri, sem varið er til sýslu- eða hreppavega, skiptir úthlutunarnefnd 

milli einstakra hreppa í hlutfalli við heildartekjumissi hvers hrepps, samanber nið- 

urlag 5. gr. 
Hreppsfulltrúi úthlutar vinnu til eins 

hátt, sem um getur í 5. gr. 

Svstunefnd ákveður í samráði við vegamálastjóra, að fengnum tillögum syslu- 

fulltrúa og hreppafulltrúa í hvaða vegum skuli unnið. Við ákvörðunina skal þess 

sætt, að þeim, sem vinnunnar eiga að njóta, sé gert það svo auðvelt sem unnt er, en 

jafnframt sé tekið tillit til vegaþarfar í einstökum hreppum, eftir því sem hægt er. 

Vegamálastjóri hefir vfirumsjón með vegagerð þessari og öllum greiðslum og 

reikningsskilum, er hana snerta. 

  

aklinga í samráði við sveitarstjórn, á þann 

8. gr. 

Þeir bændur, sem njóta vilja hlutdeildar í styrk til byggingar gróðurhúsa við 

jarðhita, skulu senda umsóknir um það til úthlutunarnefndar fyrir 1. maí ár hvert. 

Skulu þeir mynda með sér félag, þar sem öllum bændum í þeim hreppi eða næstu 
hreppum er gefinn kostur á þátttöku. Félagsreglur og kostnaðaráætlun fyrir byeg- 

inguna sé samþykkt af landbúnaðarráðuneytinu. Félag með færri en 5 félögum 
kemur ekki til greina. 

Styrkur til gróðurhúsa getur numið allt að *% stofnkostnaðar. 

  

9. gr. 
Styrkur til stofnunar rjómabúa kemur aðeins til greina í þeim héruðum, sem 

hafa álitleg skilyrði til mjólkurframleiðslu að dómi nefndarinnar og hafa hvorki 
greiðan aðgang að mjólkurvinnslubúum né mjólkursölu. Hvert bú sé eign samvinnu- 

félagsskapar bænda í því héraði og samþykki landbúnaðarráðuneytið starfsreglur 

þess. 

Styrkur til rjómabúa getur numið allt að helmingi stofnkostnaðar. 

10. gr. 

Fjárhæð þeirri, sem varið er til viðbótarjarðræktarstyrks, skal skipt milli hreppa 

og einstaklinga eftir sömu reglum og vegafénu, sbr. 7. gr. 

1988 

9 
2) ni 

27. april
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32 Fyrir framræslu og túnasléttun má greiða allt að tvöföldum viðbótarstyrk, en 

april fyrir túnauka og nýja matjurtagarða greiðist allt að jafnháum viðbótarstyrk við þann, 

sem ákveðinn er í 9. gr. jarðræktarlaganna. Auk þess greiðist lögmæltur jarðræktar- 
fyrr 
STYTI {lu 

Öll framkvæmd þessara jarðabóla skal vera í samræmi við ákvæði jarðræktar- 

enda votti trúnaðarmaður Búnaðarfélags Íslands, að jarðabæturnar séu 

íðnar og muni koma að tilætluðum notum. Búnaðarfélag Íslands annast 
útborgun styrksins. 
   

Ákvæði 1117. gr. jarðræktarlaganna koma ekki til greina um þann viðbótar- 
styrk, sem veillur er samkv. þessari grein. 

Viðbótarstyrkur, sem ekki er unnið fyrir á því ári, sem hann er veittur, fellur 

nlður. 

  

    

11. gr. 

Hámark þeirrar upphæðar, sem hver einstakur maður setur fengið í vegafé og 

viðbótarjarðræktarstyrk samanlagt, er helmingur af tekjumissi þeim, er hann hefir 

orðið fyrir vegna fjármissisins. 
Svo fljótt sem hægt er skal tilkynna oddvita, hve mikill styrkur kemur í hlut 

hreppsins sem vegafé og jJarðræktarstyrkur, svo að bændum gefist kostur á því í 

líma að laka ákvörðun um það, hvernig þeir færi sér hann í nyt. 

12. gr. 
úthlutun styrktarfjár samkvæmt þessari reglugerð, eru 

um alit, sem þeir komast að vegna starfs síns og snertir efna- 

  

illir þeir, sem starfa að 

bundnir þagnarskyldu 

    

hag einstakra manna. 

20, 13. Janúar 1938, um 

afa beðið af völdum mæðiveikinnar, og birtist 

  

Afvinnu- og samgöngumálaraðuneytið, 27. april 1988 J d . J I 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

33 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Menningarsjóð barnaskóla Sval- 

98. april Ðarðsstrandar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumála- 
Ur St i z < £ , “ 

ráðherra 28. apríl 1938. 

ráin er þannig:   Skipulasssk 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Menningarsjóð barnaskóla Svalbarðsstrandar. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir „Menningarsjóður barnaskóla Svalbarðsstrandar“. Stofnfé hans 

er 100 eitt hundrað krónur.



Sjóðinn skal efla og auka með ágóða al skemmtlisamkomum, gjöfum og áheitum 

einstakra manna og félaga. 

3. gr, 

Takmark sjóðsins er að gera barnaskóla Svalbarðsstrandar að efnaleg: Í 

stæðri stofnun, með því að bera uppi allan þann kostnað, er leiðir al starfrækslu 

skólans eða fi æðslu barna í hreppnum, að þeim hluta sem ríkið ekki kostar fræðsl- 

rkja unglinga í hreppnum til framhaldsnáms utan sveitar; og að styrkja 

  

      

  

una; að styrk, 

hverskonar menningar- og mannúðarmál innan sveitarinnar. 
o 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða né gera hann að eyðslueyri. Skulu 

  

vextir sjóðsins leggjast við höfuðstólinn, ásamt öðru því fé, er sjóðnum kann 

kotnast, þar til sjóðurinn er orðinn 8900 átta bisund hó 

stóll sjóðsins er orðinn 8000 kr. skal stóðuri . 

úr honum styrk til barnaskólans, eða fræðslu barna í Sva 

nemi alit að 6 hlutum ársvaxla hans, en 'g hlu 

þar tl sjóðurinn er orðinn 

      

    > stvrkur þessi nema a 

stótlnn, 

Þegar sjóðurinn er orðinn svo stór, að árlegir vextir hans eru 300 Þrjú 
legur kostnaður við barnaskólann, eð: 

  

hundruð krónum hærri en allur á 

barna í hreppnum, fram að Í4 ára aldri, að meðaltali 5 síðustu árin, eftir reikningum 

skål: mefndar, skal veita fátækum og efnilegum unglingum i Svalbardsstrandarhreppi, 

” úr honum til framhaldsnåms utan sveitar, hv 

Þó má samanlagður styrkur til barnaskólans 
  

  

   

  

   

körlum, styrk 

" verklegt e ða bókleg 

    am úr #%, hlutum ársvaxtanna, 

  

ma aldrei Í 

  

ara 

vaxtanna í skal I við höfuðsiólinn árlega. 

Ennfremur má veita styrk úr sjóði þessum til hverskonar menningar- og mann- 

  

úðarmála innan sveitarinnar, begar sjóðurinn er þess megnugur að dómi sjóðstjórn- 

arinnar. 

5. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Sparisjóði Svalbarðsstrandar, en verði 

i eða hætti störfum á annan hátt, skal f 
     

   

    

   

  

   

  

fé Menningarsjóð S L 
Svalbardsstr: indar ávaxtað í beirri peningastofnun landsins, sem á 

trvggust og býður bezt kjör. 

6. gr. 

Sjóðnum skal sjórnað af þrem mönnum. Skal forstöðumaður 

harnaskólans í Svalbarðsstranda1 sjálfkjörinn fo orm: ur 

tvo kys almennur hreppsfundur 

nefnd. 

  

og til sama 

    

   

gnir sjóðsins, 

r sjóðsins 

æra Í hana 

umsóknir um og ástæði 

  

ig og rekstur sjóðsins. 

0. 8 

Reikningar sjóðsins skulu end lurskoðaðir af tveim mönnum, er kosnir séu á 
3 J 

  

askilum. Sk endurskoð.     Dp reikningar sjóðsins síðan birtir á fyrsta 

almennum hreppsfundi ár hvert. 

    

28. april
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33 0. ør 
on 

28. apríl Að Hðnum 50 árum er þáverandi stjórn sjóðsins heimilt að breyta ski yulagsskrá 
i el + 

Þessari, Í samræmi við breytta tína. Þó má aldrei skerða höfuðstól sjóðsins né gera 

hann að eyðslteyri, og ætið skal sjóðurinn styrkja menntun barna og unglinga, og 

efia mannúðar- og menningarmál innan sveitarinnar, eins og gert er ráð fyrir í skipu- 
lagsskrá     t þessari, enda fáist á þeirri breytingu samþykki fjölmenns hreppsfundar og 
konungleg staðfesting. 

10. gr. 

Leita skal konungsstaðfeslingar á skipulagsskrá þessari. 

9 

  

  

” Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Jóns prófasts Gud- 

28. apríl mundssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra 28. apríl 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

7 GN Á 

SKIPULAGSSKRÁAÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóns prófasts Guðmundssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af frú Guðnýju Þorsteinsdóttur, ekkju séra Jóns Guð- 

    

mundssc fyrrum prófasts að Nesi í Norðfirði, og heitir „Minningarsjóður Jóns 

prófasts Guðmundssonar“ 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er 10000 — tíu þúsund krónur. Er sjóðurinn eign Háskóla 

Íslands og undir stjórn háskólaráðsins. 

3. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxta í bankavaxtabréfum, eða á annan jafntryggan hátt. 

    

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Það fé, sem sjóðnum kann að áskotnast 

jafir, áheit eða á annan hátt, leggist við höfuðstólinn. hluti vaxtanna leggist 

ið höfuðstólinn, þar til sjóðurinn er orðinn 50000 fimmtíu þúsund 

Eftir þann tima leggist ís hluti vaxtanna við höfuðstólinn, unz hann er 

nm 100000 eitt hundrað þúsund krónur, en að þeim tíma Hönum má verja 

  

öllum vöxtum sjóðsins á þann hátt, sem segir í 5. grein. 

5. gr. 

anna, sem ekki er lagður við höfuðstólinn, skal árlega varið til 

áskólanemendur, sem ekki hafa nægilegan fjárkost til að kosta sig 

ólann. Forgangsrétt til styrks úr sjóðnum hafa þeir stúdentar, sem 

Skorrastaðaprestakalli, þ. e. Neskaupstað og Norðfjarðarhreppi, þannig 

stvrkur úr sjóðnum verði eigi veittur öðrum, fyrr en allir stúdentar, búsettir á 

fyrrgreindu svæði, sem ekki geta kostað sig sjálfir við háskólann, hafa hlolið árlegan 

stvrk úr sjóðnum, eftir bvi sem tekjur sjóðsins hrökkva til. 

  

    
i     

  

6. gr. 

Reikningur sjóðsins skal birtur árlega í Arbók Háskólans. 

7. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar,
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4 

js arsjóð Þórarins Stefáns 35 

Eiríkssonar á i 

kirkjumåla ráðherra 13. maí 1958. 
Skipulagsskráin er þannig: 

  

mandalum af dóms- og 13. maí 

  

SKIPULAGSSKRÅA 

fvrir Minningarsjóð Þórarins Stefáns Eiríkssonar á Torfastöðum. 

    

        

  

>00.00 fimm hundruð krónur 

barnaskólanum í Reykholti, þ 

um fyrn efn "dan son okkar, en     
kal hann ávax »ykst af vöxtum (sbr. 6. gr.). gjöfum og áheitum. ÍS ( 2 

í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands 

   

  

" Torfastaðaprestaka 

presturinn ókvæntur, 

  

   
      
   

  

     
    
   

    
    

  

Tilgangur sjóð: 

fræðum og jafnframt að : 
x . 

ná með því, að veita bókav 

svsikinum sínum við fu 

áheyrilegum lestri, sýna snirtilegastan (sic) og skipulegast 

  

  

verkefnum sínum. svo 

eða þau, er k omi ið 
sóun 

ins 

  

    
skuli hljóta 

fæst samkomulac 
   

  

    

  

saman um, Í 

iðis tm Öni Ekkert 
íhlutun verðlaunanna nema það hafi að minnsta k 

reinum, hæstu fyrstu einkunn. 
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1938 

35 
mai 
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6. gr. 
    Årlega åvallt skal leggja 1% einn fjórða hluta vaxtanna við höfuðstól- 

inn, Hið annað vaxtanna gangi til verðlauna eftir þeim reglum, sem 7. gr, tekur fram. 

  

   

7. gr, 
Af beim 34 brem fjor ðu hlutum vaxtanna, sem árlega koma til útborgunar, 

samkvæmt 6. gr, má verja til bókaverðlauna allt að kr. 50.00 — fimmtiu krónum 
") sé 

  

aðeins um eitt fullnaðarprófsbarn að ræða, sem skari fram úr. En séu 
ati tvö, sem lítill eða enginn munur verði gerður á, má og veita önnur verðlaun. 

kringumstæðum má veita til verðlaunanna all að kr. 75.00 sjötíu og 
- Hiutfallið á milli fyrstu og annara verðlauna ákveður í hvert skipti 

    

n Finnist henni i eitthvert skipti, að ekkert fullnaðarprófsbarnanna hafi unnið til 
verðlaunanna þá | það sinn allir vextirnir við höfuðstólinn (sbr. 5. gr.) 

  

    

      

    

8. gr. 
] kemst útl unarhluti vaxtanna (34 hlutar þeirra) upp i kr. 100.60 — eitt 

hundrað krónur fram yfir hámark Þbókaverðlaunanna til fullnaðarprófs barns 
ða þar yfir, þá má veita ungmenni, karli eða konu, sem áður hefir tekið 

í við barnaskólann í Reykholti, námsstyrk við aðra skóla, héraðsskóla, 
skóla, kvennaskóla, menntaskóla eða háskóla, enda leggi hlutaðeigandi 

a um mikla ástundun og góð framför í ís- 
m (sjá 5. gr.), svo og siðferðisvottorð þeirra fyrir liðið skólaár. Náms. 

styrkur þessi má aldrei vera minni en kr. 100.00 eitt hundrað krónur í senn til 
sama nemanda, og aldrei meiri en sem svari hálfum námskostnaði hans hvert liðið 
skólaár. 

Verði 

um nemendum 

aldrei nema einum 

  

(barna) 

fullnada 
   

  

gagnfræ 

  

emandi fram vottorð viðkomandi kenna n 
, £ 
lenzkum fi 

      

á veita námsstyrk úr honum fleirum goml- 
í senn eftir framanskráðum reglum, Þó 
skólaárið. 

in úthlutar námsstvrkinn Á ce a degi ból Arð! sjá wnin tlniutar námsslyrkjunum á sama degi og bókaverðlaununum ( 

   

  

rinn þess megnugu 

frå Reykholtsbarn:      hvern skóla 

    

). ser.) 

9. gr. 
Verði barn eða ungmenni, sem fengið hefir áður verðlaun eða námsstyrk úr 

  

sjóðnum hjálparþurfi vegna veikinda eða sh 
1, BE má veita því sjúkrastvrk úr sj X 

  

a, svo að það geti ekki haldið áfram 
öónum, sem svari þeim námsstyrk, er ði fengið, enda sé það, vegna efnaskorts, þurfandi fyrir slíkan styrk og o 

    

10. gr 
vaxtahluti sá, sem Hl útborgunar á að falla (34 hlutar) verði 

i alls vid til verdlauna, nåmsstyrkja eda sjúkrastyrkja 
Ja því, sem umfram er til eflingar barnaskólanum í 

hans Í íslenzkum fræðum til styrktar, en þar næst 

    

        

      

11. 
jóðsins ber að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa 

2 sjóðsins, undirritaðan af stjórn sjóðsins. Sjóðsstjórninni ber enn- 
fyrir sjóðinn og færa í hana skipulagsskrána. verðlauna- 

  

í hana á 

  

ðabók frer 

  

og fundarsambykktir og annad, sem vardar hag og 
ekstur ögn á vorin skal reikningurinn með fylgiskjölum 

1 þá einnig kynnt aðstandendum barnanna.
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Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu árlega birtir í 35 

Lögbirtingablaðinu. 13. maí 

12. gr. 

Skipulagsskrá þessari má ekki breyta nema með samþykki stofnenda þessa minn- 

ingarsjóðs. 

13. 
Leita skal staðfestingar konungs á skipulag ;sskrá þessari. 

Torfastöðum í Biskupstungum, á síðasta vetrardag 1936. 

Sigurlaug Erlendsdóttir. Eiríkur Þ. Stefánsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Sjúkrasjóð Mývetninga“, útgefin á 36 

venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 18. maí 1938. 18. maí 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjúkrasjóð Mývetninga. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Mývetninga. Hann er stofn: iður árið 1912 af ung- 

mennafélaginu Mvvetningur með kr. 100.00 til minningar um látna félaga. Síðan 

hefir ungmennafé lagið aukið sjóðinn með nokkrum hluta árlegra tekna sinna. 

Minningargjafir um dána menn hafa sjóðnum borist að upphæð kr. 625.00. Árið 

1935 sam] þyki i hreppsfundur í Skútustaðahreppi, að til sjóðsins skyldu renna kr. 

2440.00, en það er meiri "at brunabótasjóðs hreppsins, sem honum féll på til 

eignar, er ný sunde slög um brunatryggingar gengu í gildi. Sjóðurinn er nú að upp- 

hæð kr. 4015.51, þar af kr. 1465.51 í sparisjóðsbók nr. 184 í Sparisjóði KR. Þ. í Húsa- 

vik og kr. 95) 50.00 i Innlånsdeild K. Þ. í Húsavík. 

9. gr 2. gr. 

Sjóðurinn er sameign hreppsbúa í Skútustaðahreppi, en hagnýta má hann þó 

aðeins á þann hátt, sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 

1. Að veita hjálp ungu og gömlu fólki í Skútustaðahreppi, er verður fyrir veik- 

indum, enda njóti það ekki slysabóta eða annarar slíkrar hjálpar úr opinber- 

um sjóðum á sama tíma. Við úthlutun styrks úr sjóðnum koma þessar ástæður 

til greina: Tæknisvitjanir, læknisaðgerðir, lyfjakaup, sjúkrahúsvist, langvar- 

andi lega í heimahúsum og vinnutjón. 

2. Að veita hjálp. ef þörf er á, konu, börnum eða öldruðum foreldrum hinna 

sjúku, hafi þau verið á þeirra framfæri. 

S
g
 4. gr. 

Við stofnfé sjóðsins skal árlega leggja að minnsta kosti helming ársvaxta. 

Minningargjafir skulu og ávallt leggjast við höfuðstólinn. Hinum helming ársvaxta 

og öllum öðrum tekjum má verja árlega til styrktar, ef mikil nauðsyn er á. Komi 

i
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36 

maí 

90 

það ár eða þau ár, að slík nauðsyn sé eigi fyrir hendi, skulu allir ársvextir og 

aðrar tekjur sjóðsins það ár gjast við höfuðstólinn. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Þegar hann er orðinn 10000 krónur má 

verja öllum ársvöxtum og öðrum árstekjum sjóðsins, að undanteknum minningar- 

sjöfum, til styrkveitinga samkvæmt skipulagsskránni, ef nauðsyn krefur 

   

5. gr. 

Tekjur sjóðsins, aðrar en vextir samkvæmt 4. gr., eru: Minningargjafir og aðrar 
gjafir, áheit, ágóði af samkomum og öðru, er hentugt þykir til fjáröflunar slíkum 
sjóði. 

  

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skal einn beirra kosinn af 

staðahrepps, annar af almennum sveitarfundi hreppsbúa og 

mennafélagi sveitarinnar. Sé ekkert ungmennafélag starfandi í hreppnum, skulu 
ungir menn frá 1530 ára að aldri ráða kosningu hins þriðja manns. Kosning í 
stjórn sjóðsins fer fram samtímis kosningu í hreppsnefnd og gildir sama tíma 

Skútu- 
af nno. dl UNS 

    

Tveir menn skulu og kosnir samtímis af almennum hreppsfundi til endurskoðunar 
reikninga sjóðsins. 

Á
 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skiptir sjálf með sér verkum. Hún hefir á hendi umsjón sjá 

ins og reikningshald og annast um að hann sé ávaxlaður á trvggum stað. Hún skal 
*innig hafa á hendi úthlutun úr sjóðnum, og bóka í þar til ætlaða bók allar ålvkt- 
anir, er starf hennar varða. Þar skal og innfæra aðalreikning sjóðsins fyrir ár hvert. 
Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram í desembermánuði ár hvert Reikningsár sjóðs- 
ins er almanaksárið. 

    

  

  

S. gr. 

Stjórn sjóðsins skal á ári hverju, meðan sjóðnum er mest þörf á að vaxa 
þess að geta Seen hlutverki sínu, leggja sig fram um að afla sjóðnum tekna 
jöfum, áheitum, frjálsum framlögum, samkomuásgóða eða öðru því líku. Skal 
ein slíkrar stan, og árangurs hennar árlega í gerðabók sjóðstjórnar. 

    sg < 

  

9. gr. 
Þeir, er óska styrks af sjóðnum, skulu fyrir lok nóvembermánaðar år hvert 

senda stjórninni beiðni um það. Þó má sjóðstjórnin veita styrk samkvæmt skipu- 
lagsskránni án þess umsókn hafi borizt frá styrkþurfa. 

Að 10 árum liðnum má þávera 

ef breyttir tímar krefjast brextinsa á 

eða síðar eigi lengur ástæða til að láta s. 

sem honum er afmarkað með skipulagsskrá þessari 

skyldast verkefni því, sem hann hefir nú. 

   
      

marki og á því sviði, 

veli:    sjóðnum sem allra 

Með skipulagsskrá þessari er úr gildi 

Mvvatnssveitar, dags. 31. okt. 1912. 

  

Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari
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Þannig samþykkt af sveitarstjórn Skúlustaðahrepps og stjórn Sjúkrasjóðs My- 36 

vatnssveitar og ungmennafélaginu Mývetningur. 18. maí 

Gautlöndum, 10. febrúar 1937. 

Jón Gauti Pétursson. Sigurður Einarsson. Páll Jónsson. 

Sigfús Hallgrímsson. Hermann Hjartarson. Jónas Helgason. 

Óskar Illugason. 

AUGLÝSING 37 
26. mai 

um breyting å sambykkt nr. 56 5. juni 1937, um lokunartima 

skósmíðavinnustofa í Reykjavík. 

2. grein, 1. mgr. orðist svo: 

Alla virka daga árs skal skósmíðavinnustofum lokað ekki síðar en kl. 6 sið- 

degis, nema föstudaga kl. 8 síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis 

næsta virkan dag. Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú greinir: 

2. grein, 4. mgr. orðist svo: 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka stofunum 

eigi síðar en kl. 1 síðdegis. Þó má jafnan vera opið til kl. 6 síðdegis laugardaginn 

fyrir hvítasunnu. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkur samkvæmt lögum nr. 

17 1. febr. 1986, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar Í stað og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 26. maí (938. 

Skúli Guðmundsson. 
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 38 
. . , . , 31. maí 

um veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar Hestamannafélagsins Fákur. 

  

1. gr. 

Veðfjárupphæðir greinast í 2 kr. 5 kr. og 10 kr., sem greiðast veðmálastofunni 
J oOo € o 

gegn afhendingu veðmiða. 
. 2. g1 

Veðjað er um það, hver hestur verður hlutskarpastur í hverjum flokki, svo og Í 

úrslitahlaupum. 
3. gr. 

Veðfjárupphæðum skal skipt þannig: 

a. 80% skal skipt hlutfallslega á þá upphæð, er veðjað hefir verið um, á þann 

hest, er vinnur. 

b. Afganginum (207) sé varið til reksturs kappreiðanna, viðhalds og umbóta á 

skeiðvelli félagsins og til reiðvegar Reykvíkinga. Tillagið tl reiðvegarins má 

þó aldrei vera minna en 10% af hagnaði félagsins af starfsemi þessari.
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38 4. gr. . 
31. maí Að hverju hlaupi loknu skulu veðmálin reiknuð út. Útkoman auglýst, og vinn- 

ingar borgaðir þegar í stað, gegn framvísun veðmiða. 

5. gr. 
Engin upphæð verður endurgreidd ef hestur hi 

og komi af þeim eða öðrum orsökum 
félagsins. 

   *vpur upp eða fer ekki af stað, 
kki Hl greina samk     væmt kappreiðareglum 

6. gr. 
Ef hlaup verður ógilt endurgreiðist veðfé aftur að frádregnum 920 

i. r. 
Vinningar útborgast aðeins í heilum krónum, og er ekki ábyrgzt, að innskot oOo > 

. Tx 20) 11 

sa
 

S €l 

fáist að fullu aftur. 

  

     Þeir, sem veðja, eru í einu sem öllu háðir kappreiðareglum fó 
dómnefndar t. d. þegar knapi er dæmdur úr leik missir hestur 
0. s. frv. 

  

   

Veðmiðar verða ekki innleystir sí 
því aðeins, að þeir séu með læsilegum tölum. 

10. gr. U 

Unglingar innan 18 ára tá ekki að veði 

  

11. gr. 
Reglugerd bessi gengur i gildi 1. juni næstkomandi og > 

      Reglugerd bessi er sett samkvæmt I m nr. 45 31, 
til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli 

  

Í dómsmálaráðuneytinn, 31. maí 1988. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson 

39 AUGLÝSING 
1. júní . i ogs - ; , sg 2. um breyting á samþykkt nr. 18 12 apríl 1921, um lokunartíma sölubúða 

í Vestmannaeyjakaupstað. 

I. mgr. 2. gr. samþykktar um lokun sölubúða í Vestmannaeyjum frá 192. april 
1921 orðist svo: 

  

Alla virka daga skal sölubúðum lokað eigi síðar en 
|, . opnaðar 

fvrr en kl. 9 árdegis, þó með beim undantekningum að á júní til 

k : í en kl. 
6 e. h. alla virka daga, að laugardegi undanskildum, en Þann dag skal þeim lokað 
eigi síðan en kl. 2 e. h. 

Brauðsöluhúðir skulu opnar alla virka daga frá kl. 9 í. h. 
sunnudögum frá kl. 9 f. h.til kl. 3 e. h. og frå kl, 6 e, h, til kl. 7 e. h. 

  

   öl. ágúst skulu þær opnadar eigi fyrr en kl. 9 årdegis og 7
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Samþy kkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 til 39 9 

í stað. Jafn 

  

frami eru úr gildi felldar samþykktir nr. 21 1. júní 

júlí 1936, um viðauka við samþykkt nr. 18 12. april 1921. 

  

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. júní 1956. 

Skúli Guðmundsson. 

Gunnl. EÉ. Briem. 

SJALDSKRÁ 40 
. júní 

vatnsveitu Dalvíkurþorps. 

I. er. 

Af öllum húsum á valnsveilusvæ inu, sem vatn nota, skal greiða vatnsskatt ár- 

lega. Skal skatturinn lagður á eftir virðingarverði húsanna til húsaskatts. Upphæð 

vatnsskattsins er þannig: 

  

     Íbúðarhús, sölub úðir og önnur 

Af húsum virtum upp t 5000 Kr. greiðist ........... ðe 

vfir — 5000 upp i 10000 greidist ............ 415 

10000 greivist ...s0eeeeeeeeeeeerenees 4 

enjulegra heimilisbarfa vegna at- 

d eftir samkomulagi vid hrepps- 

baðhús, þvottahús, iðnaðarfyrir- 

Af húsum þeim, sem nota vatn tl annara en v 

vinnu, sem í þeim er rekin, skal greiða aukagjald 

nefnd. Sömuleiðis fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, 

tæki, og til hverrar annar: 

  

r slíkrar nolkunar. 

  

Fyrir vatnssalerni greiðist 5 kr. og fyrir hvern slórgrip 4 kr. árlega og fyrir 

vatnshana utanhúss areiðisl Í kr. 
3. g 

skal greiða 20 aura fyrir hvert skippund fiskjar. 

kjötpækil skal greiða 10 aura fyrir hverja tunnu sildar 

og 20 aura fyrir hverja tunnu kjöts. 

      I. Fyrir vatn til fisk þvottar 

2. Fyrir vatn í sild lar-       

3. Fyrir vatn til skipa skal greiða 2 kr. við afhendingu fyrir smálestina, þó sé 

aldrei greitt minna í hvert skipti en 6 krónur fyrir fiskiskip og 15 krónur önn- 

ur skip, enda hefir enginn leyfi til þess að selja vatn eða gefa til skipa, nema 

valnsveitan sjálf. Vatnsvirkjari skal sjá um afhendingu vatns til skipa. 

4. gr. 

Gjold bessi getur hreppsnefndin hækkad eda lækkad eftir åstædum allt að 20%, 

þó má gjaldið aldrei fara fram ur 5%, af fasteignamatsverdi huseigna, er skatti bess- 

um eiga að svara. 
D. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts er 1. maí og 1. október ár hvert og greiðist helmingur 

skattsins á hvorum gjalddaga. Skalturinn greiðist í fyrsta sinn 1. júlí 1938, Hús- 

eigendur bera ábyrgð á grei sly vatnsskatts og må taka hann lågtaki. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vantalögum nr. 15 20. júní 1923 

til þess að öðlast gildi í. júlí 1938 og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaraðuneytið, 3. júní 1958. 

Skúli Guðmundsson. a 

Páll Pálmason.
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41 
8. júní 

34 

4 . 
SAMÞYKKT 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélae Miðdæla. 

1. gr. 

Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélag Miðdæla. Heimilt þess og varnarþing er 

á þingstað hreppsins, Nesodda. 

< 

JS
. sr. 

Markmið félagsins er, að auka laxveiði á félagssvæðinu og arð af henni með: 
1. Laxaklaki. 

2. Að reka laxveiði fyrir alla félagsmenn sameiginlega á einum stað eða Heirum 

ef henta þykir. 

3. gr. 

Félagið hefir umráð yfir öllum rétti til laxveiða i Midå, Tungå og Svalbardafossi 

og Hundadalsá í Miðdalahreppi í Dalasyslu. Félagsmenn eru ábúendur allra þeirra 

jarða, sem veiðiréttur fylgir, en þær eru þessar: 

Harrastaðir, Stóri-Skógur, Miðskógur, Kirkjuskógur, Kvennabrekka, Kringla, 

Svalbarð, Sauðafell, Erpstaðir, Þórólfsstaðir, Fellsendi, Gröf, Breiðabólsstaður, Hlíð- 

arlún, Skallhóll, Hundadalur fremri, Hundadalur neðri, Bær, Skörð, Hamraendar, 

Gilsbakki, Harðaból, Skógskot. 

d. gr. 

Veiðiaðferð og veiðitæki félagsmanna skal aðalfundur ákveða til eins eða fleiri 
ára Í senn, innan þeirra takmarka, sem lög mæla fyrir. 

5. gr. 
Félagsstjórninni er heimilt að leigja ár á félagssvæðinu eða hluta af þeim ein- 

stökum mönnum eða félögum ll stangarveiði, ef sýnilegt þykir að það sé hagur fyrir 

félagið. Þó má það leyfi eigi vera til lengri tíma en eins árs, nema lögmætur fundur 

samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði að slíkt veiðileyfi veði til umræða. 

Arður af slíkri veiði skiptist milli félagsmanna eftir arðskrá. 

  

6. gr. 

Nú tekur félagið upp sameiginlega veiði og ræður það þá mann sem stendur 

fyrir veiðinni. Hann nefnist veiðistjóri. Veiðistjóri annast um framkvæmdir félags- 

veiðinnar. Ræður hann menn sér til aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um verkun og 

sölu á veiðinni, og færir alla reikninga þar að lútandi. Allt í samræmi við télags- 
stjórn. 

7. gr. 

Til þess að auka laxveiðina skal félagið selja svo mörg laxaseiði í árnar, sem 

ástæður leyfa, og eigi minna en 50 seiði fyrir hvern lax sem veiðist á félagssvæðinu. 

Kostnaði við það skal jafna á félagsmenn eftir þeim hlutföllum sem arðskrá té- 

lagsins til tekur. 

ð. gr. 

Stjórnina skipa 3 menn: formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir 

á aðalfundi til þriggja ára Í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: Formaður 

gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir tvö ár. Síðan helzt 

sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema 

lögmæt forföll hamli, eða hann hafi verið þrjú ár í stjórn samfleytt.
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Að jafnlöngum tíma liðnum er hann skyldur að taka við kosningu. 41 

Formaður skal kosinn á aðalfundi ár hvert. 8. júní 

9. gr. 

Stjórnin hefir á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins mili aðal- 

funda. Hún ræður starfsmenn og gerir við þá samninga um kaup og önnur kjör, 

enda samþykki lögmætur félagsfundur þá samninga. Hún hefir eftirlit með því að 

samþykkt félagsins sé hlýtt og má ráða menn sér til aðstoðar. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefir yfirumsjón með störfum fé- 

lagsins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. 

  

10. gr. 

Aðalfund heldur félagið í febrúar eða marz ár hvert. Aðalfundur er lögmætur: 

a. Ef hann er boðaður skriflega með minnst þriggja daga fyrirvara og sé fundar- 

efnis getið í fundarboði. 

b. Sé % félagsmanna og meiri hluti stjórnar mættur á fundinum. 

Nú er aðalfundur ekki lögmætur og skal þá boða til hans á ný með minnst þriggja 

yr er þá fundurinn ávallt lögmætur. Á aðalfundi skýrir stjórnin 

agsins á Hönu starfsári, legs gur og áætlun um slarfsemi 

þess á næsta ári. Þar leggur bún og fram endi loðað reikninga félagsins og úr- 

skurðar fundurinn um þá. Aðalfundur kýs stjórn og tvo endurskoðendur félagsreikn- 

  

           

Hann ákveður um laun stjórnar. 
Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum nema um breytingar á samþykktum 

sé að ræða eða félagsslit. 

11. gr. 

gsfund heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða ef 14 félagsmanna 

æskir þess og tilgreinir fundarelni. 

Í 

    

gjalda félagsmanna er Reikningsár ins el 

2 og lagðir þar fram endur- 20. okt. ár hvert. Reikningar sk 

skoðaðir til úrskurðar. 
   

13. gr 

  

Ardi af sameiginle 

    

og aðrar tekjur, svo og öllum gjöldum er af starfsemi 

hess leiða, skal skipt n nenn samkvæmt arðskrá, sem lögmætur fundur 
I 

oOo 

samþykkir og undirrituð er al ís félags 

Gildir hún ll 5 ára í senn. Náis 

   anna. 

>kki samkomulag um nýja arðskrá að þeim 

Líma liðnum, gildir gamla arðskráin áfram. 

13. gr. fyr en eftir aðalfund, enda sé tekjuat-     191 agsins. Verði útgjöld meiri en tekjur skal jafna þeim niður 

á félagsmenn eftir þeim hlutföllum sem arðskrá t ákveður. 

15. gr. 

Brot gegn sambykkt þessari varða sektum allt að 500 kr. og veiði eða andvirði 

hennar gerð upptæk og renni í félagssjóð. 

  

Lögum þessum verður ekki breytt félagsmanna á aðalfundi samþykki 

breytinguna
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41 17. gr. 
8. júní Félaginu má slíta ef ?% félagsmanna samþykkja það. Eignir, sem félagið kann Ei 

Á þá að eiga, skiptast milli félagsmanna samkvæmt arðskrá. sama hátt skulu félags- 

menn greiða skuldir félagsins, ef einhverjar eru. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- 
og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, $. júní 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

42 ARÐSKRÁ OG GJALDSKRÁ 

" fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Miðdæla. 

Bæjanöfn: Arður og gjöld. 

Harrastaðir ........00 19,5% 

Stóri-Skógur, Skógskot 0... . 2,0 

Midskoågur sas veere 3,5 

Kirkjuskégur ......00..0.0 0. . 0,5 

Kvennabrekka 20.00.0000 1,2 

Kringla 222220 rrene 0,3 

Svalbard sees ennen renee 1,5 

Satiðafell ......00 12,5 

Eppstaðir .......... ennen eneret 0,4 

Þórólfsstaðir ....00.0.0 3,0 

Fellsendi .........0.. 0 1,0 

Grof suser enes 3,0 

Breiðabólsstaður .......000. 0. 2,5 

Hlíðartún .........000. 0. 2,6 

Skallhóll suse ennen eve enkne 3,0 

Hundadalur fremri ......... 5,0 

Hundadalur neðri ........0.0 1,0 

Bær suse ener nenee 2,0 

Skåørd sneen ennen eres 8,5 

Hamraendar .......000.0 00 5,0 

Snóksdalur, Gilsbakki ......0.0.00 0 15,5 

Harðarból .........0.0. 000 6,5 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1939, um 

Íax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júní 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir 

sonar, söngstjóra og söngfrömuðs á Akureyri“ 

ðherra 8. Júní 

ningar sjóð Magnúsar Einars- 43 

á venjulegan hátt ad man- 8, júní        
   

datum af dóms- og kirkjumálar 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Magnúsar Einarssonar söngstjóra og söngfrömuðs 

á Akureyri. 

l. gr. 

Sjóðurinn heitir „Magnúsar Einarssonar 

ingar um Magnús Einarsson, söngstjóra og 

Stofnfé hans er gjöf frá nokkrum Gevsismönnum. kr. 6Ð.00. 

og er stofnaður til min 

   sår ”Omud. 

    

Tekjur sjóðsins eru 10% af nettótek hvers söngmóts, er söngfélagið „Hekla“ 

heldur. Þar að auki veitir sjóðurinn móttöku gjöfum og áheitum, er honum kunna 
að áskotnast. 

  

    

       

      

Sjóður þessi skal standa undir stjórn 

í útibúi Landsbankans á Akureyri, og sk 

inn, unz sjóðurinn er orðinn að upph: 

Heimilt er að gevma sjóðinn i skuldabréfum trvggðium 

agsins söongfél      

  

        

   

  

  

     
Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 5090.00, sbr. 3. „ er stjórn sönglélagsins 

„Hekla“ heimilt að ráðstafa allt að helmingi árlegra vaxta, Ul sí i 

Nordlendingafjérdungi binum forna, til styrktar sångkennslu     anna, sem Í söngfélaginu eru, söngsljóraná ns, 

o. fl. er lýtur að sömu átt. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 

heimilt að ráðstafa *%% af árlegum vöxtum sjóðsi 

hann er orðinn kr. 206000.00 að upphæð, má stjórnin úthluta 

sömu menningarmála og að framan er skráð. Yrði sjóðurinn megnugur þess, að 

stjórnin teldi fært að styrkja söngfélö sem í sambanc 

söngskálum til æfinga, er henni heimilt að veita styrk til þess. Þó má aldrei skerða 

höfuðstólinn, fyr en hann er orðinn kr. 30000.00, og aldrei má skerða hann meira, 

ef hann nær þeirri upphæð, en að ávallt séu liggjandi í honum kr. 20000.09. 

; 1 
eða fyrir Í 

stjórninni 

  

    I sama 

  

« , 
Og Í     

  

  

    linu eru, til að koma upp 

  

  

9. ST. 

Sióðnum skal stjórnað af stjórn söngfélagsins „Hekla“ og haldi serðabók 

  

og færi í hana skipulagsskrána, umsóknir um styrk úr sjóðnum, stvrkv eitingar og 

ástæður fyrir hverri þeirra, fundarsamþykktir og annað, sem varðar hag og rekst 5 

  

sjóðsins. 

SLjórnin færi ennfremur bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld og færi 

í hana ársreikning sjóðsins. Reikningsár sjóðsins sé almanaksárið og skal sjóðs- 

stjórnin hafa gert ársreikning sjóðsins og hafa lagt hann fram á fundi söngfélass- 

ms „Hekia“ eigi "en 15. marz ár hvert. 
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43 6. gr. 

8. jåni Endurskodbun á teikningum sjóðsins hafa endurskoðendur söngfélagsins 

„Hekla“ á hendi. Verði sjóðurinn afhentur bæjarstjóra, bæjarfógeta og sóknarpresti 

Áákureyrarkaupstaðar (sbr. 7. gr) skulu reikningar sjóðsins endurskoðaðir af end- 

urskoðendum bæjarreikninga Akureyrarkaupstaðar meðan sjóðurinn er í höndum 

framanritaðra embættismanna. 

Í. gr. 
Leggist söngfélagið „Hekla“ niður eða hætti störfum, skal stjórn þess afhenda 

bæjarstjóra, bæjarfógeta og sóknarpresti Akureyrarkaupstaðar sjóðinn til varð- 

veizlu samkvæmt skipulagsskrá þessari, en fari svo, að nýtt samband kórfélaga í 

Norðlendingafjórðungi rísi upp aftur og verði starfrækt með svipuðu fyrirkomu- 

lagi og að framan getur, ber þessum mönnum að afhenda stjórn þess félags sjóð- 

inn til fullra umráða, þó að því áskildu, að það félag skuldbindi sig í einu og öllu 

að fara með sjóðinn samkvæmt þessari skipulagsskrá, og kæmi það fyrir að þetta 

félag leystist upp eða hætti störfum, er stjórn þess skylt að skila sjóðnum í hendur 

sömu manna, sem þá verða að ábyrgjast hann og ráðstafa honum samkvæmt skipu- 

lagsskrá þessari. 

Ge
 

8. g1 

Þá er teikningar sjóðsins hafa verið endurskoðaðir og samþykktir á fundi 

söngfélagsins „Hekla“, skulu þeir birtir í víðlesnu dagblaði, útgefnu á Akureyri. 

9. gr. 

Verja má nokkru fé úr sjóðnum samkvæmt 8. gr. félagslaganna, til skápsmíðar 

eða annars umbúnaðar um fánann, ef hann yrði afhentur Akureyrarbæ til geymslu. 

44 REGLUGERÐ 
10. júni 

um holræsi og holræsagjald fyrir Ólafsfjarðarkauptún. 

Í. gr. 

Þar sem hreppsnefnd hefir látið leggja holræsi í gölu, vegi eða á opnu svæði, 

er hverjum fr ir skvilt að leggja á sinn kostnað, eftir því sem nánar verður 

ákveðið, ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Ef maður van- 

rækir að leggja ræsi á hæfilegum fresti, er hreppsnefnd tiltekur, skal verkið unnið 

á hans kostnað. 

bø
 

gt. 

Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra oddvita, eða 

þeim, sem hreppsnefnd felur umsjón með lagningu holræsa um kauptúnið, frá því 
og fá samþykki þar til. Skal allt sem skólplögnum utan- og innanhúss tilheyrir 
ákveðið í samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjón með verkinu og 

" húseiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, er að tilhögun og lagn- 

ingu ræsanna stur. 

Engir mega leggja eða ganga frá skólpræsum, sem standa í sambandi við hol- 

ræsanet kauptúnsins, nema hreppsnefnd hafi viðurkennt þá færa til þess starfa. 

3. gr. 

Holræsagjald skal greiða árlega af öllum húsum, sem standa við götu, veg eða 
opið svæði, sem holræsi hefir verið lagt í. Skal gjaldið lagt á eftir fasteignamats- 
verði, sem hér segir:
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Af húsum virtum allt að 2000 krónur greiðist 16 krónur 44 

2000 3000 8%. 10. júní 

3000— 5000 7 

5000 7000 6 

1000—-10000 5 

yfir 10000 4- 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt að 20%. 

4. gr. 

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og ber hann ábyrgð á greiðslu þess. 

Gjaldið hefir lögtaksrétt og er það tryggt með lögveðrétti í lóð og mannvirkjum 

lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers- 

konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er 1. október 

en kostnaður við lagningu holræsa greiðist að lögn lokinni. 

0. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að 200 krónum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögregiu- 

mál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 1923 til þess að 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. júní 1988. 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

GJALDSKRÁ 45 
ss . A „ps , 10. júni 

fyrir vatnsveitu Ólafsfjarðarkauptúns. ? 

1. gr. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem vatn er lagt í, skal greiða vatnsskatt 

árlega. Skal skatturinn lagður á eftir fasteignamatsverði húsanna og tölu fjölskvldna 

í hverju íbúðarhúsi sem hér segir: 

I. FLOKKUR 
Íbúðarhús, sölubúðir og önnur slík hús: 

Af húsum virtum allt að 2000 krónur greiðist 3  % 

2000 3000 4 

3000 5000 3 

5000 7000 å 

1000—-10000 2 

yfir — 10000 2 

bå skal vatnsskattur aldrei vera lægri en 10 krånur af hverju ibådarhusi. Ef 

tvær fjölskyldur eða fleiri búa í sama húsi skal vatnsskatturinn at því húsi vera 

minnst Í0 krónur á hverja fjölskyldu.
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45 Ii. FLOKKUR 
10. júní Af húsum þeim, sem nola vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, 

atvinnu, sem í þeim er rekin, skal greiða aukagjald eftir samkomulagi við hrepps- 

s fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, baðhús, þvottahús, iðnaðarfyrir- 

vegna 

  

nefnd. Sömulei 

tæki og til hverrar annarar slíkrar notkunar. 

Fyrir valnssalerni greiðist 2 krónur árlega. Fyrir hvern nautgrip í fjósi frá- 

skildu íbúðarhúsi 4 krónur, en 2 krónur fyrir hvern nautgrip í fjósi áföstu við íbúð- 

Fyrir hest greiðist 2 krónur. 

  

2 Gu «« $ 

  

r. 
I. Fyrir vatn til fiskbvottar skal greida 12 aura fyrir hvert skippund fi 

2. Fyrir vatn i sildar- eda kjötpækil skal greiða 5 aura fyrir hverja tunnu síldar 

og 10 aura fyrir hverja tunnu kjöts. 

#. Fyrir valn til skipa skal greiða 2 krónur fyrir hvert tonn eða hluta úr tonni, 

og greiðist vatnið strax við valnstöku. 

ð. Er. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt að 

200. Þó má gjaldið aldrei fara fram úr 67. (5 af þúsundi) af fasteignamatsverði hús- 

eigna, er skatti þessum eiga að svara. 

  

4. gr. 

Gjalddagi valasskatis er 1. október ár hvert. Húseigendur bera ábyrgð á greiðslu 

  

taka hann lögtaki. valnsskatts og n 

5. gr. 

er úr gildi felld gjaldskrá vatnsveitu Ólafsfjarðarkaup- 

tist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 19 1923 til þess 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

  

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. júní 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

46 GJALDSKRÁ 
29. marz 

fyrir sjóveitu Vestmannaevjakaupstaðar. 

1. gr. 

sjó til fiskþvotta skal vera eins og hér segir, miðað við 100 kg af fiski:    

  

    

  

   

Al öum fiski (þurtfiski) greiðist 16 aurar. 

Af fverkuðum fiski (saltfiski) greiðist 8 aurar. 

AF kut (blautfiski) greiðist 4 aurar. 

G af <i greiðist aðeins af físki, sem er settur í kassa í landi. 

  

) yn 
a. ST. 

ddaga um leið og fiskur er fluttur út eða tl annara 

  

hafna innanlands.
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3. gr. 

Sjóveitugjald þetta greiðist á skrifstofu hafnarsjóðs um leið og greitt er vöru- 
Idsins 

  

gjald af fiski útfluttum úr kaupstaðnum og skal kvittað fyrir greiðslu 

á farmskírteini. Fisk má ekki afgreiða til útflutnings eða annara hafna innanlands 

fyrri en gjaldið hefir verið greitt. 
4. gr. 

Endurgjald fyrir sjå til véla skal vera 15 aurar fyrir hverja smálest sjávar. 

arnar eiga. Gjald 

kvæmt þessari grein skal greitt fyrir sjónotkun Írá 1. janúar 1935, og skal 

áætlað, miðað við þá er sem verður, eftir að mælarnir eru tek i 

Gjalddagar á vélagjaldinu skulu vera í lok hvers mánaðar, og skal 

  Skulu mælar settir upp á leiðslurnar á kostnað Þeirra, sem v 

  

      
á skrifstofu hafnarsjóðs. 

5. gr. 

Fyrir sjó til salerna og baða skal greiða 20 krónur árlega, sem greiðast skulu 

i. október. 

  

veði í húseign Þeirri, 

  

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þe 

sem sjónolkunin fer fram í, næstu tvö ár 

    

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. 

8. gr. 

Með gjaldskrá þessari er úr gildi numin gjaldskrá fyrir sjóveituna frá 24. apríl 

1936, nr. 27. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt lögum Í 

veitu í Vestmannaeyjum, tl að öðlast gildi 1. april 1988, 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

3. sept, 1951, um sjó- 

irtist til eftirbreytni 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29, marz 1958. 

Hermann Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkauptún frá 7. desember 1935. 

Í 94. gr. b-lið falli burt síðari málsliðurinn: „Þó ekki meira á ári en Í 

  

fyrir hverja smálest.“ 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 

ess að öðlast þegar gidi, og birtist tl eftirbreytni 
1: 

    

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, í. apríl 1958. 

Skúli Guðmundsson. 

Páli Pálmason. 

1938 

46 
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ERINDISBRÉF 

fyrir aukaprestana í Dómkirkjusöfnuðinum. 

Með bréfi dags. 13. þ. m. hefir dóms- og kirkjumálaráðherra falið mér að útbúa 
erindisbréf það, er hér fer á eftir og gert er í samráði við hina föstu presta og sókn- 
arnefnd dómkirkjusafnaðarins. 

1. gr. 
Aukaprestar þeir, sem kallaðir hafa verið til að inna af hendi kirkjulegt starf í 

dómkirkjusöfnuðinum, samkvæmt heimild í fjárlögum fyrir 1938, 22, XXVI, eru fyrst 
og fremst kallaðir til að vera hinum skipuðu sóknarprestum (dómkirkjupresti og 
öðrum presti til aðstoðar í starfi þeirra innan safnaðarins. 

Ber dómkirkjupresti að kynna þá fyrir söfnuðinum með innsetningu og fyrirbæn, 
svo sem venja er til. 

< sø
 

. gr. 
Hvorum aukapresti um sig er jafnframt ætlað ákveðið umdæmi, sem sérstakur 

verkahringur hans í úthverfum sóknarinnar, annað austanvert við bæinn, hitt sunn- 
an og vestanvert við hann. 

a. Hið sérstaka umdæmi austanbæjar aukaprests er öll byggðin frá Rauðará rstig 
inn að Elliðaám, svo og sá hluti sóknarinnar, sem liggur innan Öskjuhlíðar og sunn- 
an Elliðaánna. 

b. Hið sérstaka umdæmi vestanbæjar aukaprests er öll byggðin í suðvesturhluta 
sóknarinnar frá Sólvallagötu sunnanmegin götu (og áframhaldi hennar vestur að 
sjó), suður að Skerjafirði, ásamt Seltjarnarnesi öllu. 

I g: 

3. gr. 
Innan þessara umdæma er aukaprestunum skylt að halda uppi guðsþjónustum 

að forfallalausu alla sunnu- og helgidaga ársins, að inna af hendi þau aukaverk, sem 
um er beðið, og vinna í samráði við hina föstu presta og sóknarnefnd að hverri 
kirkjulegri og kristilegri starfsemi, sem telst til hlutverks sérhvers kristins kenni- 
manns og sálusorgara og miðar að eflingu guðs ríkis innan umdæmis þeirra hvors 
um sig 

4. gr. 
Starfi aukaprestanna hvors í sínu umdæmi skal þannig hagað, að meðfram sé 

unnið að því að þar myndist sjálfstæðar sóknir með sérstökum sóknarkirkjum, þar 
sem reglulegar guðsþjónustur fari fram og kirkjulegar helgi-athafnir verði um hönd 
hafðar. 

5. gr. 
Heimilt er öllum meðlimum dómkirkjusafnaðarins að kalla aukaprestana til 

kirkjulegra aukaverka og aukaprestunum heimilt að vinna öll slík prestsverk innan 
safnaðarins fyrir hvern þann, er þess óskar. 

6. gr. 
Aukaprestunum er einnig skylt að leysa af hendi öll þau embættisverk, sem sókn- 

arprestar dómkirkjusafnaðarins kynnu að fela þeim og eins í forföllum þeirra eða 
fjarveru um stundarsakir að halda uppi starfi þeirra. 

7. gr. 
Meðan kirkjum hefir ekki verið fjölgað í Reykjavíkurdómkirkjuprestakalli, eru 

aukaprestunum heimil afnot dómkirkjunnar til hvers konar guðsþjónustuhalds og til
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framkvæmdar prestsverka, sem óskað er, að fari fram í kirkju eða eiga að fara þar 

fram, en þó ávallt eftir fullu samkomulagi við hina föstu presta dómkirkjunnar og 

eftir að kirkjuhaldara hefir verið gert aðvart um það með nægilegum fyrirvara. 

8. gr. 

Til sérhverrar frjálsar kirkjulegrar starfsemi, hvar og hvenær sem er innan 

dómkirkjusafnaðarins, hafa aukaprestarnir með öllu óbundnar hendur. 

9 gr. 

Aukaprestarnir taka árlega manntal í þeim hluta umdæma sinna, sen liggja utan 

kaupstaðarins og bæjar-manntalið því leiðir hjá sér. 

10. gr. 

Aukaprestar bera alla ábyrgð á öllum prestsverkum, sem þeir framkvæma, svo 

og á Öllu starfi sínu, er þeir vinna á eigið eindæmi, hvort heldur er innan hins sér- 

slaka verkahrings þeirra eða annarsstaðar innan safnaðarins. 

11. gr. 

Um öll þau mál, varðandi starf aukaprestanna, sem vala kunna að vera undir- 

orpin, ber þeim að ráðfæra sig við dómkirkjuprest áður en til framkvæmda kemur. 

12. gr 

Aukaprestarnir eiga sæti á héraðsfundi prófastsdæmisins með fullum atkvæðis- 

rétti eins og aðrir prestar héraðsins. 

13. gr. 

Aukaprestunum er og heimilt að sitja fundi sóknarnefndar dómkirkjusafnaðar- 

ins, eins og hinum föslu prestum við dómkirkjuna, unz sérstakar sóknarnefndir hafa 

verið skipaðar fyrir umdæmi þeirra. En ekki hafa þeir atkvæðisrétt á þeim fundum. 

14. gr. 

Aukaprestunum er gert að skyldu, hvorum um sig, að halda bók yfir þau prests- 

verk, sem þeir vinna hvar sem er innan safnaðarins og að innfæra þau síðan, í lok 

hvers mánaðar, í aðalprestsþjónustubók prestakallsins hjá dómkirkjuprestinum, sem 

einum ber að gefa vottorð, sem um er beðið eða útskriftir úr embættisbókum presta- 

kallsins. 

15. gr. 

Í lok hvers árs er aukaprestunum skylt að senda dómkirkjupresti skýrslu um 

guðsþjónustuflutning þeirra á umliðnu ári og um starfsemi þeirra allsyfir. 

Biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 29. apríl 1938. 

Jón Helgason. 

1938 
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29, april
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49 SAMÞYKKT 
8. júní 

- 
fyrir Fiskræktar- og veidifélag Årnes singa. 

  

Hélag Árnesinga, skammstafað F. V. Á. 

  

Og Varnari 

    

   
    

   

sem land í eiga að fiskihverfi Ölfusár, og eru 

   

  

áleiga, Lágar, Hraunshóll, Flóagafl, Halls- 
] I og I, Arnarbæli, Auðsholti og hjål,, 

Kotferja, Stóra-Sandvík I og II, Eyði-Sandvík, Björk, 

    

Dørust aðir 

  

   
        

      

    

       

   

sær, Selfoss I, II og HI, Hellir og Fossnes, 

  

ir í og TT, Nordurkot, Midengi, Bildsfell, Tunga, Åsgardur, 

í Hraunkot, Stóra-Ármót, Snæfoksstaðir, 
allandi, Stóru-Reykir, Litlu-Reykir, Arnarbæli 1 og IL 

og ll, Oddgeirshólar, Höfði, Austurkot, Hjálmholt, 
'atnsnes, Hainrar Í og TI, Utverk, Midbyli, Fjall Í og 

arås, Ds sholt Ttil IV, Höfði, Hvítárholt, Bræðra- 
Krókur, Borgarholt, Borgarholts- 

sstaðir, Drumboddsstaðir, Einiholt, 
Brattholt, Tungufell, Jaðar. 

1astaðir, Þórisstaðir, Reykjanes, 
vkir, Böðmóðsstaðir, Efri-Reykir, 

  

lir, Brautarhóll, Stóra-Fljót, Fell, 

"jörn, Brekka. 

Miðhús, Úthlíð. 

  

Áusturhlíð, Stritla. 

Snússa, Et fra-Sel, Syðra-Se 

, Högi tastaðir, Ós, Re ki: ad: us- 

Kluftir, Flúðir. 

Ei vík sbhakki, Ósabakki, Syðra- 

sandlækjarkot, Skarð. NN 

;, Sólheimar, Laxárdalu 

1, 

    

á félagssvæðinu sem arðmesta með því 

b aðferðir, 
c) veiðivargi, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt 

4. gr. 
sja ár á félagssvæðinu, eða hlula af þeim. ein- 

stk l stangarveiði, ef sýnilegt þykir, að það sé 2agur 

 



  

fyrir félagið. Þó má það leyfi eigi vera ti 1 en fimm ára Í senn, nema 

lögmætur fundur samþykki, og tekið hafi verið fram í fundarboði, að slík veiðileyfi 

ð i isendur, sem hafa stundað stangarveiði fyrir land- yrði til umræðu. Þó skulu í 

areign sinni, og notfæra sér hana framvegis á sama hátt, hafa for- 

  

   

  

sangsrétt bl ve andareign sinni. 

Félagssljórn að reka lax- og silungsveiði fyrir alla félagsmenn 

sameiginlega á einum stað fleirum ef hentara þykir 

Ái . .. 

Oheim     völnum á félagssvæðinu nema með 

sérstöku og 

  

g þar tekið fram um veiðitíma og 

veiðitæki og 

  

sem félagsstjórn velur í samráði við 

Á það, að klekja út minnst 100 seiðum 
ið rekur loxak 

Leggi: 50    
Æðsta vald í öllum félagsmálum hefir aðalfundur. Hann skal haldinn ár hvert 

fyrir lok febrúarmánaðar. Til aukafundanr ur félagsstjórnin kvatt, þegar henni 

þykir þess þörf. Skylt er il aukafundar, ef %, félagsmanna 

krefst þess skriltleg f lur er lögmætur, ef 2% félagsmanna 

eru á fundi eða hafa getið öðrum, sem þar mæta, skriflegt umboð til þess að mæta 

fyrir sig. 
Á fundum ræður 

fyrir um aukinn 

unda skal 

tekinni tilky mmningu 

  

stjórninni að kvef 

     og er€ adarefni. 

    

. 

Sa úrslitum mála, nema þar, sem samþykkt þessi 

      

       

  

tilkynningu til hvers félagsmanns eða tvi- 

ílfs mánaðar fyrirvara 
  

þessi mál í þeirri röð, sem hér segir: 

;g framkvæmdum á liðnu ári. 

sins fyrir Jiðið almanaksár með athugasemdum 

endurskoðenda 

3. Kosið í stjórn 

4. Kosinn Í 

ð rnin 

starfsári. 

aðalmenn og varamenn. 

til tveggja ára og annar tl vara. 

sinum um rekstur félagsins á næsta 

  

5. Stjó 

  

6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem upp kunna að verða borin. 

9. gr. 

á samþykktum þessum þarf % atkvæða á lögmæt- 

félaginu þarf álvktun um það að hafa verið sam- 

í röð með eigi færri en % atkvæða. Ef fundur 

i til fundar á ný innan þriggja 

fundar sé kvatt á ny vegna þess, 

i til þess, að hann væri lógmælur. 

þess, hve margir mæta á honum. 

  

   
    

      

x ry 
verður ekki löen 

vikna 

i ;kktir oråréttar og stutta skyrslu 

Fundargerðir skulu lesnar upp í fundarlok 
9 

Zi
 

Á 
a
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og bornar undir atkv. Skulu þær síðan 
< 

1 viðstöddum stjórnarmönnum. 

  

af fundarstjóra, skrifara og 

il. ør Il. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð 7 mönnum og % varamönnum, Og skal jafnan 1 OD 

4 
ðum: 1. Ölfus- 

pu og Grims- 

aðalstjórnarnefndarmaður, að minnsta       
hreppur. 2. Sandvíkurhreppur og Eyrarbakki. 3. aungerðishre 

    

nes. 4. Gnúpverja- og Hrunamannahreppur og Skeið. 5. Biskupstungur og Lanug- 
ardalur. Varamaður gengur til fulls í stjórnina ef aðalmaður deyr siða víkur úr 
stjórninni á löglegan hátt, áður en kjörlími hans er Hðinn. Varastjórnarmenn taka 

  

í stjórninni í þeirri röð, að fyrstur kemur sá, sem kosinn var með flestum at- J é . 

kvæðum, o. s. frv. 

Stjórn félagsins, aðalmenn og varan renn, skulu kosnir til þriggja ára í senn, 
og ganga þeir úr stjórninni á víxl, fyrsta árið 1, annað árið 2 samkv. hlutkesti, 
og síðan eftir aldri í stjórninni. 

I 
Enginn félagsmaður getur skorazt undan kosnin 11 i s"Uern félagsins nema um 

jafnmörg ár og hann hefir áð inni 
urkjósa hann 

Stjórnin skiptir sjálf með sér 
til funda og stjórnar 

stjórnarmanna er á func 

Í stjórninni. Með samþykki hans má end- 

  

eins árs í senn. Formaður kveður 
n. Stjórna 

ú rslitum itkvæda, en séu bau jofn, ræd- 
ur atkvæði formanns. Allar fundargerðir stjórnarinnar skulu ritadar i serðabók, 
og skrifa viðstaddir stjórnarmenn undi ' 

     lögmætur ef meir en helmingur 
fl at 

  

   
Félagsstjórnin öllum fó mil félagsfunda, sér um fram- 

kvæmdir fyrir félagið, held kveður tl félagstunda ur reikninga 
Félagsstjórnin ! 

  

157 
tit heimild og gellur skuldbundið 

sg eignir þess með álvktunum það o 

  

   

    

  

   

    

   

  

Arði af starfsemi 

sem lögmætur fundur sambykk 

kveðið að hún skuli gild 

Skrå að þeim tíma lidnum, gil: 

lAgSINS 

  

félagsmenn samkvæmt arðskrá, 

ára Í sei       , nema fyrirfram sé 
    , æla 

um skemmri 

I: 

samkomulag um nyja arð- 
          

Félagsmenn greiða kost falli og þeir 
taka arð. 

Brot á samþykkt þessari v: 

hennar gerð upptæk og renni í fé 
frá 100.1000 kr. og veiði eða andvirði 

    

    
Nú 

niður å 

að eiga skula afhentar 

sli sé bad i skuld umfræam skal jafna henni 
li i 6 sid kynni 

veiði- 

   
g er stofnað aftur á sama svæði. 

    
féla 

| þessi staðestist 25. Júní 1939 til 
hesa gildi þegar í Þeim, sem hlut 
eiga 

  

Átvinnu- og sængöngumálaráðuneylið, 8. júní 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason



REGLUGERÐ 

um gjaldeyrisverzlun o. fl. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 73, 31. des. 1937, er hér með sett eftirfarandi 

reglugerð um gjaldeyrisverzlun o. fl 

I. KAFLI 

Um gjaldeyrisverzlunina. 

I. gr. 

Landsbanki Íslands og Vtvegsbanki Íslands h.f. hafa einkarétt til þess að verzla 

| með erlendan gjaldeyri og því er öllum þeim, sem eiga eða eignas erlendan gjald- 

eyrir, skylt að selja hann til nefndra banka, útibúa eða gjaldeyrisskiptistöðva þeirra, 

með þeim undantekningum, sem ræðir um í 2. og 3. gr. eða leiða at fyrirmælum 

þeirra greina, og óheimilt að kaupa erlendan gjaldeyri af öðrum en nefndum bönk- 

um, með þeim undantekningum, sem ræðir um í 2. og 3. gr. eða leiða at fyrirmælum 

þeirra greina. 
Að selja erlendan gjaldeyri er að láta hann af hendi fyrir íslenzkan gjaldeyri 

eða aðra greiðslu, í hverju sem er fólgin. en að kaupa erlendan gjaldeyri er að 

fá hann fyrir íslenzkan gjaldeyri eða aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er. 

Til gjaldeyris telst myntaðir peningar, peningaseðlar, ávísanir, víxlar, skulda- 

bréf og önnur verðbréf og skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu í peningum. 

Þegar nefndir bankar, útibú eða gjaldeyrisskiptistöðvar þeirra, taka á móti er- 

lendum peningum gegn greiðslu í íslenzkum peningum, skal fara eftir skráðu 

kaupgengi. 
2. gr. 

Fyrirmæli 1. mgr. Í. gr. reglugerdar bessarar, sbr. åkvædi 2., 3. og 4, mgr. sömu 

greinar, taka að því leyti til erlends gjaldeyris, sem hér búsettir menn og hérlend 

félög og aðrar ópersónule f ir eiga eða eignast erlendis, að þessum aðiljum 

er óheimilt að selja benna gjaldeyri til annara en banka þeirra, sem ræðir um Í Í. gr. 

Aðiljar þessir að undanteknum þeim, sem ræðir um í Í. mgr. ð. gr. mega þó selja 

erlendis erlendan gjaldeyri. sem þeir eignast þar fyrir starfsemi eða vinnu, 

sem þar er innt af hendi og þar er greitt fyrir, en hvorki má láta þenna sidast- 

nefnda gjaldeyri fyrir íslenskan gjaldeyri til annara en banka þeirra, sem ræðir 

um Í Í. gr. né láta fyrir þenna erlenda gjaldeyri koma aðra greiðslu, sem hér 

er eða á að fara fram hér. 

Enn fremur er skipverjum á Íslenzkum skipum heimilt að selja erlendis 

erlendan gjaldeyri, sem þeir fá greiddan í erlendri höfn samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 41 19. maí 1930, en hvorki má lála þenna erlenda gjaldeyri fyrir íslenzkan 

gjaldeyri fil annara en nka þeirra, útibúa eða gjaldeyrisskiptistöðva, sem um 

ræðir í Í. gr, né láta fy þenna erlenda gjaldeyri koma aðra greiðslu, sem hér 

er eða á að fara fram hér 

      

    

3. gr 

Erlendis er eigendum íslenzkra skipa og annara farartækja heimilt að láta 

af hendi erlendan gjaldeyri. sem þeir fá í flutningsgjöld, fargjöld og önnur slík 

gjöld, sem þar eru innt af hendi, til greiðslu á skyldugreiðslum til skipverja og 

starfsmanna sinna erlendis og á öðrum nauðsynlegum kostnaði vegna afgreiðslu og 

veru skipanna og farartækjanna erlendis, svo og nauðsynjum skipanna og farar- Ð 
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tækjanna þar til er þau koma hingað, en skyli er eigendum skipanna og farartækjanna 
að gera gjaldeyris- og innflutningsnefnd fullnægjandi grein fyrir öllum slíkum 
greiðslum í erlendum gjaldeyri. 

Þeir, sem ætla að kaupa og greiða hér á landi vörur, sem síðan á að flyt; 
utlanda, og samkvæmt fyrirmælum 6. gr. reglugerðar þessarar eiga að greiðast í 
erlendum gjaldeyri, sem renna skal til banka þeirra. sem ræðir um i 1. gr. skulu 
afhenda bönkunum erlenda gjaldeyrinn og fá vottorð frá bönkunum um það, að 
þeir hafi greitt fyrir erlenda gjaldeyrinn íslenzkan gjaldeyri, sem þessir menn megi 
sreiða og kaupa fyrir útflutningsvörur, enda verði voltorð um þetta lagt fyrir toll- 
stjórana eða umboðsmenn þeirra, Þegar afhent er skýrsla sú, sem ræðir um i 7. gr. 

Þeir, sem taka á móti andvirði útfluttra vara b 
í 2. mgr. þessarar greinar, sbr. ákvæði 6. gr. og 6. b. 8. gr, skulu án ónauðsvn- 
legrar tafar afhenda það bönkum þeim, sem ræðir um i 1. or. 

  

je
 

      

   

  

    

öðruvísi stendur á en segir    

t. gr. 

Allir, sem koma hingað til lands frá útlöndum, hvort sem eru skipverjar og 
farþegar á skipum eða farþegar og starfsmenn á öðrum farartækjum, skulu á fyrstu 
höfn, sem skipið eða farið tekur hér á landi, gefa og afhenda tolleftirlitsmanni. 
sem afgreiðir skipið eða farið, skýrslu um það. hversu mikinn erlendan gjaldeyri 
þeir hafi eða flytji til landsins frá útlöndum, ásamt skýrslu um það, hvort og ef 
svo er hversu mikinn íslenzkan gjaldeyri þeir hafi meðferðis eða flytji til lands- 
ins frá útlöndum og hvernig hann sé til kominn, svo og skuldbinding um það. að 
alhenda einungis Landsbanka Íslands, Útvegsbanka Íslands h.f. útibúum eða logeilt- 
um gjaldeyrisskiptistöðvum þeirra, allan þann erlenda gjaldeyri, sem þeir komi Hl 
að skipta eða nota á annan hátt héi 

g 

  

  

  

á landi. 

Bankar þeir, er nefndir eru í 1.     erlendan gjaldeyri samkvæmt leyfum 
sjaldeyris- og innflutningsnefndar, og i eyti fram eftir reglum, 
sem fjármálaráðherra setur um hana. Levfi g þess að inna af bendi 
erlendar greiðslur af lánum ríkissjóðs, lánum bæjar- og sveitarfélaga og. lánum 
þeim, sem ríkissjóður er í ábyrgð fyrir, eða greiðslum erlendis í þarfir bankanna. 

Ef sérstaklega stendur á, er bönkunum heimilt, með samþykki eisenda, að 
taka við greiðslu á erlendum kröfum til geymslu í lokuðum reikningum í íslenzk- 
um krónum. 

Ráðstafanir þær. sem bankarnir kunna að hafa gert um inneignir útlendinga 
í íslenzkum reikningum fyrir gildistöku reglugerðar bessarar. skulu halda eildi sínu, 

að öðru 

   

         

{í KAFLI 

Um útflutning vara. 

    Útlflytjendum fslenzkra : 
erlendan gjaldeyri og afhenda hann til banka þeirra, sem ra 
þeim undantekningum, sem taldar eru Þér á ettir. 

Skylda sú, sem ræðir um i Í. mer. til að skila erlendum gjaldeyri fyrir vörur, 
sem fluttar eru frá landinu, tekur ekki til: 

I. Skipa, annara en þeirra, sem seld eru tl útlanda og afskráð eru hår sem 
íslenzk skip. Tilsvarandi gildir um flugtæki. 

2. Innstæðumuna, vista og annara nauðsynja, sem voru Í skipinu eða fararlækinu 

irda og an þær koma 

Í. gr. með 
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þegar það kom hinsað frá útlöndum og ekki hafa verið fluttar úr skipinu eða 

farartækinu hér. 

3. Annara vara, sem voru Í skipi eða öðru farartæki, þegar það kom hingað frá 

útlöndum og ekki hafa verið fluttar úr því. Þetta tekur þó ekki til afla íslenzkra 

veiðiskipa. 

4. Fatnaðar os 

mönnum í 

annara nauðsvynja, sem heyra til skipverjum í skipum og starls- 

um farartækjum, sem fara til útlanda, að svo miklu leyti sem 

farangur þessi er Hl eigin nota skipverjanna eða starfsmannanna í skipinu eða 

farartækinu, að álti tolleftirlilsmanns. 

5. Fatnaðar og annara nauðsynja, sem farþegar á skipum eða öðrum farartækj 

um hafa með sér til útlanda til eigin nota á ferðalaginu. 

6. Notaðra heimilismuna og annara nauðsynja manna, sem eru að flytja til út- 

landa. 

Endursendra aðfluttra vara, sem ekki eru seldar til útlanda eða eiga að selj- 

ast þar og engin greiðsla kemur fyrir, nerna greitt hali verið fyrir þær við inn- 

flutnings. 

8. Gjafa og sýnishorna, sem engin greiðsla kemur fyrir. 

     

    

  

ms 

  

gr. 
Áður en vörur eru fluttar héðan til útlanda, skulu útflytjendur afhenda toll- 

stjóra eða umboðsmanni hans skýrslu á þar til gerð eyðublöð um hina útfluttu 
vöru, og afril af farmskírleini eða fylsibréfi yfir vöruna, ef það hefir verið getið 

út fyrir henni, svo og afrit af sölureikningi yfir vöruna, ef salan hefir farið fram, 

en ef salan fer fram síðar, þá skuldbinding um að afhenda sölureikning. þegar 

salan hefir átt sér stað. 

Sölureikningar fyrir útflultum vörum skulu hljóða um greiðslu í erlendri 

mynt, en á skyrslum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. skal söluverðið gefið upp Í 

íslenzkri mynt og skal miða við dagsgengi. 

Skyrslur þær skjöl, sem ræðir um í 1. m 

  

)E sr. þessarar greinar, skulu afhent- c 
> 

v 

  

ar svo tímanlega, að fram geti farið skoðun á vörunum, ef þörf krefur, áður en 

ferming þeirra á sér stað. Skýrslu þarf þó ekki að sela um vörur þær, sem um ræðir 

  

í töluliðunum 15 í 6. gr. Hinsvegar ber að framvísa öllum slíkum vörum fyrir 

tolleftirlitsmanni, sem er að rannsókn í skipi eða farartæki eða afgreiðir það til 

útlanda. 

  

S. gr. 

Skýrsla sú eða yfirlýsing, sem ræðir um í 7. gr. skal vera skrifleg og til- 

greina eftirtöld atriði: 

Í. Tölu, magn og tegund varanna. 

2. Söluverð, ef salan hefir farið Íram, annars fob. gangverð varanna. 

3. Allan kostnað. sem greiddur er í íslenzkum gjaldeyri og fellur á vörurnar eftir 

að þær eru komnar um borð í skipið eða farartækið. sem flytur vörurnar til 
útlanda, svo sem flutningsgjald og våtrygging 

í, Ákvörðunarstað varanna. 

Nafn og heinuli viðtakanda varanna. 

6. Hvar og hvernig vörurnar séu grei 

a. Hafi vörurnar verið greiddar fyrir fram, ber útflytjanda að leggja fram 

vottorð frá bönkunum um það, að þeir hafi móttekið andvirðið í erlend- 

um gjaldeyri, sbr. ákvæði 2. mgr. 3. gr. 

b. Eigi greiðsla að fara fram síðar, ber 

  

reiðast: 

  

t eigi að     

  

útflytjendum að undirrita skuldbinding 

um það, að skila andvirðinu í erlendum gjaldeyri til bankanna og skal þá 

tilgreint hvenær og í hvaða banka greiðslan sé væntanleg 
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c. Hafi útflytjendur heimild gjaldeyris- og innflutningsnefndar til að ráð- 
stafa andvirðinu sjálfir, ber þeim að leggja fram fyrir tollstjóra eða um- 

boðsmenn þeirra heimildarskjal þar að lútandi til áritunar. 

9. gr. 

Annað samrit af farmskrá þeirri, sem ræðir um í 1. mgr. 33. gr. laga nr. 63, 

öl. des. 1937, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra senda gjaldeyris- og inn- 
flutningsnefnd, ásamt skjölum þeim, sem ræðir um í 7. gr. 

Aðalfarmskrá þá. sem ræðir um í 2. mgr. 33. gr. framannefndra laga nr. 63, 

öl. des. 1937, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra, fyrst um sinn og þar til er 

önnur skipun verður á því gerð, senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 

Auk farmskráa, sem skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og annara 

farartækja skulu gera vfir útflutningsvörur, sem skipið eða farartækið hefir tekið 

til flutnings og koma á farmskrá, skulu skipstjórar eða farstjórar gera og al- 
henda tolleftirlitsmanni áður en skipið eða farartækið leggur úr höfn, skrá yfir 

vörur þær, sem skipið eða farartækið hefir tekið úr landi og ætlaðar eru útflutn- 

ingsskipinu eða farartækinu sjálfu, skipverjum eða starfsmönnum og farþegum til 

neyzlu og notkunar í skipinu eða fararlækinu. 

Skipstjórar eða farstjórar eru enn fremur skyldir til að gefa tolleftirlitsmanni, 

ef ástæða þykir til, skýrslu um það, hvernig vörur þær, sem ræðir um í 3. mgr. 

Þessarar greinar, hafa verið greiddar eða verða greiddar og til hvers eða hverra 

greiðslan hefir sengið eða á að ganga. 

    

    < 

10. gr. 

Bankarnir skulu senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd vikulega sundurlidada 

skýrslu um allar innborganir, sem þeim berast í erlendum gjaldeyri. Skal í skýrslu 

þessari greind fjárhæð, greiðsludagur, hver hafi afhent bankanum fjárhæðina 

og fyrir hvað greiðslan sé 

ll. gr. 

Eigendum íslenzkra veiðiskipa, sem selja eigin afla erlendis, skal heimilt að 

táðstafa þeim hluta andvirðisins, sem nauðsyn krefur, til greiðslu á skyldugreiðsl- 

um til skipverja og nauðsynja skips þar til er það kemur til hafnar hér á landi, 

en skylt er þeim að gera gjaldeyris- og innflutningsnefnd fullnægjandi grein fyrir 

öllum slíkum greiðslum, svo og að afhenda bönkunum alt annað andvirði aflans 

HI KAFLI 

Um innflutning vara. 

12. gr. 

Engar vörur — þar með talin skip og önnur farartæki, sem keypt eru hingað 

til lands má flytja til landsins, með þeim undantekningum, sem taldar eru hér 

á eftir, nema fyrir liggi leyfi gjaldeyris- og innflutningsnefndar. 

Levfi nefndarinnar þarf ekki til þess að flytja til landsins: 

I. Skipsinnstæðumuni og innstæðumuni í öðrum farartækjum, sem koma hingað 
til lands frá útlöndum, og munir þessir eru tilheyrandi skipinu eða farartæk- 

inu og verða ekki fluttir úr þeim í land, í önnur skip eða farartæki á höfnum 

inni eða innan landhelginnar. 

2. Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru Í skipum eða öðrum farartækjum, sem 

koma hingað til lands frá útlöndum, og vistir þessar og nauðsynjar verða áfram 

í skipinu því til notkunar, skipverjum, starfsmönnum annara farartækja 
og farþegum til neyzlu eða notkunar í skipinu eða farartækinu, enda séu
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vistir þessar og naudsynjar ekki tollskyldar eftir tolllögum. Um innsiglun 

vistaforda og annara naudsynja í skipi eða öðrum farartækjum fer eftir toll- 

lögum. 

Aðrar vörur, sem eru í skipi eða öðru farartæki, sem kemur hingað til 

lands frá útlöndum, og vörur þessar eru ekki settar hér á land eða fluttar í 
annað skip eða farartæki á höfnum inni eða innan landhelginnar, enda sé 

tolleftirlitsmönnum afhentar skrár yfir vörur þessar og vörurnar innsiglaðar 

af þeim, ef við verður komið. 

  

1. Fatnað og aðrar nauðsynjar, sem tilheyra skipverjum á skipum og starls- 

mönnum á öðrum farartækjum, sem kon ð til lands frá útlöndum. að 

svo miklu leyti sem tolleftiriitsmenn telj: angur þenna hl eigin nota 

ipverjanna sjálfra eða starfsmannanna í skipinu eða farartækinu. 

tilhe farþegum, sem koma hingað 

sem tolleftirlitsmenn telja farangur 

   

    

     "atnað og aðrar ferðanauðsv , 

til lands frá útlöndum. að svo miklu 

Þenna til eigin nota farþeganna á fer? 

6. Íslenzkar vörur, s 

  

ge 

     

  

n endursendar eru tl landsins frá útlöndum, ef þær eru 

endursendar í sömu umbúðum og þær voru sendar í héðan, og þeim fylgir 

vottorð erlendrar tollstjórnar um það, að varan sé komin í erlent tolumdæmi 

héðan og send þaðan í sömu umbúðum og hún kom þangað. 
Vörur, sem ætlaðar eru til afnota sendiherra erlendra ríkja og annara, sem 

samkvæmt venju njóta hér tollfrelsis, ettir nánari reglum, sem fjármálaráð- 

herra setur. 

Í3. gr. 

Skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og 

afhenda við 

  

annara farartækja mega ekki 

takendum aðfluttar vörur, sem leyfi gjaldeyris- og innflutningsnefndar 

þarf tl að flytja megi hingað til lands, nema með samþykki hlutaðeigandi toll- 

stjóra eða umboðsmanns hans, en þeir veita ekki stíkt samþykki nema fyrir liggi 

leyfi nefndarinnar til að flytja vörurnar inn 

Póstafgreiðslumenn afhenda ekki vörur, sem koma í pósti, nema fyrir liggi 

leyfi nefndarinnar til að flytja vörurnar inn. 

   

id. gr 

Innflyvtjendum ber að afhenda tollstjórum og umboðsmönnum þeirra inn- 

flutningsleyfi fyrir vörum og innkaupsreikninga yfir þær, ef þær hafa verið keypt- 

ar erlendis, áður en vörurnar eru teknar til tollmeðferðar, en þegar vörur eru 

tollskoðaðar skal bera innflutningsleyfin saman við innkaupsreikninsana og vör- 

urnar. 

IV. KAFLI 

Um innflutning og útflutning íslenzks gjaldeyris og gjaldeyrisskýrslur við brottför. 

>
 

15. gr. 

bad er bannad ad flytja til utlanda islenzkan gjaldeyri, med beim undantekn- 

ingum, sem hér segir: 

I. Hér busettir menn, er ferdast til utlanda sem farbegar og ætla ad koma hingað 

aftur, mega hafa með sér alit ad 350 kr. til þess ogs að eins til þess að 

greiða með fæði, þjónustugjald og annan áþekkan kostnað með skipi eða 

öðru farartæki frá Íslandi til erlendrar hafnar, og farseðil, fæði, þjónustu- 

gjald og annan áþekkan kostnað frá erlendri höfn til Íslands, enda gefi þessir 

menn Skýrslu um það, áður en þeir fara til útlanda, hversu mikla þeninga þeir 
hati með sér til útlanda í þessu skyni. svo og skuldbinding um það, að láta þessa 
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50 peninga einungis af hendi til greiðslu á nefndum kostnaði, og við komu sína aftur 

14. júní hingað til lands skýrslu um það, hvort þeim peningum, sem þeir höfðu með- 
ferðis til útlanda, hefir öllum verið varið til greiðslu á framannefndum 

kostnaði. 
2. Skipverjum á skipum og starfsmönnum á öðrum farartækjum Þber hinsvegar 

að gela og afhenda yfirlýsing um það, áður en skip leggur úr síðustu höfn héðan 

til útlanda, að þeir hafi ekki meðferðis eða flytji til útlanda íslenzkan gjald- 

eyri. Tolleftirlitsmönnum er þó heimilt að leyfa skipstjórum á farþegaskipum 

og farstjórum á öðrum farþegafarartækjum, sem verða í förum milli Íslands 

og útlanda, að hafa með sér íslenzka peninga tl þess að geta gefið til baka 

við greiðslur á farseðlum, fæði, þjónustugjaldi og öðrum kostnaði, sem far- 

þegar, samkvæmt ákvæðunum í tölulið 1 í þessari grein, mega greiða utan Íslands 

í íslenzkum peningum, en leyfi þetta er þó bundið því skilyrði, að skipstjór- 

arnir og farstjórarnir skuldbindi sig til að afhenda ekki peninga þessa utan 

Íslands til annars en að gefa til baka við greiðslu á framannefndum leyfilegum 

greiðslum í íslenzkum peningum, og að þeir séu skyldir til að gefa skýrslu um 

notkun þessara peninga í þessu skyni, ef ástæða þykir til. 

    

16. gr. 

Það er bannað að flytja til landsins frá útlöndum íslenzkan gjaldeyri, með 

þeim undantekningum, sem hér segir: 

I. Hér búsettir menn, sem hafa ferðast héðan til útlanda og koma hingað aftur 

frá útlöndum, mega flytja hingað óeyddar eftirstöðvar af 350 kr. sem beir 

tóku með sér til að greiða með kostnað þann, sem um ræðir í Il. tölulið 15. gr. 

2. Skipverjar á skipum og starfsmenn á öðrum farartækjum, sem eru í förum 

milli Íslands og útlanda og koma hingað, mega flytja hingað þá peninga, sem 

þeir hafa tekið á móti frá farþegum til greiðslu á kostnaði þeim, sem ræðir 

um í 1. tölulið 15. gr., enda séu peningar þessir greiddir tl skipverjanna eða 

starfsmannanna af farþegum, sem þeir vita eða mega vita, eftir öllum atvikum 

að dæma, að séu búsettir hér og hafi ferðast héðan til útlanda og hafi haft 

með sér allt að 250 kr. Undanþága þessi er enn fremur bundin því skilyrði, að 

skipverjarnir eða starfsmennirnir eru skyldir til þess að skyra frá því, munn- 

lega eða skriflega, ef tolleftirlitsmaður mælir svo fyrir, hversu mikið og frá 

hverjum þeir hafi tekið á móti íslenzkum peningum utan Íslands til greiðslu 

á kostnaði, sem um ræðir í 1. tölul. 16. gr. Enn fremur eru skipverjarnir eða 

starfsmennirnir skyldir tl, ef ástæða þykir til, að sýna toleftirlitsmanni 

kvittun frá útgerð skips eða annars farartækis eða umboðsmanni útserðar- 

innar hér fyrir því, að þeir hafi tekið á móti íslenzkum peningum, sem skips- 
höfnin eða áhöfn farartækisins hefir tekið á móti fyrir skipsins hönd eða 

útgerðarinnar. 
3. Skipstjóra eða farstjóra er heimilt að flytja inn óeyddar eftirstöðvar af ís- 

lenzkum skiptipeningum, sem tolleftiriitsmaður hefir leyft honum að taka með 
til útlanda, samkvæmt heimild í 2. tölulið 15. gr 

4. Heimilt er að flytja inn ávísanir, sem gefnar eru út erlendis á banka þá, sem 

ræðir um í 1. gr., enda innleysi bankarnir ekki ávísanir þessar, nema tilsvar- 

andi erlendur gjaldeyrir hafi komið fyrir, ef um því líkar greiðslur er að 

ræða, sem erlendur gjaldeyrir á að koma fyrir, samkvæmt ákvæðum reglu- 

serðar þessarar. 

5. Þá er og heimilt að flytja inn ávísanir, sem erlendar póslstjórnir gefa út, 

enda komi tilsvarandi erlendur gjaldeyrir fyrir þær. 
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17. gr. 50 

Allir, sem búsettir eru hér á landi og ætla að ferðast til útlanda, með þeim 14. júní 

undantekningum, sem taldar eru þegar hér á eftir, skulu gefa, áður en þeir leysa 

farseðil, eða ef þeir ferðast ókeypis, áður en þeir fara, skýrslu um það, hvort þeir 

hafi aflað sér nauðsynlegs erlends gjaldeyris á löglegan háti, eða hvort þeir geti 

séð sér farborða erlendis án þess að brjóta íslenzka gjaldeyrislöggjöl. 

Hér búsettir menn, sem skráðir eru sem skipverjar á skip eða heyra til á- 

hafnar á öðrum farkosti, sem ætlar til útlanda, eru undanþegnir því að gefa skýrslu 

þá, sem ræðir um í 1. mgr. þessarar greinar, enda taki þeir laun sem skipverjar 

eða starfsmenn á farartækinu og ætli ekki að láta afskrá sig í erlendri höfn og 
koma því með skipinu eða farartækinu þegar það kemur hingað aftur frá útlönd- 

um. Enda þótt skipstjórar séu ekki skráðir í skiprúm, tekur þó hér umrædd 

undanþága til þeirra, enda verði þeir ekki eftir í útlöndum. 

Það liggur undir úrskurð hlutaðeigandi tollstjóra, hverjir skuli taldir hér 

búsettir og því skyldir til að gefa skýrslu þá, sem ræðir um í Í. mgr. þessarar 

greinar, og ef vafi telst á um það, hvort maður geti talizt búsettur hér, skulu skip- 

stjórar og farstjórar eða afgreiðslumenn skipa og annara farartækja ekki selja 

slíkum mönnum farseðil eða leyfa þeim far, fyr en hlutaðeigandi tollstjóri hefir 

kveðið á um það, hvort maðurinn skuli gefa eða ekki gefa skýrslu þá, sem ræðir 

um í Í. mgr. þessarar greinar. 

18. gr. 

Allir, sem fara héðan til útlanda og ekki gefa skýrslu þá, sem um ræðir í 

17. gr., skulu áður en þeir leysa farseðil, eða ef þeir ferðast ókeypis, áður en þeir 

fara, gefa skýrslu um það, hversu mikinn erlendan gjaldeyri þeir hafi meðferðis 

eða flytja til útlanda og hvort þeir hafi flutt hann hingað frá útlöndum eða fengið 

hann annarsstaðar, svo og yfirlýsing um það, að þeir hafi ekki meðferðis eða 

flytji til útlanda íslenzkan gjaldeyri. 

  

Vv. KAFLI 

Um umsóknir til gjaldeyris- og innflutningsnefndar o. fl. 

19. gr. 

Umsóknir um gjaldeyris- og innflutningsleyfi skal senda gjaldeyris- og innflutn- 

ingsnefnd med hæfilegum fyrirvara, ásamt þeim skýrslum og gögnum, sem nefnd- 

in telur nauðsynleg. Nefndinni er heimilt að setja þau skilyrði fyrir leyfisveitingum, 

sem henni þykir ástæða til. 
20. gr. 

Tollstjórar, hver fyrir sitt umdæmi, skulu láta Hagstofu Íslands í té nákvæma 

skýrslu um magn, tegund og söluverð útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip eða farar- 

tæki, sem vöruna flytur, leggur frá landi. Enn fremur skulu þeir eigi síðar en 5. 

hvers mánaðar láta hagstofunni í té skýrslu um innflutning í næsta mánuði á und- 

an, og skal skýrslan vera í því formi, sem hagstofustjóri ákveður. 

VI. KAFLI 

Um leyfisgjald. 

21. gr. 

Til þess að standast kostnað við gjaldeyris- og innflutningsnefnd skulu allir 

þeir, sem fá innflutningsleyfi, greiða gjald 2%, — tvo af þúsundi — af fjárhæð þeirri, 

er leyfið hljóðar um, þó eigi minna en 50 aura fyrir hvert einstakt leyfi. Gjald þetta 

10
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50 greiðir leyfishafi til þess tollstjóra, umboðsmanns hans eða póstafgreiðslumanns, 

14. júní þar er hann vísar innflutningsleyfinu fram í fyrsta sinn, og greiðist þá gjaldið af 
öllu leyfinu. 

VII. KAFLI 

Ymis ákvæði. 

22. gr. 

Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h.f. geta sett upp sérstakar gjald- 

eyrisskiptistöðvar, þar sem þeim þykir þurfa, svo og falið ákveðnum stofnunum eða 

einstökum mönnum að skipta erlendum gjaldeyri ferðamanna. 

Landsbankinn skráir daglega kaupgengi á erlendum peningum og tilkynnir það 

útibúum sínum, Útvegsbankanum og sjaldeyrisskiptistöðvum. Ðu 

  
     

23. gr. 
Tolleftirlitsmönnum ber að framkvæma eftirlit til þess að tryggja það, að ís- 

lenzkur gjaldeyrir sé ekki fluttur til útlanda og frá útlöndum hingað. Einnig ber 
póstafgreiðslumönnum að framkvæma eftirlit með bréfa- og Þbögglasendingum 
til þess að tryggja það, að íslenzkur gjaldeyrir sé ekki fluttur til og frá útlöndum 
i pósti 

24, gr. 
Ef tolleftirlitsmenn mæla svo fyrir, skulu farþegar, skipverjar og starfsmenn á 

farartækjum skyldir til að staðfesta fyrir þeim skýrslur þær og skuldbindingar, sem 
ræðir um í 4., 15., 17. og 18. gr. og gefnar skulu á þar til gerð eyðublöð. 

Þegar nefndar skýrslur og skuldbindingar hafa verið útfylltar, skulu skipstjór- 

ar eða farstjórar láta safna þeim og afhenda þær tolleftirlitsmönnum svo timan- 
lega, að afgreiðsla skips eða farartækis þurfi ekki að tefjast verulega vegna athug- 
unar og staðfestingar á skýrslum þessum og skuldbindingum. 

25. gr. 

Skipverjar á herskipum, sendiherrar erlendra ríkja og aðrir, sem eftir þjóð- 

réttarreglum njóta hér exterritorialréttar, þurfa ekki að gefa skýrslur þær og skuld- 

bindingar, sem um ræðir í reglugerð þessari. Fjármálaráðherra veitir, ef honum 

þykir ástæða til eftir atvikum, afbrigði eða undanþágu frá skýrslugerð þeirri, sem 

ræðir um í 4., 15. og 18. gr., fyrir farþega og skipverja á skemmtiferðaskipum. 

26. gr. 

Gjaldeyris- og innflutningsnefnd skal gera eyðublöð undir skýrslur þær og 
skuldbindingar, sem ræðir um í reglugerð þessari. Nefndin skal senda eyðublöð 
þessi til tolleftirlitsmanna til útbytingar. 

Gjaldeyris- og innflutningsnefnd lætur sera, ef henni þykir ástæða til, sér- 
stök eyðublöð undir skýrslu þá og yfirlýsing, sem gera skal yfir vörur þær, er 
seldar eru Í skip eða önnur farartæki, sem eru í utanlandsförum og taka hér vörur 

til eigin nota eða neyzlu og notkunar farþegum og skipverjum eða starfsmönnum 

í öðruim farartækjum en skipum. 

27. gr. 

Allar skyrslur og skuldbindingar, sem rædir um i reglugerd bessari, skulu toli- 

eftirlitsmenn og póstafgreiðslumenn senda gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 

Einnig skulu þeir senda nefndinni afrit af sölureikningum og afrit af farm- 

skirteinum, sem afhenda ber samkvæmt 7. gr.
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28. gr. 

Gjaldeyris- og innflutningsnefnd ber að halda spjaldskrá yfir gjaldeyrisskýrsl- 
ur, sem farþegar og skipverjar gefa við komu frá útlöndum og brottför til útlanda, 
og gefa tolleftirlitsmönnum allar upplýsingar úr skýrslum þessum, sem toleftir- 

litsmenn þurfa við eftirlit sitt. 

Gjaldeyris- og innflutningsnefnd er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum 
þeim, sem ræðir um í Í. mgr. 6. gr. og gefur hún sett þau skilyrði fyrir veitingu 
slíkrar undanþágu, sem henni þykir ástæ eða til. 

Enn fremur getur gjaldeyris- og innflutningsnefnd, með samþykki fjármála- 

ráðherra, veitt undanþágu frá öðrum ákvæðum þessarar reglugerðar, ef sérstaklega 

stendur á. 

VIII. KAFLI 

Hegningarákvæði o. fl. 

30. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 50000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 
Það telst meðal annars brot á reglugerð þessari að brjóta þau ákvæði, sem 

gjaldeyris- og innflutningsnefnd hefir sett sem skilyrði fyrir leyfisveitingum, að 

rjúfa þær skuldbindingar, sem menn hafa iekið á sig samkvæmt fyrirmælum reglu- 

gerðar þessarar, að gefa rangar þær yfirlýsingar, sem fyrirskipaðar eru í reglugerð 

þessari, og vanræksla í að sefa yfirlýsingar þessar og skuldbindingar. 

Nú finnst í vörzlum skipverja og farþega á skipum eða farþega og starfsmanna á 

öðrum farartækjum eða í skipi eða öðru farartæki gjaldeyrir, sem skipverjar, far- 

þegar eða starfsmennirnir gáfu ekki upp á eyðublöð þau, sem fyrirskipað er Í reglu- 
serð þessari að útfylla áður en farið er til útlanda, og er það brot á reglugerð 

    

bessari og telst, að slíkan gjaldeyri hafi verið reynt að flytja til útlanda á ólög- 

legan hátt. Sama gildir ef gjaldeyrir, sem tilheyrir skipi eða öðru farartæki, finnst 

þ ar og skipstjóri eða farstjóri hafa ekki gefið hann upp á fyrirskipuð eyðublöð, sem 

itfylla ber áður en skipið eða farartækið fer til útlanda. Ef gjaldeyrir finnst í 

vörum eða farangri, sem afhentur hefir verið til útflutnings, skal litið svo á, að 

átt hali að flytja hann út á ólöglegan hátt. 

Sama gildir undir sömu kringumstæðum, eftir því sem við á, er skip eða annað 

farartæki kemur frá útlöndum. 

öl. gr. 

Auk refsingar þeirrar, sem ræðir um í 30. gr., er upplækur sá ágóði, er fæst 

við brot á reglugerð þessari og skilyrðum, sem gjaldeyris- og innflutningsnefnd 

hefir sett fyrir leyfisveitingum. 

Þá er og heimilt að gera upptækar með dómi vörur og íslenzkan gjaldeyri, sem 

er Ólöglega fluttur frá útlöndum eða reynt er að flytja til útlanda á ólöglegan hátt. 

   

39 Gg ðá. ST. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð almennra lögreglu- 

mála. Sektir samkvæmt reglugerð þessari renna í ríkissjóð. Upptækar vörur og 

íslenzkur gjaldeyrir verður eign ríkissjóðs. 

1938 

50 
14. júní
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50 33. gr. 
14. júní Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð nr. 129 31. des. 1937. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist hér með öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 14. júní 1988. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson. 

ól Staðfesting konungs á skipulagskrá fyrir „Landvarnarsjóð Hjörseyjar“ útgefin 
20. júní á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 20. júní 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Landvarnarsjóð Hjörsevjar. 

Sjóðurinn er stofnaður 26. febr. 1936. Stofnfé sjóðsins eru kr. 2000,00 tvö 

þúsund krónur gjöf frá Guðmundi Bjarnasyni, klæðskerameistara, Aðalstræti 6, 

Reykjavík. Verkefni sjóðsins er að verja Hjörsey á Mýrum fyrir hverskonar 

skemmdum af völdum eyðandi náttúruafla. 

I. gr. 

Stolfnté sjóðsins, kr. 2000,00 tvö þúsund krónur —, gjafir sem sjóðnum hlotn- 

ast og sá hluti vaxta, sem ekki kemur til úthlutunar, samkvæmt skipulagsskrá þess- 

ari, skal ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands (aðaldeild). Hið upprunalega stofnfé og 

það, sem þannig bætist við, má eigi skerða. 

< sr. 
Stjórn Búnaðarfélags Íslands skal annast stjórn sjóðsins. Hún veitir fé til 

þeirra framkvæmda, sem heimilt er að styrkja samkvæmt skipulagsskrá þessari. 

Ávallt skal leita umsagnar hreppsnefndar Hraunhrepps og trúnaðarmanns Búnað- 

arfélags Íslands í Borgarfirði, eða þess manns, sem kemur í hans stað, áður en fjár- 
veitingar eru ákveðnar. 

J 

3. gr. 

Vextir allir og aðrar tekjur, sem sjóðnum kunna að áskotnast, skulu leggjast 

við höfuðstólinn, þangað til hann hefir náð 5000 krónum. Úr því falla % — hálfir 

vextir til útborgunar, unz sjóðurinn nemur 10000 krónum. Þá falla til útborgunar 34 

þrir fjórðu hlutar ársvaxta, þar til sjóðurinn nemur 50000 krónum. Úr því 

falla % níu tíundu hlutar vaxtanna til útborgunar. Vaxtahlutar þeir, sem til 
útborgunar falla, skulu leggjast í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins jafnóðum, til 

ráðstöfunar fyrir stjórn sjóðsins, eftir því sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja eigendur eða ábúendur Hjörseyjar til þess að 

skemmdum á landi eyjarinnar, af 

  

gera varanlegar varnir gegn landbroti eða öðrum s 

sjávargangi, uppblæstri eða öðrum eyðandi náttúruðflum.



1
 
=
 

ð. ST. 

Nú telur eigandi eða ábúandi Hjörsevjar að nauðsyn beri til að varnir séu 

gerðar til verndar eynni, og skal hann þá leita álits Búnaðarfélags Íslands um 

hvort ráðist skuli í framkvæmdir. Búnaðarfélagið lætur síðan athuga skemmdirnar. 

Telji félagið þörf á vörnum, heitir það framlagi eftir því sem tekjur sjóðsins, sem 

verja má til landvarna, hrökkva til og stjórn Búnaðarfélagsins telur þurfa að verja 

til verksins. Verkið skal unnið undir yfirumsjón Búnaðarfélagsins. Forgangsrétt 

að vinnu fyrir framlag úr sjóðnum skulu heimilismenn Í Hjörsey hafa, og þar næst 

aðrir íbúar Hraunhrepps. 
6. gr. 

Nú telur sjóðsstjórnin (stjórn Búnaðartfélags Íslands) að ekki þurfi að verja 

öllu fé sjóðsins, er til útborgunar fellur, til þess að verja Hjörsey gegn landeyðingu 

af völdum náttúrunnar, samkvæ mt fyrirmælum 4. og 5. greinar skipulagsskrárinnar. 

Er stjórn sjóðsins þá heimilt, enda hafi höfuðstóll sjóðsins náð 10000 krónum, að 

verja nokkru eða öllu af því sem til utborsunar fellur á þann hátt sem hér segir: 

Til styrktar ábúendum Hjörsevjar, ef þeir verða fyrir miklu tjóni á búpeningi 

vegna þess að búfé flæði, eða farist á annan voveiflegan hátt. 

b. Til sömu, ef þeir verða fyrir stórfelldu tjóni á húsum eða öðrum mannvirkjum, 

vegna ofviðris eða annara svipaðra orsaka. 

c. 'Til þess að verðlauna þann eða þá ábúendur Hjörseyjar, sem að dómi Búnað- 

arfélags Íslands eru Hl sérstakrar fyrirmyndar um jarðræktarframkvæmdir 

eða húsabætur. 

   

  

7. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn. 

Í gerðabók skal færa skipulagsskrá sjóðsins, umsóknir um styrk frá ábúend- 

um Hjörseyjar, allar styrkveitingar og verðlaunaveitingar, fundarsamþykktir og 

allt annað, er varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðsstjórninni ber ennfremur að færa 

sérstaka bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa í hana ársreiknins 

sjóðsins. 
8. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda reikningsfærslu sjóðsins alger lega aðskilinni frá 

reikningum Búnaðarfélags Íslands eða annara sjóða félagsins, og skulu ársreikn- 

ingar sjóðsins birtir í Búnaðarritinu, eða því riti Búnaðarfélagsins sem kemur í þess 

stað. 
9. gr. 

Stjórn sjóðsins skal hafa gert ársreikning sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir á sama hátt og af sömu mönnum og 

ársreikningar Búnaðarfélags Íslands og fylgja þeim til endurskoðunar. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. 

10. gr. 

Skipulagsskrá þessi óskast birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

11. gr. 
Leita ber konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, júní 1938. 

F. h. stjórnar Búnaðarfélags Íslands. 

Steingr, Steinþórsson. 

1938 

51 
20. júní
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   52 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Ragnhildar sál, Magn- 
20. júní úsdóttur frá Litlabæ“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju-    

málaráðherra 20. júní 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð Ragnhildar sál. Magnúsdóttur frá Litlabæ. 

sem andaðist 9. maí 1937. 

£ I. gr. 
Sjóðurinn heiti: Minningarsjóður Ragnhildar Maegnúsdótlur. 

di 

    

sjóður þessi er stofnaður með 600 króna gjöf frá Helga Sigvaldasvni, samkvæmt 
sjafabréfi dags. 9. maí 1938. 

%. 5 

Stjórn sjóðsins skulu skipa á hverjum tíma: Prófastur, sóknarprestur og sókn- 
arnefndarformaður að Kálfatjarnarkirkjusókn. Skal prófastur vera formaður sjóðs- 
stjórnarinnar, að öðru leyti skipti hún sjálf með sér verkum. Komi svo fyrir, að 
prestur að Kálfatjarnarsókn, sé jafnframt prófastur, bá skal þriðji stjórnarmaður 
kosinn af viðkomandi söfnuði. 

  

4. gr. 
Sjóðurnin tekur við minningargjöfum um látna menn, konur sem kar 

sjóðsstjórnin sjá um að hafa til minningarspjöld í því skyni. Þá tekur og sjóðurinn 
við áheitum og hverskonar gjöfum frá öllum, er vilja styrk, 

Gjaldkeri skal halda skrá yfir allar minninga tir um látna menn, bar sem 
getið sé dánardags þeirra og fleira, ef óskað er. Einnig skal hann bókfæra áheit og 
aðrar gjafir til sjóðsins. 

  

  a hann.    

     
   

9. gr. 

Tilgangur sjóðsins skal vera: að vernda og hlynna að grafreil Kálfatjarnar- 
kirkju, með því fyrst og fremst að koma um hann girðingu, er bezt mætti verða til 
frambúðar. 

6. gr. 
Úr sjóðnum skal ekkert fé greiða, nema það, sem nauðsynlegt er vegna hans 

sjálfs, svo sem: ritföng. útgáfu minningarspjalda o. fl. þangað til hann er að upp- 
hæð orðinn kr. 2000,00 tvö þúsund krónur —-. Þá má verja úr honum #4 ársvaxta 
til framkvæmda þess, er getur í 5. gr. 

Einn fimmta hiuta ársvaxta og árleg innlög í sjóðinn 
leggist þær upphæðir við höfuðstólinn, os j | um, að 
innan hvers tíu ára tímabils, frá því að sjóður Idu upphæð, 
að úr honum megi nota hluta af vöxtunum, verði þær athafnir framkvæmdar sen 
sú upphæð stenzt. 

     

heldur 
   

          ir náð þeirri áskyla 

Avaxta skal fé sjóðsins á þann hátt 
kvæmast. 

  

8. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrána, sem og 
allar fundarsamþykktir og annað, er varðar hag og rekstur sjóðsins, Þá ber henni 

f 
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einnig að færa bók wfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa í hana árs- 92 

reikning hvern. Henni ber ennfremur að varðveita bækur sjóðsins, verðbréf og önn- 20. júní 

ur skilríki á öruggum stað. 

9. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og ber gjaldkera að gera reikning yfi 

tekjur hans og gjöld árlega fyrir janúarmánaðarlok. Reikningur sjóðsins skal end- 

urskoðaður af tveim mönnum, sem kosnir skulu árlega á viðkomandi safnaðarfundi. 

  

I 

10. gr. 

Skipulagsskråin skal birt i B-deild Stjórnartíðindanna. 

ll. gr. 

Leita skal konungsstadfestingar å sk", 1lagsskrå þessari. 

eð
) 3 

22. júní 
SAMÞYKKT 

um breyting á bvggingarsamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað 

frá 23. desember 1927. 

Í stað „bæjarfógeli“ í 4. gr. samþykktarinnar og síðar í henni komi: bæjarstjóri. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefir samið og sam- 

þykkt er hér með staðfest samkvæmt 15. gr. laga nr. 58 28. nóvember 1919, til að öðl- 

ast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. júní 1958. 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 5 
28. júní 

um sýsluvegasjóð Í Árnessýslu. 

1. gr. 

Í Árnessýslu skal vera sýsluvegasjóður samkvæmi lögum nr. 102 19. júní 1935. 

Úr honum greiðist kostnaður við þær vegabætur, sem að lögum hvíla á sýslufélaginu. 

2. gr. 

Með sjóði bessum skal uppbyggja og viðhalda þeim sýsluvegum, sem nú eru, eða 

síðar verða lagðir eftir þeim reglum, sem sýslunefnd ákveður á hverjum líma. Sýslu- 

vegir eru þeir, sem hér segir: 

1. Selvogsvegur af Suðurlandsbraut, neðan Selvogsheiðar, að túnhliði á Bjarna- 

stöðum. 

9. Hraunsvegur af þjóðveginum á Hjallamel að Hrauni. 

3. Arnarbælisvegur af þjóðveginum hjá Sandhól að Arnarbæli. 

4. Hveragerðisvegur af þjóðveginum við Ölfusréttir að Mjólkurbúi Ölfusinga. 

5. Grafningsvegur frá Alviðru að Villingavatni. 

6. Sólheimavegur frá Borg, um Evvík, að Sólheimum. 

7. Kiðjabergsvegur frá brúarstæði á Hvítá hjá Kiðjabergi á Grímsnesbraut nálægt 

Svínavatni.
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8. Laugardalshólavegur frá Miðdalskoti um Laugardalshóla, að Böðmóðsstöðum. 
9. Laugarásbraut frá Brúará um Skálholt að Laugarási, með hliðarálmu að Auðs- 

holtsferju. 
10. Tjarnarbraut frá Torfastöðum um Tjörn að Miðhúsum. 
11. Bræðratungubraut af þjóðveginum austan Fellskots að Króksferju, og frá ferju- 

staðnum að Bræðratungu. 
2. Iðubraut frá Ósabakka að íðuferju. 

Langholtsvegur frá Laxárbrú um Syðra-Langholt að Unnarholti. 
I. Hrafnkelsstaðavegur af þjóðveginum nálægt Hellisholtalæk, að Hrafnkelsstaða- 

mel. 

15. Hrunavegur af þjóðveginum heim að Hruna. 
i6. Hlíðarvegur frá Þjórsárholti um Hæl að Hlið. 
17. Laxárðalsvegur af þjóðveginum við Ása, um Mástungur að Laxárdal. 
1 
Í 

   

6. Háholtsbraut af sýsluveginum hjá Geldingaholti að Háholti. 
9. Ólafsvallavegur frá vegamótum við Blesastaði austan Arakots að Ólafsvöllum. 

20. Vorsabæjarvegur (Skeið) frá vegamótum austan Húsatófta að Fjalli. 
I. Gaflsvegur af Villingaholti að Gafli. 

22. Kolsholtsvegur af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda, um Vatnsholt að Kolsholti. 
23. Hamarsvegur frá vegamótum við Gaulverjabæ að Hamarshjáleigu. 
21. Partavegur frá Tungu að Fljótshólum. 
25. Vorsabæjarvegur (Gaulverjabæjarhr.) af Gaulverjabæjarvegi að Vorsabæjarhjá- 

leigu. 
26. Stokkseyrarvegur frá Kaðlastöðum um þorpið austur fyrir Sjónarhóla. 
27. Brattholtsvegur frá símastöðinni á Stokkseyri að Holti. 
28. Vegur um Evrarbakkaþorp frá 70 km. steini að Kaupfélagi Árnesinga. 
29. Flóagaflsvegur af Eyrarbakka að Blesarima, án afleggjara. 
30. Votmúlavegur frá Eyrarbakkavegi um Votmúla á Gaulverjabæjarveg nálægt 

Smádölum. 
öl. Kaldaðarnesvegur frá Evrarbakkavegi um Sandvík út að Klöppum. 
32. Reykjavegur af Flóavegi vestan Hraungerðis að Efstaskurði. 
33. Langholtvegur (Hraungerðishr.) af þjóðveginum hjá Túni að Efstaskurði. 

3. gr. 
f sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum skattskyldum fasteignum 

Í sýslunni, sem greiðist á manntalsþingi af ábúanda hverrar jarðar, og af eiganda 
hverrar lóðar eða húseignar í kaupstöðum. Þó er hreppsfélagi heimilt að sreiða 

att þennan úr sveilarsjóði, sé það samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum 
sveitarfundi, og tilkynning kemur Þar um til sýslumanns fyrir 1. apríl. 

Sýslunefndin ákveður fyrir eitt ár í senn hve hár skatturinn skuli vera. Má 
hann ekki vera lægri en 2%, og ekki hærri en 6%. af landverði samkvæmt fasteigna- 
mati, og hálfu minna af húseignum. 

sk 

  

4. gr. 
Gjöld þessi má taka lögtaki samkvæmt lögum nr. 29 frá 1885. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmi lögum nr. 102, 19. júní 1933 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

dfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júní 1938. 

Hermann Jónasson, 

Páll Pálmason,
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REGLUGERÐ 

um fasteignamat. 

Almenn ákvæði um matið. 

1. gr. 

Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal meta til peningaverðs 10. hvert ár. 

Undirbúningur hins fyrsta mats samkv. lögum um fasteignamat frá 6. jan. 1938 skal 

hefjast þegar á árinu 1938. Undirmatinu skal lokið eigi síðar en fyrir ' júní 1940 og 

yfirmali eigi síðar en við árslok 1941. Fasteignabók skal fullprentuð fyrir árslok 1942. 

ga
 

  

2. gr. 

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

hafa þær nettótekjur, er af fasteigninni fást, hlunnindi þau, er henni fylgja eða vissa 

er að hún öðlist á næstu árum, leigumála þann, er á jörðinni er eða telja má hæfi- 

legan, verð það, er fasteignin hefir verið seld fyrir síðustu 10 árin áður en matið fór 

fram, söluverð nágrannafasteigna, og virðingu til lántöku og brunabóta, þegar um 

húseign er að ræða. 
Fasteignir allar skulu metnar til peningaverðs í heilum hundruðum króna. 

3. gr. 

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

um, en bæjarfógetar í kaupstöðum (lögmaðurinn í Reykjavík), hver í sínu umdæmi, 

semja skýrslur um allar fasteignir í hreppnum eða kaupstaðnum. Skýrslur þessar 

skulu ritaðar á eyðublöð, er yfirfasteignamatsnefnd lætur prenta, og skal hún senda 

þær formönnum undirmatsnefnda áður en fasteignamatið á að hefjast. 

Hreppstjórar og bæjarfógetar skulu semja skrár þessar, strax og þeim hafa borizt 

eyðublöðin, og hafi sent þær formönnum undirmatsnefnda eigi síðar en mánuði eftir 

að þeir hafa fengið eyðublöðin til útfyllingar. Skylt er hreppstjórum, bæjarfógetum 

og 3 ginstokum mönnum að láta í té allar upplýsingar, er matsnefndir óska, og kostur 

er á, til leiðbeiningar við mat fasteigna. 

  

l. gr. 

Við matið skal hver jörð, sem hefir sérstök bæjarhús 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. Ennfremur skal meta sér hluta hvers 

eiganda að jörð og bæjarhúsum ef eigendur eru fleiri en einn. 

Sé Þeitilandi eða öðrum hluta fasteignarinnar ekki skipt með ákveðnum merkj- 

um, þá skulu eignarhlutföll metin eftir skráðum eignarheimildum. 

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

reist á þeim eða ekki. 
Eyðijarðir og óbyggðar lóðir eða lendur skal meta sér til verðs, nema nytjaðar 

séu að fullu frá annari jörð eða lóð, enda sé sami eigandi að báðum. Egyðijörð, sem 

hefir sérstök landamerki en nytjuð frá annari jörð, skal þó ávallt metin sér, nema 

eigandi krefjist annars. 

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

ítök og fasteignaréttindi, sem ekki fylgja neinni ákveðinni jörð eða húseign, svo 

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

Verði ágreiningur milli undirmatsnefnda og aðilja hvort meta skuli fasteign sér 
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öð eða ekki, skal lögreglustjóri skera úr. Úrskurði hans má þó innan mánaðar skjóta til 
12. april yfirmatsnefndar, en hún leggur á málið fullnaðarúrskurð. 

Við mat jarðeigna skal: 
1. Meta sér verðmæti landsins að frádregnu því verðmæti þess, er stafar af styrk 

ríkisins, sbr. jarðræktarlög. 

2. Meta sér þann hluta af verðmæti landsins, sem hvorki má selja né veðsetja, sbr. 
jarðræktarlög og nýbylalög. 

ð. Meta sér þann hluta af verðmæti landsins sem svarar til afgjaldskvaðar, sem 
jarðareiganda ber að telja sér til eignar. 

4. Meta sér þann hluta af verðmæti húsa, er jarðareigandi á, og telst þar með álag, 
ef jörðin er í leiguábúð. 

ð. Meta sér verðmæti þeirra húsa, sem ábúandi á. 
6. Meta sér verðmæti þeirra húsa, sem ekki má selja eða veðsetja, sbr. jarðræktar- 

lög, nýbvýlalög og lög um framlög ríkisins til endurbygginga á sveitabýlum. 
Með landverðinu skal meta hlunnindi og ítök í lönd annara jarða. 

6. gr. 
Húseignir allar í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, svo og hús þurrabúðar- 

manna Í sveitum, ber að meta svo, að húsin skulu metin sér, lóðin sér og mannvirki 
á lóðinni önnur en hús, sér. Að öðru leyti gilda ákvæði 5. gr. um mat á fasteignum 
þessum, ef styrkur hefir verið veittur til þeirra samkv. sérstökum lögum. 

7. gr. 
Afréttarlönd sem eru eign sveitarfélaga eða sameign fleiri jarða og notuð eru 

aðallega til upprekstrar, skal ekki meta sérstaklega, en taka skal upprekstrarréttinn 
til greina við mat þeirra jarða, er hann eiga. Á sama hátt skal taka til greina við 
matið ef jörðin á engan upprekstur. 

Þrætulönd milli jarða skal meta sér í lagi. 

8. gr. 
Hverri fasteign, sem metin er, skal lýsa svo skýrt, að eigi verði um villst hver 

hún er. 

Nafngreina skal eiganda og notanda hennar, og nefna stöðu þeirra og heimili, og 
ef þeir eru fleiri en einn, þá hversu mikinn hluta eignarinnar þeir eigi eða noti. Geta 
skal þess hvort landamerki og lóðarmörk eru ágreiningslaus. 

Skipun matsnefnda. 

9. gr. 
Fjármálaráðherra skipar 3 menn tíunda hvert ár, í fyrsta skipti 1938, til 10 ára 

í senn Í vfirfasteignamatsnefnd og skal einn þeirra vera formaður. Sömuleiðis skipar 
hann varamenn í yfirmatsnefnd jafnmarga og til jafnlangs tíma. 

10. gr. 

Tiunda hvert år, i fyrsta skipti 1938, skipar fjårmålarådherra 3 menn i undir- 
fasteignamatsnefnd í hverri sýslu og hverju bæjarfélagi. 

Tveir nefndarmenn skulu skipaðir eftir tilnefningu sýslunefnda eða bæjarstjórn- 

ar, en hinn þriðja skipar fjármálaráðherra án tilnefningar, og skal hann vera for- 

maður nefndarinnar. Á sama hátt og til jafnlangs tíma skal skipa varamenn, er taki 
sæti í nefndinni í forföllum hinna samkv. fyrirmælum 11, gr.
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Undirfasteignamatsmenn skulu búsettir í því héraði eða bæ, sem þeir starfa Í að 

matinu. 

11. gr. 

Varamenn yfirfasteignamatsnefndar taki sæti hver fyrir sinn aðalmann, ef aðal- 

maður deyr eða af öðrum sérstökum ástæðum oki ki getur sinnt störfum í nefndinni, 
svo og ef yfirmatsnefnd þarf að úrskurða kæru út af fasteign, er matsmaður á sjálfur 

eða skyldmenni hans að feðgatali. 

Varamenn undirmafsnefnda taka sæti ef aðalmenn forfallast, á sama hátt og um 

er getið gagnvart yfirmatsnefnd, svo og ef meta þarf fasteign er matsmaður á sjálfur 

eða skyldimenni hans að feðgalali. 

  

   

12. gr. 

Formaður yfirmatsnefndar hefir fast árskaup, sem fjármálaráðherra ákveður, 

en aðrir matsmenn í yfir- og undirmatsnefndum 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 yfirmatsnefndar og með hliðsjón af almennri kaupgreiðslu 

í landinu. Laun matsmanna og allur annar kostnaður er af matinu leiðir, þar með tal- 

inn ferðakostnaður, síma- og ritfangakostnaður og húsaleiga í þarfir matsins greiðist 

úr ríkissjóði. 
13. gr. 

Hver sem skipaður er í fasteignamatsnefnd skal í gerðabók sinnar nefndar, undir- 

rita drengskaparheit um að hann skuli rækja starf sitt af alúð og samvizkusemi. 

Nefndarmenn allir eru sýslunarmenn ríkisins og njóta þeirra réttinda og hafa 

þær skyldur, er því fylgja að lögum. 

Störf vfirfasteignamatsnefnda. 

14. gr. 

Yfirfasteignamatsnefnd ákveður gerð eyðublaða undir lýsingar fasteigna og se ndir 

þau til formanna undirmatsnefndar. Gerð eyðublaða skal vera 1 þann veg farið, að 

eyðublöðin útfyllt af undirmatsnefndum samkvæmt upplýsingum, eigenda eða nol- 

enda, og annara sem upplýsinga er leitað til, samkv. 21. gr. skuli vera sem gleggst 

lvsing å fasteigninni. 

Yfirmatsnefnd ákveður einnig gerð eyðublaða þeirra er hreppstjórar og bæjar- 

fógetar eiga að útfylla samkv. 3. gr. þessarar reglugerðar. 

15. gr. 

Yfirfasteignamalsnefnd skal semja, og senda undirmatsnefndum, reglur til að 

mela eftir, áður en þær hefja starf sitt. 

16. gr. 

Yfirmatsnefnd skal hafa eftirlit með störfum undirmatsnefnda, undir yfirum- 

sjón fjármálaráðherra. 

Hún skal þegar í upphafi leggja áherslu á að samræmi verði sem bezt í matinu, 

bæði milli fasteigna sama umdæmis, og á milli einstakra matsumdæma, og skal for- 

maður eða einstakir nefndarmenn, ferðast á milli undirmatsnefnda í því skyni, ef 

nefndin telur þess þört. 

  

17. gr. 

Þegar undirmatsnefndir hafa lokið störfum sínum, skal yfirmatsnefnd endur- 

skoða og samræma mat allra fasleigna á landinu. Ef henni þvkir eitthvað óljóst eða 

rangt. getur hún heimtað nánari skýringar hjá undirmatsnefnd, og eiganda eða nol- 

anda fasteignarinnar, 

1938 

apríl
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55 Að loknu hverju aðalmati semur yfirfasteignamatsnefndin og lætur prenta fast- 
12. apríl eignamatsbók sc anke emt matsgerðum undirmatsnefnda, með þeim breytingum, er á 

matinu hafa orðið við úrskurð eða endurskoðun yfirmatsnefndar. Skal bókin svo 
löggilt af fjármálaráðherra og send ókeypis öllum þeim mönnum og stofnunum, er fá 
sljórnartíðindin án endurgj: uds. 

18. gr. 
Yfirfasteignamatsnefnd skal úrskurða kærur þær er til hennar berast samkv 

4. og 25. gr. 

19. gr. 
Formaður yfirmatsnefndar skal ásamt 2 mönnum öðrum. sbr. 27. gr, framkvæma 

mat nýrra húsa í Reykjavík milli þess er aðalmat fer fram, svo og fasteigna þar. sem 
vegna einhverra sérstakra ástæðna breytast verulega að verðmæti. 

Yfirmatsnefnd hefir eftirlit með því að aukamat fari fram á húsum þeim er byggð 
eru milli þess er aðalmat fer fram, og skal hún Jafnan endurskoða slíkt mat sem 
aðalmat væri. Nefndin skal árlega tilkynna skattayfirvöldum þeim, er hlut eiga að 
máli, þær breytingar er verða á fasteignam: ti við aukamat eða endurmat. 

Menn þeir er framkvæma endurmat og aukamat skulu ávallt hafa fyrirliggjandi 
eyðublöð undir matið og sér yfirmatsnefnd um gerð þeirra og útsendingu. 

Störf undirfasteignamatsnefnda. 

20. gr. 
Undirfasteignamatsnefndir skulu athuga fasteignir allar er þeim ber að meta. 

Þær skulu útfylla eyðublöð þau er yfirmatsnefnd lætur prenta, sbr. 14. gr., til að fá 
sem gleggsta lýsingu af fasteigninni, kostum hennar og göllum, og meta svo fasteign- 
ina til peningaverðs, samkvæmt lögum nr. 3 frá 6. jan. 1938 og reglugerð þessari. 

21. gr. 
Formaður undirmatsnefnda eða annar meðnefndarmanna, skulu ferðast um 

og skoða fasteignir þær, er þeir eiga að meta, útfylla eyðublöð þau er um getur 
í 14. og 20. gr. samkvæmt upplý singum notenda, eða eigenda, ennfremur skulu þeir 
leita hliðstæ 'Öra upplýsinga um jörð hverja og húseign hjá kunnugum mönnum s. s. 
hreppstjórum í sveitum, til þess að tryggja sér sem fullkomnasta þe >kkingu á verð- 
mæti eignarinnar. 

22. gr. 
Þegar skoðun fasteigna og útfylling eyðublaða er lokið, skal undirmatsnefnd í 

sameiningu semja lýsingu á hverri einstakri fasteign, eftir lýsingu notenda, áliti 
nefndarinnar og upplýsingum kunnugra manna, í 9 samhljóða eintökum, og meta 
svo fasteignina til verðs samkv. 20. gr. þessarar reglugerðar. 

Malsverð fasteignarinnar skal innfært sundurliðað á eyðublöð þau er notuð eru 
til þessa, og annað eint: ikid sent yfirfasteignamatsnefnd åsamt öðrum plöggum mats- 
ins, en hitt eintakid skal geymast å í viðkomandi sýslu- eða bæjarskrifstofu. 

23. gr. 
Við mat fasteigna skal gefa eiganda eða umráðamanni kost á að bera fram Þær 

skyringar sem hann óskar að verði teknar til greina við matið. 

24. 
Matsgerðir úr hverjum hreppi og kaupstað skal leggja fram á þingstað hreppsins 

eða kaupstaðarins þegar er undirmati er lokið, og skal auglýsa það á venjulegan hátt, 
hvenær þær liggji frammi, og má það ekki vera skemmri tími en mánuður.
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25. gr. 55 

Nú er eigandi fasteignar óánægður með mat undirmatsnefndar, eða þykir ekki 12. apríl 

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

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

eigi síðar en mánuði eftir að matsgerðirnar lágu frammi, í hreppnum eða kaup- 

staðnum. 
Allar aðfinnslur og kærur er undirmatsnefnd berast skal hún athuga og úr- 

skurða. Að því búnu skal nefndin senda matsgögn öll til vfirmatsnefndar ásamt 

kærum og aðfinnslum, er fram hafa komið við matið, svo og umsögn eða úrskurð 
sinn Í málinu, kæranda skal hún einnig senda úrskurð sinn. Áðila er heimilt að 

skjóta úrskurði undirmatsnefndar tl vfirmatsnefndar, en hún leggur fullnaðarúr- 

skurð á málið. 

26. gr 

Undirmatsnefndir skulu hefja störf sín það snemma að mati sé lokið, matsgögn 
hafi legið frammi ákveðinn tima, kærufrestur sé útrunninn, og matsgögn öll komin 

til yfirfasteignamatsnefndar fyrir Í. júlí 1940. 

Endurmat og viðbótarmat. 

27. gr. 

Milli þess er aðalmat fer fram samkv. 1. gr. skal meta öll ný hús og skattskyld 

mannvirki, svo og fasteignir sem vegna sérstakra ástæðna breytast að verðmæti sbr. 

28. gr. 

Mat þetta skulu úttektarmenn framkvæma, hver í sínum hreppi, en í kaupstöð- 

um og annarsstaðar þar sem ekki eru til úttektarmenn, skal til þessa starfa kveðja 

tvo menn. Skipar fjármálaráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn kýs hinn. 

Í Reykjavík skal þó mat þetta framkvæmt af formanni yfirmatsnefndar, sbr. 19. gr., 

og tveim mönnum öðrum, er bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu. 

Yfirmatsnefnd hefir eftirlit með því, að aukamat fari fram þegar ástæða er til 

og skal hún jafnan endurskoða slíkt mat eins og aðalmat væri, sbr. 19. gr. 

  

28. gr. 

Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni, mill þess er aðalmat fer fram, og 

skal hann þá senda yfirfasteignamatsnefnd um það rökstudda beiðni. Yfirmatsnefnd 

úrskurðar síðan hvort endurmat skuli fara fram eða ekki. 

29. gr. 

Aukámati og endurmati samkv. 27. og 28. gr., ber að ljúka fyrir Í. des. ár hvert 

og skal það Hggja frammi allan desembermánuð. Um kærur og aðfinnslur fer eftir 

g 
ho

 

er 
því sem segir í 25. gr. Í janúar næstum á eftir skal senda matsgerðirnar til yfirmats- 

nefndar. 
30. gr. 

Aukamatsmenn fá þóknun fyrir starf sitt eftir lögum um laun hreppstjóra og 

aukatekjur m.m. Sá sem krefst endurmats samkv. 28. gr. greiði þó þann matskostnað 

er af því leiðir, nema matsverðið breytist um 10% eða meira. 

31. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 3 6. jan. 1938, um fasteignamat og 

öðlast þegar gildi. 
Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1938. 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson
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56 PRÓFREGLUGERÐ 
29. april 

fyrir Stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 100 23. júní 1936. og reglugerð 923. sept. 1936, um styri- 
nannaskólann í Reykjavík, eru hér með settar eftirfarandi reglur um tilhögun á 
prófunum og hvað til þeirra útheimlist. 

Í, KAFLI 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

1. gr. 

Burtfararpróf, önnur en minna fiskimannaprófið, skulu haldin í aprílmánuði 
ár hvert. 

2. gr. 

Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans, án þess að hafa stundað þar 
nám, skal hann senda alvinnumálaráðuneytinu beiðni um það minnst 2 mánuðum 
áður, og skulu beiðninni fylsja vottorð um, að umsækjandi fullnægi þessum kröfum: 

I. Að hann fullnægi kröfum reglugerðar um siglingatíma. 

2. Að hann hafi þá sjón, heyrn og málfæri, sem staðan heimtar. 
ö. Að hann kunni sund. 

4. Að hann sé eigi haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið 
geti öðrum skaðvænn. 

ó. Að hann hafi óflekkað mannorð. 
6. Skirnarvottorð. 

Svo skal hann og senda vottorð um þann undirbúning, er hann hefir fengið. 

3. gr. 

Á tilteknum degi og stundu skulu prófsveinar mæta 

hafa með sér sjókort, pappír og öll þau Þjálpartæki, sem } 

verkefna. Orðabækur mega prófsveinar ekki hafa við úrlausnir stíla 

í slýrimannaskólanum og 

Þarf til úrlausnar skriflegra 

4. gr. 

Við burtfararprófin skulu, auk kennarans, sem prófar, vera tveir prófdómendur 

í hverri grein, og skipar atvinnumálaráðuneylið til þess sérfræðinga eftir þörfum. 
Það skipar einn þeirra formann prófnefndarinnar. 

Munnleg próf skulu haldin í heyranda hljóði. 

Hinir skipuðu prófdómendur tiltaka prófverkefnin, hvorir í sinni grein, og skal 

hvert af skriflegu verkefnunum vera í svo mörgum eintökum að minnsta kosti. að 

hver prófsveinn fái eitt. 

6. gr. 
Við skriflegt próf fá allir prófsveinar, sem ganga undir samskonar próf, sömu 

verkefni. Eisi má rita fleiri en eitt verkefni á sama blaðið, en vera má verkefnið í 

fleiri liðum. 

Tekið skal fram, hve margar einkunnir séu gefnar fyrir verkefnið, svo os hve 

langur tími veitist til úrlausnar. Lengri úrlausnartína má enginn hafa.
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7. gr. 56 
Nú þykir prófsveini eitthvað ógreinilegt í verkefninu, og getur hann þá snúið 29. apríl 

sér til eftirlitsmanns. 

8. gr. 
Meðan á skriflega prófinu stendur, mega engir aðrir en prófsveinar og eftirlits- 

menn vera í prófstofunni. Kennarar skólans mega ekki vera eftirlitsmenn, að minnsta 
kosti ekki við þær greinar, sem þeir hafa kennt. Eftirlitsmenn bera ábyrgð á, að eng- 

um brögðum sé beitt við prófið. Þeir skulu vera tveir í hverri prófstofu. Hinir 

skipuðu prófdómendur eru eftirlitsmenn. Ef prófdómendur eru eigi eins margir og 

eftirlilsmenn þurfa að vera, þá skipar atvinnumálaráðuneytið eftirlitsmenn eftir 

þörfum. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sér, eða hjálpi öðr- 
um, skal honum þegar vikið frá prófi, og skal svo álitið, að hann hafi eigi staðizt 

prófið. 
9. gr. 

Nú gengur prófsveinn frá próli og kennir sjúkleik um, en sannar síðar með 

læknisvottorði, að hann hafi verið veikur, og má þá prófa hann í því, sem hann 
átt ótekið próf í, jafnskjótt og því verður við komið á sama próftíma. 

10 gr. 
Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sér ósæmilega við prófið, gelur for- 

maður prófnefndar vikið honum frá prófinu. 

11. gr. 

Áður en prófið byrjar, skal prófnefndin semja próftöflu, er skal undirrituð 
alt formanni prófnefndarinnar og fest upp í stýrimannaskólanum, minnst degi áður 

en prófið byrjar. Skulu prófdómendur og prófsveinar mæta stundvíslega eftir þess- 

art töflu. 

12. gr. 
Munnlegar spurningar skulu vera tveimur fleiri en prófsveinar, og má aðeins 

eitt verkefni vera á hverjum seðli. Við prófið dregur hver prófsveinn sínar spurn- 

ingar. Prótsveinar skulu prófaðir eftir stafrófsröð. Ef tveir eða fleiri hafa sömu 

nöfn og feðraheiti, skal aldur ráða, og skal sá eldri prófaður fyr. 

13. gr. 

Fyrir svör við hverri spurningu eða verkefni, skulu prófdómendur gefa ein- 

hverja af einkunnum þeim, er hér segir: 8, 7%, 7, 7, 62%5, 6172, 6, 525, 5%, 5, 

425, 49, 4, 328, 3175, 3, 23%, 2175, 2, 1%, 1%, 1, 0. 

I. KAFLI 

Prófkröfur. 

14. gr. 
Til hins minna fiskimannaprófs útheimtist: 

Stærðfræði (munnleg): 

Kunndtta í fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tugabrot, hlutföll talna 
og um einföldustu atriði flatarmálsfræðinnar. Þekking á mælikvörðum lina og 
horna og leikni í að nota þá. 

Tugakertið, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling með heilum töl- 
um, almennum brotum og tugabrotum. Að finna óþekkta tölu í hlutfallslíkingu.
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56 Þekking á beinum og bjúgum línum, hringum og línum þeirra, flatarmáli hrings, 
29. aprír þríhyrnings og ferhyrnings. 

Siglingafræði (munnleg og skrifleg): 

1. Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd og 
breidd, kompáslinum og kompásstrikum. 

Skyn á miðjarðarbaug, jarðarás, jarðskautum, lengdarbaugum, breidd- 
arbaugum, lengd, breidd, Þbreiddarmun, lengdarmun, afviki, kompáslínum 
og kompásstrikum. 

2. Þekking á kompásnum og á notkun hans, á misvísun, halla (inklination), 
segulskekkju og hvernig hún verði fundin með jarðlægum athugunum; skyn 
á skriðmæli, vegmæli, grunn- og djúplóði. 

Grein á segulmagni, segulnál, hinum ýmsu hlutum kompássins og mis- 
munandi kompástegundum, misvísun og misvísunarlínum, halla og halla- 
línum, segulskekkju og helztu orsökum hennar, hvernig hún verði fundin 
af stefnum og miðunum á sjókortum, ennfremur grein á segulskekkjutöflum 
og styristöflum og notkun þeirra. Þekking á skriðmæli og vegmæli og hlutum 
þeirra, á grunnlóði og djúplóði og notkun allra þessara áhalda. 

3. Skyn á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun. 
Grein á aðalreglum um gerð sjókorta eftir Mercatorsaðferð, mælikvörð- 

um þeirra og línum, hvað standa eigi á sjókortum, og hvernig þau eru notuð. 
í. Þekking á dagbókarhaldi, leiðarreikningi, straumi, drift, að setja stefnu 

skipsins og á að finna stað skipsins á kortinu. 

Þekking á tilgangi skipsdagbókar, hvað og hversu í hana skuli ritað; að 
finna stefnu og hraða straumsins með athugunum jarðlægra hluta; að geta 

fundið þann stað, er halda á til, þegar sá staður, sem siglt er frá, er kunnur, 
og stefnur þær og vegalengdir, er farnar hafa verið; að marka stað skips- 
ins á kortið með miðum, miðunum og hornmælingum; að finna þá stefnu 
á kortinu, sem halda á, og leiðrétta þá stefnu fyrir straumi og öðrum áhrif- 
um á hana, svo að fundin verði sú stefna, sem slýra á eftir áttavitanum, að 

finna þá vegalengd, er halda skal, og hve langt um líði, þangað til komizt 

verði til ákveðins staðar. 
5. Að kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara. 

Til þess skal nota sjávarfallatöflur og flóðmun eða flóðbið. 
6. Áð kunna að nota sextant, til þess að geta fundið stað skipsins með jarð- 

lægum athugunum. 
Grein á helztu hlutum sextantsins, skiptingu mælibogans og brotmæl- 

isins, á stöðu speglanna og hvernig hún er athuguð og lagfærð, á markrétt- 
ingu og hvernig hún finnst, og á mælingu horna milli jarðlægra punkta. 

Sjómennska (munnleg og verkleg): 

Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og á bjarglækj- 
um og notkun þeirra. 

Þekking á reglum þeim, sem fylgja ber til að forðast ásiglingu, og á ljósum 
þeim, sem skipum ber að hafa undir ýmsum kringumstæðum, svo og að kunna að 

nota almenn bjargtæki við björgun úr sjávarháska. 
Skyn á hirðingu og meðferð á skipum, reiða, seglum, siglum, köðlum og vír- 

um og samselningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur; ennfremur meðferð og hirð- 

ingu veiðarfæra. 

Skyn á, hve þýðingarmikil er góð hirðing og meðferð á skipum og öllu, sem 
þar að lýtur, og hvernig hún er framkvæmd; samsetning kaðla og víra, vafning 
kaðla og víra, skyn á ýmiskonar talíum, og hve margfaldan kraft þær gefa, á ymis- 
konar nauðsynlegum hnútum, vafningum og brögðum; notkun rekakkera, olíu og
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oryggislina, neydarstyris, skyn å brådabirgdavidgerd å leka åti á sjó, á umbúnaði 
lestaropa, å legufærum og hvernig leggja beri skipi fyrir 2 akkerum og i vetrarlægi > > o DOJ v 7 7 

(mooring), á notkun bjargbelta og bjarghringa, útsetning og inntöku báta, á björgun 
manns, er dettur útbyrðis; helztu grundvallaratriði í seglasaum og að geta annast 
smáviðgerðir á seglum. 

Skyn á, hvernig fara eigi yfirleitt með ýmiskonar veiðarfæri, bæði í notkun 
og þegar þau eru ekki í notkun, og hvaða þýðingu litun, börkun eða tjörgun hefir 
á endingu þeirra. 

Nemöndum er og skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjómennsku. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

Áð hafa lesið að minnsta kosti 50 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum og 
geta skýrt það nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem 
flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúla. Þeir skulu geta farið sæmilega 
með íslenzkt mál í ræðu og rili, sérstaklega í þeim efnum, er til stöðu þeirra heyra. 

Sjóréttur (munnlegur): 

Að þekkja helztu lagaákvæði, er snerla rétt og skyldur skipverja. 
Þekking á helztu íslenzkum lagaákvæðum um skip, um hafið og á skilyrð- 

unum til að vera skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri, og á réttindum og skyldum 
þeirra á skipinu: á valdi og ábyrgð skipstjóra á eigin gerðum og gerðum skip- 
verja, réttindum og skyldum þeirra á skipinu og á ráðningu skipverja. 9 3 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 

Að geta veitt algengustu hjálp í viðlögum við slysfarir og við algengustu kvill- 
um. Áð kynnast sóltvarnarreglum, sem skipum er skylt að hlýða. 

Nauðsynleg þekking á að nota þau lyf og tæki. sem lyfjakista skipsins hefir. 

15. gr. 
Til hins meira fiskimannaprófs útheimtist: 

Stærðfræði (munnleg): 

lið sama og til hins minna fiskimannaprófs og ennfremur: 

1. Í reikningi: Notkun logarilma. Margföldun, deiling, veldisupphafning og 
rótarúldráttur með logaritmum. Þekking á veldi talna og tvíveldisrótarút- 
drætti. 

2. Í flatarmálsfræði: Beinar línur. Horn. Hringurinn. Marghyrningur. Spor- 
baugur. Reglur um hliðar og horn í þríhyrningum og samhliðungum. Rétt- 
hyrndur þríhyrningur. Einslaga og samfalla þríhyrningar. Flatarmál hrings 
og marghyrninga. Uppdráttur og úireikningur flatarmáls einföldustu flata. 
Þekking á flötum þríhyrningum, ferhyrningum, sporbaugum, kúlum og spor- 
baugskúlum. Kunnátta í að skipta beinum línum, að draga upp og fella línu 
beint niður á aðra, að draga línu samhliða annari beinni línu, að afmarka 
horn, er sé jafnstórt öðru tilteknu horni, að skipta horni í tvo jafnstóra hluta, 
að skipta hring í 2, 4, 6 eða 8 jafnstóra hluta. 

3. Í þríhyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhyrningafræðinnar og 
d útreikningi flatra réllhyrndra þríhyrninga eftir henni. Þekking á horna- 
föllum og notkun þeirra við útreikning á flötum, rétthyrndum þríhyrningum. 
Í rúmfræði: Útreikningur rúmtlaks ferstrendings og sínalnings. 

Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 

Hið sama og til minna fiskimannapr 

  

sins og ennfremur: 
1. Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganeti þess, á því 

að ákveða afstöðu himinhnatta, á sólinni og hreyfingu hennar. Þekking á mæl- 
ingu tímans og skiptingu hans. Að kunna að finna ristíma, hágöngutíma og 

12 
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56 hvarftima himinhnatta. Þekking á heimsåsnum, midhiminbaug, rektascen- 
29, april sinonsbaugum, deklinationsbaugum, tímabaugum, sjónbaug, azimutbaugum, 

hædabaugum, rektascension, deklination, tímahornum, hvirfilhornum (azi- 
muti), hæð, viki (amplitude), afstöðu heimsássins við sjónbauginn, dag- og 
náttbogum himinhnatta, æsæjum og ósæjum stjörnum, hinni daglegu hreyf- 

ingu, áhrifum breiddar og deklinationar á hæð himinhnatta. Þekking á sól- 
brautinni og hreyfingu sólarinnar eftir henni. Grein á stjörnudegi, stjörnu- 
tíma, sóldegi, sóltíma, meðaldegi, meðaltima, meðalsól, tímajöfnuði, hjálpar- 
stærðunum „R“ og „E“, trópisku sólári, almanaksári. Ristími, hágöngutími 
og hvarftími himinhnatta skal fundinn með viðeigandi töflum. 

2. Þekking á hæðarleiðréttingum himinhnatta, og að kunna að finna breiddina 
af athugun sólar eða fastastjörnu í hádegisbaug. Þekking á lækkun hafsbrún- 
ar, geislabroti, sjónarmun (parallaxis) og á hálfum þvermæli. Finna skal og 
nota hæðarleiðréttingarnar, annaðhvort hverja fyrir sig eða allar í einu. 
Breiddina skal finna af hæðarathugun sólar eða fastastjörnu í háboga og 
lágboga. 

3. Þekking á sextanti og notkun hans. 
Að Kunna að finna miísvísun eða segulskekkju með viks (amplitude)-athug- 
un sólar og með azimutathugun sólar eða stjarna. Að kunna að finna mis- 

vísun eða segulskekkju af athugun pólstjörnunnar. Þekking á hallasegul- 
skekkju. Misvísun og segulskekkju skal finna með því að miða sólina, þegar 
hún rís eða rennur, eða með því að mæla hæð sólarinnar eða fastastjörnu 
og miða hana samtímis. Misvísun og segulskekkju skal og finna með því að 
miða pólstjörnuna og finna azimut hennar úr viðeigandi töflum. Þekking á 
orsökum  hallasegulskekkju, og hvernig hún verði fundin og notuð. 
Þekking á miðunarspjaldi, misvísun og breytingum á henni, á halla, breyt- 
ingum á honum og áhrifum hans á kompásinn. Skyn á hinum ýmsu teg- 
undum segulskekkju, orsökum hennar og Þreytingum á henni. Þekking á 
segulskekkjutöflum og hvernig þær eru búnar til. 

5. Staðarákvarðanir með radió-miðunum. Upp á radió-miðanir skal heimfæra 
viðeigandi leiðréttingar og finna með þeim stað skipsins. 

Sjómennska (munnleg, skrifleg og verkleg): 

Hið sama og til hins minna fiskimannaprófs og ennfremur þekking á notkun 
alþjóða-merkjabókar og að geta lesið og gefið ljós- og hljóðmerki eftir Morse- 
stafrófi. Þekking á að gefa og taka á móti merkjum með alþjóðlegum merkja- 
veifum og fjarlægðarbendingum, svo og með ljós- og hljóðmerkjum eftir Morse- 
stafrófi. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 100 bls. í $ bl. broti, í lausu máli og ljóðum, 
og geta skýrt þær nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri 
sem flest orð og orðtök, er að sjómennsku lúta. Þeir skulu geta farið sæmilega 
með íslenzkt mál í ræðu og riti, sérstaklega í þeim efnum, er stöðu þeirra heyru. 
Prófsveinninn skal þekkja orðflokkana og hljóðvörpin og kunna nokkuð í beyg- 
ingum. Hann skal geta samið sæmilega stílaða og stafsetta ritgerð um efni, er 
nertir sjómennsku. 

Danska (munnleg): 

Að hafa lesið og gelta lagt út að minnsta Rkosti 100 bls. í 8 bl. br., í lausu máli 
og ljóðum, sérstaklega um líf og starf sjómanna, og gela talað dönsku nokkuð. 
einkum um það, er sjómennsku snertir. Prófsveinninn verður að kunna nokkur 
helztu atriði danskrar málfræði.
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inska (munnleg): 
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. br., einkum um 

sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, sem gerist á sjó. Próf- 

sveinninn verður að kunna nokkur helztu atriði enskrar málfræði. 

Sjóréttur (munnlegur): 
Að þekkja helztu lagaákvæði, er snerta rétt og skyldur skipstjóra. Þekking á 

helztu íslenzkum lagaákvæðum um skip, um hafið og á skilyrðunum til að vera 3 

skipstjóri, réttindum og skyldum hans á skipinu, um vald skipstjóra og ábyrgð á 
eigin gerðum og gerðum skipverja; skilyrðum til að vera stýrimaður og vélstjóri, 
réttindum og skyldum þeirra á skipinu, og réttindum annara skipverja; um ráðn- 
ingu skipverja. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 
Að hafa fengið yfirlit yfir það helzta, sem stendur í lækningabókum sjómanna, 

og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði: 
I. Algengustu hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma. 
2. Samræðissjúkdóma eg varnir gegn þeim. 
3. Næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða. 

4. Almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur á skipum, hirðingu þeirra og um- 
gengni alla, matvæli og fæði skipverja. 

Bókhald: 
Að kunna það bókhald, sem staðan útheimtir. Helztu atriði tvöfaldrar bók- 

færslu. 

Vélfræði: 
Einföldustu atriði mótorfræðinnar ásamt yfirliti yfir algengustu vélar, notk- 

un þeirra, umhirðu og eldsneyti. 
Auk þess sé nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í sjómennsku og veðurfræði. 

16. gr. 

Til farmannaprófsins útheimtist: 

Stærðfræði (skrifleg og munnleg): 
Hið sama og til hins meira fiskimannaprófs og ennfremur: 
Í reikningi: Fyllri þekking á veldi og rót og á logaritmum. Reikningur með við- 
lægum og frádrægum stærðum með tölum og bókstöfum. Einfaldur vaætareikn- 
ingur. Einfaldar líkingar. Þekking á, hvað átt er við með veldi og rót og með 
logaritmum. Grundvallaratriði bókstafareiknings og leysing einfaldra líkinga 
með einni og tveim óþekktum stærðum. 
Í flatarmálsfræði: Skyn á rétthyrndu Kkoordinatkerfi. Þekking á breytingu 
hornafallanna í þríhyrningafræðinni í rétthyrndu koordinatkerfi. 
Í rúmfræði: Afstaða beinnar línu til flatar og afstaða flata innbyrðis. Þekking 
á prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalningi og á línum, sem myndast á yfirborði 
þessara hluta við beinan gegnumskurð. Skyn á bogahornum og bogaþrihyrn- 
ingum. Rúmtak prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalnings. Þekking á jafnskipt- 
um mælikvarða og strengkvarðanum; að draga hring gegnum 3 gefna punkta; 
að draga sneiðboga yfir tilnefnt horn; að finna óþekkta parta í þríhyrningi 

með uppdrætti. Þekking á flatarmáli þríhyrninga, ferhyrninga, marghyrninga 
og hringflata. Þekking á rúmmáli tenings, prisma, strýtu, keilu, kúlu og 
sívalnings. 

Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 

Hið sama og til hins meira fiskimannaprófs og ennfremur: 
Kompásleiðréttingar. Reglurnar um leiðréttingu kompássins með segulstöng- 
um og hlutum úr deigu járni. 
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Þekking á segulskekkjumæli (Deflector) og notkun hans við segulskekk ju- 
rannsóknir. 
Djúpmælar. Að búa til vaxandi kort. Hættuhorn. Þekking á helztu djúpmæti- 
tækjum ásamt bergmálsdýptarmælum. Þekking á helztu aðferðum við tilbún- 
ing vaxandi sjókorta, og á mismunandi mælikvörðum þeirra. Notkun hættu- 
horna, bæði láréttra og lóðréttra. 
Að kunna að finna breiddina af athugun sólar, fastastjörnu og reikistjörnu í 
og fyrir utan hádegisbaug, og að kunna að finna breiddina af athugun tungls- 
ins í hágöngu ( háboga). Tímahorn himinhnattarins skal finna með því að nota 
sjóúrið og lengdina; við athugun himinhnaltar fyrir utan hádegisbauginn skal 
finna breiddina annaðhvort með því að reikna kúluþríhyrninginn milli hvirfil- 
depils, himinskautsins og himinhnattarins, eða með því að reikna út hæðarauk- 
ann, sem leggja á við tvímiðjuhæðina til þess að fá hæðina í hásöngu. Tunglið 
skal aðeins mælt í háboga. 
Áð kunna að fara með sjótir og finna stöðu þess og daglegan gang. Þekking á 
því, hvar sjóúrið á að vera í skipinu, hversu með það skuli fara, þegar það er 
í skipinu eða flutt í skipið eða úr því. Stöðu sjóúrsins skal finna með 
tímaathugun við himinhnetti, bæði yfir hafsbrún og gerfilágflöt, við samanburð 
á öðru úri og við tímamerki. 
Ad kunna að finna lengdina með sjóúrinu og hæð sólar, fastastjörnu eða reiki- 
stjörnu. Hér skal nota tímahornsútreikninginn og meðaltímann í Greenwich. 
Að kunna að finna stað skipsins með staðarlinum. byggðum á athugun sólar, 
fastastjörnn eða reikistjörnu. Þekking á jafnhæðarbaugum og stefnu staðar- 
línu í sambandi við jafnhæðarbauga; finna skal stað skipsins með því að mæla 
samtímis hæð tveggja himinhnatta, eða mæla hæð himinhnatta á mismunandi 
tíma og taka tillit til þess, er siglt hefir verið milli athugananna; staðarlínan 
á kortinu sé fundin með útreikningi tveggja punkta í Jafnhæðarbaug eða með 
einum punkti og azimuti (annaðhvort hæðar- eða tímaazimuti); ennfremur 
með hæðaraðferðinni. Misvísun og segulskekkju skal einnig finna með hæðar- 

   

eða tímaazimuti, með töflum eða reikningi. 
Fyllri þekking á himintunglum. Almennt yfirlit yfir sólkerfið, og að Þekkja 
helztu reiki- og fastastjörnur. 
Í dagbókarhaldi: Einkum þau atriði, er snerta skipseigendur, válryggjendur 
og eigendur farms. 

Þekking á notkun helztu raf- og radiótækja, sem notuð eru við siglingar. Skyn 
á Gyro-kompásum, radiómiðunartækjum, rafmagnsvegmælum og öðrum raf- 
vélum, sem notaðar eru við siglingar. Sigling eftir stórbaug og stórbaugskort. 

Vélfræði (munnleg): 

Þekking algengustu eimvéla ásamt } 

  

um og hjálparvélum. Hestöfl, eldsneyt- 
tseyðsla og gærla vélarinnar. Þekking á algengustu mólorvélum, einkum Dieselvél- 
um og gæzlu þeirra, ásumt hjálparvélum og eldsneytiseyðslu. 

Eðlisfræði (munnleg): 

Þekking á eðlisfræðilegum eiginleikum hluta. Jafnvægi og hreyfing fastra, 
fljótandi og loftkenndra hluta; þyngdarlögmal. Samstilling og sundurliðun afla. 
Einfaldar vélar. Eðlisþyngd. Dælur. Loflþyngdarmælar. Aðalatriði hitafræðinnar. 
Einfaldar reglur um hljóðið, ljósið, rafmagn og rafsegulmagn. 

sjómennska (skrifleg, munnleg og verkleg): 
ið sama og til hins meira fiskimannaprófs og ennfremur: 
Stutt lýsing á byggingu skipa, rúmlestir, djúprista, afturhlæðni og stöðugleiki 
Viðhatd skipa á sjó og landi. Áhrif skrúfu og stýris. Vatnsþéttar skiljur og tæm- 
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ingartæki, Helztu lagaåkvædi um flokkun og skodun skipa. Adalhlutar skips- 
ins: Kjölur, bönd, langbönd, stefni, súðir, þillör, skiljur, skipting skipsins Í 
vatnsþétt rúm. Helstu smíðaefni og samskeyting þeirra. Helztu útreikningar, 
er snerta djúpristu, afturhlæðni og stöðugleika, fermingu og affermingu skipa. 
Viðhald járn- og tréskipa. Hleðsluborð og hleðslumerki, og yfirlit yfir lög og 
reglur um þau efni. Stjórn og beiting skipa á höfnum inni, þröngum siglinga- 

leiðum og í rúmsjó. 
2. Bátar og notkun þeirra. Tæki til fermingar og affermingar skipa. Meðferð farms 

og kjölfestu. Öryggisráðstafanir við skipströnd, árekstur, eldsvoða, sjóskaða 
0. fl Línubyssur og Önnur bjargtæki. Notkun leiðalýsinga o. fl. þ. h. Notkun 

taflna um styrkleika, aðallega þeirra hluta, sem notaðir eru við fermingu og 
affermingu skipa. Skyldur stýrimanns á verði. Stjórn og meðferð báta undir 
ýmsum kringumstæðum, bæði við land og í rúmsjó; notkun báta við björgun 
úr sjávarháska; brimlending, og hvernig flutt eru út akkeri með bátum. Út- 
reikningur á þeirri áreynæzlu, sem losunartæki verða fyrir. Helætu ráðstafanir 
og hvers ber að gæta við flutning vmiskonar farms. Hirðing og 

loftræsting farm- og kolarúma. Vatn sem kjölfesta. Björgunarráðstafanir á 
skipi og mönnum við skipströnd, í rúmsjó og við árekstur. Íkveikjuhætta af 
farmi, eldsvoði, eldsvarnir og slökkvitæki. Skemmdir á skipi og farmi. Rek- 
akkeri. Neyðarstýri. Að lægja sjó með olíu eða lýsi. Meðferð og notkun línu- 
byssu, bjargstóls og annara bjargtækja. Að draga skip og að leggja skipi í rétt. 
Staða stýrimannsins á skipinu og skyldur þær, sem á honum hvíla, bæði á ferð- 
inni og við land. 

Landafræði og veðurfræði (munnleg): 

Stutt yfirlit yfir landslag hinna helzin meginlanda. Helztn skipgengar ár og 
fljót. Heimshöfin og helztu siglingaleiðir. Helztu verzlunarborgir. Skyn á helztu loft- 
og sjávarmælitækjum. Skipting hitans á yfirborði jarðar. Vatnsgufa loftsins, ský og 
úrkoma. Veðurfregnir og veðurkort. Rafmagn í gufuhvolfinn. Loftþrýstingur. Vind- 
ar og lögmál þeirra. Þekking helztu hafstrauma. Orsakir hitabeltisstorma, og 
hvernig beri að sigla til að forðast þá eða komast úr þeim. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum og 
geta skýrt það vel. Efnið skal þannig válið, að nemendur læri sem flest orðtök, er 
að sjómennsku lúta. Jafnframt skulu þeir hafa lært það af íslenzkri málfræði, er 
þarf til þess að fara vel með íslenzkt mál, í ræðu og rili, og geta skrifað á allgóðu 
máli og með góðri stafsetningu ritgerð um efni, er snertir sjóferðir, og samið lag- 
lega skjöl þan og skilríki, er staða þeirra heim: 
ing á því, sem hann hefir lesið, og þekkja orðflokkana og beygingar þeirra nokkurn- 
veginn vel. Hann skal og þekkja helztu hljóðbrevtingar málsins, og kunna að að- 

greina nokkuð höfuðsetningar og aukaselningar. 
> 

ir. Prófsveinn skal sýna réttan skiln- 

Danska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 200 bls. í 8 bi. broti í lausu máli 
og ljóðum, einkum um lif og störf sjómanna, og geta talað dönsku sæmilega, eini 
um um það, er sjómennsku snertir, og að gela gert léttan danskan stíl. 

Prófsveinninn verður að kunna helztu atriði danskrar málfræði og geta talað 

málið, einkum um þau efni, er varða stöðu hans. 

Enska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti, einkum um lif og störf sjó- 
manna, skilja „Nautical Almanac“ og geta talað ensku nokkurn veginn, einkum um 
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56 það, er sjómennsku tilheyrir. Prófsveinn verður að kunna helztu atriði enskrar mál- 
29. apríl fræði og geta talað málið nokkurnveginn, einkum um þau efni, er snerta stöðu hans. 

Þýzka (skrifleg og munnleg): 

Krafizt er sömu kunnáttu og í ensku. 

Sjóréttur (munnlegur): 

Nokkru fyllri þekking en til hins meira fískimannaprófs, einkum um farmbréf 
og farmskírteini. Farmsamningar. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 
Nokkru fyllri þekking en til hins meira fískimannaprófs, einkum um hitabeltis- 

sjúkdóma og varnir gegn þeim. 

Bókhald og viðskiptafræði (skrifleg og munnleg): 
Þau atriði, er farmenn skipta mestu, og staða þeirra heimtar. Að kunna svo Lvö- 

falda bókfærslu, að hann geti fært sjálfstætt bókhald fyrir skipið og gert upp rekst- 
ursreikning þess. Helztu atriði almennrar viðskiptafræði. 

17. gr. 
Til skipstjóraprófs á varðskipum ríkisins útheimtist: 

Stórskotafræði (munnleg og verkleg): 
1. Þekking á byssum varðskipa ríkisins, notkun þeirra og hirðingu. 
2. Þekking á fjarlægðamælum og notkun þeirra. 

Ljósfræði (munnleg): 

Þekking á frumatriðum ljósfræðinnar, prismaglerjum og öðrum sjónglerjum. 

Mælingafræði og stærðfræði (skrifleg og munnleg): 

I. Mælistaðir og lega þeirra til staðarákvarðana. 
2. Þekking á leiðréttingum horna, merkja og miðana á jörðunni til útsetningar í 

vatandi kort. 
3. Þekking á leiðréttingu seæxtanthorna vegna hæðarmismunar mælistaðanna. 

Flokkun og nákvæmni mælistaða, og hvers ber að gæta við val þeirra til stað- 
arákvarðana. Að kunna að leiðrétta horn, sem mæld eru með sextanti milli 
mishárra mælistaða, þegar kunn eru hæðarhorn af mælistöðunum. Fyllri kunn- 
átta i stærðfræði en til farmannaprófs, einkum í bókstafareikningi, líking- 
um og hornafræði. 

Alþjóðamerki (verklegt): 

Leikni í notkun ljós- og hljóðmerkja og merkjaflagga. Leikni í að nota hand- 
flögg til merkjagjafa eftir alþjóðareglum. Áherzla skal lögð á merkjagjafir eftir 
Morse-stafrófi og með tveim handflöggum eftir alþjóðareglum. 

Alþjóðaréttur (munnlegur): 

Helztu ákvæði milliríkjasamninga um gæzlu landhelginnar og um fiskveiðar á 
hafinu. Þýðing og gæzla landhelginnar á ófriðartímum. 

Enska (skrifleg og munnleg): 

Fyllri kunnátta í að tala og rita málið, en krafizt er til farmannapröófs. 

Þýzka (skrifleg og munnleg): 
Sama kunnátta og í ensku. 

Líkamsæfingar: 

Kunnátta í algengri leikfimi og æfing í að stjórna leikfimisflokki. Róðraræf-
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ingar og kunnátta í að stjórna bátum. Krafizt er þeirrar kunnáttu, sem nauðsynleg 

er til þess að geta stjórnað þeim æfingum í leikfimi, sem hægt er að viðhafa á skipi. 

Ennfremur róðraræfingar eftir settum reglum og kunnátta í að stjórna bæði róðrar- 

og vélbátum. Prófsveinn sé æfður í að gefa fyrirskipanir í 

kveðjum og viðeigandi framkomu sem yfirmaður. 

III. KAFLI 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófin. 

Fyrirmynd fyrir prófvottorðum. 

18. gr. 

Við hið minna fiskimannapróf skulu gefnar 13 einkunnir, sem sé: 

stærðfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn cocccc00. 00... 

siglingafræði: 4 einkunnir fyrir 2 skriflegar og 2 munnlegar úrlausnir 

notkun sextants: 1 einkunn .......000 000 r kk r reeks erger 

Í sjómennsku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega úrlausn (siglingareglur) og 

1 verklega úrlausn .....0..00000 00. s nn kr rr tr ergee 

Í íslenzku: 2 einkunnir fyrir 1 skriflega og 1 munnlega úrlausn ........ 

Í sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „..cc00000 0. een. 

Í hjúkrunarfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „.0000......00000. 

Í ritleikni: 1 einkunn .........000 00. renerne 
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Við hið meira fiskimannapróf skal gefin 21 einkunn, sem sé: 

Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „..cc000cen 0 ne. rer 

Í siglingafræði: 4 einkunnir fyrir skriflegar úrlausnir, 2 einkunnir fyrir 2 

munnlegar úrlausnir og 1 einkunn fyrir kunnáttu í að nota sextant ......... 

Í sjómennsku: Í einkunn fyrir munnlegar úrlausnir í alþjóða siglingaregl- 

um og neyðarbendingum, Í einkunn fyrir munnlega úrlausn í almennri sjó- 

mennsku og viðhaldi skipa og veiðarfæra, Í einkunn fyrir kunnáttu í verklegri 

sjóvinnufræði og 1 einkunn fyrir kunnáttu í merkjagjöfum eftir Morse-stafrófi 

og í notkun alþjóða merkjabókar ...2000000 ner 

Í íslenzku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og Í skriflega úrlausn ........ 

Í dönsku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ......... FR 

Í ensku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ....c00000 00. ern 

Í sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn co.ccccc0e. en... 

Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn 20.00.0000... 

Í heilsufræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn .cccccc000 00... 

Í vélfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „.cccc000. 0... 

Í ritleikni og frágangi skriflegra verkefna: Í einkunn ccccc0000 

Við farmannaprófið skulu gefnar 33 einkunnir, sem sé: 

Í stærðfræði: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og Í skriflega úrlausn ...... 

Í siglingafræði: 6 einkunnir fyrir skriflegar úrlausnir, 3 einkunnir fyrir 3 

munnlegar úrlausnir og 1 einkunn fyrir kunnáttu í að nota sextant ......... 

Í sjómennsku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn í alþjóða siglingareglum 

og neyðarbendingum, 2 einkunnir fyrir Í munnlega og 1 skriflega úrlausn í al- 

mennri sjómennsku og í skipagerð, 1 einkunn fyrir kunnáttu í verklegri sjó- 

vinnufræði og Í einkunn fyrir kunnáttu í merkjagjöfum eftir Morse-stafrófi 

og í notkun alþjóða merkjabókar 2.cccccccennnnnnn nn 

Í landafræði og veðurfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn 2... 

Í íslenzku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og Í skriflega úrlausn ........ 

því, er að þessu lýtur, 
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56 Í dönsku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn .......... 2 29. apríl Í ensku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og 1 skriflega úrlausn ...... 2 Í þýzku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn SN Í sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ......00..0.. 0 Í Í heilsufræði: 1 einkunn fyrir munnlega Urlausn 2... 1 Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn 20.00.0000. 1 Í viðskiptafræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn 2... 1 Í vélfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „......0.. 1 Í eðlisfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „..lllll 1 I ritleikni og frågangi skriflegra verkefna: 1 einkunn ,................. 1 
Við skipstjórapróf á varðskipum ríkisins skulu gefnar 19 einkunnir, sem sé: Í stórskotafræði: 1 einkunn fyrir munnlega og verklega úrlausn ........ 1 Í mælingafræði og stærðfræði: 9 einkunnir fyrir munnlegar og skriflegar Úrsir 

2 Í alþjóðamerkjum: 1 einkunn fyrir verklegar urlausnir ................ 1 Í alþjóðarétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn „............ 1 Í ensku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn .......... 2 Í þýzku: 9 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn .......... 2 Í líkamsæfingum: 2 einkunnir fyrir hæfni í þessum greinum ........ 2 É ritleikni og frågangi skriflegra verkefna: 1 einkunn .................. 1 

19. gr. 
Til þess að standast próf útheimtist: 
Í siglingareglum ekki lægra en einkunnin 5. 
Í íslenzku og siglingafræði ekki lægra en meðaleinkunnin 4 í hvoru. 
Meðaleinkunn minnst 4. 
Hæstu og lægstu aðaleinkunnir við prófin verða því sem hér segir; Við hið minna fiskimannapróf: Hæsta einkunn 104 stig, lægsta einkunn 52 stig. Við hið meira fiskimannapróf; Hæsta einkunn 168 stig, lægsta einkunn $4 stig. Við farmannapróf: Hæsta einkunn 264 stig, lægsta einkunn 132 stig. 
Við skipstjórapróf á varðskipum ríkisins: Hæsta einkunn 96 stigs, lægsta 

einkunn 48 stig. 

  

Ágætiseinkunn telst meðaleinkunnin „.......0.0. 7—8 1. einkunn telst medaleinkunnin 6—7 2. einkunn telst medaleinkunnin 5—-6 3. einkunn telst meðaleinkunnin 1—5 

  

20. gr 20. gr. 
Hver prófsveinn, er próf hefir staðizt, fær prófskirteini, er sýnir séreinkunnir 

hans og aðaleinkunn. Skírteinið skal gefið út á íslenzku og ensku þó aðeins á ís- lenzku fyrir minna fiskimannaprófið —, eftir þeim fyrirmyndum, sem hér fara á eftir:



1. fyrirmynd. 

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

NN. (fullt nafn) ........20000 00 FER 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 20.00.0000... 

hefir staðizt 

hið minna fiskimannapróf 

samkvæmt lögum nr. 100, 23. júní 1936, um styrimannaskólann í Reykjavík, 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stærðfræði .......... 1 eink. ........ stig 
stglingafræði (.......0..0 0... 4 FR — 

— notkun sextants .......00.00 0... 1 sererere — 

siglingareglum ........00..0.. 0. 1 seere — 

— sjomennsku ........0020. 0. 1 sererree — 

íslenzku ........0000 000 2 sererrese — 

sjorétti 2... 1 — 0 — 

hjúkrunarfræði ............. 0... 1 FR 

- titleikmi 0... 1 AA — 

Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefir hann því staðizt prófið 

með ........ einkunn. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 104 stig. 
Til þess að standast prófið þarf: 

Í siglingareglum ekki lægra en .. 5 stig 

íslenzku minnst .............. 8 

siglingafræði minnst ......... 16 

meðaleinkunn minnst 4 aðaleinkunn minnst 52 stig. 

Siglingatími fyrir próf; 

1938 
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56 2. fyrirmynd. 

29. april 

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

N. N. (fullt nafn) 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 

hefir staðizt 

hið meira fiskimannapróf 

samkvæmt lögum nr. 100, 23. júní 1936, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stærðfræði lll. 1 eink. ........ stig 
siglingafræði „.......0...... 0 — 

— notkun sextants .........,....... 1. 
siglingareglum .................... 1 ss. 

- merkjagjöfum ........... 1 
- sjómennsku „2... 2 seeren 

- Íslenzku 2... 2 SR 
— donsku sees eee 1 

- ENSK... eeeevnvee 1 SR 
— sjorétti 2... 1 - 
—- bókhaldi „0... 1 

- heilsufræði „............ 1 = nueveeee — 
—- VÉlfræði 2... 1 -- 

- ritleikni 2... eveee 1 

Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefir hann því staðizt prófið 

með ........ einkunn. 

AR árið 19.... 

forstöðumaður. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 168 stig. 
Til þess að standast prófið þarf: 

siglingareglum ekki lægra en .. 5 stig 

íslenzku minnst .............., 8 
siglingafræði minnst .......... 24 — 
meðaleinkunn minnst 4 == aðaleinkunn minnst 84 stig. 

Siglingatími fyrir próf;
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3. fyrirmynd. 56 

29. april 

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

NN. (fullt nafn) „....0000%000 00. 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 20.00.0000... 

hefir staðizt 

farmannapróf 

samkvæmt lögum nr. 100, 23. júní 1936, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stærðfræði .......0..0000 000 

- siglingafræði .........000.00000. 
notkun sextants .....0..000 00 

siglingareglum .......0000%. 0... 

merkjagjöfum 2... 

— sjómennsku .......0000 00... 

— landafræði og veðurfræði ............ 
íslenzku ........000 000 

- dönsku ........000 000 

- ensku suser AA  neererse 

— byzku ssssseeeeeeeesseserrsesrrstrnre ANNAR — 

sjórétti 0... 
heilsufræði ........00 000 

- bókhaldi .......00000 000. 

— viðskiptafræði ........00.0. 0... 

eðlisfræði serene 

- Nélfræði ........000 0000 

- ritleikni seeren 

eink. ........ stig 
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Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefir hann því staðizt prófið 

med 2... einkunn. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, .....000000 0200. árið 19.... 

forstöðumaður. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig € 
Til þess að standast prófið þarf: 

Í siglingareglum ekki lægra en .. 5 stig 

g hæsta aðaleinkunn því 264 stig. 

- íslenzku minnst .............. 8 

— siglingafræði minnst .......... 36 — 

— meðaleinkunn minnst 4 = aðaleinkunn minnst 132 stig. 

Siglingatími fyrir próf: Ð 7 .
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56 4. fyrirmynd. 
29. april 

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

N.N. (fullt nafn) 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 2... 

hefir staðizt 

skipstjórapróf á varðskipum ríkisins 

samkvæmt lögum nr. 100, 23. júní 1936, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stórskotafræði 2 ss 1 eink. ........ stig 
mælingafrædi ss. 2 eres - 

- alþjóðamerkjum ........... 1, —- 
— alþjóðarétti . ....... 1 - 
- ensku 2... 2 eres …— 
= þýæku 2, 

líkamsæfingum „.......... 2 eee. - 
ritleikni ............srere0 breve 1 

Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefir hann því staðizt prófið 

med 2... einkunn. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 96 stig. 

Til þss að standast prófið þarf 48 stig. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, ..0...0000... „.. árið 19.... 

forstöðumaður. 

21. gr. 
Nöfn þeirra, er ganga undir próf, skal rita í bók, sem atvinnumálaráðuneytið 

löggildir, og sem geymist í stýrimannaskólanum. Skal í henni skýrt frá fullu nafni 
hvers prófsveins, fæðingarstað, fæðingardegi og fæðingarári, og frá einkunnum þeim, 
sem gefnar voru við prófið. Inn í hana skal færa öll skrifleg prófverkefni og yfir 
höfuð ítarlega skýrslu um prófið. Forstöðumaður skólans sér um, að prófbókin sé 
færð. Hún skal undirrituð af öllum, sem einkunnir Sáfu í prófinu. 

Prófvottorðin undirritar forstöðumaður einn.
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22. gr. 

Með reglugerð þessari er felld úr gildi prófreglugerð fyrir Stýrimannaskólann í 

Reykjavík, 16. apríl 1926. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. apríl 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar konferenzráðs árið 1937. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi: 

Innstæða í sparisjóðsbók í Búnaðarbanka Íslands .............. kr. 1240.27 

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .......0..000 0. 200.00 

Aukning á árinu samkvæmt neðangreindum reikningi .......... 57.52 

Kr. 1497.79 

Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu 1937 ........02000. 00 kr. 49.52 
Arður af hlutabréfum í Eimskipafélagi Íslands ..................… 8.00 

Kr. 57.52 

Höfuðstóll í árslok 1937: 

Bankainnstæða suser ennen ennen ener nenne kr. 1297.79 
Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .........0. 200 

Kr. 

Forsætisráðherrann, 18. marz 1938. 

Hermann Jónasson. 

200.00 

1497.79 

1938 

56 
29, april
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdar 1939. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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Í hndr., 1 kýr, 8 til 8 vetra, sem Þeri frá mið 

Á. Fríður peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti „........... hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 
8 ær geldar á hausti:.................... hver 
10 ær mylkar á hausti .................. hver 
1 áburðarbestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. 
1'%3 hryssu, á sama aldri ...........0..... hver 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

jum októ- 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

lhndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 0... pundið 
60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
180 pör sjóvetlinga .................... parið 
20 eingirnispeysur ...................... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin : 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur kr. aur.| aur 

227 921 227 92| 190 

34 831 208 981! 174 
») | | | 2 

| | | | » 

24 171 290 041 2492 

26 751 214 00! 178 

16 83| 168 301 140 

166 254 166 251 139 

159 00} 212 00} 177 

1 801 216 00! 180 

1 24| 148 80) 124 

1 3 160 801 134 

0 75 90 00 75 

» | | » » 

» » DJ » » 

» » » » » 

») | | » » 

| | ”» | » 

» | | » » 

» | | » | 

» » » » » 

18 00f 108 00 90 

» » » | » 

| » » » ») 

» » » » »)    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, ,„ kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
97 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR 0» DAN » 

98.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ÞU » 0) » 

99, | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DA » » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar å 4 33) 64 951 54 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 69| 38 761 32 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns .....0.0..0... 10 pund á 7 62| 45 72{ 38 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 931 41 58) 35 

34. | - 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6 50) 52 00| 43 

35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 6 14 73 68| 61 

36. - 6 fjórðungar selskinns .............… 10 pund á „0 Doo» » 

37.| —. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 583| 127 20| 106 

G. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR) ». d» | 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundið á ÞU Þ » 

40. | - 120 pd. af fuglafiðri ..............… 10 pund á „0 ,» 5 » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „0 » » 

49.| álnir, 1 dagsverk um heyannir .......0.00.00000... á 8 58 » >») 172 

13,7) — 1 lambsfå6ur „.......002 000 å 9 33 Þ „1 187 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........2.000 00. FAR 212 50| 177 

Eftir B. eða í ullu, smjöri ogtólg ........%.000.0 00 l53 90} 128 

Eftir G. eða í ullartóvört .„.........02 0000 ennen ennne DRD) » 

Eftir D. eða í fiski ............22.0 00. n.0 rr 108 00| 90 

Eftir E. eða Í lýsi ..........002. 2000. 64 95} 54 

Eftir F. eða í skinnavöru ........0000 0... 63 16| 583 

En meðalverð allra landaura samantalið „.,................. es 602 51| 502 

og skipt með 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ......02.0.00000 000... AIR 120 ,50| 100     
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 18. febrúar 1938. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. apríl 1938. 

F.h.r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1938 til Jafnlengdar 1939. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. aur. kr. aur.| aur. 

I.| Íhndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á { 208 67} 208 671 174 

2. G ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 90 271 181 62| 151 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti ...... „22. hver á 30 271 181 62| 151 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 25 45} 203 60| 170 
3. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 21 45| 257 401 214 
6. 8 ær geldar á hausti .......0000., hver á 25 13| 201 041 168 7. 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 14 831 148 30) 124 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 velra, í fard. á 153 671) 153 671 198 
9, 1%3 hryssu, å sama aldri hver å | 136 43| 181 911 152 

B. Ull, smjør og tålg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. å 1 741 208 801 174 
11. | - 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 1 16) 159 201 116 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 261 151.201 1926 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 731) 87 60) 73 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ll pundið á ÞJ Þ » 

15. 60 pår eingirnissokka .................. parid å ÞAÐ » » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á » 0» ÞIÐ » 
17. 180 pör sjóvetlinga .................... parið á DR) ”» dx» » 
18. 20 eingirnispeysur ...................... hver å ÞU ÞAÐ » 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur ................…. hver å ». DD „0 » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. å „|. |. » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breidrar 1 al. á ÞAÐ DAD » 

D. Fiskur. 
22. f 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 19 75t 118 50f 99 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å DR)! ». » » 
24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ”» 3 ED | 
25. 6 vættir af ýsu, hertri „..........0..... vættin á DA » dd » 
26.|] — 6 vættir af håkarli, hertum vættin å DAN) DIR) »        
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Í peningum { Hundrað á | Alin 

kr aur kr. aur aur. 
7 2 
E. Lysi. 

27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å A) ”»  d» » 
28. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å DR) DR) » 

3 Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á A) ”»  d» | 

30). 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á ÞÐ) Þ | 

F. Skinnavara. 
öl 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 71 38 844 52 

' yrskinns ......0...... 10 pund á S 36| 50 16 42 

33. jórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 67 40 02| 33 
34. 'jórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 9 17 73 36f Öl 

35. fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á S 40} 100 801 84 

36. - 6 fjordungar selskinns ........... „. 10 pund á ÞAÐ |». >) » 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å ÞU ANN) » 

(. Ymislegl. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 26 251 157 50) 131 

39. 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DN) Þ | 

10. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund á | 20 00} 240 001) 200 
H.7 - 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á » 0» ÞU » 
[2. | 5 ålniv, 1 dagsverk um heyannir ...............0... å 8 93 ”»… »f 179 
13, Í lambsfóður ...........0 00. á 8 54 »  »)| 171 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu rr 190 87| 159 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ......... 146 70) 192: 

Eftir GC. eða í ularlÓvöÖrti 20... ens ÞU) ») 

Eftir D. eða í fi 118 50 99 

Eftir E. eða í DU) | 

Eftir F. eða í skinnavötu .......... 0. 60 64 90 

En meðalverð allra landaura samantalið „,,.........00. 00. 516 71| 430 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0....00 00... . | 129 18) 107     
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 21. febrúar 1958. 

Magnús Gíslason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. apríl 1938 

F.h.r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson. 
14 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1938 bl jafnlengdar 1939. 

Í peningum | Hundrað á Alin 

Á. Fríður peningur. Ss a 
I. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 198 001 198 901 165 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 21 601 129 60! 108 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å 29 101 184 40} 1192 
4. | - 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 17 40} 139 201 116 

ð. - 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 14 40} 172 80( 144 

6.) — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 15. 80} 126 40| 105 
7. 10 ær mylkar å hausti .................. hver å 8 201 82 00| 68 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 178 00) 178 001 148 

9.1 — 1% hryssu, å sama aldri ................ hver å | 130 00| 173 33) 144 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 1 43) 171 601 143 
11. - 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 87| 104 40} 87 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 02( 122 40} 102 

13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 621) 74 40) 62 

C. Tovara af ullu. 
14, | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði „00.02.0000. nnrnese pundið á „A A D 

15. 60 pör eingirnissokka .................. parið á „A DR) » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á |) DR) » 
17. 180 pör sjóvetlinga .................... parið á ÞAÐ » dd » 
18. 20 eingirnispeysur ........00..0.. 0... hver á ÞAÐ ÞU » 

19. 15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver å ». d» DAN » 
20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á » 0» „A » 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „0 ÞU » 

D. Fiskur. 
22. i hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å ÞU ”» dd » 

23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å » dd DU) » 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin å DR) DU) » 

25.) - 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á Þ » dd | 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å DR) » dd» »)    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 
nn „ 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á DR) ÞAÐ » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „A DR) » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å » d» ÞAÐ » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar å » ÞAÐ » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 8 301 34001 28 

32. 6 fjórðungar kýrskinns .............. 10 pund á 6 50| 39 00} 32 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 4 601 27 601 25 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 1 001) 32 001 27 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 3 530| 42 001 35 

36, | — 6 fjordungar selskinns .............. 10 pund å 15 67} 94 02 (ð 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 60} 144 001 120 

G. Ýmislegt. 
38.| í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DAN) »… 3 » 

39. - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ...., pundið á DR) DL D 

10. 120 pd. af fuglafidri ...............… 10 pund å 8 75) 105 00) 87 

11.) - 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »  l» ». d» » 

42, | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir .........00.0000... á 7 30 »  »)| 146 

13. - 1 lambsfóður ........00.00 00 Á 6 20 »… »)| 124 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........00.0. 148 19f 125 

Eftir B. eða i ullu, smjåri og tålg .....0.)0.0. 0. 118 20f 98 

Eftir G. eða í ullartóvöru .....0.00.00 0 ÞIÐ | 

Eftir D. eða í fiski ......0..002.0 0. ensneses ÞAÐ) ») 

Eftir E. eða i lýsi ..........0000 000. », )» ») 

Eftir F. eða í skinnavöru „........0.. 0. 8 95 19 

En medalverd allra landaura samantalid ...... FI 325 341 270 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ........00000 00... nn 108 45| 90     
  

2 Skrifstofu Skaftafellssyslu, 12. januar 1938. 

Gisli Sveinsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjårmålaråduneytid, 19. april 1938. 

F. h.r. 
J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson, 

1938 

59



1938 

60 

108 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. matmánaðar 1938 Hl jafnlengdar 
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Í bndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ 

I hn 

Á. Fríður peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver å 

8 ær geldar å hausti „................... hver å 
10 ær mylkar å hausti .................. hver å 

1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 

173 hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
dr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri „.......... .. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1hndr., 36 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

I hn 

44 þræði Lo... pundið 
60 pör eingirnissokka .................. parið 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ........... . parið 

180 pör sjóvetlinga .........0...0... .. parið 

20 eingirnispeysur ......0.... 0. hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

dr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

ö vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vætlin 
6 vættir af hákarli, hertum „.,......,. vættin 

á 

á 

á 
Á 
ad 

  

      
  

Í peningum | Hundrað lin 

kr. au kr. au at 

202 141 2020 141 168 

21 431 128 581 107 

24 36] 146 16| 129 

19 481 155 441 130 
15 00 180 001 150 

18 361 146 88| 122 

7 79 7790 65 

165 711 165 71} 138 

112 14| 149 521 125 

1 271 152 40} 127 

0 79 94 80 79 

12 145 20f 12 

0 59 70 80 DÅ 

» » » 

» » ” » » 

» | n» » 

n | » nn 

» | » | 

» » ”» ”» » 

» nn » » ) 

» » » 

» » » » 

» | ) » 

» » » 

» » 

» » » » »
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f Í peningum Hundrað á 

  

  

kr aur. kr aut aur 

21. 8 pottar á DR I ÞAÐ | 

28 8 pottar á DR) 0 | 

20 8 pottar á DR) DAN) » 

30 8 pottar å ,» dd „. » 

31. 10 pund å 8 83; 35 324 29 

32. 10 pund å 6 00) 36 00f 30 

33. 10 pund á 5 33) 31 98f 27 

34. 10 pund å 7 67| 61 36t 51 

35. 10 pund å 1 67) 56 04} 47 

36. 10 pund å DA » ”» 9 | 

37 hvert å 0 42 100 80} 84 

GG. Ýmisleg. 

  

    38,1 1 af æðardún, vel hreinsudum .. pundid å A 

39.) - ' óhreinsuðum . pundið á DA) 

10. þol .„ 10 pund á DIR) 

[i ÞÖSUÐ 10 pund á A 

2. vannir - á 7 86 

18.1 - AIR .. á 7 71 

    

En meðalverð allra landaura 

    

  
» » 

) » 

» » 

» » 

| ») 

» » 

  
  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 12. januar 1938. 

li   Gisli Sveinsson, 

  

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med 

  

Torfi Jóhannsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1938 ll jafnlengdar 1939 
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Á. Fríður peningur. 
Íhndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber UL nóvernbermánaðarloka, í fard. .......... á 
6 ær, 2 il 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, í ð til 5 vetra, á hausti .....,.... hver á 
5 sauðir, Lvævelrir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
8 ær geldar á hausti 20.00.0000... hver á 
10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
Í áburðarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 
1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1indr., 30 pd. bespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 1L skreppur, en hver skreppa 
44 þræði lll pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ........... . parið á 
180 pör sjóvetlinga .......0........ parið á 
20 eingirnispeystir .......... hver á 
ið tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á 
120 álnir Sja voðar vaðmá Ís, áln. Þbreiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á 

D. Fiskur. 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin : 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum „. vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ............... vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

      

í peningum { Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

205 001 265 001 221 

21 00} 144 00} 120 
37 001 222 601 185 

25,00f 200 00) 167 

17 00} 204 00| 170 

26 001 208 001 173 

12 001 120 001) 100 

175 00f 175 001 146 
» | » » » 

1 551 186 00| 155 

1 251 150 001 125 

1 801 216 001 180 

0 80 96 00 50 

» » » | | 

» | | » » 

» » » » » 

» » | » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

16 50 99 00 82 

») » » » » 

») | » | | 

» » » » » 

„ » » » »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 
1 |, … 

E. Lýsi. 
97, | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ». » dd ) 

98,| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å » DD DR 0» ”» 

og, f — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å » dl» ”»i d» » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ......…. 8 pottar å 7 44| 111 601 93 

F. Skinnavara. 
31, | Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á It 00} 56 001 47 

32. 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 10 001 60 00f 50 

383.1 — 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6000} 36 00| 30 

34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 10.751 86 00 72 

35 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 7 751 93 001 77 

36. 6 fjórðungar selskinns .............… 10 pund å ”» Sy ”». » 

37.| —. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å VN) DR) » 

Y T * ir G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „0 DAN) » 

39. | - 40 pd. af æðardún, óhreinsuðun .... pundid å » » 5 » 

40. 120 pd. af fuglafiðri ............... 10 pund á 18 00} 216 00} 180 

11.| - 180 pd. af fjallagrösum ............… Í0 pund á Þ ”» dd» | 

12. S álnir, 1 dagsverk um heyannir .......0.0..00... á 12 00 vo 240 

3 1 lambsfóður .......0.0 0. AÐIÐIR á ÞAÐ DNNÐ) » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landanrum verður: 

Eftir ÁA. eða í fríðu ......0.20. 0. FAIR 192 251 160 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg ......00... BIÐ 162 00} 135 

Eftir G. eða í ullartóvöru .......0.0202. 0000 » | 
Eftir D. eða í fiski ........0.0.2000.0 0. . 99 00! 82 
Eftir E. eða í lýsi .......0..0.00 0000 vre rnnrerene ses. | 111 60} 93 

Eftir F. eða í skinnavöru ...........2.00.0 00. 66 20} 55 

En meðalverð allra landaura samantalið „........0.00.0 00... ….… | 651 051 525 

og skipt med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda ......0.0000. 000... AIR „eee. | 126 21} 105     
  

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar, 19. apríl 1938, 

Kr. Linnet. 

% 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1938. 

F.h.r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. matmánaðar 1938 Ul jafnlengdar 
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Å. Fridur peningur. 
I hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem be 

   
ri frá miðjum októ- 

í ;      
    

ber til nóveinbermánaðarloka, Í fard. ..... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lenibdar, í f á 

6 sauðir, 3 til á vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti ....... rr. hver á 

Í0 ær mylkar á hausti „............ „22. hver á 

1 áburðarhbestur, taminn, 5 í Í: á 

1 hryssu, á sama aldri ...... ver á 

  

B. UN, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á > 

  

- 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ..... pd. å 

- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. å 

120 pd. af tolg, vel bræddri ........ Er pd. å 

C. Tovara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 2... pundið á 
60 pör eingirnissokka ......00...... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ........... parið á 

180 pör sjóvetlinga ......0..0.0. parið á 

20 eingirnispeysur HAIR hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, á 
120 álnir einskeftu, Í al. til 5 á 

  

D. Fiskur. 
Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðun vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. væltin á 

6 vættir af ýsu, hertri so ... Vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 
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63 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1938 Ul jafnlengdar 1939. 

  

10. 

11. 

12. 

13. 

Do
 2 i 

KO
 

NO
D 

t
j
a
 

U
D
 

WN
D 

WN
D   

Á. Fríður peningur. 
I hndr., 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— bær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

— 8 ær geldar á hausti .................... hver á 

— 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

—- 13 hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .................... parið á 

- 20 eingirnispeysur .............0.... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

- 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

- 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin í 

kr. 

261 

26 

30) 

24 

19 

20 

10 

149 

107 

  

I peningum 

aur. 

25 

25 

31 

19 

00 

25 

12 

06 

81 

75 

98 

52 

70 

  

Hundra 

kr. 

261 

157 

181 

193 

228 

162 

101 

149 

143 

210 
117 
182 
84 

ð á 

aur. 
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50 

86 

52 

00 

00 

20 | 
06 | 
75 

00 
60 

40 
00 

  

Alin 

175 

98 

152 

70



115 1938 

  

  

  

    

FE , .— 63 
I peningum | Hundrad å | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „A DR. | 

„| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „0 ”». 9 » 

29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ÞAÐ 0 » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á DR) » dd» | 

F. Skinnavara. 
31.| í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 05! 40,201 33 

32. 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 8 38f 50 28 12 

33. 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 81 10 861 34 

34 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ”» dd» ». DD » 

35. 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞAÐ |», | 

36.1 — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”» ». » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ». d» ». » | 

Y ór . 

G. Ymislegt. 
38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á A) ÞÐ | 

59. . 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ...., pundið á DD) ÞIÐ) D 

10. 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å A) ÞAÐ) 2 

11.| —— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞAÐ ÞE ») 

192, f 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .................. å 8 99 Þ 9} 180 

(3. Í lambsfóður ......0.0.. 000. á 8 536 » | 171 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ..........02. 0 175 ðö| 146 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......00.0.0 0000. 148 50} 124 

Eftir G. eða í ullartóvöru ........0.20 0000 Þ » 

Eftir D. eða í fiski ..........0.000 00. enenssnne ÆR » 

Eftir EF. eða í lýsi ........00%%.0 0... Þ | 

Eftir F. eða í skinnavöru .........00.0 0000 43 78| 36 

En meðalverð allra landaura samantalið .....000reeseseeerererererereses 367 631 306 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra medalverda .......0........... BI „| 122 54} 102     
  

Skrifstofu Árnessýslu, 31. marz 1938. 

Páll Hallgrímsson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. april 1958. 

F. h.r. 
J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson.
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Gullbringu- jardarkaupsta 
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r peningur. 
1 had 1 kúr t, ð til 8 vetra, sen 

  

   

  

     

      

   

  

ber til nóvember nár Í 

5 ær, 2 il 6 vetra, lo er á 

6 sauðir, 3 til 5 vetr: hver á 

- A vævetrir, á ha usti. BR BR á 

, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
ir á hansti hver á 

1 mylkar á hver á 1 

i i hestur, d til 12 vetra, í | 167 
— 1% hryssu, å sama aldri .... hver | 125 

i 

| 
B. UIL, smjør og tålg. | 

Í hndr., 120 pd. af á 1 

120 pd. af mislitri å | I 

- 120 pd. af smjåri É | 1 
120 pd. af tói | 9       

20 eingirnispey Sur 

5 tvibandsgjaldpeysur 

0 álnir gjaldvoðarvat 3, 

) ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. 

  

D. Fiskur. 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, 

  

  6 vættir 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

„ kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
í hndr., 1 tunna (120 pt) hvalslysis ...... 8 pottar á » 0» DAN) » 

— I tunna (120 pt.) båkarlalysis ....... 8 pottar å » 0» DAN „ 

— Í tunna (120 pt) selslysis .......... 8 pottar á » 0» „ » 

— Í tunna (120 pt) þorskalýsis ........ 8 pottar á 6 001 960 001 76 

#. Skinnavara. 
Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 1233 49 32f 41 

—- 6 fjórðungar kyrskinns .......0...... 10 pund á 10 45| 62 70| 52 

— 6 fjórðungar hrossskinns .....0...22... 10 pund á 6 89| 41 34} 53 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á » dB » dx» » 

— 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ”» dd» DR) » 

— 6 fjórðungar selskinns .......0.0.... 10 pund á „0 „ » 

—. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 NN) » 

G. Ymislegt. 
Í hbadr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 27 711 166 261 139 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum . pundið á »  % DANNI | 

- 120 nd. af fuglafidri ........ 10 pund å NN) » 5 „ 

— 480 pd. af fjallagrösum ll. 10 pund á ÞE „0 „ 

hálnir, Í dagsverk um heyvannir l......... á 10 69 »  »| 214 

— ft lambslóður 20... á 10 50 pf 210 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir ÁA. eða Í fríði l.......0..0 0 192 961 161 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......0...02. 0. 157 50f 131 

Eftir G. eða í nMarlóvörn ........0. 0. ne nere nnne 318 60} 265 

Eftir D. eða Í fiski 20.00.2000... ener ere nvne 232 411 193 

Eftir E. eSa í lysi 20.00.0200. snennes 90 00| 75 

Bftir F, eda i skinnavåru ....0.2...0 0 ererrernne 51 121 42 

En meðalverð allra landaura samantalið „.......... ereee 1042 591 867 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .....0...0. 0. 173 76) 144     
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjardarkaupstadar, 3. mai 1938, 

Bergur Jønsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, Í. maí 1958. 

PF. hr. 
J. Guðmundsson, 

Torfi Jóhannsson. 
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Borgarfjarðar: 

frá 16. malmánaðar 1938 ti jalnlengdar 1939 

  

| í ; ; OK - ni 
i I peningum } Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
l.f 1hndr., Í kýr, 8 til 8 vetra, sem beri 

ber til nóvembermánaðarloka, í 
f 

       

        

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembd: 

ð.| - 6 sauðir, 3 tíl 5 vetra, á hansti 

L. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti 
5. 12 saudir, veturgamlir, å hausti …… 
6.1 — 8 ær geldar á hausti enes vevese .… hver á 99044| 179 521 150 
7. - 10 ær mylkar á hausti BR á 19 151 121 501 101 
8. —… 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 i 154 001 154 00) 198 

— 1% hryssu, å sama aldri å 119 501 159 331 158 

B. UM, smjör og tól: 
10. {| Í hndr., 120 pd. af hvitri ulla, vel þveginni .. pd. á Í 901 204 00 
11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ... pd. å 1 561 187 901 
12. | - 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ......... pd. á 1 521 182 40 
13.| - 120 pd. af tólg, vel bræddri „........... pd. á 0 74 88 80 7å 

C. Tovara af ullu.   

  

      
  

    
14,1 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi 0. pundið á DR) ”» 0» » 

15. 60 pör eingirnissokka . FI parið á » » 0» » 
16 £ » » » | 

17. - á » | ) » 
18. 2 ) » ) » 
19 15 i > ) ) )») 

20 120 ålnir "gi. idvoð: ar vadmals, om. breids, 1 al | ) RN) » 
21 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å | I ,» 3 | 

| | 

Ð. Fiskur. | | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin > Í …) | 
20. - 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vællin » | MM 
24. 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum otti »  »] ”» ) 
25. - GC vættir af ysu, hertri .............. . vættin » | DAN). 
26.1 - 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin » | ) » 

 



  

       

   

   

    

  
    

        

   

  

    

    

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur 

£. Lyst. 
27. f I hndr., I tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å ». » DAN) » 
25. Í tunna (120 pt) hákarlalýsis 8 potiar á ÞAÐ ÞAÐ » 

29. 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞAÐ A) » 

30. Í tunna (120 pt.) þorskalýsis 8 pottar á ÞAÐ DAN) » 

F. Skinnavara. 
51.{ Í hndr., 4 fj nautsskinns „ 10 pund á 10 82 43 281 56 

32. 6 fjórðu ] . 10 pund å 9 61 57 G6| 48 

öð. 6 fjórðu hrossskinns ........... 10 pund á 6 68) 40 O08T 33 

34. 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 16 pund å A) „0 » 
35. 12 fjord. saudskinns, af 0 pund å DR) „ | 
36. 6 fjórðung: BR 10 pund á ÞU » dd» | 
37 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DR) „A | 

G. Ymislegt. 
38. indr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á ”» ”» 0» » 
59. óhreinsuðum „ pundið á A) ». dd » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ........ 10 pund á ”» » ». dd » 
El. jallagrösum ............. 10 pund á ÞAÐ » dB » 

42. um heyannir ................…,- Å 9 75 »: »+ 195 

I3.1 — Í lambsfóður ........200..0 00. á 11 05 »… »| 291 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtoldum landauram verður: 

Eftir A. í HIÐ 172 57| 143 
Eftir B. í ullu, smjöri og tóls sr . 173 10) 1+ 

Eftir C. eda í utlartóvöru III ÞÐ » 

Eftir D. eda i fiski .........0...0 0 erneseee IR ». d» » 
Eftir E. eða í lyst ............ 00 ÞU » 

Eftir F. eða í skinnavöru HI 47 00| 84 

En meðalverð allra landaura samantalið sr. 399 471 326 

og skipt med 3 synir: 

Medalverd allra medalverda uvenner sevrnsse … | 130 821 109     
  

fra 
Sskrifstolu 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist héi 

Hrá 

    

Jón Steingrímsson 

með. 

Torfi Jóhannsson. 

1938 

65



1938 

DLAGSSKI 

sem gildir fyrir 

Á 

& Å ø 

  

    

  
  

     

   

  

     

  

    

      

  

   

          

    

  

    

    

    

    

: == aen 

l.f 1hndr., 1 kyr, 3 i beri m októ 

2. í fard. hvei | 2 
td. d fa DVer i 

4. tvævetrir, á hausti hver á | » 
5. hver å | 
. hvei | 

7. hver 
ð. velra i 
9. å | 1 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. f i hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni å | 991 288 {1 
11. 120 pd. af mislitri inni | {| 161 
12. 120 pd. af | Í 38 158 
13. 120 pd. af | 0621 74 401 62 

| 

14. 1 | 
c | 

1] … me , , 
15. 60 pör eingirnissok | » 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka ....... å | ”» dd ) 
17. 180 pör sjóvetlinga BR á i } » ) 
18. 20 eingirnispeysur á ” ) ) 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur ............ .…….…. hver á | ) ”» 3 
20. 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, Í al. á | ) ) 
21 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á } | ) ) ) 

” 
D. Fiskur. 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. i ) 
23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum á | 
24 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum Á | | ) | 

= . == , . , i 25 6 væltir af ysu, hertri ................ á ) » | ) 
20. 6 vættir af hákarli, hertum ........... á Í ÞU ) 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur aur, 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „ » dd » 

28.| — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar å A) ”»  l» » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 1 94| 29 10| 24 
30.1 — 1 tunna (120 pt.) þorskalysis ........ 8 pottar á »  d» ”»  » | 

F. Skinnavara. 
Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 8 251 33 001 27 

— 6 fjordungar kyrskinns .............. 10 pund å 8 71 532 26 44 

6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á ð 67| 34 02| 28 
1. 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á D » AR ») 

35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á A) ÞÐ » 
36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”». dd» ÞU » 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 32 (0 80 64 

G. Ymislegl. 
#8. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 27 25| 163 50| 136 
39. - 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum ..... pundið á DA) » dd» » 
40. | - 120 pd. af fuglafidri ....... HAIR 10 pund á 20 00| 240 00) 200 

11. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á Þ) Þ » 
12. 5 ålniv, 1 dagsverk um heyannir .................. å 8 00 Do 160 
13 l lambsfóður ........0..... 0. runerne á 9 07 » ») 181 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eltir A. eða Í fríðu 00... 168 19 140 
Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tólg lll... eeeerenvee 168 00) 140 
Eftir GC. eða í ullartóvörti ......0..0 erene Þ) | 

Eftir D. eða í fiski .........0.0.... ÞÐ » 
Eftir E. eda Í lýsi .....00.0.. 29 10| 24 
Eftir F. eða í skinnavötti .......0..0..00 vere 49 02 

En meðalverð allra landaura samantalið „,,.,.......,....... 0 414 311 345 

og skipt med 4 synir: 

Medalverd allra medalverda ....................... FRI „| 103 58| 86       

Skrilstofu Mýrasýslu, 20. marz 1938. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. apríl 1938. 

F. h.r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson. 
16
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

frá 16. maimánaðar 1938 Hl jafnlengdar 1939. 

  

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 

21. 

na
 

Rå
 

KS
 
D
S
 i 

19
 

to
 

Et
 

ja
 

00
 

T
Ø
   

A. Fríður peningur. 
1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti .............0...... hver á 

10 ær mylkar á hausti .................. hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði „00.00.0000. pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
180 pör sjóvetlinga .................... parið á 
20 eingirnispeysur „...........0.0 hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

        

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.l aur 

212 081 212 08{ 177 
29 17| 175 02 146 

29 331 175 98| 147 

25 001 200 00| 167 

20 001 240 00} 200 

22 251 178 00) 148 

13 17) 131 70| 110 

136 25) 136 254 114 

90 001 120 00} 100 

1 56) 187 201 156 

1 00/ 120 00f 100 

1 27| 152 40} 127 

0 641 76 80| 64 

» » | » » 

» » | | » 

» 127 » » » 

» » » » » 

» | „ ” » 

» ») Ð » » 

D » ”» » » 

» » » | » 

13 60) 81 60} 68 
” » » | | 

31 251 187 504 156 
39 00) 234 00} 195 

» » | | »
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Í peningum | Hundrað á { Alin 67 

9 , kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ) DAN » 

98,| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »  » A » 

99,| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞU » DD » 

30.1 — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å NN) ”»  » » 

+ VI: 
F. Skinnavara. 

31. | í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 10 50 42 001 35 

32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns .......2...... 10 pund á 9 964 59 761 50 

33. - 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 7 21 13 26) 36 

34. 8 fjord. sandskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ». d» „A | 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DR DR) | 

36. - 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 190 00/1140 00} 950 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 37| 88 80) 74 

G. Ýmislegt. 

í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 26 37) 158 22) 132 

40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á » dd » 0» » 

120 pd. af fuglafiðri ......0.0.0..0... 10 pund á 19 37} 232 441 194 

11. —- 480 pd. af fjallagrösum ....0..0...0... 10 pund á DU) »  l» » 

492,| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir .....0.00.00 0... å 7 50 „ot 150 

43. — 1 lambsfådur .......0000 000. á 7 92 „| 158 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu ...........00 000 174 34| 145 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......0.000 0000 n nn 134 10} 112 

Eftir GC. eða í ullartóvöru „....0.000 000 rrrrnes „0 » 

Eftir D. eda í fiski .........0000.0 00. 167 70 | 140 

Eftir E. eða Í lýsi .........0. 00... rrenrnes ÞÐ » 

Eftir F. eða í skinnavöru .....0.000 0000 274 761 229 

En meðalverð allra landaura samantalið ...8200eresesreesereneserresenee 750 901 626 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0.0000 0... nn 187 731 157     
  

s 

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 27. apríl 1938. 

Jón Hallvarðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 30. apríl 1988. 

F. h.r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdau 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

vo Ø 
BO
 

DO
 

DO
 

IO
 

I 1 
AR   C

O
 

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 

ber til novembermånadarloka, i fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
8 ær geldar á hausti .................... hver á 
10 ær mylkar á hausti ......0.0000... .. hver á 
1 áburðarbestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á 
13 hryssu, á sama aldri „............... hver á 

B. UN, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri „............. pd. á 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur 

C. Tóvara af ullu. 

Í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði Ll pundið 
60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
180 pör sjóvetlinga ........0..0... parið 
20 eingirnispeysur .................. .… hver 
15 tvibandsgjaldpeysur .................… hver 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. 
120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al =

 

D. Fiskur. 
I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum . . Vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ..............., vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

á 

á 

á 

  

    

Í peningum | Hundrað 

kr aur kr. aur. 

198 89} 198 89 

20 781 160 68 
3} » » » 

| ») » 

» » ”» » 

17 44| 139 52 

12 44f 124 40 

125 631 125 63 

90 001 126 00 

1, 221 146 40 
0 67 80 40 

1 261 151 20 
0 49 58 80 

» nn » ” 

» » » » 

» » » » 

) » D 

| » » » 

» » n 

») » » ») 

» » ») ») 

» Di » » 

| | » ”» 

») » 32 » 

nn » » | 

» » | |   

Alin Hlin 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 68 

kr. aur. kr. aur.| aur. 
7 „ . 

E. Lysi. 
27. í hndr., í tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar á DR) » » 

285. 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „A ”» » 
i vw KN . - , 

29. Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 3 70| 55 50} 46 
30. 1 tunna (120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar å » » 3 | 

7 sy WA f A FH. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 12 22 1888 HH 

32. 6 fjordungar ky i .…… 10 pund å 9 67 58 02 18 

3ð. 6 r hrossskinns ............ 10 pund å 7 28 13 681 36 

34. 8 inns, af tvæv. og eldri 10 pund å DAN) »  d» » 

3 1 is, af veturg. og ám 10 pund á 0) ». » 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 214 00|1284 0011070 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 87 88 80 74 

CN CT . 

G. Ymislegt. 
58. r., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 24 60} 147 60| 123 

39. af ædardån, &hreinsudum ...., pundid å » „0 » 

10, af fuglafiðri ........... „22. 10 pund á BN) ÞAÐ » 

ti í fjallagrösum ......... „ec. 10 pund á Þ) | 

12. ir »  ») 158 

13, »— »| 188 

eda 

  

aða 1 god 

  

En meðalverð allra landaura samantalið (.......... son. 614 22 512 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0..0.0 BR 153 55| 128 

  

    
  

  

u Dalasýslu, 12. janúar 1938. 

Þorsteinn Þorsteinsson. 

x 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneyvlið, 24. april 1938. 

F. hr. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdar 939 

  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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d
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D
Ø
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Á. Fríður peningur. 
1 hndr,, 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
12 sauðir. veturgamlir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar å hausti .................... hver å 
10 ær mylkar å hausti .................. hver å 

I åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å 

1'% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UN, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni .… pd. å 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........ pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri ............ pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
I hndr., 36 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

I hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum.. 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

dd þræði „0... pundið á 
60 pör eingirnissokka ............0..... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

180 pör sjóvetlinga .......00000 parið á 

20 eingirnispeysur ........0.... 0... . hver á 

15 tvibandsgjaldpeysur .................. hver å 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskeftu, í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

vættin á 
vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

) vættir af þyrsktingi, vel verkuðum .. vættin á 

6 vættir af ýsu, hertri ............... vættin á 

) vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

> 

{7
 

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur. | au 

244 55) 244 55) 204 

31 5361 188 161 157 
I » » » D 

» » » » | 

| » ») » | 

23 091 184 721 154 

14 144 141 401 118 
160 911 160 911 134 

128 644 171 521 143 

1 62) 194 401 162 

1 01} 121 201 101 

1 öl| 157 20/ 151 
0 62 74 40 62 

» » » » » 

» | » » 

») » » » » 

1 48) 266 40| 229 
» » » » » 

n | » | » 

» n» D » ») 

» ”» » „ » 

15 29 91 74 76 
» ») nn » n» 

» Ð— » » » 

» ”» » » | 

» ”» ”  
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e sc 
Í peningum | Hundrað á | Alin 69 

> kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
97.| í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »  d» ». DD | 

98. | — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „0 ÞU » 

99,| — 1 tunna (120 pt.) selslysis ..... .……. 8 pottar å 2 381 35 70) 30 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ......…. 8 pottar å ÞU DAN) » 

7 Y . . þ 

F. Skinnavara. 
31. | Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 42| 37 68| 531 

32.1 —- B fjórðungar kýrskinns ............. „ 10 pund á 7921 47 524 40 

33.1 - 6 fjórðungar hrossskinns ............ 10 pund á 6 00 36 00 30 

34. S fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DA DIED » 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞAÐ „ | 

30. 6 fjórðungar selskinns ........2...... 10 pund á Þ „Ð » 

37 —… 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 047} 112 80| 94 

y Vá . 
Gr. Ymislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 25.671 154 02| 128 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundið á A 0 | 

40. 120 pd. af fuglafidri .......20rrrr400 10 pund å 25 50) 306 00) 255 

H 480 pd. af fjallagrosum ............… 10 pund å ÞAÐ DD) » 

42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0..... å 1 29 ” o| 146 

43. 1 lambsfóður .........00 000 á 10 14 » ») 203 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í Íriðu .......... RIÐ 181 88| 152 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........2.0 00. 136 80| 114 

Eftir G. eða í ullartóvörti .......00. 0000. 266 401 222 

Eftir D. eða í fiski ...........0.0. 00 ren rnrnneee … 91 74| 76 

Eftir E. eða i lýsi .......0.00. 0000 FIRIR 35 70) 30 

Eftir F. eða í skinnavöru .............. III 58 50| 49 

En meðalverð allra landaura samantalið „.............. 0... FI 711 021 643 

og skipt með 6 synir 

Meðalverð allra meðalverða .........00....... 000... | 128 50| 107     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 11. febrúar 1938. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1938 

F. hk. r. 

J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson.
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70 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísa fjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdar 
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10. 

11. 

12. 

13. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

DO
 
N
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bo
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00 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri 

T
O
 

  

A. Fridur peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
6 sanðir, 3 til 5 vetra, á hausti „......... hver 
ð sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 
8 ær geldar á hausti .................... hver 
10 ær mylkar á hausti .............. „00. hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 192 vetra, í fard 
14 hryssu, á sama aldri ...... hver 

Þ. UT, smjör og tólg. 
Í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel Þveginni .. pd. 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

frá miðjum októ- 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa I I 
44 þræði ll pundið 

60 pör eingirnissokka „en... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ...,.......... parið 
ÍS0 pör sjóvetlinga .........,..... „2... parið 
20 eingirnispeysur ........0000 hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

Í Endr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af ýsu, hertri FR vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

No
 

NO
 

Cd
 
D
M
 

N
o
s
 

5 
2
 

JN
D 

NO
 

  
  

  
  

% 
ST
 

IO
 

DD
 

1 

Í 

2
 

  
  
 



  

  

    

  

       
    

    

Í Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur aur. 

KE. Lýsi. 
Í hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „ ”» dd» » 

- Í tunna (120 pt.) håkarlah 8 pottar á DJ) DR) | 

Í tunna (120 pt.) selslýsis ..... „22. 8 pottar á ». 0» DL) » 

30. Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar á 5 31) 82 651 69 

Fy ál . 

F. Skinnavara. 
„ Í fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 6 85 27 401 25 

JOore ar kyrskinns .............. 10 pund å 6 18f 37 084 ól 

gar hrossskinns ........ „.. 10 pund á 5 35| #2 101 27 

j sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ». d» » » 

[2 fjord. saudskinns, af velurg. og ám 10 pund á »… » » dm » 

jordungar selski 10 pund å vu „0 » 
240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »  » ». dd» » 

| G. Ymislegt. 
) { , a . , . . , € - = - 

50 Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið í 98 75| 172 501 144 

39 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum ..... pundið á A) A » 

Lo. 12 uglafidri ...............… 10 pund å A) ÞE 
Í. í jallagrösum ............. 10 pund á Þ ». » » 

i2.) Jáh k um heyannir .................. á 8.13 »… »)f 165 

13.1 — 1 lambsfødur .........0.00.0. 00 å 12 27 ». »| 245 

Medalverd å hverju hu iði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

fríðu ........... NNA enrevs 198 97| 166 

ullu, smjöri Og tólg 00... 145 801 121 

llartóvÖri Ll. 217 80) 181 
fiski 169 621 141 

82 Gö| 69    
En meðalverð ailra landa ira samantalið    

og skipt með 6 synir: 

   
lverð allra meðalverða ......0....0.   32 

847 

97 á Í 

  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 12. marz 1938. 

Torfi Hjartarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1938. 

FH. h.r. 

J. Guðmundsson. 

  
Torfi Jóhannsson. 

17 
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71 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1938 til jafnlengdar 1939. 

  

  

Í peningum | Hundrað á | Min 

A. Fríður peningur. km auf br our. | av 
1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum okté- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 1245 001 245 90| 204 

2.| —- Gær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 35 71|f| 214 261 179 

ö.| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......…. hver å „0 ,» » 
4. — 8 saudir, tvævetrir, å hausti ............ hver å | ÞU » 

5. — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ....... hver á 27 331 327 961 273 
| — 8 ær geldar å hausti .................... hver å 21 71| 197 68| 165 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 13 291 132 901 111 
8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 166 431 166 451 139 
9.) — 1% hryssu, å sama aldri ................ hver á | 1292 86| 163 811 137 

B. UW, smjör og tólg. 
10.{ 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 1 631 195 60) 168 
11.{ — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 861 103 201 86 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 1 32f 158 401 132 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 0 66} 79 201 66 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði „........000 pundið á ”» dd » | 
15. 60 por eingirnissokka .................. parid å DAN) ». dd » 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ........... . parið á DU A) » 

17.1 —- 180 pör sjóvetlinga .................... parið á »  d» »  » » 
18,1 — 20 eingirnispeysur .........0... hver å ÞAÐ DU) 

19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á » 0» DAN) | 
20. | - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á DR Þ » 

21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al å »  d» DR) ” 

D. Fiskur. 
22.| i hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 11 25| 67 50| 56 
23. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 10 001 240 001 200 

21. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ”» DD DAN) » 

25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å » dd DR) 

26. 6 vættir af håkarli, hertum ........... vættin å »  d» ”». »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, , 
kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýst. 

97.| í hndr., 1 tanna (120 pt) ) hvalslýsis ...... 8 pottar á ». » » 0» | 

98,| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á DAN 0» DAN ” 

og | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .........- 8 pottar å » |» DAN) » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ........ 8 pottar å 5 67| 85 631 71 

F. Skinnavara. 

31, | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 9 g0| 36 007 30 

39 | — 6 fjórðungar kýrskinns 20.00.0000... 10 pund á 7 50 t5 00} 37 

33. 6 fjórðungar hrossskinns .....0000%.. 10 pund á 5 831 34 981 29 

34 S fjórð. sauðskinns, af tvæv. 08 eldri 10 pund á DR) ,” 9 „ 

35. 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 4 371 52 444 44 

36. 6 fjórðungar selskinns 2.221111444447 10 pund á (4 171 265 021 221 

37 | —. 940 lambskinn (vorlamba), einlit 20... hvert á 0 431 108 20} 86 

G. Ýmislegt. 

38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 21 50| 129 00} 107 

39.1 — 40 bd. af æðardún, óhreinsuðum .... pundid á | „0 » 

10. 120 pd. af fuglafidri .....2211rr1000 10 pund å DR) Þ » 

il. 480 pd. af fjallagrösum ....0..0.00...- 10 pund á Þ » | 

12. álnir, Í dagsverk um heyannir ...00000 á 7 57 „of 191 

43.1 1 lambsfóður 2....00.0000 00. en rkreee á 10 57 »  »| 211 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu .......0.... nn rr er ek er rer r rt rer 206 861 173 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......000. 000 renn rree 134 10} 112 

Eftir C. eða í ullartóvöru ...0.0.0000. 00 enn ekte kret DJ) | 

Eftir D. eða Í fiski .....2..00.0 00... sker rrrk ert regee 153 75| 128 

Eftir E. eða Í lýsi ......00000 000. rrrgee 4. S5 05| 71 

Eftir F. eða Í skinnavÖru .....00.0000 een 89 44 TÁ 

En meðalverð allra landaura samantalið .....00cce0ee 00 een nr 669 201 558 

skipt með 5 sýnir: 

verð allra meðalverða ......0.000....- AAA ANRÐNNÐRRR 133 84( 112 

Skrifstofu Strandasýslu, 12. febrúar 1958. 

H. Kr „ Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 

F. h. r. 

J. Gu öðmundsson. 

april 1938. 

Torfi Jóhannsson. 

1938
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AT
 

Do
 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdar 1939. 

  

  

  

   

Í peningum Í Hundrað i Alin 

Á. Fríður peningur. kr aur kr aur au 
I.{ 1bndr, Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum okió- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ........., á 177 2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 185 155 3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti .......... hver å »  »i DR) | 4.) - 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ....... „2. hver á » 00 „ » 5. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ..... ... hver á 22 501 270,001 295 ). 8 ær geldar á hausti ..........0.0.. hver á 23 861 190 881 159 7.) — 10 ær mylkar å hausti hver å 14 i Ol 19 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 19 velra, í fard. á 178 149 
9. — 1% hryssu, á sama aldri 2... hver á | 141 157 

B. UT, smjör og tólg. 
10. I hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel Þveginni .. pd. á 200 
11. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 1 41 
12. 120 pd. af smjåri, vel verkudu pd. å 1 24 
13. 120 pd. af tólg, vel bræddri ...……..…........…. bd. å 0 68 

  

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1hhndr., 36 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skrepp: 
44 þræði LL pundið á ». DD » 

  

          
15. 60 pör eingirnissokka ................…. parið á Þ DAN) » 
16. 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á ÞÐ DR ”» 17. 180 pör sjóvetlinga ....00..... parið á „0 „ | 
18. - 20 eingirnispeysur ............... hver á | „ ». Bi 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur 2... hver å | DR DD] ) 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á DIR) » Dj | 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR) DR) » 

D. Fiskur. | 
22. | 1hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 16 50 99 00 89 
25. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 36 571 219 491 16 24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) ÞAÐ » 
25. 6 vættir af ysu, hertri ................ vættin å DR) ”» dd » 
26.) — 6 vættir af håkarli, herium .… vættin å „0 ». d»
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— 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur. kr. aur.| aur. 
  

co
 20 pi) hvalslýsis ...... pottar á MA DD „ |         

       

    

     

  

2 pt.) håkarlalysis 8 pottar á ”» dd » | 

2). pt.) selslýsis IR 8 pottar á DR) „0 D 

30. ! 120 pt.) borskalysis ........ 8 pottar á ”» „ » 

| F. Skinnavara. 
31.1 1 hndr., 4 fjordungar nautsskinns ........ 10 pund å 1088 36 

NI 10 pund á 9 71 26 49 

NR 10 pund á 7 50} 45 00 37 
10 pund å BN) | » 

10 pund å ”» dd» „0 | 
10 pund á VN) ÞAÐ » 

brunes hvert 

  

go m
l
 0 

sardiin, vel hreinsudum .. pundið á » dm DR) | 

:, Óhreinsuðum ..... pundið á DAN) „ » 

Í 10 pund á „ „0 » 

FI 10 pund á DR) „0 »   

  

iags 

  

  r, I dagsverk um heyannir 20... 0 å 8 22 „3 164 

13. | í lambsfóður .......... vnene á 9 29 Do 186 

Meðalverð á hverju hu 

      

     
   

   
í Uu. if 

í ullu, smjöri og tólg „00. | 158 40 

í ullarlóvöru ........... ÞAÐ » 

í fiski 159 211 132 

sa. » | D 

578 661 482 

        
  

| ð meðalverða AAA 144 661 120 

Skrif 

    

neytið, 19. april 1938. 

E Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson.
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fø VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

  

frá 16. maímánaðar 

  

  

    
         

  

        
       

      

1. Íhndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber il nóvembermánaðarloka, í fard. ......... á 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti ........,. hver á 
4. 5 sauðir, tvævelrir, á hausti ............ hver á 
5. 12 sauðir, velurgamlir, á hausti ....... . hver á 
6. 8 ær geldar á hausti ......0......... 

7. 10 ær mylkar á hausti ............. 
8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 
9, 1'% hryssu, á sama aldri i 

B. UW, smjør og tålg. | 
10. | IT hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .. pd. å Í 481 171 601 143 
11.| - 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 0 921 110 40} 92 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu . …. pd. å 1 271 152 40t 127 
13.4 — 120 pd. af tóig, vel bræddri . PA. á 0 73 601 7: 

C. Tovara af ullu. 
14, | tEndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
44 þræði .......... … ) „| ) 

15. 60 por eingirnissokka ....... DA) ) 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka | ) ”» 0» ) 
17. - 180 pör sjóvetlinga ”» ”» 0» ) 
18. 20 eingirnispeysur us, . hver á » dn] 
19. 15 tvíbandsgjaldpeysur .................. hver á ) | ) 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, í al. á ”» dd ”» d» » 
21.) - 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á EA DR) 

D. Fiskur. | 
| Í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. | » 
| 6 ci, vel verkuðum á il (250 02| 208 
| 6 vættir af byrsklingi, vel Á „I A) ”» 

25, | 6 vættir af Ýsu, hertri ........ á ÞÐ DR) 
26. | 6 vættir af håkarli, hertum BIÐ á vð ÞAÐ )   

 



  

8 pottar á 

HR 8 pottar á 

8 pottar á 
8 pottar á 

Í tunna    
   

  

  

sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
Seð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 

öl. 1 r., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 
32. 6 fjordun væskinns ..... 2. 10 pund á 
383 ( ðungar hrossskinns ............ 10 pund á 

5 

36. 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 

37. - 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

(za. Ymislegl. 
38.1 Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum 

  

       39. 40 pd. af dún, óbreinsuðum 1 

10. 12 pund 

[1 48í 10 pund á 
(2. álnir, Í dagsverk um heyannir ............... á 

13 å 

    

En meðalverð allra landaura san 

  

og skipt með 4 sýnir: 

RA Að rað ill mana le Á es Meðalverð atira meðalverða 

Í peningum Hundrað á 

  

  
0 501 120 

8 001 168 

}} ”» ) 

» » » 

» n» | 

8 20 » 
9 483 » 

  
00 ; 

    

kr. aur. kr. aur. | au 

» | | | » 

| » » | » 

| » » » » 

» » » » | 

11 67 16 „68 39 

9 69 58 14 IS 

6 25 37 38 då 

9 86 78 88 66 

8 631 103 56 86 

| ») » » | 

  

  

afjarðarsýslu, 24. febrúar 

  

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér 

Fjármálaráðunevlið, 19. april 1938 

  

T GC námum J. Gucmund 

med. 

Torfi Jóhannsson. 

1938
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V 

pe
n IRDLAGSSKR 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyri ufjarðarkaupstað 

  

  

       

            

        

frá 16. maímánaðar 198 nlengdar 1939 

Tr 
Á. Fríður peningur. 

I.| Lbndr., 1 kýr, 3 Hl8 vetra, okló 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ....0..... á 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og í leinbd í fard. hver á 
3. 6 sauðir, 3 til5 veira, á hausti ....... hver á ÞÐ | | 
4. 6 sauðir, tvævetrir, á hausti AR hver , | » 
5. 12 sauðir, veturgamlir, í hausti ......... 04| 324 481 270 
6. 8 ær geldar á hausti ....... 12 
7. 10 ær mylkar å hausti 2................ 3 
8. Il åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
9. hryssu, á sama aldri ..............…. 

B. UIL, smjør og tólg. 
10. | 1 Endr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni pd. å 2 07 (01 207 
li. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni pd. á | 1 42 101 149 
12. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ...... ... pd. á | 42 0 142 
13. 129 pd. af télg, vel bræddri ............. pd. å 85 001. 85 

C. Tovara af ullu. 
14.1 1hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
dd þræði lll pundið á DNNÐ ÞU » 

15.) — 60 pår eingirnissokka .................. ð á ) ÞAÐ » 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka ...... á RN NN) D 
17. 150 pör sjóvetlinga 20.00.0001... á 0 78) 140 40f 117 
18. 20 eingirnispeysur .................. á ) | 
19. 15 tvibandsgjal ÁÞEYSUr „0... á » » „| » 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al å ) | DAN) | 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í Ni á | > | DAN) » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å IS 9811 95 
23 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum vættin á 10 721 8 204 
24 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum vættin á ) ) » 
25 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á DR) ”» 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á | BANN) DE) ”»



 
 

 
 

  

  
 
 

 
 
 
 

SelsiysSIS 
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ERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

<= 

Þingeyjarsýslu 

2 frá 16. maímánaðar 1938 til jafnlengdar 

  

| 
| 
| 
| 

1. | 

| 

3 

ag 
, 
I 

A 

| 

ið 
11 

i 

í 
2 | 
15. | 

Í sg 1 is 
i€   

   
o Önar og lernl ydar, í fard. hver á 

     

      

  

       

ti 15 vetra, á hausti .......... hver á 

hausti ..... „0... hver á 

á hausti ......... hver á 

FRI hver á 

ER hver á 

) til 12 vetra, í fard. á 

lri 2........... hver å 

el bveginni .. pd. å 

»veginni ..... pd. å 

  

;arns, 3 til 6 hespur i pundi, 

li skreppur, en hver skreppa 
pundið á 

parið á 

parið á 

parið á 

hver á 

þa
r 

FF
 

á co
 

þri
 

eo
 

áln. breiðs, Í al. á 

1 al. í til. 0 kv. breiðrar Í al. á 
   

tfiski, vel verkuðum .. vættin á 

iski, vel verkuðum ... vættin á 

ingi, vel verkuðum .. vættin á 

ertri 2rrr2,,,,.2. vælttin å 

hertum .41,22,22-. Vvættin å 

    

  

      

Al 

kr aur. kr. aur 

241 391 241 39} 201 
35 001 210 00} 175 

» ) » » 

35 861 286 881 239 

25 371 304 441 254 

27 334 218 641 189 

15 821 158 201 132 

207 501 207 50f 173 

187 001 249 53} 208 

1 88 225 601 188 

1 31f 157 201 131 
1 28) 153 601 128 

0 65 78 00 65 

» » » » 

» » n» | 

») » » » | 

» » » » | 

» | » | D 

» » » » » 

| ») » » » 

» » » » » 

15 91 95 46 50 

SU YTf 185 461 155 
» » » » » 

» » » » 

n » JJ | »
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Í peningum | Hundrað á | Alin > 

kr. aur. kr. aur aur. 

E. Lýst. 
27. í hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar á A) DJ) » 

98, | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å DR) » dd» » 

29,| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á » 0» »  d » 

30,1 — 1 tunna (120 pt.) bporskalysis ........ 8 pottar å 2 671 40 051 33 

7 Y . . 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 8 75 35 007 29 

32.| —- 6 fjórðungar kyrskinns ........ .…... 10 pund á 8 50} ol 00 12 

33.1 — 6 fjórðungar hrossskinns „2... 10 pund á 5 18| 31 08| 26 

34,| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ”» 5 nd» » 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DNNNÐ)) » » 

36. | - 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á Þ „ » 

37.| —. 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 45| 108 00| 90 

Y CT . 
G. Ymislegt. 

38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 23 554 141 30) 118 

39, | — 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum .... pundid å » dd» DDD » 

40. | - 120 pd. af fuglafidri ............ .… 10 pund å A „0 » 

41. 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 11 29| 541 992| 462 

42.) álnir, 1 dagsverk um heyannir .................… á 8 69 vl 17 

43. - 1 lambsfådur ............ MR AR á 11 17 po 225 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fridu .............. HR rr | 234 551 195 

Eftir B. eða í ullu, smjöri ogtólg .... I 153 60| 128 

Eftir G. eða í ullartóvöru ......00... a „ | 

Eftir D. eða í fiski .......00%%.. 000 kne 140 461 117 

Eftir E. eda i lysi ....... HI 10 05f 38 
Eftir F. eða í skinnavöru .............. IR 56 27 47 

En meðalverð alira landaura samantalið . ........... FRIÐ 624 981 520 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..... FRIÐ 124 99| 104     
  

) Skrifstofu Pingeyjarsyslu, 28. februar 1938. 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. april 1938. 

F. h.r. 
J. Guðmundsson. 

Torfi Jóhannsson,
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REIKNINGUR 

ir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs árið 1937. 

Tekjur: 

SRI . kr. 388933.50 
{í amtalin eign á f. á. ... — 687.50 

1 > 
HNDOrG 

  

  

"á á 

lánum 

hlaupareik 
NN 
iic 

krey 

  

Á ÁPIÐIÐ Ll 8469.16 
rinu: 

sr erererrrvrnee kr... 9701.04 

RN 2071.71 

HI 5431.20    larbréfim 2093.25 

'pulánasjóðsbréfum Go 28.35 

kr. 19325.80 

Vansoldnir vextir .. FIRIR 2395.85 

  

21721.40 
NR 10484.96 

og kaupum RA 826.10 

laldalhið 2 0... BER 3700.00 

Dr 1673.90 

Þor NN vnee 14196.30 

Kr. 450692.82 

HE kr. 9819.55 

IR 3700.00 

IR IR 475.00 

RA AR 14196.30 

1673.90 

    

Keyptir vextir HR pers. - 8.70 
Ti 

  

jafnað: 

  

A 
Vve0od el ii 

kreppulånasjodsbrefum 

    

ir vid tekjuld 50 1... HAR 10484.96 
RN BN 2395 85 

. kr. 202851.04 

ikningi AÐ 67991.97 

írteinum IR SR 90498.97 

larbréfum .....…. so AÐ 45900.00 

. FA . 630.00 

ere. essere 66.58 

  

  

  

— 407938.56 

Kr. 450692.82 

  

Bi ekin fie Ís! í Baka ti ie tap 109928 Biskupinn vlir Islandi, Revkjavik, 13, janúar 1938 

Jón Helgason.



SKÝRSLA 

um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði Ísla 

  

  

  

  
      

  

Eign í árs- vel . Vextir 
. 10928 Lagt inn ekið út. A 

Kirkjur: lok 1936. nu. 

Kr. au. Ki mu, Kr. au Kr. au, ka 

Ba : 

. Skeggjastadakirk ja 3154.07 » » 

> Hofteigskirkja ...... 2965.60 » 

3. Kirkjubæjarkirkja . 8288. » 

1. Hjaltastaðarkirkja ... 1961.86 » | 

5. Eiðakirkja .......... 801.09 | 

6. Áskirkja í Fellum 5468.48 300.00 » 

7. Valþjófsstaðarkirkja 2358.20 » » 

8. Hofskirkja i V.f. 1735.78 281.36 | 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

9. Vallaneskirkja ...... 6.19 ) » 

10. Þingmúlakirkja ..…. 19,45 » » 

11. Klippstaðarkirkja 255.06 | 

12. Vestdalseyrarkirkja 26.87 » ) 

13. Mjóafjarðarkirkja 245 | | 

14. Neskirkja í Norðt. 8,10 » 

15. Stöðvarkirkja ..... 13.92 » ”» 

16. Eydalakirkja ........ 8701.43 » ) 

17. Hofskirkja í Álftaf. 459.883 » » 

A.-Skaftafellsprófasísdæmi: 

18. Stafafellskirkja ...... ” ” 

19. Einholtskirkja ...... ” 

20. Kálfafellsstaðark. 
21. Hofskirkja í Öræfum 120.00 

V.-Skaftafellsprófastsdami: 

22. Prestsbakkakirkja 5195.96 | 100.00 

23. Reyniskirkja ..... 196.41 » | 

24. Grafarkirkja ........ 2116.86 | 

25. Kálfafellskirkja ..... 1048.49 | 

26. Skeiðflatarkirkja 537.91 | » 

27. Langholtskirkja ..... 5809.07 » 900.00 

Flyt 62662.71 701.36 600,00 2489,80 65253.87 

19: 
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> 
) S



  

Kirkjur: 

Eign í árs- 

lok 1936. 

Kr. au. 

Vextir 

á árinu. 

Kr. au. 

Eign í árs- 

lok 1937. 

  

R 

28 
29 
30. Kálfholtskirkja ...... 
öl. Krcsskirkja ......... 

32. Ásólfsskálakirkja .... 

öð. Eyvindarhólakirkja .. 

34. 

35 
36 

37. 

38 

39 

40 

41 

42 
43. 
44, 
45 
46 
47 

Flutt 

angárvallaprófastsdæmi: 

- Stórólfshvolskirkja 
„ Oddakirkja ........ 

Breiðabólstaðark. 

„ Skarðskirkja ........ 

„ Landakirkja í Vestm. 

Árnessprófastsdæmi: 

Mosfellskirkja í Grn.. 

. Þingvallakirkja ..... 

„ Strandarkirkja ...... 

. Gaulverjabæjark. 

. Haukadalskirkja 

„ Hraungerðiskirkja 

Stokkseyrarkirkja 

. Miðdalskirkja ..... 

„ Eyrarbakkakirkja 

„ Kotstrandarkirkja 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

48. 

49. 

50. 

Grindavikurkirkja 

Brautarholtskirk ja 

Reynivallakirkja 

öl. Lágafellskirkja ..... 

52. Njarðvíkurkirkja 

03. Utskálakirkja ....... 

Borgarfj.prófastsdæmi: 

55. Hallgrímskirkja ...., 

56. Reykholtskirkja ..... 

57. Lundarkirkja ....... 

58. Bæjarkirkja ......... 

Mýraprófastsdæmi: 

59. Stafholtskirkja ...... 

Flyt 

Ólafsvallakirkja ...., 

Saurbæjarkirkja .....   

62662.71 

74.03 

54.87 

82.98 

1610.24 

17.30 

1058.90 

23.10 

49.36 

708.65 
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1651.87 

20297.65 

2977.16 

9,38 

290.67 

9943.51 

261109,61 oo
 

2189.80 

98.95 

9,39 

0.30 

3.66 
0.70 

15.13 

7.72 

212.70 

0.93 

1.79 

0.26 
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1330.92 

892,13 

153458.02 

151,11 

129.76 

1084,63 

2512.68 

244.35 

7.78 

95.39 

3 35.70 < 

393,61 

200.72 
2450.65 

21.17 

46.72 

1717.94 

21148.55 

3273.91 

9.75 

302,29 

10443.25 

No
 

| 

211699.82



  

    

  

    

    

     

  

      

       

  

      

  

              
       

  

      

  

          
      

0 í árs- 
v tit Fjør års 

Eign í ars Lagt inn Fekið út. | - ! ! 

Kirkjur: lok 1986, A lok 19 

Kr au Kr au Io au Kr. au Kr M 

Flu 9261109,61 6490,84 6905 10887 271699,82 

” ) 

n 

Snæfellsnessprófa 

33. Breiðabólst 0 | 

) i T } i.e 

{RA 
y ) #0 

Dalaprófastsdæmi: 

68. Stóra-Vatnshornsi 18. ) ) 1.75 19,40 

69. Snóksdalskirkja .... 3601.87 | | 144 
| 

70. Hvami nskirkj 26.98 ) » 

Bardastrandarpråf.c 

Selårdalskirk ja ) 

Sauðlauksdals! ) 13 361 

Staðark. á R.nesi ... ) 200.00 ) » 

I larkivrkja ...... | 28.13 » ) 

„nr . i im MA ) í 

Gufudalskirkja | 519.27 60,45 ) í 

Brjámslækjark 14.85 » ( 15.44 

arprófastsdæmi: 

KJa 37.87 2500. ið 81 

irkja ....... 614 ) 

irkja . ) » 

„í Súgl » St 

aunskirkja » 500.2 

kja | 950.00 
005,5 

' i 

. | 

Strandaprófastsdæmi: | 
| 

83. Stadark. i Ste | 350.00 Í 1243. 

84. Prestsba | » 123.27 

Stadark, I | y Í j 

Årnesskirkja .…. | 80.00 00 2 2 17: 

Ó spakseyrark. ..... | ) » 22.1! 06 

Húnavatnsprófastsdæmi: N 

88. Staðarbakkakirkja | )ð ) | 3 

Flyt |302913.64 83 19021,14  314011,39   
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76 

Eign i års- . mx 2 Vextir | Eign í árs- 

Kirkjur: lok 1936 Lagt inn. Tekið út. á árinu. lok 1937. 

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

Flutt .... |361588.34 8369.16 9544.55 14357.35  374770.30 

versene 902,80 » » 36.11 91 

Þóroddsstaðakirkja . 232.37 » » 9.39 .76 

Skútustaðakirkja ... 60.45 | | 2,41 .86 

Brettingsstad 114.41 100.00 » 1.57 3,98 

[Hugastad 12.72 » | 0.50 22 

Grenjaða k. 1082.29 | » 163.29 . 

Grenivíkurkirkja ... 1590.49 » » 63.62 1654. 

Draflastaðakirkja ... 3.58 » » » 3. 

bonglabakkakirkja . 2591.44 » | 103.65 2695. 

Neskirkja í Aðaldal. 146.72 » 275.00 16.88 188. 

N.-Þingevjarprófastsdæmi: 

Skinnastaðakirkja .. 2959.02 » | 118.36 3077.38 

Presthólakirkja .... 87.69 | » 3.50 91.19 

Ásmundarstaðak. ... 1.19 | | | 1.19 

Svalbarðskirkja .... 5209.59 | » 208.38 5417.97 

Víðirhólskirkja  .... 1.38 » | » 1.38 

Saudaneskirkja ..... 115.59 | » 4.62 120.21 

Samtals | 380000.07 8469.16 9819.55  15092.58  393742.26     
ATHS. 

Sé vaxtaafgangsupphæðinni kr. 14196.30 bætt við ofangreinda upphæð kr. 

; verður eign sjóðsins í árslok, eins og segir í  aðalreikningnum kr. 

3 
   

  

5 
7938.5( 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 13. janúar 1958. 

Jón Helgason.
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1. 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðsins 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf .. 

b. Veðskuldabréf 

d. Inneign í sparisja 
e. Hjá gjaldkera 

Vextir á árinu: 

a. Áf veðdeildarbréti 

b. vedskuldabréfi 

c. inneign í Söfn 

d. — - spari 

Styrkur veittur á ári 
Keyptir bréfavextir 

Eign í árslok 1937: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Veðskuldabréf . 

c. Eign í Söfnunarsj 

d. Eign í sparisjóði 

e. Hjá gjaldkera 

146 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

ýði1 

un 

unarsjóði 

sjóði 

1 

c. Ínneign í Söfnun: 

árið 1937, 

kr. 83500.00 

2400.00 

34290.88 

6527.38 

278.03 

þe 
KT, 

óði 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 29. 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf 

b. Innstæða í sparis 

c. Hjá reikningshald: 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 

Jodi 

wa 

marz 1938. 

Tors 
Ni. ve 

3860.24 
253.00 

1320.00 

Kr. 89429.53 

kr. 1600.00 

73.85 

80755.68 

32429.53 

kr. 26866.07 

kr. 26866.07
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Flutt 

Vextir á árinu; 
a. Af veðdeildarbréfum .......0 0 kr. 1165.00 

b. — innstæðu Í sparisjóði ....0..0200 0. — 141.54 

Gróði af bréfaskiptum og kaupum „00.20.0000 

Gjöld: 

Styrkur veittur .....0222000000 rr 

Keyptir vextir ......0.000 nn 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf .......0.0 00 kr. 25100.00 

b. Innstæða í sparisjóði 2....c0c. en 3003.42 

c. Hjá reikningshaldara ......20 24.19 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938. 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1937. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf .......2.0 0 kr. 2300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ....000.0 4022.79 

c. - Í SPARISJÓÐI Lo... — 645.03 

d. Eignin Ytra-Vallholt 2...0..0. 00 7100.00 

Vextir á árinu: 

t. Af veðdeildarbréfum „0... kr 116.25 

b. innstædu í Söfnunarsjóði 2....0.00 209.14 

c. i sparisjodvr lll. 39.12 

d. Eflirgjald eftir Yltra-Vallholt 2...0.0... 350.00 

Gróði á bréfaskiptum og kaupum ....0.000 0 

| Gjöld: 

Úthlutað ekkjum í Hegranesþingi .....0000000 000. 

Vaxtakaup 22.20.0000 enes es eres ere ert rree 

Eign i årslok: 

a. Veðdeildarbréf ......0..200 0. kr. 2300.00 

bh. Innstæða í Söfnunarsjóði ......0000 4231.93 

c. Í SPAFISJÓÐI 2... 1014.05 

d. Eignin Ytra-Vallholt ......020000 000. 7100.00 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938. 

Jón Helgason. 

kr. 

Kr. 

Kr. 

26866.07 

1306.54 

400.00 

28572.61 

100.00 

45.00 

28127.61 

". 28572.61 

”. 14067.82 

714.51 

220.00 

15002.23 

350.00 
ge om 
U.90 

14645.98 

”. 15002.33 

1938 

AT
 

78 

=
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1987. 

Tekjur: 
Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf 00... eee kr. 3700.00 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29, marz 1938. 

Jón Helgason. 

b. Innstæða í sparisjóði ....l000 eee 792.55 -. PATISJ ' kr. 4492,55 
Vextir å årinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 2... kr, 197,50 
b. —— sparisjóðsinnstæðu .....0.00.. 38.15 935.65 

Gróði á bréfakaupum og skiptum 2... 260.00 

Kr. 4988.20 
Gjöld: 

Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf (0. een kr. 4000.00 
Þ. Vaxtakaup 0... eee eee 145 
c. I sparisjodi „ll... - 980.75 kr. 1988.90 

Kr. 4988.29 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938, 

Jón Helgason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Thóru Melsteð árið 1937. 

Tekjur: 
Eign í árslok 1936: 
Í söfnunarsjóði „00... kr. 1077.04 
Vextir á árinu 2... 56.00 ; 

kr. 1133.04 

Kr. 1133.04 
Gjöld 

Eign í árslok 1937: 

Í Söfnunarsjóði ...0.0.0.00.0 sneen kr. 1133.04 

Kr. 1133.04
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REIKNINGUR 82 

vfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1937. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf ..........02 0 kr. 4900.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ......000 10654.64 

c. Í SPAMISJÓÐI CL... -  1075.68 

e. Hjá gjaldkera ........20. 0. - 118.83 
kr. 16749.15 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum 2... kr. 273.00 

b. innstædu í Söfnunarsjóði .....00000. 354.00 

c. Í SÞAFISJÓÐI 2... 32.75 DN me 
I i - 859.75 

Gróði á Þréfakaupum og skiptum #......000 000 - 200.00 

Kr. 17808.90 

Gjöld: 

Keyptir vextir .......00000 0. kr. 22.50 

Eign i årslok: 

a. Veðdeildarbréf .......0..00 0. - 5900.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0000 — 11208.64 

Cc. Í SPARISJÓÐI 0... 558.93 

d. Hjá gjaldkera ...0...2.00 00. 118.83 
kr. 17808.90 

Kr. 17808.90 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1958. 

Jón Heigason. 

REIKNINGUR 83 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1937. 

Tekjur: 

Eign í árslok 1936: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .......022.0 00. kr. 29870.53 

Vextir á årinu 2... 1553.24 
kr. 31423.77 

Kr. 31423.77 
Gjöld: 

Eign í árslok 1937: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.0..0 00. kr. 31423.77 

Kr. 31423.77 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938. 

Jón Helgason.
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84 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1937. 

Tekjur: 
I. Eign í árslok 1936: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 
b. Innstæða í sparisjóði sees eee eee 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum #2... kr. 
b. sparisjóðsinnstæðu .......2220eeeeeeeeeeeeveee 

1. Úthlutað á svnodus ........ 
2. Eign í árslok 1937: 

a. Veðdeildarbréf 0... kr. 
b. Innstæða í sparisjóði ...........00. 

1800.00 

682.76 

835.00 

28,50 

1800.00 

706.26 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938. 

Jón Helgason. 

85 REIKNINGUR 

kr. 2482.76 

113.50 

", 2596,26 

20.00 

2506.26 

. 2596.26 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar lectors Melsteð árið 1937. 

Tekjur: 

I. Eign í ársbyrjun 1937: 

Innstæða Í sparisjóði .......0..02.00 0 
2. Vextir á árinu: 

a. Af sparisjóðsinnstæðu (......0..000 00 kr. 
b. — veðdeildarbréfum „.......0..0. 0 

3. Grætt á bréfakaupum ........... 00. 

I. Vaxtakaup sussie nesker nssnsnre 

2. Eign í árslok 1937: 

a. Veðdeildarbréf .......0..02 20 

b. Sparisjóðsinnstæða .......20.002. 0. 

kr. 

74.00 

50.00 

2000.00 

1044.26 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 29. marz 1938. 

Jón Helgason. 

Kr. 8( 

kr. 

Kr. 

044.26 

3089.26



151 1938 

YFIRLIT 86 

um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1937. is J 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Sparisjóðsdeild .........0.0000 00 kr. 885 270.33 

b. Ræktunarsjóður .......0.0.000 00. — 5 292 664.23 
c. Veðdeild ......... 0. 1 285 770.10 
d. Byggingar og landnáms sjóður .......... — 2432 848.73 
e. Viðlagasjóður .........0.. 0 — 1601 767.95 

-———— kr. 11498321.34 

2. Verðbrét: 

a. Sparisjóðsdeild ..........00200 0... kr. 765 387.57 

b. Ræktunarsjådur ........0.0.20. 0. - 102 165.00 

c. Veðdeild .............20 00 - 27 645.00 

d. Landnámssjóður .........%.0 0. — 16 060.09 

e. Vidlagasjodur .........0.000 0 — 159 170.00 

- — mm 1 370 427.57 

Vixlar .....000200 00. rer rs ngnre AA —… 1413 873.39 
4. Ymsir vidskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild .........0..0.0 00 kr. 39 080.01 

b. Byggingar og landnáms sjóður .......... 3 315.24 
——————— - 42 395.25 

5. Lån i hlaupareikningi .......0..%.0 0. A 81 929.65 

6. Óinnheimtar tekjur: 

a. Ræktunarsjóðtir ........00.0 0 kr. 67 681.39 

b. Veðdeild ......0.0. — 50 139.40 
—- = 117 820.79 

7. Innanstokksmumir ............0.0 00 —- 13 507.28 

S. Tryggingar fyrir ábyrgðum .......0..0.0. 0... - 1 154 000.00 

9. Útibú á Akureyri 9. Útibú á Akureyri ........0000 0 508 487.77 
10. Kreppulánasjóður .........0.%00 000. 1063 232.34 
11. Nybylasjådur ........2.0%000. 00... senene — 19 378.98 
12. Sameiginlegur kostnaður allra deilda .....00..000.. 0 —— 49 537.55 
13. Varasjóður Roæktunarsjóðs ......0.0020. 000 — 240 528.97 

lá. Fasteignir .........0.02.00 0 erenenennne nn 44 462.91 
15. Bankainnstæða og peningar Í SJÓÐI .......2.00000 0... — 249 814.08 

Kr. 17 867 717.87
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% 

10. 

11. 
12. 

152 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð: 

      

a. Sparisjóðsdeild ................... kr. 1319 674.80 
b. Byggingar og landnáms sjóður ...... … - 600 600.00 

- kr 
Innstæðufé í sparisjóði og á skírteinum 2... — 
Innstæða í hlaupareikningi ........0)00)0.0.0.. 0 
Innstæða á reikningslánum ............0.0.0000. sees 
Ýmsir viðskiptamenn: 
a. Sparisjóðsdeild „........))..0.... IR 
b. Ræktunarsjóður „00... 
c. Veðdeild ............... BR 
d. Viðlagasjóður ......00.)00.. 
e. Landnámssjóður ........0..0.0.. 

Åbyrgdir ses, 
Jarðræktarbréf í umferð 
Veðdeildarbréf í umferð ........0000. eee 
Skuldir á fasteignum .............. 
Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ................. MR kr. 123 196.41 
b. Vidlagasjådur .......00.. - 36 115.19 

Kreppulánasjóður bæjar og sveitar fæélaga 2... — 
Skuldlaus eign: 
a. Sparisjóðsdeild .......0.0. kr. 254 767.30 
b. Ræktunarsjådur 2... - 3518 816.61 
c. Byggingar og landnáms sjóður .......... 1410 811.20 
d. Viðlagasjóður .......0.0000.. — 2287 007.44 
e. Veddeild 20... A 3 888.08 

  

Reykjavik, 1. júlí 1937. 

  

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS
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Stjórnartíðindi 

ÚUtkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1938 

Teg tign Knud, Íslands prins og Danmerkur, sé 
júní 1938, nr. 101. 

[ Finnlands, Noregs og 
af forsætisráðherra 14. 

Opið bréf um að hans Konu 
settur ríkisstjóri, undirskrifað 

Auglýsing um yfirl 2 
Svíþjóðar um samkynja hlutier 
júni 1938, nr. 102. 

Konungleg auglý. 
ríkisstjórn, undirskrifuð 

Auglýsing um í 

málaráðherra 7. jú 
Bráðabi 

veiði, undirskrifuð af 

    

          

ikvæði, 

    

am]
 

    

igur sé kominn heim aftur og tekinn vid 

juni 1938, nr. 103. 
7 Landsbankaseðla, undirskrifuð af fjár- 

    

      

   

    

        
um viðauka við tög nr. 1932, um laæx- og silungs- 

konungi 26. Juni I 

  

     
« 

Haiti, undirskrifud af for- 
9 sætisráðherra ágúst 1938 nr. 106. 

Bráðabire ðalög um breyting á og viðauka við námulög, nr. 50 30. júlí 1909, 
undirskrifuð af konungi 2. september 1938, 107. 

Bráðal j um heim ild fi ;stjornina til ymislegra rådstafana vegna 
yfirvofandi styrjaldar i Önrálfu, undirskrifud af konungi 28. september 1938, 

nr. 108. 
Bráðabirg 

vélbátaeigenda, undirskrituð 

    

         "gð alot   

    

99 3. maí 1985, um skuldaskilas jóð 
nóvember 1936, nr. 109. 

sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist 

1938, nr. 110. 

inn heim aftur og tekinn við 
5, nr. 111. 

ðalög um viðauka við lög n       

7 Konungleg auglýsing 
konungs, undirskrifuð at konungi 6. 

Konung leg a aug usin að konung 
ríkissi jórn, i 10. 

  

um að 

    

      

sins til syslumannsins i 
í þrjú sveitarfélög. 

vw 

  

ömælum sýslunefndar 

  

   
   

      

   

     

   
    

hæ lishrepps og met 

Austur-Hånavatnssyslu, um : Vindhælishrepps í þrjú hr reppstélög g, vill ráðu- 

neytið hér með, sai i lög 2, 31. maí 1927, skipa svo fyrir 

sem hér seg 

  

       

  

   

1. skipt í brjå sveitarfélåg, er 

shreppur, og skulu takmårk- 

>lishreppur af Hrafná, Höfðahreppur (kaup- 

i Háagerðis og Harastaða að norð- 
un núverandi Vindhælis- 

2. S skipt milli fyrirhugaðra hreppa að 

I leyti hlutfallslega ettir með: lttsvarsupp hæð s. 1, 5 ár og að hálfu leyti 

slksfjölda í hverjum hreppshluta. 

3. Eftirgreindum eignum Vindhælishrepps skal skipt å sama hått og skuldum: 
? | 1repp sreikning     a. Eftirstöðvai væmt 

b. Verðbréf. 

1958. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

  

12. dag desembermání 

1938
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87 c. Skuldir annarra hreppa. 

22. nóv. d. Fasteignir. 
e. Andvirði Bakkakots. 
f. Útistandandi lán og fyrirframgreiðslur. 
Barnaskólasjóði skal skipt hlutfallslega eftir tölu barna innan 14 ára aldurs. 

5. Amtmannsgjafasjóður og Gjafasjóður Kristmundar Þorbergssonar verða í sam- 
eign hinna nýju hreppa, en arði sjóðanna, sem falla til úthlutunar, skal skipt 
milli hreppanna í hlutfalli við fólkstölu í hverjum hreppi. 

6. Fjallskilasjóður Vindhælishrepps skal fyrst um sinn vera í sameign hinna nýju 
hreppa. Jafnframt skulu gangnaskil vera sameiginlegs, á meðan ekki breytist 

afstaða til skilaréttar. 

Hlutaðeigandi hreppsnefndir semja sín á milli, hvort refaveiðar skuli vera sam- 

eiginlegar. 

8. Framfærsla allra núverandi styrkþega sé sameiginleg og einnig þeirra, sem 
kunna að verða úrskurðaðir á hinn forna Vindhælishrepp. Hreppsnefnd hvers 
hrepps annist um ráðstöfun og greiðslu fyrir sameiginlega styrkþega, sem heima 
eiga innan hvers hrepps fyrir sig. 

Af heildarkostnaði við sameiginlega styrkþega greiði hver hreppur eftir 
sama hlutfall og við skiptingu skulda. Um hver áramót skulu hreppsnefndir 
hinna nyju hreppa leggja fram reikninga yfir kostnað vegna sameiginlegra 

styrkþega, og skal þá framfærslukostnaðinum jafnað hlutfallslega. 
Framlög hreppanna til elli- og örorkutrvgginga móti framlagi annarsstaðar 

frá, sem ganga til sameiginlegra styrkþega, reiknast með kostnaði viðkomandi 

hreppa, vegna framfærslu sameiginlegra styrkþega. 

9. Ellitryggingarsjóður Vindhælishrepps skiptist milli hinna nýju hreppa í hlut- 
falli við fólkstölu í hverjum hreppi. 

10. Bækur þær, sem hreppsfélagið á nú, skulu vera eign hins nýja Vindhælishrepps, 
en hreppsnefndir Skagahrepps og Höfðahrepps skulu eiga aðgang að þeim, þeg- 
ar þær þarfnast. 

11. Sýslunefnd tilnefnir tvo menn til þess að meta fasteignir hreppsins í því augna- 
miði, að hver hinna nýju hreppa kaupi þær fasteignir, er verða innan hans 

takmark: 
2. Hreppsnefndarmenn skulu vera 5 í hverjum hinna nýju hreppa. 

13. Aðskilnað hreppanna skal miða við 1. janúar n. k., og skulu hreppsnefndir hinna 
nýju hreppa framkvæma ip ingu á eignum, skuldum, skuldbindingum og 

sveitarþyngslum, en verði ágreiningur út af skiptunum skal úr honum skorið 
af sýslunefnd. 

= 
MI
 

  

   

Þetta tilkynnist yður, herra sýslumaður, hér með til frekari aðgerða og birtingar.
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AUGLYSING 88 
6. mai 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á lögreglusambykkt 

fyrir Rangárvallasýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaup- 

staðanna, er hér með staðfest eftirrituð lögreglusamþykkt fyrir Rangárvallasýslu. 

Lögreglusamþykkt fyrir Rangárvallasýslu. 

I. KAFLI 

Um velsæmi og hegðun. 

1. gr. 

Á almannafæri, svo sem á vegum, samkomustöðum, veitingastöðum og Í rétt- 

um, mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn Þyrpast saman 

á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina, tafar við störf, eða óþæginda 

fyrir viðstadda. 
Á almannafæri má ekki sýna af sér móðgandi háttalag, svo sem með því að 

ívarpa menn ókurteisum eða ósæmilegum orðum, viðhafa áflog, ölæðislæti eða aðra 

hneykslanlega hegðun. 
6 2. gr. 

Drukkna menn, sem valda hávaða og óspektum, má setja í varðhald, ef þeir 

skipast ekki við munnlegar áminningar lögregluvaldsins, auk þess sem þeir sæta 

löglegum sektum. 

9
 

TI. KAFLI 

Um umferð. 

3. gr. 

Ekki má aðhafast neitt, sem spillir eða tálmar umferð á opinberum vegum. OK
 

ga
 

4. gr. 

ínginn má aka á reiðhjóli eða bifreið um vegi, þegar dimmt er, án þess að hafa 

logandi ljósker á þeim. 

Mætist menn á vegum, skulu þeir ávallt víkja til vinstri handar. 

TI. KAFLI 

Um friðun og vernd á eignum. 

6. gr. 

Enginn má skemma eða óhreinka opinberar eignir, hverju nafni sem nefnast og 

ætlaðar eru til almenningsafnota. 

7. gr. 

Enginn má spilla eignum einstakra manna né í heimildarleysi fara yfir túngirð- 

ingar, sáðlönd eða tún utan vegar, nema um kirkjustíg sé að ræða eða götutroðninga
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88 fyrir gangandi fólk, því þá gildir sú venja, sem verið hefir. Girðingum má eigi spilla 
6. maí né skilja eftir opin hlið, sem lokað verður. 

8. gr. 

Engum er heimilt að tileinka sér neinar nytjar í löndum einstakra manna, svo 

sem egg, fjallagrös, veiði fugla eða fiska né annað, án leyfis landráðanda. 

IV. KAFLI 

Um veitingar og almennar skemmtisamkomur. 

9. gr. 
Á almennum veitinga- og samkomustöðum og í réttum má enginn hafa í frammi 

hávaða eða ósæmilega hegðun, og er húsráðanda, forstöðunefnd eða réttarstjóra 
skylt að afstýra því eftir megni. 

10. gr. 
Þeir sem hafa á hendi gistihúshald eða fengið hafa leyfi til veitinga almennt, 

skulu hafa lokað kl. 11 á kvöldin, og gestir, sem hafa þar ekki næturstað, skulu vera 
farnir burt kl. 11%. Þó getur lögreglustjóri framlengt tímann í einstökum tilfellum, 
þegar sérstaklega stendur á. 

11. gr. 
Eigi má halda fleiri almennar dans- og skemmtisamkomur í hverjum hreppi 

sýslunnar á ári en sex; þó getur sýslunefnd ákveðið lægri tölu um eitt ár í senn. Skal 
þeim samkomum, sem haldnar eru frá 1. júlí til 15. september, slitið ekki síðar en 
kl. 11 að kvöldi, en á öðrum tímum árs eigi síðar en kl. 3 að nóttu, nema hreppstjóri 
telji ófært veður. 

12. gr. 
Enginn má halda opinberar danssamkomur, nema með leyfi hreppstjórans í 

þeim hreppi, þar sem samkoman skal haldast. Sá sem leyfi er veitt, skal greiða eftir 
ákvæðum hreppstjórans í hvert sinn gjald í viðkomandi sveitarsjóð 5—50 krónur. 

Skal hreppstjóri hlutas til um að skipta leyfðum samkomum sem jafnast niður 

á starfandi félög í hreppnum. Leyfi fyrir almennar héraðssamkomur, svo og til hluta- 
veltu, skulu veitt af lögreglustjóra. Forstöðunefnd samkomu skal gæta þess, að hún 
komi eigi í bága við almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar. 

Umsóknir og leyfi skulu jafnan skrifleg vera. 

13. gr. 

Hreppstjóra er skylt að vera sjálfur — eða hafa fulltrúa — á hverri opinberri 

skemmtisamkomu í hreppnum og gæta þar reglu. Skal forstöðunefnd skemmtunar 

greiða honum kr. 2.00 fyrir hverja klukkustund, þó ekki yfir 14 kr. fyrir eina sam- 

komu. Við þetta starf ber hreppstjóra jafnan að bera einkennishúfu hreppstjóra. 

Fari nokkuð það fram á samkomu, sem brýtur í bága við reglu eða velsæmi, er hrepp- 
stjóra heimilt að láta slíta samkomunni. — Ákvæði þessarar greinar gilda um lög- 
reglustjóra þegar um héraðsmót er að ræða. 

14. gr. 

Þegar skemmtanir eru haldnar innanhúss, að kvöldi dags og fram á nótt, skulu 

forstöðumenn skemmtananna gæta þess eftir föngum, að ekki stafi brunahætta af 
eldfærum þeim, sem notuð eru í húsinu. Banna má reykingar í samkomusal.
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V. KAFLI 88 

Um almennt hreinlæti. 6. mai 

15. gr. 
Skylt skal þeim, sem ljær eða leigir hús til samkomuhalds, að hlíta fyrirmælum 

héraðslæknis um hreinlæti og þrifnað. 

16. gr. 

Búfé skal deytt á löglegan hátt. Sulli og mein úr sláturfé skal brenna eða grafa 
dyggilega niður. Forstöðumenn sláturhúsa skulu vandlega gæta alls þrifna iðar innan 

húss og utan. 

KAFLI 

Um hunda. 

17. gr. 

Hundar, sem ráðast á menn eða búfé eða elta stjórnlaust skepnur í högum, skulu 

réttdræpir. 
Bannað er að láta hunda fylgja sér á samkomur eða til kirkju. 

18. gr . gr. 

Skylt er öllum hundaeigendum að koma hundum sínum til hreinsunar á hausti 

hverju, eftir fyrirmælum hinna skipuðu hundalækna. 

VII. KAFLI 

Um brunamál og eldsvoða. 

19. gr. 
Að því er snertir eldstæði skal fara eftir gildandi lögum og reglum. 

90, er 20. gr. 
Enginn má kveikja í sinu nema fyrri hluta dags og með samþykki þeirra, sem 

hlut geta átt að máli. 

VIII. KAFLI 

Ýmisleg ákvæði. 

21. gr 
Ekki er verzlunarmönnum leyfilegt að afhenda tóbak börnum innan 14 ára aldurs. 

929. gr. 

Hver så, sem staddur er å almannafæri, er skyldur til ad segja til nafns sins og 

heimilis, þegar lögregluvaldið krefst þess. 

283. gr. 

Hver vinnufær karlmaður er skyldur, ef lögregluvaldið krefst þess, að veita því 

aðstoð til að afstýra óspektum og annari óreg slu, eða hefta þá, er slíku valda. 

924. gr. 

Brot gegn ákvæðum samþykktar þessarar varða sektum allt að 1000 krónur, ef 

ekki liggur við þyngri hegning að lögum.
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88 25. gr. 
6. maí Kostnaður sá, sem leiða kann af framkvæmd á samþykkt þessari og ekki verður 

krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr sveitarsjóði, þó má greiða kostnað við að- 
fengna lögreglu við héraðsmót úr sýslusjóði, ef lögreglustjóri leyfir mótið og telur 
nauðsyn á aukinni og öflugri lögreglu við slík tækifæri. 

26. gr. 

Mál, sem rís út af brotum á samþykkt þessari, skal farið með sem almenn lög- 
reglumál, og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í viðkomandi sveitarsjóð. Þó 
skulu sektir fyrir brot, sem framan eru á héraðsmótum, renna í sýslusjóð. 

27. gr. 

Samþykkt þessi skal birt í B-deild stjórnartíðindanna, og auk þess prentuð sér- 

staklega á kostnað sýslusjóðs til útbýtingar meðal allra búenda í sýslunni á kostnað 
sýslusjóðs. 

28. gr. 
Breytingar á samþykkt þessari og viðauka við hana skal gera á sama hátt og 

samþykktina sjálfa. 

29. gr. 
Samþykkt þessi óðlast gildi þegar í stað. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 6. maí 1938. 

Hermann Jónasson. uu 

Gustav A. Jónasson. 

89 REGLUGERÐ 
29. júní , . , . + 

um mat á matjessíld og skozkverkaðri sild. 

Í. gr. 
Öll matjessild, sem út er flutt, skal vera söltuð í hreinar, þéttar, vel bentar 

og ógallaðar tunnur. Undir matjessíld má ekki nota tunnur, sem í hefir verið 
saltað árið áður, en tunnifr, sem hefir verið saltað í á sömu vertið, má nota, hafi þær 
verið vel þrifnar utan og innan og séu að öðru leyti góðar. Gamlar tunnur, þó 
ónotaðar séu, sem eru orðnar vatnssósa, eða tunnur úr efni, sem pækill getur 

seitlað gegnum, eru óhæfar umbúðir. 

92, ør 

#8 . , , p de s . , . 
Öll matjessild, sem út er flutt, skal merkjast eins og hér segir: 

Á efri botn: 
1. Efst á botninn beint eða í boga orðin „ISLAND MATJES“ með stafahæð 

2,8 til 3 em á M tunnu og 2,5 em á Í tunnu. 

Á tunnur, sem senda á til Ameríku, skal merkja „ICELAND“ í stað 

ISLAND. 
2. Þar fyrir neðan skal, ef sildin er flokkuð eftir stærð, merkja með orðum, 

er tákna stærðarflokkinn.
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I, EXTRA LARGE, II. LARGE, HI. MEÐIUM, allt í 2 em stafahæð á % tunnu 

og 1,8 em á % tunnu. Leyfilegt er að merkja tunnur, er ætlaðar eru til sölu 

í Evrópu, með framangreindum merkjum á máli þess lands, er varan er 

ætluð til. 
3. Þar fyrir neðan merkist vörumerki saltandans (söltunarstöðvar) eða fullt 

nafn hans. 
Vörumerkið má vera greinilegt fangamark eða mynd og Í ingamark. Vöru- 

merkinu er ætlaður staður á bilinu frá “—'% af hæð botnsins og upp að %—3%4 

af hæðinni, talið neðan frá. 

4. Fyrir neðan vörumerkið merkist í beinni línu tölustafir, er tákni söltunar- 

tölu og mánaðardag þann, er síldin er söltuð, t. d. ef 12. söltum fer fram 18. 

ágúst, merkist þannig: 12—18—S. 

Söltunartölu og mánaðardag skal ávallt merkja áður eða um leið og tunn- 

um er lokað við fyrstu söltun. 

5. Neðst á botninn komi í boga nafn verstöðvarinnar s. s.: SIGLUFJÖRÐUR, 

HRÍSEY o. s. frv. 

Á neðri botn: 
1. Á þeirri síld, sem flutt er til Norðurlanda og Miðevrópu: Þríhyrningur, lengd 

grunnlínu 28 em og hæð 14 em ('% tunnu 24 12 em). Ínnan i Br em 

stafirnir SIM med stafahæd S og M 5 cm, en I 6,5 cm, (12 tn. S og M 4 cm 

I 5,8). Breidd strikanna, er marka þríhyrninginn Í cm, (á % tn. 15 cm). 

9. Þar fyrir neðan orðin: ISLAND MATJES. í einni nu, stafahæð 4,2 em (% 

tunnu 3 em). 

3. Þar fyrir neðan orðið: ORIGINAL. Stafahæð 26 em. 

4. Þar fyrir neðan orðið: LANDSALZUNG. Stafahæð 2,6 em (% tunnu 2 em). 

Á sild, sem flutt er til Ameríku, merkist á neðri botn: 

Efst á botninn: Merki það, er Síldarútvegsnefnd hefir látið löggilda fyrir 

Ameríkusild, þar undir í tveimur línum orðin: NORTHERN ICELAND CURED 

HERRING, med stafahæd 2 cm á 4 tn., en 1,7 cm å % tn. Neðst á botninn á að 

merkja í tveim línum: PRODUCE OF ICELAND, net weisth 250 Ibs. á % tn. og 125 

ibs. á % tn. Stafahæð á %M tn. 2 cm, å % tn. 1,7 em. Milli línanna CURED HERRING 

og PRODUCE OF ICELAND er autt bil 8 em breitt á Á tunnu, en 6,5 em á Í tn. 

Bil þetta er ætlast til, að matsmenn noti fyrir gæðaflokka- og aðra matsstimpla. 

Auk þeirra merkja, sem að framan eru talin, ákal matsmaður brennimerkja 

hverja metna og útflutningshæfa tunnu með gæðaflokksmerkjum þeim, sem hér 

eru sýnd. 

3. gr. 

Matjessild skal meta til briggja gædaflokka eins og hér segir: 

A. Afbragdsflokkur, merki SUN. 
I. Góð, jöfn ågust-sild, merki SIM. 

IL. Snemmv eidd, en góð juli-sild, og síld síðar veidd, en blönduð að gæðum, merki 

NORTHERN LIGHT. 
Merki SUN. Til þessa flokks má eingöngu telja síld at beztu tegund og jafna 

að gæðum, sem er blæfalleg, fallega löguð. þvkk, feit og bragðgóð, hvít á fiskinn, 

með heilan óskemmdan kvið, rétt og þétt raðað, vandlega hreinsuð og vel unnin að 

öllu leyti, hæfilega og jafnt ápökkuð og með upprunalegum blóðpækli, laus við 

súr, sætu og þráa og aðrar skemmdir, og hafa útlit fyrir að vera haldgóð, með 

pækilstyrkleika 18--21* fullsöltuð, pc skilstyrkleiki seinveiddrar síldar má vera 

allt að 
Merki SIM. Til þessa flokks skal telja ágúst-sild og síðar veidda, sem, 

þótt hún ekki geti talist til SUN flokks, vegna þess að hún er að einhverju 
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leyti blönduð illa löguðum síldum, verður að vera feit og bragðgóð og yfirleitt 

fallega löguð og jöfn að stærð og gæðum, án áberandi rýrra og lítilla sílda, laus 

við horsild og að öllu leyti vel verkuð og óskemmd. Til SIM flokks skal að öllu 

öðru leyti en tegundargæða, gera sömu kröfu og til SU N flokks. 

Merki NORTHERN LIGHT. Til þessa flokks skal meta hina venjulegu júlí-sild; 

ber þó frekar að miða við sildargæðin en tímabilið, sem hún er veidd á. Hér er 

átt við síld, sem ekki er vel löguð, og fitan ekki orðin vel föst í fiskinum. Síldin á 

þó að vera feit og bragðgóð og má ekki vera blönduð nýhrygndum, eða horsíildum. 

Til þessa merkis skal líka telja ágúst-sild, eða seinna veidda síld, sem er blönduð 

áberandi rýrum eða smáum síldum, eða ekki er yfirleitt nógu feit til þess að gela 

talizt til merkjanna SUN og SIM. 

Til bessa flokks skal telja alla sild, sem refir misst upprunalegan blóðpækil, 

eða hefir daufan eða glæran pækil, en er að öðru leyti góð og óskemmd vara. 

AS öðru leyti en hér er tekið fram, skal gera sömu kröfu tl þessa flokks og 

merkjanna SUN og SIM. 

4. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á, skal leyfilegt að umpakka matjessíld, t. d. ef 

matsmaður neitar að gefa síldinni matsvottorð vegna galla á verkun, sem hægt 

er að lagfæra með umpökkun, en síldin að öðru leyti góð vara, eða ef saltandinn 

þarf nauðsynlega vegna sölumöguleika að umpakka úr stærri ílátum í minni eða 

sagnkvæmt. 

Ef matsmaður hefir synjað matsvottorðs, vegna þess að síldin var of sölt, má 

leyfa að umpakka síldina eða lækka saltmagn hennar á annan hátt, án þess að 

þó sé um útvötnun að ræða. 

Ávalt skal leita álits og leyfis matsstjóra til að umpakka matjessild og skal, þeg- 

ar sildin að því loknu er metin á ný, geta þess í skoðunarbeiðni og af hvaða ástæðum 

síldin var umpökkuð. 

Umpakkaða síld má ekki meta til SUN ........ eða SIM „....... merkis, 

nema að síldin að útliti, blæfegurð og öllum gæðum sé Í engu verulegu frábrugðin 

þeirri síld, sem metin er í þessa flokka. 

Að öðru leiti skulu matsmenn, með tilliti til gæða sildarinnar, fella hana um 

einn flokk, ef útlit hennar hefir breytzt við umpökkun. 

D. gr. 

Sé matjessild flokkud eftir stærd, skulu stærdarflokkar vera 3. 

|. stærdarflokkur, sild frå 35 cm og lengri. 

2. stærdarflokkur, sild frå 32—835 cm. 

stærðarflokkur, síld frá 29—-32 cm. 

Mæla skal frá snjáldri aftur á sporðblökuenda. 

Ef flokkunin er svo ónákvæm, að fleiri en 15 síldar í tunnu séu annað hvort 

meira en einum em lengri eða styttri en í tilgreindum stærðum, skal álíta síldina 

óflokkaða eftir stærð, og skal merkingu hagað eftir því. 

Flokkun síldar eftir stærð (lengd) getur engin áhrif haft á sæðaflokkunina, 

hversu vel sem stærðarflokkun er framkvæmd, hækkar síldin ekki í gæðaflokki 

fyrir það. Því ráða einungis tegundargæði. Heimilt er eftir tillögum matsstjóra 

að merkja á neðri botn hverrar tunnu stykkjatöluna þannig. að leiki á 30 síldum, 

t. d. 340/370—-870,/400. 

vð
 

6. gr. 

Matsstjóri gefur út almennar leiðbeiningar um verkun matjessildar, þar sem 

nánar skal tekið fram um kröfur þær, sem matsmenn skulu gera viðvíkjandi útliti, 
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ápökkun og annari meðferð síldarinnar svo og vinnubrögðum með tilliti til þess, að öllum hlutaðeigendum verði ljóst, hvers er krafizt, og til hægðarauka fyrir salt- 
endur sérstaklega, til þess að þeir geti látið framkvæma verkunina þannig, að sildin 
lendi í sem beztum gædaflokkum. 

7. gr. 
Ef seinveidd síld, sem verkuð er á sama áll og matjessíld, en að dómi mats- 

manna ekki getur talizt Matjes vegna þess, hve hún hefir þroskuð svil eða hrogn, hefir 
þykkt roð og er orðin seig á fiskinn, skal meta hana eftir sómu reglum, hvað (tegund) 
sæði og stærð snertir eins og áður er tekið fram í reglugerð þessari um Matjessild. 
Matsstjóri hefir heimild til að fyrirskipa, að síldin skuli merkjast með sérstöku 
merki, þannig, að í staðinn fyrir orðið „MATJFS“ á efri og neðri botni, komi orðið 
FILLING eða FULL eftir því, hve svil og hrogn eru þroskuð. Í stað orðanna 
„FILLING“ eða „FULL“ má mafsstjóri ákveða önnur nöfn, sem tákna það sama. 

Síldin merkist „FILLKNG“ Þegar svilin eru ( það stór, að þau komi vel í ljós frammi í kverkaropinu, en „FULL“, þegar svilin eða hrognin eru yfirleitt það stór 
orðin, að þau fylli kviðarhol síldarinnar. 

    

   

8. gr. 
Áður en mat fer fram skal síldin vera komin í öruggt ástand, þ. e. segnsölt og 

útséð um, að hún ekki skemmist vegna salileysis. 
Matið skal að jafnaði framkvæmt rétt áður en úlskipun fer fram, eða eins 

skömmum tíma áður og við verður komið. Ef útskipun dregst lengur en ráð var fyrir gert, skal matsmaður fullvissa sig um, að síldin á þeim tíma hafi ekki orðið fyrir skemmdum eða breytzt, svo að varan sé í ósamræmi við áður gefið skoðunar- 
vottorð. Skulu útflytjendur í þessu falli tilkynna matsmanni með hæfilegum fyrir- 
vara, hvenær flytja eigi síldina út. 

Þegar að loknu mati, skal mafsmaður afhenda skoðunarbeiðanda viðurkenningu 
um, að matið hafi farið fram, og um úrslit þess. 

Fullkomið matsvottorð skal, nema sérstaklega standi á, ekki afhendast fyr en við útskipun síldarinnar. 
Matsvottorð skulu útgefin af matsmanni og samþykkt af matsstjóra. Ef mats- 

stjóri, vegna fjarveru, ekki getur samþykkt maisvottorð, má hann fela matsmanni 
að gefa út og afhenda fullkomið matsvottorð. 

      

Sild sú, er meta skal samkvæmt skoðunarbeiðni, skal vera aðskilin frá annari 
sild og raðað þannig, að matsmaðurinn seti fen löggt yfirlit yfir það, er meta á, 
og komist hindrunarlaust að hvaða tunnu sem er. 

Raða skal hverri söltun sér, og ef flokkað er í stærðir, þá hverjum einum 
stærðarflokki sér. 

Saltandi skal hafa til taks, þegar mat fer fram, nægilegt aðstoðarfólk og nauðsyn- 
leg áhöld, eftir því sem matsmaður telur Þurta. Skal saltandi sjá um, að matsmaður geti óhindraður og óáreittur framkvæmt starf sitt, og bægja frá öllu óviðkomandi fólki. 

9. gr. 
Matið fer þannig fram, að opna skal 15% af þeim tunnum, sem meta á, og skulu 

þær teknar á víð og dreif. Matsmaður lætur tæma alveg 2% og velur til þess tunnur, 
sem hann álítur að sé helzt galla von í. 

Síðan skoðar hann minnzt 3% af tunnunum með því að tæma þær til hálfs, og 
síðan skoðar hann 10% á þann hátt, sem honum þykir við þurfa til að geta fellt 
öruggan dóm um síldina. 

Þetta er lágmark um skoðun, en ef matsmanni þykir ástæða til, skal hann láta 
opna eins margar tunnur og hann álitur nauðsynlegt.
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Ef einhverjir þeir gallar koma í ljós, sem hæst er að ganga úr skugga um með 
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bvi eingångu ad opna tunnurnar, t. d. þrái, misjöfn pökkun, eða því um líkt, getur 

saltandi krafizt, að matsmaður skoði allar tunnurnar og, eftir að hinar gölluðu 

tunnur eru fráteknar, fengið matsvottorð og merkingu á hinum ógölluðu. 

10. gr. 

Sildarsaltandi, sem óskar eftir mati, skal afhenda matsmanni skriflega beiðni 

á þar til gerðum eyðiblöðum, er fást hjá matsmönnum. 

Ef sildarsaltandi lætur ekki flytja síldina út sjálfur, má síldarútflytjandi undir- 

rita skoðunarbeiðnina, en jafnan skal í þeim tilfellum fylgja yfirlýsing frá saltanda 

síldarinnar, verkstjóra, eða eftirlitsmanni stöðvar þeirrar, er sildin var söltuð á, um 

að varan sé óskemmd, jöfn að gæðum og matshæf og í góðum umbúðum. 

11. gr. 

Matsmenn skulu halda dagbók um matsstörf sín og færa inn í þær allt, er máli 

skiptir, um framkvæmd matsins. Dagbækur þessar skulu gefnar út og staðfestar af 

matsstjóra. Matsmenn skulu hafa eftirlit með útskipun og hleðslu metinna tunna i 

útflutningsskip. Skulu þeir gæta þess, að tunnur séu vel og greinilega merktar, hrein- 

ar og pækilfullar. Þeir skulu líta eftir því, að tunnum sé vel raðað í lestarúmin, og 

ekki skal leyfilegt að hlaða % tn. í fleiri en 8 hæðir, og % tn. í 10 hæðir. Við þessi 

og önnur störf, sem ekki þarf sérþekkingar við, mega matsmenn taka sér aðstoðar- 

menn, geti þeir ekki annað þeim sjálfir. Aðstoðarmönnum ska! greitt samkvæmt 

gildandi kauptaxta á staðnum. 

12. gr. 

Um allt, er viðkemur mati á matjessild og flokkun hennar, en ekki er sérstaklega 

tekið fram í reglugerð þessari, skulu hlutaðeigendur leita álils matsstjóra og hlíta 

úrskurði hans. 
13. gr. 

Eftir að síldin hefir verið skoðuð, metin og merkt (brennimerkt), má ekki 

umpakka sildinni eða á nokkurn hátt hrófla við henni, eða opna tunnur nema með 

leyfi matsmanns í því umdæmi, þar sem síldin er. 

Ef sýna þarf metna síld væntanlegum kaupanda, skal malsmanni tilkynnt það í 

tíma, og er óheimilt að sýna síldina nema matsmaður sé viðstaddur. 

Ef metnar og merktar tunnur hafa verið opnaðar, og hróflað við síldinni í 

leyfisleysi eða að matsmanni fjarstöddum, er honum heimilt að afmá matsmerkin og 

synja um matsvottorð. 

14. gr. 

Sildarmatið á að vera trygging þess, að varan sé Í samræmi við þessa reglugerð, 

á þeim tíma, er matið fer fram. Matsmennirnir eiga því að miða mat sitt og gæða- 

flokkun við ástand síldarinnar, er þeir skoða, og á þeim tíma er skoðun fer fram, 

þó með tilliti til þess, að varan hafi útlit fyrir að vera haldgóð. Matsmennirnir geta 

ekki gagnskoðað hverja tunnu, og þeir geta ekki haft stöðugt eftirlit með hirðingu 

sildarinnar, eftir að þeir hafa brennimerkt tunnurnar. 

Saltendur ábyrgjast samkvæmt skoðunarbeiðni, að varan sé jafngóð í þeim 

tunnum, sem mafsmenn opna ekki, og í þeim, sem þeir skoða i. 

Matið leysir ekki saltendur eða síldareigendur undan þeirri skyldu að hirða 

vel um síldina og forða henni frá skemmdum eftir að matið fer fram. 

Ef matsmenn verða varið við, að síldin í metnum og brennimerktum tunnum, 

hefir tekið breytingum til hins verra, frá því hún var metin, og þar til að hún var 

skoðuð aftur, skulu þeir, ef þörf gerist, afmá brennimerkin og merkja á ný, Í sam- 

ræmi við ástand vörunnar, eða synja matsvottorðs og merkingar, ef ástand síldar- 
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89 innar gefur tilefni til þess. Hið sama gildir, ef það sannast, að rangt hefir verið 29. júní skýrt frá í skoðunarbeiðni, Þannig, að í hinum óskoðuðu tunnum var verri síld en í þeim skoðuðu. 

15. gr. 
Sildarsaltendur eða þeir, sem Þurfa að láta meta síld, skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir á stöðvum þeim, er síldin á að metast á, til þess að hægt sé að koma brennimerkingaráhöldum síldarmatsins í samband við raflagnir stöðvarinnar. Þar sem ekki er rafmagn til afnota, leggi matsbeiðendur til nauðsynleg tæki til hitunar brennimerkjanna. 
Fyrirkomulag á raftenglum og hitunarfækjum til merkingar sé fyrirkomið og hagað eftir tillögum matsstjóra. 
Matsbeiðendur greiða kostnað við hitun merkjatækjanna. 

16. gr. 
Matsgjald það, 25 aurar af hverri matjessíldartunnu, sem um ræðir í 3. gr. laga nr. 53/1938, skal greitt til lögreglustjóra ásamt útflutningsgjaldi. 

17. gr. 
Sá, sem flytur út eða lætur flytja út matjessild án þess að láta meta hana og fá matsvottorð um að hún sé útflutningshæf, sæti 500—-9000 kr. sekt, er renni í ríkissjóð. Ef um ítrekað brot er að ræða, má hámarkssekt vera allt að 5000 kr. Um mál út af brotum á reglugerð þessari fer sem almenn lögreglumál, 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 53 11. júni 1938, um mat á matjessild og skozkverkaðri síld, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. júní 1988. 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

90 REGLUGERÐ 20. júlí 
| . . , , um breyting á hafnarreglugerð fyrir Búðakauptún í Suður-Múlasýslu 

frá 20. desember 1981. 

Á eftir 9. gr. reglugerðarinnar koma V. og VI. kafli, svo hljóðandi: 

V. KAFLI 

10. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fermdar eru eða affermdar á höfn- inni, með þeim undantekningum, sem um getur í næstu greinum. 

11. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu og eiga því ekki að leggjast á land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. Af vörum, sem settar eru á land, en eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé þess getið á farmskránni, greiðist ekkert gjald.
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12. gr. 90 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 20. júlí 

a. Nýr og saltaður fiskur óverkaður, nýjar fiskafurðir og síld, þegar þetta er flutt 

í land í höfninni eða flutt hingað frá öðrum verstöðvum. 

0 Vistir og aðrar nauðsynjar báta til eigin notkunar, sem eru fluttar úr landi. 

s, Póstflutningur og farangur ferðamanna. 

d. Vörur, sem fluttar eru úr herskipi, (varðskipi) og í herskip. 

  

13. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir má eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu telst sem heil gjaldeining. Far skal eftir farmskrám skipa við útreikning 

vörugjalds, og er skipstjóri skyldu að láta hafnarnefnd í té eftirrit af farmskrá 

    skipsins. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri og formaður skips (eða báts) gefa 

drengskaparvottorð um vörumagn það, sem skip hans hefir fermt eða affermt. Þyki 

hafnarnefnd ástæða til, getur hún hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann 

hátt, sem hún telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir 

skipið kostnaðinn. 

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

tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

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

greiðasl eins og þar segir. Ef vafi leikur á því í hverjum flokki skuli telja ein- 

hverja vöru, úrskurðar hreppstjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

  

Vörugjald greiðist þannig: 
Aðfluttar vörur: 

1. fl. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg kol, salt. sement, olíur, kornvöru, sykur 

og járnvörur. 
Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kg allskonar vefn: iðarvörur, skófatnaður, glys- 

varningur, ávextir, vinföng og lvfjavörur. 

fl. Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 

fl. Gjald 5 aurar fyrir hverja tunnu: Tómar, uppsettar eða óuppsettar. 

fl. Gjald 3 aurar fyrir hvert teningsfet trjáviðar og aðrar vörur, sem reiknaðar 

eru eftir rúmmáli. 
B. Brottfluttar vörur: 

. A Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg ull. dúnn, hert og söltuð skinn. 

9. fl. Gjald 10 aurar fyrir 100 kg fiskur, lýsi, síld, hrogn, þurrkuð bein, kjöt, gærur 

og aðrar afurðir, sem reiknast eftir by ngd. 

3. fl. Gjald 3 aurar fyrir hvert teningsfet adrar afurdir, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Minnsta vörugjald er þó 25 aurar. 

Öll vörugjöld renna í hafnarsjóð Búðakauptúns. 

to
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VI. KAFLI 

Vörug jald SE eigandi varanna umboðsmaður hans á Búðum, og helir 

hafnarsjóður haldsrétt á vörunum, un í jaldið er greitt. Ef skip eða bátar hafa ekki 

farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnar, ellur í gjalddaga, þegar skipið, sem 

vörurnar flytur, er komið á höfnina og vörugja ld af vörum, sem fluttar eru úr höfn- 

inni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar í skip. 
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90 16. gr. 
20. júlí Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalds og bryggjugjalds, en 

ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu 
gjaldsins. Hafnarsjóður hefir haldsrétt á skipi, unz gjöld eru greidd. 

17. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

18. gr. 
Enginn, sem hefir bakað sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

Þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji trygg- 
ingu, er hafnarnefnd tekur gilda. Sama gildir um skaðabótaskvlt skip. 

19. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 krónum, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum, og skal fara með mál út af slíkum brotum 
sem almenn lögreglumál. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Búðakauptúns. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. ágúst 1938 og Þirt- 
ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt eru úr gildi fallnar 1014. gr. hafnarreglugerðar fyrir Búðakauptún 
í Suður-Múlasýslu frá 20. des. 1931. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. júlí 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmason. 

91 LOGREGLUSAMPYKKT 

fyrir Myrasyslu. 

FYRSTI PÅTTUR 

Åkvædi, er taka bædi til kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um reglur og velsæmi á almannafæri. 

Í. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 
safnast saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferðina. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 
svæði, sem almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 
velli, torg, bryggjur, bólvirki, svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h. 
Um kvikmyndahús og önnur samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir, gilda ákvæði 
samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því sem við á. 

2. gr . gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, 

sölubúða, leikhúsa eða annarra samkomuhúsa eða annarstaðar, þar sem almenningur
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kemur saman, skulu menn haga sér eftir beim fyrirmælum, sem lögreglan setur 

til þess að varðveita góða reglu. 

Á almannafæri má ekki Hjúgast & å,  æpa, blístra, syngja hátt, eða hafa í frammi 

di æfi, sem raskar allsherjarreglu eða 

ónáðar vegfarendur eða þá. sem búa í ná grenninu. 

  

Bannað er að hafast að, að óþörfu, nok kk ud það, sem raskar næturró manna, 

og enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða að- 

hafast neitt það, sem óní eða móðgar hús     já
 

   
Á fjölförnum götum og vegum € þar, sem hætta gelur stafað af, má ekki 

hafa leiki um hönd, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum, eða 

hafa um hönd aðrar skemmtanir, sem hindra umferðina. Sömuleiðis er bannað að 
X 

  

>       hanga utan á vögnum, sleðum bifreiðum, sem eru á ferð um götur eða vegi, eða 

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

  

6. gr. 

Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skot- 

vopnum á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi né heldur kveikja í púðri, olíu, ben- 

„ini eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, 

glerbrotum, snjókögglum, slori, ví nd a öðru, er tjóni getur valdið eða óþæg- 

indum þeim, er um fara. Naudsy sprengingar við götur, torg eða á almanna- 

færi má aðeins gera með leyf ústjóra. og skal ætíð, þegar sótt er um leyfi 

til slíks, tilgreina hver framkvæn erkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið 

er unnið fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eld- 

fim efni má hvorki geyma í ré annarstaðar, þar sem hætta stafar af. 

   

  

     

  

     

    

7. gr. 
( almann: ri, nema hann sé á leið af eða á grímu- 

dansleik. eða álfadans. Ekki hel ir í búnu sem misbýður velsæmi eða raskar al- 

mennri reglu. Einnig er banna hafa i fr hneykslanlegt athæfi å almannafæri, 

svo sem með ósæmilegum orðum lå með því að fletta sig klæðum eða 

gera þarfir sínar á hneyksianlegan háti. 

    

      

=
 

ja
 

Drukknum mönnum, sem finnast ósjálibj irga eða eru með óspektir á almanna- 

færi, skal ráðstafa á tryggilegan il þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. 

Þeim mönnum, sem sökum ölæðis hafa j frammi hávaða eða ósæmilegt athæfi eða 
látbragð á almannafæri, skal ráðstafa á I 

aftur, og skulu beir bå ennfremur sæl: 

      

bar til beir koma til sjålfs sin 

1 samþykkt þessari fyrir röskun 

á allsherjar friði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum 

og Ólátum. 

0 gr 9. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða í sundlaug- 

um fyrir almenning, við bryggjur kauptúnsins eða annarstaðar svo nærri landi 

eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

1938 

91 

20. júlí



1938 

sm
 

Sa
r 

þu
, 

20. júlí 

168 

10. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og 

heimilis, ef lögreglan krefst þess. 

11. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 

ber til, getur lögregluvaldið krafið sér bil aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu 
eiga slíkir menn á fullum Þótum úr hreppsjóði fyrir tjón, er þeir kunna að biða 
við það á fatnaði eða limum, en hreppsjóður á aðgang að hinum seka. SE 

IH. KAFLI 
Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 
Enginn má, án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða, né fara inn í hús 
manna í óleyfi. 

13. gr. 
Hlaðna byssu má ekki bera á gölum eða vegum. Byssu skal ávallt bera þannig, 

að opið viti upp. Gaddhrífur, ljái og aðra slíka hluti, sem tjón getur hlotizt af, má 
eigi flytja eftir götum eða vegum, nema svo sé um búið, að engin hætta geti stafað af. 

14. gr. 
Å alfaravegi má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðina, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga og skal Þess ætíð sætt, að það geri sem 
minnslan farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæðið, sem notað 
var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum 
engur en nauðsynlegt er til að fylla þá eða tæma, og aldrei mega þeir standa á 
gangstéllum. Hreppsnefnd ákveður, í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða 
torgum vagnar eða Þifreiðar megi standa og setur sérslakar reglur þar að lútandi. 

15. gr. 
Å alfaravegi må ekki vinna neina vinnu. sem 

hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja gr 
um líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

mar umferð manna eða gerir 
lsja tré, járna hesta eða því 

16. gr. 
Enginn má gera skurði í götur eða torg kauptúnsins eða alfaravegi hvar sem 

er, nema bann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi stjórnarvalds. Fáist slíkt leyti, skal 
verkið unnið þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætið megi gæta þess, að 
vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, 
frá því að fer að skyggja að kveldi og þar til albjart er orðið að morgni. Að öðru 
leyti gerir hlutaðeigandi stjórnarvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þurfa 
þykir til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi 15 
fram, getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri eða bæði í sameiningu, 
látið ljúka verkinu og sett götur, torg eða vegi í samt lag aftur á kostnað þess, er 
verkið átti að framkvæma. 

    
   

17. gr. 
Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji, eða einhver hluti þess, og 

getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það, 
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eða endurbæta það svo sem þörf gerist til þess að afstýra hættu, innan tiltekins 91 

tíma. Ennfremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans, gert aðrar ráðstafanir, 20. júlí 

sem hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. 

Ákvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annari girðingu 

liggur við falli eða hruni. 
18. gr. 

Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 

þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við hús- 

veggi eða önnur mannvirki við alfaravegi, eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæð- 

um þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar, hér að lútandi, eru á ábyrgð 

þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá ábyrgð eig- 

anda eða umráðamanns. 

19. gr. 

Hvarvetna, þar sem girðingahlið eru á vegum, götum eða stígum, er liggja heim 

að byggðum býlum, er bannað að hafa vfir þeim þverslár eða strengi, nema svo sé 

hátt undir, að öruggt sé, að ríðandi maður reki sig ekki upp undir. Er það á ábyrgð 

landseta að þessa sé gætt. Um girðingarhlið á vegum og girðingar meðfram vegum, 

skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. 

HI. KAFLI 

Umferð um vegi. 

20. gr. 

Allir, sem fara um vegi, hvort heldur eru gangandi, ríðandi, á vagni, í bifreið, 

á hjólum eða öðrum farkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum, eða einhver vill 

komast fram fyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helmingi 

akbrautarinnar eingöngu og svo nærri götubrún eða gangstéttarbrún sem auðið er. 

Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó ekki 

meira en nauðsyn krefur. Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefir farar- 

tæki á vinstri hönd. Þeir, sem fara um gangstéttir, skulu jafnan víkja til vinstri 

handar, en eru þó ekki skyldir til að víkja út á akbraut, sé hún til vinstri handar. 

21. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu gæta allrar varúðar. Vagnar eða 

sleðar með hesti fyrir mega aldrei standa á almannafæri, nema ökumaður eða ann- 

ar vel hæfur maður gæti hestsins. 

22. gr. 

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

eða meiddum bestum, boruðum eða, sem af öðrum ástæðum eru svo illa á sig komnir, 

að ekki hafa fullan þrótt. 
23. gr. 

Bíðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, 

er skylt að víkja úr vegi, og jafnvel út af götum eða vegum fyrir vögnum, er þeir 

mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. 

24. gr. 

Það er bannað að ríða eða aka á móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

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

fram hjá. 
99
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25. gr. 
Slökkviliðið er undanskilið ákvæðum þessarar samþykktar um vagna. Allir 

eru skyldir að víkja úr vegi fyrir því svo fljótt sem auðið er. Sama gildir um sjúkra- 
vagna. 

26. gr. 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og einstök- 

um götum kauptúnsins, ef slík umferð álýzt hættuleg, eða til sérstakra óþæginda fyrir 
umferð og á vorin, meðan klaka leysir úr jörðu. 

21. gr. 
Um gerð bifreiða fer eftir lögum um notkun bifreiða, nr. 70 8. sept. 1931, reglu- 

gerð nr. i32 28. des. 1936 og reglugerð frá 24. júní 1937 eða þeim lögum og reglu- 
gerðum, er síðar kunna að verða settar þar að lútandi. 

Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum, Þegar skyggja tekur og ávallt hafa þau 
tendruð, er þær eru á ferð, frá því birtu bregður að kvöldi og þangað til albjart er 
orðið að morgni. 

Lögreglustjóri ákveður nánar um ljósnotkun bifreiða ef þurfa þykir. 

     

28. gr. 
Ef bifreið mætir vögnum á stað, þar sem hvorugir komast fram hjá öðrum, skal 

bifreiðin aka til baka og nema stað þar til hinir komast fram hjá henni. 

    
29. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki med horni sínu í tæka tíð, þegar hætt er við 
árekstri, og ávallt áður en ið sgötuhorn eða yfir gatnamót, og er hann 
ekur bifreiðinni aftur á bak. ann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræð- 

ð 1 hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram 

  

  

ast eða verða Órðir, og ekki má 
hjá hestum. Bifreiðastjórar skulu g gæta þess, einkum að agi að gera eigi há- 
vaða um n: udsy n fram med hljóðmer rkjum, Þeir bera ábyrgð á því, að farþegar í 
vögnum þeirra hafi ekki um hönd söng eða hávaða, er raski hatur manna. 

30. gr. 
Ef bifreiðarstjóri verður þess var, að laus hross eða annar búpeningur eru á 

vegi þeim, er hann ekur um, skal hann hægja á bifreiðinni og eigi aka hraðar en á 
20 km. hraða þar til hann er kominn fram hj já. Ef gripirnir hlaupa á undan bifreið- 
inni eftir veginum, má bifreiðin ekki aka á eftir Þeim með meiri hraða en 15 km. 
og eigi lengri leið en hálfan kílómetra í einu. 

    

    Þegar bifreið ma árreksiri á vegi, skal bifreiðarstjóri stöðva bifreiðina, með- 
an reksturinn er rekinn fram hjá. Komi bifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal Þbifreið- 
arstjóri gera rekstrarmönnum aðvart um, að hann óski að komast fram hjá rekstrin- 
um, og er reksrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á veginum, svo 
bifreiðin geti komizt fram hjá. 

32. gr. 
Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum Þifreiðalaganna og reglugerðum þeim, 

sem settar eru eða settar verða, samkvæmt þeim lögum um notkun bifreiða. 

  

  

33. gr. 
Å hverju reiðhjóli, sem notað er, skal vera bjalla, sem sefur hvellt hljóð, 

skulu hjólreiðamenn láta Hl hennar heyra, ef hætt er við árekstri og ætíð áður en 
Þeir fara fyrir húsdyr, horn eða gatnamót.
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Skylt er hljólreiðamönnum að hafa ljósker, er snúi fram á reiðhjólunum, og 

lýsi fram undan sér, og hafa þau tendruð. er þeir eru á ferð, frá því skyggja tekur 

að kveldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Þar sem gæta þarf sérstakrar varúðar, má aldrei aka hraðara en svo, að stöðva 

megi hjólin þegar í stað. Á hjólum mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru gerð 

fyrir. Skylt er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur 
j 

fælist eða gerist órór. Ef slys vill til, sem stafar af, eða stendur í sambandi við notk- 

un hjóla, skal hjólreiðamaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilis- 

fangi, ef þess er krafizt, og hjálpa þeim, sem slasazt hefir, ef þörf gerist. Hjólreiða- 

maður skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur honum merki um það. Eigandi 

hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sem er yngri 

en 14 ára. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

34. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Mýrasýslu nr. 60 2. júní 1921, eins og þau nú eru eða 

síðar kynnu að verða. 
AS öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo sauðfénaðar síns, geitpenings, hrossa 

og annara gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum, engj- 

um, túnum, ökrum og matjurtagörðum annara. Bæti eigandi eða umráðamaður 

peningsins skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir bví hvort eignar- eða leigupen- 

ingur hefir valdið honum. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati úttektar- 

manna nema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerðinni eða lögum. 

Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur út um hagann, eru réttdræpir, 

hvar sem þeir sjást úti. Flækingshunda, sem ekki eru Í eign eða umsjá neins manns, 

getur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig Íram innan þriggja sólar- 

hringa og borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum, ef enginn vill hirða þá. 

V. KAFLI 

Um friðun almenningseigna o. fl. 

35. gr. 

Enginn må skemma, lyta eda óhreinka, né á annan hátt spilla almenningseign- 

um, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, rafáhöld, 

rafþræðir, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki eða 

annað, sem ætlað er til almennings nota. Sama gildir um víðvarpsútbúnað einstakra 

manna. 
36. gr. 

inginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar, neitt 

það, sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma 

girðingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Það er 

bannað að klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða um- 

ráðamanns. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum sýslubúa. 

Komi slíkt fyrir, skal sá er veldur, bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

gm
 

37. gr. 

Enginn må skemma, troda eda spilla å annan hått ræktudum blettum, tunum, 

engjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða ógirt. Ekki 

1938 

91 
20. júlí



1938 172 

91 má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum eða saurga 20. júlí þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið, sem lokað 
verður. 

38. gr. 
Enginn óviðkomandi maður má hagnýta eða tileinka sér neinar nytjar, svo sem 

beit, berjatöku, eggs, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landráðanda. 
Þó mega ferðamenn hagnýta sér hagabeit og berjatöku til neyzlu á staðnum 

um stundarsakir, meðan á áning eða hvíld stendur. 

39. gr. 
Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, eða 

þar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. 
Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, 
bréfum og matarleyfum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja 
ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burt. 

Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri með 
lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 

40. gr. 
Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 
svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leyft 
er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlut- 
aðeigandi húsráðanda. 

41. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa full- z 

nægt tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera Ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

42. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lög- reglunni heimill umsgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veit- 
ingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

43. gr. 
Hverjum sem hefir veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

44. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd.
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45. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11% 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 

farið út ekki síðar en % stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða 

á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og aðrar 

skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartima, ef ekki take 

þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup og sam- 

sæti einstakra tiltekinna manna. 

46. gr. 

Við hvert veitingahús eða almenn samkomuhús skal eigandinn láta gera náð- 
ð T aS 

hus og salerni, sem gestum er heimill adgangur ad. Skal veitingamadur eða húsráð- 
o o o 9 > 

andi sjá um, að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

47. gr. 

Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýninga o. s. frv., er almenningi sé boðið til eða 

seldur aðgangur að, eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita leyfis 

lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slík leyfi. Þó getur hann falið hreppstjórum að 

veita leyfin hverjum í sínum hreppi. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 

þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir- 

mælum heilbrigðisnefndar um ræsting og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það ávallt 

nýræst, er samkoman byrjar, og nægileg hrákaílát tl staðar. 

Lögreglustjóri eða hreppstjóri getur krafizt þess, að þeir, er fá leyfi til að halda 

samkomur, hafi á sinn kostnað trygst sér menn, er hreppstjóra geti verið til að- 

stoðar við eftirlit allan samkomutímann. 

Fari nokkuð það fram, er brýtur í bág við reglu og velsæmi, er lögregluvaldinu 

heimilt að láta slíta samkomunni. 
Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti, sem því 

verður við komið. 

48. gr. 

Sérhverjum, er sjúkling hefir á heimili sínu, er heimilt að fá bannað, að almenn- 

ar samkomur, sem háreysti geta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans, að hætta 

geti stafað af fyrir ónæði. 

49. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeig- 

andi hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað 

og loftrými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli 

greiða í sveitarsjóð fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. 

Lögreglustjóri getur veitt leyfi til að halda einstakar kvikmyndasýningar, og 

ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

50. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort seim 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 

Barnaverndarnefnd getur og bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa 

á myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 
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VIL KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

öl. 
Enginn má saurga eða á nokkurn hátt pilla neyzluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum eða í þróm eða brunnum. 
Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, að skolpi 

eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geli að þeim. 
Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 

um að nokkur hætta sé á, að neyzluvatn saurgist af. 

52, gr. 
Stampa, opnar tunnur, fåt eda önnur ílát með iifur, grút eða slori eða því um 

líku, má ekki láta standa á abmannafæri, né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem 
ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

Safngryfjur og forir skulu vera baktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo 
vel umgirtar, að engin bætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

Skylt er að hafa salerni við hvert íbúðarhús innan kauptúnsins og á hverju býli 
i sveitum, ennfremur skal skylt að hafa þvaghús við hvert samkomuhús. 

i 

sy 

53. gr. 
Bannað er að hella skolpi, sem fiskur eða annað hefir verið þvegið úr, á götu 

eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða skilja eftir neitt það, er óþrifnaði 
veldur. 

For, slor og annað þvílíkt skal jafnan flytja í heldum iílátum eða vögnum um 
götur og alfaravegi, og skal sá, er á, eða sá, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á göt- 
una fer. 

54. gr. 
Skepnum må ekki slåtra å eda vid götu eða á almannafæri vrirteii heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðinga , Og skal þess vandlega sætt, að skepnur 
sjái ekki blóðvöllinn, og að hann sé hreir nsadur undir eins að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
gegn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig 
fyrir komið, að öruggt sé, að hundar nái ekki að éta úr þeim. Við heimaslátrun skal 
hafa á blóðvellinum ílát með loki undir sulli og innanmein. Að lokinni hverri slátr- 
un skal annað hvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst fullan metra 
í jörðu niður. Annars skulu sláturhússtjórar og aðrir, sem við slátrun fást, fara eftir 
fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir kunna að setja um þessi efni. 

56. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa hver í sínum hreppi eftirlit með öllu því, sem að al- 

mennum þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem 
nú gilda fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþykktum, er 
síðar kunna að verða settar fyrir hreppa sýslunnar. i 
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VIII. KAFLI 

Sérákvarðanir um umferðina innan kauptúnsins. 

57. gr. 

Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki 

skyldir til að víkja af gangstétt á akbraut, þó hún sé til vinstri. Við krossgötur skal, 

ef þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar. 

  

58. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nö 

eða öðru þess konar á almannafæri eða í opi! 

eða öðru, er valdið getur hættu eða óþægindi i I 

Bannað er að hrista gólfábreiður, viðra sæng itföt eða hengja þvott eða annað 

til þerris á götu, torg eða almannafæri. 

mi, ávaxtahýði, pappírsrusli 
si, né heldur skvetta þar skólpi 

  

   
> 

Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rif 

öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við ; stu eða sv æði, sem almenningur fer 

um, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en V ið byrjar, 08 $ sanna fyrir honum 

heimild sína til verksins. Hann skal haga i sem lögreglu- 

stjóri setur til að afstýra hættu, farartálma eða bær . Verk- 

færi og verkefni má ekki leggja frá sér á almannaf em lögreg lustjóri 

leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krei öl, leyfar af verk- 

efni og annað, sem af byggingunni stal: ar, skal 5 a burtu, þegar hús- 

gerðinni er svo langt komið eða verki því, sem unnið því verði við komið. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða Það er r flutt í burtu, án þess að annað sé 

gert í staðinn, og er þá eiganda eða umboðsn i kyl 

rústunum, að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða 

            

   

    

     

                

að ganga svo frá 

  

60. gr 

Palla, stoðir og annan útbúnað við húsasmið: önnur mannvirki, eða við- 

gerðir á þeim, skal sera nægilega traust. Heimi t er reglunni að gera ráðstafanir 

hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við að í húsum, málun, glugga- 

þvott eða þess konar, skulu * vera nægilega traustir. 

      

61. gr. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stétt eða 

þá vera traust handrið beggja megin við þa 

að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða á  dimmir að kvöldi, þar til 

birtir að morgni. Í kring um birtugrófir við stétt ötu, sl area h handrid ur 

járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stéttinni eða 

götunni. Handrið samkvæmt þessari grein, meg; í : ) 

;g lengra fram en húshlið, og skal 
tur lögreglustjóri krafizt,    

   

  

      

    

þæ
sd
 

Bannað er að hafa þ ak járn, eða par hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt ekki fjúki öðrum til t eða sla. í a r og um spítna- 

rusl og annað þess háttar, sem mei iðslum eða skemmdum getur valdið, ef fýkur. 
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63. gr. 
Báta, eða aðra slíka hluti, sem tálmað gelta umferðinni, má aldrei setja á vegi, 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og setur hreppsnefnd og lögreglustjóri, eða hvort um sig, látið færa 
slíka muni burtu á kostnað umráðamanns, ef hann ekki serir það sjálfur, eftir að 
hafa verið aðvaraður. 

Í fjörunni má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu, grjóti eða neinu öðru, er tjóni 
getur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindr að umferð. 

KAFLI 

Um umferð á götum kauptúnsins. 

65. gr. 
Það er stranglega bannað að ríða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnsins. 

66. í 
Lausa hesta skal jafnan reka hægt og 

má siga hundum á skepnur nærri götu. 
Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en nauðsynlegt er til 

að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 
Hestar í kauptúninu, ef þeir eru þar staddir, skulu ávallt hýstir um nætur á 

vetrum. 

r. 

Jætilega um götur kauptúnsins, og aldrei 

er 
ef
a 

67. gr. 
Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegbrún eða gangstétt til vinstri hand- 

ar sem auðið er. Um götuhorn skal ekið í krö >ppum boga, ef snúið er til vinstri hand- 
ar, en í löngum boga, ef snúið er til hægri. Á sötuhornum og gatnamótum er bann- 
að að aka fram fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. Sömuleiðis er bannað að nema 
staðar með hest eða vagn á gatnamótum eða fast við þau, eða nema staðar þar, sem 
hestur eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti. hinu megin á götunni. 

68. gr. 
Å almannafæri må ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Láti nokkur hest Slanda fyrir hlöðnum sleða, vagni eða undir klyfjum, 
lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögre egl an látið taka hest frá vagni og undan 
klyfjum, og komið þeim til varðveizlu á kostnað þess, er flutningnum stýrir. 

Hesta má aldrei binda úti við í kauptúninu, né láta þá standa í réttum í köldu 
veðri, eða óhæfilega lengi að dómi lögreglu mar, þó að gott sé veður. Getur lög- 
reglan tekið slíka hesta til varðveizlu á kostnað umráðamanns. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúninu, skulu tafarlaust koma 
hestum sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til að 
geyma þá á afgirtum túnlóðum einstakra manna. 

Á, KAFLI 

Um skepnuhald o. fl. í Borgarneshreppi. 

69. gr. 
Hæns eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu í afgirtu svæði eða tryggri 

vörzlu, svo að þeir geti ekki gert öðrum óskunda.



70. gr. 

Það er á ábyrgð eigenda, að sauðfé, geitfé eða aðrir gripir þeirra geri engan 

óskunda eða skaða í kauptúninu eða grennd þess, hvorki skemmi neitt eða fari inn 

í afgirt svæði, tún, matjurtagarða, skrúðgarða eða trufli svefnfrið manna með há- 

vaða, enda getur sá, sem fyrir ágangi verður, handsamað slíka gripi til bráðabirgða, 

en þá skal hann undir eins skýra lögreglustjóra frá því og öðrum málavöxtum. Sér- 

staklega ber að hafa strangt eftirlit með þessu frá 20. maí til 20. september árlega. 

Á þeim tíma má búfénaður ekki ganga laus í kauptúninu, eða um það, nema maður 

fylgi til að gæta hans, eða hann sé í öruggri vörzlu. 

Eftir almennan rúningstíma að vorinu má ekki láta sauðfé eða hross ganga laus 

innan heimalands kauptúnsins. Ef út af þessu er brugðið, varðar það eigandann sekt- 

um, og ennfremur ber honum að greiða allan kostnað við handsömun og varðveizlu 

fénaðarins. Selja má fénaðinn til lúkningar þessum kostnaði, ef eigandi greiðir hann 

ekki. 
71. gr. 

anginn má láta hesta sína ganga lausa um götur bæjarins. Lausa hesta á Hlæk- 

ingi um götuna ber lögreglunni að handsama og ráðstafa á kostnað eiganda. 

72. gr. 

Naut, sem farið er með um göturnar, skulu ætið leidd nægilega traustu bandi, 

og minnsta kosti tveir menn fylgi hverju nauti ársgömlu eða eldra. Ekki mega naut 

standa úti á götu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs og eldri mega alls ekki ganga 

saman við kýr kauptúnsins. 

73. gr. 

inginn madur må siga hundum å annan, eda låta fyrirfarast ad aftra bvi, begar 

hann verdur var vid, ad hundur rædst å mann, ef honum er bad unnt, ån bess ad 

stofna sér i håska. — Hundar, sem rådast å menn, eda elta skepnur ut um hagann, 

eru réttdræpir, hvar sem þeir sjást úti. Hundar mega ekki vera lausir um nætur, svo 

nokkru ónæði valdi íbúum kauptúnsins. Flækingshunda, sem ekki eru í eign eða 

umsjá neins manns, getur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram 

innan þriggja sólarhringa og borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum, ef 

enginn vill taka þá að sér. 
74. gr. 

Skylt er hreppsnefnd ad låta rannsaka einu sinni å åri, hvad margir hundar eru 

í kauptúninu, og skal hún ákveða, hverjir skulu taldir nauðsynja hundar. Einnig 

er þeim skylt að hafa eftirlit með því, að hundaeigendur komi hundum sínum bl 

lækninga á hausti hverju, samkvæmt því, sem mælt er fyrir Í reglugerð um lækn- 

ingu hunda af bandormunm. 

75. gr. 

Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit í landi kaup- 

túnsins, bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöldum 

er lögtaksréttur. 

16. gr. 

Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnsins til útflutnings 

eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja, til 

að afstýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 

no
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júli XI. KAFLI 

Um mannvirki og lóðir í Borgarneskauptúni. 

77. St. 
Enginn má by ggja á landi hreppsins neinskonar hús, hvorki til íbúðar, atvinnu, 

geymslu eða fyrir skepnur, hvorki á lóðum einstakra manna, hvort sem lóðarhafi 
sjálfur vill byggja eða annar, né á leigðum lóðum, nema með leyfi byggingarnefndar 

Sama og eftir fyrirmælum hennar. gildir 
virki. 

Mannvirki höfnina 
með leyfi hreppsnefndar. 

við má enginn gc 

XII. 
Um eftirlit með bö 

    

  

girðingar eða önnur mann- 

eftir tillögum hafnarnefndar og Ar 2 ea 

KAFLI 

kauptúninu. rnum i 

  

    

   
  

  

    

  

    

78, gr. 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um. að tilhlýðilegt eftir- 

lit sé haft með óstálpuðum börnum, sem ern á þeirra vegum, þegar þau eru á al- 
mannafæri. 

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannaf: í síðar en kl. 9 á kvöldin á 
tímabilinu frá í. okt. til 1. marz, ekki seinna en kl. ) frå I. marz til 30. apríl og 
ekki seinna en kl. 11 frá 1. maí til 30. sept. nema Þau séu í fylgd með fullorðnum. 

Lögreglan geitur bannað börnum, sem ki ganga til vinnu, né eiga erindi, 
að vera á bryggjum kauptúnsins 

Á dansleikjum mega börn innan 18 ára ekki vera lengur en til kl. 12 að kveldi. 

XII KAFLI 

Um almennt hreinlæti í Borgarneskauptúni. 

79. gr. 
Á almannafæri má ekki kasta hr: ejum, slógi, ösku, sorpi, skólpi eða öðrum 

óhreinindum. Allt slíkt, svo sem innyfli úr pnum, sem eigi eru notuð, skal láta 
í gryfjur þær, sem mykja og annar áburður er látinn j. 

Skyldur er hvar húsráðandi, við götur bæjarins, að SR um, að haldið sé hrein- 
um Pork um og annarri óbyggðri lóð kringum hús hans. ginn má fleygja sorpi eða 
öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, eða ors að slíkt berist á lóðina. 

Hey, mó eða áburð eða annað Þbesskonar sem st eða hrynur af flutningi 

      

er 

Sc fi 

num 

eða 

á göturnar, skal ræt 
Nú eru settar fjur 

   

    reinsa samdægurs. 

stóðum í kauptúninu, og 
eru menn þá skyldir t hreppsnefnd á ik vel 10 setja slor og annan fiskur- 
gang i safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

Áburð og annað slíkt, sem óþe aðeins flytja um göturnar í lok- 
uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi úr þeim hrynji, á meðan á flutn- 
ingnum stendur. 

Sl. 

   

    

   
Sorphauga áburðarhauga, salerni, forir um líkt, má ekki hafa í nánd 

við götur, stræti eða svæ sem almenni um, nema Í gryfjum nægilega 
byrgðum, og skal þá hafa til bess leyfi gðisnefnd: ar. 
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82. gr. 91 

Á húshliðum eða göflum, sem vita að götum, strætum eða torgum, má ekki 20. júlí 

hengja á nagla, eða festa á annan hátt neinskonar fiskiföng eða annað, sem óþrifn- 

aður er að eða óþefur, og ekki má heldur hafa fisktrönur á almannafæri. 

83. gr. 

Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollustu getur valdið, eða stí 

rennurnar. 

flað 

ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði. 

XIV. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

84. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Mýrasýslu. Þó gilda ákvæði 1. 

þáttar aðeins um Borgarneshrepp. 

a
 

85. gr. 

Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á að fyrirmælum samþykkt- 

ar þessarar sé hlýtt, og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. 

Komist hreppstjóri að því, að brot sé framið, skal hann jafnskjótt kynna sér 

málavöxtu, og senda lögreglustjóra skýrslu um málið án tafar. 

XV. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

86. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

87. gr. 

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

við þyngri refsing að lögum. 

Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra cn 14 ára drýgir, skorti á hæfilegri umsjón 

foreldra eða annara, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir 

yfirsjónina, en ekki barninu. 

Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn einslak- 

ur maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna auk sekta í sveitarsjóð þess hrepps. 

þar sem brot er framið. Nú hefir maður drýgt brot í fleirum en einum hreppi, sem 

refsað er fyrir Í sama máli, og rennur þá sekt hans og upptækur hagnaður Í sýslusjóð. 

88. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans skv. samþykkt þessari eða fyrir- 

skipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið framkvæma 

það. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögreglu- 

stjóri gerir, eða lætur gera til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir sveitarsjóður 

þess hrepps, þar sem ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn seki að endur- 

greiða kostnaðinn að fullu.
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91 89. gr. 
20. júlí Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari, og ekki verður krafizt af einstök- 

um mönnum, greiðist úr sveitarsjóði Þess hrepps, þar sem til hefir verið kostað. 
Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild, greiðist hann 

úr sýslusjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér æmi lögum nr. 107 frá 8. maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðann þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hl Iga að máli. 

  

Í dóms- og kirk jæmálar júli 1938. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson. 

92 AUGLÝSING 
um sölu og útflutning á ýmsum íslenzkum afurðum. 

Samkvæmt lögum nr. 10 1. 
íhlutunar um sölu og útflutning 
að selja eða flytja til útlanda 
mjöl, gærur, skinn eða ull, ad få ti 
neytisins. 

Enn fremur verða þeir, sem a að selja eða flytja til útlanda hrogn, harðfisk eða lax, að fá til bess leyfi fiskimálanefndar. 
Umsóknunum skulu fylgja upplýsingar um verð vörunnar og til hvaða lands 

á að selja hana. 
Útflutningur án leyfis samkvæmt framansögðu varðar sektum sar nkvæmt lögum. 

fyrir ríkisstjórnina til 
ðum, verða þeir, sem óska 

sl, & mjöl, fiskimjöl, beina- 
alvinnu- og samgöngumálaráðu-    

   

  

1938 Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 91. 

  

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

   
93 Staðfesting konungs á skip 

26. júlí garðræktarstjóra, útgefin á venju 
júlí 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

fyrir Minningarsjóð Einars Hel Igasonar, 
hått ad mand um af dómsmálaráðherra, 26. 

    

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður 

Sjóður þessi er stofnaður með gjöfum frá einstökum mönnum og stofnunum 
til minningar um mikil og vel unnin störf Einars Helgasonar, sarðræktarstjóra, í þágu garðræktarinnar í landinu.
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3. gr. 93 
> 

  

Tekjur sjóðsins eru vextir hans, gjafir og áheit, er honum kann að hlotna: 26. júlí 

Á. gr. . 

Sjóðurinn er ávaxtaður í Búnaðarbanka Í Íslands eða á öðrum jafntryggum stað. 

Vextir leggjast við höfuðstól, þar til innstæðufé hans nemur krónum 10000.00. Fé 
má þá veita úr sjóðnum samkvæmt 6. og 7. gr., sem nemur árlega helming ársvaxta 

sjóðsins, en hinn hehmin ist við höfuðstólinn. Höfuðstólsinnstæðu 

sjóðsins má aldrei skerða. 

  

     

   

Tilgangur sjóðsins er að veit: Slaun, er komið hafa upp heimilisgarð- 

rækt, svo til fyrirmyndar sé. 

    

1 Við veitingu ver rölauna úr sjóðnum a þessi skilyrði til greina: 

1. Að hlutaðeigandi hafi komið upp blóma- og trjágarði við heimil sitt, er til fyrir- 

myndar sé hvað viðvíkur vali á gróðri, verndun hans og umhirðu allri. 

2. Að hlutaðeigandi hafi skarað fram úr um fjölbreytilega ræktun og hagnýtingu 

matjurta til heimilisnotkunar. 
3. Hver sá, er óskar að njóta verðlauna úr sjóðnum, skal sækja um það skritlega. 

      

ng
 

   Skal fylgja beiðninni uppdrátt ur og ing af heimilisgörðunum, ásamt með- 

mælum frá meirihluta hreppsnefndar í viðkomandi hreppi, um að verðlaunin 16 

við úthlutun verðlauna, að fátækari maður sitji 

  

verði veitt, og þess sé ætið ; 

fyrir hinum ríkari að öðru jöfnu. 

  

  

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Sjálf er Í stjórnina formaður Búnaðar- J i 1 j J 
sambands Kjalarnesþings. Einn stjórnarnefndarmaður sé kosinn á aðalfundi sam- 

bandsins, en þriðji sé ættmenni Einars Helgasonar, tilnefndur af ekkju hans meðan 

hún lfir, en síðan af niðjum þeirra hjóna, að ekkju hans látinni. 

ð. gr. 

Stjórnarnefnd annast veitingar verðlauna úr sjóðnum og hefir umsjón með hon- 

um að öllu leyti. Hún skal halda gerðabók, sem hún ritar í veitingar verðlauna og 
aðrar framkvæmdir í þágu sjóðsins. Stjórnin vinnur kauplaust. 

9. gr. 
Árlega skulu gerðir, af stjórn sjóðsins, jafnaðarreikningar hans, og er reikn- 

ingsár hans almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoð- 

endum Búnaðarsambands Kjalarnesþings. 

    

  

10. gr. 

Stjórn sjóðsins skal auglýsa í byrjun hvers árs hve mörg verðlaun verði veitt 
það ár og hve há þau eru. Komi engin beiðni um verðlaun fram innan árs, leggst sú 

upphæð, sem úthluta bar, við innstæðu sjóðsins. 

  

li. gr. > 

Leita skal konunglegrar stadfestingar å skipulagsskrá þessari. 

Reykjavik, 22. juni 1938. 

Kristín Guðmundsdóttir.
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AUGLÝSING 

94 um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á samþykkt um breyting á 

26. júlí lögreglusamþvkkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 82 24. sept. 1929. 

= 
Samkvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1899, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglu- 

samþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eftirrituð samþykkt um breyting 
á lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Á eftir 52. grein komi ný grein, sem verði 53. grein: 
Bifreiðarstjóri skal gæta þess rækilega, að þannig sé gengið frá hlassi á bifreið 

hans, að ekkert geti fallið af, og þegar tómtunnur eru fluttar, skal bifreiðarstjóra 
skylt að hafa net, er sé nægilega sterkt að dómi lögreglunnar, til þess að slá yfir 
þær 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 26. júlí 1988. 

F. h. r. 

Gústav A. Jónasson. 

Ragnar Bjarkan. 

95 REGLUGERÐ 
3. júlí > 9 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglufjarðarkaupstað frá 18. júlí 1928. 

Aftan við 2. mgr. 36. gr. komi nýr málsliður svo hljóðandi: 
Nú hefir lögreglustjóri tekið skipsskjöl í sínar vörzlur til tryggingar greiðslu 

lögmætra gjalda í ríkissjóð, og er honum þá óheimilt að láta skjölin af hendi nema 
sýnd sé kvittun frá gjaldkera hafnarsjóðs Siglufjarðar, er sýni að öll gjöld skips 
til hafnarsjóðs hafi verið að fullu greidd. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, 
til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

dtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júli 1938. 

Skúli Guðmundsson. — 

Påll Pålmason.
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REGLUGERÐ 96 
. , , „. , , 29. júlí 

um breyting á reglugerð, um notkun vatns og vatnsskatt í kauptúninu í Keflavík, 

nr. 55 21. júní 1928. 

Aftan við a. líð 1. gr. reglugerðarinnar bætist: 

Þó skulu þeir, sem vatnsbrær hafa og vatnsleiðslur úr vatnsbólum hreppsins 

ekki greiða meir en 1%%, 

  

9. T ú 

Þriðja grein reglugerðarinnar falli burtu og breytist greinatalan eftir því. 

Aftan við 8. gr. reglugerðarinnar, sem verður 7. gr., bætist: Hann er og tryggður 

með lögveði í igninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers- 

konar samningsveði og aðfararveði. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

til að öðlast gildi 1. ágúst 1938, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. júli 1988. 

Skúli Guðmundsson. 
Páll Pálmason. 

EGLUGERÐ 97 

um gjald af nýreistum húsum í kaupstöðum og kauptúnum til greiðslu 

kostnaðar vegna skipulagsmála. 

Af hverri nýbyggingu, sem reist er eftir 1. júlí 1938 í kaupstöðum þeim og 

kauptúnum, sveitaþorpum eða orkuverun, þar sem skipulagsuppdráttur hefir verið 

staðfestur, eða þar sem byrjað er að vinna að skipulagsgerð, skal greiða ð%o í eitt 

sinn af brunabótavirðing hverrar húseignar. 

nýreist hús, sem virt er til brunabóta 
eldri hús, ef virðingarverð hinnar nýju 

Nýbygging samkvæmi Í. gr. 

eftir 1. júlí 1938, svo og viðbygging 

viðbyggingar nemur 5 verðs eldra hi 

  

ð. Er. 

Gjaldið greiðist til umboðsmanns Brunabótalélags Íslands í kaupstöðum og 

kauptúnum utan Reykjavíkur, en í Reykjavík til tollstjóra. Gjaldið er fallið í gjald- 

daga, þegar r brunabótavirðing húse hefir farið fram, og má taka það lögtaki. 

    

ist, að frádregnum innheimtukostnaði.
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97 Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 64, 11. júní 1938, um breyt- 
5. ágúst ing á lögum nr. 55 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, gengur í 

gildi þegar í stað. 

Álvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. ágúst 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

98 AUGLÝSING 

um austurrísk vegabréf. 

Með tilvísun til auglýsingar dómsmálaráðuneytisins frá Í. júní 1937, sem sett 
var samkv. ð. mgr. 8. gr. reglugerðar um eftirlit með útlendingum frá 24. maí 1937, 
er hér með ákveðið, að menn með austurrísk vegabréf þurfi eftir 1. september 1938 
að fá staðfestingaráritun (visum) á vegabréf sín, ef þeir ætla að ferðast til Íslands. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. ágúst 1938. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson. 

99 REGLUGERÐ 

um biskupskosningu. 

1. gr. 
Þegar biskupsembætti þjóðkirkjunnar losnar, skal kirkjumálaráðherra sjá um, 

að biskupskosning fari fram innan þriggja mánaða frá því embættið losnaði. 

2. gr. 

Kosningarrétt hafa allir þjónandi prestar og prófastar þjóðkirkjunnar, guðfræði- 

kennarar Háskólans, svo og hinn fráfarandi biskup, gegni hann enn embætti, þegar 

kosning fer fram. Enginn getur þó farið með meir en eitt atkvæði, enda þótt hann 
gegni fleiri embættum. 

Kjörgengir eru allir þeir, sem rétt hafa til embætta í þjóðkirkjunni. 

3. gr. 
Undirbuning og framkvæmd kosningarinnar skal kirkjumálaráðherra fela kjör- 

stjórn, er skipuð sé skrifstofustjóra í kirkjumálaráðuneytinu sem formanni, einum 

manni tilnefndum af stjórn Prestafélags Íslands og einum manni tilnefndum af 
kirkjumálaráðherra. Kjörstjórn þessi sé skipuð svo fljótt sem því verður við komið, 
þegar biskupskosning á fram að fara. 

Nú vanrækir stjórn Prestafélags Íslands að tilnefna mann í kjörstjórnina innan 

þess tíma, er ráðherra ákveður, og skal þá ráðherra tilnefna manninn. 

4. gr. 

Jafnskjótt og kjörstjórn er fullskipuð, skal hún láta gera kjörseðla og senda 
þegar einn kjörseðil ásamt tilheyrandi umslagi til hvers kjósanda, sem kosningar- 
rétt hefir, og skal hún um leið tilkynna hverjum þeirra hvenær kjörseðillinn skuli 

kominn í hennar hendur aftur. Kjörseðlar skulu sendast milli kjósenda og kjör- 

stjórnar í ábyrgðarpósti.
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Kosningin ska! vera leynileg, og skal kjörseðill þannig gerður: 

Kjörseðill og fylgibréf skulu vera samfóst á einu blaði, en aðgreind með rif- 

línu. Kjörseðlar skulu vera úr haldgóðum pappír og svo þykkum, að skrift sjáist 

ekki í gegnum hann þó að borið sé upp við birtu. Kjörseðillinn skal vera brotinn 

í miðju og jaðrar hans límbornir, svo að loka megi honum sem spjaldbréfi. Jaðr- 

arnir skulu vera aðgreindir frá sjálfum kjörseðlinum með tiflínu, svo auðvelt sé að 

rifa þá frá og opna þannig seðilinn. 

  

Á kjörseðli skulu prentaðar þrjár punktalínur, hver niður af annari, Og Skulu 

þær merktar með tölustöfum 1, 2 og 3. Skal hver kjósandi rita í línur þessar nöfn 

þeirra þriggja manna, er hann vill tilnefna sem biskupsefni; hafi kjósandi tilnefnt 

fleiri menn en þrjá eða færri en þrjá, er atkvæði hans í heild sinni ógilt. 

Á fylgibréfið ritar kjósandi nafn sitt og heimilisfang. 

Sá, sem tilnefndur er fyrstur á löglegum kjörseðli, telst hafa fengið heilt at- 

kvæði, sá, sem tilnefndur er annar, tvo þriðju atkvæðis, og sá, sem tilnefndur er 

þriðji, einn þriðja hluta atkvæðis. 

6. 

Talningu skal haga þannig, að kjörstjórnin opnar umslögin og rannsakar, hvort 

kjósandinn samkvæmt fylgibréfinu hafi kosningarrétt og hvort löglega sé kosið. 

Nú telur kjörstjórn kosninguna gilda, og rífur hún þá atkvæðaseðilinn frá fylgibréf- 

inu og lætur hann í venjulegan kjörkassa. 

Þegar öll kjörbréfin, sem borizt hafa tl kjörstjórnar, hafa þannig verið athug- 

uð, og atkvæðaseðlarnir látnir í kjörkassa, þá skal hann hristur svo seðlarnir blanad- 

ist vel saman og síðan opnaður og atkvæðin talin. 

Verði ágreiningur innan kjörstjórnarinnar um það, hvort atkvæðaseðill skuli 

talinn gildur, eða um annað, er lýtur að framkv: emd kosningarinnar, þá skal afl at- 

kvæða ráða úrslitum. 

    

i. gr. 

Jafnskjótt og talning hefir farið fram, skal kjörstjórn tilkynna kirkjumálaráð- 

herra úrslit kosningarinnar. Hafi aðeins einn þeirra manna, sem tilnefndir hafa 

verið, hlotið 34 greiddra atkvæða, er hann rétt kjörinn biskup. Hafi fleiri menn 

hlotið svo hátt af tkvæð: magn, er sá þeirra rétt kjörinn, er flest atkvæði hlaut. Hafi 

fleiri menn hlotið % grei iddra atkvæða og séu atkvæði þeirra jöfn, skal embættið 

veitt þeim þeirra, sem kirkjustjórnin telur bezt til þess fallinn. Hafi enginn þeirra 

manna, er tilnefndir hafa verið, hlotið 3 greiddra atkvæða, skal embættið veitt þeim 

þeirra þriggja, sem flest atkvæði fengu, en kirkjustjórnin telur bezt til þess fallinn. 

      

8. 

Nú vill kjósandi kæra yfir framkvæmd kosningar, og skal kæra hans þá komin 

til kjörstjórnar innan 14 daga frá talningu atkvæða. Kjörstjórn úrskurðar kæruna 

og ræður afl atkvæða úrslitum, ef ágreiningur ve rður innan kjörstjórnar. Úrskurði 

má áfrýja til kirk kit ímálaráðherra innan 14 daga frá því, að hann var 

sæ A. 

„J
 

    

kjörstjórna 
uppkveðinn. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 21 27. júní 1921, um bisk- 

upskosningu, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneylinu, 12. ágúst 1948. 9 J i g 

Hermann Jónasson. 
Gústav A. Jónasson. 

24 

1938 

99 

12. ágúst
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100 REGLUGERÐ 
17. ágúst 

#80 um breyting á fjallskilareglugerð Norður-Þingeyjarsýslu 
austan Jökulsár frá 7. september 1921. 

Við 9. gr. 
Fyrir nöfnin „Hvirfilvallarétt og Flautafellsrétt“ komi: Tungurétt og Garðsrétt. 

Við 21. gr. 
Í stað orðanna „fern fjallskil“ komi: þrenn fjallskil. 

Mm Við 22. 
Orðin „og 4. fjallskila 16. október“ falli 

sr. 

niður. 

  

  

Við 27. gr. 
Í stað orðanna „um leið og önnur, þriðja og fjórða fjallskil fara fram“ komi: 

um leið og fjallskil fara fram. 

Við 29. gr. 
Á eftir orðunum „nú kemur fjárrekstur til manns frá næsta bæ“ bætist: eða 

hreppi o. s. frv. 

Við 31. gr. 
og þær breytingar, sem síðar hafa verið á henni serðar: 

Orðin „fyrir lamb hvert .... hrút eldri en veturgamlan kr. 10.00% (inel.) falli 
burt. Í stað þeirra komi: 

Fyrir lamb hvert (lol. eeeeeerereeee kr. 4.00 
velurgamla kind .......0...0.0 6.00 
dilká með dilk 9.00 
dilkå med 2 dilkum 2... - 12.00 
mylka å - 5.00 
gelda å ses 6.00 
saud 2ja vetra og eldri Ll... 7.00 
hrut eldri en veturgamlan .................. 10.00 

og aftan vid greinina bætist: 

Syslunefndin samræmi fundarlaunin við verð fjårins å hverjum tima. 

teglugerd bessi, sem syslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefir samið og samþykkt 
samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

   Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. ágúst 1938. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.
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18. ágúst 

um fasteignaskatt í Akureyrarkaupstað, samkv. lögum nr. 69 31. des. 1937. 

1. gr. 

Fasteignaskatt skal greiða í bæjarsjóð af: 

a. Öllum húsum og mannvirkjum, svo sem brvggjum, olíugeymum, geymsluport- 

um o. þ. h. 

b. Öllum byggingarlóðum samkv. ski pulagsuppdrætti, byggðum og óbyggðum, með 

tilheyrandi girðingum, svo og geymsluplássum og upplagsplá íssum. Skipulagðar 

byggingarlóðir á erfðafestulöndum bæjarins verða þó ekki gjaldskyidar, fyrr en 

þær eru leigðar til bygginga. 

Undanþegnar þessum skatti eru fasteignir bæjar og rikis og aðrar fasteignir, 

ætlaðar til opinberra- eða almenningsþarfa, samkv. 4. gr. laga nr. 69 31. des. 1937. 

    

2. gr. 

”asteignaskatturinn reiknast pannig: 

a. Af fasteignum beim, sem i 1. gr., a-lid getur, 0,5%. 

b. Af fasteignum þeim, sem í Í. gr. bælið selur, 1,5 

ö. EF. 

Skattinn skal telja af heilum hundruðum króna fastet ignamatsverds, en brotum 
J 

? 

af hundruðum sleppt. 
1 Gr 
2. si. 

Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert. Árið 1938 er gjalddaginn þó Í. 

september. Sé skatturinn eigi greiddur innan tveggja mánaða frá gjalddaga, falla á 

hann sömu dráttarvextir og greiddir eru af útsvörum. 

   

   gður á, og skal åsamt 

á eigninni c 

la         Skattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er 

dráítarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga gå i 

hvíla. Ef hús brennur eftir að skat i 

fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. Skattinn, Ása nt d ráttarvöxum, má A taka lög- 

taki. 

  

Með reglugerð þessari er niður fallið lóðargjald, sótaragjald og öskuskattur 

samkv. eldri lögum og reglugerðum. 

mbykkt af bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar, 

37, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 
Reglugerð þessi, sem samin er og sal 

samkvæmi lögum nr. 69 81. desember 19. 

segar Í stað og gilda til ársloka 1942. 

4 

Afvinnu- og samgöngumálaráðnneytið, 18. ágúst 1938. 
( Gong G g 

Skúli Guðmundsson. 
Vigfús Einarsson.
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LUGLÝSING 

um staðfesting heilbrioðismálaráðuneytisins á erindisbréfi 

héraðslækninn á Akureyri. 

  

935, um breyting á lögum nr. 44 23. júní 1932, 
læknis og störf héraðslækna, er hér með stað- 

ð er af landlækni. 

  

TINDISBRÉF 

læknirinn á Akureyri. 

  

Í iI 

eilbrigðiseftirlit, heilsuverndarstarfsemi. Em bætt 

  

    

  

Héraðslæknirinn á Ákureyri a að höfuðstarfi hin eiginlegu embættis- 
störf héraðslæ *kna, sbr. í. gr. héraðslækna frá 26. júní 1934. Hann að-    

          
   

   
    

  

    

   

    heilbr 

fyrirmæla, að 

héraðinu og í Ak 

heilbrigðiseftirlit og 
brigði, ekki aðeins 

kynsjúkdómavarnir, 

konar heilsuverndarsta 
fólks (íbúðum og 

stoð laga, reglugerða og annara opinberra 
ismál í héraði hans og á þann hátt, að í 

érstaklega megi verða sem fullkomnast opinbert 
har opinberar ráðstafanir til eflingar almennri heil- 

akar sóltvarnir: Farsóttavarnir, berklavarnir, 
r, sullaveikisvarnir o. s. frv., heldur og hvers- 
'æmt skólaeftirlit, eftirlit með húsakynnum 
og almennum þrifnaði, aðbúnaði í verksmiðj- 

með framleiðslu, meðferð og hollustuhátt- 
synjavöru o. s. frv. allt í samræmi við lög, 
sem um þessi og þvílík efni gilda á hverj- 

um og á öðrum vini mustöð vum, 
um matvæla og annarar 
regluger? 
um tima. 

   

  

ir og önnur opinber 

gt 2. gr. 

eiðbeiningarstarfsemi. 

  

   

      

   

Héraðslæknirinn 

kvæmd lag: 

samkvæmt 

eflingar almennri heilbris 

menningi í héraðinu 

nægja að vaka yfir sem fullkomnastri fram- 
opinberra fyrirmæla, er varða starfsemi hans 

vakandi auga á hverju því, er miðar til 
og Sera sér far um að leiðbeina al- 

i I ida svari sem greiðast öllum fyrir- 
spurnum, er honum kunna að berast um þessi efni. 

reg] 2 
1 
i 

  

  

  

landi, er 

3. gr. É 
Ráðunautar bæjarstjórnar, sveitarstjórna og lögreglu. Réttarlæknisstörl. 

Til þess er ætlast, að umsagnar héraðslæknis sé leitað um öll heilbrigðismál, 
er bæjarstjórn | sveitarstjórnir í héraðinu taka til meðferðar, 
enda sé hann Í allar opinberar framkvæmdir í héraðinu, þar sem 
heilbrigðisfr: <k nauðsynleg eða er líkleg til að geta orðið að lHði. 
Einnig er ætlast til þess, að lögreglan í héraðinu kveðji héraðslækni sér til ráðu- 
neytis, þegar ásta Jar á meðal til hverskonar réttarlæknisstarfa. Þessi 
störf er héraðslækr t að faka að sér og rækja vandlega. 
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1 Á, Tr. 9 j 

Heilbrigðisfræðilegar rannsóknir. 

Héraðslæknirinn skal, að svo miklu leyti sem er 

heilbrigðisfræðilegu rannsókna varðandi starfsemi hans, 
o T 

landinu fyrir í heild, annast slíkar rannsóknir sjálfur eftir því, sem framkvæman- 

legt er, enda gefa héraðslæknum í nágrannahéruðum kost a að leysa slíkar nauð- 

synlegar rannsóknir af hendi einnig fyrir þá. 

  

iðleikar eru á að ná til þeirr: 

heilbrigðisstjórnin sér 

  

D. gr. 

   Skýrslugerðir. 

      

Héraðslæknirinn skal, auk þess að annast heilbrigðisskýrslugerðir fyrir hérað 

sitt eftir sömu reglum og aðrir héraðslæknar, v við því búinn að or sérstakar 

ítarlegar skýrslur yfir hinar ymsu greinar heilb irlits og heilbrigðisráðstaf- 

ana, er hann sérstaklega annast e hefir umsjón með (heilsuverndarstöð, skóla- 

eftirlit, matvælaettirlit, heilbrigðisfræðilegar rannsóknir o. s. frv.), og á þann hátt, 

er fyrir verður mælt. 

    

  

      igdisef 

    

6. gr. 

Trúnaðarmaður landlæknis gagnvart öðrum læknum og heilbrigðisstarfsmönnum 

í héraðinu. 

Héraðslæknirinn skal vera trúnaðarmaður landlæknis, að því er snertir eftirlit 

með öðrum læknum, lyfsölum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum í héraðinu. 

{. ET. 

Lækningastarfsemi. 

Til þess að héraðslækninum gefist tími til að rækja hin eiginlegu embættisstörf, 

sem honum er gert að hafa að hof uDstar te takmarkast réttur hans og skylda til ad 

stunda lækningar á þann hátt, er hér segir: 

a. Hann heldur opinni lækningastofu með einnar klukkustundar viðtalstíma á dag, 

en stundar að öðru leyti ekki almennar lækningar í kaupstaðnum, sbr. þó sið- 

ari bókstafsliði þessarar greinar. 
b. Hann má ekki vera almennur sjúkrasamlagslæknir. 

c. Hann má stunda sjúklinga með farsóttir, er sóttvörnum er beitt gegn, hvort 

heldur er í heimahúsum, í skipum eða á sjúkrahúsi, og er æskilegt, að hann 

hafi þá lækningastarfsemi með höndum. Hið sama gildir um stundun sjúkling: 

með smitandi kynsjúkdóma. 

d. Hann gegnir læknisvitjunum í héraðið utan kaupstaðarins, þegar ekki næst til 

annars læknis eða þegar þess er sérstaklega krafizt. En víkja skal hann sér 

undan þeim störfum, að svo miklu leyti, sem þau eru til hindrunar hinum eigin- 

legu embættisstörfum hans, og ekki er líklegt, að það geti orðið að baga 

e. Hann má starfa sem fastur skólalæknir við skóla kaupstaðarins, eftirlitslæknir 

með almennri íþróttastarfsemi, fastur slulæknir o. s. frv. 
f. Hann má starfa sem fastur læknir við 

legt, að hann veiti henni forstöðu. 

g. Hann má starfa sem trúnaðarlæknir Sjúkrasamlags Ákureyrar og Tryggingar- 

stofnunar ríkisins, að því er snertir hérað hans, svo og annast tilsvarandi störf 

fyrir: bæjarstjórn Akureyrar. 

      

   

  
  

   

  

I 
1 
id 

heilstverndarstöð Akureyrar, og er æski- Ð 

1938 

102 
19 . ágúst
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102 8. gr, 
19. ágúst Starfsemi ósamrýmanieg embættinu. 

Héraðslæknirinn má ekki taka að sér 

eftirlitsstörf fyrir einstök atvinnufyrirtæki, 

komið geti í bág: við þau trúnaðarstörf, er 

neinskonar ráðunauts- eða heilbrigðis- 

né yfirleitt þvílík störf, er ætla má, að 
hann annast fyrir hið opinbera. 

9. gr. 

Erindisbréf héraðslækna. 

Að öðru leyti gilda um si: 

aðslækna frá 26. juni 

> 
rfsemi héraðslækni 

934, að svo miklu leyti, 

  

ákvæði í Erindisbréfi hér- 
) getur átt. 

  

sem 

Aukagreidslur. 

Ríkið greiðir ekki héraðslækninum sérstaklega fyrir embættisstörf 
kvæmt þessu erindisbréfi nema sérstakles ð (lega sé ákveðið í lögum, né 
um, án sérstakra fyrirmæla í lögum, þóknun fyrir vottorð, sefin 
til afnota fyrir hið opinbera. 

  

hans sam- 

eldur ber hon- 

í embættis nafni 

Skrifstofuhaild. 

Ríkið greiðir að hálfu á móti bæjarsjóði Akureyrar kostnað við skrifstofuhald 
héraðslæknisins, enda náist samningar við kaupstaðinn um tilhögun skrifstofu- 
haldsins, og fari kostnaðurinn ekki fram úr umsömdu hámarki. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

í heilbrigðismálaráðuneytinn, 19. ágúst 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Gústav Jónasson. 

103 REGLUGERÐ 
31. ágúst . , sr BN 

um breyting á reglugerð frá 29. iúní 1938, um mat á matjessíld 

cg skozkverkaðri síld. 

Aftan við 2. gr. reglugerðarinnar komi nv 
Ef síldarútvegsnefnd óskar 

“ málsgrein svo hljóðandi: 

er matsljóra heimilt við mat á sild veiddri á árinu 
1938 að brennimerkja ekki síldartunnurnar með sæðafl lokksmerkjum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 11. júní 1938 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbrext 
að máli. 

ni öllum þeim, sem hlut eig: 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 31. ágúst 1988 

Skúli Guðmundsson. 

Páll Pálmas son.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð Gunnars Þorbergsson- 104 

ar Oddson frá Neshjáleigu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 31. ágúst 

kirkjumálaráðherra 31. ágúst 1938. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir styrktarsjóð Gunnars Þorbergssonar Oddson frá Neshjáleigu, handa 

ekkjum og börnum manna, búsettra í Loðmundarfirði og Seyðisfirði, 

er í sjó drukkna. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir „Styrktarsjóður Gunnars Þorbergssonar Oddson frá Neshjá- 

leigu handa ekkjum og börnum manna búsettra í Loðmundartirði og Seyðisfirði, 

er Í sjó drukkna“, og er stofnaður samkvæmt erfðafyrirmælum Gunnars Þorbergs- 

sonar Oddson, er lést í Mountain í Norður-Dakota #1. ianúar 1937. 

2. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Í þrjú ár frá dánardegi sjóðstofnandans, 

Gunnars Þorbergssonar Oddson, skal leggja alla vexti við höfuðstólinn. Að þeim tíma 

liðnum skal leggja einn þriðja hluta ársvaxta við höfuðstólinn, en tveimur þriðju 

hlutum varið árlega til styrktar ekkjum og börnum manna búsettra í Seyðisfirði og 

Loðmundarfirði, er í sjó hafa drukknað. og skal við úthlutun styrks tekið tillit til 

efna og ástæðna þeirra, er styrks leita. Sjóðstjórninni skal þó heimilt, ef að höndum 

ber stórslys á sjó, er veldur drukknun margra manna, að úthluta öllum ársvöxtum á 

því ári, er slíkt skeður. 

Verði vöxtum ekki ráðstafað svo sem að framan greinir, skulu þeir allir leggj- 

ast við höfuðstólinn. 

ga
 

  

3. gr. 

Aðalumsjón sjóðsins hefir sýslunefnd Norður-Múlasýslu á hendi. Stjórn sjóðs- 

ins skal skipuð 3 mönnum, 2 er sýslunefndin kýs á aðalfundi ár hvert, en hinn 3. 

skal vera sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu. Auk þess skal kjósa 1 varastjórn- 

anda. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Hún annast auglýsingar um styrk úr 

sjóðnum, ákveður styrkveitingar allar og semur reikning sjóðsins. 

  

    
   

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrána, umsóknir 

um styrk, styrkveitingar, fundarsamþykktir og annað, er varðar hag sjóðsins og 

rekstur. Stjórnin skal og ennfremur halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og 

gjöld, og færa í hana ársreikning sjóðsins. 

5. gr. 

Reikningsár sjóðsins er aålmannaksårid, Reikning sjóðsins skal sýslunefnd end- 

urskoða, úrskurða og birta. 

> 
jo
 

6. gr. 

Sjóðurinn skal geymast og ávaxtast í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands. 

7. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal beiðast staðfestingar konungs.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð skáldkonu Höllu 
Eyjólfsdóttur frá Laugabóli“ útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og 
kirkjumálaráðherra 2. september 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPÐULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð skáldkonu Höllu Evjólfsdóttur frá Laugabóli. 

I. gr. 
Sjóðurinn heitir: „Minningarsjóður skáldkonu Höllu Eyjólfsdóttur frá 

Laugabóli“. 

2. gr. 
Sjodurinn er stofnadur af undirritudum eiginmanni með 1000 — eitt þúsund 

króna framlagi, sem ávaxtast í Söfnunars jóði Íslands, en auka má sjóðinn með 
viðbótartillögum frá stofnanda hans eða öðrum arfleiðsluáheitum og minningar- 
gjöfum. 

3. gr. 
Þegar sjóðurinn er orðinn 10000 tíu þúsund krónur, skal % hálfum 

vöxtum hans árlegum varið samkvæmt fyrirmælum 4. gr., en hinn helming zur års- 
/axtanna lagður við höfuðstólinn, bar til hann er orðinn 15 — fimmtán þúsund — 
krónur, má þá verja 34 Þremur fjórðu hlutum ársvaxtanna Í sama augnamiði, 
en einn fjórði hluti ársvaxtanna leggist ávallt við höfuðstólinn, þar til hann er orðinn 
250000 — tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur, en úr því má verja öllum vöxt-   um til styrktar samkvæmt 4. gr., en höfuðstólinn má aldrei skerða. 

i. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrki: eftir efnum hans eina eða fleiri gáfaðar 

og námfúsar stúlkur til skólanáms, einkum með trjá-, blóima- og garðræktarnám 

  

fyrir augum, og skulu afkomendur Höllu ganga Íyrir, að öðru jöfnu, af umsækj- 
endum úr Nauteyr: ar- og Geiradalshreppum., — Námsmeyjar úr öðrum bvggðarlög- 
um koma ekki til greina, nema þær sanni skyldleika sinn við velnefnda Höllu Evj- 
ólfsdóttur. 

Þegar sjóðurinn er orðinn það stór, að fært þykir að auka starfssvið hans ein- 
hverntíma í framtíðinni, skal leyfilegt að verja vissri upphæð árlega til allskonar 
skógræktar í Nautevrar- svo og Geiradalshreppi. Að öðru leyti má aldrei breyta 
aðaltilgangi sjóðsins. 

   

ð. gr. 
Stjórnendur sjóðsins séu hlutaðeigandi sóknarprestur, skólastjóri skólahéraðs 

Nauteyrarhrepps og hreppsnefndaroddvitinn, og velja stjórnarnefndarmenn sér for- 
mann af nefndarmönnum, og skal hann auglýsa í víðlesnu blaði fyrir hvaða tíma 
umsóknir um styrk úr sjóðnum séu komnar til hans, að úthlutun styrks eða 
styrkja úr sjóðnum fari ávallt fram fyrir Í. september ár hvert. 

cs 
      5 3 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrána, umsækj- 

endur um styrk úr sjóðnum, úthlutun styrksins, fundarsamþykktir og allt annað, 
er varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðstjórnin haldi einnig sérstaka bók fyrir eignir 
sjóðsins, tekjur hans og gjöl Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega 
af endurskoðendum, er stjórnin kýs. 
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7. gr. 105 

Skipulagsskrá þessi öðlist konungleg: staðfestingu, og óskast þá skipulags- 2. sept 

skráin birt í B-deild Stjórnartíðindanna, svo og árlegur reikningur sjóðsins, sem 

febrúar ár hvert, þegar sjóðurinn samkvæmt 3. gr. 

= 

stjórnarnefndin semur fyrir 

hefir tekið til starfa 
) 

Staddur i Reykjavik, 31. ågust 1938. 

Gunnar Steinn Gunnarsson. 

REGLUGERD 
106 
8. sept 

um breyting á reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 

Siglufjarðarkaupstað, frá 28. júlí 1931. 

5. gr. reglugerðarinnar skal orðast svo: 

Fyrir vatn til skipa skal gjalda 3 kr. fyrir hverja smálest eða hluta úr smálest 

Þó sé minnsta gjald 15 kr. fyrir önnur skip en fiskiskip. Heimilt er bæj irstjórn að 

veita Ívilnun á vatni ef skip taka vatn að mun í einu. Þegar um sm: erri innlend 

fiskiskip er að ræða, sem lítið vatn nota og ekki til annars en neyzlu, er bæjarstjóra 

heimilt að semja við hlutaðeigendur um fast gjald vfir heilt ár eða heila vertíð að 

upphæð allt að 25 kr. eftir stærð skipanna. Skip, sem vatnsveitan hefir afhent vatn, 

má ekki að viðlögðum sektum fara af höfninni, áður en vatnið er greitt. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. september 1988. 

Skúli Guðmundsson. 
Páll Pálmason. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Menningarsjóð Borgarhrepps“ 107 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 19. sept- 19. sept. 

ember 1938. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Menningarsjóð Borgarhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður Borgarhrepps. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er Brunabótasjóður Bo rgarhrepps, sem varð eign hreppsins 

samkv. lögum nr. 26 23, júní 1932, og er að upphæð kr. 11114.02. 

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Landsbanka Íslands, Búnaðarbanka Íslands eða Spari- 

sjóði Mýrasýslu. Hann má einnig ávaxtast í fyrirtækjum, sem Borgarhreppur ber 

ábyrgð á, gegn ekki lægri vöxtum en innlánsvöxtum i Sparisjóði Mýrasýslu.
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107 4. gr. 
19. sept. Árlega skal leggja í; vaxta við höfuðstól, en 4% må verja til almennrar menn- 

fsemi eftir því, sem hentast þykir á 
til útborgunar, er eitthvert ár ekki 

ingarstarfsemi í hreppnum. Skal því fé varið til einkasímalagninga, á meðan þess 

  

er þörf, en síðan til annarar mennit 
hverjum tíma. Ef vaxtahluta þeim, sem Í 
úthlutað að nokkru eða öllu leyti, leggst það fé við höfuðstól, svo og gjafir, áheit 

i t. Höfuðstól sjóðsins má aldrei 

  

og annað það fé, er sjóðnum kann að áskotnas 
skerða. 

5. gr. 

Sjóðurinn stendur að öllu leyti undir stjórn hreppsnefndar Borgarhrepps, og 
þarf meirihluta hennar á lögmætum hreppsnefndarfundi til að samþykkja styrk- 

r lengri tíma en eitt ár í senn, 
ar sé fyrir hendi. 

veitingar úr sjóðnum, sem má þó aldrei vera fyri 
nema því aðeins að samþykki lögmæts sveitarfunc 

6. gr. 

gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana 
og annað, er varðar hag og rekstur 

    

Stjórn sjóðsins ber að halda sérsi: 
skipulagsskrána, fundarsamþykktir, reiknin 
sjóðsins. 

  

(. ST. 

Reikningur sjóðsins skal árlega lagður fram með hreppsreikningnum og endur- 
skoðaður með honum. 

8. gr. 
Skipulagsskråin skal birt i B-deild Stjórnartíðindanna. 

ga
 

9. gr. 
Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá bessari. 

öðum, 22. maí 1938. 
   Þannig samþykkt á almennum hreppsfundi að Brennis 

HREPPSNEFND BORGARHREPPS 

Olafur Ólafsson. Guðmundur Ásmundsson. Sigurmon Símonarson. 

Einar Sigurðsson, 

108 SAMÞYKKT 
22. sept 

    fyrir Fiskrækts Þingvallavatns. 

I. gr. 
Félagið heitir Fiskræktarfélag Þingvallavatns. Heimili þess og varnarþing er í 

Valhöll við Öxará. 

2. gr. 
Félagssvæðið takmarkast af öllum þeim jarðeignum, er land eiga að Þing- 

vallavatni. 

ð. gr. 
Verkefni félagsins er að auka mergð silungs í Þingvallavatni með klaki og 

öðrum þeim ráðstöfunum, er síðar kunna að verða teknar. 
Félagið tekur til eignar og umráða klakhúsið að Skálabrekku með eignum þess 

og réttindum, og hagnýtir það eftir því sem við verður komið.
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4. gr 108 
r 

Stjórn félagsins skipa þrir menn, kosnir á fyrsta aðalfundi til þriggja ára. 

g 

Einn þeirra er formaður, og skal hann kosinn sérstaklega. Fyrstu tvö árin gengur 

einn úr stjórn á aðalfundi eftir hlutkesti, og síðan, er þeir hafa setið þrjú ár í stjórn. 

Kosning fer fram skriflega. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazl 

undan kosningu, nema lögmæt forföll hamli eða hann hafi verið þrjú ár í ÓF 
   

  

5. gr. 

Stjórnin hefir á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún ræður 

mann (eða menn) til þess að gæta klaksins og til þess að veiða klaksilung og semur 

um þóknun og aðra skilmála, sem þar að lúta. 

Formaður er fulltrúi félagsins og framkvæmdarstjóri, og hefir yfirumsjón með 

öllum störfum þess og fjárreiðum. Hann boðar og til funda allra í samráði við með- 

stjórnarmenn sina og styrir fundum. 

Stjórnin er ólauntið. 

Á félagsfundum ræður afl atkvæða úrslitum, nema um breytingar á samþykkt- 

um félagsins. Ef jöfn eru atkvæði ræður atkvæði formanns úrslitum. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í júnímánuði ár hvert. Skal hann boðaður með tveggja 

vikna fyrirvara, og skal fundarefnis getið í fundarboði. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur 

fram tillögur um starfsemi þess á yfirstandandi ári ásamt áætlun um kostnað. 

Þá leggur hún og fram endurskoðaða reikninga félagsins til úrskurðar fund- 

arins. 

Kosinn skal og maður í stjórnina og tveir endurskoðendur til eins árs. 

Til þess að breyta samþykktum félagsins barl samþykki tveggja þriðju félags- 

manna og til félagsslita tveggja þriðju akvæðisbærra félagsmanna. 

7. gr. 

Kostnaður við félagsstarfsemina jafnast niður á félagsmenn að hlutfalli eftir 

löggiltri gjaldskrá og öðlast hún gildi ef tveir þriðju allra félagsmanna samþykkja 

hana 

8. gr. 

Stjórn félagsins boðar aukafundi þegar henni þy 

at 

kir åstæda til, eða helmingur 

félagsmanna óskar þess, og skal fundarefni tilgreint í fundarboði. 

9 Er 9. gr. 

Reikningsár er almanaksárið. 

10. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum, allt að 1000 kr., er renna í sýslusjóð. 

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

lax- og silungsveiði, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytið, 22. september 1938. 

Hermann Jónasson. 
Páll Pálmason.
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109 GJALDSKRÁ 
22. sept. 

Fiskræktarfélags Þingvallavatns. 

    

Mjoanes esse. 12,0% 3,9 % 
Þingvellir ............... 7,5 4,5 
Skógarkot ............... 4,0— eiðar 4,5— Kárastaðir ...........1... 6,0 Ulfljótsvain .............. 3,5 
Nesjavellir .............. 7,0 Villingavatn ............… 3,5— 
Olfusvatn 2... 5,0— AÅrnarfell ................ 5,0— 
Midfell 00... 5,0— Vatnskot 20... 5,0 
Skálabrekka ............. 4,5 Krøkur sees. 3,5 
Hagavik 2... 1,5 Sandey Ll . 2,5 
NeSJar ð,ð Brúsastaðir 3,5— 

100,0% 
Gjaldskrá þessi gildir til næstu 5 ára. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 23. júní 1939, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22, september 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

110 Staðfesting konungs á ski Ári ssskrá fyrir „Minningarsjóð Jóns Baldvinssonar 27. sept. forseta“, útgefin á venjulegan hátt ad manc lat um af dóms- og kirkjumálaráðherra 27. 
september 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð Jóns Baldvinssonar forseta. 

1. gr. 
Alþýðuflokkurinn hefir stofnað sjóð, sem nefnist „Minningarsjóður Jóns Bald- 

vinssonar forseta“. 
Stofnfé sjóðsins eru framlög að upphæð kr. 1000.00 frá Hinu íslenzka prentara- 

félagi, frá verkakvennafé laginu Framsókn kr. 560.00 og frá Bókbindarafélagi Reykja- víkur kr. 100.00, samtals kr. 1600.00. 
Sjóðinn skal ávaxta í Útvegsbanka Íslands h.f. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja unga og efnilega Alþýðuflokksmenn og konur til utanfarar, sérstaklega Norðurlanda, til náms þess, sem má verða alþýðuhreyfing- unni og jafnaðarstefnunni á Íslandi til eflingar.



197 1938 

3. gr. 110 
Sjóðnum skal aflað tekna með frjálsum framlögum einstaklinga og félaga, sölu 27. sept. 

1 

minningarspjalda og á hvern þann hátt, sem stjórn sjóðsins telur heppilegt og við- 

  

eigandi. 
4. 81 

Tekjum sjóðsins skal ráðstafað þannig:    
a. Allar beinar tekjur skulu lagðar í sjóð til ávöxtunar. 

b. Allir vextir sjóðsins skulu varðveittir með sjóðnum, þar til hann er orðinn kr. 

10000.00 tíu þúsund krónur —, en þá má verja öllum vöstunum samkv. 2. gr., 

    

   
ef stjórn sjóðsins telur það heppilegt. 

Stjórn sjóðsins skipa þessir menn: 

Forseti Alþýðuflokksins. 
Baldvin Jónsson lögfr., meðan hans nýtur við. Eftir 

Alþýðuflokksins mann í hans stað. 

Formaður Hins íslengka prentaraté 

Formaður Alþýyðuflokksfélass Reyk 

Forseti Alþyðuflokksins er formaðu 

fundum stjórnarinnar, ræður hans atkvæt 

þa
n 

hans tíma ákveður stjórn 1 
i Ko

 

la gs. 

javíkur. 

s jóðstj jórnarinnar og, ef atkvæði eru jöfn á 

es
 

  

sn
 

   

  

6. gr 

Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók, færa í hana skipulagsskrána, styrkveitingar 

úr sjóðnum og annað, er varðar hag og rekstur sjóðsins. 

Reikningsár sjóðsins er alma 

Endurskoðendur Alþýðuflokksi    sjóðsins. 

8 ør 8. gr. 

Leita skal konungsstadfestingar å skipulagsskrå bessari, 

Stadfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Forlagsboghandler Dr. phil. h. e. 111 

Ejnar Munksgaards Stiftelse ” ; Fakultet ved Islands 28. sept. 

Universitet í R :efin á vel „san háit ad mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðberra 28. september 

Skipulagsskráin er þannig: 

  

evkjavík“ ú 

  

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Forlagsboghandler, Dr. phil. h. ce. Ejnar Munksgaards Stiftelse til Fordel 

kult I 

  

for Det filosofiske Í 

  

Sjóðurinn skal bera '. phil. h. e. Ejnar Munksgaards 

Stiftelse til Fordel for det 1 ds Universitet i Reykjavik" 

  

„cg sl <rónur 10000.00, skal fyrir Þegar sjóðurinn er slofnaður er ( 
heimilt að nota til 

| l 
höfuðstólinn kaupa dönsk skuldabréf, 
ávöxtunar ómyndugra fjár. 

   hverjum tíma er
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Eignir sjóðsins skulu hljóða á nafn sjóðsins, og skal eftir því sem við verður 

komið vera skráð á þær, að þær séu hans eign, og skal auk þess á þær skráð við- 
eigandi afhendingarbann. 

3. gr. 
Skuldabréfaeign stofnunarinnar skal fyrir milligöngu sendiherra Íslands í 

Kaupmannahöfn vera komið fyrir í umboðsdeild „Bikuben“, og skal hún hafa um- 
sjón hennar. 

Ársvextina skal greiða rektor háskóla Íslands, og skal þeim varið svo sem í 

ð. gr. segir. 

Á 

4. gr. 

Vöxtum sjóðsins skal ráðstafað af nefnd þriggja háskólakennara í íslenzkri 

tungu og bókmenntum og sögu við heimspekisdeild háskólans í Reykjavík. Nefndin 

skal kosin af deildinni ásamt rektor háskólans. Kosning fer fram þriðja hvert ár. 
Endurkosning er heimil. 

Nefnd sú, er ræðir í 4. gr., skal árlega mega ráðstafa %o vaxtaupphæðar þeirrar, 
sem umboðsdeild „Bikuben“ hefir greitt rektor háskólans. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

Tíundi bluti så, sem eftir er, leggst við höfuðstólinn, og skal með hann farið 
samkvæmt reglunum í 1. og 2. málsgrein 2. greinar, en þó aðeins þar til höfuðstóll- 

alls er orðinn krónur 100000.00, en eftir það má greiða út alla vaxtaupphæðina. 

Nú eru skuldabréf, sem eru eign sjóðsins, dregin út til greiðslu, og skal þá 

andvirði þeirra varið eins og segir í 2. gr. 

Sama gildir um sérhverja aukningu á eigum sjóðsins, og skal slík aukning 
skráð á skipulagsskrána. 

6. gr 

Er úthluta skal vextaupphæðinni, sker nefnd sú, er um ræðir í 4. gr., úr bvi, 

hvort hana skuli hljóta einn eða fleiri styrkþegar. 

Upphæðinni skal ei nkanlega varið til þess að vinna år eda gefa ut fornislenzk 

i utgåf gt gildi, eða til þess að vinna úr eða gefa út rit um 

þessi efni li nnsóknir íslenzkr: a fornmennta) eða til ferðastyrkja handa Íslenzkum 

fræðimönnum eða stúdentum til málfræðilegra, bókmenntalegra eða sagnfræðilegra 

  

rannsókna í dönskum söfnum. 

7. g 

Styrkbegi hlytur styrkinn sem séreigi ; eigi må framselja hann eda ved- 

setja, eigi må heldur kyrsetja hann eda gera i honum fjárnám eða aðra aðfarar- 

gerd. 

  

$. gr. 

a rétt til styrks år sjodnum ad dåmstålamåli, heldur sker nefnd 

í. gr. úr því, og er það fullnaðarúrskurður. sú, er g 

  

9. gr. 
Á hverju ári skal „Bikuben“ gera reikningsskil fyrir eignum sjóðsins. 
Nefndin gerir einnig á hverju ári reikningsskil um bað, hvernig vaxtaupphæð- 

inni hefir verið varið og úthlutað. 

Reikningsárið er almanaksárið. 

Áður en 3 mánuðir séu liðnir frá því að almanaksárið er útrunnið, skulu reikn- 

ingar þessir fengnir í hendur endurskoðunarnefnd, sem gengur úr skugga um, að 

eignirnar séu til og úrskurðar reikningana. 
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Í endurskoðunarnefndinni eru 2 menn, og skal annar þeirra vera sá maður, 111 

sem á hverjum tíma er sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn. Hinn nefndarmaður- 28. sept. 

inn skal kosinn, og gerir bókaútgefandi Ejnar Munksgaard það, meðan hann Hfir. 

A3 sjóðsstofnanda látnum skal hinn maðurinn kosinn af nefnd þeirri, er um ræðir 

í 4. gr 

Sá maður endurskoðunarnefndarinnar, sem kosinn er, skal kosinn til 3 ára í 

senn. Heimil er endurkosning. 

    

10. gr. 

Skyldi svo fara, að heimspekideild Háskóla Íslands hætti störfum, eru framan- 

greindar reglur í gildi eftir sem áður þó svo, að vaxtaupphæðir, sem enn ekki 

hefir verið úthlutað, skulu afhentar stjórnarnefnd Árna Magnússonar sjóðsins við 

háskóla Kaupmannahafnar, og kemur stjórnarnefnd sú í stað nefndar þeirrar, sem 

um ræðir í 4. gr. 
Reglur þær, sem getur í 2. málsgr. 3. gr. eru í gildi eftir sem áður, þó svo að 

formaður stjórnarnefndarinnar kemur í stað rektors við háskóla Íslands.      

  
Ef svo kynni að fara, koma danskir vísindamenn til greina við styrkveitingu 

úr sjóðnum til jafns við íslenzka, með skilyrðum þeim, sem tillekin eru í 6. gr. 

Kaupmannahöfn, hinn 23. maí 1938. 

Ejnar Munksgaard. 

  

„Námssjóð J. C, Möller frá 6. októ- 112 

ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 28. sept. 

  

ber 1938“ ,„ útgefin á venjulegan 

28. september 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Námssjóð J. C. Möller frá 6. október 1938. 

Nafn sjóðsins er „Námssjóður J. GC. Möllers frá 6. október 1998“. 

Heimili sjóðsins er Revkjavík. 

      

      

Höfuðstóll sjóðsins, sem aldrei 

tíu þúsund krónur í bréfum veðdei 

ofnu n hans kr. 10000.00 

Int skal vera 

åvaxta og vardveita eftir somu reglum, ser 

Hagnað allan, sem verða kann við útd 

stólinn. 

Fé eða verðmæti sjóðsins, sem al á nafn sjóðsins, ber að 

um fé ómyndu 

átt skuldabréfa, ber að leggja við höluð- 

  

  

1 
nauðsynlegum stjórnarkostnaði, úthluta 

einu sinni á ári til eins e ja efnilegra íslenzkra stúdenta, sem stunda nám, 

eða ætla sér að stunda nám Í einbverjum af um teknisku háskólum á Norðurlönd- 

um, þó sérstaklega til þeirra, sem stunda, eða á sér að stunda nám í rafmagns- 

fræði, og þá einkum til þeirra, er stunda eða ætla sér að stunda nám í Den tekniske 

Höjskole í Kaupmannahöfn. 

Árlegum vöxtum skal, að frádr 

  

    {         

Ef að eitt eða fleiri ár líða, án þess að stjórn sjóðsins telji nokkurn umsækj- 

and: hæfan til styrks, þá skulu vextirnir á því tímabili leggjast við höfuðstólinn.
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112 4. gr. 
28. sept. Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, einn valinn af stjórn Verkfr æðingafélags Ís- 

lands, annar af kennslumálaráðuneytinu, en þann þriðja tilnefnir stofnandi sjóðs- 
ins, á meðan hann lifir og óskar að nota sér þann rétt, en eftir það sendiherra 
Íslands eða sá fulltrúi Íslands í í Kaupmannahöfn, er fer með málefni landsins þar. 

Sá, sem tilnefndur er af stjórn Verkfræðingafélags Íslands, er formaður sjóðs- 
stjórnarinnar. 

ð. gr. 
Stjórnin skal hafa nákvæmt bókhald yfir tekjur og gjöld sjóðsins. Reikn- 

ingsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir og úr- 
skurðaðir af kennslumálaráðuneytinu. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins ákveður hvenær úthlutun styrkja fer fram og með hvaða hætti 
úthlutunin skuli auglýsi. 

7. gr. 
Leita skal konungsstaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

113 staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Haralds prófessors 
8. okt. Níelssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 

herra 8. október 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Haralds prófessors Níelssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Haralds prófessors Níelssonar, og er hann 

stofnaður til minningar um Harald prófessor Níelsson á 10 ára dánardegi hans, 
hinn 11. marz 1938. Sjóðurinn var stofnaður af Háskóla Íslands, en aukinn með 
gjöfum vina og aðdáenda Haralds Níelssonar. 

  

Sjóðurinn er eign Háskóla Íslands og "undir stjórn háskólaráðs. 

Höfuðstóll sjóðsins, sem aldrei má skerða, skal ávaxta sem tryggilegast, með 

Íyrir bankavaxtabréf veðdeildar Landsbanka Íslands eða    
4. gr. 

Reikninga sj ins skal gera eftir hver áramót, og skal endurskoða þá með 
sama hætti sem reikninga annara sjóða háskólans og birta í Árbók háskólans. nn $ 

   

    

5. gr. 

Af vöxtum eða öðrum arði af eignum sjóðsins skal jafnan ár hvert leggja að 

minnsta kosti einn fimmta hluta við höfuðstól hans. Afganginum skal eftir nánari 
ákvörðun háskólaráðs varið til þess að bjóða erlendum eða innlendum fræðimönn-
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um að flytja eitt eða fleiri erindi við háskólann og til útgáfu erinda þeirra á prenti. 113 

Skulu erindin gefin út jafnóðum á íslenzku og, ef ástæða þykir til, einnig á ein- 8. okt. 

hverju erlendu máti, og skal það ritsafn bera nafn Haralds Níelssonar. Að jafnaði 

skal reynt að bjóða einum fyrirlesara á hverju ári, en þó er háskólaráði heimilt að 

láta fyrirlestrabald falla niður eitt eða fleiri ár í senn, ef efnahagur sjóðsins eða 

aðrar ástæður mæla með því, og má þá leggja saman tekjur fleiri ára til þess að 

kosta einn fyrirlesara. 

  

6. gr. 
cipulagsskrá þessari og birta hana í Árbók 

  

Leita skal staðfestingar konungs á 

háskólans. 

AUGLÝSING 114 
20. okt. 

um breyting å reglugerd nr. 32 27. april 1938, um studning til bænda, 

tjón hafa beðið af völdum mæðiveikinnar. 

Aftan við 5. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar komi nýr málsliður svo hljóðandi: 

Þó skal þeim bændum, sem ekki hafa getað unnið fyrir úthlutuðum jarðabóta- 

styrk á árinu 1938, heimilt að vinna fyrir honum á árinu 1939 til viðbótar þeim styrk, 

sem þeim kann að verða úthlutað á því ári. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 25 13. janúar 1938, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eig: 

að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 20. október 1938. 

Skúli Guðmundsson 
Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 115 
25. okt. 

  

um breyting á reglugerð nr. 61 14. júní 1933, um raforkuvirki. 

1. gr. 

a-liður 74. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Leið loftlínu skal valin þannig, að þveranir vega, síma eða annara loftlína verði 

sem fæstar og, að þverunarhorn séu sem stærst. 

2. gr. 

85. gr. reglugerðarinnar breytist sem I! 
a-liður orðist þannig: 

Taugar þeirra lína, sem þverast, mega ekki vera festar á sömu stöng. 

c-liður orðist þannig: 

Forðast skal bugður á lágspennulottlínu við þverun, ef unnt er, enda skal, 

bugða er, vera tryggt. að vírar lágspennulottlínu geti eigi lagst á símavíra við það að 

kúla fer af krók eða benzli vírs losna e. þvl. 

e-liður orðist þannig: 

Þar sem línurnar þverast skulu gerðar á lágspennulinunni eftirfarandi varúð- 

arráðstafanir, eftir því hvor við á eða henta þykir, til hlífðar símalínunum: 

hér segir: 

26
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115 1. Lágspennulína sé lögð falltraustri lagningu (sbr. 94. gr.) á Þverunarhafi og má 
25. okt. lóðrétt fjarlægð milli símavíra og lágspennutaugar þá hvergi vera minni en 

1,5 m. 

2. Lágspennulínan sé úr viðurkenndum útieinangruðum margþættum vir 10 mm? 
gildum að minnsta kosti. Þverunarhafið sé ekki yfir 25 m. og lóðrétt fjarlægð 
milli símataugar og lágspennutaugar má hvergi vera minni en % hluti fjar- 
lægðarinnar frá Þverunarstaðnum til næsta festipunkts lágspennutaugarinnar 
eða næsta festipunkts símataugarinnar, eftir því hvor er fjær. Hún má þó ekki 
vera minni en 0,5 m. og hún þarf eigi að vera meiri en 2 m. 
f-liður falli burt. 
g-liður verði f-liður og orðist þannig: 
Skemmsta lárétt fjarlægð frá stöng lágspennulínunnar, stagi og þess konar, til 

símavírs, skal vera að minnsta kosti %> hluti bilsins á milli stangarinnar og næstu 
stangar símalínunnar. Hún má þó ekki vera minni en 0.5 m. og hún þarf eigi að vera 
meiri en 1,5 m. 

3. gr 3. gr. 
Aftan við b-lid 89. gr. reglugerdarinnar bætist eftirfarandi lidur, sem verdur 

c-lidur: 

Þar sem heimtaugar að húsum liggja nálægt hvor annari og sérstaklega er 
örðugt að fullnægja ákvæðum b-liðar, má enn minnka bilið niður úr ofangreindu, 
ef auk þess er gætt eftirfarandi ákvæða: 

1. Heimtaugar séu úr viðurkenndum útieinangruðum margþættum vír að minnsta 
kosti 10 mm? gildum. 

2. Haf sé ekki yfir 25 m. 
3. Bilið milli símavirs og lásspennutaugar sé hvergi minna en % hluti fjarlægð- 

árinnar frá mælistað bilsins til næsta festipunkts símataugasinnur, eftir því 
hvor er fjær. Það má þó ekki vera minna en 0,8 m. og það þarf eigi að vera 
meira en 2 m. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 83 23. júní 1932, um raf- 
yrkuvirki. Öðlast hún þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 25. október 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarssor: 

116 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Lögreglusjóð Reykjavíkur“ útgefin 
26. okt. á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 26. október 1938. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Lögreglusjóð Reykjavíkur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Lögreglusjóður Reykjavíkur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af andvirði fundinna fjármuna, sem eigandi hefir ekki 

gefið sig fram að, samkvæmt opnu kansellibréfi 8. júní 1811. Upphæð sjóðsins er 
núkr...........



t 
= 

an 
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3. gr. 116 

Tekjur sjóðsins eru þessar: 26. okt. 

Andvirði fundinna fjármuna, samkvæmt opnu kansellibréfi 8. júní 1811. 

Sektir, sem gerðar eru á hendur lögregluþjónum í starfa sínum samkvæmt þar 

um settum reglum. 

Tillög lögregluþjóna, eins og þau verða ákveðin af félagsskap lögregluþjóna. 

Vextir. 
Gjafir og aðrar tekjur, sem sjóðnum kunna að áskotnast. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styðja allskonar menningarstarfsemi og félagslíf inn- 

lögreglunnar í Reykjavík með fjí urstyrkjum. 

Meðal þess. sem ætlast er til að sjodurinn styrki, skal betta sérstaklega talið: 

Íþróttastarfsemi innan lögreglunnar. 

Hljómlistalíf innan lögreglunnar og önnur skemmtistarfsemi. 

Hópferðir lögregluþjóna og útilíf meðal þeirra. 

Félagsherbergi og samkomustaður fyrir lögregluna. 

Útgáfur rita um lögreglumálefni. 
Námsferðir einstakra lögregluþjóna. 

Starfsemi, er miðar að því, að skýra fyrir almenningi störf lögreglunnar og 

aðstöðu og efla samvinnu milli lögreglunnar og almennings. 

5. gr. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík skal hafa vörziu sjóðsins, annast ávöxtun hans, 

reikningshald og innheimtur hans vegna. Ber honum að færa bók yfir eignir sjóðs- 

ins, tekjur hans og gjöld og færa í hana ársreikning sjóðsins. 

er 

6. gr. 

Félagsskapur lögregluþjóna í Reykjavík skal kjósa þriggja manna sjóðsnefnd, 

" ákveði fjárveiting: ir úr sjóðnum og ii að því að afla honum tekna. Nefndin 

skal kosin í janúarmánuði til 1 árs í senn. Til fundarins skal boða með tveggja sólar- 
rr 

hringa fyrirvara og nefndarkosningar valið í fundarboði. Til þess að nefndarkosn- 

ing sé lögleg skulu að minnsta kosti helmingur starfandi lögregluþjóna vera mættir 

á fundi. 
Nefndin skal halda gerðabók, og færa í hana skipulagsskrána, umsóknir um 

styrk, styrkveitingar og ástæðu fyrir þeim, samþykktir nefndarinnar og annað, er 

rarðar hag og rekstur sjóðsins. 

FF” « 7. gr. 

Núverandi eign sjóðsins leggst í fastasjóð. Í fastasjóð skal renna Y%3 — einn 

þriðji — hluti allra árstekna sjóðsins, enda sé ekki öðruvísi fyrir mælt af gefend- 

um. Vextir af fastasjóði leggjast við hann. 

8. gr. 

2/7 tveir þriðju — hlutar tekna sjóðsins, annara en vaxta af fastasjóði, er 5 bridj j jóði, 
starfsfé hans, sem veita má árlega úr honum í samræmi við 4. gr. Nú er árlegu 

starfsfé sjóðsins ekki öllu eytt á því ári, og ákveður þá sjóðsnefnd, hvort það, sem 

umfram er, skuli renna í fastasjóð, eða lagt við starfsfé næsta árs. 

9. gr. 

Úr fastasjóði má ekki veita fé fyr en hann er orðinn kr. 50000 — fimmtíu þús- 

und — krónur. Úr honum skal einungis veitt til stærri framkvæmda, er hið árlega
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116 starfsfé sjóðsins stendur ekki undir, svo 

26. okt. valla og þess háttar. - 
Fjárveitingar 

kr. 50000, sé 
veitingar 

sem til byggingar félagsbústaða, 

úr fastasjóði meg: 

óskertur. 

úr fastasjóði. 

íþrótta- 

aldrei nema meiru en það, að höfuðstóllinn, 
Sjóðsnefnd skal leita samþykkis lögreglustjóra um fjár- 

10. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í íslenzkum rikisskuldabréfum bankavaxtabréfum, 

ræktunarsjóðsbréfum, eða sparisjóði, sem nýtur ábyrgðar ríkisins eða á annan eigi 
ótryggari hátt. 

Þó má lögreglustjóri veita lán úr sjóðnum til fyrirtækja, er félagsskapur lög- 
regluþjóna kann að gangast fyrir, að stofnuð sé í samræmi við 4. gr, enda séu Örugg 
veð fyrir og lánveitingir samþykkt af sjóðsnefnd. 

Reikning 

  

ll. gr. 
jóðsins skal gera árlega og leggja fram á fundi í fél 

Skal hann borinn undir atkvæði til sc imþykktar 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Tveir 

sama fundi og sjóðstjórn, til eins árs í senn 

  

agi lögregluþjóna. 

endurskoðendur skulu kosnir á c 

19. gr. 

Leita skal staðfestingar konung ings á skipulagsskrá þessari. 
Skipulagsskrá þessi er sett samráði við stjórn Lögreglufélass Reykjavíkur. 

117 

22. nóv. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Reykjavík 

1. gr. 
Til bæjarsjóðs Reykjavíkur skal greiða fasleignaskatt samkv. lögum nr. 69 31. 

desember 1937, af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur eftir þeim 
reglum, sem hér fara á eftir. 

2. 
Árlega skal 

   

    

gr 
greiða fasteignaskatt 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum 1% 
2. húseignum og öðrum mannvirkjúm „........... 1— 
3. túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og löndum 0,5— 

3. gr. 
Skattinn skal reikna af he 

fram er, skal sleppa, og nåi f 

skattur. 

eilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem um- 
asteignamatsvirðing eignar ekki 100 kr. greiðist enginn 

(eð r. gt 

4. Cc 

Eigandi fasteignar greidir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 
samningsbundin jarð arafnot sé að ræða. Þá greiðir ábúandi eða leigjandi skattinn 

Gjalddagi fa 
5. gr. 

isteignaskatts samkv. regli uger d bessari er 2. 
sinni 2. janúar 1939, og ber að greiða skattin 

Janúar ár hvert, í fyrsta 
1 hjá bæjargjaldkera.
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6. gr. 117 

Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur 2 mánuðum eftir gjalddaga, skal greiða 22. nóv. 

sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkv. 30. gr. laga nr. 106 23. júní 1936. 

7. gr. 

Undanþegnar fasteignaskatti samkv. reglugerð þessari eru allar fasteignir bæjar- 

sjóðs Reykjavíkur aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 

Ennfremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki eru 

leigð út til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og hús 

annara ríkja, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milli- 

ríkjaerindum. Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem eru til 

opinberra þarfa. 
Ef ágreiningur verður um skattskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en heimilt er 

aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 

Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal 

ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, er á 

eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami for- 

gangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 

Fasteignaskatt og dráttarvöxtu má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar hefir samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 31. desember 1937 til að öðlast 
gildi Í. janúar 1939, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. nóvember 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 118 
, vr sr ss 24. nóv. 

um blöndun á íslenzku smjöri í smjörlíki. 

Samkvæmt reglum frá 26. september 1935, um blöndun á íslenzku smjöri í smjör- 
líki, skal frá 1. desember þ. á. allt smjörlíki, sem framleitt er hér á landi, innihalda 

5% af íslenzku smjöri, svo og erlent smjörlíki, sem flutt kann að verða til landsins. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing frá 27. október 1937, um afnám blöndunar 

smjörs í smjörlíki. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. nóvember 1988. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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119 AUGLÝSING 
25. nóv. 

ner um adflutningsgjald af kassaefni um fisk til utflutnings. 

Hér med auglysist, að ráðuneytið hefir ákveðið að nota heimild 22. gr. XII. fjár- 
laga fyrir árið 1939 og innheimta frá þessum tíma til ársloka 1939 aðflutningsgjöld af 
efni Í kassa utan 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 lengd- 
ir. Jafnframt verður endurgreiddur mismunur á aðfluin ingsgjöldum, sem innheimt 
hafa verið af slíkum kassaefnum á þessu ári, og aðflutning gsgjöldum, sem innheimt 
hefðu verið af kassaefnum, ef þau hefðu verið reiknuð sem um almennan trjávið 
hefði verið að ræða. 

Þetta er hér með birt almenningi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. nóvember 1938. 

F.h.r. 

Jón Guðmundsson. — |. 
Einar Bjarnason. 

120 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Vegasjóð Fellahrepps, útgefin á 
26. nóv. Venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 26. nóvember 1938. 

Skipulagsskráin er þannig 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Vegasjóð Fellahrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Vegasjóður Fellahrepps“ og er stofnaður með kr. 2000 af 

andvirði seldra tófuyrðlinga árið 1929. 

9 

Hlutverk sjóðsins skal vera það, að hjálpa til að leggja veg 1 færa bifreiðum um 
Fellahrepp og viðhalda þeim eftir því, sem tekjur hans leyfa. Framlög úr sjóðn- 

um til vegabóta, móti framlagi sýslu- eða ríkissjóðs, gangi fyrir framlagi hreppsbúa. 

>:
 
UA
 r. 

alp 

3. % 
Sjóðinn má auka með gjöfum, áheitum og fleiru. 

Å gø í. ST. 

Nú þegar má verja hálfum vöxtum sjóðsins í þágu veganna, en þegar vextirnir 

eru orðnir kr. 300.00, má verja % vaxtanna til veganna. Hinn hluti vaxtanna og 

aðrar tekjur sjóðsins, skulu ávallt leggjast við höfuðstólinn. 

5, gr. 
Sveitarstjórn Fellahrepps skal annast ávöxtun vegasjóðsins, reikningshald hans 

og bera ábyrgð á honum eins og öðrum eignum hreppsins. Stjórn sjóðsins ber að 

sjá um, að fé sjóðsins sé ávallt á tryggum stað, svo sem í Landsbanka Íslands, banka- Jo
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vaxtabréfum, jarðræktarbréfum, eða á öðrum jafn tryggum stað, að dómi sýslu- 120 

nefndar Norður-Múlasýslu. Ber sjóðstjórnum að færa sérstaka bók yfir tekjur, gjöld 26. nóv. 

og eignir sjóðsins, og færa í hana ársreikning hans. Skal sjóðstjórnin halda reikn- 

ingshaldi sjóðsins aðskildu frá reikningum hreppsins. 

6. gr. 

Ársreikningur sjóðsins skal sendur endurskoðanda sveitarsjóðsreikninganna 

til endurskoðunar, ásamt hreppsreikningi, og síðan sýslunefnd Norður-Múlasýslu 

til samþykktar og birtingar í sýslufundargerðinni. ieikningsár sjóðsins skal vera 

almanaksárið. 
7. gr. 

Sjóðstjórnin haldi sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn og færi í hana skipulags- 

skrána, tillögur sjóðstjórnar um framlög úr sjóðnum, samþykktir hreppsfunda og 

annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

8. gr. 

Eigi má veita framlög úr sjóðnum til vegabóta í hreppnum, nema tillögur þar 

um, hvort heldur frá sjóðstjórn eða öðrum, hafi verið bornar upp á almennum 

lögmætum hreppsfundi og samþykktar þar. 

9. gr. 

Til breytinga á skipulagsskrá þessari þarf samþykki lögmæts hreppsfundar 

Fellahrepps, sýslunefndar Norður-Múlasýslu og konungsstaðfestingu. 

Sjóðinn má leggja niður, að fengnu samþykki hreppsfundar Fellshrepps, sýslu- 

nefndar Norður-Múlasýslu og stjórnarráðsins. 

10. gr. 

Leita skal samþykkis sýslunefndar Norður-Múlasýslu á skipulagsskrá þessari, 

og konungsstaðfestingar á henni. 

Þannig samþykkt á almennum hreppsfundi 14. apríl árið 1936. 

Í HREPPSNEFND FELLAHREPPS 

Einar Einarsson. Hallgrímur Ólafsson. Gunnlaugur Eiríksson. 

Þannig samþykkt á sýslufundi Norður-Múlasýslu, 27. mai 1937. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

AUGLÝSING 121 
. 28. nóv. 

um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðunevtisins samþykkt um breytingu á 

á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík nr. 2 7. jan. 1930. 

Samkvæmt lögum nr. Í 13. jan. 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919 og lög nr. 88 

11. júní 1938, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eftir- 

rituð 

SAMÞYKKT 

um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík. 

Í. gr. 

Á eftir „ósæmilegum orðum“ í 2. málslið Í. mgr. 7. greinar komi: vera áber- 

andi ölvaður. 
2. mgr. falli burtu.
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2. gr. 
Í stað 1. mgr. 12. greinar komi: 

Enga atvinnu má reka á almannafæri, þar sem það tálmar umferðinni. Utan 
sölubúða er sala á hvers konar varningi bönnuð með þeim undanþágum, sem tald- 
ar eru í þessari grein. 

Íslenzkar afur ðir, aðrar en fisk, getur bæjarráð, að fengnu áliti heilbrigðisnefnd- 
ar, heimilað að selja á torgum og öðrum stöðum, enda séu fyrirmæli um verzlunar- 
leyfi og önnur ákvæði laga ekki Því til fyrirstöðu, að slík leyfi séu veitt. Skal leyfi 
bæjarráðs bundið við ákveðnar teg sundir afurða, og er þvi heimilt að setja fyrir 
leyfinu þau skilyrði, er það telur nauðsynlegt, vegna hreinlætis og annars. 

Um sölu á fiski eru settar sérstakar reglur. 
Blöð og bæklinga er heimilt að selja á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má 

selja á almannafæri aðgöngumiða að útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu 
skylt að dómi lögreglustjóra. 

3. gr. 
Á eftir orðinu „bifreiðar“ í 16. gr. komi: reiðhjól. 

Aftan við 1. málslið 17. gr. komi: 

Leyfi byggingarnefndar þarf til þess að setja upp föst auglýsingaspjöld, eða aðrar 
varanlegar auglýsingar, svo sem ljósaauglysingar og ljósaskreytingar, sem snúa 
að almannafæri eða sjást þaðan. 

. gr. 
Vid 18. gr. bætist: i 
Gluggabvott må ekki framkvæma sidar en kl. 10 årdegis og ekki nema i frost- 

lausu veðri, ef þvotturinn veldur rennsli á gangstétt eða götu eða getur valdið trufl- 

un á umferð á annan hátt. Í götubrunna og göluræsi má ekki hella gólfskolpi né 
öðrum óhreinindum, sem saurg ga götuna. 

6. gr. 
19. gr. orðist þannig: 

Unglingum innan 16 ára er óheimill aðgangur að almennum knattborðsstofum, 

dansstöðum og öldrvkkjustofum. Þeim er óheimill aðgangur að almennum kaffi- 
stofum eftir kl. 20, nema í fylgd með fullorenunm, s sem bera ábyrgð á þeim. Eigend- 
um og umsjónarmönnum þessara stofnana ber að sjá um, að unglingar fái þar ekki 
aðgang né hafist þar við. 

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20 á tíma- 
bilinu frá 1. október til í. maí og ekki seinna en kl. 22 frá 1. maí til 1. október, 
nema í fylgd með fullorðnum. 

Börn frá 12—14 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 22 á tímabilinu 
frá 1. október til 1. maí og ekki seinna en kl. 23 frá 1. maí til 1. október, nema í fylgd 
með fullorðnum. 

Foreldrar og húsbændur barnanna skulu, að viðlögðum sektum, sjá um að 
kvæðum þessum sé framfylgt. 

7. gr. 
í stað orðanna „boðum eða bendingum“ í 2. málslið í. mgr. 98. greinar komi: 

boðum, bendingum eða umferðarmerkjum. 

Aftan við 1. mgr. 28. gr. komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Lögreglustjóri ákveður gerð umferðarmerkja, hvernig þeim skuli komið fyrir 

og þýðingu þeirra. Skal lögreglustjóri gefa út nauðsynlegar skýringar á umferðar- 
merkjum, og skulu þær birtar í Lögbirtingablaðinu, en auglýsingu þeirra að öðru 
leyti hagar hann eftir því, sem hann telur þörf.
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8. gr. 

Å eftir „gangandi mönnum“ í 1. málslið 29. gr. komi: og mega menn ekki halda 

þar kyrru fyrir eða staðnæmst þar til hafra svo truflun valdi. 

Aftan við greinina bætist: 

Ef fótgangandi vegfarendur fara yfir götuna, skulu þeir fara beina stefnu yfir 

þvera götuna, og yfir gatnamót er bannað að ganga á ská milli horna. Þar sem gang- 

brautir eru markaðar yfir götur við gatnamót eða annarsstaðar, er fólgangandi veg- 

farendum skylt að fara eftir þeim innan markalína þeirra, Vegfarendum er óheim- 

ilt að láta fyrir berast á götum eða stígum, lengur en nauðsyn krefur til þess að 

komast leiðar sinnar. Gildir þetta jafnt þótt umferð sé engin samtímis á sama eða 

nærliggjandi svæði. 

Við gangbrautir skulu Þbifreiðastjórar, hjólreiðamenn og aðrir ökumenn gæta 

sérstakrar varkárni og nærgætni. Skulu þeir nema staðar við gangbrautir, ef veg- 

farandi er þar á ferð fr: amundan ökutækinu eða á leið í veg fyrir það. Ennfremur 

skulu ökumenn nema staðar vid gangbr: autir, ef veg ari bíður sýnilega færis 

að komast yfir götu eða er í þann veginn að far: a út á gangbraut. Þegar Ökumenn af 

þessum ástæðum hafa numið staðar, skulu þeir bíða unz hinir fótgangandi veglar- 

endur eru komnir leiðar sinnar. Fótgangandi vegfarendur eru og skyldir til að 

gæta almennrar varkárni, er þeir leggja leið sína út á gangbr: autir. Sérstaklega 

skulu þeir gæta þess, að ökutæki sem nå algast, hafi nægan tima og svigrúm til þess 

að nema staðar utan markalinu gangbrautarinnar, ef þess er þörf. 

Bannað er að stöðva ökutæki á gangbrautum eða þannig, að nokkur hluti þess 

taki inn yfir gangbraut, nema nauðsyn beri til, svo sem til að forðast árekstur eða 

annað slys. 

  

9. gr. 

2. mgr. 36. gr. orðist þannig: 

Bifreiðastjórar, sem aka bifreið, er ekki hefir umgetin tæki, svo og vagnstjórau 

ríðandi menn og hjólreiðarmenn, skulu gefa merki, er þeir breyta stefnu, nema staðar 

eða draga verulega úr ferð. Skulu bifreiðastjórar rétta þá hönd sína, sem nær er 

miðju bifreiðarinnar, til hægri eða vinstri, eftir því til hvorrar handar þeir ætla 

að beygja, og með því að rétta sömu hönd beint upp, ef beir draga úr ferð eða stöðva. 

Aðrir ökumenn, ríðandi menn og hjólreiðamenn, skulu gefa þessi merki með því 

að rétta út hægri eða vinstri hönd eftir því til no handar þeir ætla að beygja, 

  

    

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

það. 

10. gr. 

40. gr. orðist svo: 

Þegar talað er um Þifreið í þessari samþykkt, er átt við ökutæki, sem samkvænt 

gildandi lögum á hverjum tíma telst til bifreiða. 

il. gr. 

Í upphafi 41. gr. komi ný mgr. svo hlj jóðandi: 

Fasta afg rreiðslu bifreiða má einungis h: fa i því húsnæði eða á þeim stað, sem 

bæjarstjórn hefir samþykkt til slíkra afnota, að fengnum tillögum lögreglustjóra. 

Getur bæjarstjórn veitt leyfið óákveðinn eða tiltekinn tíma í senn, takmarkað það 

við tiltekinn fjölda bifreiða og yfirleitt bundið leyfið þeim skilyr dum, er naudsyn- 

leg eru að hennar dómi. Séu skilyrði bæjarstjórnar fyrir slíku leyfi rofin, eða, ef 

adstædur breytast verulega ad hennar domi, getur hun fellt ley yfið úr gildi fyrirvara- 

laust. Þessi ákvæði taka einnig til núverandi bifreiðastöðva og bifreiðaafgreiðslna. 

  

1938 

121 

28. nóv.
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121 12. ør. 
28. nóv. Í. mgr. 42. gr. orðist svo: 

Um gerð bifreiða fer eftir þeim lögum, o 
hverjum tíma. 

Aftan við 1. málslið 2. mgr. komi nýr m: álsliður, svo hljóðandi: Ákvæði þessi 
koma eigi til framkvæmda, fyrr en bæjarstjórn, að fengnum tillögum lösrglustjóra, hk 

veður. 
A eftir orðunum „sterk“ í síðustu mgr. komi: né Þannig stillt. 

3 öðrum reglum, sem þar um gilda á 

Í stað „R. FE.“ í 1. mgr. 44. gr. komi: R. 
2. og 3. mer. falli burtu. 

14, gr. 
Orðin „sé fullra og“ í 1. mgr. 45. gr. falli burtu. 

ot
 

ga
 1: 

Í stað „18“ í 1. mgr. 46. gr. komi: 25 

16. gr. 

i—ð. mgr. á8. gr. falli burtu. 
Við siðustu mgr. 48. gr., sem verður 1. mgr., bætist: 
Bifreiðastjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að valda eigi hávaða 

á annan hátt. Þeim ber að sjá um, að farþegar í vögnum þeirra hafi ekki neinn há- 
vaða, er raski friði. 

17. gr. 
Í stað „18“ í d-lið 1. mgr. 50. greinar komi:    
Á eftir e-lið í 1. mgr. sömu greinar komi nýr liður svo hljóðandi: 
f. Enginn má aka reiðhjóli, ef hann, sakir áhrifa áfengis eða af öðrum orsök- 

um, er ekki fær um að stjórna því svo öruggt sé. 

  

2. mgr. sömu greinar orðist svo: 

Eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ber ábyrgð á því, að það fullnægi ákvæðum 
þessarar samþykktar. er það er í notkun með hans vitund og vilja. Ennfremur ber 
eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ábyrgð á öðrum brotum á samþykkt þessari, 
ef hann lánar það þeim, sem er yngri en 14 ára. 

Á eftir f-lið sömu greinar komi liður svo hljóðandi: 
s. Bæjarstjórn er heimilt að ákveða, að reiðhjól, sem notuð eru í umdæminu, 

skuli skrásetja hjá lögreglustjóra og merkja samkvæmt reglum, er bæjarstjórn set- 
ur, að fengnum tillögum lögreglustjóra. Skal í þessum reglum ákveðið allt fyrir- 
komulag skrásetningarinnar og merkjanna, og hvaða sJjald eigandi (umráðamaður) 
reiðhjóls skuli greiða fyrir skrásetningu þess og einkenni. Ákvörðun bæjarstjórnar 
og reglur þessar skal lögreglustjóri birta í Lögbirtingablaðinu. 

  

18. I 

g 

2. mgr. 79. greinar falli burtu. 

Samþykkt þessi öðlast giidi þegar í stað. 
Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 28. nóvember 1988. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson.



Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir „Utanfarasjóð Austur-Skaftfellinga“, 

útgefin á venjulegan háti ad mandatum 2. desember 1938 af dóms- og kirkjumála- 

ráðherra. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir náms- og utanfarasjóð Austur-Skaftfellinga. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af gjöf Jóns Ívarssonar kaupfélagsstjóra og konu hans 

Guðríðar Jónsdóttur. Hann er sem stendur til ávöxtunar i innlánsdeild Kaupfélags 

Austur-Skaftfellinga, Höfn á Hornafirði, og nemur kr. 2981,67 — tvö þúsund níu 

hundruð áttatíu og einni krónu og 67/100 hinn fyrsta dag janúarmánaðar 1938. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun, sem fara skal með eftir reglum, er settar eru 

með skipulagsskrá þessari, og vera íbúum Austur-Skaftafellssýslu til nota. 

2. gr. 

Sjóðnum stjórna 3 menn, sem valdir skulu þannig: Sýslunefnd Austur-Skafta- 

fellssýslu og Kaupfélag Austur-Skaftfellinga kjósa sinn manninn hvort, á aðalfund- 

um sínum. Hinn þriðji, sem er formaður stjórnarinnar, velur gefandi sjálfur, með- 

an hann er á lífi, en að honum látnum skulu fastir starfsmenn Kaupfélass Austur- 

Skaftfellinga velja hann. Kjörtími stjórnarinnar er fimm ár, og skal hin fyrsta stjórn 

vera fullskipuð sumarið 1938. 

3. gr. 

Ef Kaupfélag Austur-Skaftfellinga hættir störfum og önnur samskonar stofn- 

un tekur ekki við starfsemi þess, skal sýslunefnd kjósa alla stjórnina, og velur hún 

sér þá sjálf formann. 

4. gr. 

Sjóðsstjórnin skal ávaxta sjóðinn sem bezt, annaðhvort með því að kaupa fyrir 

hann rikistryggd skuldabréf eða láta hann ávaxtast á annan hátt hjá banka, 

Söfnunarsjóði eða annari fjárhagslega öruggri stofnun í landinu. Árlega skal stjórn- 

in gera skilagrein um sjóðinn og senda sýslunefnd, sem hefir yfirskoðun hans á 

hendi, svo og Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga og gefanda eða þeim, er kemur í 

hans stað, eitt eintak hverjum, ásamt nánari greinargerð, þegar veitt hefir verið fé 

úr sjóðnum. 

—. Tr. sj 

Af vöxtum sjóðsins skal verja tveim þriðju hlutum fimmta hvert ár — í fyrsta 

sinn í byrjun árs 1942 — til þess að styrkja einn eða tvo efnilega menn úr Áustur- 

Skaftafellssýslu til utanfarar í náms- eða kynningarerindum, eftir nánari ákvörðun 

sjóðsstjórnarinnar. 

Hinn hluti vaxtanna bætist við stofnfé sjóðsins, jafnótt og þeir falla til. Ef ekki 

er, vegna einhverra ástæðna, veitt úr sjóðnum á hinum tilteknu tímum, bætist það, 

sem veita mátti, við sjóðinn. 

6. gr. 

Stjórnin skal auglýsa í öllum hreppum Austur-Skaftafellssýsiu sex mánuðum 

áður en styrkur er veittur, hvenær og hve mikið fé verði fyrir hendi til styrkveitinga
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122 úr sjóðnum og tiltaka umsóknarfrest. Slyrkveiting skal ákveðin í byrjun þess árs, 
2. des. þe 

st 
egar nota á styrkinn. Skal styrkveitingu svo hagað, að í fyrsta skipti fær styrk 
arfsmaður Kaupfélags Austur- Skaftfellinga í annað sinn bóndi úr sýslunni, eða annar maður eða kona, sem landbúnað stunda og líkleg eru til þess að stunda þann atvinnuveg áfram, og í þriðja sinn sjómaður eða verkamaður eða verkakona, sem einnig eru heimilisföst og starfandi í Áustur-Skaftafellssýslu. Síðan skal veita styrk þessum aðiljum í sömu röð áfram, er næst kemur til styrkveitingar, en eng- um nema einu sinni, og skipta må styrk milli tveggja sama årid. Ef ekki koma um- sóknir frá þeim aðiljum, sem nefndir voru, má stjórnin veita styrk í annari röð. 

  

7. gr. 
Styrkinn skal nota til nåms og utanfara, bædi til greidslu ferdakostnadar og 

dvalar erlendis í n: íágrannalöndunum, einkum á Norðurlöndum. Skulu styrkþegar 
dvelja þar nokkurn tíma og kynnast þar af eigin reynd þeim greinum atvinnu sinn- 
ar, sem þeir óska og sem verða má til gagns við störf þeirra heima í héraði á eftir. 
Styrkþegar skulu að jafnaði kosta ferðir sínar og nám erlendis með ekki minna fé 
en slyrknum nemur og eiga að gera skýrslu um ferð sína eftir heimkomuna og 
senda sjóðsstjórninni. 

  

8 gr OS. ST. 

Þegar sjóðurinn hefir aukizt svo. að : irlegir vextir hans nema eins miklu að verðgildi og fimm ára vextir nú, skal veita styrkinn annaðhvert ár eftir sömu 
reglum og áður. 

9. gr. 
Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá fyrir sjóðinn. 

123 REGLUGERÐ 
25. nóv. 

mme um tollheimtu og tolleftirlit 

I. KAFLI 

Tollumdæmin. 

1. gr. 
Handid skiptist i 24 tollumdæmi, og eru þan þessi: 

Reykjavíkurtollumdæmi. Verzlunarstaðurinn Viðey heyrir að öllu leyti undir 
Reykjavik ur tom dem um tollgæzlu. 

2. Akrane stollumdæmi. Það tekur yfir Ytri-Akraneshrepp. 
- Mýra- og Borgarfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Mýra- og Borgarfjarðar- 

sýslu. að undanteknum Ytri-Akraneshreppi. 
4. Snæfellsness- og Hnappadalstollumdæmi. Það tekur yfir Snæfellsness- og 

Hnappadalssý slu. 

5. Dalatollumdæmi. Það tekur yfir Dalasýslu. 
6. Barðastrandartollumdæmi. Það tekur yfir Barðastrandarsýslu. 
7. Bolungavíkurtollumdæmi. Það tekur yfir Hólshrepp. 
8. Ísafjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Ísafjarðarkaupstað og Ísafjarðarsýslu, 

að undanteknum Hólshreppi. 
9. Strandatollumdæmi. Það tekur yfir Strandasýslu.
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10. Húnavalnstollumdæmi. Það tekur vfir Húnavatnssýslu. 123 

Skagafjarðartollumdæmi. Það tekur yíiir Skagafjarðarsý slu. 25. nóv. 

12. Siglufjarðartollumdæmi. Það tekur vfir Siglufjarðarkaupstað, og heyrir Héð- 

insfjörður til hans. 

13. Ólafsfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Ólafsfjarðarhrepp. 

14. Akureyrartollumdæmi. Það tekur yfir Akureyrarkaupstað og Eyjafjarðar- 

ss að undanteknum Ólafsfjarðarbreppi. 

Þingeyjartollumdæmi. Það tekur yfir Þingeyjarsýslu. 

ið. Seyðisfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Seyðisfjarðarkaupstað og Norður- 

Múlasýslu. 

17. Norðfjarðartollumdænu. Það tekur yfir Neskaupstað. 

18. Suður-Múlatollumdæmi. Það tekur vfir Suður-Múlasýslu. 

19. Skaftafellstollumdæmi. Það tekur yfir Skaftafellssýslu. 
20. Vestmannaeyjatollumdæmi. Það tekur yfir Vestmannaeyjakaupstað. 
21. Rangárvallatolumdæmi. Það tekur yfir Rangárvallasýslu. 

29. Árnestollumdæmi. Það tekur yfir Árnessýslu. 
23. Keflavíkurtollumdæmi. Það tekur vfir Keflavíkurhrepp. 
24. Hafnarfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Hafnarfjarðarkaupstað og Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu, að undanteknum Keflavíkurhreppi, svo og Viðey, að því er 
tekur til tollgæzlu. 

  

    

  

   

KAFLI 

Tollstjórnin. 

9 Er 2. gr. 
Yfirstjórn tollmála hefir fjármálaráðherra. Fjármálaráðuneytið hefir umsjón 

með tollheimtunni og tolleftirlitinu. 

  

3. gr. 

ollstjóri, og hefir hann stjórn tollmála í umdæmi sínu, 

en þar til heyrir tollefti eð ipum og flugtækjum, afgreiðsla skipa og flug- 

tækja og innheimta skipakomugjalda, sóttvarnareftirlit sagnvart útlöndum, hvers 
konar eftirlit með aðflutningi og innheimta aðflutningsgjalda, hvers konar eftirlit 

með útflutningi og innheimta útflutninssgjald: ífa vottorða um uppruna útflutn- 

ingsvara, eftirlit með innflutningi og íslenzks gjaldeyris, eftirlit með því, 

að íslenzkar afurðir og aðrar vörur, sem fluttar eru til útlanda, verði greiddar með 
erlendum gjaldeyri, og að hann renni til bankanna, að svo miklu leyti sem eftirlit 
þetta er ekki hjá gjaldeyris- og innflutningsnefnd og bönkunum, og innheimta inn- 

lends tollvörugjalds og eftirlit með tollvörugerðum. 

=
 

  Í hverju tollumdæmi er 

            

s3 
s >         

4. gr. 

Fjármálaráðuneytið auglýsir í Lögbirtingablaðinu og gerir um það skrá, á hvaða 
höfnum tollstjórarnir hafi aðsetur og á hvaða höfnum þeir hafi umboðsmenn og 

hverjir þeir séu. Verði á því breytingar auglýsir ráðuneytið það á sama hátt. 

  

ð. ET. 

Sérstakir tollgæzlumenn eru tollstjórum til aðstoðar eftir því sem erindisbréf 

og reglur, sem tollgæzlumör rum eru sellar, segja fyrir um. 

Utan Reykjavíkur eru framangreindir tollgæzlumenn undir yfirstjórn sérstaks 

umboðsmanns fjármálaráðuneytisitis. en í Reykjavík undir stjórn tollstjórans þar. 

in 

£ 
11
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123 6. gr. 
25. nóv. Tolleftirlitsmenn, samkvæmt reglugerð þessari, eru tollstjórar, umboðsmenn 

þeirra og sérstakir tollsæzlumenn. 
Tolleftirlitsmenn, sem eru að störfum, eru einkennisklæddir eða hafa í vörzlum 

sínum einkennismerki, sem þeir framvísa, ef þess er óskað, en einkennismerki þetta 
ber skjaldarmerki ríkisins og áletrunina: Tollmerki Íslands. 

Farartæki tolleftirlitsmanna hafa tollsæzlufánann, sem er ríkisfáninn, klofinn 
að framan, með stóru téi (T) í efri stangarreit fánans. 

Komi tolleftirlitsmenn fram í einkennisbúningum sinum, eða hafi þeir fram- 
vísað framangreindu einkennismerki eða dregið tollfánann við hún, hafa þeir á 
fullnægjandi hátt gefið til kynna, að þeir séu réttir tolleftirlitsmenn að starfi. 

III. KAFLI 

Tollhafnir. 

7. gr. 
Tollhafnir kallast þær hafnir, þar sem tollstjóri eða umboðsmaður hans hafa 

aðsetur, sbr. 4. gr. Tollafgreiðsluhafnir þær, sem um ræðir í 28. gr., teljast einnig til 
tollhafna. 

IV. KAFLI 

Tolllandhelgin. 

8. gr. 
Landhelgi, samkvæmt reglugerð þessari, er 4 sjómílur á haf út frá stórstraums- 

Íjöruborði og er talið frá yætu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma. Firðir og 

víkur teljast í landhelgi 4 sjómílur á haf út frá línu, sem dregin er þar, sem 12 sjó- 

mílur verða milli nesja, næst fjarðarmynni. 

V. KAFLI 

Almennt um tolleftirlit, tollrannsóknir og afgreiðslu skipa. 

a. Hvað sé skip. 

9. gr. 
Skip, samkvæmt reglugerð þessari, er sérhvert fljótandi far. 

b. Hvaða skip eru háð tolleftirliti og hvað í því felst. 

10. gr. 

Öll skip, sem eru innan landhelginnar, hvort sem þau eru á höfnum inni eða 
utan hafna, eru háð tolleftirliti, og því geta tolleftirtitsmenn framkvæmt rannsóknir 

í slíkum skipum og sett þau undir eftirlit. 

c. Stöðvunarskylda skipa. 

11. gr. 

Tolleftirlitsmönnum er heimilt að stöðva skip á höfnum inni og utan hafna 
innan landhelginnar til rannsóknar, og þegar tolleftirlitsmenn gefa til kynna, að þeir 
vilji hafa samband við skip, er skipstjóra skylt að hægja ferð skipsins eða stöðva 
það, til þess að slíkt samband geti átt sér stað. 

sf tolleftirlitsmenn óska eftir því að komast á skipsfjöl eða frá borði, er skip- 
stjóra skylt að veita til þess nauðsynlega aðstoð.
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d. Hvar og á hverjum tolleftirlitsmenn megi leita. 

12. 

Við rannsókn eða afgreiðslu er tolleftirlitsmönnum heimilt að leita alstaðar í 

skipi, í hirzlum og farangri skipverja og farþega, svo og á skipverjum, farþegum og 

öðrum mönnum, er tolleftirlitsmönnum þykir ástæða til að ætla, að leyni á sér 

vörum eða hlutum til að skjóta undan rannsókn, tollgreiðslu eða bannað er að flytja 

í land eða úr landi. 
Auk þess, sem tolleftirlitsmönnum er heimilt að leita alstaðar í skipum, er þeim 

og heimilt að leita að tollsviknum vörum í geymsluhúsum, bifreiðum, vögnum og 

öðrum flutningstækjum. 

JS
 $ 

    

e. Stöðvunar- og aðstoðarskylda bifreiðarstjóra og stjórnenda 

annara farartækja á landi. 

13. gr. 

Bifreiðarstjórum og stjórnendum vagna og annara farartækja er skylt að nema 

staðar, þegar tolleftirlitsmenn gefa þeim merki um það, svo og að veita tolleftirlits- 

mönnum þá aðstoð og hjálp, sem þörf er á til þess, að tollrannsókn geti gengið sem 

greiðast og án tafa og tálmana. 

f. Bannaðar samgöngur við skip og bann við því að leggja skipi 

að hafnarvirki eða að fara frá þvi. 

14. gr. 
Meðan stendur á afgreiðslu eða rannsókn í s 

að mæla svo fyrir, að enginn megi koma á skipstjó 
tolleftirlitsmanna komi til. 

Þá er tolleftirlitsmönnum heimilt að banna skipstjóra að leggja skipi að 

bryggju eða öðru hafnarvirki eða fara frá bryggju eða öðru hafna rrvirki með skip, 

fyrr en þeir segja til, að það megi. 

er tolleftirlitsmönnum heimilt 

eða Íara frá borði, nema leyfi 

    

Afkvíun skipa og ákveðnir umferðastaðir á skipi. 

15. gr. 

Tolleftirlitsmönnum er heimilt að afkvía skip, sem lagst er að eða liggur við 

bryggju, en þegar það er gert, er öllum óheimilt að fara inn fyrir eða út fyrir girð- 

ingar tolleftirlitsmanna, nema með þeirra leyfi. 

Þá er toilleftirlitsmönnum heimilt að mæla svo fyrir, að farþegar og aðrir megi 

aðeins fara frá borði og á skipsfjöl á tilteknum stað á skipinu. 

  

h. Rannsóknarskálar. 

16. gr. 

Ef reistir verða rannsóknarskálar á höfnum hér á landi, og farþegar og aðrir, 

sem koma frá borði eða fara á skipsfjöl, eiga að fara í gegnum skála þessa, skal 

litið svo á, að menn séu ekki komnir af skipsfjöl, fyrr en þeir hafa farið í gegnum 

skálann, og að menn séu komnir á skipsfjöl, þegar þeir eru komnir í skálann. 

Skyldur hafnsögumanna við tolleftirlitsmenn. 

17. gr. 

Hafnsögumenn skulu gefa tolleftirlitsmönnum upplýsingar um það, hvar þeir 

ætli að leggja skipi, ef tolleftirlitsmenn óska eftir slíkum upplýsingum. 

1938 

12 9 
ið 

25. nóv.
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123 Þá skulu hafnsogumenn låta tolleftirlitsmenn vita, áður en þeir flytja skip úr 
25. nóv. höfn, enda hafi hlutaðeigandi tollstjóri óskað eftir því, að tolleftirlitsmenn væru 

jafnan látnir vita, þesar svo ber undir. 
Ef sérstaklega stendur á, skulu hafnsögumenn fara eftir óskum tollettirlits- 

manna um það, hvar skuli leggja skipi. 

Aðstoðar- og upplýsingaskylda skipstjóra 

18. gr. 
Þegar tolleftirlitsmenn eru að rannsókn eða afgreiðslu í skipi, er skipstjóra Skyl 

að veita þeim alla þá aðstoð og hjálp, sem þörf er á, til þess að rannsókn sangi sem 
greiðast og án tafa og táhmana, svo og að gefa þeim upplýsingar um farmrúm, 
geymslurúm, farrúm, vistarverur skipverja, kjölfesturúm og aðra staði í skipi, um 
terðalag skips, farþega, skipshöfn, vörur og annað það, sem tolleftirlitsmönnum er 
nauðsynlegt að vita, vegna rannsóknar eða starfa sinna í skipi. 

Ef tolleftirlitsmenn mæla svo fyrir, skal skipstjóri gefa skrifleg: yfirlýsingu 
um það, að hann hafi gefið tolleftirlitsmönnum upplýsingar um öll farmrúm og 
aðra staði Í skipi, þar sem vörur eru geymdar, aðgang að þeim og staði, þar sem inn- 
siglun myndi ekki koma að haldi, sbr. 19. gr. 

k. Innsiglisréttur, aðstoð skipstjóra við innsiglun, bann 

við innsiglisrofi og innsiglisskrá. 

19, gr. 
Toleftirlitsmonnum er heimilt að innsigla farmrúm, vistageymslur og adr: 

staði í skipi, ettir því, sem þeim þykir þurfa. 

Sk ipsljóra er skylt að veita tolleftirlitsmönnum aðstoð, sem þeir óska eftir við 

innsiglun, svo og að vekja athygli tolleftirlitsmanna á beim stöðum, þar sem inn- 

siglun myndi ekki koma að haldi. 

Innsigli þau, sem tolleftirlitsmenn setja fyrir lestar skipa, herbergi, hólf eða 
aðra staði í skipi, má enginn hreyfa eða rjúfa, nema tolleftirlitsmenn, enda ber skip- 
stjóri ábyrgð á því, að þau séu ekki rofin eða hreyfð, meðan skipið er hér við land, 
nema af tolleftirlitsmönnum. 

Ef totleftirlitsmenn gera skrá yfir innsigli, sem þeir hafa sett í skipi, skal skip- 
stjóri undirrita hana, ef tolleftirlitsmenn mæla svo fyrir. Þá er skipstjóri skyldur, 
ef þess er óskað, að taka með sér skrá þessa og afhenda hana þeim tolleftirlitsmönn- 

um, sem síðar afgreiða skipið eða eru að rannsókn í því. Enn fremur ber skipstjór: 
eða þeim, sem skipstjóri setur fyrir sig, að vera viðstaddur, ef tolleftirlitsmenn óska 

eltir því, þegar þeir setja innsigli sitt á innsiglisskrána. 

   

I. Afhending si nsskjala. 

20. 
Skipstjóra ber að láta tol leftirlitsmönnum í té, hvenær sem þeir þurfa, tollskjöl 

)g önn ur afgreiðstuskjöl, sem skipið hefir fengið á síðustu Í r0fn, sem það hefir fengið 
afgreiðslu á, hvort sem sú höfn er erlendis eða hér á landi, svo og farmskrár og aðrar 
vöruskrár, farmskrárútdrætti, farþegalista, farmskirteini, fylgibréf og önnur skjöl 
varðandi vörur í skipi. 

Tolleftirlitsmönnum er heimilt, þegar þeir hafa lokið við að afgreiða skip eða 

síðar, að taka í sínar vörzlur, þegar þeir telja þess þörf, þjóðernis- og mælingarskir- 

teini skipsins, svo og skipshafnarskrána og önnur skjöl, eftir því, sem við á. Varð- 

veita tolleftirlitsmenn síðan skjöl þessi, en er skipið hefir lokið erindum sínum, sreitt 

öll lögboðin gjöld og uppfyllt aðrar skyldur, afhenda toleftirlitsmenn aftur skjöl 

þessi til skipstjóra, sem ber að vitja þeirra, áður en skip leggur úr höfn, sbr. 75. gr. 

oOo 
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m. Tollvörður í skipi. 123 

21. gr. 25. nóv. 

Heimilt er að setja tollvörð í hvert |} ip, sem þörf telst á að hafa tollvörð í, 

svo og að láta tolleftirlitsmenn fara með skipum hafna á milli til eftirlits, og ber í 

þeim tilfellum skipstjóra fyrir skipsins hönd ávalit að sjá tolleftirlitsmönnum end- 

urgjaldslaust fyrir fæði á skipinu og fari með því, eftir því sem hæfa þykir fyrir 

opinbera starfsmenn, sem ferðast í starfserindum. 

    

OX
 

. Rannsókn á vörum og hvar hún megi fara fram. 
99    

   

  

rannsaka alar vörur og hluti, 

á til útlanda, hvort sem það er 

öðrum vöruskrám, póstflutningur, 

"að Í lytja þetta allt til rannsóknar í 

Tolleftirlitsmönnum er heimilt að 
hverjir sem eru, er flytjast til landsins 
flutt eða á að flytjast sem vörur á farmsk 
farþegaflutningur eða á annan hátt. Heim 

o. Skylda til ýrslur um aðfluttar vörur. 

  

ør gr. 
ad heimta af hverjum manni í 

  

Tollstjóri hefir vald til, hvenær sem ver 

umdæmi sínu, er ástæða er til að ætla, að fái gjal 'örur frá útlöndum, skrif- 

legt vottorð, að viðlögðum drengskap, um það, hví hann hafi fengið þess konar 

vörur, og ef svo er, hverjar og hve mikið af þeim og hvað þær hafi kostað. 
€ 

  

     

p. Tolleftirlit varðskipanna. 

24. gr. 

Foringjum varðskipanna hefir verið falið að aðstoða tollgæzluna við tolleftirlit, 

og hafa skipstjórar, formenn og skipverjar nefndra skipa við það eftirlit þau rétt- 

indi, sem tolleftirlitsmönnum eru veitt í þessum kafla. 

a. Hvaða skip se 

   

      
Aðkomuskip eru skip, sem koma h Se 'a lagt út frá útlöndum eða 

á leið sinni tekið við mönnum, farangri eða öðrum vörum úr skipi eða farartæki, 

sem síðast hefir lagt út frá útlöndum, eða hafa haft annað samband við skip eða farar- 

tæki, er jafnað verði við samb: ind við úflönd. Er skipið aðkomuskip, þangað til það 

hefir - verið afgreitt hér á landi af tolleftirlitsmönnum, og þeir hafa eytt samgöngur 

£ 

   

  
við skipið. 

b. Hvar aðkomuskip megi taka land. 

  

26. gr. 

Aðkomuskip me „ek! ki, nema tilneydd séu, hleypa mönnum, vörum eða öðr- 

um farangri á land, né hafa annað samband við land eða landsbúa, annarsstaðar 

en á tollhöfnum. 
Um aðkomufarþega- eða aðkomuvöruflntning 

fyrirmælin í 28. gr 

  askip koma auk þess til greina 

|
 s
c
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123 c. Íslenzk skip mega ekki hafa samband við aðkomuskip. 
25. nóv. . 97. gr. 

Islenzk skip mega ekki, hvorki innan landhe lginnar né utan, taka við mönnum, 
farangri eða öðrum vörum úr aðkomuskipum, hleypa mönnum út í slík skip né hafa 
önnur mök við þau eða menn úr þeim, nema tilneydd séu. 

d. Hvar aðkomufarþega- eða aðkomuvöruflutningaskip mega taka land, 
án fyrirfram tilkynningar. Tollafgreiðsluhafnir. 

28. gr. 
Frå 1. april 1939 skulu öll aðkomuvöruflutninga- eða aðkomufarþegaskip, sem 

ekki ganga eftir fyrirfram opinberlega birtum áætlunum, koma á leið sinni frá út- 
löndum, nema tilneydd séu, á einhverja eftirtaldra tollaafgreiðsluhafna, til þess að 
fá fyrstu afgreiðslu hér á landi: 

Reykjavíkurhöfn, 

Hafnarfjarðarhöfn, 
Vestmannaeyjahöfn, 
Neshöfn í Norðfirði, 

Seyðisfjarðarhöfn, 
Akureyrarhöfn, 

Siglufjarðarhöfn, 
Ísafjarðarhöfn. 

  

Ef skip þau, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, eiga hinsvegar að fá fyrstu 
afgreiðsiu á öðrum höfnum en þeim, sem taldar voru, skal tilkynna það fjármála- 
ráðuneytinu og skal senda tilkynningu þessa, sem skal tilgreina þau atriði, sem 
talin eru í 3. mgr., skriflega eða með símskeyti á þann hátt, að tilkynningin geti 
verið komin til ráðuneytisins, áður en skipið leggur úr erlendri höfn. 

Í tilkynningunni skal tilgreina nafn skipsins, stærð þess, brottfarardag, hvaða 
tollhöfn skipið ætlar að taka fyrst hér á landi, hvaða farm skipið hafi, ef skipið 
hefir farm, tölu skipshafnar og tölu farþega, ef að farþegar eru í skipi. 

Vöruflutningaskip eru þau skip, sem flytja hingað til lands vörur, sem eiga að 
flytjast hér úr skipinu. Íslenzk veiðiskip, sem flytja hingað eigin veiði, sem á að 
flytjast hér úr skipinu, teljast ek si vöruflutningaskip í þessu sambandi. 

Farþegaskip eru þau skip, sem flytja hingað til lands farþega, en farþegar eru 
allir þeir, sem ekki verða taldir il skipshafnar. 

Til þess að farþega- eða vöruflufningaskip geti talizt ganga eftir fyrirfram opin- 
berleg ja birtum áætlunum, verða ferðir skipsins að vera ákveðnar minnst 3 mánuði 
fram í tímann, enda sé ferðaáætlunin birt opin berlega og send öllum tollstjórum 
mánuði áður en hafin er fyrsta ferð skipsins, sem áætlunin fjallar um. 

Allar breytingar, sem gerðar verða á fyrirfram opinberlega birtum áætlunum, 
skulu þegar í stað tilkynntar fjármálaráðuneytinu. 

Ferðaáætlanir teljast opinber ga birtar, ef þær eru birtar í blöðum eða með 
öðrum álíka almennum hætt 

    

r i 
1 
10 

e. Vöruskrár aðkomuskipa og skipverjaskrá. 

29. gr. 
Öl skip, sem flytja hingað til lands vörur, sem eiga að flytjast hér úr skipinu, 

skulu hafa meðferðis skrá yfir allar þessar vörur. Skrá þessi kallast í reglugerð 
þessari aðalvöruskrá eða farmskrá skipsins. 

Ónauðsynlegt er að skráðar séu á farmskrá skipsins vörur, sem ætlaðar eru 
skipinu sjálfu til notkunar, skipverjum eða farþegum til neyzlu í því, ef vörur 
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þessar eiga ekki að fiytjast hér úr skipinu og þær eru skráðar á skrár þær, sem 

um ræðir undir 1 og 2 í 30. gr. Þá þarf ekki að skrá á farmskrána hluti, sem far- 

þegar, sem eru með skipinu, hafa meðfei kum og umbúðum, þar sem 

  

í ferðatö 

  

g 
föt þeirra eru geymd og almennt er ekki greitt sérstakt flulningsgjald fyrir, en séu 

töskur þessar og umbúðir ekki skráðar á farmskrána, en hinsvegar í seymslu í 

lestarrúmum skipsins eða öðrum sérstökum geymslum þess eða til geymslu á þil- 

fari, ber að skrá þær á farangursskrá þá, sem vm ræðir undir 4 í 30. gr. Ennfremur 

    

er ónauðsynlegt. að settir séu á farmskrána hlutir, sem skipverjar skipstjóri tal- 

inn með — hafa í skápum sínum, skipskistum, fat: pokum PE bess håttar, ef hlutir 

þessir eru skrådir å skrå bå, sem um rædir undir 3 i 30, 

”armskrå skal frå hverju landi vera samin i minnst Be samritum, og auk bess 

samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir vörur, sem eiga að fara á hverja einstaka 

tollhöfn. 
Ef farmskrár eru á erlendum málum. getur toleftirlitsmaður krafizt þess af 

skipstjóra, að farmskrár séu þýddar á íslenzku af þar til hæfum manni. Ef farm- 

skrár eru á öðrum málum en íslenzku, dö ] sænsku eða þýzku, 

getur tolleftirlitsmaður synjað um leyfi hl en farmskrár hafa 

verið þýddar á íslenzku. 
Farmskrá frá hverju landi og útdrættir skulu vélritaðir eða greinilega skrif- 

aðir, svo auðvelt sé að lesa þá. Á þeim séu Brejnile tilgre »indur fermingarstadur 

vorusendingar, stykkjatala, merki og numer h r ingar, sendandi og vid- 

takandi, heiti og þungi hverrar vörutegundar, a ef um trjávið er að ræða, rúmmál, 

svo og flutningsgjald og affermingarstaður vorusencingav 

Vörusendingar frá hverju landi skulu tilfærðar á skrám og útdráttum í óslit- 

inni töluröð, en í sama númeri skal skrá vörur, sem eru á sama farmskírteini eða 

fylgibréfi. Um leið og farmskrirteini eru getin út, hvort sem þau eru gefin út í einu 

eða fleiri eintökum, skal skrá á þau farmskrárnúmerið. Farmskírteini telst gefið út 

við undirskrift skipstjóra eða þess, sem undirritar fyrir hans hönd. Þegar tekið 

er við fylgibréfi eða öðru samskonar skjali, skal skrá á bað farmskrárnúmerið. 

Vörur skulu settar á farmskrá til þeirrar hafnar, þar sem þær eiga að flytjast 

úr skipinu, sem flutti bær I hi ígað til lands. 

Tarmskrár yfir vörur, sem skip tekur frá hverju landi, skulu vera undirritaðar 

af skipstjóra og heftar saman, ef þær eru fleiri en eitt blað. Útdrættir úr farm- 

skránni yfir vörur, sem eiga að flytjast úr skipinu á hverri tollhöfn, skulu einnig 

undirritaðir af skipstjóra og heftir saman, ef þeir eru á fleiri en einu blaði 

Allar útstrikanir og leiðréttingar á farmskrám og útdráttum skulu vera stað- 

festar af skipstjóra með áritun á farmskrárnar eða útdrættina. Ef því verður ekki 

við komið, skal fylgja farmskrám og útdráttum sérstakt voltorð skipstjóra um leið- 

réttingarnar og útstrikanirnar. 

Það er bannað að strika út eða gera leiðréttingar á farmskrám eða útdráttum 

eftir að skip hefir fengið afgreiðslu hér á landi, nema í samráði við tollstjóra eða 

umboðsmann hans. 

1f vörusending er skráð á farmskrá að vera „in disput“ eða með öðrum sams- 

konar fyrirvara, losnar skipstjóri ekki undan ábyrgð, ef vörusendingin er ekki 

með skipinu. 

       

    

    

adi 

   

  

30. gr. 

kipi eftirtaldar skrár: 

kulu vera skráðar allar vörur, sem ætl- 
farþegum í skipinu sjálfu. 

javistir. Á skrá þessa skulu vera 

skipinu í sambandi við siglingt 

ó
g
 

Auk farmskrár skulu vera í aðkomus 

Skrá yfir nauðsynjavistir. Á hana s 

aðar til neyzlu og Botkund ir „Skipverji og 

skrådar allar. vörur, sem æt: aðar eru til notkunar 

þess, t. d. vélanauðsynjar. 

1938 

25. nóv.
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x 123 Skipstjóra er heimilt, að gera eina skrá í stað J 8 
25. nóv. þeirra tveggja, sem um ra 

    

í T r undir g 
3. Skrá yfir skipverja og hluti þeim tilheyrandi. Á skrá Þessa skulu vera skráðir 

allir skipverjar. Áfen; öl " drykkir, tóbaksvörur, vindlingapappír, 

  

    

        

   

        

   
     

  

hárvötn, andlitsvötn i ; spil, skotvopn, skotfæri og aðrir hlutir, 
sem skipverjum tilheyra eir hafa undir höndum, skulu einnig skráðir á skrá 
þessa, enda séu blutir þessir ekki skráðir á farmskrá skipsins. 

4. Skrá sir all: i sem farþegum skipsins tilheyrir og tekinn eða 
settur hefir verið Gil ; i tarrúmi skipsins eða OSrum sérstökum geymslum 
þess, eða ef varningurinn er settur ti ymsu á þilfari, enda sé flutningur þessi 
ekki skráður á farm ipsi í "i skal til Ísreina tölu, merki og teg- 
und umbúða, inni [ komið, nafn þess, sem umbúðirnar 
eða því líkt tilheyrir, stu töskurnar, kisturnar, kassarnir, pok- 
arnir eða því líkt er. 

Á skrám þeim, sem tald: 
vara þeirra eða hluta, sem 

Skipstjóra ber að sjá 

gerðar, og telst vanr 

skrár þær, sem um 

skipstjóra 

    

  

ið tegundar, magns eða tölu 

         
     

  

   

            

sem taldar eru í þessari grein, séu 

Þessari. Honum ber að undirrita 

framan, og er það brot af hálfu 
þær, sem um ræðir undir í og 

  

2, ski i ar med talinn skipstjåri — skal 
rita nafn sitt vid sina u jof å skránni, sem um ræðir undir 3, en skipstjóra ber að 

ar skráðir. 

    

Nú eru í skipi 

því aftur til útla 
tökum, og eig 

  

sa að [ylgja afi: g 
5 ök skrá Á yfir. vörur þessar í minnst 2 ein- 

í skipstjóra. 

  

Í öllum skipum, sem 
skal vera Hsti í minnst 3 ei 

Varbegalistar skulu greina 

hvar þeir kor 
þeir séu < 

Farþ 

þeir reynast rangir. 

rá útlöndum, 

hvort sé karl eða kona, heimilisfang, 
ir ætla með skipinu, á hvaða farrými 

ipstjóra, og er það brot af hans hálfu, ef 

  

a. Frá útlöndum eða ef band við farartæki, sem jafnað verður 
samband við útlönd 

ðð. gi1 
Þegar aðkomuskip mar sig á Íslenzkum höfnum, annast tolleftirlitsmenn af- 

greiðslu þeirr: rå eftir því, sem ákveði reglugerð þessari, tolilögum og öðrum lög- 
um, sem Í i vena geta komid. 

litsmanns er lokid må enginn fara i eda år skipinu, Þar til afgreiðslu tollei 

nema með leyfi toltel tirht og eigi mega skipstjórar leggja skipi að bryggju 
di, fy ftirlitsmenn segja til, að það megi. 

  

   
    

  

   

eða öðru hafnarvirði, fv 
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i sið innan sex klukkustunda 

komandi tolleftirlitsmanni 
úir sóttvarnarreglum, að svo 

Ef enginn tolleftirlitsmaður er kominn um bor 

eftir að það hefir hafnað sig, skal ski i 
komu skipsins til vitundar, en fara sk í 
miklu leyti, sem því verður framast við komið 

            

   
34. 

Þegar eftir komu aðkomuskips skulu sku af! tolleftirlitsmanni 

  

skipshafnarlista og eftir því, sem við á, vor krár bær, sem um rædir i 29.—31. gr., 
og farbegalista, sem um rædir i 32. gr., ef farbeg jar eru í skipi. Afhenda ber tvö ein- 

tök af farmskrá skipsins og tvö eintök al farþe nað eintakið af farmskránni 
skal fylgja skipinu til síðustu hafnar, sem bat til, er bad flutti hingad 
til lands, e1 n ann að eintakið af | skipinu til síðustu hafn- 

ar, sem skipið flytur farbega 
Þá ber skipstjóra, ef toleftirlits jur óskar ef því, að afhenda og undirrita 

vottorð um það, að í skipinu i iri vo á beri á vöru- 

skrár skipsins, en taldar eru á skrám } afhent tolleftirlitsmanni. 

Ef um vöruflutningaaðkomuskip Íytur vörur til fyrstu að- 

komuhafnar, skal skipstjóri afhenda ir þær vörur, 

sem þar eiga að flytjast úr skipinu, ásamt óskar eftir 

því, um það, að þar verði ekki fluttar úr sl vörur, sem séu eða 

eigi að vera skráðar á farmskrá skipsins 
Einnig ber að afhenda útdrátt úr ía 

þann flutning, sem þar verður fluttur úr s 

það, að þar verði ekki fluttur úr skipinu annar < 
eða eigi að vera á farþegaflutningaskránni. 

    
     

   

  

   

  

      

  

     

  

k
å
r
 

   
sem sl 

    

   

  

siða   

    

ir.) yfir 

er, um 

sem sé 

bÞ. Frá innanla 

  

   
   

  

    
      

    

   

s, er það 

anni útdrátt 

Þann far- 

og um 

skip hefir flut 
úr farmskrá os 
angur, sem þar á 

ræðir í 3. og Á. mgr. 34. gr. 
if um er að ræða ski 

hefir flutt hingað til lands, og einnig 
fermdur hefir verid i skipid innanland 

yfir allar bessar vårur og allan penna 
en skrár þessar skulu, eftir því sem við á, 

og farmskrár yfir innfluttar vörur (2 

um og öðrum sérstökum geymslum « 
Þessar vera undirritaðar af skipst 

rækt er að afhenda skrár þessar, eða 

   
p, sem ætlar að sem það skip 

farangur, sem 

tsmanni Skrår 

ið hér á landi 

    
an farangur í lest- 

og skulu skrår 

bessari, ef van- 

rælt er fyrir. 

  

Sum, skulu, ef tolleftirlits- 

tolleftirlitsmenn tilkynna, 
ipfjö skipstjór óra eða Þeim, sem Er r er i hans stad, ad fram- 

komuskipum. 
       beg zar heir kon ma á ski ip 

kvæma eigi eftirlit á sama hátt og með at   

1938
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123 Vili. KAFLI 
25. nóv. Afferming. 

öl. ET. 

Aðeins á tollhöfnum er heimilt að flytja úr skipi vörur þar með talinn far- 
angur —, sem það skip, sem vörurnar eru í, hefir flutt hingað til lands, með þeim 
undantekningum, sem taldar eru í 3. mgr 

Einnig er óheimilt utan tollhafna að afferma úr skipi vörur og farangur, sem 
fermdar hafa verið í skipið hér á landi, ef ekki hafa verið affermdar úr skipinu allar 
þær vörur — leyfilegar nauðsynjavistir, og annar leyfilegur skipsforði ekki talinn 
með —, sem skipið flutti hingað til lands, með þeim undantekningum, sem taldar 
eru þegar hér á eftir. 

ferma má skip utan tol lhafna, ef 
skip er strandað e 

> skip nær ekki ákvörðuna 

náttúrunnar hendi, 

ð. tollstjóri sá, sem í hlut á, leyfir það eftir framkominni beiðni. 

   

  

stað vegna ísa, grynninga eða annara tálmana af 

38. gr. 
Ekki má byrja að afferma skip, sem í eru vörur leyfilegar nauðsynjavistir, 

og annar leyfilegt ir skipsforði ekki talinn með —, sem það skip hefir flutt hingað til 
lands, nema með leyfi tolleftirlitsmanns. 

    

39. gr. 
Ef sérstaklega stendur á, geta tolleftirlitsmenn fyrirskipað, að afferming fari 

fram á tilteknum stöðum, sem þeir vísa á. 

     Ef tolleftirlitsmaður tilkynnir skipst eða þeim, sem kemur fram fyrir hans 
hönd eða öðrum, sem stendur fyrir affermingu, að hann eða starfsmenn hans ætli 
að telja vörur úr skipi, má ekki afferma neinar vörur úr skipi né ferma í skipið 
neinar vörur, nema tolleftirlitsmenn séu viðstaddir til að fylgjast með afferming- 
unni eða fermingunni. 

Annars skulu allir hlutaðeigendar skyldir til að hlýða fyrirskipunum tolleftir- 
Ii litsmanna um það, að vid affermingu sé í öllu gætt reglu og öryggis. 

IK. KAFLI 

    

Framvísun aðfluttra vara og f angurs, sem ekki er å skråm, 
og ef aðfluttar vörur finnast við tollleit í skipi. 

41. gr. 
Allir, sem hafa meðferðis aðfluttar vörur eða farangur, sem ekki er skráður á 

vöruskrár, skulu ótilkvaddir framvísa öllum slíkum vörum eða farangri fyrir toll- 
eftirlitsmönnum, og má enginn án leyfis tolleftirlitsmanna flytja úr skipinu vörur 
eða farangur, sem ekki er áður á vöruskrár, fyrr en slíkar vörur eða farangur 
hafa verið skoðaðar af tollet irlitsmönnum. 

Nú leita tolleftirlitsmenn í skipi, í hirzlum og farangri skipverja og farþega, á 
skipverjum, farþegum og öðrum mönnum, Hl þess að fullvissa sig um, að vörum 
eða farangri, sem er með skipi, sé öllum framvísað eða rétt skýrt frá um vörur eða 
Íarangur, og að allt sé rétt tilfært á vöruskrám, sem þar á að vera, og vörur, sem o 
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framvísa bar eða á vöruskrám áttu að vera, finnast við slíka leit eða reynast að vera 123 

aðrar vörur, en upp var gefið, og skal þá litið svo á, að slíkum vörum hafi verið 25. nóv. 

skotið undan eða rangt sagt til þeirra, sbr. 36. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlt. 

X, KAFLI 

Bann við að selja eða gefa af skipsforða. 

42. gr. 

Aldrei má gefa eða selja úr skipinu af skipsforða, nema tollar séu greiddir af 

slíku og fullnægt öðrum fyrirmælum um inuflutning, sem lög hafa að geyma. 

Það telst ekki að selja úr skipi, ef bryti skips selur farþegum skipsins, Í sam- 

bandi við veitingastarfsemi sína um borð, af skipsforða vörur til neyzlu á staðnum. 

Samkvæmt lögunum um veitingasölu, gistihúshald o. fl, má ekki án veitinga- 

leyfis eða gistihúss selja fæði eða láta í té gistingu á skipum í höfn til farþega, sem 

komnir eru á ákvörðunarstað, eða annarra óviðkomandi. 

  

XI. KAFLI 

Skýrsla um aðfluttar vörur og önnur skjöl, sem við koma aðfluttum vörum. 

Vanræksla á að afhenda slík skjöl, eða ef í þeim er skýrt rangt frá um vörur. J i ; 

43. gr. 

Áður en viðtakendur vitja aðfluttra vara, skulu þeir afhenda tollstjóra eða um- 

boðsmanni hans skýrslu um vörurnar. 

Skýrsla þessi skal tilgreina, hvenær og með hvaða skipi varan var innflutt, teg- 

und hennar, magn og verð, sem aðflutningsgjöld eru ákveðin eftir, og ef hún er í 

umbúðum, tegund, tölu, merki og númer þeirra, þyngd vöru með umbúðum og önnur 

atriði, sem tollheimtan og tolleftirlitið þarf að fá vitneskju um og eyðublöð þau 

greina, sem gerð verða til afnota undir aðflutningsskýrslur. ii 

  

44. gr. 

Viðtakendur eru skyldir til að leggja fram fyrir tolleftirlitsmenn farmskirteini, 

fylgibréf, innkaupsreikninga og önnur skjöl, sem við koma innfluttri vöru og toll- 

eftirlitsmenn þurfa að nota vegna starfa sinna. 

45. gr. 

Vanræksla á að gefa aðflutningsskýrslur, eða ef í þeim er skýrt rangt frá um 

vörur eða tollskylt verð vara, telst til Þrota gegn 36. gr. laganna um tollheimtu og 

tolleftirlit. 
Vanræksla á að leggja fram skjöl þau, sem um ræðir í 44. gr., eða ef lögð eru 

fram skjöl, þar sem rangt er skýrt frá um vörur eða verð vara, telst til brota á reglu- 

gerð þessari. 

XII. KAFLI 

Hvar skuli afhenda skýrslur um aðfluttar vörur og önnur 

aðflutningsskjöl og greiða aðflutningsgjöld. 

46. gr. 

Aðflutningsskýrslur og önnur skjöl um aðflutta vöru ber að afhenda og að- 

flutningssjöld að greiða tollstjóra eða umboðsmanni hans á Þeirri tollhöfn, bar sem
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vöru á, samkvæmt farmskrá skipsins, að flytja úr skipinu, sem flutti vöruna hing- 12: ; A DE 3 ad til lands, nema svo standi å, sem segir i 47, og 48. gr. 
25. nóv. 

  

Ef viðtakandi vöru er ekki á þeim stað, þar sem vara er flutt úr skipi, er heim- 
ilt að senda vöru til hans eða áleiðis til hans, ef fullnægt er þessum s skilyrðum: 

1. Varan sé send til tolihafnar. 
Afgreiðslumaður skips þess, sem vöruna flutti frá útlöndum, eða ef hann er 

enginn á staðnum, skipstjóri, afhendi tollstjóra eða umboðsmanni hans, þar sem 
vara er flutt úr skipi, eintak ini eða fylgibréfi, sem varan er send með 
áfram, eða eftirrit af því. 

Eintakið af farmskírteininu eða fylgibréfinu, sem um ræðir undir 9, sé af- 
hent tollstjóra eða umboðsmanni hans svo tíman! ega, að Íram geti farið skoðun 
og innsiglun vörunnar, áður c { í skipið, sem flytja á vöruna til 
ákvörðunartollhafnarinnar 

t. Afgreiðslumaður 
unni til afgreiðslumanns á 

afhendi skipstjóra eintak 
af því, með áritun um það, að 

tollstjóra eða umboðsmanns 
„ Að farmsl kirteinin eða út fyrir vörunni, séu með 

þeirri sérstöku gerð, í er nilega með sér áritunina 1 
það, að öl tl aðflutni a jöld af runni séu ógreidd, „8 að ekki hafi verið fullnægt 

; að ekki megi afhenda 
boðsmanns hans, að við- 

iðslumaður skips 
ílutningsgjöld, sem 

  

     

    
    

  

   

   
      skipstjóri, sendi með vör- 

ef hann er enginn þar, 

br. éfi yfir vöruna, eða eftirrit 

Stakanda vöruna, nema með leyfi 

) vörunnar. 

       

  

      
   

  

    
    
    

   

    

   

    

vörurnar viðtak ndu m, nema med 

lögðum alit að 10 þús. k 
afhendi vörurnar án slíks s 

á vörunum hvíli. 

  

Bannað er að ylgibrél, sem eru eins eða svipuð að gerð 

  

og þau, sem getið var, 

Viðtakendur vara, sem sendar ern milli 
ri 47. gr., skulu afhend: flutni j og greiða aðflutningsgjöld 
tjóra eða umboð manni tað, sem vörurnar eru sendar til. 
Um skýrslur, skjöl og aðflutningssjöld af vörum í strönduðum skipum fer eftir 

lögunum um skipsströnd. 
Í öðrum tilfellum, sem un 

verður komið, efiir fyrirmælum 

hafna á þann hátt, sem gert er ráð 
    

   

  

fyri 
to 

ri 
lis 

  

ir i 1—3 i 37. gr. skal farid, ad því leyti, sem við 
Mstjórans í því umdæmi, sem affermingin á sér stað. 

Fm
 

  

AJ 

það, sem vörurnar flytur, hefir 
hafnað 

Greiða skal í einu lagi a af vörum, sem skráðar eru í sama farm- 
skrárnúmeri.



995 1938 

XIV. KAFLI 123 

Afhending adfluttra vara til vidtakenda. 

  

nov. 

    

   

    

   
    
   

51. gr. 

Ski] og afgreiðslumenn skipa mega € 

ingsgja vörur og vörur, sem flytja á li 

  

vð þei ti, sem um ræðir í Á í 30. gr, nema 

manns hans. 

Hafi vörur verið afhentar viðtaka 

hans, þá er viðtakandi skyldur að skýra tolleftirlitsn 

greiði bann þá gjaldið um leið. 

Hinar 

um, sekt 

búið er 

vörurnar h hali 

boðsmaður hans va AR til 

lúkningar gjöldum, sek ( 

med viku fyrirvara, og må tol 

hamarshögg. Nú næst el | 

undanfarinnar birt inga! 2 

í öðrum eignum viðtakanda og selja hið lögtekna á 

um g) jaldskylda vöru. 

        
eða umboð: H i 

vöru, sem gjöldin átt 

fyrir aðflufningsg 

  

XVI. KAFLI 

Ef vara ónýtist á leið hingað eða við 

Ef sjóskemmdar aðfluttar vörur eru seld: 

  

53. gr. 

Na vill svo til, ad adflutningsgjaldskyld vara hefir ónýizi 

eda vid uppskipun, og skal bå ekki greiða aðflutning 

eða umboðsmaður hans sannar með vottorði tolleftir 

telji meira en viðtakandi fær, enda skal jafnan kveðjs 

það kemur í ljós, að vara hefir ónýtzt á leið hingað til 

          

   

    

      

   

  

od. gr. 

Séu seldar á uppboði sjóskemmdar vörur, sem vörum 

m toll fyrirfram af upphoðsandvirð nn áis 

inu nemur, gengur uppbo þvirðið alit í riíkissj 

hins vegar seldar á uppboði vörur, sem verðloilur 

virði, og greiðist verðtollurinn af uppboðsandvirðinu, 

uppboðskostnaði. 

  

  



1938 226 

123 XVI. KAFLI 
25. nóv 

Endursending vara. 

Ef vara, sem aðflutningsgjöld hafa veri 

íslandi, er hún var í, þegar hún var flutt í 
vöruna, fengið skírteini þar að lútandi hjá tollstjóra, sem innheimt hefir aðflutn- 
ingsgjöld af“ vörunni. Ef hann síðar skilar því skírteini aftur, með áritun útlendrar 
tollstjórnar um það, að vara sú, sem um ræðir í skirteininu, sé Þangað innflutt, end- 
urgreiðir fjármálaráðuneytið honum aðflutningsgjöldin, að 29% frádregnum. 

Þó eru ekki endurgreidd aðflutningsgjöld, ef lei ngri tími en eitt ár líður frá því, 
að varan var flutt hingað til lands, þar til hún er endursend úr landinu. 

Nú er vara, sem ekki hefir verið vitjað. viðtakandi hefir ekki fundizt að eða 
neitað hefir verið viðtöku á, endursend innan árs frá því hún var flutt hingað til 
lands, og endursending vörunnar fer fram undir umsjón tolleftirlitsmanns, sem 
gefur út skírteini þar að lútandi, sem fylgir vörunni Hl útlanda, þá eru ekki heimt 
af henni aðflutningsgjöld, ef sá, sem endursendi vöruna, afhendir frai unangreint 
skírteini toleftirlitsmanni þeim, er gaf það út, með áritun útlendrar tollstjórnar 
um það, að vara sú, sem í skirteininu greinir, þangað innflutt. Nú afhendir sá, sem 
endursendir vöruna, ekki tolle flirtilsmanni innan hæfilegs tíma, sem tolleftirlits- 
maður tiltók, skirteinið, svo útbúið sem að framan greinir, og ber endursendanda þá 
að greiða aðflutningsgjöld af vörunni, sem tolleftirlitsmaður ákvað, áður en hann 
saf skírteinið út. 

  

greidd af, er endursend ónotuð í því 
hingað til lands, setur sá, er endursendir 

    

  

    

  

XVII. KAFLI 

Útflutningsskýrslur og önnur jöl, sem við koma útfluttri vöru. 

  

56. gr. 
Allir, sem ætla að flytja til útlanda vörur með skipi, skulu afhenda tollstjóra 

eða umboðsmanni hans skýrslu yfir vörur þessar. 
Skýrsla þessi skal tilgreina hvenær og með hvaða skipi varan verður útflutt, 

landið, sem varan á að flytjast til, tegund og magn hennar, og ef varan er í umbúð- 
um, tegund, tölu, merki og númer þeirra, þyngd vöru með umbúðum, söluverð, 
selt er, annars fob. gangverð, og önnur atriði, sem tollheimtan og tolleftirlitið þarf 
að fá vitneskju um og eyðublöð þan greina, sem gerð verða til afnota undir útflutn- 
ingsskýrslur. 

Eigi þarf að gefa útflutningsskýrslur um vörur, sem skip tekur héðan úr landi 
og ætlaðar eru til notkunar í sambandi við siglingu þess, skipverjum eða farþegum 
til neyzlu í því, nema svo beri undir, sem gert er ráð fyrir í 1. mgr. öð. gr. 

Þá þarf ekki að gefa útflutningsskyrslur um venjulegan farangur farþega, 
nema svo beri undir, sem gert er ráð gr., en með venjulegum far- 
mgri farþega er átt við fatnað og aðrar nauðsyniar, sem farþegarnir hafa með sér 
il eigin nota á ferðalaginu. 

Enn fremur þarf ekki að gefa útflutningsskýrslur um venjulegan farangur skip- 
verja, nenia svo beri undir, sem gert er ráð fyrir í 9. mgr. 58. gr., en með orðunum 
venjulegur farangur skipverja er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem heyra til 

I skipverjum og farangur þessi sé Hl eigin nota skipverjanna á skipinu. < 

     

  

   

   21 

  

    

'yrir í 2. mgr. 

   

57. gr. 
Utflytjendur eru skyldir til að leggja fram fyrir tolleftirlitsmenn farmskírteini, 

fylgibréf, reikninga, sem fylgja vörum til útlanda og önnur skjöl og skilríki, sem toll- 
eflirlitsmenn þurfa að sjá vegna eftirlits og starfa sinna. 
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XIX. KAFLI 

Skoðun útflutningsvara og skýrsla um vörur til skipa, 

farþega- og skipverjafarangur. 

öð. gr. 

Tollstjórum, hverjum fyrir sitt umdæmi, er heimilt að mæla svo fyrir, að öll- 

um vörum, sem flytja á um borð í skip, sem ætlar til útlanda eða er í utanlands- 

siglingum, og eru ætlaðar skipinu sjálfu, skipverjum eða farþegum til neyzlu eða 

notkunar í því, skuli framvísað, þær skoðaðar og um þær gefnar skýrslur í tollgæzlu- 

stöð eða á öðrum stað, sem tolleftirlit er framkvæmt á, áður en vörurnar eru fluttar 

um borð í skipið. 

Þá geta tollstjórar, hver fyrir sitt umdæmi, mælt svo fyrir, að öllum farþega- og 

skipverjafarangri skuli framvísað, hann skoðaður og um hann gefnar skýrslur, ef 

ástæða þykir til, í tollgæzlustöð eða á öðrum stað, þar sem tolleftirlit er framkvæmt, 

áður en vörur þessar eru fluttar um borð í skipið. 

Annars er skylt að framvísa fyrir tolleftirlitsmönnum vörum þeim og far- 

angri, sem um ræðir í 56. gr. og í Í. og 9. mgr. þessarar greinar, hvenær sem þeir 

óska og hvort sem vörurnar eða farangurinn hefir verið fluttur um borð í skipið 

eða ekki. 
Fyrirmæti þau, sem tollstjórum er heimilt að gefa samkvæmt Í. og 

þeir birta í blöðum eða með öðrum álíka almennum hætti, svo og í B-dei 

artíðindanna, en fyrirmælin mega þó koma til framkvæmda, áður en þau I 

birt í stjórnartíðindunum. 

2. mer. skulu 

ld stjórn- 
afa verið 

XX. KAFLI 

Hvar skuli afhenda útflutningsskýrslur, útflutningsskjöl 

og fullnægja öðrum skilyrðum fyrir útflutningi. 

59. gr. 

Afhenda ber útflutningsskýrslur og önnur skjöl um útflutningsvörur og greiða 

útflutningsgjöld tollstjóra eða umboðsmanni hans á þeirri tollhöfn, sem vörurnar 

fara um borð í skipið, er á að flytja þær til útlanda. 

Heimilt er þó, ef vörur eru fluttar milli tollhafna til umskipunar í útflutnings- 

skip, að afhenda útflutningsskýrslur og skjöl, greiða útflutningsgjöld og fullnægja 

öðrum skilyrðum fyrir útflutningi varanna fyrir tollstjóra eða umboðsmanni hans á 

þeirri tollhöfn, sem vörurnar fara um borð í skipið, sem flytur þær til þeirrar toll- 

hafnar, sem þær eiga að koma á vöruskrár, en vörum þessum skal fylgja vottorð 

frá tollstjóra eða umboðsmanni hans á þeim stað, sem gerð voru skil á útflutnings- 

skýrslum, úflutningsskjölum og útflutningsgjöldum, um það, að fullnægt sé þeim 

fyrirmælum, sem lög áskilja fyrir því, að flytja megi vörurnar til útlanda. 

60. gr. 

Skýrslu um söluverð afla íslenzkra veiðiskipa, sem flytja sjálf út eigin veiði bh! 

sölu á erlendum markaði, skal skipstjóri gefa á fyrstu tollhöfn, sem skipið tekur 

hér á landi á leið sinni frá útlöndum, eða, ef skipið tekur ekki höfn, áður en það 

flytur aftur afla til sölu á erlendum markaði, þegar það næst leitar tollhafnar hér á 

landi. Hafni skipið sig ekki fyrst á þeirri tollhöfn, sem það er skrásett og útgerð 

skips er, ber að senda skýrslu þessa tollstjóra þar. 
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25. nóv.
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Nú eru vörur afhentar skipstjóra eða afgreiðslumanni til fermingar og utflutn- 

ings, og mega þessir menn í vörurnar um borð, fyrr 

en þeir hafa sannfært smanni bans hafi verið 

hentar útflutningsskýrslur, og að fyrir þeim ver fullnægt öðrum skilyrðum, 

sem LE é ásl 

  

veita undanþágu frá 
rað ræða vörur, sem 

      
    

  

(2 ál 
Follstjórar geta þó bi samskonar skilyrði og 

um ræðir í 4. mgr. Gl. 

má ekki Ef fermdar hafa < n b: 

rur bessar úr skipinu hér á landi, nema með le eftirlitsmanns. 

    

   
að ferming fari fram 

  

hönd, eða 

1 telja vörur 

skipi, nema tolieftirlits- 

Ef tolleftirlitsmaður 

öðrum, sem standa fyrir 

skip, má ekki ferma vörur i 

menn séu viðstaddir til að fv 

Annars skulu 

   
     

    

     

          

       
   

      

hlutaðei tolleftirlits-      

Skipstjórar skulu gera Í 

skip tekur til utflutnings frå 

  

, sem skip te 

rjum eða få 

i n bad, sem 
Þá barf ekki að 

meðferðis Í ferðatöskum 

kki heimt sérstakt 

ki skráð á farm- 

ökum seymslum 

og ætlaðar eru Sútflatni 

til neyzlu eða notkunar 
tíðkast, og þær skráðar á skrá 
farmskrá hlu jú sem fi arþe gar, 

og umbudu > | 
flutnings J 

skrána, en hinsveg: seymslu 

þess eða til seymsli å bilfari, ber 26 'á það á irsskr sem 
- ni Ban £ Farmelpásn: Trin 
71. gr. Enn fr farmskråna hlutir, 

n 
i   

   

   
   

  

   

    
       

        

  

        

verjar skips eða umbúðum, 

bar sem þeir g eyn 12 'sgjald fyrir, en ef 

skipverjar koma töskum þessum, pok ikn til geymslu í lestarrúmum 

ber að skrá 

  

skipsins, öðrum sérstökum geymslum 

þá á farangursskrá um ræðir 
skulu 

  

ða greinilega skrifaðar, svo auð- 

fermingarstaður vörusendingar, 

ngar, sendandi og viðtakandi, heiti 

  

velt < 
stykkjat: la, merki 
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bd
 

ba
 

Sø
 

og þungi hverrar vörutegundar, svo og flutningsgjald og affermingarstaður vöru- 
25. nóv. sendingar. 

Vörusendingar frá hverri höfn skulu tilfærðar á skrám og útdráttum í óslitinni 
töluröð, en í sama númeri skal skrá vörur, sem eru á sama farmskírteini eða fylgi- 
bréfi. Um leið og skipstjóri eða afgreiðslumaður tekur við skilríkjum, sem sýna, að 
útflytja megi vörur vegna tollstjóra eða umboðsmanns hans, skal skrá farmskrár- 
númerið á skilríki þessi. 

Vörur skulu settar á farmskrá frá þeirri höfn, sem þær fara um borð í skipið, 
sem flytur þær til útlanda. 

Farmskrár þær, sem afhenda ber á hverri höfn, skulu vera undirritaðar af skip- 
stjóra og afgreiðslumanni skips, ef hann er þar á staðnum, og heftar saman, ef 
Þær eru fleiri en eitt blað. 

Eintak af farmskrám yfir vörur, sem skip tekur á hverri höfn, skal vera í því, 
þar til er það leggur úr síðustu höfn hér á landi, en tolleftirlitsmenn hafa ávallt að- 
sang að farmskrám. 

Álar útstrikanir og leiðréttingar á farmskrám skulu vera staðfestar af skip- 
stjóra með áritun á farmskrárnar. Ef því verður ekki við komið, skal fylgja farm- 
skrám sérstakt vottorð skipstjóra um leiðréttingarnar og útstrikanirnar. 

Það er bannað að gera leiðréttingar á farmskrám, sem fylgja skipi, nema í sam- 
ráði við tollstjóra eða umboðsmann hans á þeirri höfn, Þar sem vörurnar komu á 
farmskrá og skráin var afhent. 

Ef vörusending er skráð á farmskrá að vera „in disput“ eða með öðrum sams- 
konar fyrirvara, losnar skipstjóri ekki undan ábyrgð, ef vörusendingin er ekki 
með skipinu. 

XXKV. KAFLI 

Skrá yfir vistaforða og aðrar skipsnauðsynjar, sem skip tekur hér á landi. 

70. gr. 
Skipstjórar erlendra skipa og íslenzkra skipa, sem eru í utanlandssiglingum, 

skulu gera tvíritaða skrá yfir þær vörur, sem teknar eru á hverri höfn skipinu 

sjálfu til notkunar, skipverjum eða farþegum til neyzlu eða notkunar í skipinu. 

Skrá þessi skal tilgreina tölu, magn og tegund varanna, eða ef þær eru í um- 
búðum, tegund, tölu, merki og númer þeirra. 

Skipstjóra ber að „undirrita skrá þessa og telst það til brota af hálfu skipstjóra, 
ef þær reynast rangar 

Annað eintakið af skránni yfir vörur, sem teknar eru í hverri höfn, skal vera 

í skipi, þar til er það leggur úr síðustu höfn, en tolleftirlitsmenn hafa jafnan aðgang 
að þessum skrám. 

XXVI. KAFLI 

Skrá yfir farbega- og skipverjafarangur i lestum, 6drum geymslum skips 

eða á þilfari, sem þar á að vera til útlanda. 

71. 
Skipstjóra ber að gera tvíritaða skrá yfir allan þann farangur, sem farþegum 

skipsins og skipverjum tilheyrir og tekinn hefir verið til geymslu á hverri höfn í 
lestar, aðrar sérstakar geymslur skipsins eða á þilfari og þar á að vera í skipinu til 

útlanda, enda sé farangur þessi ekki skráður á farmskrá skipsins. 

Á skrá þessari skal tilgreina tölu, merki og tegund umbúða, innihald þeirra, ef
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vid verdur komid, nafn bess, sem umbudirnar eda þvílíkt tilheyrir, í hvaða lest, 125 

geymslu eða hvar á þilfari þessi flutningur er. 25. nó 

Skipstjóra ber að undirrita og hefta saman, ef Meiri en eitt blað er, skrá þessa, 

og er það brot af hans hálfu, ef hún reynist röng. 

Annað eintakið af skránni yfir farangur, sem tekinn er á hverri höfn, skal vera 

í skipi, þar til það leggur úr síðustu höfn hér á landi, en tollefiirlitsmenn hafa jafn- 

an aðgang að skránum. 

XKVIH. KAFLI 

Skrá yfir innanlandsflutning í skipum, sem í eru innflutningsvörur, 

útflutningsvörur eða ferma á í útflutningsvörur. 

72. gr. 

Skipstjórar skipa, sem taka hér á landi vörur til innanlandshafna og í eru 

vörur, sem það skip hefir flutt hingað ti! lands, eða vörur, sem það skip á að flytja 

til útlanda, eða í verða fermdar vörur til útflutnings, áður en allur innanlandsflutn- 

ingurinn er fluttur úr skipinu, skulu gera tvíritaðar skrár yfir vörurnar, sem skipið 

á að flytja til innanlandshafnanna og skulu skrár þessar greina sömu atriði og 

farmskrár yfir útflutningsvörur og vera undirritaðar af skipstjóra og heftar saman, 

ef fleiri en eitt blað er, og er það brot af hans hálfu, ef þær reynast rangar, en toll- 

eftirlitsmenn skulu jafnan eiga aðgang að þessum skrám. 

Annað eintakið af skránni yfir vörur, sem skip tekur til innanlandshafna skal 

vera í skipinu, þar til er allar þær vörur, sem á skránni eru, hafa verið fluttar úr 

því. 

73. gr. 

Skipstjórar skipa beirra, sem um rædir i 72. gr., skulu gera tviritada skrå yfir 

farangur, sem tilheyrir farþegum skipsins og skipverjum og tekinn er til flutnings í 

lestum skipsins, öðrum sérstökum geymslum þess eða á þilfari. 

Skrá þessi skal tilgreina sömu atriði, sem skrár yfir farangur, sem verður í lest- 

um, öðrum geymslum eða á þilfari til útlanda, sbr. 71. gr. og skal hún undirrituð 

af skipstjóra og samheft, ef hún er fleiri en eitt blað, en ef hún reynist röng, er það 

brot af hálfu skipstjóra. Tolleftirlitsmenn skulu jafnan eiga aðgang að þessum 

skrám. 
Annað eintakið af skránni yfir farangur til innanlandshafna, sem er í lestum, 

sk öðrum sérstökum geymslum eða á þilfari skipsins, skal vera í því, þar til er allur 

slíkur farangur hefir verið fluttur úr því. 

XKVIH. KAFLI 

Farþegaskrár og skipverjaskrár. 

74. gr. 

Hvenær sem tolleftirlitsmenn þurfa, skulu skipstjórar skipa, sem eru í innan- 

landssiglingum, skyldir til að láta tolleftirlitsmönnum i té skrá yfir skipverja og 

farþega í skipi. 
Öll skip, sem ætla að flytja héðan farþega til útlanda, skulu hafa skrá yfir þessa 

farþega, en skrá þessi skal tilgreina sömu atriði og farþegalistar aðkomuskipa, sbr. 

32. gr. 
Ff tolleftirlitsmenn Óska, skulu skipstjórar skipa, sem ætla til útlanda, láta 

þeim í té eftirrit af skipshafnarskrá.



  

XKIK. KAFLI 

Brottför skipa. 

a. Hvort sem skip ætlar til innanlandshafna eða til útlanda. 

| 5. gr. 
Áður en skip fer úr höfn, hvort sem það ætlar til innanlandshafna eða ekki, ber 

ð greiða skipakomugjöld og önnur gjöld, sem greiða ber af skipinu til toll- 
i ef slík gjöld hafa fallið á, 

að vilja skipsskjala nna, ef tolleftirlitsmaður hefir tekið þau í sínar vöræzlur í 

    

við komu skips eða síð 
að afhenda farmskrá yfir vörur, sem fermdar hafa verið í skipið til útflutn- 

ings, ásamt skilríkjum, sem sýna, að skilað hafi verið útflutningsskýrslum og fuli- 
1 ilyrðum, sem lög áskilja fyrir því, að flytja megi vörurnar til út- 

aðeigandi höfn hafa verið fermdar í skipið slíkar vörur, 
skrá yfir vörur, sem teknar hafa verið á i 

  

   
      

    

     

    

   

     
Jar landa , 

     á hlutaðeigandi höfn, skip- 

notkunar, skipverjum eða farþegum bl neyzlu eða notkunar í því, 
slíkar vörur verið teknar, og um sé að ræða erlend skip eða nzk skip, 

i issigingum, 

yfir farangur farbega og skipverja i lestum, öðrum sérstök- 

1 kipsins eda å bilfari, ef slikur farangur hefir verið fluttur í skipið 
erða þar til útlanda. 

    

  

Sur 
hafi isle 

b. Til innanlandshafna. 

76. 
Áður en skip, sem á að fara til innanlandshafna, leggur úr höfn, ber skipstjóra 

að vilja farmskrár yfir vörur, sem það skip hefir flutt hingað til lands, ef ekki 

verið affermdar úr skipinu allar slíkar vörur og farmskráin er í vörzlum toll- VEi í 

  

eftirlitsmanna, 

að vitja skipverjaskrár og annarra vöruskráa, sem eiga að vera í aðkomuskipi 
og um ræðir í 30. gr., ef í skipi eru vörur, sem taldar eru í þessum skrám, 

að vitja it farþegalista, ef að í skipi eru farþegar, sem komu með því frá útlöndum, 

ítja farmskráa yfir útflutningsvörur og skráa yfir farangur, sem á að vera 
í lestum, öðrum sérstökum geymslum eða á þilfari til útlanda, ef að slíkar skrár hafa 

ve rið Í í skipi frá innanlandshöfnum, og tolleftirlitsmenn hafa tekið þær í sínar vörzl- 
4. mgr. 71. gr 

    

    

    

     
   

  

    
    islaforða og aðrar skipsnauðsynjar, ef slíkar skrár hafa 

höfnum og tolleftirlitsmenn hafa tekið þær í sínar vörzi- 

'áa yfir innanlandsflutning, ef slíkar skrár hafa verið í skipi frá 
rm, og tolleltirliismenn hafa tekið þær í sínar vörglur, sbr. 72. gr. "0 

henda skrár yfir vörur og farangur, sem eiga að vera í lestum, öðrum sér- 

im eða á þilfari til innanlanc lshafna, ef á hlutaðeigandi höfn hafa verið 

örur eða farangur, enda séu í skipi vörur dn farangur, sem innfluttur 

stum bess, öðrum geymslum eða á þilfari, eða í skipið hafa verið fermdar vör- 

lestar, aðrar geymslur eða á þilfar til útflutnings eða í skipið á 

- en allur innanlandsflutningur hefir verið fluttur úr því. 

sem hann selur fyrir Sig, „ber að vera viðstaddur, ef toll- 

á skrár þær, sem um ræðir 
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77. gr. 

Skipstjórar geta fengið hjá tolleftirlitsmanni lol lvegabréf, sem sýnir að skipið 

hafi fengið lögfulla afgreiðslu til innanlan dshafna á þeirri höfn, sem skipið er að 

fara frá. 

ce. Til útlanda. 

78. gr. 

Áður en skip leggur úr síðustu höfn hér á landi ber skipstjóra 

að hefta saman og afhenda tollefti rits smanni, ef um er að ræða skip, sem hefir 

fermt vörur til útflutnings á ýmsum höfnum hér á landi, samrit af farmskránum 

yfir vörur, sem skipið hefir tekið á hverri höfn, og vottorð um það, að skipið hafi 

ekki tekið og taki ekki hér á landi aðrar eða meiri vörur til útflutnings en þær, sem 

taldar séu á viðfestum farmskrám, 

að hefta saman og afhenda tolleftirlitsmanni, ef um er að ræða skip, sem hefir 

tekið vörur til skipsþarfa á ýmsum höfnum hér á landi, samrit af skrám yfir þessar 

vörur, sem teknar hafa verið á hverri höfn, ásamt vottorði um það, að ekki hafi 

verið teknar eða verði teknar hér á landi aðrar eða meiri vörur til skipsþarfa en 

taldar séu á skránum, 
að hefta saman og afhenda tollettirlitsmanni, ef um er að ræða skip, sem 

hefir verið tekinn á ýmsum höfnum farangur farþega og skipverja til seymslu 

lestum, öðrum sérstökum geymslum eða á þilfari til þess að vera þar til útlanda, 

skrár yfir farangur þennan, ásamt vottorði um það, að ekki hafi verið tekinn eða 

verði tekinn til geymslu í lestum, öðrum geymslum eða á þilfari annar eða meiri 

farangur farþega eða skipverja til útlanda, en þar er talinn, 

að afhenda tolleftirlitsmanni, ef farþegar eru í skipi, tvíritaða skrá yfir farþega, 

ásamt vottorði um það, að í skipi séu ekki aðrir eða fleiri farþegar til útlanda. 

Á 

  

í 
i 

79. gr. 

Skipstjórar geta fengið hjá tolleftirlitsmanni tollvegabréf, sem sýnir, að skipið 8 ð , I 
€ 

hafi fengið hér á landi lögfulla afgreiðslu til útlanda. 

XKK. KAFLI 

Sérákvæði um skemmtiskip. 

80, gr. 

Skemmtiskip, sem koma hingad til lands med félög manna og farbega, sem halda 

áfram með skipinu, eru undanþegin því, að hafa meðferðis frá útlöndum vöruskrá 

og skipverjaskrár og undanþegin innsiglun á nauðsynjavistum og öðrum skipsforða. 

Undanþága þessi er þó því skilyrði bundin, að skipið h: íi ekki meðferðis vör ur, sem 

eiga að flytjast hér úr skipinu, í skipi séu ekki farþegar, sem verða hér eftir, skipið 

taki hér ekki farþega eða aðrar vörur en þær, sem um ræðir í 2. mgr. tollvörður 

sé hér í skipinu og mönnum úr landi sé bannað að fara um borð, nema með sér- 

stöku leyfi tolleftirhtsmanns. 

Skemmtiskipum er heimilt að taka hér vörur til skipsbarfa, en þegar bað er gert, 
0 

skal farid eftir åkvædum 70. gr., 75. gr. og 78. gr. 
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XXXI. KAFLI 

Sérákvæði um herskip. 

Fyrirma 

stöðvunar sk) 

Þeir óska e 

herskipa. 

Skip þessi era undar 

foringi er þó skyldur ti 

skýrslu um það, sem af 
pað, sem fermt hefir ver 

ru Í Íslenzkri landhelgi, séu háð 
taka tolleftirliltsmenn um borð, 
riti, innsiglun o. fl., taka ekki til    

þegin því að afhenda vöruskrá og skipverjalista, en skips- 
kur afferming á sér stað, að afhenda skriflega 
lir að fermt hefir verið eitthvað, skýrslu um 

u 

t H í    

  

XXKII KAFLI 

Flugtæki, 

   
Ákvæði regth ugerðar 

ferðum m 
sem við á, um flugtæki, sem eru í 
m innanlands. 

  

Hi Íslands og annara 

XII. KAFLI 

Refsiákn ræði o. fl. 

e 
i gg 33. gr. 

i . Ingr. 26. år ". og 27. gr. varda samkvæmt 

  

Brot gegn 11. gr., 2. og 3. mgr. 19. gr., 
1. mgr. 35. gr. fasan nn um tollheimtu og tolleftirlit sektum, svo og fangelsi, ef brot 
er ítrekað, nema brotið sé svo vaxið, að þyngri refsing liggi við því samkvæmt hegn- x 1; 

> ingarlögunum eða öðrum lögum. 

  

Brot gegn 13. gr., 1. gr. varða samkvæmt 2. mgr. 35. gr. lag- 
anna um tollheimtu og ef brotið er ekki svo vaxið, að byngri = 

, VIMS refsing liggi við því. 

  

Að því leyti sem brot ge di, ( varda ekki sektum eftir 2. mgr. 35. 
gr. laganna um tollheimtu Di i, bau sektum eftir reglugerd bessari, 
ef brotið er ekki svo vaxið, að þyngri refsing ligsi við því. 

84. gr. 
Í 1. mgr. 36. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlit segir, að nú verði maður uppvís að því að kýra toleftirlitsmanni frá vörum, sem hann hefir hafa vanr rækt að s 

innflutt, haft meðferð 5 C 

  

kið við, eða að hafa sagt rangt til um vörur, og skal 
hann På sæta sektum, 100 kr., svo og fangelsi, ef mjög miklar sakir eru, 
eða ef brot er margí ). 

Þá segir í 3. mer. Sr. neindra laga, að ennfremur sé jafnan heimilt að gera 

  

upptækar vörur, sem undan hefir verið skotið eða rangt sagt til um. 
Loks segir í 4. mgr. nefndrar 36. gr. laganna, að auk þeirra refsinga, sem um 

ræðir í 1. og 3. mgr. greinarinnar, skuli sá, sem þrisvar hafi gerzt sekur um þar = 

   

neind brot, sviftur leyfi til verzlunar um ákveðinn tíma eða fyrir fullt og allt. 

85. gr. 
I 1. mgr. 37. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlit segir, ad så, sem komi bvi til leiðar með fortölum, fjárframlögum, heitum eða ráðum, að vörur séu ólögleg: 

innfluttar eða tollsviknar, eða sá, sem fái annan til þess að flytja ólöglega inn fyrir 
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sig vörur eða tollsvikja bær, enda þótt þessir menn verði ekki álitnir aðalmenn í 123 
e i 1 kl verknaðinum sjálfum, skuli sæta sektum, svo og Í: 

brot sé margitrekað. 

Þá segir í 2. mgr. 37. gr. nefndra laga, að söm 
aðstoði þá, sem hafi ólöglega innflutt vöru 

svo og þeir, sem kaupa vörur, sem þeir vita, : 

það, eftir öllum atvikum að dæma. 
Loks segir í 3. mgr. nefndrar greinar, 

menn, sem sekir verða eftir þessari g 

fyrir fullt og alit, ef brot sé margitre 

  

si, ef sakir séu miklar, eða ef 

    eir sæta, sem 

að selja hana, 

a mega vita 

    
   

   
   

      

   
   

      

heimilt að svifta þá 
zlunar um ákveðinn tíma, eða 

Í 1. mgr. 38. gr. laganna um tollhei 

ef vanrækt sé að afhenda tollstjóra 

Í 2. mgr. nefndrar 38. Br. segir, 

það sektum eða fangelsi, eða hvorutvegg 

sá, sem hafi eða he føj h: agnað af rang 

med hans vitund, enda liggi ekki vid brotum 
ingarlögunum eða öðrum lögum. 

  

öð það varði sektum, 

tiflulningsskýrslur. 

1 gerðar rangar, varði 
Sömu refsingu sæti 

skýrsla sé gefin 
samkvæmt hegn- 

    

  

   

    

87. g 
Í 39. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlil segir, að ef nokkur tregðist við að 

gefa vottorð Dem sem um rædir i 23. gr. bess ” reglugerdar, megi bvinga hann 
til bess med dagsektum, allt ad 60 kr. å 

bréfi til viðtakanda. Aðför megi sera í eigi 

þeirri grein. 

íkveða sektirnar í 

fyrir sek tum samkvæmt 

88. 

Samkvæmt 40. gr. laganna um tollheiintu og tolleftirlit varðar það skipstjóra 

    

   

   
    

    
    

      

sektum, allt að 5000 kr. ef farmskrár i, 

og mælt er fyrir, eða ef vanrækt er að rætti tolleftirlits- 

manni. Ef svo stendur á eða skrám er ar Í Í " og krafizt þess, 

að skipstjóri eða afgreiðslumaður skips riti upp skrár og útí drætti, og ef hann 

telur þess börf, látið telja vörur upp úr skipi i k ipsfarm å kostn- 

að skipseiganda. Annars må tolleftirlitsn rum þykir þurfa, láta 

telja vörur úr eða í skip eða rannsa i ber skipseigandi kostnad 

við það, nema skrár reynist rangar eða rannsókn. 

samdar eins 

      

ipsfarm, en 

A Sé afferming byrjuð, án leyfis 
eftir 41. gr. laganna um tollheimtu og tolleti 

varðar það skipstjóra sektum 

2
 

Að því leyti sem brot gegn 47. gr. i 

mennina eða skipstjórana sektum eftir 42. gr. laganna um toi 
varða þau sektum eftir reglugerð þessari. 

Nú eru vörur, sem sendar eru milli tollhafna, sbr. 47. gr. 

hentar viðtakendum án samþykkis hlutaðeigandi tollstj 
og skulu þá afgreiðslumennirnir eða skips 
tollheimtu og tolleftirlit greiða aðflutning 

ekki afgreiðslu- 

u og tolleftirlit,    

  

er rðarinnar, af- 

oðsm: mns hans, 
sr. laganna um 

1 hví a. 

  

   
91. gr. 

Nú eru adflutningsgjaldskyldar vörur afhentar vidtakendum án samþykkis 

hlutaðeigandi tollstjóra eða umboðsmanns hans, og varðar það þá eftir 43. gr. lag- 

1938 

OK 
20. nóv.
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anna um. tollheimtu og tolleftirlit skipsjóra eða afgreiðslumann, ef hann er þar á 
saðnum, sektum, allt að 5000 kr. Auk þess ber ski ipstjóri eða afgreiðslumaður eftir 
ákvæðum nefndrar 43. gr. ábyrgð á greiðslu aðflutnings SB) jalda af hinum afhentu 
vörum á sama hátt og segir um viðtakanda í 52. gr. þessarar reglugerðar. 

  

92. gr. 

Ef aðkomufarþega- eða aðkomuvöruflutningaskip taka fyrstu höfn á öðrum 
tollhöfnum en tollafgreiðsluhöfnum þeim, sem ta ildar eru í 1. mgr. 28. gr., án þess 
að hafa tilkynnt áður komu sína á þann hátt og innan þess tíma, sem segir í nefndri 
grein, skal skipstjóri greiða í viðurlög kr. 5.00 af hverri nettó smálest skipsins. Ef 
um er að ræða erlent skip, sem hér búsettur maður hefir leigt hingað, og hann hefir 

vanrækt að skýra útgerðarmanni skips eða skipstjóra frá ákvæðunum í 28. gr., skal 
skipstjóri eiga endurgjaldsrétt á hendur leigutaka skips út af viðurlögum þessum. 

Ef aðkomufarþega- eða aðkon nuvoruflut zingaflugtæki tekur fyrstu höfn á öðr- 
um tollhöfnum en tollafgreiðstuhöfnum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. 28. gr., skal 

      

    flugstjóri greiða í viðurlög kr. 50.00 fyrir hve farbega, sem flugtæki getur tekid, 

ef um farbegaflugtæki er ad ræda, en kr. 25.00 ir hver 100 kg., sem flugtæki getur 
tekið af vörum, ef um vöruflutningaflugtæki ræða, en hæfilegar nauðsynja- 
vistir, og aðrar nauðsynjar i isins, teljast vörur í því sambandi. Ef flug- 

  

tæki er bæði farþega- og vörufluti ningaflugtæki, skal ákveða viðurlögin eftir regl- 
unum um vöruflutning jaflug tækin, en í því sambandi skal litið svo á, að farþega- 
rúm taki 200 kg. af vörum. 

3. gr vo. . 

Onnur brot å reglug serð Þessari en þan, sem ræðir um í 8392. gr. hér á undan, D 

varða sektum frá 5—-10000 krónum. 

94. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð almennra lögreglu- 

mála, ef önnur málsmeðferð er ekki fyrirskipuð í lögum. Sektir allar og viðurlög 
renna Í ríkissjóð. Samkvæmt 45. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlit eru vörur, 

sem gerðar eru upptækar samkvæmt 3. mgr. 36. gr. laganna, eign ríkissjóðs. 

KKKXIV. KAFLI 

Gildistaka reglugerðarinnar. 

95. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda 1. jan. 

1939, að því leyti, sem þau komu ekki til framkvæmda með gildistöku laga nr. 63 
öl. des. 1937, um tollheimtu og tolleftirlit. Ákvæði 11. gr. reglugerðar nr. 5 30. jan. 
1935, um framkvæmd tollgæzlu, eru í gildi til 1. jan. 1939. 

2 
0 C 

  

Q 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 48. gr. laga nr. 63 31. desbr. 1937, um toll- S c te 

heimtu og tolleftirlit. 

Fjármálaráðuneytið, 25. nóvember 1938. 

Eysteinn Jónsson. | 

Torfi Johannsson.



REGLUGERÐ 

um tollmeðferð aðfluttra póstsendinga. 

KAFLI 

Aðflutningsskýrslur og aðflutningsskjöl. 

I. gi 

Áður en viðtakendur vitja adfluttra póstsendinga, sem teknar eru til tollmeð- 

ferðar, skulu þeir afhenda hlutaðeigandi póstafgreiðanda skýrslu um hvaða vörur 

1 lin eru åkvedin eftir, 
séu Í sendingunni, magn þeirra og verð, sem a flutning 

Í vitneskju um, vegna 
I 

og um önnur atriði, sem póstmenn og tollme; i 

tolleftirlits og tollheimtu og eyðublöð þau greina, sem verða til afnota undir að- 

flutningsskýrslur. 
Þá eru viðtakendur skyldir að legsj: 

bréf, innkaupsreikninga, tollskýrslur 

í pósti, og póstmenn og tollmenn þurfa 

tollheimtu. 
Vanræksla á að gefa aðflutnings 

um vörur eða tollskylt verð vara, telst til bro 

og tolleftirlit. 
Vanræksla á að leggja fram skjöl þau, sem um ræðir í 2. mgr, eða ef lögð 

eru fram skjöl, þar sem rangt er skýrt frá um vörur eða verð vara, varðar sektum. 

Samkvæmt lögum er, ef óeðlilega lágt eða grunsamlegt verð er sefið upp á inn- 

fluttri verðtollsky ldri vöru, þeim, sem heimtir inn tollinn af vörunni, rétt að ákveða 

sanngjarnt verð á þeirri vöru til verðtollsákvörðunar. 

  

   
póstmenn og tollmenn fylgi- 

jöl, sem við koma aðfluttri vöru 

vitneskju um, vegna tolleftirlits og 
   

  

    í þeim er skýrt rangt frá 

a gegn 36. gr. laganna um tollheimtu 

    

IH. KAFLI 

Tollmeðferðin. 

a. Hvað skuli taka til tollmeðferðar og eftir hverju skuli farið. 

2. gr. 

Til tollmeðferðar skal jafnan taka þessar sendingar: 

1. Bréfapóstsendingar og verðpóstsendingar með grænum tollmiða. 

2. Bréfa og verðpóstsendingar, sem í , að í séu lyfjavörur og eiturteg- 

undir, svo sem ópíum, kókaín og morfín. 

3. Bréfa- og verðpóstsendingar, sem ætla má að Í séu aðflutningsgjaldskyldar 

vörur, vörur, sem bannaður er innflutningur á, eða vörur, sem ekki má fly tja hingað 

til lands, nema fullnægt sé ákveðnu skilyrðu 

4. Alla póstböggla, nema böggla, sem samkvæ mt atanáskrift eiga að fara til 

sendiherra erlendra rikja og sendiræðismanna, enda sé við afhending bógglanna 

afhent yfirlýsing hlutaðeigandi send iherra sendiræðismanns um, að vörurnar Í 

bögglunum séu til eigin nota viðtakanda. 
xx 

Þegar talað er um vörur í reglugerð þessari, er átt við alla hluti, hverja sem 

   

    

eru. 
3. 

Til þess að ákveða, hvort aðflutt sendi 1g skuli tekin til tollmeðferðar, skulu 

póstimenn fara eftir þessum reglum:
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nóv. 

on 

að 

  

Í. Allar bréfasendingar með mum toll 
2. Öll önnur bréf skulu afhendast fakanda, án tollmeðferðar, nema ætla 

megi, að í slíkum sendingum séu vörur, sem aðflutningsgjöld ber að greiða af, 
vörur, sem bannaður er innflutningur á, eða vörur, sem ekki má flytja hingað til 

kilyrðum, en þegar svo ber undir, skulu póst- 

niða skulu sæta tollmeðferð. 
| 

  

lands, nema fulmægt sé ákveðnum ski 

menn tilkynna viðtakanda komu sendingarinnar og skora á hann að opna send- 
inguna í viðurvist póstafgreiðanda. 

Allar opnar sendingar, svo ser 

af póstmönnum. Ef ekki eru í þeim at 

aður er innflutningur á eða ekki má      
og prent, skulu rannsakaðar 

vidar vörur, vörur, sem bann- 

ands, nema með ákveðnum 
skilyrðum, skulu póstmenn afhenda viðts lum sendingar þessar, án frekari að- 
serða. Séu hinsvegar i þe n aðflutningssj í " VÖFUT, vörur, sem bannaður er 
innflutningur á eða ekki má flytja hins nema með ákveðnum skilyrð- 
um, eða ef póstmenn eru í vafa um bað, ig sé ástatt urn opnar sendingar 
skulu þær sæta toilmeðferð. 

b. Tollskoðun og tollflokkun. 

4. gr. 
Tollmenn skoða og tollflokka vörur, sem afhentar eru til tollmeðferðar á póst- 

stofuna í Reykjavík. Utan Reykjavíkur skulu. nema svo standi á, sem segir Í Ö. gr., 
sérstakir tollgæzlumenn, þar sem þeir eru, framkvæma störf Þessi, ef þeir geta 
annað þeim, en ella og annarstal á landinu annast póstmenn störf þessi, 

    

    

   

  

   
tollgæzlumenn utan Reykjavíkur 

inganna, og þeim fylgir inn- 

Nú skoða tollmenn í Reykjaví 
póstsendingar annarsstaðar en 
kaupsreikningur, tollskýrsla annað m tigreinir nákvæmlega tegund, 
magn og tollverð varanna, og skulu bå bei nenn, sem skoda innihald sending- 
anna, merkja vid vorurnar å skjolunum eftir tollflokkum. Tollmadur så, sem fram- 
kvæmir skodunina, skal geta nafns sins å skjalinu, þar sem tollmerkt er vid vør- 
urnar 

Nu skoda hinsvegar tollmenn, 

póstsendingar, sem ekki fyigir innkam 

tilgreinir 1 nåkvæmlega tegund, magn 
sem skoda innihald sendinganna eftir 

Tollseðill þessi, sem li 

fylgir sidan sendingunni 
innihald hennar, nema sé 

  

     

     

  

mgr. ulan ákvörðunarstaðar 

   tollveri „ 0 

lílokkum, svo og magn hverrar vörutegundar. 
ritaður af þeim, sem framkvæma skoðunina, 

ir og er r lagð til grundvallar um 
>yki til, að skoðun fari fram aftur. 

    

Tollheimtan. 

sg 

Aðflutningsgjöld af póstsendingum skali greið: og fullnægja öðrum skilyrðum 
fyrir innflutningi fyrir póstafgreiðanda, sem afhendir sendinguna til viðtakanda, 
og skulu gjöldin greidd og fullnægt skilyrðunum, áður en sendingin er afhent. 

Nú hljóðar innkaupsreikningur, tolls kýrsla eða annað skjal, sem verðtollar 
eru ákveðnir eftir, um fjárhæð í erlendri mynt, og skulu þá verðtollarnir á þeim 
stöðum, sem bankar eru, reiknaðir eftir því sölugengi á henni, sem skráð er á hinni 
erlendu mynt í bönkum hér á landi á kemudegi póstsendi ingar til ákvörðunarstaðar, 
og er bönkum og útbúum þeirra skyli að a pósimönnum, sem innheimta að- 
flutningsgjöld, upplýsingar um gengi, er þeir æskja. Nú er e ker! sengi skráð hér 
í bönkum á téðri mynt og ekki næst vilneskja um það, og skal þá farið eftir gengi 

       

  

  

    v 
n 
, 
k
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póstávísana, útfarinna héðan. Ef ekkert slíkt póstávísanagengi er skráð, skal ákveða 

verðtollinn eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður. 

Á þeim stöðum, sem engir bankar eru, o ísthúsum er ókunnugt um bank: 

gengi, skal telja verðtollana eftir gengi póstávísana, útfarinna hó San, å komudegi 

póstsendingar til ákvörðunarstaðar. Ef ekkeri stikt póstávísanagengi er skráð, skal 

ákveða verðtollana eftir því gengi, sem fj} ðuneytið ákveður. 

   

    

   

    

- 
Á. 

      

Þegar viðlakandi aðfluttrar póstsendi sem tekin hefir verið til tollmeð- 

ferðar, hefir afhent póstmanni aðflutni yrslu og önnur aðflutningsskjöl, at- 

hugar tollmaður eða póstmaður skjöl þessi, ber þau saman við vörur þær, sem í 

sendingunni eru, og tollflokkar vörurnar. Síðan gelur póstmaður út tollreikning 

fyrir sendingunni, en jafnframt því stimplar hann innkaupsreikninginn, tollskýrsl- 

una eða annað skjal, sem tilgreinir það magn og | Jó ð, sem aðflutningsgjöldin 

voru reiknuð af, með tollstimpli þeim, sem um ræðir „gr. og tölusetur það skjal 

því númeri, sem tollreikningurinn ber, en á tollreikn ingsej 'Sublaðinu er fyrirvari 

um það, að hann, ásamt stimpluðum innkaupsreikningi. tolls skýrslu eða öðru skjali, 

sem ber sama númer og tollreikningurinn, sé sú eina fulla kvittun fyrir greiðslu 

aðflutningsgjalda af vörum þeim, sem reikningurinn hljóðar um, enda skal þess 

getið á tollreikningnum, hvort innkaupsreikn tollskýrsla eða annað skjal var 

stimplað og tölusett. 

Ef um er að ræða sendingar, gir innkaupsreikningur, tollskýrsla 

eða annað skjal, sem tilgreinir magn vara verð, vottar tollmaður eða póstmaður 

um það á aðflutningsskýrsluna, hvort þar sé rétt s kýr frá um innihald sendingar 

og magn, og hvort verð eða verðmæti vörunnar sé sennilegt. 

    

    

   

      

8. gr. 

Þegar póstmaður tekur á móti aðflutningsgjöld 

sem greiðir, Í té kvittaðan tollreikning. 

Póststjórnin lætur gera sérstök reikning 
ingar þessir eru tölusettir, og skal hver tol 

sem tollgreiðandi fær, er rifgatað, en hitt einta 
notkun skulu reikningaheftin, ásamt sf lut 

endurskoðunar. 
Þá lætur fjármálaráðuneytið gera til afnota fyrir póstmenn, sem innheimta að- 

flutningsgjöld, sérstaka stimpla, sem notaðir skulu við stimplun innkaupsreikn- 

inga, tollskýrslna og annara skjala, sem höfð er hliðsjón af við ákvörðun aðflutn- 

ingsgjalda. 

um, skal hann jafnan láta þeim, 

    
   

    

tollreikninga. Tollreikn- 

vírifaður. Annað eintakið, 

í heftinu. Að aflokinni 

send póststjórninni til 

  

   

IN. KAFLI 

YÝms ákvæði. 

9. gr. 

Póstmönnum bera 4% af aðflutningsgjöldum í innheimtulaun. Setur póst- og 

símamálastjóri nánari reglur um þá þóknun, svo og um reikningsskil póstmanna 

fyrir aðflutningsgjöldum. 

  

10. gr. 

Af póstsendingum, sem ekki fara úr vörzlum póstsins og 

útlanda eða frá útlöndum, skal ekki greiða aðflutning sgjöld. 

Aðflutningsgjöld, hvort sem eru vörumagnstollar eða verðtollar, greiðast af 

gjöfum og öðru því líku. 

endursendar eru til 

1938 

124 

29. nóv.
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124 11. g 
29. nóv. Mál út af brotum á 4. Tr. 1. gr. sæta meðferð almennra lögreglumála. Sektir 

renna í ríkissjóð. 

  

Regl 1gerð þessi, sem öðlast þegar gildi, er sett samkvæmt heimild í 47. og 48. 
gr. laga frá 31. des. 1937, um tollheimtu og tolleftirit. 

Fjármálaráðaneytið, 28. nóvember 1988. 

Torfi Jóhannsson. 

125 ERINDISBREF 
29. júní 

   

Sildarmatsmenn skulu leggja stund á að vera sem færastir í því að geta dæmt 
um gæði og flokkun síldarinnar. Þeir skulu, eftir því sem þeir eiga kost á, afla sér 
þekk ingar Í öllu, er lýtur að starfi þeirra, kröfum kaupendanna um vörugæði, og 
framförum í síldarverkun. 

Matsmenn skulu hafa þat mgur malslaganna er að auka vöru- 
vöndun og afla vörunni álits og trausts kaupenda. Þeir skulu því eftir fremsta 
megni gera sitt til þess, að þes með því að kveða upp rétt- 
látan dóm um vöruna í hver r eiga að koma fram með stillingu og festu 
og varast að fara í kappræður við aðra um gæði og galla vörunnar. Þeir mega ekki 
taka tillit til álits annara á síldinni, hvort heldur er kaupanda, seljanda eða óvið- 
komandi manna, heldur skulu þeir byggja eigin áliti, sem þeir þó verða 
að forðast að mynda sér, fyrr en þeir með n: nri skoðun hafa fengið slögst yfir- 
lit yfir gæði og salla vörunnar, en þá fyrst lu þeir fella úrskurð sinn í fullu 
samræmi við það, sem tekið er fram í matsreglum. 

  

      

mat      

tilgangi verði náð, 
    

    

     
    

2. gr. 
Matsstjóri er yfirboðari mafsmanna og ber þeim að hlýða fyrirskipunum hans 

um framkvæmd matsins, Í í andamá u un, sem fyrir kunna að koma viðvíkjandi 
”« Æ 

   

    

  

   

  

matsstjóra. Matsmenn skulu, eftir 

sildarinnar almennt í umdæmi sínu. 

öð 8 ber saltendum skylda til 
plysingar, er beir fara fram 

EN 

matinu, ber matsmönnum 
því sem tími þeirra leyfir, 

Skulu þeir hafa frjálsan 

að sýna þeim það, e€ 

á. Ef matsmaður verður þess að verulegu leyti ábótavant, 
skal hann tilkynna það m: ttsst jóra, sem þá athugar málið og aðstoðar saltendur, 
ef þeir óska þess, við að koma verkuninni í betra horf. Verði matsmaður var við, 
að matslögin séu brotin, skal hann ávallt tilkynna það malsstjóra, auk þess sem 
hann skal kæra fyrir hlutaðeigan di lögreglustjóra, ef um verulegt brot á matslög- 
unum er að ræða. 

  

  

3. gr. 
Matsmenn útbyta til saltenda eyðublöðum undir skoðunarbeiðnir og leiðbeina 

þeim, sem þess óska, um útfyllingu þeirra. Matsmenn skulu að jafnaði afgreiða 
beiðnir um mat í þeirri röð, er þær berast þeim, en þó er matsmanni heimilt að 
breyta röðinni, ef það upplýsist, að nauðsynlegt sé vegna útflutnings að afgreiða 
beiðnir, er síðar koma, á undan þeim fyrri. Það er brýnt fyrir matsmönnum að 
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sæta árvekni og dugnaðar í starfi sínu, svo að ónauðsynlegur dráttur á mati valdi 

ekki töfum eða erfiðleikum við útflutning. 

4. gr. 

Matsmenn mega taka sér aðstoðarmann við framkvæmd matsins, sérstaklega 

þegar þarf að hraða mati vegna útskipunar. Aðstoðarmaðurinn starfar algerlega á 
ábyrgð matsmannsins og má ekki láta hann meta eða skera úr neinu atriði, er 
snertir gæðaflokkun eða hefir áhrif á synjun eða veiting matsvottorðs. Verksvið 
aðstoðarmanns er eingöngu að hafa eftirlit með því, að fyrirmælum matsmanns sé 
fylgt; þó skulu matsmenn gæta þess að taka sér eingöngu þá aðstoðarmenn, er þeir 
sela fyllilega treyst. 

Kaup aðstoðarmanns sé hið viðurkennda almenna taxtakaup verkamanna á 

staðnum, og greiðist eingöngu fyrir þann tíma, er þeir eru að starfi. 
Séu fleiri en einn malsmaður í sama héraði, skulu þeir skipta með sér verkum, 

þannig, að þeir hafi sem jafnastan starfa. 

Sé hægt að koma því við, og ef tími þeirra leyfir, skulu matsmenn aðstoða 
hvern annan við matið. Þó ber sá maltsmaður, er kallaði hinn til aðstoðar, einn 

ábyrgð á framkvæmd matsins. 

ð. Er. 

Þegar að loknu mati og merkingu á hverri stöð, skal matsmaður afhenda eig- 

anda viðurkenningu fyrir, að matið hafi farið fram. En fullkomið matsvottorð skal 
hann gefa út um leið og síldin er flutt úr landi (sbr. þó 8. gr. reglugerðar um síldar- 

mat). Matsmenn skulu útfylla matsvottorðin nákvæmlega. Þeir skulu ávallt taka eftir- 

rit af hverju mafsvottorði og semja sérstaka skýrslu í tveim eintökum vfir alla útflutta 

matjessild, með hverju sérstöku skipi, og afhenda matsstjóra annað eintakið. 

  

6. gr. 
Fastur starfstími matsmanna byrjar 1. ágúst ár hvert og endar 1. desember. 

Á þessu tímabili ber þeim ávallt að vera til taks, ef framkvæma þarf matsstörf, og 
mega ekki á þessum tíma yfirgefa umdæmi sitt nema með sérstöku leyfi matsstjóra. 

- 
Í. gr. 

Matsmenn skulu færa dagbækur sínar nákvæmt og rétt. Þeir skulu geyma bær, 

ásamt öðrum skjölum viðkomandi matinu, á öruggum stað og varast að láta óvið- 

komandi menn hafa aðgang að þeim. 

8. gr. 
Komi það fyrir, að matsmenn séu í vafa um eitthvert atriði, sem ekki er getið 

um í lögum eða reglugerðum um sildarmatið, eða matsstjóri hefir ekki gefið þeim 

neinar fyrirskipanir eða leiðbeiningar um, skulu þeir leita til hans og fá fyrirskip- 

anir um, hvað gera skuli. En verði því ekki við komið, skulu malsmenn gera þær 

ráðstafanir til bráðabirgða, er þeir álita réttastar vera og skýra matsstjóra frá því 
svo fljótt sem við verður komið. Þeir skulu og skýra matsstjóra frá, ef þeim er sýndur 
mótþrói eða torvelduð störf þeirra á einhvern hátt 

9. gr. 

Matsmenn undirrita eiðstaf um, að þeir vilji með alúð og kostgæfni rækja 

skyldur þær, er á þeim hvíla samkvæmt síildarmatslögunum og ákvæðum erindis- 

bréfs þessa. Þeir mega ekki taka á móti nokkurri þóknun, hverju nafni sem nefnist 
frá framleiðendum eða kaupendum sildarinnar. Þeir mega ekki reka neinn sjálf- 
stæðan atvinnurekstur, er lýtur að síldarsöltun, síldarverzlun eða síldarútgerð. Þeir 

91 
Di 
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mega ekki vera í þjónustu þeirra, er þeir meta síld fyrir, eða vera þeim háðir á 
annan hátt. 

Mafsmenn eru bundnir algerðri þagnarskyldu um allt, er þeir verða áskynja 
starfi sínu, og mega ekki láta neitt uppi um ástand vöru þeirrar, er þeir meta, 

annað en tekið er fr am í skoðunarvottorði. Þeir mega ekki t. d. gefa síldinni ein- 

kunnir svo sem „góð 3. flokks sild“ eða „léleg 1. flokks“ o. s. frv. Þagnarskyldan 

nær þó ekki til upplýsinga, sem þeir eiga ad g efa matsstjóra. Sannist þær misfellur 
á vottorði matsmanns, er álíta verður, að stafi af vítaverðu gáleysi eða vanrækslu, 
ber hann ábyrgð á tjóni því, er þar af leiðir. Auk þess getur ráðuneytið svipt hann 

stöðu sinni fyrirvaralaust. 

Erindisbréf þetta staðfestist hérmeð samkvæmt lögum nr. 53 11. júní 1938, 
um matjessíld og skozkverkaða síld, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til 
eltirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 29. júni 1988. í gong Y J 

Skuli Gudmundsson. REE — 

Páll Pálmason. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 
Í. Raforka. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt, og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Þar sem orkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld: 

1. Á heimilum má selja um kWst-mæli samkvæmt gjaldskrárlið B 2, þótt raf- 
orkan sé eingöngu notuð til ljósa. 

2. Um kWsti-mæli á 48 aura fyrstu 4 kWst/ári á hvern fermetra sólfflatar, en 
á 25 aura á kKWst fyrir alla notkun þar framyfir. 

3. Um hemilmæli á 60 kr. hvert árshektówatt (AW), og skal hemilstillingin ávallt 

standa á heilu hW. Umframnotkun skal hér seld á 48 aura hver kWst. 

4. Um kWest-mæli á 23 aura hverja kKWst til skóla, sjúkrahúsa og kirkna, og enn- 

fremur til útilýsingar og auglýsingaljósa. Sé raforkunotkunin meiri en sem sam- 

svarar 600 klst. notkunartíma, er verðið 10 aurar fyrir hverja kWst þar fram yfir. 

  

  

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

1. Um tvenna kWst-mæla, annan til ljósa, en hinn til heimilisvéla, suðu og hit- 
unar. Um ljósamælinn reiknast 48 aurar á kWest, en á hinn mælinn 10 aurar. 

Um einn kWst-mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 48 aura hverja kWst 

fyrstu 3 kKWst á ári á hvern ferm. (m?) gólfflatar, en á 4 aura hver kWst fyrir næstu 
notkun, þannig reiknað: 

30 kKWst/m? á ári fyrir fyrstu 25 m? 

25 — - — —- næstu 2 — 
20 A 5 
15 — — — — 25 — 

og síðan 15 — — — á gólíflöt þar yfir. 

Umfram þetta greiðist með 4 aurum hver kW st. 
Miða skal hér við gólfflöt allrar íbúðarinnar, sem telst íbúðarherbergi og eldhús.
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Herbergi minna en 5 ferm. reiknast hálft, en stærri en 25 ferm. reiknast 2 

herbergi. 
3. Um einn kWst-mæli á 7 aura hver kWst. Notandi skal hér auk þess greiða 

fastagjald kr. 1,00 á mánuði fyrir hvert íveruherbergi íbúðarinnar, að meðtöldu eld- 

húsi, og ábyrgjast minnstu notkun sem hér segir: 

1 herbergi og eldhús 600 kWst á ári. 
2 900 — — — 
30 1200 — —-— 
4 1500 — 
5 - — 1800 — —— 
6. — — 2100 — —— 

Fyrir notkun umfram þetta greiðist 4 aura hver kWst. 

4. Til hitunar á heimilum, auk annarar notkunar, má selja um tvígjaldsmæli 

eftir gjaldskrálið B 2 eða B 3, en þó þannig, að af þeirri raforku, sem samkvæmt 

þeim gjaldskrárliðum ætti að reiknast á 4 aura, sé sá hluti, sem notaður er á „ódýra 

tímanum“, reiknaður á 2 aura hver kWst. 

Ódýr tími skal reiknast að nóttu til frá kl. 238 og að degi til þá tíma, sem 

raforkunotkun er lítil, eftir nánari ákvörðun rafveitustjórnar. Hún setur sett sem 

skilyrði fyrir sölunni, að henni sé heimilt að taka straum af tækjunum, þegar nauð- 

synlegt þykir vegna annarar notkunar. 

GC. Vélar. 

Þar sem raforka er seid til vélareksturs, skal hún seld: 

1. Um kWst-mæla á 20 aura á kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta árgjalds 30 kr-30 kr. hvert uppsett KW vélanna. 

2. Um hemilmæla á 240 kr. árskW og 10 aura á kKWst öll umframnotkun. Raf- 

veitustjóri ákveður stillingu hemilmælis í hvert skipti í hlutfalli við vélaaflið. 

3. Um tvígjaldsmæla, ef um meira en 10 kWafi er að ræða og ársnotkunartím- 
inn er meiri en 500 klst., á 40 aura á tíma mesta álags, en á 10 aura utan þess tíma. 

Tími mesta álags skal talinn: 

     

Í april ....0...0 0 kl. 10%4—12% og kl. 2015—22 
- september og marz .......... — 101729—1215 — — 19 —22 
- október og febrúar .......... — 10%59—12%5 —- — 17%—22 
- nóvember og janúar ......... — 10%-—12%% —- — 16 —22 

- desember ........0..00... — 10%6—12% — — 15 —22 

Ef ársnotkunin er meiri en 10000 kWst, má veita afslátt á notkun utan tima 

mesta álags, þannig: 

Fyrir fyrstu 100060 kKWst utan tíma mesta álags — afsláttur 0% 
- næstu 10000  — — — - - — — 10% 

- 30000 — — — A —  90% 
- — 60000  — — — —— — — 30% 
mr 100000 40% 

og notkun þar yfir .......0000000 0000. - 50% 

D. Hitun. 

Þar sem orkan er notuð til hitunar í iðnaði, handiðn eða atvinnurekstri, má selja: 

1. Um kWst-mæla á 4 aura á kWst, enda sé þá minnsta notkun 10900 kKWst á ári. 

2. Um tvígjaldsmæla á 3 aura á kKWst frá kl. 23 til kl. 8, og 8 aura á kWst frá kl.8 

til kl. 23. Við sölu samkvæmt gjaldskrárliðum D í eða D 2 má bæta því skilyrði, að 
afslátt megi veita, sem því nemi, að rafmagnsnotkunin verði eigi dýrari en sambæri- 

leg notkun með kolum. Skal þá reikna út afsláttinn um hver áramót eftir á. 

1938 
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E. Þegar sérstaklega stendur á, 
má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 

lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki rafveitunefndar. 

F. Gjald fyrir götu og hafnarlýsingu 
ákveður bæjarstjórn ettir tillögu rafveitunefndar. 

I. Mælaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækis, sem nota skal fyrir veitu hverri, 
og er sú ákvörðun bindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækinu 
samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Ársleiga í krónum 

Tegund mælitækis: Upp ad 30 amp. 35—75 amp. yfir 75 amp. 

Einfasa mælar og einfasa hemilmælar .......... 7.20 

Prifasa eingjaldsmælar og brifasa hemilmælar .. 12.00 18.00 24.00 
Tvígjaldsmælar ...........00 0. 18.00 24.00 30.00 
Lausar skriftiklukkur ...................... 6.00 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í töflunni, skal leigan vera sem 
næst 20% af mælisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. 

Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. Heimtaugagjöld. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugagjald, er 

miðast við fasteignamatsverð á húsum með lóðum og mannvirkjum á þann hátt, sem 
hér segir: 

Fasteignamatsflokkur: Heimtaugagjöld: 

Nr. Kr. Jarðlína kr. Loftlina kr. 

1 0— 2500 55.00 30.00 

2 2500— 5000 110.60 60.00 

3 ö000—- 7500 150.006 85.00 

4 7500— 10000 190.00 115.00 

5 10000— 12500 225.00 140.00 
6 12500— 15000 255.00 165.00 
7 15000— 17500 280.00 185.00 

8 17500— 20000 300.00 210.00 

9 20000—- 25000 350.00 255.00 

10 25000-— 30000 390.60 300.00 

11 30000-—— 40000 440.00 325.00 

12 40000— 350000 490.00 350.00 

13 50000— 60000 530.00 375.00 

14 60000-— 70000 550,00 395.00 

15 70000— 80000 570,00 415.00 

16 80000— 90000 585.00 435.00 

17 90000-—100000 600.00 450.00 

18 100000—125000 625.00 475.00 

19 125000—150000 650.00 500.00 

20 150000-—200000 700.00 525.00 

21 yfir 200000 750.00 550.00 

Ef stærð lóðar eða verð er sérstaklega mikið í samanburði við hús það, er á henni 

stendur, getur ralveitustjórn veitt afslátt frá ofangreindum heimtaugagjöldum. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 15 m eða loftlinuheimtaugar meiri en
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40 m, skal húseigandi kosta það, sem þar er fram yfir. Standi sérstaklega á eða séu 126 

óvenjulega miklir örðugleikar við lagningu heimtaugar, má kreijast sérstaks endur- 12. júlí 

gjalds af húseiganda, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 

síðari heimtaugar eftir reikningi. 

Heimtaugagjöld skulu greiðast með jöfnum mánaðarlegum greiðslum á tveimur 

árum, og fer fyrsta greiðsla fram um næstu mánaðarmót eftir að heimtaug hefir 

verið tengd. Sé allt heimtaugagjaldið greitt um leið og tenging fer fram, veitist 10% 

afslåttur å bvi. 

IV. Yms gjåld. 

í. Opnunargjöld. 
Hafi verið lokað fyrir veitu, vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar, eða sam- 

kvæmt ósk notanda, skal taka tveggja krónu gjald fyrir enduropnun veitunnar. 
BØJ ÐI p 

2. Sekt fyrir óleyfileg vör. 
Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandi hefir greitt tveggja krónu gjald á 

skrifstofu rafveitunnar. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 

1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 12. júlí 1988. 

Skúli Guðmundsson. Í 
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 127 
2 8. des. 

um hundahald í Ólafsvíkurhrepvpi. 

1. gr. 

Bannað er öllum íbúum Ólafsvíkurhrepps að halda hunda. 

Bann þetta gildir einnig um þá hunda, sem vera kunna taldir að eiga heima utan 

hreppsins, en vitanlegt er, að eigendur þeirra eru búsettir í Ólafsvíkurhreppi, og 

hundarnir hafðir þar að staðaldri. 

9 gr 2. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 50—-500 kr., og er hver hundur 

réttdræpur, sem fyrir finnst í hreppnum, eftir að reglugerð þessi hefir öðlast gildi, 

nema hann fylgi aðkomumanni. 

3. gr. 

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

4. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.
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Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps hefir samið og samþykkt, 
8. des. staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 8 4. júní 1994, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

128 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. desember 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 

fyrir minnisvarðasjóð Hannesar Hafstein árið 1937. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkvæmt birtum reikningi ..............00....... kr. 365.85 

Tekjur: 
Vextir 1937 af bankainnstæðu ............0..00.00..00. 0 eler. — 14.60 

Eign í árslok 1937 .........0...0. 0. kr. 380,45 

129 

Í. 

Forsætisráðherrann, 18. marz 1938. 

Hermann Jónasson. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1936 og 1937. 

Tekjur: 

Sjóður við árslok 1935 (Stj.tíð. 1936, B. bls. 491): 
a. Í Söfnunarsjóði ......0...0.. reen kr. 2307.10 

já forstö j Dýrleifarminningar .......... — 34.93 . b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar .......... — 34.93 kr. 9342,03 

Vextir 1936 sneen reven kr. 119.59 
Vextir 1937 ...ssssseeeeeneerreree FRI + — 124,07 — ST 243.66 

Kr. 2585.69 
Gjöld: 

Varið samkvæmt skipulagsskránni 1936 ............ kr 34.93 
Varið samkvæmt skipulagsskránni 1937 ........... 27... 383.92 kr. 68.85 

Eign við árslok 1997: 
a. Í Söfnunarsjóði ..............0........ HAR kr. 2482.04 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar .......... — 34.80   

Kr. 2585.69 
Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar, Skútustöðum, 7. apríl 1938. 

Kristín Sigurðardóttir. Kristjana Helgadóttir. Kristjana Hallgrímsdóttir.
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REIKNINGUR 130 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs frú Önnu Claessen árið 1937. 

Tekjur: 
1. Eignir frá fyrra ári: 

a. 9 bankavaxtabréf EÐ kr. 500.00 ooo kr. 4500.00 

b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .............. — 86.53 „on ). Innstæða parisjóði S k s — 86 kr. 4586.53 

2. Vextir af bankavaxtabréfum .......0020000 0... kr. 215.00 

Vextir af innstæðu í Sparisjóði Sauðárkróks ......... — 3.90 ————S— — 218.90 
Kr. 4805.43 

Gjöld: 

. Styrkur veittur 3 sjúklingum .........0.2.00. 0000 kr. 200.00 

2. Eignir í árslok: 

a. 9 bankavaxtabréf & kr. 500.00 00.00.0000 kr. 4500.00 
b. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .............. —  105.43 ————— — 4605.43 

Kr. 4805.43 

Sauðárkróki, 31. janúar 1938. 

Álfheiður Blöndal. Helga Guðjónsdóttir. Sigríður Sigtryggsdóttir. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og borið saman við bækur sjóðsins og höf- 

um ekkert við hann að athuga. 

Elínborg Jónsdóttir. Stefanía Árnórsdóttir. 

STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 131 

Ársreikningur 1937. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkvæmt birtum reikningi ...................… kr. 6082.55 

Aukning á árinu samkvæmt neðangreindum reikningi .............. — 65.33 

Kr. 6147.88 

Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ..............02... 20 kr. 240.33 

Kr. 240.33 

Gjöld: 

Styrkur til Sigurbjörns Einarssonar, stúdents, til náms við háskólann 

í Uppsölum ............00.0. 00. es sr senee kr. 175.00 

Lagt við höfuðstól ................0.00.0 0220. 65.33 

Kr. 240.33 

Forsætisráðherrann, 18. marz 1988. 

Hermann Jónasson.
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132 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld markaðs- og verðjöfnunarsjóðs árið 1937. 

Tekjur: 

1. Eign samkvæmt birtum reikningi ...........000..0 000. 0 0... 
2. Vextir af bankainnstæðum á árinu 1997 ............0..0.0 0000... 

Eign í árslok 1937 .........2.2002. 00. 

F. h. stjórnar markaðs- og verðjöfnunarsjóðs. 

Reykjavík, 10. janúar 1938. 

Stefán Þorvarðsson. 

133 REIKNINGUR 

Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted árið 1936. 

Tekjur: 

. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .............000000 0000. n nn. 

2. Vextir .........2.0000 000 enese 
3. Afgjald af Hlíð ............2.00000. 2... … 

I. Styrkur veittur ............200.00. 2... 

2. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .........0000000 000. nn ne …—m— 

Reykjavik, 12. desember 1938. 

Páll Melsted. Vigfús Einarsson. Gunnl. E. Briem. 

kr. 2699.83 

- 965.36 

Kr. 3665.19 

kr. 3665.19 

kr. 689.22 
— 35.29 
— 250.00 
Kr. 974,51
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REGLUGERÐ 134 
2 . 7. des. 

fyrir garðyrkjuskólann á Reykjum í Ölfusi. 

I. KAFLI 

Tilgangur skólans og námstími. 

1. gr. 

Tilgangur skólans er að veita garðyrkjunemum sérfræðslu, bóklega og verklega. 

2. gr. 

Námstíminn er tvö ár. Í skólanum eru tvær deildir, yngri og eldri deild. Í báð- 

um deildum er kennslan bæði verkleg og bókleg. Frá 1. april til 1. október aðallega 

verkleg, og frá 1. október til 1. apríl aðallega bókleg kennsla. 

Kennslan í báðum deildum hefst þann 1. apríl. Jólaleyfi skal vera frá 22. des- 

ember til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Kennsla fer og ekki fram 1. des- 

ember, laugardag næstan fyrir páska, 1. sumardag og 17. júní. Þá skulu nemendur 

skólans eiga kost á 12 daga sumarleyfi á þeim tíma, er forstöðumaður ákveður. 

Sé þess eigi kostur, sökum húsnæðisskorts eða annara ástæðna, að báðar deildir 

starfi samtímis, er forstöðumanni heimilt, í samráði við landbúnaðarráðherra, að 

veita aðeins inntöku í skólann annaðhvort ár, þannig að deildirnar starfi til skiptis. 

II. KAFLI 

Inntaka og inntökuskilyrði. 

3. gr. 

Skrifleg beiðni um inntöku í skólann skal send forstöðumanni fyrir lok des- 

embermánaðar ár hvert. Forstöðumaður veitir inntöku í skólann og tilkynnir um- 

sækjanda veitinguna. 

á. gr. 

Til inntöku í skólann útheimtist: 

a. að umsækjandi sé fullra 17 ára. Þó getur forstöðumaður veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður mæla með, 

b. að hann hafi óflekkað mannorð og sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi, 

c. að hann hafi unnið a. m. k. tvö ár við garðyrkjustörf á löggiltu garðyrkjubúi 

eftir að hann varð 14 ára, 
d. að umsækjandi gefi skriflegt loforð fyrir því, að hann neyti ekki áfengra 

drykkja, meðan hann stundar nám við skólann. 

Læknisvottorð, skírnarvottorð og skilríki fyrir því, að umsækjandi fullnægi 

framangreindum atriðum, skulu fylgja inntökubeiðninni. Frá ofantöldum skilyrð- 

um má þó veita undanþágu, ef forstöðumaður mælir með og ráðherra samþykkir. 
Umsækjendur, er hlotið hafa góða undirbúningsmenntun, sitja að öðru jöfnu 

fyrir við inntöku í skólann. 

31. dag desembermánaðar 1938. Reykjavík — Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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III. KAFLI 

Kennsla. 

5. gr. 
Bóklega kennslan skal fara fram í fyrirlestrum og yfirheyrslum eftir ákvörðun 

forstöðumanns. Sama. gildir um skrifleg úrlausnarefni, sem lögð eru fyrir nem- 
endurna. 

6. gr. 
Við verklegu kennsluna skal leggja áherzlu á, að nemendurnir læri öll algeng 

garðyrkjustörf. 
Í yngri deild læri nemendurnir aðallega garðyrkjustörf, er viðkoma útiræktun, 

en Í eldri deild einkum ræktunarstarfsemi í gróðrarskálum. 
Auk þess læra þeir verklega garðbygginsafræði, byggingu gróðrarskála, algeng 

jarðræktarstörf, meðferð verkfæra og fleira, er að jarðrækt og garðrækt lýtur, og 
þeim má að gagni koma. 

Stúlkum skal kenna að matreiða og hagnýta grænmeti. 
Leggja skal áherzlu á, að nemendurnir fái fullan skilning á þeim störfum, sem 

unnin eru. Skulu þau útskýrð svo sem þörf er á, jafnhliða framkvæmd þeirra. 

. gr. 
Til bess ad nemendur hafi sem bezt not af hinni verklegu fræðslu og fái æfingu 

í sjálfstæðri hugsun og starfi, skal þeim skylt að færa dagbók. Da gbókina skulu 
þeir sýna for stöð umanni vikulega, skal hann leiðrétta villur, og gefa viðurkenn- 
ingu fyrir að dagbókin sé færð samkvæmt nánari kröfum, er hann setur. 

Nemendur yngri deildar skulu safna a. m. k. 100 íslenzkum plöntum. 

8. gr. 
Í skólanum skal kenna þessar námsgreinar: 

a. Yngri deild: Yfir kennslumissirið: 
Íslenzka 20... eee, 66 kennslustundir 
Danska ......0.0.00 ree 66 
Stærðfræði ....... 66 
Bókfærsla ol... 22 
Efnafræði „...... 88 — 
Eðlisfræði „0... 66 — 
Grasafræði -.......... se 110 
Steina- og jarðfræði „................... 44. 
Arfgengisfræði .......... 22 - 
v iðskiptaland: afrædi 2... 22 -- 
Land- og hallamælingar ............... … 44 
Dråttlist 0... ere vveee 88 

b. Eldri deild: 

Garðyrkjufræði .................... 132 
Skógræktarfræði ...............0......... 44 
Matjurtafræði ............0.0.......... 66 
Blómaræktarfræði 2... 66 
Ylræktun ávaxta og matjurta ............ 88 — 
Jurtasjúkdómafræði ...............0..... 44 —- 
Bygginga- og verkfærafræði ............. 22 
Skrúðg ar ösbyggingafræði FAR 66 
Hagfræði og þjóðfélagsfræði ............. 22 — 

Auk ofantaldra námsgreina skal kenna leikfimi, sund og smíðar.



251 1938 

9. gr. 134 

Auk hinnar reglulegu kennslu, er forstöðumanni heimilt að halda 3—4 mánaða 7. des. 

námsskeið (verklegt) við skólann, frá 15. apríl til 15. september, fyrir byrjendur. 

Skal þar einkum kennd ræktun þeirra matjurta, blóma og trjáa, sem auðveldast er að 

rækta hér á landi. Í sambandi við námskeiðið skulu haldnir fræðandi fyrirlestrar, 

eftir nánari ákvörðun forstöðumanns. 

10. gr. 

Heimilt er einnig, með samþykki ráðuneytisins, að halda önnur námskeið við 

skólann, þegar ástæður leyfa, eins og t. d. garðyrkjunámskeið, jurtasjúkdómanám- 

skeið, niðursuðu- og matreiðslunámskeið o. fl. 

11. gr. 

Neiti nemendur að vinna þau verkefni, sem þeim er falið að leysa, eða óhlýðnist 

þeim fyrirskipunum, er gefnar eru, er forstöðumanni heimilt að reka þá tafarlaust 

úr skólanum. 

IV. KAFLI 

Próf. 

12. gr. 

Í lok hvers kennslumissiris skulu nemendur prófaðir í þeim námsgreinum, €r 

kenndar hafa verið á þeim tíma. Þó skal ekki prófa í söng, leikfimi né sundi. 

Vor- og haustpróf nemenda í yngri deild eru inntökuskilyrði fyrir þá í eldri 

deild, og skulu þeir fá a. m. k. einkunnina 5 til jafnaðar í hverri grein, til þess að 

standast prófið. Sama gildir um nýsveina þá, er óska að setjast í eldri deild. 

  

13. gr. 

f verklegu skulu gefnar bessar einkunnir: 
1 fyrir dugnad, 

reglusemi og stundvisi, 
idni og åstundun, 

verklægni, 

dagbók. 
áuk þess skulu nemendum valin 5 verke 

einkunn fyrir hvert þeirra. Meðaltal þessara 

að sandast prófið. 

pm
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m 

he
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må
 

ai til urlausn: 
} einkunna skal vera a. m. k. 5 til þess 

t, og skal þeim selin ein 7 

  

  
fr 
ii 

il 

Forstöðumaður og kennarar skólans gefa þessar einkunnir. 

14. gr 

Í bóklegu námsgreinunum skal gefa þessar einkunnir: 

a. Yngri deild: 

2 einkunnir fyrir íslenzku, 
1 einkunn dönsku, 

2 einkunnir stærðfræði, 

Í einkunn bókfærslu, 

1 - efnafræði, 

1 - — eðlisfræði, 

2 einkunnir — grasafræði, 

Í einkunn - steina- og jarðfræði, 

1 arfgengistrædi, 
l viðskiptalandafræði,



i. 
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Í einkunn fyrir land- og hallamælingar. 
1 — —… dråttlist. 

b. Eldri deild: 

2 einkunnir fyrir garðyrkjufræði, 
Í einkunn . skógræktarfræði, 

2 einkunnir — matjurtafræði, 

Í einkunn - blómaræktarfræði, 
1 — - ylræktun åvaxta og matjurta, 
i —- jurtasjúkdómafræði, 
1 bygginga- og verkfærafræði, 
1 skrúðgar dsbyggin agafræði, 
1 - hagfræði og þjóðfélagsfræði, 

15. gr. 
Einkunnir skal gefa í tölum frá 0 til 10, heilum tölum og fimmtu pörtum. 
Fullnað: reinkunnir nar 5—5,99 teljast þriðja einkunn, 

— 6—-7,24 önnur einkunn, 
— 7,25—8,99 fyrsta einkunn, 
— 9—-10 - ågætiseinkunn. 

Tvær aðaleinl 

  

mnir skulu gefnar, önnur fyrir bóklegar, hin fyrir verklegar náms- 
greinir. Skulu þær vera a.m.k. 5 til þess að nemandi standist prófið. Þó stenzt enginn 
prof, er fengid hefir 0 i einni grein né 1 í fleiri greinum en einni. 

16. 
Nemendur þeir, sem hafa staðizt prófið, skulu fá skírteini, er sýnir einkunnir 

þeirra í hverri námsgrein og í hinum verklegu greinum (sbr. 13. gr.) 

17. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar prófdómara. 

V. KAFLI 

Námskostnaður. 

18. gr. 
Skólinn veitir nemendum sínum ókeypis kennslu, fæði, húsnæði, ljós, hita og 
ustu, einnig verkfæri og áhöld til afnota. 
Þeir skulu sjálfir sjá sér fyrir fatnaði, þar með töldum sængurfatnaði og kennslu- 

bókum. 

  

þjón 

igerð þessi er ér með sett samkvæmt lögum nr. 91 7. maí 1986, til að öðl- 
ást gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

  

pe Áfvinnn- og samgöngumálaráðuneytið, 7. desember 1938. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson.



REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð frá 14. maí 1935, um viðauka við reglugerð frá 

15. marz 1935, um framleiðslu, meðferð og sölu mjólkur o. fl. 

Í stað orðanna „merkt ógerilsneydd mjólk B“ komi: þeim lokað með óhtuð- 

um aluminiumlokum með áletruðu orðinu NÝMJÓLK, en gerilsneydd mjólk á 

flöskum. sem eru með samskonar lokum, aðgreinist frá hinni fyrrnefndu með rauðu 

bandi á lokinu. 

  

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. Í 7. 35, til 

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

að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. desember 1938. 

Hermann Jónasson. 

Páll Pálmason. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Sauðárkrók. 

I. KAFLI 

Um takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Sauðárkrókshöfn tekur yfir botn Skagafjarðar, vestan 

beinnar línu, er hugsast dregin úr næsta melhorni norðan við 

í vitann í Hegranesi. 

  

IL KAFLI 

Um stjórn hafnarinnar. 

“ sr 2. gr. 

Hreppsnefnd hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirumsjón atvinnu- 

málaráðuneytisins. 

3. gr. 

Hafnarnefnd hefir, fyrir hönd hreppsnefndar Sauðárkrókshrepps, á hendi umsjón 

með höfninni og framkvæmd hafnarmálefna, annast fjárhald hafnarinnar og 

reikningsskil. 

Í hafnarnefnd eiga sæti 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps 

og 1 af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu. 

Nefndarmenn skulu kosnir til þriggja ára og gengur 1 úr árlega fyrstu ivö ári 

eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndarmanna skulu eiga heima í Sauðárkróks- 

kauptúni. 

1938 
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136 4. gr. 
16. des. Öl gjöld, sem reglugerð þessi ræðir um, skulu renna í hafnarsjóð Sauðárkróks. 

sjóðnum skal verja til umbóta á höfninni og til bygginga mannvirkja, er höfninni 
tilheyra. 

Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum, að fengnum tillögum hafnarnefndar. Hafn- 
arnefnd ákveður, hvernig hafnarsjóður skuli ávaxtaður, enda ber hún ábyrgð á 
innstæðu hans. 

Hreppsnefnd er skylt að láta endurskoða reikninga hafnarinnar einu sinni 
á ári. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps ræður hafnarvörð og aðra starfsmenn hafn- 

arinnar, að fengnum tillögum hafnarnefndar, setur þeim starfsreglur og ákveður 
laun þeirra. Hafnarnefnd kýs sér formann og gjaldkera til eins árs í senn. Formaður 
kallar saman fundi og stjórnar þeim, sér um bókanir á fundargerðum og ályktun- 
um nefnd arinnar og hefir å hendi umsjån og eftirlit med fjårmålum hafnarinnar 
samrådi vid gjaldkera, og samþykkir reikninga til útborgana. Hann skal jafnan 

tala aðgang að reikningshaldi hafnarinnar og skal gjaldkera skylt að gefa honum 
slössa skýrslu yfir inn- og útborganir, þegar hann krefst þess. 

(Gjaldkeri hafnarnefndar skal hafa á hendi reikningshald hafnarinnar, annast 
innheimtu á hafnargjöldum með aðstoð hafnarvarðar og hafa útborganir með hönd- 
um undir eftirliti formanns. 

Þó má hann ekki greiða neina reikninga fyrir höfnina, nema formaður hafn- 
arnefndar hafi áður ritað á þá samþykki sitt. 

Hafnarnefnd hefir fundi svo oft sem þörf krefur. Formanni er skylt að kveðja 
til fundar, ef einn nefndarmanna fer fram á Það við hann. 

Fundur er ályktunarfær, þegar tveir nefndarmanna eru á fundi. 

i 
Í 

III. KAFLI 

Um almannareglur. 

6. gr 
Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni, á bryggjum hafn- 

arinnar og landi hennar. Er öllum skylt að hlýðnast boðum og banni hennar, hafn- 
arvarðar, og annara þeirra starfsmanna, er hún setur til þess að gæta reglu. 

Þyki einhverjum sér óréttur ger, getur hann kært það fyrir lögreglustjóra, en 
skipun bafnarnefndar, hafnarvarðar eða annara starfsmanna hafnarinnar ber að 
hlýða tafarlaust, og varðar sektum, ef út af e ' brug a 

Skylt er að gæta varúðar um allt það, er v did tur bruna. 
Álíti hafnarnefnd, að hætta geli stafað af meðferð. eldt fimrar vöru eða sprengi- 

efna, er henni heimilt að gera þær varúðarráðstafanir, er henni þykja nauðsynlegar. 
Ekki má skjóta á höfninni né á landi hafnarinnar í nánd við kauptúnið, nema 

með leyfi hafnarnefndar. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sinu. 

  

ÍV. KAFLI 

Um notkun hafnarinnar. 

1. gr. 
Venjulega er skipum og bátum heimilt að leggjast við bryggjur hafnarinnar 

í þeirri röð, sem þau koma, Þó hefir hafnarvörður rétt til að leyfa skipum, sem sigla
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eftir fyrirfram åkvedinni og auglýstri át etlun og flytja póst, að ie 

þó önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau frá að vikja, á meða 

Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið áfram með hæ legum hr: 

hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst þess. 

Skip og bátar mega ekki liggja við bryggjur nema á meðan ferming eða al- 

ferming fer fram, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Ennfremur getur hafnar- 

vörður vísað skipum frá bryggju, álíti hann það nauðsynlegt veðurs vegna 

Ef ágreiningur rís, ræður hafnarvörður í bvaða röð skip koma að bryggju. 

    

8. gr. 

Ef nauðsyn ber til bess ad skipum, sem ferma eda afferma 

lagt hverju vid hlidina å 6dru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, 

yfir þilför hinna. 

Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar Í 

synleg umferð um þilför þeirra skipanna, sem nær liggja. 

2 
US
 

    

  

9. gr. 

Skip og båtar mega ekki varpa akkerum á höfninni, nema 

vörður ákveður. Hafnarnefnd ákveður og úrskurðar um í 118 

skipa og båta å håfninni, ef ágreiningur rís um það. eða ha 

á breytingum í því efni. Eigi má festa skip við hafnargarð eða 

festarhringi eða festarsto pa. Festum skal bannig fyrir komið. 

minnst umferð á hafnargarði og bryggjum. 

Þyki þessa el eki nægileg: gætt, má krefjast, að úr sé Deck! ta 

Nú tregðast eigandi eða umráðamaður skips eða bá a 

nefndar eða hafnarvarðar, um að flytja ski i i 

nefnd látið flytja skip eða bát á kostnað og ábyrgð 

  

  

  

       

  

D 

Hafnarnefnd hefir umsjón með bryggj 

áhöldum, er þeim fylgja, og er öllum áhei 

nefndar eða hafnarvarðar komi til. 

Á hafnarsvæðinu má ekki sera neitt mannvi né 

sem nú eru, og heldur ekki fylla upp né dýpka út frá landi, 

komi til. 

    

     

  

12. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem 

tálmar greiða notkun hafnarinnar, skal fa „að buríu 

gert óskaðlegt á annan hátt. 

Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á ke 

og er hafnarnefnd heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaði i 

syn krefur. 

     
    

  

13. gr. 

  

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki hafnarinnar og ki 

eru skyldir að bæta að fullu kostnaðinn við að lagfæra það. 

Allir sem nota hafnarbryggiuna, til að hreinlega um hana    
og tæki hennar.
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136 Farist þetta fyrir að dómi hafn sarvarðar, skal hann sjá um ræstingu, en af- 16. des. greiðslumaður skips, skipstjóri eða bátsformaður, greiði allan kosinað, sem af því 
leiðir. 

15. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki lig 

å bryggju eða bólvirki og eigi ani á landi hafnarinnar en á þeim stöði 
sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyti hafnarvarðar. 

Skal flytja burt muni og ví jaf j sg hann krefst þess. 
Hafnarnefnd setur heimtai sem látnar eru Hegja á landi 

hafnarsjóðs. 

  

l oa 

gj: 

um, 

    

V. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lagi. 

Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hveri sinn til þess að leggja megi á höfninni 
skipum, sem ætluð til gt i I: skal eigandi låta taka 
skipid upp, ef bad se , låta sprengja það sund: a taka af grunni, svo að 
það skemmi eigi höfnina, og sé því eigi fullnægt innan hætilegs frests, selur 
arnefnd látið sera það á kostnað eiganda. 

Hafnarvörður ákveður í hvert sinn, hvar slíku skipi skuli lagt, hve traust legu- 
færin skuli vera, og hvernig þeim skuli komið fyrir. 

Nú sannar eigandi geymsluskips með vottorði tvegsja óvilhallra manna, er út- 
nefndir séu af hafnarnefnd, að sk ip hans sé svo þétt, að ekki stafi nein hætta af, 
hvað leka snertir » bå að það sé mannlaust honum leyfilegt að leggja skipinu 
og láta það lsgja, án þess að menn sé Su i BP „eim tíma árs, er ekki verður heimtað 
ljós á skipum. 5 EL úr stad, ef hafnarnefnd eða hafn- 
arvörður krefst þess. 

Ljós skulu tendn 

    
         

    

    

  

     fe 
c 
=     

  

á skipum þessum, þegar hafnarvörður krefst þess. 

          

Meðan skip li 1 ekki sjaldnar en einu sinni í 
viku fara út Í það jufæri eða annað hafi haggast eða 
bilað, og ef svo rc hist, skal lagfæra það svo fHótt sem auðið 

  

Eigi ber hafnar sem lagt í lagi á höfninni. 

    

Ol skip, hvort þau eru tóm skulu greiða hafnare sem miða 
skal við smálestatölu skipsins, í hvert skipti, er þau koma inn á hafnarsvæðið, þó 
með þeim undantekningum, sem segir í Í 

  

a. Skip og bátar 5 brúttósmál 
settra á Sauðárkróki og gerð 

slærri, sem eru eign manna bú- 
veiða og flutninga, svo og önnur 

skip og bátar, sem gerðir eru Sauðárkróki a. m. k.1 tveggja mánaða tíma 
á ári, skulu greiða lestagjöld einu sinni á ári, eina krónu af hverri heilli brúttó- 
smálest skips eða báts. 

Vélbátar minni en 5 smálestir brúttó skulu ekkert lestagjald greiða, 
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h. Flóabáturinn, sem annast strandferðir milli Sauðárkróks og Akureyrar, skal 

greiða lestagjald einu sinni á ári. eina krónu og fimmtíu aura af hverri heilli 

  

, 7 
brúttósmálest skipsins. 

Um gjald þetta má semja, sbr. d-lið. 

c. Tnnlend fiskiskip, hverju nafni sem nefnast (svo 08 skip, sem eru eingöngu 

í innanland sum), skulu greiða lestagjöld, 8 aura af hverri smálest af 

nettó burðarmagni skipsins, þó ekki minna en tvær krónur fyrir hverja ferð. 

d. Öll önnur skip, sem á Þböfnina koma, nema herskip, björgunarskip, varðskip, 

i ' skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vís- 

rannsókna, og skip, sem talin eru undir staflið f. þessarar greinar, 

aura í lestagjald af hverri heilli smálest nettó, í hvert skipti, 

hafnar. 

Heimi ilt skå al þó hafnarnefnd að semja um lægra gjald fyrir skip, sem sigla 

í fastri áætlun, eða ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

e. Skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á skipi, greiða 

    

      

  

ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi vörur. 

f£. Af íslenzkum geymsluskrokkum og veiðiskipum, þar sem unnið er úr sjófangi, 

t. d. sildarsöltun og bræðsluskipum, skal gjalda aukagjald, 50 aura af hverri 

smálest. Sama aukagjald skal gjalda af íslenzkum skipum, sem á höfninni safna 

í sig síld, sem ætluð er til bræðslu, og af íslenzkum dráttarskipum slíkra skipa. 

Erlend skip (ef leyft veði að safna í þau síld til verksmiðjuiðnaðar), svo 

og dráttarskip slíkra skipa, greiði þrefalt aukagjald. 

lestagjalds samkv. a- og b-lið þessarar greinar skal vera Í. ágúst ár 

jaldið þegar fallið í gjalddaga, er skipið hefir varpað akker- 

  

rs er g 

  

20. gr. 

flutningsskip í höfninni en 10 daga, skal það greiða lestag gjald 

að 1 fyrir hverja brot úr þeim. Nú er skip veðurteppt og telst sá     
21. gr. 

hafnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 14. maí að báðum 

og hafnargjöld greiða samkv. hafnarreglugerðinni, skulu 

    
a. Skip, sem um getur í 19. gr. alið, greiði 10 krónur á ári. Vélbátar minni en 5% 

smálestir ð i 

b. Skip, sem í 
koma til hafnar. 

e. Öll önnur skip greiði: Undir 100 smálestir 4 kr., 100--200 smál. 8 kr., og yfir 

900 smál. 20 kr. í hvert skipti, er þau koma til hafnar. 

Þó greiða farþegaskip yfir 200 smál. aðeins 2 aura af hverri smálest í hvert 

skipti. 

  

ð, greiði 2 krónur í hvert skipti, sem þau 

   

    Hafnarnefnd hefir leyfi til að víkia frá þessari gjaldskrá úl lækkunar, ef sér- 

staklega stendur á, enda fái hún til þess samþykki hreppsnefndar. 

  

99. ør 

g 

sIbåtar 12 smålestir brúttó og minni, sem ekki eiga heima á Sauðárkróki, eða 

rðir þaðan út, greiða sem lestagjald, brygglugjald og ljósagjald 2 krónur í 

  

hvert skipti, sem þeir leita hafnar. 

us
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136 VIL KAFLI 
16. des. 

Vörugjaldskrá. 

23. gr. 
Innfluttar vörur: 

I. flokkur: Gjald kr. 0.45 fyrir hver 100 kg. af kornvöru, sykri, kolum, áburði 
og fóðurmjöli. 

Il. flokkur: Gjald kr. 0.25 fyrir hver 100 kg. af salti. 
HI. flokkur: Gjald kr. 0.30 fyrir hver 100 kg. af sementi. 
IV. flokkur: Gjald kr. 0.55 fyrir hver 100 kg. af öllum öðrum vörum, sem reikn- 

ast ettir þyngd. 
V. flokkur: Gjald kr. 1.25 fyrir hverja tunnu af olíu og benzini. 

VI. flokkur: Gjald kr. 0,05 fyrir hvert stykki af tómum tunnum uppsettum og 
óuppsettum. 

VIL. flokkur: Gjald kr. 0.10 fyrir hvert ten.fet af timbri. 
VI. flokkur: Gjald kr. 0.20 feið hvert ten.fet af öðrum vörum. sem reiknast eftir 

rúmmáli. 
IX. flokkur: Gjald kr. 2.00 fyrir hvern stórgrip og kr. 0.75 fyrir hverja sauðkind. 

  

Útfluttar vörur: 
I. flokkur: Gjald kr. 0.09 fyrir hvern frystan kindarskrokk. 

ll. flokkur: Gjald kr. 0.10 fyrir hverja tunnu af saltsild. 
lll. flokkur: Gjald kr. 0.40 fyrir hver 100 kg. af mjólk, skyri og heyi. 
IV. flokkur: Gjald kr. 0.25 fyrir hver 100 kg. af saltfiski. 
V. flokkur: Gjald kr. 0.30 fyrir hvert tonn af möl og sandi. 

VI. flokkur: Gjald kr. 0.50 fyrir hver 100 kg. af öðrum vörum, sem reiknaðar 
eru eftir þyngd. 

VI. flokkur: Gjald kr. 0.25 fyrir hvert stykki af tómum tunnum og öðrum um- 
búðum. 

VIL. flokkur: Gjald kr, 2.00 fyrir hvern slórgrip og 0.75 fyrir hverja sauðkind og seit. 

24. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Nýr fiskur og sild. 
b. Kol, olía, salt, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem 

fluttar eru úr landi. 
c. Póstur og smávægilegur farþegaflutningur. Ennfremur er undanþegið vörugjald, 

saltfiskur, sem fluttur er inn fil verkunar og tómar tunnur til síldarverkunar. 
Heimilt er hafnarnefnd, eftir samkomulagi við sreiða hluta af 

greiddu vörugjaldi við innflutning af kolum og salti, ef sannað er, að vörur þessar 
hafi gengið til skips eða síldarverksmiðju. 

  

   að end     ið, 

25. gr. 
Viðtakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi 

af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald er affermir. Vöru- 

gjald af vörum, sem koma til hafnarinnar fellur í sjalddaga, þegar skipið, sem vör- 
urnar flytur, er komið á höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar ern úr höfninni, 
fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar í skip. 

Hafnarnefnd á heimtingu á að fá afrit af farmskrá skipa. 
Skipstjóri, formaður báts og afgreiðslumaður skips, ber ábyrgð á greiðslu vöru- 

gjaldsins.
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Hafnarsjóður hefir haldsrétt á vörunum, unz vörugjaldið er að fullu greitt, og 

í skipi, ung hafnargjald er greitt. 

Vi. KAFLI 

Um bryggjugjöld. 

26. gr. 

Hvert skip, sem leggst við hafnarbryggjur eða hafnargarð, skal greiða bryggju- 

gjald 4 aura af hverri nettósmál. skipsins. 

Hálf smálest reiknast sem heil, en minna broti skal sleppt. 

rjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, þó aldrei 

minna en 2 krónur í hvert sinn. Varðskip eru undanþegin bryggjt ugjaldi. Heimabátar 

undir 10 smál. nettó greiði: 

a. Vélbátar 10 krónur á ári. 

b. Róðrarbátar 5 krónur á ári. 

Heimilt er hafnarnefnd að láta skip og báta, gerða út af Sauðárkróki, 10 smá- 

ir og þar yfir nettó, greiða eftir samningi fast gjald á ári. 

Gjalddagi á bryggjugjöldum báta undir 10 smálestum og báta, er samning hala 

"gjald, er i. ágúst ár hvert, önnur bryggjug sjöld falla í gjalddaga, þegar skip 

á
 

IX. KAFLI 

Um innheimtur og greiðslur hafnargjalda. 

21. gr. 

Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á 

skrifstofu hans. 
28. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjaldanna, og má taka 

gjöldin lögtaki hjá skipstjóra og útgerðarmanni og formanni skips. Ef enginn for- 

maður eða skipstjóri er á fleytunni, eða ef eigi næst í hann, ber eigandi hennar á- 

byrgð á greiðslu gjaldanna, og má taka gjöldin lögtaki hjá honum. 

Gjöldin skulu greidd í hvert skipti, sem skip hafna sig á höfninni eða leggjast við 

bryggju. Þó getur gjaldkeri leyft skipum, sem st tunda veiðar frá Sauðárkróki, að 

borga öll gjöldin í einu, áður en þau fara Þaðan, og ber þeim að semja um það fyrir- 

fram við gjaldkera. 

Skipstjóri, sem fer í óleyfi út af höfninni, án þess að borga lögmæt hafnargjöld, 

og án þess að skilja eftir skipsskjólin hjá gjaldkera, hefir gert sig sekan um brot á 

reglugerð þessari, og fer um það brot sem önnur brot á reglugerðinni. 

Nú fer skip burt af höfninni í óleyfi, án þess að greiða lögmæt hafnargjöld, og 

ígreiningur rís síðar um, hve oft skipið hafi hafn: ið sig á höfninni, og skal þá farið 

eftir skýrslu hafnarvarðar um það efni. 

   

  

      

X. KAFLI 

Yms ákvæði. 

29. 

Öl gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

30. gr. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum mönnum 

eða félögum um langan tíma, sk“ ÉN greida gjald, sem ákveðið verður með samningi.
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31. gr. 
Nú segir gjaldandi rangt til um vörumagn, og eigi er ætlandi, að um sé að kenna 

afsakanlegu gáleysi, og skal þá greiða tvöfalt vörug jald og sekt, sem um brot á hafn- 
arreglugerðinni, nema um þyngri refsingu sé að ræða að lögum. 

32. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða á- 

höldum, fer eftir almennum lagareglum. Hafnarvörður er réttur sóknaraðili skaða- 
bótamáls, nema hafnarnefnd hafi þar á gert aðra skipun. Ef samningum verður ekki 
við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af þrem óvithöllum, dómkvöddum 
mönnum. 

Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast víirmats, en gera skal það áður en 
einn mánuður er liðinn frá því, að matsgerð var lokið. Yfirmat skal fram fara af 5 
óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem Þess hefir krafizt, ef malsupphæðinni 
verður eigi breytt meira en sem nemur Ad KN hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð 
Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

33. gr. 
Enginn, sem bakað hefir sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann | setji 
ryggingu, sem hafnargjaldkeri tekur gilda 

34. gr. 
Hverja bå skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er eigi á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans. Ef stýri- 
maður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er 
það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

Seglfestu má hvergi taka við höfnina, nema með leyfi landeiganda og hafnar- 
nefndar. Beitutaka er bönnuð innan takmarks hafnarinnar, nema með leyfi formanns 
hafnarnefndar, er ákveðið getur gjald fyrir beitutökuna í samráði við hafnarnefnd. 

36. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 200-1000 kr., nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Sauðárkróks. 

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

38. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og er þá úr gildi felld bryggjureglugerð nr. 

112 28. nóvember 1931. 

91, og birtist til Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 65 8. september 19 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

dtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. desember 1938. 

Skúli Guðmundsson. 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 132 28. desember 1936, um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

þa
 

uG
 3 

12. gr., 2,b idur orðist þannig: 

Nemandi leggi fram ökuskírteini sitt, ennfremur áreiðanleg vottorð um, að hann 

hafi ekið bifre ið. að jafnaði ekki skemur en 6 mánuði og þar af ekki skemur en 3 mán- 

uði á undanförnum 12 mánuðum. Nemandi leggi og fram vottorð skoðunarmanns 

bifreiða í lögsagnarumdæmi því, þar sem heimilisfang hans er, eða skoðunarmanns i 

Reykjavik um hæfni hans og reynslu sem bifreiðarstjóri, einnig að hann hafi prófað 

umsækjanda sérstaklega í akstri og telji hann færan til þess að ganga undir viðbótar- 

prófið. 

2. gr. 

17. gr. Í síðustu meginmálsgrein, falli niður: „þó ekki forstöðumaður námskeiðs- 

ins“. 

3. EI 

ÍS. gr. orðist þannig: 

Við prófið skal gefa séreinkunn í hverju eftirgreindra atriða: 

a. Þekkingu á mótorvélinni, með rafmagnskerfi, kælivatnskerfi, benzinkerfi og 

smurningskerfi, svo og gangtruflunum. 

b. Þekkingu á vinnslukerfi bifreiðarinnar, svo sem tengslum, skiptihjólakassa, 

mismunadrifi, hemlum og stýrisumbúnaði, ásamt tilheyrandi smurningstækjum. 

c. Prófakstri. 

d. Bifreiðalögum og reglugerðum, svo og hvað gera skuli ef sérstök vandkvæði 

bera að höndum. 
Zinkunnir skulu gefnar frá 0--8 með þriðjungs millieinkunnum. 

Verði prófdómendur eigi ásáttir um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 

stöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, sem að tölugildi er næst meðaltalinu 

af tölugildi einkunna þeirra, er gefnar hafa verið. 

Sé þetta meðaltal mitt á milli tveggja ofangreindra tölugilda, skal gefin sú eink- 

unn, sem er næst fyrir ofan. Lægsta meðaleinkunn, sem þarf til þess að standast 

prófið er 4% og má einkunn í prófakstri ekki vera lægri. Nú nær prófsveinn nægi- 

lega hárri með: veink unn, en ekki lágmarkseinkunn í prófakstri, og skal þá prófnefnd 

gefa honum kost á að ganga aftur undir próf í akstri, þó ekki fyrr en að 3 mánuðum 

liðnum. 
Fyrir slíkt próf skal prófsveinn greiða 15 krónur. 

  

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lógum nr. 70 8. september 1931, 
um notkun bifreiða, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1939, og Þirtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. desember 1988. 

Hermann Jónasson. 

Vigfús Einarsson. 

1938 

20. des.
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138 AUGLÝSING 
23. des. 

um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á samþykkt um breyting á lögreglu- 
samþykkt fyrir Akureyrarkaupstað frá 11. jan. 1934. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1899, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eflirrituð 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt Akureyrarkaupstaðar frá 11. jan. 1934. 

Í. gt. g I3. gr. orðist svo: 

Enginn má selja vörur eða reka aðra atvinnu á almannafæri, og ekki heldur 
hafa þar neitt um hönd, sem tálmað getur umferð. Börn yngri en Í4 ára mega alls 
ekki sea vörur á almannafæri. Þó skal börnum innan Í4 ára aldurs heimilt að selja 
dagblöð eða fréttablöð, að fengnu leyfi barnaverndarne ne: ir, og sömuleiðis aðgöngu- 
miða að íþróttasýningum, dag ;skrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 

Bannað er sölumönnum að sera vart við sig með pi. köllum eða söng, frá nátt- 
málum til dagmála (sbr. 4. gr.). 

6 í r. g 20. gr. orðist svo: 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlyðilegt eftir- 

lit sé haft með óstálpuðum börnum, sem ern á þeirra vegum, þegar þau eru á al- 
mannafæri. Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en ki. 20 á 
tímabilinu frá 15. sept. til 1. apríl, og ekki seinna en kl. 22 frá 1. apríl til 15. sept. 
nema þau séu í fylgd með aðstandendum. 

  

. MR 3. g1 
21. gr. ordist svo: 
Enginn má gera skurð í gangstéttir, gåtur eða torg bæjarins, né raska þeim á 

neinn hátt, nema h inn hafi til þess leyti bæjarverkstjóra og samþykki lög greglust jora, 
enda setji hann aftur í samt lag það, sem raskað var og haldi því við í eitt ár eftir 
að umbót var lokið og tekin gild af bæjarverkstjóra. Slík verk skulu unnin þannig, 
að sem minnstur fararlálmi sé að, og ætíð skal þess gætt, að v egfarendur séu aðvar- 
aðir um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, loga skulu frá því að 

dimma fer að kveldi til þess bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri 
þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa, til að afsíiýra hættu fyrir v vegfarendur. Getur 
hann bannað umferð um götuna að nokkru eða að öllu leyti meðan á verkinu stendur, 
eða skipað fyrir um hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi 
fram, eitir að byrjað er á því, getur lögreglustjóri látið ljúka verkinu, eða setja götuna 

i amt lag aftur å kostnad bess, sem verkið átti að framkvæma. Sama gildir ef ekki 
' fullnægt viðhaldsskyldu. 

     
pr 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 
Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli 

Í dómsmálaráðuneytinu, 23. desember 1988. 

Hermann Jónasson. 

Gustav Á. Jónasson.
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REGLUGERÐ 139 
23. des. 

um skemmtanaskatt í Sandvíkurhreppi innan Árnessýslu. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918, sbr. 1. nr. 30 19. júní 1922, skal greiða 

skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar eru Í Sandvíkurhreppi, og að- 

gangur er seldur að. 
2. gr 

Þessar skemmtanir teljast skattskyldar og flokkast þannig: 

I. flokkur: 
a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 

>. Sjonleikir. 
c. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 

d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

e. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

IH. flokkur: 

a. Dansleikir. 
b. Danssýningar. 

c. Loddara- og fjölleikasýningar. 

d. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðganga er seld að og ekki eru taldar hér 

sérstaklega. 

þr
 

3. gr. 

Af skemmtunum þeim, sem taldar eru í fyrsta flokki, skal greiða 10% af inn- 

gangseyri og af skemmtunum Í öðrum flokki 20%. 

Ef skemmtunin er margþætt, skal miða skattinn við þann þáttinn, sem hæst er 

skattaður. 

4. gr. 

Hreppsnefnd getur veitt undanþágu frá skatigreiðslu fyrir skemmtanir, sem 

haldnar eru í góðgerðarskyni eða til eflingar fræðslu og menningarstarfsemi innan 

sveitarinnar. 

5. gr. 

Hreppsnefnd Sandvíkurhrepps hefir eftirlit með að reglugerð þessari sé hlýtt, 

sér um innheimtu skattsins og hefir eftirlit með skemmtunum, ef þess þykir þörf. 

Getur hún ráðið til þess sérstakan mann. Nefnist hann eftirlitsmaður skemmtana. 

6. gr. 

Hver sá, er halda vill skemmtun, sem aðganga er seld að, skal tilkynna það odd- 

vita hreppsnefndar eða eftirlitsmanni skemmtana, hvar og hvenær skemmtunin skuli 

haldin. Afhendir þá hreppsnefnd stimplaða aðgöngumiða nægilega marga. Gerð mið- 

anna ákveður hreppsnefnd. Sá kostnaður greiðist af skatttekjum. 

Þegar samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni stóð, afhenda oddvita eða eftir- 

litsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið skatt samkv. 3. gr. af öllum 

þeim miðum, sem notaðir hafa verið. 

7. gr. 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri en 

einn maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, eða ef 

um félög er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt.
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139 8. gr. 
23. des. Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en hreppsnefnd 

skal þó varðveita fé þetta í sérstökum sjóði, er hreppsnefnd stjórnar. Skulu reikning- 
ar sjóðsins fylgja sveitarsjóðsreikningi og endurskoðast og úrskurðast með honum. 
Fé sjóðsins skal varið til hverskonar menningarstarfsemi í Sandvíkurhreppi. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, allt að 1000 kr. Sé brotinu þannig 

háttað, að dreginn hafi verið undan skemmtanaskattur, skal sektin ákveðin sem svar- 
ar minnst fjórföldum skatti, sem undan var dreginn, þó aldrei yfir 1000 kr. 

Mál, sem rísa kunna út af brotum á reglugerð Þessari, skal fara með sem almenn 
lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 23. desember 1938. 

Hermann Jónasson. 

Gústav A. Jónasson. 

140 AUGLÝSING 
28. des. 

5 um að falla frá innheimtu á vörutolli af salti og um endurgreiðslu 
vörutolls af kolum fiskveiðagufuskipa. 

Hér með auglýsist, að ráðuneytið hefir samþykkt að nota heimild 6. gr. laga nr. 
95 11. júní 1938, til þess 

a. að falla frá innheimtu á vörutolli af salti á árinu 1939, 
b. að endurgreiða fiskveiðagufuskipum vörutoll af kolum, sem þau nota til fisk- 

veiða í salt á árinu 1939. 
Skilríki, sem þarf að hafa til þess að fá vörutollinn endurgreiddan, eru þau, sem 

auglýst eru í auglýsingu ráðuneytisins, dags. 27. okt. 1938, birtri í 66. tölublaði Lög- 
birtingablaðs 28. okt. 1938. 

Samkvæmt síðustu málsgrein 6. gr. ofannefndra laga, verður 11% viðaukinn, 
sem innheimtur skal á árinu 1989 samkvæmt 5. gr. laganna, hækkaður upp í 12%. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1938. 

F. h.r. 

Jón Guðmundsson. 

Einar Bjarnason. 

141 SAMÞYKKT 
30. des. 

Ce um breyting å fiskveidasampykkt fyrir Ytri-Akraneshrepp 

i Borgarfjardarsyslu frå 3. ågust 1934. 

1. gr. fiskveiðasamþykktarinnar orðist þannig: 
Vélbátar, sem fiskveiðar stunda frá Akranesi og eru að stærð 6 smálestir brúttó 

og þar yfir, allt að 60 smálestum, mega ekki leggja af stað í fiskróður, fyrr en svo 
sem segir hér á eftir:



1. janúar til 15. febrúar .........0.20200 020... kl. 
16. febrúar til 15. marz 

16. marz til ð1. marz 

Í. apríl til 16. apríl 
16. april til 30. april 

1. maí til 16. maí 

Bátar, sem róa á sömu slóðir og samtímis Sandgerðingum, mega Íara 
Akranesi eltir eigin vild. 

- 24 
. 93 

22 
21 
20 

í róður frå 

Samþykkt þessi, sem svslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefir gert, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 86 14. nóvember 1917, til þess að öðlast gildi 15. janúar 

1939, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. desember 1988. 

F. h. r. 

Vigfus Einarsson. 

REIKNINGUR 

Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarda 1937. 

| Tekjur: 

Í sjóði Í. jan. 1987 .........00.000 0. esene 

Gestafé og gjafir ............0 00 . kr. 1055.00 

Tillög vitavarða .........2..200 0 nnnee - 626.22 

Tillag ríkissjóðs ..........002000. 000. -— 400.00 
Vextir (.............2 — 1295.77 
Útdregin verðbréf ........00..00. - 1000.00 

Gjöld: 

Greiddur styrkur ..........000 000 
Í sjóði við uppgjör ......0.0.0...0 0 rkrkrkrnnkree 

Eignir 31. des. 1937: 

675% skuldabréf bæjarsjóðs 1923 000... kr.  500.00 
6% — 1925 seseseererererere —  1000.00 
6% 1931 seseeeereerrreee 2000.00 

4. fl. bankavaxtabréf Landsb. „..........0...... - -2000.00 
8. — - I —- 1000.00 
9. - — RA — 1000.00 

10. — -- AA sn - 11200.00 
Verðbréf Mjólkurfél. Reykjavíkur ...........0..... - -3000.00 
Hlutabréf Eimskipafél. Íslands .................. — 25.00 

i SPAFISJÓÐI sense nen nerne ennen enes nnnne 

Vitamálastjórinn, Reykjavík 17, marz 1938. 

Emil Jónsson. 

kr. 2431.96 

- 4376.99 

Kr. 6808.95 

kr. 1135.00 

5673.95 

Kr. 6808.95 

kr. 21725.00 

- 5673.95 

Kr. 27398.95 

1938 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1937. 

Sjóður frá fyrra ári 
Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu .............0..0. 0... 0. kr. 60140.52 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ................ 129403.72 

Borgun fyrir viðskiptabækur, dráttarvextir o. fl. ............ 

Ábati af innleystum bankavaxtabréfum .........0000...... 
Endurgreiddur auglýsingakostnaður ........0...0.0.0.00.00000. 
Vextir af útlánum 1937 ............. 0000... 
Vextir fyrir 1937 geymdir til útborgunar ...........0........ 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ...............00..0 0. 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1937: 
a. Ársvextir, 5,2% cl. kr. 198230.30 

b. Dagvextir, 4,7% .....0... 1352.54 

Kostnaður ........00..0020 00 
Vextir fyrir 1936, er biðu útborgunar .........0.000.0 000. 

Höfuðstóll: 
a. er beið útborgunar frá fyrra ári ............ kr. 538.65 
b. er féll til útborgunar á árinu .............. 145.06 

Afskrift af skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga til skulda- 
lúkninga, 10% af kr. 80530.00 
Sjóður í árslok: 
a. Veðskuldabréf .........0..0.00 000. 

b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ......... 
c. Bankavaxtabréf, kr. 470100,.00 =- 20% ...... 
d. Jarðræktarbréf .........00...00 0. 

e. Ríkisskuldabréf ...........00. 000. 

f. Ýms verðbréf ríkistryggð ................. 

s. Kreppulánasjóðsbréf bæjar- og sveitarfélaga 
kr. 322300.00 — 10% 

h. Vextir 1937, ógreiddir en fallnir í gjalddaga 
i. Vextir 1937, ógreiddir, ekki fallnir í gjaldd. 
i- Skrifstofugðgn ...........20000 000. 

k. Innstæða í bönkum í árslok 1937 ......... 

I. Í sjóði hjá gjaldkera ...........0.0...... 

" 2945675.45 
295689.42 
376080.00 

2000.00 
36559.09 

293333.33 

290070.00 
11308.89 
17448.28 
5230.00 

59600.06 
7204.36 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 24. febrúar 1938. 

Vilhj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. 

kr. 4139697.60 

189544.24 
1806.75 
200.00 
24.00 

218214.13 
10179.12 

445.16 

Kr. 4626111.00 

199582.84 
10576.24 
68016.33 

kr. 

683.71 

8053.00 

— 4339198.88 
Kr. 4626111.00 

Sig. Ólafsson.



1 

10. 
ll. 
12. 

S
N
 

me
r 

267 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1937. 

Veðskuldabréf ...........00 0 kr. 2945675. 45 
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga 220000 FI —  295689.42 

Bankavaxtabréf, kr. 470100.00 — 2000 0... — 376080.00 

Jardræktarbréf 220000 ee evnerne — 2000.00 

Ríkisskuldabréf .............. 0... - 36559.09 

Yms verðbréf ríkistryggð ........0%..2 00... 293333.33 

Kreppulánasjóðsbréf bæjar- og sveitarfélaga, kr. 322300.00 

= 10% seeren senere esse se serene serss — 290070.00 

  

Vextir 1987, ógreiddir, en fallnir í gjalddaga ..........0.0.0.0... - 11308.89 

1937, ógreiddir, ekki fallnir í gjalddaga .............. 17448.28 

Skrifstofugögn  .........0.0..00 0. nnsnes — 5230.00 

Innstæður í bönkum í árslok 1937 20.02.0000... 58600.06 
Í sjóði hjá féhirði ............0.. 00. - 7204.36 

Kr. 4339198,88 

Innstæda vaxtaeigenda: 

a. Í adaldeild .........0.0200 00. kr. 3489865.12 
b. erfingjarentudeild (.........0.0.. 0. - 79314.10 
c. — útborgunardeild .........02.. 0000. 437108.12 

í ístofnsdeild . . ” 3694,47 d. bústofnsdeiid (......0...00 0. Fn 8694.47 kr. 4014981.81 

Vextir fyrir 1937 geymdir til útborgunar ........0.00.0 00... - 10179.12 

Höfuðstóll geymdur til útborgitnar ...........0.0 0 - 445.16 
Varasjóður í árslok 1937 20.00.0020. ARI - 253592.79 

| . Kr. 4339198.88 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 24. febrúar 1938. 
wa A 

Vilkj. Briem. Bjarni Ásgeirsson. Sig. Ólafsson. 

REKSTURSREIKNINGUR 

Bvggingasjóðs Reykjavíkur árið 1937. 

Tekjur: 

Tillag frá ríkissjóði árið 1937 ......22000000. ne. kr. 68646.00 

Tillag frá bæjarsjóði Reykjavíkur árið 1987 .......0..0.0.0... 68646.00 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu árið 1937 .......0..0000 0000... 367.43 

Vextir af låni Byggingafélags albydu 1932 .....00.0.0.0 0... 18249.08    ANNA 17424.97 
Flyt kr. 178533.48 

Vextir af láni Bvggingafélags alþyðu 1935 J.öð z > . 

144 

145
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r. 173533.48 A 145 Flutt | 

    

   

6. Vextir af láni Byggingaf alþýðu 1937 000. - 6386.82 

7. Tekið lán hjá Brunabóta Íslands ..........0... —  50000.00 
6. Lán tekið hjá sameiginl. ÍNGAPSJÓðL „ll... 1 30000.00 

em
 

>
 Áfallnir en óinnheimtir 

a. Af láni gins you 1932 .......... kr. 11350.26 
b. Af låni Byggingafélags albySu 1935 .......... - 10782.34 

c. Af låni singafé bydu 1937 .......... - 17252.35 

Kr. 39384.95 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum: 

a. Til Statsanstalten ................ kr. 3279.30 
b. Til Thule s...ssseeeseeeeeerereee 5541.08 
c. Til Brunabótafélags Íslands ...... 2196.97 

d. Til sameiginl. byggingarsjåds .... 3437.80 

— Bi 24927.80 

Kr. 384648.10 

li. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári L....0...0.0000.. kr. 12777.00 
2. Greiddir vextir til Statsanstalfen ............0.000000000 0 10854.94 
3. Greiddir vextir til Thule ......0.... FAR - 11146,91 
4. Greiddir vextir til Brunabótafélags Íslands 2... 1250.00 
ð. Greiddir vextir af hlaupareikningi nr. 9192 ....0.000000 - 8984.53 
6. Til jafnaðar móti tekjul. 7 08 8 ......00.00. 180000.00 
7. Reksturskostnadur  ................….. unsere AR 1221.95 
8. Tekjur umfram gjöld ...........0..00.. 0 158412,77 

Kr. 384648,10 

  

Magnús Sigurðsson. Jakob Möller. 
Þorlákur 

  

Jón G. Maríasson. 

x Úfanritaðan reikning höfum við endurskoðað og ekkert fundið athugavert 

Reykjavík, 15. nóv. 1938. 

Ágúst Jósefsson. Bjarni Benediktsson 

146 EFNAHAGSREIKNINGUR 

Byggingasjóðs Reykjavíkur 31. desember 1937. 

Eignir: 
1. alþýðu 1932 ........... AR kr. 447301.87 
2 albydu 19835 lol. 424920.44 
3. ; alþýðu 1937 200... .…. kr. 691271.00 

  

se eee renerne ere 14383.20 
676887.80 

Flyt kr. 1549110.11



óinnheimtir 
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1549110.11 

39384.95 

42900.23 

48646.00 

68646.00 

232.80 

kr. 

   
          

Kr. 1748920.09 

S k u Í d it 

1. Lån hjá Stalsanstalten ......0000. 000... renn kr. 196921.75 

2. hjá Thule 
221643.02 

3. í Brunabótalfó 
14815.13 

L. sameiginl. hyssingarsjóði RIÐ 130000.08 

5. hlaupareikningi nr. 2192 í Landsbankanum 158183.30 

6 en ógreiddir vextir ......0000.0 0 14457.15 

7. GÍÐN ln eee rerr ere rer r rr rer rr reen 952899.7 1 

Kr. 1748920.09 

Reykjavík, 27. okt. 1938. 

BYGGINGASJÓÐUR REYKJAVÍKUR 

Magnús Sigurðsson. Stefán Jóh. Stefánsson. Jakob Möller 

Þorlákur Ottesen 

Ofanritadan 

Í gúst Jósefsson. 

JAF 

Fiskveiðasjóðs Ís 

   

  

   
     

    

   u idabréf 

  

AÐARRE 

nds 31 

  

Jóh. Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

ekkert fundið athugaverl. 

  

jarni Benediktsson. 

IKNINGUR 

. desember 1937 

1610250.80 

000.00 

41920.00 

400.00 

Flyt kr. 

1938 

14 1
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147 
Flutt kr, 1992967.77 

Vidskiptamenn ser eee - 51465.30 
Gengismunur ............ 243900.00 
Fyrirfram greiddir vextir „......00.0. 42139.40 

Kr. 2330471.01 
Reykjavík, 7. jannar 1938. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Helgi Guðmundsson. Jón Baldvinsson. a 

Elías Halldórsson. 

Reikning þenna höfum við yfirfarið ásamt f 
við bækur sjóðsins, svo og athugað verðbréf sjóð 
fundið við reikninginn að athuga. De 

lgiskjölum og borið hann saman 
sins og bankainnstæðu og ekkert 

y 

Reykjavík, 19. janúar 1938. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson. 

148 REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1937. 

Tekjur 
Í. Eignir frá f. ári: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða 2... „2... Kr, 2728.18 
b. Í Sjóði ll... 234.00 

kr. 2962.18 
2. Vextir: 

a. Af bankainnst 

  

ÆÖU sense reen kr. 9.04 
b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu 2... 141.85 150.89 

3. Afgjald af Keldnakoti 2... een, - 120.00 

Kr. 3233.07 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ........000000 0 kr. 2870.03 
b. Bankainnstæða ........0000.00.. = 368.04 

kr. 3233.07 

Kr. 3233.07 
í Í dóms- og kirkjumálaráðunneytinn, 4. april 1988. 

Friðgeir Bjarnarson,
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REIKNINGUR 149 

yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og 

frú Helgu Zoéga konu hans, fyrir árið 1937. 

Tekjur: 

1. Eign frá Í. ári: 

a. Á innlánsskírleimi 22.00.0000... en kr. 5506.88 

b. Bankainnstæða .....0000 con enn - 132.40 0 6 

k TES kr. 5639.28 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskírteini .....0000.. 00... kr. 250.55 

b. Af sparisjóðsinnstæðu 22.00.0000... 0. nn — 5.34 rr 

I } ' 
ET 255.89 

Kr. 5859.17 

Eign i årslok: 

a. Å innlånsskirteini .......0000000
 0... nr kr. 5757.43 

b. Bankainnstæða .....20.0
.0 enn ner . 7 137.74 Lone an 

' ET kr. 5895.17 

Kr. 5859.17 

Í dóms- og kirkjumålaråduneytinu, 4. april 1938. 

Friðgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 150 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 19: us
 

1
 

Tekjur: 

1. Eign frá f. ári: 
a. Bankavaxtabréf ....0.2.

0 00 kr. 3000.00 

b. Bankainnstæða ......0000000 0 een 2173.75 

c. Söfnunarsjóðsinnstæða ..c..cceeen rennt 6886.49 kr. 12060.24 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 22.00.0000. kr. 135.00 

b. Af bankainnstæðu ......00000%
 0. en enn - 83.75 

ce. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...cccc000.... — 358.07 576.82 
7 — ” rr —— e OD 

Eign i årslok: 

a. Bankavaxtabréf (.....000000 00 ner kr. 3000.00 

b. Bankainnstæða 22.20.0000...
 00 rerrrrer - 2678.94 

ec. Söfnunarsjóðsinnstæða 00.00.0000 rn —- 6958.12 om 
kr. 12637.06 

. Kr. 12637.06 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. apríl 1958. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGAR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1937. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað; 
Sjóður í ársbyrjun: 
a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga .............. kr. 463478.57 b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ......... — 642327.79 
Vextir af inneign í bönkum: 
a. Af innstæðu Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .... kr. 18975.43 b. Af innstæðu hins sameiginlega Bjargráðasjóðs 23873.89 
Vextir af lánum (fallnir í Sjalddaga á árinu, svo og dagsv.): 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr. 10454.96 b. Af lánum úr hinum sameiginlega Bjargráðasj. - 4871.46 
Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum : 
a. Af bréfum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga ..... kr.  #195.45 b. Af bréfum hins sameiginlega Bjargráðasjóðs 801.50 
Vextir af rikisskuldabréfi 2... 
Ágóði hins sameiginlega Bjargráðasjóðs á Kreppulánabréfum Hafnarfjarðarkaupstaðar 
Afborganir lána: 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga ... kr. 18984.17 b. Af lánum úr hinum sameiginlega Bjargráðasj. -  10481.62 
c. Af Kreppulánasjóðsbréfum 2... - 260.00 
d. Af rikisskuldabréfi 2... - 62.50 

Samtals 

Utborgad: 
Kostnaður við sjóðinn 
Útlán: 
a. Úr Bjargráðasjóði sveitarfél: BA kr. 26000.00 
b. Úr hinum sameiginlega Bjargráðasjóði ..... 20050.00 

Greitt til mæðiveikivarna .............. ss 
Til jafnaðar vöxtum og afborgunum greiddum með: 
a. Kreppulánasjóðsbréfum bænda .........0.00.000. 
b. Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga 2.0 
Til jafnaðar tekjulið 6 .......0.....000.. 
Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 
a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 kr. 150.25 
b. Ógreiddir vextir 1933 1... 406.46 
c - 1934 ss 714.03 
d. - - IÐ38ð reservere - 967.98 

Flyt kr.  2538,72 

AN
 1 

kr 

kr. 

kr, 

r. 1105806,36 

12149.32 

15325,72 

3996.95 
15.62 

150.00 

29788.29 

”. 1197232,26 

2920.00 

46050.00 

146871.30 

4540.00 

4180.00 

150.00 

204711.30



Flutt kr. 

e. Ógreiddir vextir 1936 20.00.0000... 

f. - — 1937 oo eeerrress 

s. Inneign í bönkum .......0000.00... 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Ógreiddir vextir 1936 ........0.......... kr. 

b. — 1987 seeseeererereerren 
c. Inneign i bånkum ......0%%%. 000 

B. Eignareikningur. 

Eign í ársbyrjun: Acliva: 
IT. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ögreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 ............ kr. 
b. Ógreiddir vextir 1983 ....000000. 

c. 1934 ol 
d. 1935 lo 
e. - 1936 s.sssseeeeeeseserrnnes 
f. Í útlánum .........0000000 0 

gs. Kreppulánasjóðsbréf bænda 
, 

i. Rikisskuldabréf 

j. Inneign i bånkum 

IL Hinn sameigmlegi Bjargráðasjóður: 
) a. Ógreiddir vextir 1933 ....0ssseeeeueueerreee kr. 

b. 1934 oo 

c. 1935 Lol 
d. -- 1086 sssseeereeeerserknrern 
e. Í útlánum ........0.00.000 00 

f. Í Kreppulánasjóðsbréfum bænda ........... 
g. Í Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga ...... 
h. Inneign í bönkum 

Í. Eign í árslok: Passiva: 
I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 

b. Ógreiddir vextir 1933 

  

í 1934 

d 1935 sseeeneneeerrreee 
e 1936 sesseeerreererress 

E. 1987 seeeeneeeeeerrenee 

g. Í útlánum ........0.0 0. 
h. Kreppulánasjóðsbréf bænda 22.00.0000... 

i. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga „..... 

i. Ríkisskuldabréf .....0.2.. 0. 

k. Innstæða í bönkum 

h. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga - 

ler 
….s……9… KT. 

2538.72 
1392.98 
3491.46 

471762.87 

300.00 
981.71 

212053.22 

Samtals 

450.25 
406.46 
714.03 

1217.98 
1596.01 

209564.67 
19870.00 
13740.00 

312.50 
459093.84 

200.00 
260.20 
281.25 
548.25 

95515.00 
2560.00 

14000.00 
641038.09 

Samtals 

450.25 

406.46 

714.03 

967.98 

1392.98 

3491.46 

216580.50 

57720.00 

15170.00 

250.00 

471762.87 

Flyt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

204711.30 

479186.03 

513344.93 

1197232.26 

136965.74 

754402.79 

1491386.53 

768906.53 

168906.53 

35 
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1. 

9 

3. 

9 

3. 

274 

Flutt kr. 
II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Ógreiddir vextir 1936 ................…. kr. 300.00 
b. - 1937 lo . 981.71 
ce. Í útlánum 2... ss. 105083.38 
d. Kreppulánasjóðsbréf bænda ............ 990.00 

768906.53 

e. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ...... -  14900.00 
f. Innstæða í bönkum .................... - Ð12053.22 NO se 

634308.31 
Eignarýrnun á árinu .......0..0.0000 00. 88153.69 

Samtals kr. 1491368.53 
Reykjavik, 12. september 1938, 

F. h. Bjargráðasjóðsstjórnarinnar 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 
Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar fyrir reikningsárið 

1. sept. 1937 til 31. ágúst 1938. 

Tekjur: 
Eign í byrjun reikningsárs 1. sept. 1937: 
a. Veðdeildarbréf ............0.0. kr. 24500.00 
b. Inneign í sparisjóði .......0.000.0.. 0. 921.51 
c. Inneign í hlaupareikningi ..................... - 53.32 - Ji z z . - or BATA S Vextir á árinu: kr. 25474.83 
a. Af veðdeildarbréfum ...........00.... kr. 1182.50 
b. Af sparisjóðsinnstæðu ......0.0.000.. 00 74.04 
c. Af hlaupareikningsinnstæðu .................. 3.27 1959.81 

Gróði á bréfaskiptum ...............0 00 — 200.00 

Kr. 26934.64 
Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu ...............0.. kr 910.00 
Prentuð eyðublöð undir umsóknir .........0.0...0..00 eeeeeee 30.00 
Eign i lok reikningsårs: 
a. Veddeildarbréf .........0.0.00 kr. 24500.00 
b. Inneign í sparisjóði ..........0.000000. 0. 1438.05 
c. Inneign í hlaupareikningi .................... 56.59 - 25994.64 

Kr. 26934.64 Reykjavík, 30. september 1938. ' 
Jón Helgason. Páll Einarsson. Björn Þórðarson. 

Reikningur þessi samþykkist hér með. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. nóvember 1938. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
Jón Gunnlaugsson,
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REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 15: 

vátryggingarárið frá 15. okt. 1936 til 14. okt. 1937. 

Aðalreikningur 

frá 15. okt. 1936 til 14. okt. 1937. 

Gjöld: 

I. Brunatjón á fasteignum .......000%. 00. kr. 129169.30 

Þar af greitt af endurtrvggjanda .............. - 36272.62 
> on kr. 92896.68 

II. Brunatjón á lausafé ......0.0.00 0 kr. 14724.28 

Par af greitt af endurtryggjanda ..............… - 1206.47 
-… 13517.81 

HI. Reksturskostnaður ..........002%000 0. 54087.32 

IV. Umboðslaun ..........000 0000 rererene 26842.06 

V. Til frádráttar á bókuðu eignarverði: 

1. Slökkvitækjabirgða .......00.000 00. kr... 2505.25 

2. Áhalda og húsgagna .......0000.0 0... 2250.25 
4755.50 

VI. Tekjuafgangur: 

1. flokkur: 

a. Flutt frá f. á. 2... kr. 10727.42 
b. Tekjuafgangur þ. á. ......... — 309108.14 

kr. 319835.56 

2. flokkur: 

a. Flutt frá f. á. 20... kr.  4270.97 

b. Tekjuafgangur þ. á. ......... 59698.34 
oc. 63969.31 

Samtals kr. 383804.87 

sem færist þannig: 
Í. Lagt í varasjóð Í. fl c....002.0 0. kr. 310000.00 

2. Lagt í varasjóð 2. fl. 20... rr 60000.00 

3. Flutt til mn. á. Í 1. flood kr. 9835.56 
4. Flutt til n. å. i 2. fl ss ssssssssseeeeeee ———  3969.31 

370000.00 

„ —
 

13804.87 
Kr. 575904.24 

I. Flutt frá f. á.: 
Í. Tilheyrandi 1. fl. Q......... 0. kr. 10727.42 

2. Tilheyrandi 2. fl. .....00000 00. - 4270.97 kr. 14998.39 

II, lögjöld af fasteignum .....2.000000 0... kr. 485340.33 
ar af ørei 37 strvogtand: 5859 Þar af greitt endurtryggjanda ................ 158520.01 296820 39 

lif. Iöðgjöld af lausafé .......200000 0000. kr. 26169.93 

Par af greitt endurtryggjanda ................ - 12494.76 
-… 13675.17 

IV. Vextir ......00000 ene — 133901.55 

Flyt kr. 489395.43
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V. 

TI. 
TIE 
IV. 

Á
 

VI. 
VI. 

VIII. 

NI. 

ill. 

IV. 

IX. 

276 

Flutt kr, 489395,43 
Þóknun og ágóðahluti frá endurtr.fél. Storebrand: 
I. Þóknun (Provision) „....0000 kr. 342092.95 
2. Ágóðahluti 0. 49416.36 83619.3 

31 

Hagnaður á innleystum verðbréfum: 
I. Veðdeildarbréfum ........0... kr, 2849, 5( 
2. Jarðræktarbréfum 2... 10.00 

2889.50 

r. 575904,2 he
nn
 

P
N
 

Reykjavík, 24. jan. 1988. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Efnahagsreikningur 

14. okt. 1937 

  

  

SJÓÐUR Ll... kr.  72159.33 
Innstæða í bönkum og sparisjådi 2... sees 792728.10 
Rikissjodsåbyrgt ses eree 800000.00 
Verðbréf 
I. Veðdeildarbréf, kaupverð „............... kr. #44142.09 
2. Ríkisskuldabréf, kaupverð ............... 3840.00 
3. Jardræktarbréf, kaupverd ................ 111489.00 
4. Skuldabréf Reykjavíkur, kaupverð ....... 14340.00 
0. Vega- og brúargerðarlánsbréf ............ 2887.50 
6. Kreppulánasjóðsbréf bæjar- og sveitarfél. .. 714428.50 
7. Nýbýlasjóðsbréf (L...00 1006000.00 
8. Skuldabréf Ísafjarðarkaupst. og Eyrarhr. .. 5000.00 
€ TAX cl ahrøf ve øv 1049. g 9. Veðskuldabréf, kaupverð ...............…. 194940.48 (151058,48 

Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sýslu-, bæjar- og sveitarfélaga .. 8. 50102.25 
Lán til bæjar- og sveitarfélaga til slökkvitækjakaupa ..... Ta 
Víglar (200... eeg 34950. 
Skuldir umboda 22200 revren . 6006848 
Ymsir skuldunautar 2... £4895.34 
Áhöld og húsgðgn l...lll 8000.00 
Slökkvitækjabirgðir 0... 10000.00 

Kr. 2998055.90 

  

Ábyrgðarsjóður BARN „kr. 
Ínneignir umboða .......... 
Ógreiddar brúnabætur lll 
Inneign Storebrand, Oslo .....00.l eeee 

Flyt kr. 979251,03



|
 SI
 

= 

Flutt kr. 979251.03 158 

Á
 Varasjóðir: 

í. flokkur: 
a. Flutt frá f. á ........ kr. 2280000.00 

b. Af tekjuafg. þ. á. .... -  810000.00 kr. 2590000.00 

2. flokkur: 
Flutt frá f. á. 2....... kr. 855000.00 

Áf tekjuafg. þ. á. .... - 60000.00 

  

415000.00 000. 3005000.00 
VI. Flutt hl næsta árs: 

1. Tilheyrandi få. få 2... kr. 9835.56 

ilheyrandi 2. fl. ........ HI - 3969.31 - eyra ' ? 13804.87 
Kr. 3998055.90 

Reykjavik, 24. januar 1937. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Reikningur 

vfir tekjur og gjöld 1. flokks (vátryggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

frá 15. okt. 1936 til 14. okt. 1937. 

Gjöld: 

I. Brunatjón á fasteignum  ........20.. 0 kr. 55596.67 

II. Brunatjón á lausafé ......0.02.... nn 5307 45 

II. Rekstrarkostnaður .............2 00... -  89165.80 

IV. Umboðslaun ................ 0. ns —  20590.12 

V. Afskrifti a IA 4143.19 

VI. Tekjuafgangur: 
Í. Flutt frá f. á. Lol HR , kr. 10727.42 

2. Tekjuafsangur þ. á. .....0.00000.0 0. 309108.14 

kr. 319835.56 

    

sem færist þannig: 

I. Lagt í varasjóð 
2. Flutt til n. á. 

III .. kr. 310000.00 

SNNNNANNHARARRNER AÐ "983556 319835.56 

Kr. 444638.79 

Í. Flutt frá fá. 0... rr kr. 10727.42 

II. Iðgjöld af fasteignum .......0%..0 0. 0 - 239275.87 

II. Iðgjöld af lausafé ..........20.0 0. anne - 8568.7 7 

IV. Vextir (.......0. 00. eresee - 112227.04 

V. Hluti af þóknun og ágóðahluta frá Storebrand ........0...... — 11250.19 
VI. Hluti af hagnaði á innl. verðbréfum ......00.0000 0... ---- 2589.50 

Kr. 444638.79
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153 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld 2. flokks {vátryggingar í sveitum) 

frá 15. okt. 1986 til 14. okt. 1937. 

Gjöld: 
I. Brunatjón á fasteignum .........0.0..00. kr. 37300.01 

II. Brunatjón á lausafé 00...) — 8210.36 II. Rekstrarkostnadur 2... -… 14921,52 IV. Umbodslaun suse 6251.94 V. Afskrift af áhöldum og húsgögnum 2... sees. …— 612.31 
VI. Tekjuafgangur: 

1. Flutt frá fá. 2... ss kr. 4270.97 
2. Tekjuafgangur þ. á. ss ss - 59698.34 

kr. 63969.31 
sem færist þannig: 
1. Lagt í Varasjóð .......0.0000. kr. 60000.00 
2. Flutt tilp. á. 0... —… 3969.31 —  63969.31 

Kr. 131265.45 

1. Flutt frá f. á. 0... kr.  4270.97 
II. lögjöld af fasteignum .........)..0...0... - 87544 45 Hl. Iðgjöld af lausafé .......0..0 eee - 5106.40 

IV. Vextir 2... —  21674.51 
V. Hluti af poknun og ågådahluta frå Storebrand —… 12369.12 

VI. Hagnaður af innlendum verðbréfum ......0.00.0. — 300.00 

Kr. 131265.45 

154 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 

drotningar, til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík, árið 1937. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 258): 

a. Bankavaxtabréf ........... een kr. 6100.00 
b. Bankainnstæða .......0..0.0. eee, — 5916.10 rr kr. 12016.10 2. Vextir: 

Sjóður til næsta árs: 

a. Af bankavaxtabréfum .......0....0000 kr. 305.00 
— bankainnstæ — 2456 rn 

b. bankainnstæðu .........0.0.000. 45 60 = — 550.60 

Kr. 12566.70 
1. Bankavaxtabréf sees eee een kr. 6100.00 
2. Bankainnstæða .......0.00. 0... ——- 6466.70 

kr. 12566.70 

Kr. 12566.70 
Í alvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1938. 

Visfús Einarsson. Es
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1937. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1997, B. bls. 258): 

a. Veðskuldabréf ............20 00. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........0.0000 00 — 8500.00 

ce. Skuldabréf Elliheimilisins Grund 20.00.0000... — 1000.00 

d. Bankainnstæða .........000. 000 3333.70 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......0.000. 0. kr. 275.00 

b. bankavaxtabréfum .......0000 0000 - 397.50 

Cc. - skuldabréfi Elliheimilisins .........0..0.0.... 65.00 

d. bankainnstæðu #.........02.00 000. 150.56 

Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ............ 0. kr. 5000.00 

bh. Bankavaxtabréf .......0.0.000. 00. 8500.00 

c. Skuldabréf Elliheimilisins Grund ............... 1000.00 

d. Bankainnstæða .......000.00 000 - 4221 16 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

kr. 

kr. 

Kr. 

17833.70 

 888.06 
r. 18721.76 

18721.76 

18721.76 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1937. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 259): 

a. Innritunarskítteini ........200000 0000... kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf ........0.20.00 00. - 1000.00 

c. Bankavaxtabréf .......0000 0000. A 3700.00 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0000 000... —  817.88 

e. Bankainnstæða ........0.000 00. A 1042.77 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini .........0000 02... kr. 301.00 

b. — veðskuldabréfum ........0000 0. - 50.00 

c. bankavaxtabréfum ......020000 00 169.25 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .......0.0..0000.. 0... 42.48 

e. bankainnstæðu ...........0..00 000 — 52.60 

kr. 

Kr. 

15160.65 

615.33 

15775.98 

1938
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156 Gjöld: 
- Heiðursgjafir veittar ............0..0... kr. 350.00 

2. Sjodur til næsta års: 
a. Innritunarskirteini 2... kr. 8600.00 
b. Vedskuldabréf 2... - 1000.00 
c. Bankavaxtabréf (0... — 3600.00 
d. Innstæda i Såfnunarsjådi 2... — 860.36 

2 ankainnstæða sees, - 1365.62 
e. Bankainnstæða ses eee eee, 1365.62 15425,08 

Kr. 15775.98 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

157 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1937. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1937, B. bls. 260): 

a. Bankavaxtabréf (Lo kr. 5190.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. 5500.00 
c. Elliheimilisbréf 2... — 2000.00 
d. Í Búnaðarbankanum ........0.00 2950.23 ver 

kr. 15550.23 
2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 2... kr. 250.50 
b. — skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ....... - 332,50 
c. — Elliheimilisbréfum ......... -— 130,00 
d. — Þankainnstæðu 2... 128.21 ; <= — 841.21 

Kr. 16391.44 
Gjold: 

1. Veittur styrkur 2... HAR kr. 760.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf .......0 -... kr. 5100.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. 5500.00 
c. Elliheimilisbréf ........0... eee. - 2000.60 
1. f Biånadarbankanum. 2... ss 3031.44 Aa ' ran Sen  1568144 

Kr. 16391.44 

Í atvinnu. og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1938. 

Viefús Einarsson.
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REIKNINGUR 158 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og b 

hinu fyrrverandi Suðuramti í 

  

Tekjur: 

í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1997, B. bls. 264): 

a. Veðskuldabréf ...........00 ennne kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ..........2 00 5900.00 

ce. Bankainnstæða ..........2000 000. 3331.34 
- ——-- kr. lððð1.ð 

2. Vextir: 
a. Af veðskuldabréfum ..........0. kr... 300.00 

b. bankavaxtabréfum ........... 0. 245.00 

c. bankainnstæðu  .......0....0 0 143.76 
688.76 

Kr. 14020.10 

I. Styrkur veittur .......0...0.. 0. kr. 20.00 

Sjóður tl næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ........... kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........0.000 00 5000.00 

c. Í Landsbankanum ........00..000 0. - 4090.10 

ho
 

14000.10 
Kr. 14020.10 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 15 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 193 

>
 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 263): 
I. Bankainnstæða ........2.0 0... e neuer rreee kr. 972.51 

9. Vextir 2222000 ennen enn ennen enes esesesennne — 38.88 

Kr. 1011.39 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs í Landsbankanum .......0.%0. 000 n ens kr. 1011.39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1988. 

Vigfús Einarsson.
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3. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1937. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1937, B. bls. 263): 
a. Bankavaxtabréf Ll kr. 9900.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............ 2000.00 
tc. Veðskuldabréf ......0.. - 2500.00 
d. Bankainnstæða ......0.0..0 0 6802.84 kr 

Vextir: 

a. Áf bankavaxtabréfum ...c.....00 ki 483.44 
b. skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ...... 130.00 
Cc. vedskuldabréfi ......... - 125.00 
d. bankainnstæðu .........0...... eee 235.22 

Ásóði af kaupum og skiptum bankavaxtabréfa ................. 

Ki 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 

Bankavaxtabréf „0... rvvee kr. 13300.00 dl. 

b. 

d. 

161 

2000.00 

2500.00 

5136.50 
kr. 

Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

Veðskuldabréf 

Bankainnstæða 

Kr. 

Í atvinnu- ög samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

vir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fískes til Grímsevinga árið 1937. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1937, B. bls. 261): 

a. Bankavaxtabréf 

b. Ve 
- 16700.00 

26000.00 

1134.18 

    

kr 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........ kr. 774.00 

b. veðskuldabréfum ........... 1330.00 

Cc. bankainnstæðu ........0. 159.81 

Kr. 

21202.84 

973.66 

760.00 

". 22936.50 

22936.50 

22936.50 

7 

r. 49834.18 

2263.81 

52097.99



Styrkur til Grímseyinga 
Sjóður til næsta árs: 
d. 

b. 

c. 

d. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 262): 
Innritunarskírteini a. 

b. 

c. 

d. 

€. 

f. 

Bankavaxtabréf 

Veðskuldabréf 

Bankainnstæða 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

Bankavaxtabréf 

Veðskuldabréf 

Bankainnstæða 

Vextir: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Styrkur veittur 
Sjóður til næsta árs: 

Innritunarskirteini a. 

b. 

Cc. 

d. 

e. 

f. 

Af innritunarskirteini 

- bankavaxtabréfum 

skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar 

veðskuldabréfum 

láni Seyðisfjarðarkaupstaðar 

bankainnstæðu 

Bankavaxtabréf 

Bankainnstæða 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 

283 

Gjöld: 

Ógreiddir vextir 1937 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers 

Tekjur: 

Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar 

Veðskuldabréf 
Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

Vigfús Einarsson. 

kr. 16700.00 

30000.00 

330.00 

2767.99 

25. marz 1938. 

kr. 20000.00 
—— 8700.00 

2000.00 
9150.00 
3500.00 
9219.88 

kr. 700.00 

- 395.00 

130.00 

517.50 

175.00 

298.57 

kr. 20000.00 
7100.00 
1000.00 
9150.00 
3500.00 
11225.95 

25. marz 1938. 

rar
 

A 

árið 1937. 

kr. 

Kr. 

r. 

1938 

161 
2300.00 

49797.99 
52097.99 

162 

52569.88 

2216.07 
”. 54785.95 

2210.00 

— 52575.95 
54785.95



1938 284 

163 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs V. Gigas's árið 1937. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 280): 

a. Bankavaxtabréf ooo reveree kr. 6500.09 
A EX ap KR b. Bankainnstæda .........00.. evervee - 3634.,55 kr. 10134.55 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 000... kr. 307.50 
b. Áf bankainnstæðu ...........0.. — 153.90 

461.40 

Kr. 10595.95 

I. Bankavaxtabréf lll. kr. 6500.00 
2. Bankainnstæða (......00000... 0. 4095.95 kr. 10595.05 

Kr. 10595.95 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 925. marz 1988. 

Vigfús Einarsson. 

164 REIKNINGUR 

ytir tekjur og gjøåld Giafasjéds C. Liebes årid 1937. 

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 266): 

a. Bankavaxtabréf (0... HR kr. 12800.00 
Skuldabréf Reykjavíkur = ) b. Skuldabréf Reykjavíkur .......... 1000.00 kr. 13800.00 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréftm #........ kr. 591.50 
b. Af skuldabréfi Reykjavíkur ................... 65.00 rr 

ey 656.50 

Kr. 14456.50 
Gjöld: 

Í. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ............... 00 kr... 656.50 
2. Sjodur i årslok: 

a. Bankavaxtabréf ss... veververeee kr. 12800.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkur ........00.0.0.0.. 1000.00 

13800.00 

Kr. 14456.50 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson.



3. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1937. 
$ 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 266): 

a. Í Söfnunarsjóði ......002.00 0 kr. 12915.6 15. 

b. Í Landsbankanum ......0.0000 0... … 1668.13 
kr. 

Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðti .....0.0.0.0. 0... kr. 

b. Af bankainnstæðu ......0.0000 0 

  

     Söfnunarsjó ) 

b. Í Landsbankanum .....000.00.... HIÐ íl4 

Í atvinnn- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af 

  

os 

  

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1937, B. bls. 267): 

a. Veðskuldabréf .......02.2 0 kr. 

b. Bankavaxtabréf seernes enken nen 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar (20... 

d. Ógreiddir vextir 1984 lll... 
e. (933 oo 

f. 1936 

g. Bankainnstæða .....0.000. 00. 

  

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ......0000 00 erresr erne 

b. bankavaxtabréfum 

Cc. skuldabréfum Reyk, 

d. bankainnstædu .......0.0 000 enknnne 

  

Ógreiddir vextir 1987 22.00.0000... rrrrrrrsrrnrsnrrren 

14583.76 

708.22 

15291.98 

575.00 

ð 1937 dis 

64100.14 

  

330.00 

67489,97
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166 Gjöld: 
1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands ........0..0000000.... kr. 1200.00 
2. Styrkur til Hallormsstaðaskóla ...........0.0.0.00. 0 - 1000.00 
3. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ..........000..000 kr. 52350.00 
D. Bankavaxtabréf .......000 - - 2500.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............ — -2000.00 
d. Ógreiddir vextir 1987 .......0.0.. 0 330.00 
e. Bankainnstæða „.......0..000..000.0.. 0. 8109.97 2. 65989.97 

Kr. 67489.97 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuner tinu, 12. október 1938. I g gq y 

Vigfus Einarsson. 

167 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 
og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1937. 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á. (Stjtíð. 1937, B. bls. 269): .o.....lr eeeeeereen kr. 3116.05 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði .........0.0...0.000.. orm 162.03 

Kr. 3278.08 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ..........0..... seerne kr. 3278.08 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1988. 

Vigfús Einarsson. 

168 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1937. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1937, B. bls. 265): 

a. Bankavaxtabréf ............ 0 kr. 9900.00 
b. Veðskuldabréf .........00... 2000.00 
c. Bankainnstæða seeren eve rve - 3173.31 kr. 15073.31 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .........0..000 0 kr. 467.50 
b. — veðskuldabréfum .........0..0.0.. - 1090.00 
ce. — bankainnstæðu ..........0...0.000 000. — 142.64 710.14 

Kr, 15783,45
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SR . , Gjöld: 168 
Sjóður til næsta árs: "J 

a. Bankavaxtabréf .........222200.0 0. kr. 9900.,00 

b. Veðskuldabréf ........0..20 00 - 2000.00 

c. Bankainnstæda seerne nere eerenee 3883,45 
kr. 15783.45 

Kr. 15783.45 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1958 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 169 

gr 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1937. 

    

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1987, B. bis. 264): 

a. Veðskuldabréf seeren eneret kr. 2500.09 

b. Bankavaxtabréf .......0000 00 7500.00 

c. Bankainnstæða ......000.000 00. HR kr. 14059.06 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfi .......0..00 000 kr. 

b. bankavaxtabréfum .........0000 000 

c. bankainnstæðu  ........0000 000 an 
- 662.74 

Sjodur til næsta års: 

  

a. Veðskuldabréf ...........02000 0. kr. 

b. Bankavaxtabréf ..........0..0 00 

c. Bankainnstæða ........00. 0... 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 
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Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1937, B. Bls. 2700 Q.cc0crn .… kr. 653.02 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði .......00%.. 0. „0. — 33.95 

Sjóður til næsta árs .......0000 rr ekenre … kr. 

) 
I atvinnu- og samgongumdlaråduneytinu, 25. marz 

Vigfus Einarsson,



1938 288 

171 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsted og frú Steinunnar 
Bjarnadóttur Melsted árið 1937. 

Tekjur: 

        

   

I. Sjóður í S tj. ). 7, BL bis. 269) lll eeeererreee kr 
2. ” i j 
3 

4, 
- 

Kr 

í 
í 

1, I kr 
2. I L: an adsba inkanui 

a. Trjárækiarsjó 

Ð. in 

c. Triår: allar gu 

d. Trjáræktarsjóður 

e. Trjáræktarsjóður 

Kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1988. 

Vigfús Einarsson. 

179 REIKNINGUR 

vfir tekjur 

  

ar Guðnadóttur árið 1937. 

      

   

ki IST 05.00 

9100.00 
7000.00 

So }0.00 

>00,00 

mas] í 180 0.00 
g. Ógreida lir vextir 1936 359,60 

h. Í sparisjóði í bönkum 22... 30950.73 
kr. 

2. Vextir: 

a. Áf fasteig ki 

b. - bankava - 
c skuldal í 

d skulda 167 

e skuldabr éfum Vestmannaeyja ............ 

Flyt kr 9753 24 kr, 2 564 

3204.95 

570.01 

161.55 

22.72 

3959,23 

3366.50 

141.79 
118.63 
116.53 
110.18 
105.60 

3959,23 

hjónanna Jóh. Jóhannessonar 

256415.33 

15.33
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Flutt kr.  9753.24 kr. 256415.33 172 

f. Af Kreppulánasjóðsbréfum ...0cc000 81.00 

g. - ankainnstæðu ......000 0 317.28 g. bankainnstæðu .....00.00 00... 1317.28 11151,52 

3. Ógreiddir vextir 1987 ......0000000 nv. nennt 2135.00 

4. Ágóði á kaupum og skiptum vaxtabréfa o.ccc00c0cr ner. 3650.00 

Kr. 273351.85 

. . Gjöld: 
Sjóður til næsia árs: ' 

a. Fasteignaveðslán .......2.20000 0... kr. 162450.00 

b. Bankavaxtabréf (......0000 00 57000.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkur .....000000 0... 6000.00 

d. Skuldabréf hafnarsjóðs Reykjavíkur 2....00..... 7000.00 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja G.cc0c0cnen 6500.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf ....0.0000 00 1800.00 

g. Ógreiddir vextir til næsta árs ....000000 0... 2135.00 

= Inneign í bönkum ....0..00 0000. een 30466.85 

g 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinn, 2? 3

 mai 1938. 

Vigfus Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna árið 1937. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. (Stjtíð. 1937, B. bls. BOÐ sees rrren kr. 28.46 

2, Vextir 1935 ......0020000 0 FR 1.12 

Kr. 29.58 

Sjóður tl næsta Árs .....2..20000 0. kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 20. marz 1938. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1937. 

    
  

Sjóður frá f. á. (Stjtíð. 1997, B. bls. 270) Q.0cccn nennu kr. 

Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði .....000000 00. 

Kr 

Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði tl næsta árs ....c.cencrnn rn kr. 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneylinn, 25. marz 1988. 

Vigfús Einarsson. 

29.58 

2451 81 

127.76 

2585.57
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REIKNINGUR 
Æfinlegrar erfingjarentu Sigríðar Melsted árið 1937. 

Tekjur: 
Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .........0.0..0.00.0.0 0 kr. 724,51 
Vextir 0... ED 37.64 
Afgjald af Hlíð ss — 250.00 

Styrkur veittur 

Brunabótagjald 

Reykjavík, 12. desember 1938. 

Páll Melsted. Vigfús Einarsson. 

Kr. 1012.15 

kr. 100.00 
- 4.32 

— 762.15 
145.68 

Kr. 1012.15 

Gunnl. E. Briem. 

REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

árið 1937. 

I. Seðlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 31. desember 1937. 

Reikningslán 

Bankabyggingarnar með húsbúnaði 
Ýmsir skuldunautar ...........0 UT 
Erlend mynt (seðlar og málmpeninsar ) 
Ógreiddir vextir 
Innlendir bankar 
Innlend verðbréf 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 
Peningar í sjóði 

1119673.89 
414019.45 

13653206.25 
408095.70 

5023921.08 
6084263.29 
2135096.66 
725000.00 
292498,74 

561,35 
8728.10 

163701.30 
2262813.07 
1833385.24 
136832.84 

". 34921796.96
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Skuldir: 176 

1. Stofnfé ..........0 0 eter rgree kr. 3600000.00 

9. Seðlar í umferð .........000000 senn rreee - 8070000.00 

3. Innstæðufé í hlaupareikningi .....000000 000... nn 6930073.50 

4. Imnstæðufé í reikningslánum .....0.00.00 0... enn 170130.59 

5. Inneign sparisjóðsdeildarinnar .......00000. 0. een enn 4222753.15 

6. Innheimt fé ekki útborgað .......000000 00... rr rreret 114384.02 

7. Skuld við erlenda banka .......020.0 0000 n nn 6966253.84 

8. Tilkynntir tékkar ......000000000 0. enn rr ktr eter ktr kerrer - 11451.72 

9. Ýmsir skuldheimtumenn ......00000 0000. - 713344.44 

10. Fyrirfram greiddir vextir 22.00.0000... 00 nn 282350.92 

11. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna „..cccccccn ner 1833385.24 

12. Afskriftareikningur .......0.0.
00 00 nn 500000.00 

13. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1936 ....0000%0 000 kr. 1409358.56 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1937 ........ 865548.67 

Kr. 2274902.23 

Frá dregst: 

a. Tap á lánum og víxlum .... kr. 62232.69 

b. Húseignir bankans lækkaðar 

Í Verði 0... 25000.00 

c. Vextir af stofnfé .......... 180000.00 

d. Fært fram fyrir væntanl. tapi 500000.00 
-—  167232.69 . 

1005 1507669.54 
Kr. 34921796.96 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 11. marz 1938. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 1. april 1938. 

Einar Árnason, 

forseti.
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176 Rekstursreikningur seðlabankans árið 1937 

I. Útborgaðir vextir .....00.0..0 kr. 766907.08 4. Kostnaður við rekstur bankans, gjaldeyris- og innflutningsnefnd 
og fiskifulltrúa á Spáni .......0..0..00. 46 Kostnaður við seðlagerð 

t Tap á fasteignarekstri 2... 15441.14 Reksturshagnadur 
JOD4 

S
ø
 

mm 

  

I. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 1... ki 26745,97 
Innborgaðir vextir og forvextir 

Á ÁFIÐU 20... kr. 2036514.64 
Þar 

4 — „ 
1754163.72 

Ógreiddir vextir 8728.10 

  

kr. 1789637.79 
SIR SR 308131,56 

Kr. 2147769.35 

2. Ymsar tekjur 

II. Sparisjóðsdeildin. 
Efnahagur snarisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1937. 

I. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán (......0.0.0.. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán 
d. Lán gegn 

  

ríkissjóðs, sveitar og 

  

     

    

bæjarfélaga ol 455014.06 
e. Búnaðarlánadeildarlán 2... 60092.42 
f. Reikningslán .........0.0.000000 1229480.15 i 

KT 
2. Víxlar innlendir og ávísanir 2008: 
2, Vixlar og åvisanir til greiðslu e . 13187,97 
4 

74471.34 
3. 

5159598.00 
6 

4865396 41 
7. 

  

=
 nneign hjá erlendum bönkum 

ineign hjá seðlabankanum 
nneign hi hjú öðrum bönkum 
rlend mynt 

er
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; tr skuldunautar 
greiddir vextir ............ 
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Skuldir: 176 

. Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frå 1921) .......000. 0. kr. 1364907.72 

9. Brezkt lán tekið 1994 ............000 00. 1550500.00 

3. Imnstæðufé í blaup ArEIkKNINÐi 22... 1768384.09 

Ínnstæðufé í reikningslánum ......00.000 000. n nn 1857.36 

st 

    

5. Innstæðufé í Sp: risjodi 20... kernerne 32583083.30 

6. Innstædufé geg viðtökuskir teinum .....220rrereeeeerrreneee 4533691.26 

7. Afskriftir út tibúanna á Eskifirði og Ísafirði 20.02.0000... 195990.00 

8. nneign veðdeildarinnar FIRIR 2738240.40 

9. Innheimt fé ekki útborgað 40021.13 

10. Skuld við erlenda banka 

Il. Ýmsir skuldheimtumenn ........0.0..00 00 81387.00 

12. Fyrirfram greiddir vextir 436716.18 

13. Afskriftareikningur .........2.202. 000. er 149330.75 

14. Tekjuafsangur óráðstalaður: 

87246.85 

  

  
a. Frá árinu 1936 ......000000 000 kr. 402136.58 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1997 ........ 625720.67 

Kr. 1027857 

Frá dregst 
a. Tap deildarinnar sjálfrar á 

lánum og víxlum .......... kr. 245051.89 

b. Tap útibúsins á Ísafirði .... 45000.0 0 

c. Tap útibúsins á Eskifirði 150000.0 

d. Fært fram fyrir væntanl. tapi - 149330 75 

  

  

589362.64 
438494.61 

Kr. 45968860.65 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 11. marz 1938. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Ólafsson. 

Jón G. Maríasson. 

Framan 

bankans, og 

  

ílaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

r hann Í samræmi við þær. Ennfremur höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

  

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

rankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 1. april 1938. 

Einar Arnason, 

forseti.
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Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1937. 

Gjöld: 
Útborgaðir Vextir ......0.... kr. 1885011.48 
Kostnaður við rekstur ..........0..0.00.0..... - 335942.79 
Afskrifað af áhöldum .........000.. 0 2008.78 
Tap á fasteignarekstri ..........0. eee — 14469.19 
Verðbréf lækkuð í verði 20.00.0020... eee, 12500.15 
Reksturshagnaður .........0..00.0 eee, 625720.67 

Kr. 2875653.07 
Tekjur: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...,,............ kr.  23756.07 
Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu „......... kr. 2734421.28 
Jar « Pe meta Ari i 436716.18 Þar af tilheyrandi næsta ári .... 136716.18 2997705,10 

Ógreiddir vextir „0... 287010.82 kr. 2608471.99 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ...........00.00... 95126.31 
Ýmsar tekjur 0... 172054.77 

Kr. 2875653.07 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar 31. desember 1937. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán „.............0. kr. 1811978.87 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................. 1910861.23 
c. Handveðslán .............. 0. -  180948.25 
d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs,  sveitar- 

og bæjarfélaga .......0.000000.0. -—-  997328.67 
, Búnaðarlánc TdarlA i 30099 4. e. Búnaðarlánadeildarlán ................... - 60092.42 kr. 4361209.44 

Víxlar innlendir og ávísanir ...........0.0.00.00. 0. 13800027.29 
Bankavaxtabréf (.........00. eee 5144324.50 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ 2893645.06 
Fasteignir ............. eve 889296.81 
Útibúið á Ísafirði „.............0.0.. 0 eene renerne 2634372.29 
Útibúið á Aktreyri 0... 721715.14 
Útibúið á Eskifirði 2... seere 2346412.38 
Útibúið á Selfossi ................. 402791.55 
Ýmsir skuldunautar .......0..0.... 474098.68 
Ógreiddir vextir ........... eee neeeeeee ever renee 257836.16 
Inneign hjá seðlabankanum .............000000.00 0 4222753.15 
Peningar Í sjóði .........0.0.0.00 0 92649.91 

Kr. 38247192.96 
Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) 2... kr. 1364907.79 
Brezkt lán tekið 1924 ....0..0.0.0. eeree 1550500.00 

2915407.72
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Innstæðufé í sparisjóði .. .....00.0000 0000 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ......00000. 0... 0... 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......00000 0000 nn 

Inneign veðdeildarinnar 

Ýmsir skuldheimtumenn .......00..20 00 errors 

Fyrirfram greiddir vextir ........00002.2.. 00 can 

Afskriftareikningur ..........0..0. 000. r 

Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1936 .....0000000 00. en kr. 183078.33 

b. Samkv. rekstursreikningi 1937 ............ -  541951.07 

kr. 725029.40 

Frá dregst: 
a. Tap deildarinnar sjálfrar á 

lánum og víxlum .......... kr. 180698.65 

b. Tap útibúsins á Ísafirði .... 45000.00 

c. Tap útibúsins á Eskifirði .. 150000.00 

d. Fært fram fyrir væntanlegu 
tapi 2. 149330.75 — 525029.40 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar árið 1937. 

Gjöld: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ......00002 00 

Útborgaðir vextir ........022200 ns 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar og Austurb.útibús 

Tap á fasteignarekstri 
Reksturshagnaður 

Tekjur: 

Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu ...00rererererereee kr. 2005220.13 

Dar af tilheyrandi næsta åri .. 321259.15 kr. 1683960.98 

Ógreiddir vextir ........0.000. nn -  257836.16 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........0.0200. 000... 

Hagnaður af rekstri útibúsins á Akureyri 

Ymsar tekjur 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1937. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán .......00%0. 0... kr. 562786.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......000.000 00... 137413.98 

Flyt kr. 700199.98 

kr. 

Kr. 

1938 

2915407.72 176 
27545101.48 
3427314.14 
890353.67 

2738240.40 
60185.65 

321259.15 
149330.75 

200000.00 
38247192.96 

13684.27 
1386501.65 
189112.84 

1250.89 
— 541951.07 

kr. 

Kr. 2138500.72 

1941797.14 
35998.90 
44669.81 
116034.87 

”. 2138500.72
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Flutt 
c. Handvedslån seeren 
d. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga 
e. Reikningslán 

700199.98 
9000.00 

14640.00 
529825.46 JO. 

kr. 

Vixlar innlendir og åvisanir 2... 
Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis 
Lån i hlaupareikningi 
Bankavaxtabréf sees res, 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 
Húsbúnaður og áhöld 
Fasteignir ........000 0. 
Inneign hjá erlendum bönkum 

Ýmsir skuldunautar 
Ógreiddir vextir 
Peningar í sjóði 

Skuldir: 
Skuld við Landsbanka Íslands 2... 
Innstæðufé í hlaupareikningi 

Innstæðufé í sparisjóði 

Innstæðuté gegn viðtökuskírteinum 
Ýmsir skuldheimtunenn 

Fyrirfram greiddir vextir 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1937. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári ......000..000 nen ennen eeven 
Innborgaðir vextir „..............0 0. 
Forvextir af víslum og ávísunum .......... FI 
Ýmsar tekjr (0... 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .......0.....0.,... 

Gjöld: 
Útborgaðir vextir ....0.00.0 nunne ese 
Kostnaður við rekstur ..........00.000. 00 
Tap á lánum og víxlum #.......0....0. 
Flutt til næsta árs: 
a. Fyrirfram greiddir vextir „................... kr. 46374.54 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum „........... 4968.37 

kr. 41406.17 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður ..............,.. 1542.95 

1253665.44 
2582831.32 

5481.73 
23024.45 
4003.50 

331215.86 
7420.00 

257080.00 
60712.45 
47976.74 
4968.37 
14725.37 

4593105.23 

kr. 

Kr. 

2634372.29 
132727.83 

1550627.04 
171701.12 
52759.46 
46374.54 
4542.95 

4593105.23 

kr. 

Kr. 

38943.83 
112141.03 
166045.95 

-  14666.71 
— 1203.70 

”. 333001.22 

kr. 

. 201008.50 
42810.67 
43232.93 hið á 

45949.12 

Kr. 333001.22
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Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1937. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ........00000 00 kr. 403254.4 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......00.0... i Í 

c. Handveðslán ......002.0 0. 

d. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .... 9450. 

e. RBeikningslán  ......0000 00 594 

Víxlar innlendir og ávísanir ......0.00. 0 AIR 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .....000000 0... 

Lán í hlaupareikningi .......02.0202000 0000. 

Bankavaxtabréf .......0..0.20 020 kknnet 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............… 

Húsbúnaður og áhöld .........20000 00 

Fasteignir ..........0..0.0 rr erne 

Inneign hjá erlendum bönkum ......0.2000 000. 0 0 

Erlend Mynt .......000200 0 

Ýmsir skuldunautar .........0000%0 00 

Ógreiddir vextir ........002020. 0. 

Peningar Í sjóði .........2020 00... n rr rrkkrnnne 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands .......00000. 0... n nun 

Skuld við erlenda banka .........0%00 000 en er 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......0.02.0 0000. 

Innstæðufé í reikningslánum ........000. 0000... 

Innstæðufé í sparisjóði .......000.0 0... n nr 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ......00.000000 00. nens 

Innheimt fé ekki útborgað ........2.2.000 00 

Ýmsir skuldheimtumenn .........0.0000 000 

Fyrirfram greiddir vextir .....2..2200000 000 

Tekjuafgangur óráðstafaður ........002000. 00... 

þa
k 

>
 

Gg
 

1
 

Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 

Flutt frá fyrra ári 22.00.0000... sk rrksrrrrnne 

Innborgaðir vextir .......20020000 0. rr rrrm nens 

Forvextir af víxlum og åvisunum 2... AR 

Ýmsar tekjúr .......0..0000.0 rn 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ......00.000 00. 

Útborgaðir Vextir 22.00.0000... knrrrk kr knkrnkkre 

Kostnaður við reksttir .............000 0 nerne kernerne 

kr. 

  

056.99 

1075.54 

731.3( 

10590.00 

539350.99 

3449.00 

000.00 

1231.99 

330.00 

2059.64 

6058.58 

14637.04 

1479405.89 

1777 

i 

3841976.96 

240808.53 

103098.34 

109261.05 

31663.2 

800.00 

485631.19 

138511.9 
44942. 

1834 54.21 

   

1 938
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Flutt kr 
Ágóði færður Landsb. til tekna 2... ses. 
Húsbúnaður og áhöld lækkað í verði L........... seeeeeeeeeeee 
Verðbréf lækkuð í verði ............ rev nen 
Flutt til næsta árs: 
a. Fyrirfram greiddir vextir .................... kr. 4154248 

Að frádregnum ågreiddum vöxtum 2... . 6058.58 

kr. 35483.90 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

Frá fyrri árum 2... kr. 207514.33 

. 183454.21 
44669.81 
2008.79 
12500.15 

242998.23 

Kr. 485631.19 

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1937. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ..........00.000 00. kr. 729468.40 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................... 190734.89 

c. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .... 33595.39 

d. Reikningslán „.........0..000 0. —… 93094,52 
" kr. 

Vixlar innlendir og åvisanir 2... verreee 

Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ............00.000000.. 

Lán í hiaupareikningi ........0.000.0. 00. 
Bankavaxtabréf .......0...0.00.. ene 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. 
Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ................ kr. 30000.00 
b. Aðrar fasteignir ........0...... 150080.92 

Inneign hjá erlendum bönkum .......0.0..000 0 
Inneign hjá öðrum bönkum ........00..% 00... 
Ýmsir skuldunautar ........0..000... eee eee vrrreee 
Ógreiddir vextir .......0..... eee vennen 
Peningar í sjóði .......0.00..0..02 00 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands ...........0..0.00000 0 . kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi .......,.....0.0.000.. 0... 
Innstæðufé í sparisjóði .........00.0000. 20 

Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum .............0....... 

Ýmsir skuldheimtumenn ..........0.0...... eee eeeee 

Fyrirfram greiddir vextir ..........0.000.. 000. 

1046893.20 
1453173.55 

6630.00 
49937.94 

680.00 
221674.50 

180080.92 
19551,31 
35306.30 

144490.38 
13758.09 
17074.79 

". 3219250.98 

2346412.38 
167596.69 
426318.46 
118979.80 
150000.00 

9943.65 

". 3219250.98
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Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1937. 

Tekjur: 

Innborgaðir vextir ......2.020000n enn kr. 76077.02 

Forvextir af víxlum og ÁVÍSUNUM 2... 35545.94 

Ýmsar tekjur .......0.0200.. 0. een renere rerrrtere 5341.72 

Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........00000 000... 3186.38 

Flutt til næsta árs: 

Ógreiddir vextir .......02.000 00 nn kr. 13758.09 

Að frádregnt fvrirfr: sreiddum våxtum ...... 9943.65 ð frádregnum fyrirfram greiddum vöxtum ið 3814 44 

Kr. 124565.50 

Gjöld: 

Útborgaðir vextir ........00200 00. kr. 

Kostnaður við rekstur .........002%.0 000 n nn 

Tap á fasteignum .........0020000 000 

Flutt frá fyrra ári: Vaxtayfirfærsla 

Kr 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1937. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......0.000000 000. kr. 482880.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .....00... 262729.53 

c. Reikningslán .......0000.. 000. 5371.87 
i kr. 

Vixlar innlendir og åvisanir .......2.0000 00. 

Lån i hlaupareikningi ..........02.2 00... n nn 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............… 

Fasteignir: 

a. Bankahúsið með húsbúnaði ........0....... kr. 45000.00 

b. Aðrar fasteignir ......00000 20. 14400.00 

Ýmsir skuldunautar .........000. 0000. 

Ógreiddir vextir ........200200..n nr 

Peningar Í sjóði ........0.00. 000. e enn 

Kr 

Skuldir: 

Skuld við Landsbanka Íslands ..........0000. nn nn nn kr. 

Innstæðufé í hlaupareikningi .........00.20 0000... 

Innstæðufé í sparisjóði ......022.000 00. ð nn kk nr rnrrren 

Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ......0..0000 0... 

Ýmsir skuldheimtumenn #........00%.0 00. 

Fyrirfram greiddir vextir .....00200002 000... rr krrrner 

Tekjuafgangur óráðstafaður .......0.020000 0 anne 

70544.30 
35515.27 
7218.30 
11287.63 

. 124565.50 

750981.40 
469961.93 

sm pr 

879440.00 

59400.00 
3843.91 
4389.62 
9891.97 

-. 9178686.48 

402791.55 
195944.67 

1272242.09 
258797 40 

4871.08 
17596.36 
26437.33 

Kr. 2178686.48 
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Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1937. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári ....00... kr. 1046.44 
Innborgadir vextir 20.00.0000... 100927.27 
Forvextir af vixlum og åvisunum 22... 26104.55 
Ymsar tekjur 22.222, 4348.20 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 2... ses. 53337.33 

Kr. 185763.79 
Gjöld: 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári L...ld.. eee kr. 13012.58 
Utborgaðir vextir ..........00.... eee 88445,11 
Kostnaður við rekstur 2... een 23561.72 
Tap å lånum og vixlum 2... eee eeeeee 21100.31 
Flutt til næsta árs: 
a. Fyrirfram greiddir vextir .................... kr. 17596.36 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............ 4389.62 

kr. 13206.74 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður .................. 26437.33 <Juatsang ' 39644.07 

Kr. 185763.79 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1937. 

Eignii 
Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......0.. kr. 64025.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0.0..0. 0. 129537.80 
c. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .... 8970.00 kr. 202539,80 

Víxlar innlendir og ávísanir ......0....0.0. 8664.00 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 0000... 110710.00 
Fasteignir 2... - 5100.14 
Húsbúnaður og áhöld ......000.000 0 - 800.00 
Ínneign hjá innlendum bönkum .........000. 0 114169.42 
Ógreiddir vextir 20... eee erne 2311.95 

Kr. 444288.,31 

Innstæðuté í sparisjóði ......0..00.. 0 kr. 433804.13 
Fyrirfram greiddir vextir ......000. 3566.05 
Tekjuafgangur Óráðstafaður .......0..0.0.00.0 6918.13 

Kr. 444288.31 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1937. 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári 0000... kr. 19627.51 
Innborgaðir vextir .......0.0.0.0..0 0. 25152.92 
Forvextir af víxlum og ávísunum .........0..00. sees. 477.00 
Greitt upp i ådur afskrifadar skuldir 22... ses. 3355.35 

Kr. 48612.78
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Útborgaðir vextir 

Kostnaður 
Tap á lánum og víxlum 
Flutt til næsta árs: 

Fyrirfram greiddir vextir 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum 

Tekjuafgangur óráðstafaður 

Gj 

301 

old: 

III. Veðdeildin. 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

í. flokkur 

2. 
3. 

9. 
10. 
11. 

no 

a <. 

b. 

Eignir: 

Ekki fallið í gjalddaga: 

1. 
9 

lokkur 

Fallið í gjalddaga: 

1. flokkur 
9 

3. 

Ogoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

kr. 

kr. 

461.40 

1418.30 

4658.70 

33996.75 

30845.17 

31924.91 

43128.71 

15315.76 

17646.83 

77081.40 

26025.82 

1048.83 

2636.09 

9245.33 

93916.03 

60427.81 

167274.09 

kr. 

kr. 

less kr. 17813.67 

við rekstur suser rese resterer rvere -— 3645.65 

18981.23 

RIÐ kr. 3566.05 

2311.95 

kr. 1254.10 

desember 1997. 

28420.23 

118565.29 

393803.94 

2811350.56 

2284117.68 

2356390.94 

3183159.55 

3335552.30 

3505089.93 

5650627.72 

2139980.17 

342503.75 

342503,75 

6918.13 
—  S172.23 

Kr. 48612.78 

kr. 25807058.36 

kr. 25807058.36 
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Flutt kr. 167274.09 kr. 
6. flokkur 2... 60183.20 

7. SR 13424.28 
0. eeeeeereervrevee 66749.34 
9. sr 88639.43 

10. rr eeneeeeeeeeveere 127368.08 
11. 13113.54 

Ymsir skuldunautar: 

o
t
 

á 

10. 
11. ennen ener rrved 

Inneign hjå Landsbanka fslands: 
1. flokkur sees eereg kr. 

10. rr reven: 
11. II 

Bankavaxtabréf í umferð: Skuldir: 
1. flokkur „...... kr. 
dr 
3. rr 
4. — nere ere eneret 
Ð. NO NNO NA 

6. 

7. SRI reeee 
8. 

9. rn 
10. IR 
Bl neuen rreee 

Ogreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur ................ kr.  3012.75 
dr 213.75 

3 2223.00 

Flyt kr. 5449,50 

2. flokkur 0... kr. 

342503.75 

596751.96 

2000.00 
16.84 

1246.97 
2771.86 
531.84 

2021.27 
844.80 

3246.13 
96.60 
2.00 

140701.93 
29571.72 

231003.81 
503787.50 
286912.20 
266787.73 
362776.13 
287273.22 
238882.15 
276182.13 
54361.88 

43800.00 

150500.00 

530100.00 

3050000.00 

2415700.00 

2466200.00 

3337300.00 

3480400.00 

3638700.00 

5832200.00 

2158500.00 

kr. 25807058.36 

939 NØ
 

Gt
 

Gr
 

55.71 z 

12778.31 

— 2738240.40 

Kr. 29497332.78 

kr. 27103400.00 

kr. 27103400.,00
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Flutt kr.  5449.00 kr. 27103400.00 176 

{. flokkur 2... - 8172.00 

6. or eeeeeeeresrennree 1362.50 

Tr 1780.00 

Sr 
1367.50 

9. eee srrenes 4955.00 

10. or eee rnere 10930.00 
94975 1 rr eeeeeererrrrerer 249750 1. 36514.00 

b. Ekki fallnir i gjalddaga: 

1. flokkur 2... kr. 985.50 

2 3386.25 

BL senere rssrnee 11927.25 

fe eeeeeeeresrennes 68625.00 

Dr 60392.50 

0. neeeerererrereee 61655.00 

0 83432,50 

8 87010.00 

(9 eeeeeerenererere 90967.50 

10. mr eeeeerererrrrgee 145805.00 

i or eeeeereerrerrree 53962.50 
—  668149.00 

kr. 704663.00 

3. Mismunur. sem reikningslega er eign varasjóðs: 

„flokkur 2... kr. 122834.14 

Dr 
91.40 

BO ERE 94478.37 

í ER eee esersgres 377500.81 

Í eee eres rsrrer 188982.22 

6. ergns 186601.12 

7. RIÐ 241997 44 

8 eee esreserererrernres 166957.97 

9. ROERE 148881.97 

10. mm eee rgee 142420.93 

ll. mm eee rsterree 18523.41 
kr. 1689269.78 

Kr. 29497332.78 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Beykjavík, 11. marz 1938. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. L. Kaaber. Georg Olafsson. 

Jón G. Maríasson. 

”ramanritadan reikning böfum við endurskoðað og borið sama við bæk 
Framanritað ! g I y "skoðað og borið man við kur 

bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 1. apríl 1938. 

Einar Árnason, 

forseti.
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Innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 

  

Borgað af lánum 20... kr. 9647.02 
Vextir af lánum 2... 

1796.84 
V arasjodstek j jur: 
a. % af lánum 0 kr. 798.45 
b. Dr: áttarvextir og provision 2... 596.04 
c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum 4029.80 

5424,29 
Inneign hjá Landsbankanum 1. januar 1937 .....00. "137693. 78 

Kr. 154561.93 

Innleyst bar Hi ixlabret sis kr. 8000.00 
Vextir af bankavaxtabræéfum 2... 2160.00 
Varasjóðskostnaður: 
Skrifstofu- og stjórnarkositnaður .....00..00. 3700.00 
Inneign hjá Landsbanka mum #1. desember 1987 „.....000 140701.93 

Kr. 154561.93 

    

Innborganir og útborganir 2. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

ínnborganir: 

    

Borgað af Þor kr. 18247.37 
Vextir af láfim 

6395.99 
Var: asjóðstekjur: 
a. % af lånum suse, kr. 710.48 
b. Dråttarvextir og provision 2... — 907 
c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum 2... 514,57 9139 37 

Ymsir skuldunautar 22 
515.20 

Inneign hjå Landsbankanum 1. januar 1937 ses 28426.49 

Kr. 55717.42 

Utborganii 
Innley st bankavaxtabréf Ll... kr. 18100.00 
Vextir af bankav: axt: BRÉFUM sees eee, 7125.75 
Varasjóðskostnaðui 
Skrifstofu- og stjórn; kostnaður lll 900.00 
Yimsir skuldunautar ss 3.75 
Afskriftareikningur ss 16.20 
Inneign hjå Landsbankanum 31. desember 1937 0 29371. 72 

Kr. 55717.42
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Innborganir og útborganir 3. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 

  

       

  

Borgað af lánum ......0.0..0.2 00 rrres kr. 82677.63 

Vextir af lánum ............0.0.. ss eee renee 23249.36 

Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum ........0000 000 kr. 2581.76 

b. Dråttarvextir og provision „.c0 4495.98 
rati af sn FS 40 

ce. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 4829.09 11906.83 

Ymsir skuldunautar .............02. 00. 1914.50 

Inneign hjå Landsbankanum 1. janúar 1987 .....c.0.00 00... 227798.24 

Kr. 347546.56 

Utborganir 

Innleyst bankavaxtabréf ......0.0.000 000 kr. 85300.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......0.000 00. 25413.75 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......00000000 0... 2200.00 

Ýmsir skuldunautar ............000.0 000. 1814.50 

Afskriftareikningur .......0.2.200.0 000 1814.50 

Inneign hjá Landsbankanum #1. desember 1997 ...0000000. 0. 231003.81 

Kr. 347546.56 

Innborganir og útborganir 4. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 

Borgað af lánum #.......00..00 00 kr. 154792.28 

Vextir af lánum ..........000 0000 rrrrnen 120538.35 

Varasjóðstekjur: 

a. %$% af lánum ......00. 000 kr. 13392.07 

b. Dråttarvextir og provision ...2220uurrsrrreee - 12102.72 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 12142.75 

d. Eignaskiptagjald (.......00..00 00. 59.07 37696.61 

Ýmsir skuldunattar ...........0000000 000 9505.05 

Inneign hjá Landsbankanum 1. janúar 1987. 00.00.0000... 554558.58 

Kr. 877090.87 

Útborganir 

Innleyst bankavaxtabréf .......00.20000 00... kr. 148400.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......0.%2 0200 139493.25 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......200002 00 5800.00 

Vextir af bankavaxtabréfum innleystum sem aukaafborgun ...... 78.75 

Ýmsir skuldunautar .......2..00.. 0... 10752.02 

Afskriftareikningur .........200000 00. ensnnne - 8779.35 

Inneign hjå Landsbankanum 31. desember 1937 „00.00.0000 563787.50 

Kr. 877090.87 

39 
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176 Innborganir og útborganir 5. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 
I. Borgað af lánum 22.00.0000. kr. 86653.91 
2. Vextir af lánum .......0)... 0 116900.04 
3. Varasjóðstekjur: 

a. 2% af lánum 2... kr. 11689.54 
b. Dráttarvextir og provision ....000.. 9047.92 

. Taytir af 5 2 FA « He r 065 9 ce. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 5065.22 25802.68 

4. Ýmsir skuldunautar 0... 145.73 
5. Inneign hjå Landsbankanum 1. jantar 1937 261355.79 

Kr. 490858.15 

Útborganir: 
I. Innleyst bankavaxtabréf ...0.d.. kr. 77800.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum .......000.00. — 122730.00 
3. Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjornarkostnadur 2... ss, 2900.00 
Ymsir skuldunautar 2 515.95 

>. Inneign hjå Landsbankanum 31, desember 1937 s..il000 286912.20 

Kr. 490858.15 

Innborganir og útborganir 6. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 
I. Borgað af lánum .........0.0..0.00 eee kr. 69521.28 
2. Vextir af lánum ..........0.0..00. 124887.59 
3. Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum „......... kr. 12488.33 
b. Dráttarvextir og provision „....0... - 19212.08 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 4671.95 97379 29 

27372.36 
4. Ymsir skuldunautar 2... eee, 567.83 
D. Inneign hjå Landsbankanum 1. jandar 1937 2.1... 241860.70 

Kr. 464209.76 

1. Innleyst bankavaxtabréf ......0.0.00000.0. 0 kr. 68100.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum ............00000 0 125387.50 
3. Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .........0.0...000. 2900.00 
Ýmsir skuldunautar ........00.... 534.74 

d. Afskriftareikningur 2... eee 499.79 
6. Inneign hjå Landsbankanum 31. desember 1937 ,.............…. 266787.73 

Kr. 464209.76
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Innborganir og útborganir 7. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 

Borgað af lánum .......00000.0 00 eens rrrr tret errer kr. 110652.94 

Vextir af lánum ........... 0... rngee 173160.62 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum 2... kr. 17316.19 

b. Dráttarvextir Og provision „ccccc0nr 12985.24 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ - 6379.24 36680.67 

Ymsir skuldunautar ..........0.000 000 nn rer errreee 4740.05 

Inneign hjå Landsbankanum 1. januar 1937 sukker, 314228.64 

Kr. 639462.92 

Utborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf (.....0020000 00 ner kr. 98100,00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......0.000 00 nr. 168775.00 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður „00.20.0000... nn 4300.00 

Ýmsir skuldunautar ..........000 000. 3299.62 

Vextir af bankavaxtabréfum innleystum sem aukaafborgun .... 152.50 

Afskriftareikningur .......0.000.. 0. n nn 2059.67 

Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1937 .....00 362776.13 

Kr. 639462.92 

Innborganir og útborganir 8. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 

Innborganir: 

Borgað af lánum ......0.00000 nn ner kr. 99430.94 

Vextir af lánum ..........0... 000 ener serene i72001.63 

Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ......0.000 00 kr. 17199.91 

b. Dráttarvextir af lánum ......0.0000 00 —- 10429.98 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 4193.10 231829.99 

Ýmsir skuldunautar .........2.0000 0000. errrrrrrnes 831.74 

Inneign hjå Landsbankanum Í. jan. 1937 000... unnur 260075.72 

. Kr. 564163.02 

Ulborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf ......0..0000 000 rer rr rger kr. 92500.00 

Vextir af bankavaxtabréfum .......0000 0000 176642.50 

Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .....0.002000 00 5900.00 

Ýmsir skuldunautar ...........0.0000 000 965.87 

Vextir af bankavaxtabréfum innleystum sem aukaafborgun ...... 116.25 

Afskriftareikningur .........020200 000 rkene - 765.18 

Inneign hjå Landsbankanum 31. desember 1937 22.02004. 287273.22 

Kr. 564163.02 

1938 
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Innborganir og utborganir 9. flokks veddeildarinnar å årinu 1937. 

Innborganir: 
Borgað af lánum 
Vextir af lánum .......0..... eee 
Varasjóðstekjur: 
a. %2% af lánum „...... kr. 18338.32 
b. Dråttarvextir og provision .................... 12756.83 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ - ð141.14 

Ýmsir skuldunautar ............0. 

Innleyst bankavaxtabréf 0... eee. 
Vextir af bankavaxtabréfum 
Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 
Ýmsir skuldunautar ..........00... 
Vextir af bankavaxtabréfum innleystum sem aukaafborgun 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1937 

Kr. 

Kr. 

96320.57 

183388.01 

34236.29 
812.72 

209430.62 

524188.21 

91300.00 

164830.00 

1600.00 

1438.56 

137.50 

238882.15 

524188.21 

Innborganir og utborganir 10. flokks veddeildarinnar å årinu 1937. 

Innborganir: 
Borgað af lánum ........0.0.0. 0. 
Vextir af lánum ..............0.. senere renee 
Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ....... kr. 28062.33 
b. Dråttarvextir og provision .................... 15676.40 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 2263.32 

Innleyst bankavaxtabréf ......0.0.0.000 eee 
Vextir af bankavaxtabréfum .......00..0000 0. 
Varasjóðskostnaður: 
Skrifstofu- og stjórnarkostnaður .......0000000000 0. 
Ýmsir skuldunautar 22... seere 
Afskriftareikningur ...........0.... 0. 

„ 121037.85 
280624.92 

46002.05 
24812.61 

218905.57 
Kr. 691383.00 

67200.00 
292527.50 

1600.00 

24875.46 
22997.91 

276182.13 

”. 691383,00
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Innborganir og útborganir 11. flokks veðdeildarinnar á árinu 1937. 176 

Innborganir: 

I. Borgað af lánum ........02000 sner kr. 17032.63 

2. Vextir af lánum ........2..0.00 000 k enes resr eres erereee 35664.38 

3. Varasjóðstekjur: 

a. % af lánum ........000 0 kr. 3566.34 

b. Dråttarvextir og provision ......2202r0rerreere 295.98 

e. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 142.25 

d. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum ........ 21711.91 

e. Lántökugjöld af nýjum lánum 2............... 14102.00 39818.48 

4. Ymsir skuldunautar ........0..0. 0000. rkrnrnne 2800.46 

5. Inneign hjå Landsbankanum 1. januar 1937 20.00.0000... 12540.04 

Kr. 107855.99 

Utborganir: 

1. Vextir af bankavaxtabréfum ......00020 0000 kr. 46747.50 

2. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ......0..0... kr. 3500.00 
/ ar - ÁG ag . gat Cc 

b. Annar kostnaður .......2000. 000 2539.91 6039.91 

3. Ýmsir skuldunattar ..........00... 00 rnnees - 706.70 

4. Inneign hjá Landsbankanum #1. desember IÐ87 2000... 54361.88 

Kr. 107855.99 

ml
 

REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ISLANDS H.F. 17 

1. janúar — 31. desember 1937. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1937. 

Gjöld: 
Kostnaður við bankareksturinn, innflutnings- og gjaldeyrisnefnd og 

fiskifulltrúa á Spáni .........%020 0000 kr. 528367.37 

Afskrifað .......0..0000 0 ennen nrsnne 507366.55 

Lækkun á afskriftareikningi .......00.0%%. 0000 100000.00 

Yfirfært til næsta árs ........000.000 knrkeene 43264.14 

Kr. 1178998.06 

Yfirfært frá fyrra ári 22.22.0200... kr.  34748.66 

Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur .....0.000000 0. 1144249.40 

Kr. 1178998.06
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1937. 

A ctiva 

Málmforði .............00. ennen rrene kr. 1500902.00 

Fasteignaveðslán ...............0 0000. 232527.51 
Lán sýslu- og bæjarfélaga .........%..00 0000. - 262671.34 

Handveðslán ................ 00. nerne vene 32551.50 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ..............0000 00. 1277642.58 

Reikningslán ..............0.0.20 0 ernee -  9176014.62 

Skuldir á hlaupareikningi .............0...0. 00. - 884900.30 
Víxlar ............00020 2 23318636.00 

Ýmsir skuldunautar ...........0..0000 0. eee eerrerree 2458103.81 
Verðbréf (............... 0. 2042407.19 
Erlend mynt .............000. 0. reneste 3822.04 

Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir ............ 1685226.15 

Erlendir bankar ..............0. 0000. enes 100193.97 

Afskriftareikningur ............0..0. 00. 5650000.,00 

Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og ógoldnir vextir 

til hans .........00...2 000. nere ere nnne 198308.66 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......0.0.0.00.0 0000 1910494.82 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands ........................ 535414,19 

Kr. 45268916.68 

Passiva: 

Hlutafé 2... ennen krnnree kr. 7315400.00 
Åhættufé d. dr. 3000000.00 å 100.00 .........0sseeeeereeeveree 3000000.00 

Bankavaxtabréf Íslandsbanka ......00.00..0 0000. - 505000.00 

Seðlar í umferð ............0.20 000 ennen erne nnvnnee — -40000090.00 
30 ára £ lán frå 1921 £ 90.122.0-0 å 22.15 20.00.0020. 1996202.30 
35 åra £ lån frå 1935 £ 162.515-13-10 å 22,15 s...ssseeeereeeerree 3599722,57 
Hlaupareikningur .............0.00 0000 nen eeenee 4159646.42 
Sparisjóðsfé .......2.202 00 9730606.73 
Fyrirfram greiddir vextir .„.........2...0. 0 - 490735.43 
Landsbankinn ..........0.220000.0 ss nunne ennen srrnveee 5063117.38 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0.. 0 1072462.91 
Erlendir bankar .............220 000... -  1601146.26 
Veðskuldir á fasteignum .............2.2.2 00... 51844,01 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........0.0.000200 00. 1910494.82 

Gengisreikningur ............2..0222. 00 nnnnrenee 729273.71 
Yfirfært til næsta árs ............002 000 - 43264.14 

Kr. 45268916.68 

Reykjavík, 21. marz 1938. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Helgi Guðmundsson. 

Einar E. Kvaran.
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Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Utvegsbanka Islands hf. i 17 
Reykjavík, og ársreikninga útibúanna. 

Ásqg. Ásgeirsson. 

Reykjavík, 26. marz 1938. 

Björn Steffensen. 

Með skírskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 

reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 5. apríl 1938. 

FULLTRÚARÁÐ ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS HF. 

Stefan Jóh. Stefánsson. 
Lárus Fjeldsted. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykjavík, 

Málmforði 

Fasteignaveðslán 

Lán syslu- og bæjarfélaga 

Handveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Reikningslán 

Skuldir á 

Víxlar 

Ýmsir 

Verðbréf 

Erlend mynt 

Erlendir bankar 

Útibúið á Akureyri 
Útibúið á Ísafirði 

Útibúið á 

Útibúið í 

Afskriftareikningur 

hlaupareikningi 

skuldunautar .. 

Seyðisfirði . 
Vestmannaeyjum 

Magnus Torfason. 
Gísli Guðmundsson. 

31. 

Jankahúsið og aðrar fasteignir 

Fyrirfram greiddir vextir af skuldum bankans og ógoldnir vextir 

til hans 

Hlutafé: Imnborguð hlutafjárloforð 
Áhættufé d. kr. 3000000.00 á 100.00 

Íslandsbanka Bankavaxtabréf 

Seðlar í umferð 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 

Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands 

Kr. 

Þassiva: 

desember 

kr. 

kr. 

Guðm. Ásbjörnsson. 

1937. 

1500002.00 
185668.42 
209311.34 
22075.00 

991137.50 
1766322.00 
860618.57 

16377459.20 
1934352.20 
2039017.19 

1300.81 
579784.12 
100193.97 

1376835.10 
2523665.72 
1599429.76 
2537115.89 
5650000.00 

166942.62 
1485878.60 
496432.17 

42404141.68 

1315400.00 
3000000.00 
505000.00 

4000000.00 

14820400.00 

7 

8



1938 

AT
 

312 

Flutt kr. 14820400.00 
30 åra £ lån frå 1921 £ 90.122,0-0 å 22,115 ss. sseeseeeeeeeeen 1996202.30 
35 åra £ lån frå 1935 £ 162,515-13-10 å 2215 sees. 3599722.57 
Hlaupareikningur ........00 ere, 3729401.10 
SPAFÍSJÓÐUr (......00..0.. -  7941522.21 
Fyrirfram greiddir vextir „........... eeeen 381090.15 
Landsbankinn ........0.000.00 5063117.38 
Ýmsir skuldheimtumenn 22.00.0000. 970787 51 
Erlendir bankar ..........0.0000 0 1001146.26 
Veðskuldir á fasteignum .............0.... 0. 42335.75 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ........0.)000000 0 1485878.60 
Gengisreikningur ...............00.... 2. reven 129273.71 
Yfirfært til næsta árs .........00.0 reeee 43264.14 

Kr. 42404141.68 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1937 og 
vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víxlum. verðbréf, 
málmforði og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 26. marz 1938. 

Ásg. Ásgeirsson. Björn Steffensen. 

Efnahagur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1937. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 

Fasteignaveðslán ........0.002. 00 kr.  46859.09 

Lán sýslu- og bæjarfélaga .....00.00.. 0. ernee 16360.00 

Handveðslán ........0.0...... 0. eee 10351.50 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........00000 2. errve 181309.55 
Reikningslán ............... 0... 403673.34 
Skuldir á hlaupareikningi ..........0.0.0...00. 00 14162.06 

Víxlar ......0....02.0 eneret 1104754.33 
Ýmsir skuldunautar ..........0.2.0 0 - 9233.24 
Verðbréf (..............0.. evereren 3390.00 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir „......0.0....00.. 00 - 70000.00 

Ógreiddir vextir ......0.0..... ennen nere rerene 427.35 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......00.00000 0. 67097.75 
SjÓðUr ......0...... eee eres - 6173.63 

Kr. 1993791.84 

Þassiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands hf. ........0200..0. kr. 1376835.10 
Hlaupareikningur ............)... 0000. resserervreee — 10936.55 
Sparisjóðsfé ..........000.0.0 0. never ennnnee 370756.68 
Ýmsir skuldheimtumenn .............2.0 sseseeeeeeeeeererrrree 10660.14 

Flyt kr. 1829188.47



Veðskuldir á fasteignum ........0000 

Fyr greiddir vextir .......0.02. 0    "sna viðskiptamanna 

  

       
   

      

Kr. 

Utibuid å Isafirdi. 

4ctiva 

Lån syslu- og bæjarfélaga .......02.00. 0. kr. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .......2.2.22000 00 

Reikningslán .........000%02 0000. skr kr ke kreere ergee 

S sku Ídir á hlaupareikningi .......02.00.00 0000. 

Kr 

Útvegsbanka Íslands hf. ....0.200.. nn kr. 2 

skuldheimtumenn .........2000 000. 

greiddir Vextir ........002. 

vegna viðskiptamanna ............ RIÐ 

Kr. 

líf. Utibúið á Seyðisfirði. 

Activa 

Sjálfskuldarábyrgðarlán (.....0...00. kr. 

Handveðslán ............... rerne 

Reikningslán ......0.0002.0.2. 00. 

Víxlar ........... sees erkee 

Skuldir á hlaupareikningi ............02 00... 

Ýmsir skuldunautar ..........0.2 0. 

Erlend mynt ......0..... 0. ken ens k ener rksrrrennns 

Husei aðrar fasteigir .......0000 000 

Ogre iddir vextir 0... 

Skuldi vegna ábyrgða 20.00.0220... 

Sjóður 22... ensessnns 

Kr 

Passiva: 

Skuld við Utvegsbanka Íslands h.f. .....0.0000 00. kr 

Hlaupareikningur .......0..200000 00 

Sparisjóðsfé ........20..0 00 

Flutt kr. 

  

1829188.47 
9508.26 

27997.36 
67097.75 

1933791. 1 
Í ar

 

37000.00 

898 7505 

629860.58 

9572.5t 

1705216.54 

70 

572100.76 

6044.49 

31718.96 

9031.99 

    

3115973.65 

73603. 72 

ðí 3 

3857 

7 
).5t 
25 04. 

3888: 
2119141 
31718.96 

3115973.65 

  

12794.32 

125.00 

138730. 64 

138 8090. 61 

547.09 

228302.60 

2423.73 

195425.74 

2490.37 

62319.01 

14607.53 

2045856.64 

1599429.76 
81677.2 

266707.05 

1947814.10 
40
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i Flutt kr. 
Ymsir skuldheimtumenn ............)....0 00 

Fyrirfram greiddir vextir ...........0..... 0. 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ............0..0. 0. 

Ki 

IV. Utibúið í Vestmannaeyjum. 

Activa: 

Sjálfskuldarábyrgðarlán .........%..0.0.200. 0 kr. 

Reikningslán ...............220 00 ene ke ene rneennnsnnse 

Víxlar EEN 
Erlend Mynt ......0..200000 0 ennne 

Ymsir skuldunautar ...........0022.000 000 ener nnsenne 

Húseign útibúsins og aðrar fasteignir .......00000000 00... 
Ogreiddir vextir ............5.0 000 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ......0.0.0200 000. 
Sjóður ........0..0. 

Kr 

Passiva: 

Skuld við Utvegsbanka Íslands hf. .......0.000. 0000 kr. 
Hlaupareikningur ..............220000 rnnee 

Sparisjóðsfé ..........0000 00 enens 

Ymsir skuldheimtumenn ............00 0200. 
Fyrirfram greiddir vextir ........20000 0 enrnnne 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0.00.000 000. 

Ki 

1947814.10 
23815.99 
11907.54 
62319.01 

. 2045856.04 

2529.16 
237428.06 

2143115.32 
98.00 

260660 07 
267915.53 
22403.83 

263480.50 
9168.87 

, 3806799.34 

2537715.89 
162830.92 
765916.54 
28306.52 
48548.97 

263480.50 

”. 3806799.,34
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1937. 

12. 
13. 
*. 

MI
 

Ut
 

TE
 

IN
D 

fe
d 

æ
 

9. 

10. 

11. 

12. 

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

Eignir: 

d. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis 

e. Reikningslán 

”, 461 130.96 

550 017.02 
937.50 

212 205.73 
20 941.16 

Vixlar suse neuer ennen rerrese 

ALS KU ONS ER 

Byggingar og landnáms sjóður 

Kreppulánasjóður 

Nýbylasjóður 
Loðdyralánadeild 

Lán í hlaupareikningi 
Ýmsir viðskiptamenn 

Ínnanstokksmunir 

Fasteignir 

Skuld við ríkissjóð 
Innstæðufé í sparisjóði 

segn viðtökuskirteinum 
- í hlaupareikningi 

Ræktunarsjóður Íslands 

Skuldir: 

Tryggingar fyrir ábyrgðum 
Bankainnstæða og peningar í sjóði 

Veðdeild ............000 nrveneee 

Viðlagasjóður 
Ymsir viðskiptamenn 
Åbyrgdir ............00. 00. 
Ógreitt tap 
Varasjóður 

Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 

kr 1245 232.37 
í 845 009 66 

767 205.91 
413 927.41 
348 832.61 
94 169.30 
41 437.93 
34 614,81 

132 959.15 
48 283.34 
12 700.00 

702.05 
4 000.00 
>1 907 27 

7 670 981.81 
mu
 

I 1: 
5! 

. 1 319 674.80 
2 080 429.27 

564 020.70 
1 034 476.01 

307 082.23 
81 163 52 

601 500.48 
127 451.01 

1 134 000.00 
10 051.46 

347 498.55 

63 633.78 

. 7 670 981.81 
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Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 1937. 

Tekjur: 
Í. Vextir f. f. á, ......... 0. kr. 58 193.75 
2. Forvextir af vixlum .........000.0 145 593.16 
3. Aðrir vextir ........0....00 217 589.66 
4. Ymsar tekjr 0... 16 188.76 

Kr. 437 565.33 

Vextir 2... 
Rekstrarkostnaður ..........0.0....00 0. reee 
Afskrifað tap á lánum og víxlum 
Til varasjóðs .......0.0..00.... ereee 
Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 

GT
 

ma
 

(Ø
D 

IN 
mæ
å 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Rvík 31. 

Eignir: 
I. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .........00.0.0.0 00 kr. 373 626.99 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................... 220 082 02 
c. Handvedslån .........0..0. 00 937.50 
d. Sveitarstjornarlån, syslu og ríkis .......…. 212 205.73 
e. Reikningslån .........000.0.0 000. 15 914,79 

' kr. 

2. Víglar 20... eee 
ð. Verðbréf (0... nere, - 
4. Útibú å Akureyri lll... eee renee — 
5. Byggingar og landnáms sjóður .........0.0000. 0. 
6. Kreppulánasjóður „.........00..0.00.2 

7. - bæjar og sveitar félaga .........0... 

8. Nýbýlasjóður ..........0.00000 0. ernee 
9. Loðdýralánadeild „..........00.00.0. 0. 

10. Lán í hlaupareikningi ......0........000.. 
11. Ýmsir viðskiptamenn .........0.0.0.. 0 
12. Innanstokksmunir ............... 00 nr errneee 

Í3. Tryggingar fyrir ábyrgðum ...........0.0. 000 

Í4. Bankainnstæða og peningar í sjóði ........0.0.00.0000.. 

Kr. 

Skuldir: 
Í. Skuld við ríkissjóð .........0.....022 000. errenee kr 
2. Innstæðufé í sparisjóði ............0.00.0.0. 
3 gegn viðtökuskírteinum .................0..0.... 
4. i hlaupareikningi ................0.. 0000. 
5. Ræktunarsjóður Íslands ............0.000.0.0 
6. Veðdeild ..........0.002 00. 

kr. 

". 437 

=
 

. 242 051.57 
29 871.65 

9 277.08 
92 731.25 

63 633.78 

565.33 

822 767.03 
627 144,84 
762 205 91 
566 802.03 
413 927.41 
348 832.61 
94 169.30 
41 437.93 
34 614,81 

100 662,63 
48 283 34 
12 000.00 

134 000.00 
540 828.82 

547 676.66 

pe
 

". 1 319 674,80 
2 025 489.31 

514 921.92 
I 031 368.56 
307 082,23 
81 163.52 

5 279 700,34
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kr. 5 279 700,34 

7. Viðlagasjóður ....20ueeeeeeeeeere kreere rrsr nr rr kr ksnrrrenee - 601 500.48 

8. Ymsir vidskiptamenn 126 005.72 

9. Åbyrgdir 134 000.00 

10. Ogreitt tap 8 481 87 

Í1. Varasjóður 347 498,55 

12. Flyzt til næsta års: 

Fyrirfram greiddir vextir „20.00.0000... 30 489.70 

Kr. 7 547 676.66 

þa
 

  

í 
i 

  

tarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 1937. 

Tekjur: 

  

1. Forvextir f. f. á. 22.00.2022. ke seeren rnnne kr. 47 232.50 

9. Forvextir af vixlum .......... 00... ek kreere rrnnne - 166 393.69 

3. Aðrir vextir 222020 ennen ener ee sr esesrnrenee - 217 291.20 

4. Ýmislegar tekjur .......0...000. 0 — 8885.76 

kr. 213 633.67 

    

2. 1 — 15 265.44 

2. Afskrifað tap á lánum og vixlum .....00.0000 000. - 7 632 49 

4. Til varasjóðs .......002.00 0 grree - 92 731.25 

5. Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir ........0000000 0... —50489.70 

Kr. 379 752.55 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. des. 1937. 

  

   
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ......0.000000 000. kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......00.%0.0.... 

c. Reikningslán .......00%.. 00... „. 
KI 34. 

9. Víxlar .......0.... ss enge 2 

3. Verðbréf ............00 er renngres 0 

í. Lán í hlaupareikningi .......0.00.00 0... 2 

5. Innanstokksmunir ............. 0. 0 

6. Fasteign ........000 0. renere rree ð 

'. Bankainnstæða og peningar Í SjJÓði ......0.0000 000 5 

Kr. 8 

Skuldir: 

1. Skuld við Búnaðarbanka Íslands ......00.200. 0. nn kr. 566 802.03 

2. Innnstæðufé í sparisjóði ......00.00200 0000 rrrer — 54 939.96 

3. — gegn viðtökuskírleinum ......0000.0 0... 49 098.78 

Á. - í hlaupareikningi ......0.0..0 00... 3 10745 

Flyt kr. 673 948.22 

138 þe
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178 Flutt kr. 673 948,22 
5. Ymsir vidskiptamenn 2... — 1 445.29 
6. Ogreitt tap ss ss 1 569.59 
7. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ss - 13 144.08 

Kr. 690 107.18 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1937, 

Tekjur: 
I. Vextir f. f. á. 20.00.0000. eeeee kr. 10 961.25 
2. Forvextir suse 39 200.07 

3. Aðrir Vextir (......0.... 298.46 
4. Ýmislegar tekjúr ...........00.. 0. — 735300 

Kr. 57 812,78 
Gjöld 

1. Vextir .......0........... kr. 28 417.90 
2. Kostnaður ..........0....0... 0... — 14 606.21 
3. Tap å vixlum og lånum 2.2 eee - 1 644,59 
4. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir 2... eee, 13 144.08 

Kr. 57 812.78 

Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. des. 1937, 

Í. Skuldabréf fyrir lánum ......0.0..0.... kr. 1257 478.40 
2. Ógreiddir vextir og kostnaðartillag ...............0.000.... - 72 686.58 

Innstæda i Bunadarbanka Islands 2... - 81 163,52 

Kr. 1411 328.50 
Skuldir: 

I. Bankavaxtabréf í umferð 2... eee, kr. 1 359 000.00 
2. Óinnleystir vaxtamiðar ............. - 40 500.00 

Ga
 

Ógreitt tap á lánum 2... -- 20 828.50 

Kr. 1411 328.50 

Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1937. 

Tekjur: 
I. Vexlir og kostnaðartillag .......0...0.00.0.00.000 kr. 84 129.26 
2. Aðrir Vextir Ll... - 1 276.65 
3. Úr VaraSjÓðÐI Ll..lll - - 2 733.45 

Kr 88 139.36 
Gidl d 

I. Kostnadur suse, kr. 6 007.00 
2. Vaxtamidar suse De 81 000.00 
3. Vextir af skuld vid banka 2... — 1132.36 

Kr. 88 139,36
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Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1937. 

21 644.89 
81 957.19 

Frå fyrra åri 

Tekjur af þjóðjörðum 1936 

Vidlagdir 27% vextir 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1937. 

Frá fyrra Ári 20.00.2000. re rent krrntngte 

Lántökugjald .....00000000 ne rrrree kr 1 134.55 

Vextir 22... erne rrserrnes 10 690.44 

Tekjuafgangur ......0.00 rr 91 151.23 

kr. 102 976.22 

Tap á lánum og fasteignum 20.00.0000... 1 187.12 

kr. 3 278 287.64 

103 602.08 

Kr. 3 381 889.72 

", 235 383.47 

101 789.10 

Kr. 337 172.57 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1937. 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum: 
4% Þþjóðjarðasölulán ....000000. 0... kr. 289 638.25 

4% jarðabótalán .....00000. 00... 103 269.35 

4% jarðabótalán prestakalla .....0.000.0000.. 400.00 

4% jarðakaupalán ......00000.. 0... -- 2 672.20 

5% lán 1. flokks .....0000 00 3 606 912.16 

0 80  eeeeereeeserrrrrrrerersnes — 1291 395.35 

Verðbréf  ssssssseeeeeeeeeeeresererer ere erre ere rr rr rrrge 

Ógreiddir åfallnir vextir ......20seeekeeerer ere r rr rr rkktkres 

Ýmsir viðskiptamenn .....00000000 0. nn 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .....00020. 0000... 

Fasteignir ..........200 nr 

Höfuðstóll ...........2. 0. 

Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur 2.c..cc000 00 

- 3. flokktir 0... 

Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa ....00000..... 

Ógreitt tap á lánum .......00000. rn rer er r rr kk rkrrrer 

Skuldir á fasteignum ........0.. 0. 

yY 
KT. 

Kr. 

5 294 287.31 
398 179.91 
192 185.92 

13 186.29 
307 082.23 
43 400.00 

6 248 321.66 

". 3 381 889.72 

2 217 300.09 

521 400.09 

Kr. 6 24 
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Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1937. 

Tekjur: 
Vextir suse, 

Ríkissjóðsstyrkur 

YÝmislegar tekjur 

Kostnaður 2)... 
Vaxtamiðar jarðræktarbréfa 
Lagt við höfuðstól 2% 

Lagt við varasjóð 

kr. 
4 

NI i 

  

Kr. 

356 

324 305.72 

27 307.00 

000.00 

FR
 

mm
 

5 7
 ho
 

679.92 

33 383.00 

0 188.50 

81 957.19 

91 151.23 

356 679.92 

Efnahagsreikningur Byggingar- og landnámssjóðs 31. desember 1937. 

Skuldabréf fyrir lánum: 
a, Endurhysingarlån 2... ss. kr. 2 297 849,53 
b. Nýbýlalán á ræktuðu landi .............. 165 432,21 
c. á óræktuðu landi a 

kr. 25 

Kr. 25 

Skuld við ríkissjóð .......0.0..00. kr. 6 
- Búnaðarbanka Íslands .......00.00.000000 4 

Ógreitt tap 
Eign suse 15 

ER 
«+ me

n 
PN
 

eg
 NØ 

  

og landnámssjóðs 

Tekjur: 
Lántökugjald suse, kr. 
Vextir 20... 

Vextir af verðbréfum 

Ríkissjóðstillag “ 2 

41 816.74 

16 126.00 

3 670.80 

61 607.54 

00 000.00 
13 927.41 
26 220.16 
21 459.97 Lede 

61 607.54 

2 086.85 

87 630.21 

669,85 

00 000.00 

Kr. 290 386.91 

Kostnaður vid teiknistofu 2.2, ki er 
Vextir 0... 

Rekstrarkostnaður 

Aukin eign 
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Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1937. 178 

Eignir: 

Skuldabréf fyrir lánum ........00.00 00 kr. 1572 408.85 

2. Verðbréf ..........000. nr 217 938.00 

3. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .......00.0... 00... - 601 500 48 

Kr. 2391 847.33 

Í, Höfuðstóll ......... kr. 2 312 007.44 
2. Ógreitt tap á lánum ......0.... 0 79 839.89 

Kr. 2 391 847.33 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1937. 

1. Innheimtir vextir af lánum ........00.00 0000. kr. 62 258.05 

2. Vextir af verðbréfum og bankainnstæðu „.......00.00 0. 20 187.18 

Kr. 82 445.23 

Gjöld: 

I. Kostnaður sees ennen nen eee essens kr. 12 204.85 

2. Tap á lánum ......... nerne nenne 27 441.68 

3. Til varasjóðs veðdeildar ...........0%00 0. - 17 798.70 

t. Til böfuðstóls ...........000 000 25 000.00 

". 82 445.23 far
mi 

m
n
 

= 

  

Höfuðstóli Viðlagasióðs 31. 

I. Frá fyrra ári 2..........00000 0 kr. 2 287 007.44 
2. Tekjuafgangur .................2. 00 — 25 000.00 

Kr. 2 312 007.44 

  

BUNADARBANKI ISLANDS 

Hilmar Stefånsson. 

  
Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1937 höfum vid yfir- 

farið og borið saman við bækur bankans og ekl fundið við að athuga. D 

    

Reykjavík, 16. maí 

Pélur Ottesen Sveinbjörn Högnason. 
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178 Varasjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1937. 

Frá fyrra ári ss eee, kr. 54 784.83 
Lántökugjald ss eee „nr 2.20 > kr. 54 787.03 
Frá dregst tap á lánum ......0....0. — 51 558.75 

Kr 3 228,28 

Reikningur Kreppulánasjóðs um ábyrgðartillag 1937. 

Út: Skuld við Kreppulánasjóð f. f. á. ............ kr. 603 050.00 
Greitt ábyrgðartillag á árinu ..........0....... - 43 779.69 
Vaxtamidar ld. — 28 355.85 
Vextir af skuld 2... 1 580.30 

Inn: Kreppulånasjådsbréf i umferå: 
Frá fyrra ári ................ kr. 603 050.00 
Útgefin á árinu ............... - 43 000.00 

kr. 646 050.00 
<= utdregin „.................. 15 920.00 

kr. 630 130.00 
se — 46635.84 

Kr. 676 765.84. Kr. 676 765.84 

Greiðsla úr Kreppulánasjóði 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31, desember 1937. 

Eignir: 
I. Skuldabréf fyrir lánum .........0.... 0 kr. 9120 513.25 
2. Ógreiddir vextir: 

a. Fallnir í gjalddaga ........... kr. 266 352.30 
b. Ekki fallnir í gjalddaga .................. - 45 602,55 

311 954,85 
3. Fasteignir ss eee - 20 248.56 
t. Ýmsir viðskiptamenn ............0000 2. —- 16 994.40 

5. Skrifstofugögn ........0..0. 0 2 000.00 
ö. Áflurkræft ábyrgðartillag .........0.0.0000.. - 630 130.00 
1. Verðbréf... ren — 930.00 

Kr. 10 102 771.06 
Skuldir: 

í. Kreppulánasjóðsbréf í umferð .......0..0...... kr. 8 091 190.00 
2. Búnaðarbanki Íslands .........0.0.00000.. 0 1348 832 61 
3. Ýmsir viðskiptamenn ...........000.0. 0 9 097,44 
4. Handhafa skuldabréf ..........00..0000 0. - 64 000.00 
5. Skuldir á fasteignum ..........00..000. 00 20 248.56 
6. Ógreitt tap á lánum .......0...0.. 0 6 025.71 
1. Stofnsjóður ...........02..0 000. rve — 560 148.46 
8. Varasjóður .............0.0.0000 00 -- 3 228.98 

Kr. 10 102 771.06
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Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1937. 

Tekjur: 

I. Lántökugjald 

2. Vextir af lánum 

Rekstrarhalli Ce
 

Í. Lagt í varasjóð (lántökugjald) 

2. Vextir af skuldabréfum í umferð 

3. Vextir af skuldum 

1. Fasteignarekstur 

>. Rekstrarkostnaður 

6. Ábyrgðartillag 

Reykjavík, 19. jan. 1938. 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs 1937 höfum við vfirfarið og 

saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 16. maí 1938. 

Pétur Ottesen. Sveinbjörn Högnason. 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- 

1. Skuldabréf fyrir lánum 
2. Skuldir kröfuhafa 
3. Óinnheimtir vextir ...........22.. 
{. Verðbréf ............. 0. reneee 

5. Ýmsir viðskiptamenn ........0.00.00. 0000 
6. Óhafinn ríkissjóðsstyrkur ........00.2000 0... 

Skuldir: 

I. Skuldabréf í umferð ..........00%%0 0000 nrnnne 

2. Innstæða kröfuhafa ...........00000 0000 nn 

3. Búnaðarbanki Íslands ...........2..00 0000 

4. Ýmsir viðskiptamenn #.........000000 000. 

5. Varasjóður .........00.00.00 0. 

og sveitarfélaga 31. 

kr. 2.2 

406 248.3 
122 493.7 

Kr. 528 744,25 

kr. 2.20 
347 661.00 
69 018.09 

653.22 
64 773.90 
46 635.84 

Kr. 528 744.25 

borið 

des. 1937. 

kr. 2 965 403.67 
2 163.92 

120 506.37 
700.00 
317.57 

6 360.00 

Kr. 3 095 391.53 

kr. 2 821 910.00 

160 550.89 

94 169.30 

1 571.70 

17 189.64 

Kr. 3 095 391,53
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178 Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 1937. 

Tekjur: 
Í. Lántökugjald ......... kr.  6434.00 
2. Vextir af lánum .......0.... 0. 150 419.59 
3. Rekstrarhalli 2.222 5 078.66 

Kr. 161 932.25 
Gjold: 

I. Lagt í varasjóð ss eee kr.  6434.00 
2. Vextir af skuldabréfum i umferd 2... ses. — 142 219,40 
3. Vextir til kröfuhafa 2... esse — 53.35 
4. Rekstrarkostnadur suse . 13 232,50 

Kr. 161 932,25 

Reykjavik, 18. jan. 1938. 

KREPPULANASJODUR BÆJAR OG SVEITAR FÉLAGA 

Jónas Guðmundsson. Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga fyrir árið 1937 
höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert 
fundið að athuga. 

Reykjavík, 16. maí 1938. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1937. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum ...........0...0.00 0. kr. 232 467.54 
2. Óhafinn styrkur .............. 0. 63 547.20 
3. Áhöld 2... ne nn ennee - 4.000.00 
4. Viðskiptamenn ..............2 0. rer 945.21 

Kr. 300 959.95 
Skuldir: 

I. Útgefin skuldabréf í umferð .......0..0.0.. 0. kr. 250 000.00 
2. Búnaðarbanki Íslands ..........0.0.0..0000.....0 0 - 41 437.93 
ð. Varasjóður susende 9 522.02 

Kr. 300 959.95



Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1937. 

Tekjur: 

I. Ríkissjóðsstyrkur ............2%20 0000 ensrsenee kr. 
2. Lántökugjald og teikningar 

3. Vextir af lánum 

4. Vextir af bréfum 

I. Rekstrarkostnaður ..........200.0 0. kr. 

2. Styrkveitingar ..........0...00.0 0. snnnsrenrvnenee 

3. Sölukostnaður bréfa ........0.200.. ererneree 

4. Vaxtamiðar seen eee ennen rer rene 

ð. Viðhald 2... sentsesee 

6. Lagt í varasjóð 

Kr 

Reykjavík, 19. janúar 1938. 

NÝBÝLASJÓÐUR 

Steingrímur Steinþórsson. 

218 547.20 
1 864.50 

2 317.20 
649.29 

". 223 378.19 

32 956.55 
170 492.48 

5 000.00 
10 000.00 

950.60 
3 978.56 

. 223 378.19 

Framanritada reikninga Nybylasjods fyrir árið 1937 höfum við undirritaðir at- 
hugað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavik, 16. mai 1938. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1937. 

Tekjur: 
Hörglandshreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1986 L..ll.000. kr. 
Vextir 1987 0... eee 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1936 ...0...00.. kr. 

Vextir 1987 ......0.0.0. rrvee 

Leiðvallarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1936 ........0.0 0 
Vextir 1937 

Skaftártunguhreppsdeiid: 
Í sjóði 31. desember 1986 ........0.. ssssseeee kr. 

Vextir 1937 suse ener erevee - 

Álftavershreppsdeild : 

Í sjóði 31. desember 1986 2... kr. 
Vextir 1987 suse eee rnene 

Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1936 ......0..00. kr. 
Vextir 1987 20.00.0000 

Dyrhólahreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1936 ......000.r seeeeveereeee kr. 

Vextir 1987 .....000. rnvee 

Hörgslandshreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1987 .......0..0 eeeeeerrevee 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Styrkur veittur af ársvöxtum 1937 ......0.0.....0..... kr. 

Í sjóði 31. desember 1987 .....0....000 0 

Leiðvallarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1987 00.00.0000... eeeeeeeeveeeee 
Skaftártunguhreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1937 .......000.. 0 
Álftavershreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1937 .........00.0 
Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. desember 1937 ........000.0. 
Dyrhólahreppsdeild: 
Í sjóði 31. desember 1937 ..........00. 0. 

Vík, 24. ágúst 1938. 

Jón Þorvarðsson. Gísli Sveinsson. 
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yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu árið 1938. 

Þangmjöl h.f., Reykjavík. 
Magni h.f., Reykjavík. 

Fasteignafélagið Alaska h.f., Akureyri. 

Kexverksmiðjan „Frón“ h.f., Reykjavík. 

„Lysi“ h.f. (The Cod Liver Oil Company, Lid), Reykjavík. 

Njörður h.f., Akureyri. 
Fataverksmiðjan h.f., Reykjavík. 
Loðdýraræktartélag Húnvetninga h.f., Blönduósi. 

H.f. Bragi, Reykjavík. 

Félagsprentsmiðjan h.f., Reykjavík. 

Fiskimjölsverksmiðjan Kverna h.f., Reykjavík. 

Klæðaverzlun Andrésar Andréssonar h.f., Reykjavík. 

H.f. Refur, Gullbringusýslu. 

Hlutafélagið Harpa, Reykjavík. 
Hlutafélagið Ísaf, Reykjavík. 

Friðrik Guðjónsson h.f., Siglufirði. 

Björn Austræni h.f., Siglufirði. 

Víkingur h.f., Siglufirði. 
Hraðfrystihús Flateyrar h.í., Flateyri, Vestur-Ísafjarðarsýslu. 
Gísli Vilhjálmsson h.f., Akranesi, Myra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Vinnufataverksmiðjan h.f., Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Hlutafélagið m.b. Eggert, Keflavík. 

H.f. Loðdýr, Siglufirði. 
H.f. Maron, Bildudal, Suðurfjarðahreppi, Barðastrandarsýslu. 

Flugfélag Akureyrar h.f., Akureyri. 
V. Sigurðsson £ Snæbjörnsson h.t., Reykjavík. 

Víkingsprent h.f., Reykjavík. 
Tóbakshúsið h.f., Reykjavík. 

Hlutafélagið Fiskur, Reykjavík. 
Hlutafélagið Mjöl og bein, Reykjavík. 
H/F. Olaf Henriksen, Siglufirði. 

Hlutafélagið Frón, Siglufirði. 
Muninn h.f., Ísafirði. 
Bifreiðafélagið Bifröst h.f., Akureyri. 
H.f. Mörður, Ísafirði. 
Austurstræti 3, h.f., Reykjavík. 

Hlutafélagið „Pirola“, Reykjavík. 
Bókaverzlun Ísafoldarprentsmiðju, hlutafélags, Reykjavík. 
Loðdyraræktarfélag Mosfellssveitar h.f., Mosfellssveit, Gullbringu- 

arsýslu. 

Hlutafélagið „Vikan“, Reykjavík. 
H.f. Kópur, Tálknafirði. 
Páll Oddgeirsson, hlutafélag, Vestmannaeyjum. 
Hlutafélagið Friðrik Bertelsen & Co., Reykjavík. 
Silfri h.f., Blönduósi. 
Loðdýraræktarfélag Engihlíðarhrepps h.f., Enni í Engihlíðarhreppi. 

og Kjós-
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Kristinn Årnason & Co. h.f. Reykjavík. 

Laugavegur 19, h.f., Reykjavík. 
Refaræktarfélagið Draupnir h.f., Móbergi, Engihlíðarhreppi. 
Stígandi h.f., Blönduósi. 
Jón Halldórsson £€ Co. hf., Reykjavík. 

SKRÁ 
yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lóögbirtingablaðinu árið 1938. 

Loðdýrabú Hrunamanna, Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Samvinnufélags Hólmavíkur, Hólmavík. 
Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, (stuttnefni: Kaupfélagið, skammstafað: 
Kron), Reykjavík. 
Loðdýraræktarfélag Svarfdæla, Dalvík í Svarfaðardalshreppi, Eyjafj.sýslu. 
Loðdýrabú Sandvíkurhrepps (skammstafað L. B. S.), Sandvíkurhreppi. Ár- 
nessýslu. 

Pöntunarfélag Verkalýðsfélags Hriseyjar, Hrísey. Eyjafjarðarsýslu. 
Byggingafélag alþýðu, Eyrarbakka. 

Kaupfélag Súðvíkinga, Súðavík, Súðavíkurhreppi. 
Samvinnufélagið „Björg“, Hafnarfirði. 
Pöntunarfélag Trésmíðafélags Reykjavíkur (skammstafað: P. TR), Reykjavík. 
Loðdýraræktarfélag Kjósarhrepps (skammstafað: L. K.), Kjósarhreppi. 
Pöntunarfélag Verkamanna í Djúpavík, Djúpavík í Reykjarfirði 
Loðdýraræktarfélag Kjalarneshrepps, Kjalarneshreppi. 
Félagsverzlun Gullsmiða (skammstafað: F. G.), Reykjavík. 
Samvinnuútgerðarfélag Keflavíkur (skammstafað: S. Ú. F. K.), Keflavík. 

FIRMATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóvember 1903, um verzlunarskrár, firnu og 
prókúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið auglýstar árið 1938. 

1. Reykjavík. 

Með tilvísun til bréfs vors dags. 15. júlí 1937 og samkvæmt heimild, sem at- 
vinnumálaráðuneytið hefir veitt með bréfi dags. 6. þ. m., leyfum vér oss að 
tilkynna til hlutafélagaskrár Reykjavíkur. að samþykktum félags vors hefir 
verið breytt þannig á fundi 25. ágúst 1937: „Hlutafé félagsins skal vera kr. 
52500.00 og skiptist í 70 fimm hundruð króna hluti og 70 hluti á 250 kr.“ 

Í stjórn Umboðs- og Raftækjaverzlunar Íslands h/t 
Reykjavík, 26. okt. 1937. 

Björn G. Björnsson. Huxley Ólafsson. Ó. Þorsteinsson.
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Á stjórnarfundi, sem haldinn var í dag, var samþykkt að veita Ólafi Þorsteins- 182 
syni, fulltrúa, prókúruumboð fyrir KRON, Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis. 

Prókúrukafi ritar þannig: 
pr. pr. Kaupfélag Rey 

  

kjavíkur og nágrennis. 

O. Þorsteinsson. 

Reykjavík, 16. nóv. 1937. 
Sveinbjörn Guðlaugsson. Ben. Stefánsson. Friðf. Guðjónsson. 

Guðjón Guðjónsson. Th. B. Eindal. Hjörtur B. Helgason. 

Margrét Björnsdóttir. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Er. Sigurður Hafstein hefir 
haft fyrir Umboðs- og Raftækjaverzlun Íslands H/F. Jafnframt tilkynnist, að 
hr. verzIm. Páli Jóh. Þorleifssyni, Hverfisg. 37, Rvík, hefir verið veitt pró- 
kúruumboð fyrir sama félag og ritar hann firmað þannig: 

r. pr. Umboðs- og Raftækjaverzlun Íslands H/F 
P. J. Þorleifsson. 

Reykjavík, 24. nóv. 1937. 

Björn G. Björnsson. Huxley Ólafsson. Ó. Þorsteinsson. 

p 

FAN x Hér med afturkallast prókúruumboð það, sem ég 9. september 1935 gaf herra 

Finni Einar vssyni, 2cykjavik. 

Reykjavik, 8. des. 1937. 
Guðm. Gamalíelsson. 

    

askrár Reykjavíkur, að ég undirritaður, Gunnar 

Thorberg Þorsteinsson, Bergþórugötu 29, Rvík, rek smásöluverzlun hér í bæn- 
um undir firmanafninu „Gunnarsbúð“. Firmað rek ég með ótakmarkaðri 

ábyrgð og rita það þannig: 

Það Hikynnist hér með til fir 

Gunnarsbúð 

Gunnar Th. Þorsteinss. 

Reykjavík, 8. des. 1937. 

Gunnar Th. Þorsteinss. 

  

ð tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að hlutafé firmans Þórðar 
inssonar á Co. h.f. var á aukafundi í félaginu 21. des. s. 1. aukið um 15 

úsund krónur og verður því hér eftir kr. 100 000.00, að fullu innborgað. 
Reykjavík, 22. des. 1937. 

Í stjórn 

Björn Ólafsson. Guðm. Elisson. Magnús Stefánsson. 

  

  

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur að á aukafundi, sem ré 
haldinn var í H/f Sk ell“ á Íslandi, 27. þ. m., var Hallgrímur Benediktsson kos- 

inn í stjórn félagsins í stað Ma gnúsar heitins Guðmundssonar alþingismanns. 
Ritar hann nafn sitt þannig (ásamt einhverjum öðrum úr stjórn félagsins): 

f. h. H/f „Shell“ á Íslandi 
H. Benediktsson. 

Reykjavík, 27. des. 1997. 
Björgúlfur Ólafsson. H. F. Hallgrímsson. 

42
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182 8. Þann 2. desember 1937 var haldinn hluthafafundur í Heildsölunni hl. og fór 
Íram stjórnarkosning. 

Úr stjórninni gengu hr. Stefán Bjarnason, forsij., Karlagötu 11, og hi 
Þorvaldur Stephensen, forstj., Kaupmannahöfn. Í þeirra stað voru kosnir hr. 
Ólafur Jónsson, Bárugötu 6, og frú Hanna Þórðarson. Njálsgötu 104. 

    

Reykjavík, 30. des. 1937. 

Í stjórn Heildsölunnar h.f. 
Hans R. Þórðarson. Olafur Jónsson, Hanna Þórðarson. 

9. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að dánarbú Júlíusar Kol- 
beins hefir selt Halldóri R. Gunnarssyni eignarhiuta búsins í verzluninni 
Manchester, H. R. Gunnarsson £ (Co., og er Halldór R. Gunnarsson því nú einn 
eigandi verzlunarinnar og rekur hana ei rjeiðis á eigin ábyrgð, 

Reykjavík, úar 1938. 
f. h. dánarbús Júlíusar Kolbeins 

Björn E. Árnason. Páll Kolbeins. 

      

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég keypt eisnarhluta D/b Júlíusar Kolbeins í 
verzl. Manchester og rek hana eftirleiðis, frá 7. janúar 1938, sem einkaeigandi. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzl. Manchester 

Halldór R. Gunnarsson. 

Reykjavík, 7. jan. 1938. 

Halldór R. Gunnarsson. 

10. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undi 
Jónsson, heildsali, Hafnarstræti 11, Agna Guðmundsson 

Marargötu 6 og Stefán Runólfsson, rafvirki, Hallveigarstíg 

markaðri ábyrgð iðnfyrirtæki hér í bænum undir nafninu 

Til þess að skuldbinda fyrirtækið þarf undirskrift okkar 

Reykjavík, 8. jan. 1938. 

pr. „Rafbylgjuofninn“ 

Guðm. Jónsson. Agnar (G. Breiðfjörð. Stefán Runólfsson. 

    

    

itaðir, Ölló Guð- 11. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur að við undir , 

í félagi og með jónsson, Laugav. 7, og Franz Jesorski, Öldugötu 8, sta 
ótakmarkaðri ábyrgð klæðskeravinnustofu hér í bænum undir firmanafninu: 

Ottó Guðjónsson £ Co. Firmað ritum við báðir saman þannig: 

Ottó Guðjónsson & Co. 

Ottó Guðjónsson. Franz Jesorski. 

Reykjavik, 11. jan. 1938. 
Ottó Guðjónsson. Franz Jesorski. 

      

12. Það tilkynnist hér með til firmask Reykjavíkur, að Karl Björnsson, Laugav. 
13, og Vilhelmína Jónsdóttir, Leifssötu 12 i Rvik, reka i helmingafélagi og med 

ótakmarkaðri ábyrgð, brjóstsvkursgerð í Reykjavík undir firmanafninu: 

Crystal, Karl Björnsson & Co. 
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Fyrst um sinn framleidir firmad ad eins brjåstsykur 
fjölgar síðar framleiðsluvörum eftir nánar: 

Vesturgötu Í8, er framkvæmdarst; 

firmað þannig: 

og því um líkt, en 182 

enda. Ernst Schick- 

ruhafi og ritar hann 
       t samkomulagi e 

óri firmans og prokti 

  

pr. pr. Crystal, Karl Björnsson 

E. Schiekler. 

Þegar um veðsetningu eða mjög þyðin; 

báðir eigendur firmað þannig 

Crystal, Karl Björnsson & Co. 

  

skuldbindingar er ad ræda, 

Karl Björnsson. Vilhelmína Jónsdóttir. 

Annars ritar prókúruhafi firmað. 

Reykjavík, 11, jan. 1938. 

  

Karl Björnsson. Vilhelmina Jónsdóttir. 

Hér með tilkynnist Hl hlutafélagaskrár Reykjavíkur. að á aðalfundi Strætis- 

vagna Reykjavíkur h/f, er haldinn var ÍS. þ.m. va 'éð aukið úr 30 þús- 

und krónum upp í 100 þúsund krónur. Af hinu aukna hl utafé er nå innborgad 

kr. 50000,00. Hið ógreidda greiðist fyrir næst jórn félagsins gengu 

þeir Ólafur Þorgrímsson, Og Ólafur H. Guðbjörn Guð- 

mundsson, er sagði sig úr stjórninni fyrr skipa nú Ás- 

geir Ásgeirsson frá Fróðá, Raut Sarárstig 3. orm: Sur os meðstjórnendur Guð. 

mundur Jónsson, kaupm., Bergstaðastræti 

Grettisg. 83. Varastjórnendur: 

mundsson, Skólavörðust. 36 

stjóri er Egill Vilhjálmsson, kaupm., 

£gill Vilhjálmsson, kaupm. og formaður 

fnr! afturkallast prókúruumboð þeir 

100 og Guðbjörns Guðmundssonar, skrifsist). 

Stjórnendur undirrita nöfn sin: 

  

= 

      
     

      

  

     
    

      

   

e
r
 

—
 

=
 

  

  

  

   
  

Ásg. Ásg. Guðm. Jónsson. efánsson 

Prókúruhafar rita: 
pr. pr. Strætisvagnar Reykjavíkur h/f 

Egill Vilbj 
pr. pr. Strætisvagnai Í. 

Ásg. Á 

Reykjavík, 27. 1938. 

Åsgeir Åsgeirsson. Haraldur Stefånsson. Gudmundur Jonsson. 

  

>að tilkynnist hér með til hlutafél: I adalfundi Herkules 

h/f, Reykjavik, bann 5. febr. 1938, S 
£    

     
    

  

   
au 4000.00 — 

jögur þúsund krónur — og af því N r. 2500.00. kræft 

þegar stjórn félagsins ákveður. Þá s inni Oddur Helgason, Banka- 

stræti 7, Rvík, en í stað hans var kosinn Guðlaugur Guðmundsson, Hverfisg. 

64 A, Reykjavík, og var honum veitt prókúrunumboð fyrir hlutafélagið. Guð- 

laugur Guðmundsson undirritar þannig sem prókúruhafi: 

pr. pr. Herkúles h/f. 

Guðlaugur Guðmundsson. 

Reykjavík, 7. febr. 1938. 

I. Guðmundsson. Ægir Ólafsson. Guðlaugur Guðmundsson.



182 15. Við undirritaðir tilkynnum hér með til firmaskrár zevkjavikur, að við erum 
hættir rekstri á ábyrgðarfélagsskap okkar, 

„Fiskimjölsverksmiðjan Kvarna“, Reykjavík, 
og óskast nefnt firma afskráð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 8. febr. 1938. 
E. Rokstad. E. Lövdal. 

16. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að vér undirritaðir höfum 
þ. 24. janúar 1938 selt verzlunina „Glasgow-búðin“, Freyjugötu 26, Rvík, frk. áð 

Hólmfriði Jónsdóttur, Lokastíg 9, Rvík. Um leið falla allar skyldur verzlunar- 
innar, sem kunna að vera gerðar eftir þann tíma, á kaupanda, enda beri kaup- € 

andi engar skyldur verzlunarinnar, sem hafa verið gerðar fyrir sama tíma. 
Reykjavík, 8. febrúar 1988. 

Sveinn Björnsson. Gunnar G. Ásgeirsson. Björn Sveinsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hefi ég undirrituð þ. 24. janúar 1938 keypt verzl- 
unina „Glasgowbúðin“, Freyjugötu 26, Rvík, sem ég mun reka undir sama nafni 
og með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég þannig: 

Glasgowbúðin 
Hólmfríður Jónsd. 

Reykjavík, 8. febrúar 1938. 

Hólmfríður Jónsd. 

Ææ 17. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek smá- 
söluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Verzl- 
unin Fram. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það bannis: 
Verzlunin Fram 

Baldur Þorsteins. 

Reykjavik, 12. febr. 1938 
Baldur Þorsteinsson, Klapparstíg 37, Rvík. 

18. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég rek hér í bænum, með 
ótakmarkaðri ábyrgð, smásöluverzlun undir firmanafninu: 

Vinnufata- og sjóklæðaverzlunin. 
Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Vinnufata- og sjóklæðaverzlunin 

Einar Eiríksson. 
Reykjavík, 22. febr. 1938. 

Einar Eiríksson, Marargötu 2. 

19. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á löglegum hluthafa- 
fundum í Vikurfélaginu h. f. 28. febr. og 4. þ. m., var samþykkt með samhljóða 
atkvæðum að lækka hlutafé félagsins úr 50 þús. kr. niður í 34 þús. krónur. 
Lækkunin skyldi miðuð við 31. des. 1937. 

Vikurfélagið h. f. 
Jón Loftsson. Höskuldur Baldvinsson.
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: Vinnu- 182 20. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að nafnið á firma mínu 

Vinnu- fata- og sjóklæðaverzlunin, breytist þannig. að hér eftir heitir firmað: 

fata- og sjóklæðabúðin. 
Firmað rita ég þannig: 

Vinnufata- og sjóklæðabúðin 

Einar Eiríksson. 

Reykjavík, 7. marz 1938. 

Einar Eiríksson. 

91. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum i 

félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð. umboðsverzlun hér í bænum undir firma- 

nafninu: 
Lárus Óskarsson & Co. 

Firmað rilum við sameiginlega þannig: 

Lárus Óskarsson £ Co. 
Emil G. Þorsteins. Lárus Óskarsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefir Emil G. Þorsteinsson, Grettisg. 13, Rv., 

undirritar hann þannig sem prókúruhati: 
pr. pr. Lárus Óskarsson £ Co. 

Emil G. Þorsteins. 
Reykjavík, 9. marz 1938. 

Emil G. Þorsteinsson, Grettisgötu 13, Rvík. 

Lárus Óskarsson, Fjólugötu 3, Rvík. 

og 

rekum 29. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir 
ábyrgð, skipasmíði og almenna trésmiði hér í bænum, með ótakmarkaðri 

undir nafninu: Rúllu- og Hleragerðin. 

Hvor okkar um sig ritar firmað þannig: 

Rúllu- og Hleragerðin 
Flosi Sigurðsson. 

Rúllu- og Hleragerðin 
Ólafur Jónsson. 

Reykjavík, 10. marz 1938. 

Flosi Sigurðsson, Lækjargötu 12 Á 

Ólafur Jónsson, Lækjargötu 12 A 

23. Hér með tilkynnist, að ráðuneytið hefir veitt Jóni Á. Bjarnason, verkfræðingi, 

casölu ríkisins þangað til er öðru-    Reykjavík, prókúruumboð fyrir raftækjaeinl 

vísi verður ákveðið. Prókúrukafi ritar nafn sitt á þenna hátt: 

pr. pr. Raftækjaeinkasala ríkisins 

Jón Á. Bjarnason. 

Fjármálaráðuneytið, 16. marz 1938. 

F. h. r. 
J. Gudmundsson. keen 

Einar Bjarnason. 

bad tilkynnist hér med til firmaskrår Bardastrandarsyslu ad å adalfundi H/F. 24. 
febrúar 1938, voru kosnir í stjórn fé- Kópur, Tálknafirði, sem haldinn var 7. 

lagsins:
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182 Hallgrímur Benediktsson, stórkaupmaður, Reykjavík. 
Hallgrímur A. Tulinius, stórkaupm., Reykjavík og 
Bernhard Petersen, stórkaupmaður, Reykjavik, 
Varastjórnandi var kosinn: 
Páll Stefánsson, stórkaupm., Rvík. 
Stjórnin hefir veitt hr. skipamiðlara Gunnari Guðjónssyni, Reykjavík, pró- 

curuumboð og ritar hann a þannig: 

LA . H. F. Kopur 
{ Guði ónsson. 

Jafnframt afturkallast procuruumboð það, sem hr. kaupmaður Pétur A. 
Ólafsson hefir hatt fyrir félagið. 

Reykjavík, 21. marz 1938 

Í stjórn H/F. Kópur 
Bernh. Petersen. H. A. Tulinius. P. Stefánsson. 

  

25. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Hjálmar 
Þorsteinsson, húsgagnasmiðameistari, Klapparstíg 28, og Þorsteinn G. Hjálmars- 
son, husgagi asmidameist: uri, Klapparstíg 20, báðir í Reykjavík, rekum húsgagna- 
smíða vinnustofu hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu: 

Hjálmar Þorsteinsson £€ Co. 
Hvor okkar um sig hefir rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

Hjálmar Þorsteinsson & Co. 

H. Þorsteinsson. 

Hjálmar Þorsteinsson á Co. 

Þ. G. Hjálmarsson. 

Reykjavík, 23. marz 1938. 

H. Þorsteinsson. Þ. G. Hjálmarsson. 

26. Hér með tlkynnist Á hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfu H.f. 
Hampiðjan, sem haldinn var þann 14. þ. m. var kosinn í stjórn félagsins hr. 
Frímann Ólafsson, ve „una óri, Barónsstíg 80, í stað hr. Gunnars Einars- 
sonar, prentsmiðjustjóra, Gar 34 

  

    

  

i 

stræti 34. Stjórn félagsins skipa bvi: Gudmund- 
S. Guðmundsson, forstj. Sólvallagötu 26, formaður. Meðstjórnendur: Guð- 

mann Hróbjartsson, vélstjóri, Sólvallagötu 24 og Frímann Ólafsson, verzlunar- 
stj. Barónsstíg 80. Varastjórnandi: Halldór Gíslason, skipstj., Sólvallagötu 19. 

Jafnframt tilkynnist um hlutafjáraukningu, er fram fór á árinu 1935, að 
hlutafé félagsins er nú kr. #00.60 og er að fullu innborgað. 

  

    

Revl 24. marz 1938. 

Hf. Hampiðjan. 
Guðm. S. Guðmundsson. Guðmann Hróbjartsson. Frímann Ólafsson. 

21. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður rek brauð- 
serð hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu „Félagsbakariið“. 
Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannis: 

Félagsbakaríið 

S. Jensen. 

Reykjavík, 25. marz 1938. 

Anders Johannes Sophus Jensen, 
Ásvallagötu 25, Reykjavik,



eo 

28. 

35 1938 

Þar sem ég meðundirritaður, Haraldur Á. rurðsson, viceræðismaður, vegna 182 

vanheilsu hefi látið af stjórn ábyrgðarfirma okkar Sigurðar B. Sigurðssonar, 

ræðismanns í Reykjavík, „Verzlunin Edinborg — Heildverzlun Ásgeirs Sig- 

urðssonar“ í Reykjavík og er fluttur búferlum á eignarjörð mína Litlu-Drag- 

eyri, tilkynnist hér með, að framvegis verður nefnd verzlun rekin undir yfir- 

stjórn meðundirritaðs Sigurðar B. Sigurðssonar, ræðismanns. 

Sigurður B. Sigurðsson hefir hér eftir einn heimild til ad rita firmanafnid 

og er undirskrift hans bannig: 

Verzlunin Edinborg 
Sig. B. Sigurðsson. 

Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar 

Sig. B. Sigurðsson. 

Reykjavík, 26. marz 1938. 
G 

Har. Á. Sigurðsson. Sig. B. Sigurðsson. 

  

  

  

rað tilkynnisi hér með, að á aðalfundi H/f Ofnasmiðjunnar, sem haldinn var 

'ewtt í lögum félagsins, að í stjórn skyldu vera þrir 

stað fimm áður og að annar endurskoðandi reikninga skyldi vera 

1 

        

   

          

I 
6. marz s. 1, var því 

| 
| 

Njálsgötu 108, Rvík, Björn 
örnsson, Fjólugötu 23, Rvík. 

i. Eins og áður þarf tvo stjórn- 

sljórnendur nöfn sín þannig: Jóhann 

Insson. 

kosnir: Johann Sigurgeirsson 

43, Rvík, og Sigurður a i 

bordarson, Hafna 

  

     
  

  

andi: Gisli 

  

   
   

  

armeðlimi að skuldbinda 

Sigurgeirsson, Sig. Á Björn i 

Jafnframt tilkynnist það, að frá inum Í dag að telja lætur herra Jón 

1 af hendi prókúruumboð fyrir H/f Ofnasmiðjuna, en við því tekur, 
björn Jónsson, byggingameistari, 

  

Lottssor 

  

með öllum réttindum og skyldum, hr. Svein 

Bárugötu 10, Rvík. Ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H/f Ofnasmiðjan 

SveinbJorn Jonsson. 

Revkjavik, 8. april 1938. 

Johann Sigurgeirsson. Sig. Á. Björnsson. 

Ég undirrituð Ragnheiður Zimsen, lýsi hér með yfir því, að ég hefi veitt sam- 

þykki mitt til þess, að afgreiðslumaður Det Forenede Dampskibsselskab, Aktie- 

selskap í Köbenhavn, hr. Erlendur Pétursson, megi, meðan hann er afgreiðslu- 

maður nefnds félags, nota sama nafn á afgreiðsluna eins og verið hefir, sem sé: 

Skipaafgreiðsla Jes Zimsen, (á dönsku: Jes Zimsens Skibsekspedition). 

Es ber hér eftir enga ábyrgð dbindingum nefndrar afgreiðslu, sem 

hér eftir er rekin algerlega sem eign og á ábyrgð hr. Erlendar Péturssonar. 

Reykjavík, 15. april 1998. 

Ragnheiður Æimsen. 

  

ele 
CIS 

  

   

  

     

  

S    

  

Samkvæmt hér með yfir því, að ég hér eftir ber einn 

geð á öllum um Skipaafgreiðslu Jes Zimsen, er ég hér eftir rek 

   ullåbyr: 
15.    
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33. 
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Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum 
súmmí- og leðuriðnað hér í bænum með Ólakmarkaðri ábyrgð undir firma- 
nafninu: 

Gúmmískógerðin. 
Firmað ritum við báðir sameiginlega þannis: 

Gúmmiískógerðin 
Kristján Fr. Guðmundsson. Jakob J. Jakobsson. 

Reykjavík, 20. april 1938. 
Kristján Fr. Guðmundsson. Jakob J. Jakobsson. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á almennum hlut- 
hafafundi félagsins „Verzlunin Egill Jacobsen“ h/f, sem haldinn var 1. júlí 
1937, og þar sem allir hluthafar voru mættir, var samþykkt með atkvæðum 
allra hluthafa, að lækka hlutafé félagsins úr kr. 120000.00 niður í kr. 60000.00. 
og hefir lækkunin þegar farið fram. 

Jafnframt tilkynnist, að frá 1. október 1987 er stjórn félagsins skipuð þannie: 
Guðrún Þorkelsdóttir, vera unarstjóri, Freyjugötu 36, formaður. Meðstjórn- 
endur: Soffía Jacobsen, frú, Sóleyjargötu 13 og Ragnar H. Blöndal. kaupm. 
Túngötu 51, Reykjavík. 

Framkvæmdarstjóri félagsins er ungfrú Guðrún Þorkelsdóttir, og fer hún 
áfram með prókúruumboð félagsins, en prókúruumboð hr. Ragnars H. Blöndal 
afturkallast hér með. 

     

Reykjavík, 20. apríl 1938. 
Í stjórn Verzlunarinnar Egill Jacobsen h/f 

Guðrún Þorkelsdóttir. Soffía Jacobsen. Ragnar H. Blöndal. 

Hér með tilkynnist, að ráðuneytið afturkallar, frá deginum í dag að telja, 
prókúru þá, sem Jóni Á. Bjarnason, Reykjavík, var veitt fyrir raftækjaeinka- 
sölu ríkisins 16. marz s. 1. 

Fjármálaráðuneytið, 23. apríl 1938. 
F. h.r. 

Jón Guðmundsson. = 

Einar Bjarnason. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur. að á aðalfundi H/f. 
Litir og Lökk, sem haldinn var þ. 30. apríl, varð sú breyting á stjórn félass- 

í ins að í stað Gunnars Leó Þorsteinssonar. Miðstræti 12, var kosinn Ásgeir 
Stefánsson, framkvæmarstj., Hafnarfirði. og undirritar hann nafn sitt þannig: 

Ásgeir G. Stefánsson. 
Reykjavík, 12. maí 1938. 

Pr. pr. H/f. Litir og Lökk 

P. Ó. Johnson, 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi Bins 
íslenzka steinolíuhlutafélags, sem haldinn var 14. þ. m. vorn kosnir í stjórn 
félagsins þeir: 
Framkvæmdastjóri Valdimar Hansen, formaður. Meðstjórnendur: Lárus Fjeld-
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sted, hrjm., Rvík og Ólafur Fr. Einarsson, frkvstj., Hafnarfirði. Það skal tekið 182 
fram, að formaður félagsins, Valdimar Hansen, er um leið framkvæmdarstjóri 
þess. 

Reykjavík, 16. maí 1938, 
Hið íslenzka steinolíuhlutafélag 

Vald. Hansen. Lárus Fjeldsted. 

Á aðalfundi Bókaverzlunarinnar Mímir h/f, sunnudaginn 8. maí síðastliðinn, 
voru þeir hr. skólastjóri Helgi H. Eiríksson og hr. bóksali Guðmundur Gamali- 
elsson, endurkosnir í stjórn félagsins, en hr. forstjóri Halldór Stefánsson 

Reykjavík var kosinn í stað hr. fulltrúa Adolps Bergssonar. 

Reykjavík, 19. maí 1938. 
Pr. pr. Bókaverzlunin Mímir 

Finnur Einarsson. 

Það tilkynnist hér með tl firmaskrár Reykjavíkur, að við undirrifaðir rekum 
lithograph-prentsmiðju og pakkaframleiðslu hér í bænum, með ótakmarkaðri 
ábyrgð, undir firmanafninu Lithoprent. 

Hvor okkar um sig ritar firmað þannig: 

Lithoprent 

E. Þorgrímsson. 

Lithoprent 

Guðm. Jóhannsson. 
Reykjavík, 21. maí 1938. 

Einar Þorgrímsson, Guðm. Jóhannsson, 
o 

Ljósvallagötu 8, Rvík. Öldugötu 40, Rvík. 

að tilkynnist hér með firmaskrá Reykjavíkur, að við undirritaðar höfum 

selt Margréti Hinriksdóttur, Hringbraut 159. verzlun okkar „Dettifoss“ frá 23. 

Þ. mán. að telja. Eru okkur frá þeim tíma óviðkomandi allar skuldbindingar 

verzlunarinnar. 

Reykjavík, 24. maí 1938. 
Ágústa Ingimundardóttir. Ingibjörg Ingimundardóttir. 

Samkvæmt framanrituðu, hefi ég undirrituð 23. þ. m. keypt verzl. „Dettifoss“, 

og rek hana framvegis undir sama nafni, sem einkaeigandi með ótakmarkaðri 

ábyrgð. 
Ég ein hefi rétt til að rita firmað, og rita það þannig: 

Verzlunin Dettifoss. 

Margrét Hinriksdóttir. 
Reykjavík, 23. maí 1938. 

Margrét Hinriksdóttir, 

Hringbraut 159, Rvík. 

Hér með tilkynnist til finmaskrár Reykjavíkur, að herra Helga Lárussyni, 

Grettisgötu 64, veitist hér með prókúruumboð fyrir Verksmiðjuna Fram, Aust- 

urstr. 10 í Reykjavík. 

43
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182 Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Verksmiðjan Fram 

Helgi Lárusson. 
Reykjavík, 30. maí 1938. 

M. Viglundsson. Margrét Þórðardóttir. Sveinbjörg Þórðardóttir. 

40. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavkur, að vér höfum fr: og með 
Í. janúar 1938, tekið að oss aðalumboðið á Íslandi fyrir Brand- og Lift örsákring ;S 
Aktiebolaget Svea, Göteborg, vegna líftryggingarstarfsemi þess hér á landi. 

Reykjavík, 30. maí 1938. 
p. p. Sjóvátryggingarfélag Íslands h.f. 

St. G. Björnsson. Kristján Reykdal. 

   

  

  

41. Hér með tilkynnist firmaskrá Reykjavíkui r, ad við undirritaðir höfum í dag 
selt pilrelvastodina , „Geysi“ með öllum réttindum, þeim Finnboga Evjólfssyni, 
Skólavörðustig 36, frú Hólmfríði Baldvinsson, Freyjugötu 36, Magnúsi Bj: una 
syni, Bræðraborgarstíg 10 A og Kjartani Sveinssyni, Ásvallagötu 69, 

Berum við því enga ábyrgð á skuldbindingum bifreiðastöðvarinnar frá degin- 
um í dag að telja. 

  

Reykjavík, 31. maí 1938. 
Bergur Arnbjarnarson. Magnús Bjarnason. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirrituð í dag keypt Þifreiðastöðina 
„Geysi“ í Reykjavík og rekum hana áfram undir óbreyttu firmanafni sem full- 
ábyrgir félagar. En eldri skuldbindingar bifreiðastöðvarinnar eru okkur óvið- 
komandi, að undanskildum áhvílandi veðskuldum. Undirskrift allra okkar er 
nauðsynleg til að skuldbinda firmað. 

Prókúruhafi er: 
Zóphónias Baldvinsson. 

Firmaritun: Bifreiðastöðin Geysir. 

Hólmtfr. Ó. Baldvinsson. Finnbogi Evjólfsson. 
Magnús Bjarnason. Kjartan Sveinsson. 

Prókúruhafi ritar: 
pr. pr. Bifreiðastöðin „Geysir“ 

Zoph. Baldvinsson. 

Reykjavík, 31. maí 1938 

Hólmfr. Ó. Baldvinsson. Finnbogi Evjólfsson. Kjartan Sveinsson. 

42. Þar er ég hefi keypt hlut fyrrv. meðeisanda míns, Guðm. Gunnlaugssonar, 

í Prentsm. Viðey, verður hún framvegis rekin á mína ábyrgð eingöngu. 

Í júní 1938. 

Bjarni J. Jóhannesson. 

Samkvæmt ofanskráðu hefi ég selt hr. Bjarna J. Jóhannessyni minn hluta 

Prentsm. Viðey. 
Guðm. Gunnlaugsson. 

   43, Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum um- 

boðs- og heildverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firma-
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nafninu: Jón St. Arnórsson € Co. Meðundirritaður Jón St. Arnórsson ritar einn 182 

firmað þannig: 

Jón St. Arnórsson & Co. 

Reykjavík, 14. júní 1938. 

Jón St. Arnórsson, Böðvar Jónsson, 

Laufásveg 10, Reykjavik. Óðinsgötu 13, Reykjavík. 

Hér með tilkynnist til hiutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi félagsins, 

sem haldinn var 8. júní s.1., gekk úr stjórninni hr. Jón Kaldal, ljósmyndasm., en Í 

stað hans var kosinn Jón Kjartansson, framkvæmdarstjóri, Grettisgötu 8 í 

Reykjavik. 
Framkvæmdarstjóri félagsins er Jón Kjartansson, og hefir hann prókúru- 

umboð fyrir félagið. Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem H. J. Hólm- 

járn hefir haft fyrir félagið. 
Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

P. p. Svanur h. Í. 
Jón Kjartansson. 

Reykjavík, 23. júní 1938. 

Svanur h. Í. 

Jón Kjartansson. Lúðvík Jónsson. 

      Það tilkynnist hér með til hlutafél ár Reykjavíkur, að prókúruumboð það, 

sem á sínum tíma var veitt Páli Þorleifssyni fyrir Umboðs- og Raftækjaverzlun 

Íslands h.f., afturkallast hér með frá 1. marz 1938, en frá sama tima er prókúru- 

umboðið veitt hr. Huxley Ólafssyni, Hverfisgötu 39, Reykjavík. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Umboðs- og Raftækjaverzlun Íslands H/F 
Huxley Ólafsson. 

Reykjavík, 29. júní 1938. 

Í stjórn Umboðs- og Raftækjaverzlunar Íslands h.f. 

H. Þorsteinsson. Ó. Þorsteinsson. Huxley Ólafsson. 

agask 

    

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi H/T „Öl- 

serðin Skallagrímsson“, sem haldinn var 20. júní 1938, gekk úr stjórn- 

inni Stefán Thorarensen, lyfsali. En í stað hans var kosinn Garðar Þorsteins- 

son, hrjm., Vesturg. 19, Rvík. Í varastjórn var kosinn í stað Garðars Þorsteins- 

sonar, frú Agnes Tómasson, Bjarkargðtu 2, Rvík. 

Reykjavík, 1. júlí 1938. 

Í stjórn H/t „Ölgerðin Egill Skallagrímsson“ 

Tómas Tómasson. Björn Ólafs. Garðar Þorsteinsson. 

Kristinn Sigurðsson. Geir Sigurðsson. 

  

    

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við Guðmundur Þorsteins- 

son, rafvirkjameistari, Bergstaðastræti 21. Rvík, og Andrés Agúst Jónsson, 

rafvirki, Tysgölu 3 í Rvík, rekum hér í bænum rafvirkjaiðnað og sölu á raf- 

virkjavörum, undir firmanafninu: Rafvirkinn S.F., og berum við báðir ótak- 
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182 markaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins, enda má hvor um sig rita firmað. 
Undirskriftum er hasað þannig: 

Rafvirkinn S. F. 
Guðm. Þorsteinsson. 

Rafvirkinn S. F. 
Ágúst Jónsson. 

Reykjavík, 7. júlí 1938. 

Guðmundur Þorsteinsson. Ágúst Jónsson. 

48. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frá og með deginum 
i dag veitist herra Friðþjófi O. Johnson, forstjóra, Laufásv. 55, prókúruum- 
boð fyrir O. Johnson £ Kaaber h/f í Reykjavík, og hefir hann öll réttindi 
prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. O. Johnson € Kaaber h/f 
F. O. Johnson. 

Reykjavík, 11. ágúst 1938. 
Stjórn O. Johnson £€ Kaaber h/f 

Ol. Johnson. A. Claessen. 

49. Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð hefi í dag 
selt þeim, frú E. Friðriksson og hr. mag. seient. Árna Friðrikssyni, báðum 
hér í bæ, verzlun mína „Sápuhúsið“, sem rekin hefir verið í Austurstræti 17, 
hér í bænum. Hafa þau heimild mína til þess að reka hana framvegis undir 
sama nafni, en skuldbindingar hennar eru mér óviðkomandi frá þessum 
degi að telja. 

Reykjavík, 19. ágúst 1938. 
G. Skúlason. 

samkvæmt framanrituðu höfum við undirrituð keypt verzlunina »Såpu- 
húsið“, Austurstræti 17, hér í bæ. Rekum við hana framvegis undir sama 
nafni — „Sápuhúsið“ — sem fullábyrgir félagar og hefir hvort okkar um 
sig rétt til að rita firmað. 

Firmaritun: 

Sápuhúsið 
E. Friðriksson. 

Sápuhúsið 
Árni Friðriksson. 

Reykjavík, 19. ágúst 1938. 
Árni Friðriksson. Eva Friðriksson. 

50. Það tilkynnist hér með að úr stjórn Fasteignalánafélags Íslands hafa sengið 
Kristján Karlsson, framkv.stj. og Sig. Eggerz, bæjarfógeti. En í þeirra stað 
hafa verið kosnir: Björn Ólafsson, stórkaupm. og Guðm. Ólafs, bankafulltrúi. 
Fyrir er í stjórninni, Eggert Claessen, hrjmflm. Framkvæmdastjóri félagsins 
er Björn Ólafsson. 

Reykjavík, 26. ágúst 1938. 
Björn Ólafsson, Guðm. Ólafs.
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Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi „Stein- 182 

dórsprent“ h.f., sem haldinn var 4. þ. m., gekk hr. Kristján Ágústsson úr 

stjórninni, en í stað hans var kosinn Eggert Kristjánsson, stórkaupmaður. 

Í varastjórn var kosinn Kristján Ágústsson, verkstjóri. 

Í stjórn „Steindórsprent“ H.F. 
Steindór Gunnarsson. Einar Jónsson. “eggert Kristjánsson. 

  

  

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi Fisk- 
veiðahlutafélagsins Hængss, þ. 14. apríl s. 1, gekk úr stjórn félagsins Jóhann 
Þ. Jósefsson, alþm. Í stað hans var kosinn formaður félagsins Vigfús Guð- 

mundsson, Laufásveg 43, Rvík. 

Reykjavík, 5. sept. 1938. 

Þorgr. Sigurðsson. Sverrir Sverrisson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að frá og með deginum í 

dag veitist herra Sigurði Magnússyni, rafvirkja, Garðastræti 19, prókúruum- 
boð fyrir firmað Eiríkur Hjartarson, raftæjaverzlun, Laugavegi 20, Reykja- 

vík, og hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 
Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. E. Hjartarson 

Sig. Magnússon. 
Reykjavík, 6. sept. 1938. 

E. Hjartarson. 

Hér með tilkynnist tl firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir rekum sápu- 

og snyrtivöruverzlun undir firmanafninu Sápubúðin, og Þerum við báðir 
ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans, og hefir hvor okkar um sig rétt 

til að rita firmað, og ritum við það þannis: 
Sápubúðin 

Egill Th. Sandholt, 
Sápubúðin 

Þorkell G. Sigurbjörnsson. 

Reykjavík, 9. sept. 1938. 
Egill Th. Sandholt, Þorkell G. Sigurbjörnsson, 
Laugaveg 36, Rvk. Fjölnisveg 2, Rvk. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að undir firmanafninu Fast- 

eigna- og verðbréfasala, rekur Lárus Jóhannesson, hæstaréttarmálaflutnings- 

maður, Suðurgötu 4, með ótakmarkaðri ábyrgð, í sambandi við málaflutnings- 
starfsemi sína, sérstaka deild, sem annast kaup og sölu fasteigna, skipa, verð- 

bréfa og annara kröfuréttinda, svo og ýmsa miðlarastarfsemi, og ritar hann 
firmað þannig: 

Fasteigna- og verðbrélasalan. 

Lárus Jóhannesson. 

Reykjavík, 9. sept. 1938. 

Lárus Jóhannesson.
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182 56. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að vér höfum frá og með 
21. þ.m. veitt eftirtöldum starfsmönnum vorum sameiginlegt (kollektivt) pró- 

kúruumboð: 

Steláni G. Björnssyni, skrifstofustj., Leifsgötu 11 og Agli Daníelssyni, flr, 

Blómvallag. 7. 
Ennfremur nefndum Stefáni G. Björnssyni og Runólfi Ó. Þorgeirssyni, ftr.. 

Lokast. 24 A. Stefán G. Björnsson og Egill Daníelsson rita firmanafnið þannig: 

p. p. Sjóvátryggingarfélag Íslands h/f 
St. G. Björnsson. E. Danielsson 

Stefán G. Björnsson og Runólfur Ó. Þorgeirsson rita firmanafnið þannig: 
p. p. Sjóvátrvggingarfélag Íslands h/f 

St. G. Björnsson. Run. Ó. Þorgeirsson. 

Jafnframt tilkynnist, að prókúruumboð þau, er vér þann 6. nóv. 1933 veitt- 
um þeim Stefáni G. Björnssyni, Brynjólfi Magnússyni, Stefáni G. Björnssyni 

og Kristjáni J. Reykdal standa óbreytt í gildi. 

Reykjavík, 27. sept. 1938. 

Sjóvátryggingarfélag Íslands h/f 

Brynj. Stefánsson. 

rekum hér 

  

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaði 

í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, gúmmískógerð og viðgerðastofu undir 

firmanafninu 

= 

Gúmmískógerð Austurbæjar. 

Hvor okkar fyrir sig hefir rétt til að rita firmað og ritum við það þannig: 

Gúmmískógerð Austurbæjar 
Jóhannes Bjarnason. 

Gúmmiskógerð Austurbæjar 

Bjarni Kolbeinsson. 

Reykjavík, 5. okt. 1938. 

Jóhannes Bjarnason. Bjarni Kolbeinsson. 

58. Á aðalfundi Kexverksmiðjunnar „Esju“ h.f., sem haldinn var miðvikudaginn 
23. febr. s. l., gengu þeir Axel Ketilsson, kaupm. í Reykjavík, og Ingólfur Ket- 
ilsson, trésmiður á Ísafirði, úr stjórn félagsins. En í þeirra stað voru kosnir: 

Eggert Kristjánsson, stórkaupm., Túngötu 30, Rvík, sem formaður, og Stein- 

dór Gunnarsson, prentsmiðjustjóri, Suðurgötu 8b, Reykjavík, sem meðstjórn- 

andi. Stjórnin ritar: 

Kexverksmiðjan Esja H/F 

Eggert Kristjánsson. 

Kexverksmiðjan Esja H/F 

Essert Kristjánsson. K. Ólafsson, læknir. 

Kexverksmiðjan Esja H/F 

Eggert Kristjánsson. Steindór Gunnarsson. 

Reykjavík, 6. okt. 1938 

Eggert Kristjánsson. K. Ólafsson, læknir. Steindór Gunnarsson. 

59. Hér með veitist herra Ólafi G. Einarssyni, Skólavörðustígs 31. Reykjavík, um- 

boð sem prókúruhafa fyrir Kexverksmiðjuna Esju, hlutafélag, með öllum rétt-
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indum og skyldum prókúruhafa samkv. lögum nr. 42, 13. nóvbr. 1903. 182 
Ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kexverksmiðjan Esja H/F 

Ó. G. Einarsson. 
Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem cand. juris Sighvatur 

Blöndal, Reykjavík, hefir haft fyrir nefnt félag 

Reykjavík, 6. okt. 1938. 

Egsert Kristjánsson. K. Ólafsson, læknir. Steindór Gunnarsson. 

60. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að sú breyting varð 
á stjórn Umboðs- og Raftækjaverzlun Íslands h.f., þann 25. ágúst 1937, að 

stjórnina skúli nú skipa 5 menn í stað þriggja áður. Rita nú þrír firmað í stað 
tveggja áður. Stjórnin var endurkosin, en auk þess voru kosnir í stjórn þeir 

Hjálmar Þorsteinsson, Klapparstíg 28 og Huxley Ólafsson, Hverfisgötu 39. Til 
vara var kosinn Friðrik Þorsteinsson, Skólavst. 12. 

Reykjavík, 12. okt. 1938. 

Huxley Ólafsson. I. Guðmundsson. H. Þorsteinsson. 

61. Þann 31. marz 1938 var haldinn aðalfundur í h/f Umboðs- og Raftækjaverzlun 

Íslands. Á fundinum gengu úr stjórn þeir Ólafur Þorsteinsson og Hjalti Jóns- 
son, konsúll. Í þeirra stað voru kosnir Friðrik Þorsteinsson, Skólavst. 19, og 
Ingólfur Guðmundsson, Garðastr. 14. Stjórnina skipa nú: Björn G. Björnsson, 

Hávg. 38, formaður. Hjálmar Þorsteinsson, Klapparst. 28. Friðrik Þorsteins- 

son, Skólavörðust. 12. Huxley Ólafsson, Hverfisgötu 39. Ingólfur Guðmunds- 
son, Garðastr. 14. 

Varamenn í stjórn: 

Gísli Finsen, Veltusundi 3 og Helgi Pálsson, Þórsgötu 17. 

teykjavík, 12. oktbr. 1938. 

Huxley Ólafsson. IL Guðmundsson. H. Þorsteinsson. 

    

62. Hér með tilkvanist til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðar rekum hér 
í bænum smásöluverzlun undir firmanafninu: Harðfisksala Vesturbæjar. Und- 

irskrift okkar beggja þarf tl þess að skuldbinda félagið og ritum við firmað 

þannig: 

  

Harðfisksala Vesturbæjar 

Elísabet Valdimarsd. Augusta Kolbeinsson 

Reykjavík, 25. okt. 1938. 
Elísabet Valdimarsdóttir, Augusta Kolbeinsson, 

Njálsgötu 20. ÁAmtmannsstig 7. 

63. Ég undirritaður, Samúel Ketilsson, Barónsst. 39, hér í bænum, leyfi mér hér 
með að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að ég hefi þ. 1. sept. síðastl., selt 

iðnfyrirtæki mitt Parfumerie dEmal, hér í bænum, „Verksmiðjunni Trausta“, 
hér í bæ, og eru allar skuldbindingar fyrirtækisins eftir þann tíma mér óvið- 

komandi. Jafnframt óskast firmanafnið Parfumerie dEmal afmáð af firma- 
skrá. 

Reykjavík, 27. okt. 1938. 

Samúel Ketilsson.
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Samkvæmt ofanrituðu hefir Verksmiðjan Trausti, hér í bænum, keypt iðn- 
fyrirtækið Parmumerie dEmal þ. Í. sept. s. L, og rekur starfsemi f; 
ins áfram undir sínu firmanafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Reykjavík, 27. okt. 1938. 

Verksmiðjan Trausti 
Skúli Jóhannsson. Samúel Ketilsson. Sigfús Bjarnason. 

rtækis- 

  

Hér með tilkynnist til firmaskrár Beykjavíkur, að ég undirritaður rek hér í 
bænum smásöluverzlun með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Verzl- 
unin „Olympia“. 

Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 
Verzlunin Olympia 
Jón Hjartarson. 

teykjavík, 5. nóv. 1938. 
Jón Hjartarson, 

Kárastís 9, Rvík. 

Við undirritaðir, Skúli Jóhannsson, stórkaupm., Sjafnargötu 8, Samúel Ketils- 
son, forstj., Barónsstís 39 og Sigfús Bjarnason, stórkaupm., Hafnarstræti 10, 
allir hér í bæ, tilkynnum hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við rekum 
verksmiðjustarfsemi til framleiðslu á efnagerðar- og hreinlætisvörum, undir 
firmanafninu 

„Verksmiðjan Trausti“, 
og berum við allir ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum fyrirtækisins. 
Firmað rita allir eigendurnir sameiginlega, og rita þeir firmað þannig: 

Verksmiðjan Trausti 

Skúli Jóhannsson. Samúel Ketilsson. Sigús Bjarnason. 
Prókúruwmboð hafa þeir Samúel Ketilsson og Skúli Jóhannsson og tila 

þeir firmað þannig: 

pr. pr. Verksmiðjan Trausti 

Samúel Ketilsson. 

pr. pr. Verksmiðjan Trausti 

Skúli Jóhannsson. 
Reykjavík, 12. nóv. 1938. 

Skúli Jóhannsson. Samúel Ketilsson. Sigfús Bjarnason. 

Það tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi H/f Bræðinss, 
sem haldinn var 11. júlí 1938, voru kosnir í stjórn félagsins þeir Ólafur H. 

Jónsson, framkvæmdastjóri, Bergstaðastræti 67, Ólafur Johnson, stórkaupmað- 
ur, Esjubergi, Rvík, og Magnús Magnússon, framkvæmdastjóri, Ingólfsstræti 8, 
Rvík. 

Reykjavík, 29. nóv. 1938. 

Ólafur H. Jónsson. M. Magnússon. Ól. Johnson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að Guðný Jóhannesdóttir, 
Laugavegi 54 B, hér í bænum, er orðin eigandi Hárgreiðslustofunnar Carmen, hér, 

að hálfu, og eigum við sinn helminginn hvor.
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Firmað skrifum við báðar, hvor í sínu lagi þannig: 182 
Hárgreiðslustofan Carmen 

Guðný Jóhannesdóttir. 

Hárgreiðslustofan Carmen 

R agnheiður Jóhannesdóttir. 
Reykjav 5. des. 1938. 

Ragnheiður Jóhannesdótti 

  

68. Það tilkvynnist hér með til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á fundi 6. des. 
  1938 í h/f Magna var samþykkt að auka hlutaféð úr kr. 10000.00 upp í kr. 

15000.00. 

Hiutaféd er allt innborgad. 

Reykjavik, 13. des. 1938. 

Joh. Karlsson. Pétur Halldårsson. Olafur Þorgrímsson. 

69. Hér med tilkynnist til firmaskrår Reykjavikur, ad vid undirritadir rekum firma 

hér í bænum með ótakmarkaðri ábyi Bd indir „Nafninu Chemia. Tilgangur fé- 

lagsins er að framleiða allskonar ker 

manna fyrir sig þannig: 

     Firmað ritar hver félags- 

Chemia 

Sverrir Magnússon. 

Chemia 

Tómas Magnússon. 

Chemia 

Sverrir Sigurðsson. 

Reykjavík, 14. des. 1938. 

Sverrir Magnússon. Sverrir Sigurðsson. Tómas Magnússon. 

tár Reyvi ki:       70. bad tilkynnist hér með til firmasl ikur, ad Gu6mundur Helgason, 
húsgasnasmiðameistari, Hallveigarstíg SA, hér í bænum, er genginn inn í fé- 

lagið Hjálmar Þorsteinsson á Co., sem fullábyrgur félagi. Firmaritun óbreyti. 

Reykjavík, 16. des. 38. 

Hjálmar Bborsteinsson & Co. 

H. Þorsteinsson. 

   
  

    

samþykkur: 
Guðm. Helsason, Hallveigarst. 8 Á. 

2. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Hér með leyfi ég mér að tilkynna til firmaskrár Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 
að í dag hefir sonur minn, Sturlaugur, gengið inn í firmað Har aldur Böðvars- 

son € Co. á Akranesi, áður einkaeign undirritaðs, sem fullábyrgur félagi og 

meðeigandi með öllum réttindum og skyldum. 

Hinn nýi eigandi hefir í dag greitt inn til firmans umsamið framlag af 
hans hálfu, kr. 10000.00 tíu þúsund krónur og eigum við þá firmað, 
Haraldur Böðvarsson € Co. á Akranesi, að hálfu hvor okkar. 

Hinn nýi meðeigandi ritar firmað þannig: 

Haraldur Böðvarsson £ Co. 

S. H. Böðvarsson. 

  

sn
 

s
m
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182 Ég rita firmað þannig: 

Haraldur Böðvarsson & Co. 
Haraldur Böðvarsson. 

Áður tilkynnt prókúruumboð Leifs Böðvarssonar fyrir firmað helæt áfram 

óbrevtt. rr 1 
' Akranesi, 5. febrúar 1938. 

Haraldur Böðvarsson. 

2. Stjórn Sparisjóðs Mýrasýslu skipa nú þessir menn: 
Jóhann Magnússon, formaður, Magnús Jónsson, gjaldkeri, Tómas Hall- 

grímsson, Grímsstöðum, Sverrir Gíslason, Hvammi, Þorvaldur 'T. Jónsson, 

Hjarðarholti. 

Formaður og gjaldkeri annast dagleg störf sjóðsins, undirrita kvittanir og 
skuldbindingar fyrir hans hönd samkv. ályktun stjórnarfunda. 

Borgarnesi, 31. maí 1938. 
Í stjórn Sparisjóðs Mýrasýslu 

Jóhann Magnússon. Magnús Jónsson. Sverrir Gíslason. 
Tómas Hallgrímsson. Þorvaldur T. Jónsson. 

ö. Það tilkynnist hér með, að prókúruumboð herra Sigurðar Símonarsonar fyrir 
Pöntunarfélag Akraness, Akranesi, fellur niður frá og með 15. maí 1938 að telja. 

Frá sama tíma veitist hr. kaupfélagsstjóra Jóni Gunnarssyni, Seyðisfirði, 

prókúruumboð fyrir Pöntunarfélag Akraness. Hann skrifar nafn sitt þannig: 
Pr. pr. Pöntunarfélag Akraness 

Jón Gunnarsson. 
Akranesi, 1. júní 1938. 

Stjórn Pöntunarfélags Akraness. 
Sigurdór Sigurðsson. Guðbjarni Sigmundsson. Svafar Þjóðbjörnsson. 

Sæmundur Eggertsson 

3. Barðastrandarsýsla. 

I. Á aðalfundi Kaupfélags Rauðasands s.f., Hvalskeri, sem haldinn var 27. apríl 
1938, voru gerðar eftirfarandi breytingar á samþykktum og stjórn félagsins: 
1. Ábyrgð hvers félagsmanns hækkar upp í kr. 300.00, auk stofnsjóðsinnstæðu. 

2. Félagið starfrækir innlánsdeild. 
3. Stjórn félagsins: 

Gísli Ó. Thorlacius, bóndi, Saurbæ, formaður. 

Þorsteinn Kristjánsson, prestur, Sauðlauksdal, varaformaður. 
Ólafur Sveinsson, bóndi, Lambavatni, meðstjórnandi. 

Firmað ritar stjórnin öll eða tveir stjórnendur þannig: 
Kaupfélag Rauðasands s.. 

Gísli Ó. Thorlacius. Þorsteinn Kristjánsson. 

eða 
Kaupfélag Rauðasands s.f. 

Gísli Ó. Thorlacius. Ólafur Sveinsson. 
eða 

Kaupfélag Rauðasands s.f. 
Þorsteinn Kristjánsson. Ólafur Sveinsson. 

Saurbæ, 28. april 1938. 
Gísli Ó. Thorlacius. Ólafur Sveinsson. Þorst. Kristjánsson.



    

    

1. Það tilkynnist hér með til samvinnuf skrárinnar, að á aðalfundi 
Í sfirðinga, sem haldinn var i 

hafnsög sumaður á Ísafirði, kosinn 

sonar, skipstjóra. 
Stjórnina skipa nú: Eiríkur Einarsson, formaður, Hannibal Valdimarsson, 

varaformaður, Ólafur Júlíusson, Jón Kristjánsson, Kristján Bjarnason, og til 

vara: Guðm. G. Hagalín, Halldór Sigurðsson, Í 
marsson, Sigurður Pétursson. 

Á sama aðalfundi voru samþykktar nokkrar lagabr ingar. 
, 

  

Samvinnu- 

Í3. okt. s.l, var Eiríkur Einarsson, 

sstjórnina í stað Haraldar Guðmunds- 

     
Ásgeirsson, Össur Valdi- 

4. gr. félagslaganna hljóðar 
takmörkuð við 300.00 krónur.“ 

Ísafirði, 12. janúar 

  

      

Stjórn Samvinnufélags Í 
Eiríkur Einarsson, p. í. for maður. 

Ólafur Júlíusson. Kristján Bjarnason. 

2. n 12. þ.m. er ákveðið 

Grimur Krislgeirsson. 

Það 

stjóri C 

„Hávarðar“ 

Nafn firmans 

Einarsson. 

að hr. skrifstofu- 

kvæmdarstjóra h/f 
hann prókúruumbot 

     

   

      

i fjars 

  

Í stjórn h 

Grímur Kristgeirsson. Ingvar Jens Hólmgeirsson. 

3. Á aðalfundi Póntunarfélags verkamanna á Flateyri, höldnum 20. febr. 1938, 
var samþykkt sú i 1 

i ast í stofns.     

ewting á lögum að 30      

  

   
   

   
   

viðski iptaveltunni skuli 
tamagni þeirra og 

ins um stofnsjóðs- 

ð krónur. 
; lögum u 

  

g) 70, sem skip 

er hver félagsmadur åbyrgur 

  

innstæðu sína, þó ekki hærri uppbæð 
% 

   

Aðrar nauðsynlegar breytingai 

samvinnufélög, nr. 46 frá 1937, voru 

mi 

Stjórn félagsins skipa sömu menn og í 
kennari, ráðinn pöntunarstjóri fyrir árið 1936 

Þetta tilkynnist hér með ti 

Flateyri, 

Í stjórn Pöntun 

Guðm. Pétursson (formaður). 

og er Hjörtur Hjálmarsson 

  

  

1938. 

'erkamanna 
umarsson. Halldór Vigfússon. 
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bad tilkynnist hér med, að húsfrú Ingveldur Benónýsdóttir á Ísafirði, ekkja 

sameignarmanns okkar, Bergsveins sál. Árnasonar, járnsmíðameistara, gengur 
úr firmanu Vélsmiðjan „Þór“ á Ísafirði. 

Áðurgreindur Bergsveinn sál. Árnason var prókúruhafi firmans þar til 
hann andaðist, en framvegis verður meðundirritaður, Þórarinn Helgason, pró- 
kúruhafi þess og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Vélsmiðjan „Þór“ 

Þórarinn Helgason. 
Eigendur firmans eru nú aðeins við þrír undirritaðir og starfar firmað 

framvegis á sama hátt og áður. 
Ísafirði, 4. maí 1938. 

f. h. Vélsmiðjan „Þór“, Ísafirði. 

Þórarinn Helgason. Ingimundur Guðmundsson. Sigtryggur Guðmundsson. 

Frú Sigriður Jónsdóttir, kaupmaður, og Kristján H. Jónsson, kaupmaður, bæði 

á Ísafirði, tilkynna, að þau reki með ótakmarkaðri ábyrgð verksmiðju undir 
nafninu Húfuiðjan Hektor. Framleiðsla er höfuðfatnaður o. fl. Að því er snertir 

daglegan rekstur hefir hvort um sig rétt til að rita firmað, en að því er snertir 

skuldbindingu firmans með lántöku, veðsetningu, kaup og sölu fasteigna þarf 
undirskrift beggja eigenda. Allar venjulegar daglegar framkvæmdir annast 
Kristján H. Jónsson. 

Undirskriftum er hagað þannig: 

Húfuiðjan Hektor 
Kr. H. Jónsson. 

Húfuiðjan Hektor 

Sigríður Jónsdóttir. 
Húfuiðjan Hektor 

Kr. H. Jónsson. S. Jónsdóttir. 

Ísafirði, 9. júní 1938. 

Kr. H. Jónsson. S. Jónsdóttir. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Ísafjarðar, að ég undirrituð rek verzlun 

hér í bænum með útgerðarvörur, vinnufatnað o. fl., eftir látinn mann minn, 

Jón A. Þórólfsson, undir firmanafninu Verzlun Jóns A. Þórólfssonar, sem full- 

ábyrgur einkaeigandi. 

Ísafirði, 23. júní 1938. 
auðbjörg Gísladóttir. 

Hér með tilkynnist, að ég hefi í dag selt sameignarmanni mínum, hr. kaupm. 
Vilhjálmi Skúlasyni, minn hluta í Verzluninni „Bræðraborg“, Ísafirði, og eru 
mér því skuldbindingar verzlunarinnar óviðkomandi frá þessum degi. 

Ísafirði, 13. sept. 1938. 

Skúli K. Eiríksson. 

Samkvæmt ofangreindu hefi ég keypt hluta Skúla K. Einarsson í Verzl- 

Bræðraborg, Ísafirði, og rek ég verzlunina eftirleiðis sem einkaeigandi undir 
sama nafni og á mína ábyrgð. Jafnframt tilkynnist, að ég hefi í dag veitt hr. €
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Skúla K. Eiríksson prókúruumboð fyrir greinda verzlun. Firmað ritar hann 182 

þannig: 
p. p. Verzlunin Bræðraborg 

Skúli K. Eiríksson. 

Ísafirði, 13. sept. 1938. 
Vilhjálmur Skúlason. 

Með kaupsamningi, dags. 18. júlí s.l., höfum við undirritaðir selt hr. úrsmið 

Arne Sörensen, Ísafirði, úrsmiðavinnustofu Skúla K. Eiríksson, er við höfum 

rekið á Ísafirði, og eru skuldbindingar hennar eftir þann dag okkur óviðkom- 

andi. Framvegis mun vinnusofan rekin undir nafninu: Úrsmíðastofa Skúla K. 

Eiríksson. 
Ísafirði, 13. sept. 1938. 

Vilhjálmur Skúlason. Skúli K. Skúlason. 

Það tilkynnist, að ég hefi keypt ofangreinda vinnustofu og að ég mun reka 

hana framvegis á eigin ábyrgð undir nafninu: Úrsmíðastofa Skúla K. Eiríks- 

son. Firmað rita ég þannig: 

Úrsmíðastofa Skúla K. Eiríksson 
Arne Sörensen. 

Jafnframt tilkynnist, að ég hefi veitt hr. Skúla K. Eiríksson prókúruum- 

boð. Firmað ritar hann þannig: 
p. p- Úrsmíðastofa Skúla K. Eiríksson 

Skúl K. Eiríksson. 

Ísafirði, 13. sept. 1938. 

Arne Sörensen. 

Það tilkynnist hér með fil firmaskrár Ísafjarðar, að ég hefi keypt verzlun Guð- 

mundar Br. Guðmundssonar á Ísafirði, og rek ég hana sem fullábyrgur einka- 

eigandi frá 2. þ. m. að telja. Firmað rita ég þannig: 

Verzlun Guðmundar Br. Guðmundssonar 
Páll Jónsson. 

Ísafirði, 19. sept. 1938. 
Páll Jónsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrárinnar, að bú h/f Önundar á Flateyri, var 

tekið til gjaldþrotaskipta 7. febr. s. 1, og skiptum í búinu lokið í dag. 

Skiptaráðandinn í Ísafjarðarsýslu, 25. okt. 1938. 

Torfi Hjartarson. 

Samkv. ákvörðun aðalfundar H/f Kaðall, Ísafirði, dags. 24. mara s.l., tilkynnist, 

að félagið er hætt störfum, og hefir því verið slitið. 

Ísafirði, 26. nóv. 1938. 
Í stjórn H/f Kaðall 

Tryggvi Jóakimsson, Ing. Árnason. Skúli K. Eiríksson.
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5. Strandasýsla. 

Það tilkynnist hér með til i maskrår Strandasýslu, að verzlun sú, er ég hefi 
undanfarin í ið Í í undir nafninu Verzlun R. P. Riis, Hólhma- 
vík, hættir < - nóvember n.k. 

Kröfur, er menn haf ,„ ber að snúa sér með til mín á Ísafirði, 
standandi skuldir, er verzlunin á hjá við- 

  

   

    

eins og ég mun innheimta 

skiptamönnum hennar. 

Um leið afturkallast prókúruumb 

Friðjóni Sigurðssyni. 
það, er ég á sínum tíma gaf herra 

   
y 
   

  

p. t. Bólmavík, 30. okt. 1937. 

Jóh. Þorsteinsson. 

6. Húnavatnssýsla 

Undirritað stjórn Kaupfélags Veslur-Húnvetninga á Hvammstanga veitir hér 
með hr. irði Gíslasyni, verzlunarmanni á Hvammstanga, prókúruumboð 
fyrir félagið. Hann undirritar þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 

Sig. Gíslason. 
Hvammstanga, 16. apríl 1938. 

   

    

Í stjórn Kaupfélags A sur Húnvetninga 
Skúli Guðmundsson. H, Jóhani nss Axel Guðmundsson. 

Guðjón Jónsson. Guð. Guðmundsson. 

7. Siglufjörður. 

síldarverksmiðja ríkisins, Siglufirði, veitir hér með hr. verk- 
ræðingi Jóni Gunnarssyni prókúruumboð fyrir Síildarverksmiðjur ríkisins, og 
ríar hann firmað bannis: 

pr. pr. Síldarverksmiðjur ríkisins 
J. Gunnarsson. 

Jafnframt afturkallast prókúra hr. verkfræðings Gísla Halldórssonar fyrir 
nefnt firma. 

       

  

Siglufirði, 14. jan. 1938. 

Stjorn Sild arverksmidja rikisins 
Þormóður Evjólfsson Þorsteinn M. Jónsson. Finnur Jónsson. 

að ég undirrit- 

minn hlut 

sér allar skuld- 

fturkallast því um leið prókúruumboð 

   aður hefi | 5 

firm. Veidarfæraver       

     

  

bindingar firmans, gamlar sg nýjar 
það, er ég hefi haft fyrir nefnt firma. 

i i, 4. febrúar 1938. 
Ísaksson. 

Við undi 

hannsson 

  

með yfir, að hr. byggingameistari Einar Jó- 
1 Einar Jóhannsson £ Co., og eru skuld- 

onum óviðkomandi, 

ant
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Rekur medundirritadur Olafur Ragnars firmad åfram undir sama nafni og 182 

med åtakmarkadri åbyrgå. 
Reykjavik, 19. marz 1938. 

Einar Johannsson. Olafur Ragnars. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrárinnar, að á aðalfundi Verzlunar- 

félags Siglufjarðar, h.f., Siglufirði, sem haldinn var 26. þ. m., var fyrrverandi 

stjórn félagsins endurkosin, og skipa hana því AH. Jónsson, lögfr., Siglufirði, 

Jón Jóhannesson, fiskimatsmaður, Siglufirði, og Þorsteinn Pétursson, kaup- 

maður, Siglufirði. Varamaður í sljórn var kosinn Þórhallur Björnsson, verka- 

maður, Siglufirði. 

Innborgað hlutafé félagsins er kr. 15100.00 og varasjóður þess kr. 12631.27. 

Hlutafjársöfnun er ekki lokið. 
Siglufirði, 29. marz 1938. 

f. h. Verzlunarfélag Siglufjarðar, h.f. 

Alf. Jønsson. Jón Jóhannesson. 

  

Á löglegum hluthafafundi. höldnum í dag, í H/f „Hringur“, Siglufirði, var sam- 

þykkt að uppleysa félagið og selja eignir þess. Jafnframt var á sama fundi hr. 

Jón Þórðarson, framkvstj.. kosinn til þess að fara með öll mál félagsins meðan 

á skiptum og félagsslitum stendur. Ber að snúa sér til hans með allar kröfur 

á hendur félaginu, svo og greiðslur til félagsins. 

Siglufirði, 30. april 1938. 
Stjórn H/f „Hringur“ 

G. Þórðarson. Ólafur Ragnars. 

) 

i 

Það tilkynnist hér með, að á aðalfundi Kaupfélags Siglfirðinga, er haldinn var 

þann 30. apríl s. 1, gengu úr stjórn félagsins þeir Gunnlaugur Sigurðsson og 

Jónas Jónasson, en Í þeirra stað voru kosnir: Arnþór Jóhannsson og Páll Ás- 

grimsson. 

Stjórn félagsins er þannig skipuð: Erlendur Þorsteinsson, formaður, Að- 

albjörn Pétursson, varaformaður, Friðleifur Jóhannsson, ritari, Páll Ásgríms- 

son, Arnþór Jóhannsson. 
Siglufirði, 4. maí 1938. 

F. h. Kaupfélags Siglfirðinga 
Aðalbj. Pétursson. 

Ég undirritaður tilkynni hér með tl firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að ég 

rek verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu Aðal- 

búðin. Ég einn hefi rétt til að rita firmað og rita það þannig: 

Aðalbúðin 

Kristján Jónsson. 

Prókúru fyrir firnmað hefir Lárus Þ. J. Blöndal, Grundargötu 7, og ritar 

hann það þannig: pr. pr. Aðalbúðin. 

L. Blöndal. 

p. t. Siglufirði. 

Vottar: Kristján Jónsson. 

Jóhann Einarsson. 

Óli Blöndal.
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Pad tilkynnist hér med firmaskrå Siglufjarðar, að sú breyting varð á stjórn 
Byggingarfélags verkamanna, Siglufirði, Þann i8. þ. m., að hr. Ólafur Guð- 
mundsson, bifreiðastjóri, var kosinn formaður í stað Jóhanns F. Guðmunds- 
sonar. 

Nú skipa aðalstjórn þessir menn: Ólafur Guðmundsson, formaður, Arnþór 
Jóhannsson, ritari, Þorhallur Björnsson, gjaldkeri. 

Siglufirði, 30. maí 1938. 
F. h. félagsstjórnar 
Þórhallur Björnsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðar, að frá og með deginum í 
dag hefi ég undirritaður veitt herra Indriða Björnssyni prókúruumboð fyrir 
mig og ritar bann prókúruna þannig: 

pr. pr. O. Tynes 

Í. Björnsson. 

Siglufirði, 4. júní 1938. 
Ole Tynes. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðar, að dánarbú Sveins Hjartar- 
sonar er gengið úr firmanu „Verzlun Sveins Hjartarsonar“, Siglufirði, og rek- 
um við undirritaðir firmað áfram undir nafninu „Verzlunin Sveinn Hjartarson“, 
sem fullábyrgir félagar. Ber því dánarbú Sveins Hjartarsonar hér eftir enga ábyrgð 
á skuldbindingum firmans. 

Siglufirði, 25. júní 1938. 
Sig. Kristjánsson. Gústav Þórðarson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að ég rek kven- 
hattagerð og annan skyldan atvinnurekstur ásamt smásöluverzlun, hér í bæn- 
um, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu „Verzlun Jenny Stefáns- 
dóttur“, og rita ég firmað þannig: 

Verzlun Jenny Stefánsdóttur 
Jenny Stefánsdóttir. 

Siglufirði, 21. júlí 1938. 
Jenny Stefánsdóttir. 

8. Akureyri. 

   Ég undirrituð, ekkja Hallgríms Íallgrímssonar, Klapparstíg 1, Akureyri, veiti oOo & 
i >» ið, 

hér með hr. Jóni Sigurgeirssyni, til heimilis sama stað. prókúru fyrir dánarbú 
Hallgríms Hallgrímssonar, með öllum réttindum prókúruhafa skv. lögum, og 
riti hann prókúruna þannig: 

pr. pr. Hallgrímur Hallgrímsson. 
Jón Sigurgeirsson. 

Akureyri, 16. júlí 1938 

Kristín Albertsdóttir. 

  

Magister Geir Jónasson, Akureyri, rekur sem fullábyrgur einkaeigandi bókaút- 
gáfufyrirtæki á Akureyri undir nafninu: Bókaútgáfan Edda. 

Akureyri, 22. ágúst 1938,
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9. Seyðisfjörður og Norður-Múlasýsla. 182 

i i ér með, að prókúruumboð hr. Ólafs Metúsalemssonar fyrir 

Kaupfélag Ve pnfirðin sa fellur úr gildi frá og með deginum í dag. Frá sama 

tíma veitum vér hr. Guðmundi Stefánssyni prókúruumboð fyrir Kaupfélag 
Vopnfirðinga og ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Vopntirðinsa 
Guðm. Stefánsson. 

Vopnafirði, 8. jan. 1938. 

Stjórn Kaupfélags Vopnfirðinga 

Met. Metúsalemsson. Gunnar H. Gunnarsson. Björn V. Metúsalemsson. 

  

   dag hefir herra Guðlaugur Jónsson, Seyðisfirði, fengið prókúruumboð fyrir 

irmað Jón G. Jónasson, Seyðisfirði, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Jón G. Jónasson. 

Guðlaugur Jónsson. 
Seyðisfirði, 26. febrúar 1938. 

Jón G. Jónasson. 

n
æ
 

  

Samkvæ mt adalf undargerd „Sildarbræðsl: in h f, Seyðisfirði“ frá 3. 

april þ. jórn s: Formaður Karl Finnbogason, varafor-    

  

narnefndarmenn Benedikt Jónasson, Gunnlaugur Jón- 

veinsson, allir til heimilis Seyðisfirði. 

Seyðisfirði, 12. apríl 1938. 
Karl Finnbogason formaður. 

  

til firmaskrárinnar, að Johan Pettersen hefir selt 

Harald Johansen sinn hlut í firma Harald Johansen, Skipa- og byggingar- 

Það tlkynnist hér me! 

  

vöruverzlun Seyðisfjarðar. Þar af leiðandi fellur niður prókúruumboð Johan 
Petiersens, einnig prókúruumboð Har ald Johansens. Johan Pettersen ber enga 

ábyrgð á skuldbindingum firmans frá deginum í dag. 

  

Harald Johansen heldur firmanu áfram með ótakmarkaðri ábyrgð og skuld- 

bindur hann firmað með undirskrift sinni: 

Harald Johansen Skipa- og byggingarvöruverzlun Seyðisfjarðar. 
Harald Johansen. 

Seyðisfirði, 20. apríl 1938. 
Harald Johansen. Johan Pettersen. 

     

  

uðmundsson, forstjóri, Seyt 

sið Síldarbræðslan h/f., Seyðisfirði, 

fyrir hlutafélagi ; þannia: 

íldarbræðslan h/f., Seyðisfirði, 

Jóhann F. Guðmundsson. 

Seyðisfirði, Í5. Júní 1938. 

F. h. Síldarbræðsltan h/f., Seyðisfirði. 
Ari Arnalds. 

  

  

        

    

Vid undirritadir, Johan Pettersen og Sverrir Sigurðsson, báðir til heimilis á 

Seyðisfirði, tilkynnum hér með til firmaskrár Sey Bisfjarðarkaupstaðar. að við 
45
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182 rekum með ótakmarkaðri ábyrgð verzlun hér í bænum, að: tllega með málningar- 
og byggingarvörur o. fl, undir firmanafninu „Verzlunin Ægir“ 

Firmað ritum við báðir saman eða annar Þannig: 
Verzlunin Air. 

Johan Pettersen, Sverrir Sigurðsson. 

Verzlunin Ægir. 

Sverrir Sigurðsson. 

Verzlunin Ægir. 

Johan Pettersen. 

Seyðisfirði, 6. september 1938. 

Sverrir Sigurðsson. Johan Pettersen. 

10. 

  

skaupstaður. 

1. Hér með tilkynnist, að hr. Jónas Guðmundsson hefir látið af framkvæmda- 
stjórastörfum við Togarafélag Neskaupstaðar h/f. frá 1. jan. 1938, og hefir ekki 
lengur prókúruumboð fyrir það. Við framkvæmdastjórastörl fum og prókúruum- 
boði hefir tekið frá sama tíma hr. Kristján Sistrvegsson, og hefir hann öll rétt- 
indi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Togarafélag Neskaupstaðar h.f. 

Kristj. Sigtrvgsgsson. 
Neskaupstað, 8. des. 1937. 

Stjórn Togarafélags Neskaupstaðar h.f. 
Sigurjón Kristjánsson. Eyþór Þórðarson. Á. A. Pálmason. 

Björn Ingvarsson. Kristj. Sigtryggsson. 

2. Hér með tilkynnist, að herra Kristján Sigtrvggsson hefir látið af framkvæmda- 
stjórastörfum fyrir Íshúsfélag Norðfirðinga frá 1. jan. 1938, og hefir ekki lens 
prókúruumboð fyrir það. Við framkvæmdastjórastörfum og prókúruumboði 

hefir tekið frá sama tíma herra forstjóri Níels Ingvarsson, og hefir hann öll 

réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Íshúsfélag Norðfirðinga 
Níels Ingvarsson. 

Neskaupstað, 6. jan. 1988. 

Stjórn Íshúsfélags Norðfirðinga 

r 
I 

  

Jón Sveinsson. Kristj. Sigtryggsson. Vigfús Guttormsson. 

ð. Hér með tilkynnist, að herra Kristján Sigtryggsson hefir látið af framkvæmda- 

stjórnarstörfum við Samvinnufélag útgerðarmanna, Í Norðfirði, frá 1. jan. 1938, 

og hefir ekki, lengur prókúruumboð fyrir það. Við framkvæmdastjórastörfum 

og prókúruumboði hefir tekið frá sama tíma herra forstjóri Níels Ingvarsson. og 

hefir hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Samvinnufélag útgerðarmanna 
Níels Ingvarsson. 

Neskaupstað, 6. jan. 1938. 

Stjórn Samvinnufélags útgerðarmanna 
Ármann Magnússon. Benedikt Benediktsson. Ásmundur Guðmundsson,
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11. Sudur-Mulasysla. 
182 

Það tilkynnist hér með til firmaskrárinnar, að á aðalfundi Kaupfélags Beru- 

þan Sar á Djúpavogi, sem haldinn var sunnudaginn 8. maí, var sú breyting gerð 

t samþy kktum félagsins, að framvegis undirrita stjórnendur félagsins 3 saman 

firma fél agsins. 

Í stjórn félagsins eru: 
Helgi Einarsson, Melrakkanesi, formaður. 

Jón Stefánsson, Djúpavogi, varaformaður. 

Þorfinnur Jóhannsson, Geithellum. 

Hjálmar Guðmundsson, Fagra-Hvannmi. 
Ingólfur Gíslason, Djúpavogi. 

Framkvæmdastjóri ritar firmað sem prókúruhafi þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Berufjarðar 

Jón Sigurðsson. 

pr. pr. Kaupfélag Berufjarðar 
Jón Sigurðsson. 

     

   

12. Vestmannaevjar. 

Samkv. tilkynningu til firmaskrárinnar er skrásett „Olíusamlag Vestmanna- 

eyja“, samlag st dlag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna. Heimili þess os 

varnarþing er í Vestmannaeyjum. Tilgangur félagsins er að afla meðlimum 

sinum allskonar olíutegunda og hafa með höndum kaup og sölu á þeim, einnig 

til utanfélagsmanna. Lög félagsins eru dagsett 21. júlí 1957 Félagsmenn seta 

orðið allir eigendur og útgerðarmenn vélbáta í Vestmannaeyjum og þeir aðrir 

þar, sem starfa með vélum og nota olíu. Stofnendur télagsins eru: Vilhjálmur 

Guðmundsson, Guðjón Hafliðason, Magnús Valtýsson, Stelán Björnsson, Jón 

Einarsson, Guðmundur s Runólfur Runólfsson, Halldór J. Einarsson, 

Vigfús Jó Sigurður imundarson, Ólafur Vigfússon, Vigfús Sigurðsson, 

Jón Gu Gunnar „ Sigfús Scheving, Hannes Hansson, Ólafur 

Auðunss Á sson, Kjartan Gudmundsson og Ástþór Matthías- 

son, allir srðarmenn til hei ilis í Vestmannaeyjum. Stofnendur og félags- 

menn, sem úÚ ngjald kr. 40.00 fyrir brúttósmálest í 

vélbátum, er | lðagsmenn greiða stofngjald eftir því sem stjórn 

ákveður. Ábyrgð íólagsmann:t takmarkast við stofn- 

if ” ”nendur skuldbinda feélagid, 

stjórn fél: igsins eru: Kjartan Gud- 

j og Olafur 

vnsson og 2. 

  

  

  
  

  

        

     

        

    

  

    
     
    

    
    
     

  

    

  

      

  

  

   

ulgerdarmadur. 

utgerdarmei 

  

x 
manna þarf ekki að 

enn, greiðist árlega 

í hfrari innle 

Vestmannaeyjum, 10. 

Oliusamlag Vestmannaeyja 

Kjartan Gudmundsson. Ástþór Matthíasson. Ólafur Auðunsson. 

Stjórn félagsins, þeir Kjartan Guðmundsson, Ástþór Matthíasson og Ólafur 

Auðunsson, tila firmað þannig: 

Olíusamlag Vestmannaeyja 

Kjartan Guðmundsson. Ástþór Matthíasson. Ólafur Auðunsson.
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182 Kjartan Guðmundsson og Ástþór Matthíasson rita firmað þannig: 
Olíusamlag Vestmannaeyja 

Kjartan Guðmundsson. Ástþór Matthíasson. 
Kjartan Guðmundsson og Ólafur Auðunsson rita firmað Þannig: 

Olíusamlag Vestmannaeyja 
Kjartan Guðmundsson. Ólafur Auðunsson. 

Ástþór Matthíasson og Ólafur Auðunsson rita firmað þannig: 
Olíusamlag Vestmann: tevja 

Ástþór M: tthíasson. Ólafur Auðunsson. 

2. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Vestmannaeyja, að ég undirritaður, Einar 
Sigurðsson, Skólaveg 1, Vestmannaeyjum, rek frystihús hér í bænum undir 
firmanafninu „Hraðfrystistöð Vestmannaeyja“, Firmað rek ég með ótakmark- 
aðri ábyrgð og rita firmað þannig: 

Hraðfrystistöð Vestmannaeyja 
Einar Sigurðsson. 

Vestmannaeyjum, 16. febrúar 1938. 

Einar Sigurðsson. 

3. Samkvæmt tilkynningu til verzlunarskrár Vestmannaeyja er skrásett 29. april 
1938 Neytendafélag Vestmann: eyja. Vestmannaeyjum. Heimili og varnarþing 
Vestmannaeyjum. Dagsetning samþykkta 27. júlí 1936 og 25. febrúar 1938. Mark- 
mið félagsins er að útvega félagsmönnum allskonar vörur, sem beztar að sæð- 
um og við sem vægustu verði, með pöntunarstarfsemi og rekstri sölubúðar eða 
sölubúða. Stjórn: Stjórnarformaður Steingrímur Benediktsson kennari, Hvít- 
ingaveg 6. Meðstjórnendur: Hjálmar Eiríksson forstjóri, Faxastíg 2. Herjólfur 
Guðjónsson verkstjóri, Einlandi. Jóhann V. Scheving, útvegsbóndi, Vilborgar- 
stöðum. Pétur Lárusson fiskimatsmaður, Búastöðum. Framkvæmdastjóri: Guð- 
laugur Gíslason, Skólavegi 21. — Firmað rita þrír stjórnarmeðlimir og fram- 
kvæmdastjóri, sem hefir þrókúru fyrir félagið. Er undirskriftum hagað þannig: 

Neytendafélag V estmannaevja 
Steingrímur Benediktsson. Hjálmar Eiríksson. Pétur Lárusson. 

eða 

Neytendafélag Vestmannaeyja 
Steingrímur Benediktsson. Herjólfur Guðjónsson. Jóhann Schevings. 

eða 
Neytendafélag Vestmannaeyja 

Hjálmar Eiríksson. Jóhann Schevings. Herjólfur Guðjónsson 
eða 

Neytendafélag Vestmannaeyja 
Pétur Lárusson. Jóhann Scheving. Herjólfur Guðjónsson. 
Prókúruhafi undirritar þannig: 

pr. pr. Neytendafélag Vestmannaeyja 

Guðlaugur Gíslason. 
Félagsmenn bera enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins. luntökugjald 

er 5 kr. sem rennur í stofnsjóð, ásamt 1% af viðskiptaveltu félagsins. Í vara- 
sjóð fer 1% af viðskiptaveltu félagsins. Félagið hefir útibú Skólaveg 21, undir 
stjórn sama framkvæmdastjóra. 

Vestmannaeyjum, 22. apríl 1938. 
Steingrímur Benediktsson. Hjálmar Eiríksson. Pétur Lárusson. 

Jóhann Scheving. Herjólfur Guðjónsson.
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á 5 182 13. Rangárvallasýsla. - 

1. Hér med tilkynnist til firmaskrår Rangårvallasyslu, ad stjorn Kaupfélags Hall- 

geirseyjar, Arnarhvoli, skipa nu eftirtaldir menn: 

Sigurþór Ólafsson, oddviti, Kollabæ, formaður. 
Séra Sveinbjörn Högnason, Breiðabólsstað, varaformaður. 

Guðjón Jónsson, bóndi, Tungu. 
Jón Gíslason, oddviti, Ey, og 

Valdimar Jónsson, bóndi, Álfhólum. 
Arnarhvoli, 13. sept. 1938. 

pr. pr. Kaupfélag Hallgeirseyjar 
Ág. Einarsson. 

14. Árnessýsla. 

1. Samkvæmt tilkynningu til samvinnufélagaskrár Árnessýslu er Samlagsbú Gnúp- 

verja í Stóru-Mástungu, Gnúpverjahreppi, hætt störfum og hefir verið strikað 

út af samvinnufélagaskrá. 

2. Á aðalfundi Samvinnufélags Stokkseyringa 1. marz þ. á. gengu úr stjórn fé- 
lagsins Helgi Sigurðsson og Nikulás Bjarnason. Var ákveðið, að stjórnin skyldi 

framvegis skipuð fimm mönnum, og hlutu kosningu Helgi Sigurðsson, Jón Þ. 
Ingimundarson, Ingimundur Jónsson og Jón Sv. Karlsson. 

Stjórnina skipa nú: Helgi Sigurðsson, Sæbóli, formaður, Sigurður Í. Gunn- 

arsson, Götu, varaformaður, Jón Þ. Ingimundarson, Sólbakka, meðstj., Ingi- 

mundur Jónsson, Strönd, meðstj., og Jón Sv. Karlsson, Skálavík, meðstj. 

15. Hafnarfjörður og Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Í. Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar í Hafnarfirði, að á félagsslitafundi h/f 
„Belgaum“, sem haldinn var í dag á skrifstofu Jes Zimsens, kaupmanns í Raykja- 

vík, var lokauppgerð fyrir félagið lögð fram og samþykkt af öllum hluthöfum 
í félaginu og félaginu þar með slitið og undirritaðri félagsstjórn, er séð hefir 

um uppgerð félagsins, falið að tilkynna þetta. 
Það skal tekið fram, að félagið hefir enga starfrækslu haft allt árið 1937. 

Samkvæmt ofanrituðu ber að afmá félagið úr firmaskránni og auglýsa fé- 
lagsslitin í Lögbirtingablaðinu. 

Reykjavík, 10. des. 1937. 
Jes Zimsen. Sveinn Sigurðsson. Hjalti Jónsson. 

2. Á tveim fundum, sem haldnir voru í samvinnufélaginu „Björg“ fimmtudaginn 
13. október 1938, var samþykkt í einu hljóði að slíta félaginu. 

Hafnarfirði, 15. okt. 1938. 
F. h. s/f. „Björg“ 

Jón Halldórsson. Jóngeir D. Eirbekk.
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182 3. Hér með tilkynnist, að ég undirrituð rek útgerð og verzlun með sjávarafurðir 

undir firmanafninu Guðmundur Þórðarson. Heimili og varnarþing er Gerðar 

í Gullbringusýslu. Ég ein ber ábyrgð á skuldbindingum firmans. 

Ég rita firmað þannig: 

Guðmundur Þórðarson. 
Ingibjörg Jónsdóttir. 

Prókúru hefir Þórður Guðmundsson, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Guðmundur Þórðarson. 

Þórður Guðmundsson. 
Gerðum, Íó. sept. 1938. 
Ingibjörg Jónsdóttir. 

183 AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, sem gerðar hafa 

verið árið 1938 

Skrás. 1938, nr. 1. 

Tilkynnt 8. janúar 1938, kl. 12 á h., af Rafbylgjuofninum, iðnrekstur, Reykjavík, 

og skrásett 29. s. m. 

  

4 A 7 

= RAE -BYLGJVUT "DEN! JINN- 
TT A 

Milli tveggja brotinna Hna stendur orðið: RAF-BYLGJU-OFNINN og út frá orð- 

int á alla vegu eru átta brotnar örvar. 

Merkið er skrásett fyrir rafmagnsofna og önnur raftæki. 

     Skrás. 1938, nr. 2. 

Tilkynnt 21. janúar 1938, kl. 3 e. h., af Stefáni Thorarensen, lyfsala, 

og skrásett 1. febrúar s. á. 

Orðið: 
þar

a 

2
 ykj: wik, 

  

Merkið er skrásett fyrir tilbúin blóm, prjónavörur allskonar, bursta, burstavörur, 

pensla, kamba, svampa, snyrtiáhöld, andlhisduft, andlitskrem, naglal: ikk, andlits- 
vötn og allskonar aðrar snyrtivörur, sápur allskonar, sápulög, lyf og allskonar lyfja- 

vörur, kemiskar vörur og allskonar kemiskar samsetningar, hjúkrunargögn, sáraum- 

búðir, plástra, sótthreinsandi efni, málma, kiítti, brons, sarn „allskonar, súkkulaði alls- 
konar, konfekt, brjóstsykur, lakkris, tóbaksvörur allskonar, lvítiduft, bökunardropa, 

eggjaduft og allskonar önnur bökunarefni, mjöltegundir llskon: ir, sykur, hunang, 
syrup, ávaxtamauk allskonar, gosdrykki, öl og aðrar drvykkjarvörur, hármeðul, ilm- 
vötn, og allskonar ilmefni, gúmmí og allskonar lím, málnin gu, fernis, umbúðir úr 

appa, saum, gleraugu allar tegundir og gerðir, olíur, benzin, kerti, paralin, reiðhjól, 

„lek, kornvörur aliskonar. garn, tvinna, kaðal, smjöri tólg, þurmjólk, sterkju, 

barnamjöl, kex, kökur, kaffibæti, te, marsipan, krvddvörur allskonar, edik, lýsi, skó- 

  

DD P 
7 
Í 
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svertu, gljávax, fægismyrsl, fægiduft, fægilög, baðlyf, serum, bréfspjöld, myndir, 183 

pappír. 

Ber að skoða orðið Ato sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 

tegundir. 

Skrás. 1988, nr. 3. 

Tilkynnt 5. febrúar 1938, kl. 10 f. h, af D. Ballantyne Brot hers & Company, 
Limited, verksmiðjurekstur, Peebles, Skotlandi, og skrásett 23. s. 

orn VIVASPORT 
Merkið er skrásett í London 28. júlí 1937, 24. flokki, fyrir dúka og efni úr ull, 

kamgarnsspunninni, eða úr hári. 

Skrás. 1938, nr. 4. 

Tilkynnt 22. febrúar 1938, kl. 11 f. h., af Caterpillar Traetor Co., verksmiðjurekst- 
ur, San Leandre, Californiu, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 19. marz s. á. 

nn CATERPILLAR 
Samkvæmt tilkynningu 12. desember 1936, er merkið skrásett í Washington 27. 

april 1937 fyrir: Dráttarvélar gerðar til notkunar við landbúnað, vegagerð, námu- 
rekstur, skógarvinnu, moldarflutning, við drátt og annað er lýtur að iðnaði og land- 

búnaði; brennslumótora, byggða til að notast sem aflgjafar fyrir sjálfknúin ökutæki, 
og sem staðbundnar eða flytjanlegar aflvélar í þarfir iðnaðar og landbúnaðar; afl- 
og handstýrðar sköfur, stéttagerðarvélar, sléttivélar, upprótunarvélar, skáhjólssköf- 
ur, lyftivinduskölur, sköfur, Bulldozers vegskera, veghefla, plóga, skurðgröfur, 
brúnaskera og skáskera, gerða til notkunar við vegagerð og viðhald vega, til færing- 
ar og flutnings á mold, snjó og svipuðum efnum, til varnar veghruni og tl annars, 

er lýtur að iðnaði og landbúnaði; uppskeruvélar, sambyggðar uppskeruvélar, korn- 

sláttuvélar, ytuhrífur, raðaleggjara og raðaupptökuvélar; þjappvélar, hluta og verk- 

færi til allrar hinnar fyrgreindu iðnaðarframleiðslu og fylgihluti hennar, varahluti 

og útbúnað til allra fyrrgreindra vörutegunda. 

Skrás. 1938, nr. 5. 

Tilkynnt 22. febrúar 1938, kl. 11 f. h., af Aktieselskabet OTA, De forenede Havre- 
og Rismöller, hafra- og hrísgrjónamyllur, Kaupmannahöfn, og skrásett 19. marz s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 17. marz 1923, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 2. 
júni s. á. fyrir: Korn, grjón, mjöl og klíði allra korntegunda, einkum úr höfrum og 
hrísgrjónum, auk þess efnablöndur, drykkjarvörur og matvörur, sem gerðar eru að 

öllu eða nokkru leyti úr þessu, niðursoðna ávexti, saftir og grænmeti, sósur og krydd- 

efni, niðursuðuefni, sótthreinsunarmeðul og snyrtimeðul, ilmvötn, áburðarefni, fern- 

is, lakk, lím, trjákvoðu, kítti, kerti, auglýsingavörur, fylgitæki grammótóna, tóbak og 

munntóbak. 
Skrásetningin er síðast endurnýjuð 2. júní 1933 
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Skrås. 1938, nr. 6. 
38, kl, 11 f. h.,, af sama, og skråsett 19, marz s. å. 

GYLDENSOL 
Samkvæmt tilkynningu 25, mai 1934, er merkid skråsett i Kaupmannahöfn 20. 

október s. á. fyrir: Afurðir skógræktar og garðyrkju, mölunarafurðir, afrakstur af 
veiðum og fiskveiðum, læknislyf, efnafræðilegar afurðir í þarfir læknavísinda og 
heilsufræði, lvffræðileg iyfjaefni og efnablöndur, plástra, sjúkraumbúðir, meðui 
til útrýmingar dýra og jurta, sótthreinsunarmeðul. rakaravörur, tilbúin blóm, fatnað, 
tæki og efni til lýsingar, hitunar, suðu, kælingar, þurkunar og loftræstingar, vatns- 
leiðslutæki, bað- og salernaáhöld, burstavörur, snyrtivörur, slökkviefni, efni til log- 
suðu, lóðning zar og tannfyllingar, þéttiefni og lokaefni, einangrun arefni, áburðar- 
efni, óeðla málma, óunna eða unna að nokkru leyti, hnifasmíðavörur, verkfæri, gler- 
húðaðar og tinhúðaðar vörur, byggingarefni til árnbrauta og vega, járnvörur, stál- 
vir, járningarvörur, blikkvörur, akkeri, festar, hertýgi, klukkur, skauta, król kapÖr, 
peningaskápa, vélgerða tilsniðna málmhluti, pressað og steypt byggingarefni, véla- 
steypuvörur, samgöngutæki til notkunar á landi, í lofti og á legi, ásamt fylgihlutum 

þeirra og hluta úr þeim, litarefni, blaðmálma, loðskinnavörur, húðir, fernis, lakk, 

trélit, límefni, efni til varðveizlu leðurs, steiningarefni og sútunarefni, bón, garn og 
þráðarvörur, bólstrunarefni, öl, vin og vínanda, óáfei nga drykki, góðmálma og málm- 
blendinga, ekta og óekta skartgripi, leonskar vörur, jólatrésskraut, gúmmí og vörur 

gerðar úr því, regnhlífar, stafi, eldsneyti, vax, tekniskar olíur og feiti, smurningsefni, 

kerti, vörur úr beini, korki, horni, skjaldböku, skelplöta, raf, merskúm, harðgúm og 

svipuðum efnum, útskorna og riðna muni, myndaranma, myndir gerðar til notkunar 

fyrir rakara og fatasala, áhöld, tæki og verkfæri gerð til notkunar fyrir lækna, um- 

búðir, gervilimi, augu og tennur, tæki til m: eli nga og ; athugana, vélahh ti, vélareimar, 

sjálfsala, búsáhöld og eldhúsáhöld, áhöld í if m og peningshúsum, í 

görðum og við landbúnað, húsgögn, spegla, ve „ hljóðfæri, næringar- 

Tilkynnt 22. febrúar 1 

Orðið: 

  

    

4 í Í 

i 

   

     

  

efni og nýlenduvörur (að undanskildu salti. súkku kakaó og osti), fóðurvörur, 

ís, pappavörur, hráefni til pappírsgerðar, spil, skilti, bókstafi, prentmyndamót, lista- 

verk, postulín, gler, kögurvefnað, bönd, bna 

föns, skotvopn, ilmvatnavörur, andiiisfegrui í 

bleikiefni, sterkju og sterkjuefnasambönd „etti, 

fægiefni og gljáunarefni, brýnsluefni, leikfóns, leikfimisáhöld og íbrótta: thöld, 
sprengiefni, flugeldavörur, steinvörur, steina, sement, kalk, jarðbi 
ingarefni, teppi, línóleum, prjónavörur, úr og úrhluti. 

andavinnu, söðlasmíðavörur, rit- 
r, ilmolíur, sápur, þvottaefni og 

eini í þvotta, efni til að afmá Þlet 

   

  

    

Skrás. 1938, nr. 7. 

Tilkynnt 22. febrúar 1938, kl. 1í f. h., af sama, og skrásett 19. marz s. á. 

Orðið: SOL 

Samkvæmt tilkynningum 30. nåvember 1932 og 16. nåvember 1935, er merkid 
skråsett i Kaupmannahåfn 11. marz 1933 og 3. október 1936 fyrir: Efnafrædilegar 
afurðir til notkunar vid ljósmyndagerð, landbúnað, garðrækt og skógrækt, áburðar- 

efni, herðingarefni og efnafræðileg efnasambönd til lóðning Á salieyi- 
vínanda, bórsýru, natron, sútunarefni, lím ii notkunar iðnað, trélit, trjá- 

kvoðu, blaðmálma, Þbleikjuefni, sóda, sápu „sóllþvottad efni til gljáunar og 
fágunar málma, gólfa, húsgagna og glers 

    

    
   

  

    n, andlitsfegrunarefni (að smyrsi-
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um undanskildum), efni til hirðingar hárs og tanna, efni sem bindur og dregur til 

sin ryk, lyffræðileg, dýralæknisfræðileg og heilsufræðileg efnasambönd, sjúkrakosts 

næringarefni, plástra, sjúkraumbúðaefni, tannfyllingarefni, mótaefni til tannlækna- 

notkunar, sótthreinsunarefni, skurðartæki, högs- og lagvopn, vísindaleg-, sjómanna- 

fræðileg- landmælinga-tæki og verkfæri, áhöld og verkfæri til ljósmyndagerðar, lif- 

andi myndagerðar, sjónfræðileg vogar, mæli, merkja, eftirlits, björgunar og kennslu- 

tæki og áhöld (að undanskildum gleraugum og sjónaukum), sjálfsala og teljara, 

grammófóna, kassavélar, reikningsvélar, vélræn tæki og áhöld til notkunar fyrir 

tannlækna og dýralækna, gervilimi, augu og tennur, vélrænar innlagningar til gufu- 

framleiðslu, suðu, frystingar, loftræstingar, þurrkunar, vatnsie og til notkunar 

í þarfir hreinlætis, innlagningar til lýsingar með gasi, olíu, steinolíu og karbid, góð- 

málma og Þlendingsmálma þeirra, pappír og pappírsvörur til umbúða (að undan- 

skildum eldspýtnaumbúðum), pappa og pappavörur, prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur, bókbandsvörur, ljósmyndaefni og ritföng, vörur til notkunar fyrir listamenn 

ritvélar og skrifstofuvörur, kennsluvörur, spil, letur og prentmyndamót, balata og 

efni, sem komið geta í þess stað, þétti og lokaefni, asbest, maríugler, leður, stafi ásamt 

hluta af þeim og fylgihluti þeirra, svipur, aktygi á hesta, náltúrusteina og tilbúna 

steina, sement, kalk, múrsteypuefni, gips og möl, rör úr leir eða sementi, vegagerðar- 

efni, jarðbik, tjöru og bitumen, flvtjanlegar byggingar, steinminnismerki, revkháfa, 

strá, reyr, víðitásar, horn, bein, fílabein, í fiskbein. skjaldböku, raf, skelplötu, mer- 

skúm, harðgúm, og efni. sem komið sela í staðinn fyrir þessar vörur, smærri bús- 

áhöld og eldhúsáhöld (að undanskildum mölunaráhöldum), svampa úr ríki náttúr- 

unnar, greiður úr horni, beini og skjaldböku. bursta, vörur fyrir burstabindara, 

áhöld til ARUN hreinsunar, stálspæni, vörur úr gleri og postulini, leirkeravörur, 

kaðla, snúrur, net, tjöld, poka, bólstrunarefni, svo sem hár, kapok, fiður, þang, knipl- 

inga og útsaumsvörur, tilbúin blóm, línoleum og kork, spil og leikföng, leikfimis- og 

íþróttavörur, jólatrésskraut, hafragrjón og aðrar kornmylluafurðir (að mjölinu und- 

anskildu), nýtt kjöt og nýjan fisk, alifugla eg vet idyr, mjólk og rjóma í unnu og 

nýju ástandi, sardínur, kaffi. hrísgr jón tapioka, sagó, brauð, kex, kökur, síróp, ger, 

lyftiduft, sinnep, pipar, edik, krydd, lifandi dýr, nýja ávexti, grænmeti, fræ, lif- 

andi plöntur og blóm, fóður handa dýrum, malt, öl, ale og porter, sosdrykki, kol- 

sýruauðugt vatn og aðra óáfenga drykki, saft og önnur efnasambönd til drykkjar- 

jarrtrjáræktar og 

        

   gerðar, vín og líköra, vindlamunnstykki. og tóbakspunga, afurðir b 

mölunarúrgangsafurðir, nytt flesk, bakaravörur, eldslökkvimeðul, verkfæri, skemmti- 

seglbáta, undir seglum og árum, reiðhjól, hlaupahjói. bifreiðar, mótorbáta, flugvélar, 

mótorhjól, leikfimi- og veiðiútbúnað, fernis, terpentínu, lakk, vörur úr ebonit, kasein, 

bakelit, nokait og öðrum þéttiafurðum úr formaldehyd. ljósmyndavörur, eftirgerða 

muni, ofin og prjónuð efni, prjónavörur, flóka, leður, vaxdúka, skófatnað, teppi, lin, 

sængurklæði, gerviblóm. 

   

    

  

  

Skrás. 1938, nr. 8. 

Tilkynnt 1. marz 1938, kl. 3 e. h. af Veiðarfæragerð Íslands, veiðarfærafram- 

leiðsla, Reykjavík, og skrásett 19. s. m. 

       
Vöru- merki. 

Grænn, ferhyrndur, ílangur flötur með svörtum gárum, sem tákna sjó. Upp úr 

sjónum koma tveir fiskar, sem bíta í sinn hvorn endann á í kaðli, sem snúinn er sam- 

an að ofan og liggur í hring á miðjum fletinum. Til beggja hliða og undir merkinu, 

16 

  

1938 

183
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183 fast upp vid flåtinn, er kadall og liggja endar hans gegnum hringinn ad nedan og 
hanga lítið eitt niður úr honum, en sitt hvoru megin við endana standa orðin: Vöru- 
merki. 

Skrás. 1938, nr. 

Tilkynnt 9. apríl 1938, kl. 12 á hád., af G. Helgason £ Melsted, umboðs- og heild- 
verzlun, Reykjavík, og skrásett 23. s. m 

  

Mynd innan í hringmyndaðri umgerð, sem í er áletrun. Umgerðinni er skipt í 
sundur á hliðunum með orðinu: TRADE MARK, þannig, að öðru megin kemur fyrri 
hluti orðsins TRADE, en nu megin MARK. Í efri hluta umgerðarinnar er áletrunin: 
ICELANDIC, en í neðri hluta: EIÐERDOWN. Innan í hringnum er mynd af æðarkollu 
og blika. Eru þau á landi fremst á myndinni. Kollan liggur í hreiðri framarlega á 
myndinni, en blikinn stendur þar skammt frá nær sjónum. Í fjarsýn er hólmi og á 
honum fuglahræða. Í sundinu milli hólmans og lands syndir kolla með 5 unga í eftir- 
dragi. Undir hringnum stendur G. H. £ M. 

Merkið er skrásett fyrir æðardún. 

Skrás. 1938, nr. 10. 

Tilkynnt 25. apríl 1938, kl. 2 e. h., af Titan Co. A/S, verksmiðjurekstur og verzlun, 

Fredrikstad, Noregi, og skrásett 5. maí s. á. 

SG KROTINX 
Samkvæmt tilkynningu 11. nóvember 1937 er merkið skrásett í Oslo 3. febrúar 

1938 fyrir: Kemisk efni til notkunar í iðnaði, ljósmyndagerð, við lækningar og lyfja- 
gerð, tilansambönd, jarðliti, teygju- og fylliefni, mál, deig úr litarefnum og efnum 
til Htargerðar, lökk, fernis, ryðvarnarefni, mál til varðveizlu, olíu, þurkefni, efni til 
þynningar og önnur efni til blöndunar í liti og mál.
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1. 183 Skrás. 1938. nr. Í 

  

Tilkynnt 25. apríl 1938, kl. 2. e. h.. af sama, og skrásett 5. maí s. á. 

Orðið: 

   

   
merkið skrásett í Oslo 15. marz 

  

   
            

    

Samkvæmt tl 11 1€1 

1958 fyrir: Kemisk efni til notk ndaserð, við lækningar og lyfja- 

iiti, tex í *fni, mál, deig úr litarefnum og efnum til 

rnis, mál til varðveizlu, olíu, burkefni, efni til þvnningar og önnur 

lili og mál (ryðvarnarefni eru undanskilin). 

Skrás. 1938, nr. 12. 

Tilkynnt 5. maí 1938,, kl. 1 e. h., af Standard Oil Company of California, iðn- 

i California, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

  

rekstur og verzlun. San F ISCO, 

skråsett 12. s. m. 

Stafirnir: 

    

Samkvæmt tilkynningu 16. 936 er merkið skrásett í Washington 15. 
{ 
1 'eiti, smurningsolíur fyrir dieselmótora. 

  

september 1936 fyrir: Smurningsol 

  

1938, nr. 

Roth Biichner G. m. b. H., iðnrekstur og Tilkynnt 5. mai 1938, kl. 1 e. h.. af 

verglun, Berlin Tempelhof, Þýzkalandi, og skrásett 14 s. m. 

   
in að ofan og vinstra megin að neðan, en hinir rauðir. Skjaldarbrúnin er grá. 

nd af rakvél er á skrá um rauðu reitina og snýr skaftið niður, en yfir rakvélinni 
ou bláu reitina rakvélarblað. Grátt band er ofan við skjöldinn og 

  

skáhalt út á 

 



1938 364 

183 lykkjast niður með báðu megin á bak við skjöldinn. Þar sem sést á ranghverfu 

bandsins, er hún Þbiá vinstra megin, en rauð hægra megin. 

Samkvæmt tilkynningu Í6. september Í Ga 

ember s. á. fyrir: Hnifavörur, 

937, er merkið skrásett í Berlin 18. des- 

rakhnífa, rakvélar, líkþornahefla, hnífablöð og 

skiptanleg blöð í rakvélar og líkþornahefla, brynsluáhöld fyrir takvélablöð, rak- 

bursta, raksápu, rakkrem, rakvatn, rakdutft og álúnsstein. 

ið I 

  

Skrås. 1938, nr. 14. 

Tilkynnt 5. mai 1938, kl. 1 e. h., af sama og skråsett 14, s. m. 

  

Svartur aflangur ferhyrningur. Grunnurinn er grár að öðru en þvi, að sneitt 

er af hornunum og þar ljósari. Á gráa grunninum er 

fjóra fleti og eru fletirnir að ofan til 

skjöldur, sem skipt er í 

liggur skáhalt um ljósari fietina, en 1 

hægri og neðan til vinstri svartir. Rakvél 

blað vfir henni skáhalt vtir á dekkri 

fletina. 

    

Samkvæmt tilkynningu 8. nóvember 1937 er merkið skrásett í Berlin 2. febrúar 

1938 fyrir: Hnífavörur, rakhnífa, rakvélar, hnifablöð og skiptanleg blöð í rakvélar. 

Skrás. 1938, nr. 15. 

Tilkynnt 24. maí 1938, kl. 3 e. h., af Knoll A.-G. Ghemisehe Fabriken, 

Ludwigshafen (Rhein). Þýzkalandi, og 

efnagerð, 

eg skrásett 24. júní s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. mai 1937 er 

1937 fyrir: Lyf, efnablöndur til lækninga 

merkið skrásett í Berlin 1. nóvember 

og í heilsuverndar, lyfjablöndur, plástra, 

efni til umbúða, efni til þess að eyða dýrum og jurtum, efni Í til bess að eyða svepp- 

um og til að hindra rolnun (sótthreinsunarefni), efni til þess að halda matvælum 

óskemmdum og varanlegum. 

Skrás. 1938, nr. 16. 

Tilkynnt 1. júní 1938, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Astra, Apotekarnes kemiska 

fabriker, verksmiðjurekstur, Södertálje, Svíþjóð, og skrásett 7. júlí s. á. 

Orðið: 
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BN tilkynning: 

ber 1 914 fyrir: Kemi 

< 
í Stokkhólmi 2. nóvem- 183 

fræðilegar efnablöndur. 

        

   

   

  

Skrá set niain nær 

  

Ota, De forenede Havre- 

ísett 15. Júlí s. á. 

Tilkynnt 
230 SET vr 
DISsmotter, 

  

; og SK 

  

tilkynningu Í. juni 19: í Kaupmannahöfn 2. 

          
    > 

landbimadar, sarðræktar og 

ðursuðuefni, 

5 veizlu viðar, 

„leikjuefni, hreinsiefni, 

fe egrunar efnablöndur, 
i æ , ravörur. Tekniskar olíur og 

fituefni,. smurningsefni, rykvarnar | og upp efni, eldsneyti og lýsingarefni. 

Lyffræðilegar i ur, sjukrakostsnæringarefni, 
plåstra, umbudaef tannlækna, såtthreinsunarefni, 

utrymingarefni plantna og dyr: og unna að nokkru, málm- 

blöndur úr þeim, akkeri, steðja, ste 1 til bygginga, 

iv einangradar raf- 

kassa, stálkúlur, 

Vinnuvélar og 
"verkfæri, útuns- 

En gg- og lagvopn. 

i í g ver kfæri, (Þ. 

fr: „Sileg vogartæki, mæli- 

i og verkfæri, sjálfsala 

færi og tæki til notk- 

hitunar, gufu- 

og til notk- 

af þeim og Ívlgihluta þeirra. 

óðmálma og málmblöndur úr 

með beim, gimsteina, úr og 
ppa ap, Javörur, prentað 

ur, ósmyndavörur, ritföng og 
vélar, skrifstofuvörur, kennsluvörur, 

tautsjúk, balala og efni, sem komið 

1arefni, asbest, glimmer og vörur 

úr því, skinn, húðir, ferðakotfort, 

ir, aktvgi, söðlasmiðavörur. Byggings- 

Sar vísi ar, vismn nafraæt legar afurðir 

skógræktar. áburðarefni, 

sútunarefni, im, målni ngu, 

þágu iðna 
        

             

  

   
     

  

   

     

       
   

    

    

   
     
    

kviefni, herðingare 

  

   

    

járnbrautarteina og adr: 

  

leiðslur og málmvir, járnsmíðamu 

skeifur, saum og skrúfur, 

vélaverkfæri, mótora. vélalengins: 

unarvélar, ungamæður. Í 

Rakvélar. Vísindaleg, 

á. m. útvarpstæki), 

tæki, merkjatæki, pró 

og grammófóna, kass 

unar fyrir lækna, tanniækna 

framleiðslu, suðu, frystingar, 

unar í þágu heilnæmis. Ökui 

Skotvopn, skotfæri, sprengj 

þeim, ásamt vörum, gerðum ú 
önnur tímamælandi tæki, blióðt 

mal, 8 

teiknivörur, límefni, lilspjóld 1 må 

spil, prentletur, myndamét. ( 

seta í þess stað, þéttiefni, loka 

gerðar úr því, leður og leðurlíkingar 

töskur, regnhlífar, sólhlífar, sóngusta 

arefni, steina, náttúrlega og tilbúna. ve 

   

      

   
    

  

   

   

    

   

  

avélar, 

  

og annað prentað mál. 

    

  ÖÐ 

„ möl, rör úr leir eða sementi, 

  

        
hik, asfalt, flvtjanlegar byggingar, reyl . spegla, myndaramma, vörur 

úr tré, korki, strái, reyr, á hormi, beini, i fiskbeini, skjaldbökuskel, 

rati, skelplötu, merskum, i ke í stað þessara vara. Bús-    
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og eldhúsáhöld, flutningahylki, greiður, svampa, bursta, burstabindaramuni, áhöld, 
stálspæni, vörur úr gleri, postulín og leirsmiðavörur. K: iðla, snúrur, net, tjöld, sól- 

tjöld, seglábreiður, segl, poka, bólstrunarefni, hráefni tl vefjariðnaðar. Garn, þráð, 

ofin efni, lök, dúka, prjónavörur. Fatnað, kniplinga, ísaum, bönd, leggingabönd, 

hnappa, smellur, krókapör, nálar, teppi, mottur, linoleum og önnur efni til sólf- 

klæðningar, veggfóðrunarefni. Leikfimi- og íþróttavörur, jólatrésskraut, kjöt, fisk, 

alifugla og veiðidýr, kjötkratt, niðursoðna, þurrkaða soðna ávexti og grænmeti, 

ávaxtahlaup, ávaxtamauk, egs, aðrar mjólkurbúsafurðir, smjörlíki, ætar olíur og 

fituefni, niðursuðuvörur, súrt grænmeti, kaffi, te, kakao, súkkulaði, sykur, hrís- 

grjón, tapioca, sago, kaffibæti, mjöl, grjón, kornafurðir, bakaravörur og kökubúðar- 
varnings, ískrem, hunang, siróp, ger, bökunarduft, búðingsduft og kremduft. edik, 

sósur, krydd, is. Afurðir landbúnaðar, garðræktar og skógræktar og sáðkorn, lifandi 

dýr, fræ, lifandi plöntur og blóm, fóðurefni, malt, drykkjarvörur, saftir og aðrar 

efnablöndur til drykkjagerðar, vín, vínanda og líköra. Óunnið og unnið tóbak. Vörur 

fyrir reykingamenn, sldspýtur. 

  

    

  

    

Skrás. 1938, nr. 18. 

Tilkynnt 22. febrúar 1938, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 15. júlí s. á. 

ið SOLGRYN 
Samkvæmt tilkynningu 8. ágúst 1932 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

27. ágúst 1932 fyrir: 

Efnafræðilegar afurðir í þágu iðnaðar, vísinda, landbúnaðar, garðræktar og 
skógræktar, áburðarefm, slökkviefni, herðingarefni, efnafræðileg niðursuðuefni, 

sútunarefni, lím, málningu, fernis, lakk, efni tl varnar riði og til varðveizlu viðar, 

litarefni, bæs, trjákvoðu, blaðmálma og málmduft. Þvotia- og bleikjuefni, hreinsiefni, 

sljáunarefni, fægiefni og brýnsluefni. Sápur, ihmvötn, 1lmolíur, fegrunar efnablöndur, 
efni til hirðingar húðarinnar, ! 

  

  hársins og tannanna. Rakaravörur. Tekniskar okur og 

fituefni, smurningsefni, rykvarnarefni og uppsuguefni, eldsneyti og lysingarefni. 

Lytffræðilegar og dýralæknisfræðilegar elnablöndur,  sjúkrakostsnæringarefni, 

plástra, umbúðaefni, tannf ylliefni, nólunarel fni fyrir tannlækna, sótthreinsunarefni, 

útrýmingarefni plantna og dýra. a málma óunna og unna að nokkru, málm- 
blöndur úr þeim, akkeri, steðja, kur, valsaða og steypta muni til bygginga, 

járnbrautarteina og aðra muni úr málmi tl járnbrautar, keðjur, einangraðar raf- 

leiðslur og málmvír, járnsmíðamuni, málmpipur, peningaskápa og kassa, stálkúlur, 

skeifur, saum og skrúfur, vörur úr ódýrum málmum, málmgrýti. Vinnuvélar og 

vélaverkfæri, mótora, vélatens gingar, írifhjól, stór landbúnaðarverkfæri, utung- 

unarvélar, ungamæður. Handverkfæri, rr sattla, skeiðar, högg- og lagvopn. 

      

akvélar. Vísindaleg, sjófræði andmælinga- og rafteknisk áhöld og verkfæri, (þ. Rakvélar. Vísindaleg, sjófræðileg lan ing í fteknisk áhöld kf ( 

á. m. útvarpstæki), ljósmyndatæki, k vikmyndatæki, sjónfræðileg vogartæki, mæli- 

  

tæki, merkjatæki, prófunartæki, björgunartæki og konnslul æki og verkfæri, sjálfsala 

og grammófóna, kassavélar, reikningsvélar, slökkvitæki. Verkfæri og tæki til notk- 
unar fyrir lækna, tannlækna og dýralækna. innlaginkar til ljó hitunar, gufu- 

framleiðslu, suðu, frystingar, loftræstingar, þurrkunar og valnsleiðslu og til notk- 

unar í þágu heilnæmis. Ökutæki, samgöngutæki, hluta af þeim og fylgihluta þeirra. 

Skotvopn, skotfæri, sprengjuefni, flugeldamuni, sóðmálma og málmblöndur úr 

þeim, ásamt vörum, gerðum úr þeim eða málhúðuðum með þeim, gimsteina, úr og 

önnur tímamælandi tæki, hljóðfæri. Pappír, pappirsvörur, pappa, pappavörur, prentað 

mál, bækur og annað prentað mál. Bókbindaravörur, ljósmyndavörur, ritföng og 
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teiknivörur, límefni. litspjöld málarakústa, ritvélar, skrifstofuvörur, kennsluvörur, 183 

„ prentletur, myndamót. Guttaperka, gúmmí, kautsjúk, balata og efni, sem komið 

  

Sp il I 
geta í þess stað, petti efni, lokaefni og einangrunarefni, asbest, glimmer og vörur 

serðar úr því, leður og leðurlíkingar og vörur úr því, skinn, húðir, ferðakotfort, 

  

ngustafi, svipur, aktýgi, söðlasmiðavörur. Bygging- 

a, vegaserðarefni, gips, möl, rör úr leir eða sementi, Sa 
   
   

töskur, regnhlifar, sélhlifar, 

arefni, steina, náttúrlega ot 

bik, asfalt, flytjanlegar byggingar, reykháfa, húsgögn, spegla, myndaramma, vörur 

úr tré, korki, ii, reyr, víðitágum, horni, beini, fílabeini, fiskbeini, skjaldbökuskel, 

rafi, skelplötu, merskum, celluloid og efni, sem komið geta í stað þessara vara. Bús- 

og eldhúsáhöld. flutningahylki, greiður, svampa, bursta, burstabindaramuni, áhöld, 

stálspæni, vörur úr gleri, postulin og leirsmíðavörur. Kaðla, snúrur, net, tjöld, sól- 

tjöld, seglábreiður, segl, poka, bólstrunarefni, hráefni til vefjariðnaðar. Garn. þráð, 

ofin efni, lök, dúka, prjónavörur. Fatnað, kniplinga, Ísaum, bönd, leggingabönd, 

hnappa, smellur, krókapör, nálar, DD, me ottur, linoleum og önnur efni til gólt- 

klæðningar, veg: ýðrunarefni. Leik un og Íþróttavörur, jólatrésskraut, kjöt, fisk, 

alifugla og veiðidýr, kjötkraft, niðurseðna, þuri 'kaða soðna ávexti og grænmeti, 

ávaxtahlaup, áv axtamauk, egg, aðrar mjólk u rbusafi irdir, smjårliki, ætar oliur og 

fituefni. niðursuðuvörur, súrt grænmeti, kaffi, te, kakao, súkkulaði, sykur, hrís- 

grjón, tapioea, sago, kaffibæti, mjöl, grjón, kornafurðir. bakaravörur og kökubúðar- 

varning, ískrem, hunang, siróp, ger, bökunarduft, búðingsduft og kremduft. edik, 

sósur, krydd, ís. Afurðir landbúnaðar, ktar og skógræktar og sáðkorn, lifandi 

dýr, fræ, lifandi plöntur og blóm, fóðurefni, malt, drykkjarvörur, saftir og aðrar 

efnablöndur til drykkjagerðar, vín, vínanda og líkóra. Óunnið og unnið tóbak. Vörur 

á
 

   

    

    

    

  

SaT oOo 

  

       

  

fyrir reykingamenn, eldspytur. 

Skrás. 1938, nr. 19. 

Tilkynnt 22. nóvember 1937, kl. 10 f. h. af Vacuum Oil Company A/S, verk- 

smiðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, og skrásett 2. ágúst 1938. 

  

Innan umgerðar er mynd af flugvél í frumdráttum og stendur undir henni 

orðið: INTAVA. 
Samkvæmt tilkynningu 13. oktbr. 1937 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

30. oktbr. 1937 fyrir: Smurningsolíu, smurningsfeiti og mótoreldsneyti. 

Skrás. 1938, nr. 20. 

Tilkynnt 17. júlí 1938, kl. 10 f. h., af John Haig & Co., Limited, vinframleiðsla, 

Markinch, Skotlandi, og skrásett 2. ágúst s. á,
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          Le mn ra EM donerer ne Á   

  

Ferstrendur einkennismiði, sem skipt er í fimm teiti. Í fremsta reit tl vinstri, 
sem skipt er með skástrikum í þrennt, er 
þá flöskumynd og neðst mynd af knatfleil 
orðin: HAIG'S DIMPLE. Í þriðja reit 
undir er mynd af manni með glas í 

mannsmyndin og orðið Whisky eru innan 

HAIGS DIMPLE. Í fimmta reitnum, sein 

mynd af ríðandi mönnum, þá flösku 

Merkið er skrásett í London 15. 

       

    

   

   

af tveimur knatileiksmönnum, 

á hestum. Í næsta reit standa 

tendur orðið: Haig's en þar 
inni orðið: Whisky. Hálf 

vreitnum standa orðin: 

ríkum í þrennt, er efst 

“ knattleiksmanni. 

skozkt whisky. 

  

    

  

1938, nr. 21 

Brothers, Port Sunlight, Limited, 
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Einkennismiði. ætlaður til umbúða. Efst á honum er ferstrend umgerð, en þar 183 

fyrir neðan eru orðin: LUX TOLLET SOAP, svo og blómatáknmyndir. Orðið Lux 

stendur einnig út af fyrir sig á fjórum stöðum á miðanum. 

Merkið er skrásett í London 92. febrúar 1937, 48. flokki, fyrir ilmandi handsápu. 

Skrás. 1938, nr. 22. 

Tilkynnt 7. okt. 1938, kl. 12 á h. af Þórði Sveinssyni € Co., h.f. kaupsýsla, 1 á 

Reykjavík, og skrásett 7. s. m. J > 

  

Ferhyrningur myndadur af skástrikum, sem skera hvert annað, bogskorinn 

inn á hornum og hliðum. Mynd af uglu í skrautumgerð er í miðjum ferhyrningn- 

um, en undir skrautumgerðinni um uglumyndins standa á aflöngum fleti orðin: 

PLAYING CARDS. 
Merkið er skrásett fyrir spil af öllum tegundum og serðum. 

     

   

        

  

Tilkynnt 7. okt. 1938, kl. ö A. Kristjánssyni, verzlun, Súg- 

andafirði, og skrásett 17. s. m. 

Á myndinni vinstra megin 

er flattur fiskur oddveifu í öldugansi. tas 

Merkið er 

nr. 24. 

af Vilborgu Ámundadóttur, sayrtivörugerð, 

  

Tilkynnt 15. okt. 1938, kl. 

Reykjavík, og skrásett 17. s. m. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir allskonar snyrti- og hreinlætisvörur. 

va
 

s
g
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183 Skrås. 1938, nr. 25. 
1 Tilkynnt 11. nóv. 1938, kl. 3 e. h. af Carl D. Tulinius £ Co. h.., tryggingar- 

félag, Reykjavík, og skrásett 15. s. m. 

  

Mynd af innsigli á tveim tvíþættum þráðum og stendur á því orðið: Carlos 
með skrifletti. 

    

   

Tilkynnt 12. nóv. 1938, kl. 10 

Orðið: 
Í5, s. m. 

dukkur. olíur, benzin, kerti, parafín, reið- 
Ö ápur og aðrar hreinlætis- 

allskonar. garn, tvinna, kaða!, í ki 

fibæti, te, íipan, kryddvörur 

i brjóstsykur, 

inarvörur, snyrtivörur 

aðrar drykkjarvör. 

Merkið er skrásetti fyrir 
hjól, blek, prjónavörur allskon: 
vörur, leikföng, Byggingarefni, 

tólg, þurmjólk, terkju, kex, 
kemiskar vörur allsk. onar, súkkul: 

aðrar sælgætisvörur, tóbaksvörur 

sykur, hunang, syrup, ávaxtan 

lyfjavörur allskonar, bréfspjöld, myndir og ps 

ir allskonar, 
       

  

     

       
      
so ud 

r, gosdrykki, öl 

  

Tilkynnt 22. nóv. 1938, kl. 11 f, h. af Vacuum Oil Company A/S, verzlun, 
Kaupmannahöfn, og skrásett 3. Á 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. marz 19 
marz 1937 fyrir; Allar tegundir olíu, feit 
smurnings, lýsingar og hitunar og eldsneytis, svo og 
efni, sem notuð eru til vélknúningar 

  

Kaupmannahöfn 13. 

sem notuð eru til 

sasolin og lík 

     

    

,„ af sama, og skrásett 3. desember s, á. 

Skrás. 1938, nr. 28. 
Tilkynnt 22. nóv. 1938, ki. 11 f. h 

Orðið: 

" FREESONE 
Samkvæmt tilkynningu 10. september 1938, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 15. október 1838 fyrir: Kælisvökva,
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Skrås. 1938, nr. 29. 183 

Tilkynnt 26. nóvember 1938, kl. 11 f. h., af Sören Sörenson. Mánagötu 9, Reykja- 
vik, og skrásett 27. desember s. á. 

Orðið: 

Trichosan-S 
Merkið er skrásett fyrir hárvatn og ber að skoða það sem sérstaklega tilbúið 

heiti fyrir þessa vörutegund. 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóv. 1903, um vörumerki, hafa eftirgreind 

merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1918, nr. 2. 
Thomas Beas £ Sons, Limited. London, Englandi, frá 1. júni. 

Skrás. 1918, nr. 3. 

The American Tobacco Co., New York, N.-Am., frá 4. júní. 

Skrás. 1928, nr. 1. 

H.f. Kveldúlfur, Reykjavík, frá 27. janúar. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1928, nr. 3. 

Sami, frá s. d. 

Skrás, 1928, nr. 4. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1928, nr. 

0. Mustad £ Sön, Oslo, Noregi, frá 17. marz. 

Skrás. 1928, nr. 10. 

Lambert Pharmacol Company, Wilmington í Delaware, N.-Am. frá 29. mat. 

Skrás. 1928, nr. 11. 

British Petroleum Company, Limited, London FE. GC. 2, Englandi, frá 12. júni. 

Skrás. 1928, nr. 14. 

I. G. Farbenindustrie Aktiengeseilsechaft, Frankfurt am Main, Þýzkalandi, frá 

17. ágúst. 

Skrás. 1928, nr. 15. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1928, nr. 16. 

Sinalco Aktiengesellsehaft, Detruold, Þýzkalandi, frá 1 Í { ágúst.
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183 Skrás. 1928, nr. 17. 
Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, Kaupmannahöfn, 

frå 4. september. 

Skrås. 1928, nr. 18. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1928, nr. 19. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1928, nr. 20. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1928, nr. 21. 
Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft, Bremen, Þýzkalandi, frá 19. október. 

Skrás. 1928, nr. 23. 
Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, Kaupmannahöfn, 

frá 26. október. 

Ennfremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 19. gr. 
sömu laga: 

Skrás. 1908, nr. 1. 
Det Danske-Petroleum-Aktieselskab, Kaupmannahöfn, frá 14. desember. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1918, nr. 1. 

A./S. Tagpapfabriken Dortheasminde, forhen Jul. Zacharias & Co., Filal af 
A./S. Jens Villadsens Fabriker, Horsens, Danmörku, frá 19. febrúar. 

Skrás. 1928, nr. 5. 
Fisadeo Limited, London, Englandi, frá 7. febrúar. 

Skrás. 1928, nr. 6. 
American Hair Felt Co., Chicago, Miinois, N.-Am., frá 25. febrúar, 

Skrás. 1928, nr. 8. 

Aage Weihe, P. Christiansen Eftf., Kaupmannahöfn, frá 22. marz. 

Skrás. 1928, nr. 9. 
Henning Orla Bruhn, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 15. maí. 

Skrás. 1928, nr. 13. 
Graham-Paige Motors Corporation, Detroit, Michigan, N.-Am., frá 4. júlí. 

Skrás. 1928, nr. 22. 
O. Ellingsen, Reykjavík, frá 19. október. 

Skrás. 1928, nr. 24. 
Moutgomerie £ Company Limited, Glasgow, Englandi, frá 30. október.
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Skrás. 1928, nr. 25. 
Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Englandi, frá 24. nóvember. 

Skrás. 1928, nr. 26. 

Standard Oil Company of New York, Wilmington, Delaware, N.-Am., frá 

28. nóvember. 

krás. 1936, nr. 35. Uu
“ 

H.f. Máninn, Reykjavík, frá 5. desember. Skrásetningin hefir verið afmáð fyrir 

allskonar sápur, allskonar þvottaduft og ræstiduft, en gildir að öðru leyti. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 

31. desember 1938. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

desember 1937 var Karl læknir Guðmundsson allramildilegast skipaður hér- 

aðslæknir í Dalahéraði frá 1. janúar 1939 að telja. 

3. janúar var Jóhanni lækni Þorkelssyni allramildilegast veitt héraðslæknisem- 

bættið í Akureyrarhéraði frá 1. s. m. að telja. 

  

Frá 15. janúar hefir Jón Guðmundsson aðalendurskoðandi verið settur skrif- 

stofustjóri í fjármálaráðuneytinu. 

29. janúar hefir yfirfasteignamatsnefnd verið skipuð þannig frá 1. janúar þ. á. að 

telja: Bjarni Ásgeirsson alþm., Reykjum, formaður nefndarinnar, Páll Zóphóniasson 

alþm., Reykjavík, og Hannes Pálsson bóndi, Undirfelli í Vatnsdal. 

17. febrúar var héraðslæknirinn á Hesteyri, Sæbjörn Magnússon, allramildi- 

lesast skipaður Þéraðslæknir í Ólafsvíkurhéraði frá 1. júní n. k. að telja 

  17. marz var settur sóknarprestur í Skeggjastaðaprestakatli, séra Hólmgrímur 

Jósefsson, skipaður sóknarprestur í nefndu pr 

  

18. marz var settur skólastjóri, Oddur A. Sigurjónsson, skipaður skólastjóri við 

sasnfræðaskólann í Neskaupstað frá 1. s. m. að telja. 

   
       

  

júkrasamlög: Jón Baldursson 

g , Neskaupstaðzr. r, Emil Jónasson símrilari 
    

     yrir sjúkrasam- 

Þorsteinsson, fyrir sjúkrasamlag Akureyrar, Ólafur Þ. 

júkrasamlag ifnarfjarðar, Guðmundur Kristjánsson, 

fyrir sjúkrasamlag Ísafjarðar, Sveinbjörn Högnason alþm. fyrir sjúkrasamlag Fljóts- 

ISi jarðar, < 

íristjánsson kennari, 

  

ir, 

      

Ss. d. var Erlendur Vilhjálmsson skipaður fulltrúi í Tryggingarstofnun ríkis- 

ins frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Björn Jónatansson skipaður húsvörður við Rannsóknarstofnun Há- 

skólans frá 1. april þ. á. að telja. 

1938
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20. marz veitti Hans håtign konungurinn atvinnumålarådherra Haraldi Gud- 
mundssyni lausn frå rådherraembættum. 

S. d. fól Hans hátign konungurinn Hermanni Jónassyni forsætisráðherra að fara 
fyrst í stað einnig með embættisstörf þau. er fráfarandi ráðherra, Haraldur Guð- 
mundsson, hafði segnt samkvæmt konungsúrskurði 4. ágúst 1934. 

2. april skipaði Hans hátign konungurinn Skúla Guðmundsson kaupfélagsstjóra, 
til að vera atvinnu- og samgöngumálaráðherra í ráðuneyti Íslands. 

7. april var Haraldur Guðmundsson fyrrv. ráðherra, skipaður forstjóri trygging- 
arstofnunar ríkisins frá 1. s. m. að telja. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir formenn stjórna sjúkrasamlaga: Ástþór 
Matthíasson lögfræðingur, formaður stjórnar sjúkrasamlags Vestmannaeyja, Hannes 
Jónasson bóksali, formaður stjórnar sjúkrasamlags Siglufjarðar, og Þórhallur Sæ- 
mundsson lögreglustjóri, formaður stjórnar sjúkrasamlags Akraness. 

8. apríl var settum sýslumanni, Birni Fr. Björnssyni, allramildilegast veitt sýslu- 
mannsembættið í Rangárvallasýslu. 

Frá 1. maí hefir Valtýr læknir Valtýsson allramildilegast verið skipaður héraðs- 

læknir í Hróarstunguhéraði. 

11. maí var Daníel Daníelsson allramildilegast skipaður héraðslæknir í Hesteyrar- 
héraði frá 1. júní n. k. að telja. 

10. júní var frú Estrid Falberg Brekkan löggilt til þess að vera skjalaþýðandi 

úr og á sænsku. 

11. júní var Stefán Þorvarðsson fulltrúi allramildilegast skipaður skrifstofustjóri 
í utanríkismáladeild Stjórnarráðs Íslands frá 1. júní þ. á. að telja. 

14. júní var Þórarinn Þórarinsson, kennari við alþýðuskólann á Eiðum, skipaður 

skólastjóri við sama skóla frá 1. okt. n. k. að telja. 

S. d. var Jakob Kristinssyni skólastjóra á Eiðum, veitt lausn frá embætti frá 1. 
okt. n. k. að telja. 

8. júlí var séra Þorsteinn Björnsson skipaður sóknarprestur í Árnesprestakalli 
í Strandaprófastsdæmi. 

S. d. var settur prestur í Kirkjubæjarklaustursprestakalli í Vestur-Skaftafells- 
prófastsdæmi, séra Gísli Brynjólfsson, skipaður sóknarprestur í téðu prestakalli. 

14. júlí var Magnús V. Magnússon lögfræðingur skipaður fulltrúi í utanríkis- 

máladeild Stjórnarráðs Íslands frá 1. júlí þ. á. að telja. 

Cand. mag. Ágúst Sigurðsson, Reykjavík, hefir fengið löggildingu Stjórnarráðs- 
ins sem dómtúlkur og skjalaþýðandi við þýðingar úr og á dönsku. 

7. ágúst var sýslumanni í Strandasýslu, Halldóri Kr. Júlíussyni, allramildilegast 

veitt lausn frá embætti frá 1. júlí þ. á. að telja.
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13. ágúst var biskupinum yfir Íslandi, dr. theol. Jóni Helgasyni, allramildilegast 

veitt lausn í náð frá embætti frá 31. desember n. k. að telja. 

14. ágúst var Þorbirni Þórðarsyni, héraðslækni í Bildudalshéraði, allramildileg- 
ast veitt lausn frá embættinu frá 1. september n. k. að telja. 

Vegna utanlarar forsætisráðherra Hermanns Jónassonar hefir Hans hátign kon- 

ungurinn falið fjármálaráðherra Eysteini Jónssyni að fara með forsætisráðherrastörf 

Hermanns Jónassonar eftir því sem þörf kynni að gerast, og jafnframt falið sama 

ráðherra að gegna öðrum embættisstörfum forsætisráðherra meðan hann er fjar- 

verandi. 

9. september var Pétur Finnbogason skipaður skólastjóri í Glerárþorpi frá 1. sept. I í J 
n. k. ad telja. 

24. september var professor Sigurdur Magnusson leystur frå starfi sinu sem yfir- 

læknir við heilsuhælið á Vífilsstöðum frá 1. janúar 1939 að telja. 

30. september var cand. med. € chir. Snorri Ólafsson settur héraðslæknir í Fá- 
skrúðstjarðarhéraði frá 1. okt. n. k. að telja. 

„ 9. október var Baldri Johnsen lækni allramildilegast veitt héraðslæknisembættið 

í Ögurhéraði frá 1. okt. að telja. 

18. október var Jónasi Kristjánssyni, héraðslækni í Sauðárkrókshéraði, allra- 

nildilegast veitt lausn frá embætti frá 31. desember þ. á. að telja. 

24. nóvember var Kjartan Sveinsson skipaður skjalavörður við Þjóðskjalasafnið 

frá 1. desember n. k. að telja. 

29. nóvember var prófastur séra Sigurgeir Sigurðsson allramildilegast skipaður 

biskup yfir Íslandi frá Í. janúar n. á. að telja. 

Efttirgreindir menn hafa verið löggillir endurskoðendur: Árni Björnsson hagfræð- 
ingur, Reykjavík, Sigurður Jónsson endurskoðari, Reykjavík, Arelius Ólafsson endur- 

skoðari, Reykjavík, Jón Guðmundsson endurskoðari, Nýjabæ, Seltjarnarnesi. 

6. desember var Helgi Ingvarsson læknir skipaður yfirlæknir við heilsuhælið á 

Vífilsstöðum frá 1. jan. 1939 að telja. 

9. desember var Snorri læknir Ólafsson allramildilegast skipaður héraðslæknir 
í Fáskrúðsfjarðarhéraði. 

13. desember var Ágúst Elíasson, Bolungavík, settur til þess að vera yfirfiski- 
matsmaður á Ísafirði frá 1. janúar 1939. 

1938
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Hans Hátign konungurinn hefir allramildilegast sæmt þá heiðursmerki Fálka- 

orðunnar, sem taldir eru hér á eftir: 

Stórkross: 

11. maí. Fyrrv. sendiherra Preben Ferdinand greifi Ahlefeldt-Laurvis. 

IS. okt. Sendiherra Þjóðverja í Kaupmannahöfn, Cecil von Renthe-Fink. 

1. des. Biskup dr. theol. Jón Helgason, Reykjavík. 

Stórriddarakross með stjörnu: 

3. febr. Generalmajor J. D. Stemann, Kaupmannahöfn. 

S. d. Forlagsboghandler, dr. Ejnar Johannes Munksgaard, Kaupmannahöfn. 
S. d. Aðalræðismaður, dr. phil EK. Krúger, Kaupmannahöfn. 

6. apríl. Reichssportfúhrer Hans von Tschammer und Osten. 

11. maí. Sendisveitarráð, aðalsendiræðism. Christian Michael Bottböll, London. 

10. júní. Leikarinn Poul Hagen Reumert, Kaupmannahöfn. 

11. júní. Forstjóri í kirkjumálaráðuneytinu danska Valdemar Kragh Holböl. 

20. sept. Bankastjóri í Handelsbanken KE. L. ÞP. von Kaufmann, Kaupmannahöfn. 

18. okt. Fyrrv. leikhússtj. Dep. chef. í Statsministeriet Carl Andreas Möller. 

1. des. Framkvæmdarstjóri K. F. U. M. í Reykjavík síra Friðrik Friðriksson. 

S. d. Bankastjóri Poul Engholt, Kaupmannahöfn. 

S. d. Bankastjóri Lars Gundersen Grönvold, London. 

Stórriddarakross: 

3. febr. Oberstlöjtnant Laurits Bruhn, Kaupmannahöfn. 

S. d. Framkvæmdarstjóri Alf Ussing, Kaupmannahöfn. 

S. d. Framkvæmdarstjóri Kristian Kirk, Árósum. 

10. júní. Leikkonan Ánna Borg Reumert, Kaupmannahöfn. 
11. júní. Kommandörkaptajn Holger Eigil Foss, Kaupmannahöfn. 

S. d. Yfirréttarmálaflutningsmaður C. A. P. Torp, Kaupmannahöfn. 

S. d. Forstjóri einkaleyfis og vörumerkjamálanna N. J. Ehrenreich-Hansen, Kbh. 

S. d. Aðalræðismaður Dana i Wien Julius Meinl. 
0. sept. Forstj. sjúkrasjóðsmálanna dönsku L. P. Borberg, Kaupmannahöfn. 

. d. Forstj. sjókortasafnsins danska, Kommandörkaptajn P. C. S. Jensen, Kbh. 

„ d. Komponistinn P. Jörgensen Gram, Kaupmannahöfn. 

d. Aðalkonsúll Danmerkur í Amsterdam, dr. juris Ívo Möller. 

„ okt. Prófessor dr. phil. Ernst Ludwig Oskar Hentschel, Hamborg. 

„d. Konsúll Þjóðverja í Reykjavík, dr. Gúnther Adolf Friedrich Timmermann. 

des. Yfirlæknir á Vífilsstaðahæli, prófessor Sigurður Magnússon. 

. d. Bankastjóri Helgi Guðmundsson, Reykjavík. 

d. Fyrrv. kaupmaður og útgerðarmaður Konráð Hjálmarsson, Neskaupstað. 

„ d. Prentsmiðjueigandi Oddur Björnsson, Akureyri. 

Lo
 

o
o
 

Riddarakross: 

Sv
) febr. Deildarstjóri Poul Morton Tott, Kaupmannahöfn. 

„d. Fulltrúi í utanríkismálaráðuneytinu danska Aage Gregersen, Kaupmannah. 

„ d. Kaptajn Harry Robert Mogens Herschend, Kauppmannahöfn. 

„ apríl. Löggiltur endurskoðandi J. P. Strobel, Kaupmannahöfn. m
u
m
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. d. Referent Ernst Edmund Zuchner, Propagandaministerium, Berlin. 
d. Schriftleiter Lutz Koch, Zithan, Sachsen. 

. d. Skipamidlari Ernst Breyer-Eimbcke, Hamborg. 

24. apríl. Prófessor í germ. fræðum við hásk. í Melbourne Augustin Lodewyck. 

11. júní. Skrifstofustjóri í fjármálaráðunevtinu danske Erik Harboe, Kaupm.h. 

S. d. Sölöjtnant af fyrstu gráðu Sven Björn Grönbeck, Kaupmannahöfn. 

20. sept. Rapporteur í pólska verzlunarmálaráðuneytinu Leonard Pollheim. 
18. okt. Skrifstofustj. í innanríkismálaráðuneytinu danska, E. F. G. Schau, Kh. 
S. d. Konunglegur Kapelmusikus Sv. Chr. Felumb, Kaupmannahöfn. 

„ des. Kaupmaður Ágúst Þórarinsson, Stykkishólmi. 

d. Yfirfiskimatsmaður Árni Gíslason, Ísafirði. 

d. Forseti Íþróttasambands Íslands Benedikt G. Waage, Reykjavík. 

d. Fyrrv. útibússtjóri cand. juris Bjarni Jónsson, Reykjavík. 
d. Ræðismaður Carl Olsen, Reykjavík. 

d. Fyrrv. sjálfseignarbóndi Eggert Finnsson, Meðalfelli í Kjós. 
d. Yfirvélstjóri Guðbjartur Guðbjartsson, Reykjavík. 

d. Kaupkona Halldóra Ólafs, Reykjavík. 
d. Síra Haukur Gíslason, Kaupmannahöfn. 

d. Fyrrv. formaður Sláturfél. Suðurlands Hannes Thorarensen, Reykjavík. 

d. Kaupmaður Jóhann J. Eyfirðingur, Ísafirði. 

d. Aðalbókari Jón Maríasson, Reykjavík. 

d. Kaupmaður Julius Schopka, Reykjavík. 

d. Framkvæmdarstjóri Óli Vilhjálmsson, Kaupmannahöfn. 

d. Skipstjóri Sighvatur Bjarnason, Vestmannaeyjum. 

d. Lektor Sigurður Sigtryggsson, Kaupmannahöfn. 

d. Sparisjóðsgjaldkeri Sigurgeir Gíslason, Hafnarfirði. 

d. Sjálfseignarbóndi Stefán Jónsson, Munkaþverá. 

d. Sendiráðsritari Tryggvi Sveinbjörnsson, Kaupmannahöfn. 

d. Hafnarstjóri Þórarinn Kristjánsson, Reykjavík. 

d. Héraðslæknir Þórður Edilonsson, Hafnarfirði. 

d. Lyfsali Þorsteinn Scheving Thorsteinsson, Reykjavík. 

d. Ljósmóðir Þuríður Bárðardóttir, Reykjavík. 

d. Framkvæmdarstj. „Svenska Amerika Linien“ G. Hilmer Lundbecj junr., 
New-York. 

d. Starfsmaður „Kocperativa Forbundet“ Sem Erlandsson, Gautaborg. 

d. Bókavörður, dr. phil. Olaf Klose, Kiel. 
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KONSULAR 

Vilhjálmi Þór kaupfélagsstjóra, Akureyri, hefir samkvæmt eigin ósk, verið 
veitt lausn frá vísikonsúlsstörfum á Akureyri sem finskum konsúl. 

Þann Í. marz var Vilhjálmur Þór kaupfélagsstjóri viðurkenndur sænskur vísi- 

konsúll á Akureyri. 

Júlíus Schopka kaupmaður hefir látið af störfum sem austurrískur konsúll á 

Íslandi og skjalasafn konsúlatsins jafnframt verið afhent þvzka konsúlatinu hér í 

Reykjavik. 

bann 19. mai var herra Henri Jean Francois Voillery vidurkenndur franskur 

konsúll á Íslandi, með búsetu i Reykjavik. 
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HEIÐURSGJAFIR 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Christians konungs IX. árið 1937 hefir atvinnu- og sam- 

söngumálaráðuneytið veitt þeim Guðmundi Jónssyni, Hvítárbakka í Borgarfirði, og 

Lúðvík R. Kemp, Hlugastöðum í Skefilsstaðahreppi, 175 króna heiðursgjöf hvorum, 

og af vöxtum sama sjóðs árið 1938 þeim Hákoni Finnssyni, Borgum í Austur-Skafta- 

fellssýslu, og Halldóri Þórðarsyni, Kjalvararstöðum í Borgarfirði, 175 króna heiðurs- 

sjöf hvorum, öllum fyrir framúrskarandi dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru 

því, sem að búnaði lýtur. 

STYRKVEITINGAR 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Frederiks konungs VIII. árið 1938 hefir atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið veitt fyrrverandi búnaðarmálastjóra Sigurði Sigurðssyni 
300 króna styrk, og bónda Ingvari Grímssyni, Laugardalshólum, Laugardalshreppi, 

200 króna styrk, til trjáræktar. 
Úr styrktarsjóði Þórarins Tuliniusar hefir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 

veitt þessa styrki sem viðurkenningu fyrir björgun manna úr sjávarháska: 

  

Guðjóni Jónssyni, Suðurpól 17, Rvík, 100 krónur. Böðvari Jónassyni, fyrrv. pósti, 

Brekkustíg, Rvík, 100 krónur. Sigurði Þórðarsyni, Vesturg. 54 og Þorsteini Oddssyni, 

Njálsgötu 29 B, Rvík, 70 krónur hverjum, Sigurði Jóakimssyni, Vörðustíg 5, Hafnar- 

firði, Kristjáni Jónssyni, Efri-Grund, Grindavík, Ólafi Guðbjartssyni, Reykjavíkur- 
on 

> 

  

veg 3, Rvík, Ólafi Jóelssyni, Vesturbraut Hafnarfirði, Hinrik Hanssyni, Rvíkur- 

veg 31, Hafnarfirði, Hannesi Hanssyni, Sölvhólsgötu 7, Rvík, Vilhjálmi Bjarnasyni, 

Lokastíg 28, Rvík, Halldóri Brynjólfssyni, Garðaveg 3, Hafnarfirði, og Þórði Bjarna- 

syni, Hringbraut 138, Reykjavík, 50 krónur hverjum. 

EINKALEYFI 

Þann 25. marz 1938 var Rudolf B: der „ersfræðingi, Lúbeck, Þýzkalandi, veitt 

einkaleyfi nr. 99 á vél til aðgerðar á fiski, sérstaklega til að taka burt hin svonefndu 

flök frá beinagrind fisksins. 
Þann 22. júlí 1938 var Eastman Kodak Company, Jersey City, N. V., U.S. A., veitt 

einkaleyfi nr. 100 á aðferð til að hreinsa olíu og bætiefnahluti úr henni. 

Þann 23. júlí 1938 var Arne Godel og Andreas Övsthus, verkfræðingum, Bergen, 

veitt einkaleyfi nr. 101 á aðferð til að framleiða fæðutegundir fyrir dýr og menn, fitu- 

litlar og sem ekki er hætt við skemmdum, svo og lýsi úr síid og öðrum fiskum síldar- 

kyns (af tegundinni olupeidae). 

Þann 1. september 1938 var Jakob Ludvig Hellen, verksmiðjueiganda, Klöfta 

Noregi, veitt einkaleyfi nr. 102 á miðstöðvarofni úr járnþynnuni. 

Þann 1. september 1938 var sama verksmiðjueiganda veitt einkaleyfi nr. 103 

aðfærsluloka fyrir hreint loft í sambandi við miðstöðvarofna. 

Þann 28. september 1938 var Clifford Landale Benn, Leeds 7, York, Englandi, 

og Charles Henry Benn, Leeds 6, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 104 á útbúnaði viðvíkj- 

andi keflum eða rúllum á fótreipi á botnvörpu. 

Þann 28. september 1938 var Eastman Kodak Company, Rochester, Monroe, New 
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York, U. S. A., veitt einkaleyfi nr. 105 á aðferð til að bæta lykt og bragð af olíum og 
olíukenndum efnum. 

Þann 12. október 1938 var Askan Villy Syndergaard, verkfræðingi, Frederiksberg, 
Danmörku, veitt einkaleyfi nr. 106 á geymi fyrir reykula vökva. 

Þann 3. desember 1938 var Óla Ásmundssyni, múrarameistara, Reykjavík, veitt 

einkaleyfi nr. 107 á beitingavél. 
Þann 21. desember 1938 var A. B. Gerh. Arehns Mekaniska Verkstad, Stokkhólmi, 

Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 108 á fiskhreinsivél.








